
 

Klausimų apie pinigus ir jų vertę kyla dar mokyklos suole. Vis ankstesniame amžiuje vaikai gali turėti santaupų, 

sąskaitą banke, pirkti internetu ar pradėti verslą. Tačiau ar esame tvirtai įsitikinę, kad jie žino viską, ko reikia, kad 

galėtų priimti teisingus ir jiems patiems naudingus finansinius sprendimus?  

Juk mokykloje mokiniai gauna tik šešias asmeninių finansų valdymo pamokas, o vadovautis jomis teks visą gyvenimą.  

Mums atrodo, kad tiek yra per mažai ir kad vaiko finansinis gyvenimas prasideda jau nuo pirmojo rankose laikomo 

euro.  Taigi, ir suvokti pinigų vertę, prasmę, išmokti sąmoningai jais naudotis reikia kuo anksčiau, ir mokytis reikėtų 

ne tik per ekonomikos pamokas. 

 

Siekiame, kad finansinio raštingumo ugdymas mokyklose 

būtų pateikiamas atsižvelgiant į tikruosius vaikų, mokytojų, 

tėvų, visos mokyklos bendruomenės ir suinteresuotų šalių 

poreikius.  

Todėl kviečiame įsitraukti į unikalų Lietuvos banko projektą 

„Jauna piniginė“! Dalyvaudami jame, turėsite galimybę savo 

idėjomis, pasiūlymais ir kūryba prisidėti prie diskusijos, kaip 

aktualiai, įdomiai, o svarbiausia – gyvai ugdyti vaikų finansinį 

raštingumą. 

 

„Jeigu tai apie juos, tai nedarykime taip be jų“ 

Projekto kūrybinių dirbtuvių metu atvirai diskutuosime apie tai, kaip vaikams perteikti tikrąją pinigų prasmę ir 

paskatinti sąmoningą elgesį su pinigais. 

o  Koks turėtų būti atviro dialogo apie pinigų prasmę turinys, kad jis būtų aktualus, naudingas ir įdomus?  

o Kaip jaustis tvirtai šioje srityje patiems ir kartu, remiantis savo patirtimi, mokyti ir mokytis sąmoningo elgesio su 

pinigais? 

o Kaip mokykloje ugdyti finansinį raštingumą ir sąmoningumą, kad tai būtų įdomu, aktualu, gyva ir skatintų keisti 

požiūrį į asmeninių finansų valdymą bei elgseną? 

 

Drauge ieškosime atsakymų į šiuos bei kitus susijusius klausimus, dirbsime kūrybinėse dirbtuvėse, 

bendradarbiausime komandose, gilinsimės į finansinio raštingumo aktualijas, išmoksime naujų mokymo/mokymosi 

metodų ir taip, dalyvaudami Lietuvos banko finansinio raštingumo projekte „Jauna piniginė“, tapsime teigiamų 

pokyčių skatintojais.  

Siekdami atskleisti visuminį požiūrį į finansinio raštingumo ugdymą, atrinksime kuo įvairesnius dalyvius. Tad 

kviečiame visų ugdymo dalykų ir pakopų, įvairių Lietuvos vietovių (kaimo, miestelių, rajono centrų, miestų) bei 

skirtingų tipų ugdymo įstaigų (darželių, pradinių mokyklų, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų) pedagogus, 

tėvus, švietimo (formaliojo ir neformaliojo ugdymo) darbuotojus dalyvauti ir prisidėti savo patirtimi bei idėjomis. 

 

 

 



NORIU DALYVAUTI 

Jeigu Jūs esate:  

mokytojas, mokyklos administracijos atstovas, aktyvus moksleivis, mokinio tėtis ar mama, nevyriausybinės 

organizacijos, valdžios institucijos, verslo ar kitos organizacijos atstovas ir Jums svarbus finansinis raštingumas, taip 

pat vadovaujatės demokratiškumo, iniciatyvumo, kūrybiškumo, atvirumo ir smalsumo vertybėmis, maloniai 

kviečiame įsitraukti į šį projektą.  

Dalyvavimas projekte yra nemokamas, tereikės pasirūpinti savarankišku atvykimu iki susitikimų/kūrybinių dirbtuvių 

vietos (Vilniuje arba netoli Vilniaus). Projekte dalyvaujantiems mokytojams bus suteikiami pedagogo kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimai. 

 

Kokia viso „Jauna Piniginė“ projekto eiga? 

Projekto pradžia: birželio 9 d. įvadinis renginys (Vilniuje), kuriame atrinkti dalyviai susipažins su projekto eiga, vieni 

su kitais ir siekiamais rezultatais. 

Projekto kūrybinės dirbtuvės: birželio 27–29 d. vyksiantis 3 dienų kūrybinis procesas (netoli Vilniaus), kurio metu 

Jūs:  

a) atvirai diskutuosite apie tai, kaip vaikams perteikti tikrąją pinigų prasmę ir kokios ugdymo priemonės bei metodai 

paskatintų sąmoningą elgesį su pinigais; 

b) išbandysite tokias socialines metodologijas, kaip Dalyvaujančioji lyderystė (angl. art of hosting), Teorija U;  

c) palaikydami lygiaverčius santykius su visomis suinteresuotomis pusėmis, kursite bendrą santykį per dialogą, 

įsiklausymą ir kūrimą kartu. 

Projekto grįžtamojo ryšio renginys: rugpjūčio-rugsėjo mėn., (Vilniuje), kurio metu atnaujinsime kūrybinių dirbtuvių 

metu įgytas žinias ir patirtį, taip pat pasiruošime projekto tąsos etapui. 

 

Projekto tąsa – visose šalies mokyklose vyksiantis finansinio raštingumo konkursas. Daugiau informacijos apie jį 

gausite įvadinio susitikimo metu. 

 

Tapkite teigiamų pokyčių skatintoju finansinio raštingumo srityje! 

 

  

 

 

 

Paraišką atrankai kviečiame pateikti iki birželio 3 d. (imtinai).  

Paraiškoje užpildykite pateiktus laukelius, o svarbiausia tam skirtame laukelyje trumpai paaiškinkite savo motyvaciją 

dalyvauti ir nurodykite, kaip atitinkate minėtus atrankos kriterijus. 

Atrankos rezultatus paskelbsime birželio 6 d. – apie atrankos rezultatus informuosime visus paraiškoje pateiktais 

kontaktais. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1I3MERSSm_DWAMGHB5J6L8Tzq1Zt6Y_GeRu2bNiFdMW8/viewform?c=0&w=1

