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Programą 5-8 klasei parengė ekonomikos mokytoja ekspertė Ieva Rafael. Programa parengta 

remiantis ekonomikos mokymo programa ir standartais (projektas), patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. balandžio mėn. bei ekonominio raštingumo ir 

verslumo ugdymo strategija, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 2 d. ISAK–

835. 

Mokiniai užsiėmimų metu susipažins su pagrindinėmis ekonomikos sąvokomis. Per įvairius 

žaidimus, veiklas jie sužinos, kas yra gamyba, pirkimas, pardavimas. Įkurdami mokomąsias 

dirbtuvėles ir jas valdydami, mokiniai praktiškai pritaikys ekonomikos sąvokas ir įgys verslo 

įgūdžių. Jie nutaria, koks bus jų verslas, gamina bei parduoda savo produkciją (arba teikia 

paslaugas). Mokiniai pereina visus bendrovės veiklos etapus.  

Patarimai kaip geriau tvarkyti savo pinigus padės mokiniams išmokti priimti geresnius sprendimus, 

kaip užsidirbti, leisti, taupyti, skolintis ir skolinti bei valdyti pinigus. 

Užsiėmimų metu mokiniai išmoks spręsti matematikos ekonominio pobūdžio uždavinius, gilins 

savo žinias darbe su IKT. 

Pradėję mokytis ekonomikos, mokiniai galės geriau orientuotis juos supančioje tikrovėje, greičiau 

suvokti aukštesnėse klasėse nagrinėjamas abstraktesnes sąvokas ir dėsnius. 

 

Tikslas 

 

Padėti mokiniams įgyti ekonominio raštingumo ir verslumo bei finansinio raštingumo pagrindus, 

kurie reikalingi bendrai orientacijai rinkos ekonomikos sistemoje. 

 

Uždaviniai 

 

 Supažindinti su pagrindinėmis ekonomikos sąvokomis. 

 Apibūdinti visas išteklių rūšis. 

 Paaiškinti, kad renkantis visada patiriami alternatyvieji kaštai. 

 Mokyti taikyti 5 žingsnių sprendimų priėmimo sistemą. 

 Supažindinti su pagrindiniais ekonominės veiklos dalyviais. 

 Paaiškinti 3 pagrindinius ekonomikos klausimus. 

 Mokyti įvertinti ūkinės veiklos padarinius gamtai ir žmonėms. 

 Mokyti įvertinti pinigų naudingumą pagal kriterijus. 

 Tobulinti finansinį raštingumą. 



 Suformuluoti ir paaiškinti paklausos ir pasiūlos dėsnius, mokyti nubrėžti grafikus, 

paaiškinti, kas yra rinkos kaina. 

 Apibūdinti valstybinio reguliavimo įtaką ir naudą. 

 Paaiškinti specializacijos ir tarptautinės prekybos naudą. 

 Suteikti progą įgyti verslo praktikos, kuri papildytų įgytas teorines verslo ir ekonomikos 

žinias; padėti suprasti, kaip kuriamos ir valdomos bendrovės.  

 

Mokymo priemonės 

 

Pratybų sąsiuviniai, padalomoji medžiaga, pieštukai, flomasteriai, balti ir spalvoti popieriaus lapai, 

klijai, lipni juostelė, žirklės, enciklopedijos, žinynai, segikliai, laikraščiai. 

 

Mokymo metodai 

 

Aiškinimas, pokalbis, diskusijos, minčių lietus, grupinis darbas, veiklos, savarankiškas darbas, 

praktinių užduočių atlikimas, projektinis darbas. 

 

Ugdymo turinys 

 

1. Išteklių rūšys. Išteklių stygius. 

2. Alternatyvusis pasirinkimas. Alternatyvieji kaštai. 

3. Ekonominė veikla. 

4. Ekonomikos apytaka 

5. Mainai. 

6. Pinigai. 

7. Vartotojai. 

8. Paklausa. Paklausos dėsnis. 

9. Kaina. Paklausos kiekis. 

10. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. 

11. Rinka. Rinkos kaina. 

12. Gamintojai. 

13. Visuomeninės gėrybės. 

14. Išoriniai padariniai. Paskatos. 

15. Vyriausybės vaidmuo. 

16. Tarptautinė prekyba ir specializacija. 

17. Tarptautinės prekybos apribojimai. 

18. Uždirbamos pajamos. 

19. Taupymas. 

20. Atsiskaitymo būdai. 

21. Pinigų valdymas. 

22. Matematiniai uždaviniai ekonomine tematika. 

23. Mokomųjų dirbtuvėlių įkūrimas ir valdymas. 

 

Vertinimas 

 

Vertinimo sistema - įskaita. Vertinimas ir įsivertinimas vykdomas pagal Gegužių progimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašą. 
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