
Partneriai 

Daruvar - Kroatija  

Ekonomska I Turisticka Skola Daruvar – Profesinio ugdymo  vidurinė mokykla 

partnerė 

Volterra - Italija 

ITCG Ferruccio Niccolini – bendrojo lavinimo vidurinė mokykla 

koordinatorė 

mokykla 

Rokiškis – Lietuva 

Rokiškio r. Pandėlio gimnazija – bendrojo lavinimo vidurinė mokykla 

partnerė 

Prilep – Makedonija 

SOEPTU “Kuzman Josifovski – Pitu” –  Profesinio ugdymo  vidurinė mokykla 

partnerė 

San Juan de Aznalfarache - Ispanija  

IES Severo Ochoa» -  bendrojo lavinimo vidurinė mokykla 

partnerė 

Diósd - Vengrija 

«Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI» - bendrojo lavinimo (pagrindinė mokykla (6-15 

metų) 

partnerė 

  

 

 

 

 



Erasmus projekto veiklos, numatytos iki Vengrijos vizito: 

 

1. Projekto logotipo kūrimas. 

2. Supažindinimas su projektu; mokinių, mokytojų ir tėvų apklausa apie projektą projekto pradžioje. 

3. Mokinių testavimas (pagrindinių žinių susijusių su finansais/ verslumu patikrinimas). 

4. Dienoraščio kūrimas (nedidelių komunikacinių veiklų įgyvendinimas ir aprašymas kas 2 mėn., įvairių mokomųjų dalykų 

integravimas). 

5. Finansinių terminų, susijusių su projekto tema, žodyno kūrimas. 

6. ,,Kišenpinigių  valdymas, skatinant tinkamą pinigų planavimą ateityje” (žaidimai, dialogai, finansinis modeliavimas, praktinės 

veiklos atitinkančios numatytus uždavinius). 

7. 6 šalių grandininės istorijos kūrimas (istorija pradedama Vengrijoje, perduodama Lietuvai, Lietuva parengia tęstinę istorijos dalį, 

kurią pristato Vengrijoje, toliau istorija tęsiama kitų partnerių. Istorijos tema: ,,Kišenpinigių valdymas”; istorija gali būti iliustruojama, 

inscenizuojama, kuriamas filmukas ir t.t.). 

 

 

Numatomi projekto rezultatai: 

 

1. Su finansais susijusių terminų žodyno kūrimas (atsakinga Kroatija). 

2. Elektroninės knygos kūrimas, kurioje bus aprašytos ir sukauptos visų šalių veiklos ir metodai. labiausiai pasisekę vykdant projektą 

(gerosios patirties sklaida) (atsakinga Lietuva). 

3. Projekto logotipas (visos šalys dalyvauja, atsakinga Vengrija). 

4. Projekto sklaida eTwinning platformoje (atsakinga Italija). 

5. Viso projekto sklaida kitais šaltiniais (atsakinga Makedonija). 

6. Elektroninis laikraštis (atsakinga Ispanija). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekto tikslai 

Pagrindinis finansinio lavinimo projekto tikslas suteikti pagrindinių finansinių žinių ir išugdyti gebėjimus, taikytinus  gyvenimiškose 

situacijose. 

Uždaviniai: 

1. Sužinoti apie pinigų vertę, reikalingą atsakingam pinigų naudojimui.   

2. Planuoti paprastą asmeninį šeimos biudžetą.   

3. Išsiaiškinti savo interesus planuojant profesiją. 

4. Numatyti įvairias darbo galimybes vietinėje, valstybinėje ir tarptautinėje darbo rinkoje. 

5. Sužinoti apie svarbiausius finansinius instrumentus, kasdienines veiklas ir rečiau taikomas veiklas, kuriant verslą.    

6. Sužinoti apie darbo biržą ir darbo paklausą/rinką.   

7. Išmokti taupyti, sužinoti apie finansus ir investicijas, reikalingas užtikrinant savo ateitį.   

8. Aptarti individualių pasirinkimų pavojų/ riziką.  

 

Projekto trukmė: 2018 09 01- 2020 10 30. 

Numatyti 5 darbiniai vizitai į šalis partneres (Vengriją, Ispaniją, Italiją, Kroatiją ir Makedoniją). 

Projekte dalyvaujančių mokinių amžius 13-18 metų. 

 


