
Finansinio raštingumo
ugdymo pagrindai

Maloniai kviečiame dalyvauti KTU Edukacinės kompetencijos centro nuotolinėje pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo programoje Finansinio raštingumo ugdymo pagrindai!

Ši programa – bendra Lietuvos Banko, Lietuvos Junior Achievement, „Sodros“, Užimtumo tarnybos ir 
Valstybinės mokesčių inspekcijos iniciatyva, globojama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos.

Kodėl verta dalyvauti šioje kvalifikacijos tobulinimo programoje?

Programos tikslas – ne tik suteikti pedagogams aktualių žinių ir įrankių ugdyti mokinių finansinį 
raštingumą, tačiau ir prisidėti prie mokytojų savišvietos. Mokymų dalyviai išsamiai susipažins su 
anksčiau minėtų įstaigų veiklos sritimis, analizuos konkrečius atvejus, kuriuos galės taikyti savo 
pamokose. Programoje bus apžvelgta papildomo pensijų kaupimo naujovės, mokesčių mokėtojų teisės ir 
pareigos, asmeninių finansų valdymo principai, inovacijos finansų sektoriuje ir kt. Įgytas žinias dalyviai 
galės pritaikyti atlikdami praktines užduotis.

Programa nemokama. 

Mokymų pradžia: 2022 m. kovo 1 d.
Susitikimai „Zoom“ platformoje: Antradieniais 14.00-15:30 val. 
Trukmė: 40 akademinių valandų
Vietų skaičius ribotas.

Registracija į mokymus: https://mokymai.vma.lm.lt/course/view.php?id=1376

Mokymų dalyviams bus išduodami Kauno technologijos universiteto Edukacinės kompetencijos centro 
pažymėjimai.

Kontaktinis asmuo: Edukacinės kompetencijos centro vadovė Donata Lisaitė donata.lisaite@ktu.lt
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KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukacinės kompetencijos centras yra LR švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos akredituota institucija. Programa aprobuota KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų komiteto 

ir patvirtinta KTU Akademinės informacinės sistemos (AIS) neformaliojo švietimo posistemėje.

2022 m. kovo 1 d. – gegužės 25 d. Kauno technologijos universiteto Edukacinės 
kompetencijos centras ir E. mokymosi technologijų centras vykdė nuotolinę
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą „Finansinio raštingumo ugdymo
pagrindai“ (40 akad. val.). Ši programa – bendra Lietuvos banko, Lietuvos Junior 
Achievement, „Sodros“, Užimtumo tarnybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos 
iniciatyva, globojama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
 
Mokymuose kvalifikaciją tobulino 279 pedagogai iš visos Lietuvos; mokymus vedė
12 lektorių iš anksčiau minėtų įstaigų. Programos dalyviai išsamiai susipažino su šių 
įstaigų veikla ir jų teikiama metodine medžiaga pedagogams ir mokiniams. Programoje 
buvo apžvelgta turto ir pajamų deklaravimo pagrindai, papildomo pensijų kaupimo 
naujovės, mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos, asmeninių finansų valdymo principai,
inovacijos finansų sektoriuje, socialinio verslo kūrimo patirtis ir kt.
 
Džiaugiamės aktyviu pedagogų dalyvavimu ir puikiais atsiliepimais apie programą.
Planuojama, kad nuotolinė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa 
„Finansinio raštingumo ugdymo pagrindai“ bus vykdoma ir 2022 m. rudenį.  
 
Dalyvavimas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programoje 
„Finansinio raštingumo ugdymo pagrindai“ nemokamas.


