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Finansinio raštingumo skatinimas
pradiniame ir pagrindiniame

ugdyme, naudojant 
žaidybinimą ir skaitmeninį 

istorijų pasakojimą 
 

Projekto partneriai
Raseinių Šaltinio progimnazija, Lietuva

VšĮ "eMundus", Lietuva

Foundation for the Development of the 
Cultural and Business Potential of the Civil Society 
 (CuBUFo) (Kultūros plėtros fondas), Bulgarija

Akoe educació (Mokyklų tinklas), Ispanija

Educational Research and Training Center (CREF) 
(Švietimo tyrimų ir mokymo centras), Portugalija

Youth Initiative Center (Jaunimo iniciatyvų centras), 
Olandija

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.
Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra
tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos
Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros
vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar
nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA
negali būti laikoma už juos atsakinga.

Padidintas informuotumas apie
nacionalinę ir ES finansinio
raštingumo ugdymo politiką.

Sustiprinti 9–12 metų mokinių
gebėjimai finansinio raštingumo
srityje.

Visapusiško mokymo praktikų,
apimančių formalųjį mokymąsi,
bendruomeninio mokymo praktiką ir
mišrųjį mokymąsi, pritaikymas
projekto partnerių ir asocijuotų
partnerių institucijose.

Finansinio raštingumo mokymo

programų sklaida ankstyvuosiuose

švietimo etapuose vietos, regioniniu,

nacionaliniu ir ES lygmeniu.

Parama ES švietimo politikos,

susijusios su finansiniu raštingumu,

formuotojams. 

Skaitmeninių veiklų įtraukimo

mokyklose vietos, regioniniu ir ES

lygmeniu skatinimas.

Numatomas ilgalaikis poveikis: 
 2022-02-01 – 2024-01-31

2021-1-LT01-KA220-SCH-000034366
 

Asmenys kontaktams

saltiniomokykla.lt

emundus.eu

cubufo.cubufoundation.com

akoe.coop

cref.pt

initiativesforyouth.eu



Tikslas
"DigiFinEdu" vizualinė novelė -
mokomasis vaizdo žaidimas, skirtas
finansinio raštingumo ugdymui ir
derinantis skaitmeninio pasakojimo ir
žaidimų metodikas.

Tikslinės grupės 

Šio projekto tikslas – ugdyti Europos

jaunosios kartos finansines žinias bei

įgūdžius, skatinant ir gerinant pradinio ir

pagrindinio ugdymo mokinių finansinį

raštingumą, siekiant, kad jie taptų

finansiškai sumaniais suaugusiais, o

kartu suteikiant jų tėvams ir mokytojams

tinkamą bei kryptingą mokomąją

medžiagą, taip stiprinant jų pasitikėjimą,

geresnį finansinės aplinkos suvokimą ir

teigiamą požiūrį į finansų valdymą.

Skatinti finansinio raštingumo diegimą
pradiniame ir pagrindiniame ugdyme.

Tobulinti tėvų ir mokytojų  kompetencijas
mokant vaikus finansinio raštingumo.

Didinti tėvų įsitraukimą į savo vaikų finansinio
raštingumo ugdymo procesą.

Didinti supratimą apie finansinio raštingumo
švietimo politiką ir strategijas nacionaliniu ir 

        tarptautiniu mastu.         

Uždaviniai

Pradinio ir pagrindinio  ugdymo mokiniai

Pradinio ir pagrindinio ugdymo

mokytojai

Tėvai

Rezultatai

POVEIKIS

Pagilintos mokytojų bei tėvų žinios ir

supratimas apie neformalaus ir

formalaus finansinio raštingumo

mokymo praktikas.

Numatomas trumpalaikis poveikis:

"DigiFinEdu" metodinė medžiaga,

pateikta kaip el. knyga, kurioje išsamiai

aprašomas šiuolaikinis finansinio

raštingumo kontekstas, patirtis

partnerių šalyse ir novatoriška

finansinio raštingumo mokymo

praktika, skirta mokytojams ir tėvams.

"DigiFinEdu" ištestuota didaktinė

medžiaga finansiniam raštingumui

mokyti, kurioje bus ne mažiau kaip 10

modulių su pamokų planais, teorija ir

instrukcijomis mokytojams, tėvams ir

mokiniams.


