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Ekonomika ir verslumas tikslas

Formuoti mokinių ekonominį mąstymą (suvokimą), supratimą apie ekonominių procesų
priežastinius – pasekminius ryšius, ugdyti inovatyviai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai,
aktyviai ir kūrybiškai veikti, įgytas žinias struktūruoti ir jas taikyti, priimti vertybinėmis nuostatomis
grindžiamus ekonominius sprendimus, būti pilietišku ir atsakingu už asmeninį elgesį jį nuolat
kintančioje aplinkoje.

2008 m. tikslas – siekti, kad mokiniai įgytų ekonomikos pagrindų, kryptingai ugdytųsi verslumo 
gebėjimus, formuotųsi ekonominį mąstymą, gebėtų tinkamai orientuotis ir sėkmingai veikti nuolat 
kintančioje ekonominėje aplinkoje.

Projektas “Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas”



Uždaviniai

Siekdami ekonomikos ir verslumo ugdymo tikslo, mokiniai:

• taiko įgytas ekonomines žinias kasdieniame gyvenime;
• aktyviai veikdami ugdosi bendravimo, bendradarbiavimo, derybų, 

lyderystės ir kitus verslumo įgūdžius;
• racionaliai planuoja ir naudoja ribotus išteklius.
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Veiklos sritys: 

• orientavimosi rinkoje veiklos sritis apima nuostatas, gebėjimus, vertybes ir žinias, padedančias 
mokiniams suvokti pagrindinius veikimo ir bendradarbiavimo rinkos ekonomikoje principus;

• asmeninių finansų tvarkymo veiklos sritis skirta asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymo 
pagrindams suformuoti ir pagrindiniams taupymo ir investavimo principams suvokti, suprasti 
žmogaus psichologinių savybių įtaką finansinei elgsenai;

• verslo organizavimo ir verslumo gebėjimų ugdymosi veiklos srityje analizuojama įmonės 
kūrimo, verslo organizavimo principai, verslo įmonių svarba žmogaus ir visuomenės gyvenime, 
ugdomi gebėjimai matyti galimybes/nišas rinkoje, kūrybiškai mąstyti, spręsti problemas, 
organizuoti išteklius taip, kad būtų patenkinti visuomenės poreikiai ir uždirbtas pelnas. 

• valstybės vaidmens ekonomikoje ir ekonomikos rodiklių nagrinėjimo bei vertinimo veiklos 
srityje mokiniai supažindinami su valstybės funkcijomis ir įtaka subjektų ekonominiam elgesiui 
ir nacionalinei ekonomikai, ugdomi mokinių gebėjimai vertinti valstybės vykdomą ekonominę 
politiką, analizuoti makroekonominius rodiklius;

• globalinių ekonominių procesų supratimo (buvo dalyvavimas tarptautinėse rinkose) veiklos 
sritis skirta tam, kad mokinys suvoktų ekonomikos procesus tarptautiniu mastu, vertintų 
ekonominės globalizacijos (tarptautinės prekybos, tiesioginių užsienio investicijų, darbo jėgos 
migracijos, tarptautinės technologijų sklaidos) teigiamus ir neigiamus padarinius ir ugdytųsi 
patriotinius jausmus Lietuvai, vertintų jos vietą Europos ir pasaulio ūkio sistemoje.
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Bendrųjų ugdymo kompetencijų raiška (1)
1. Pažinimo kompetencija
• Susipažįsta su ekonomikos mokslo pamatu – išteklių trūkumu arba stoka. Analizuoja ekonomikos mechanizmus –

nuosavybę, darbą, mainus – kaip leidžiančius spręsti išteklių ribotumo problemą. Suvokia žmogaus proto ir kūrybingumo 
įtaką, sprendžiant išteklių ribotumo klausimą. Vykdo informacijos ir duomenų paiešką, analizuoja, apibendrina ir pateikia 
rezultatus.  

• Geriau suvokia mokinį supančią ekonominę aplinką ir geba priimti ekonomiškai pagrįstus asmeninius sprendimus, 
vertinti jų pasekmes trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Mokosi rinktis atsakingai esant ribotiems ištekliams,  
vertinti pasirinkimų pasekmes ir prisiimti atsakomybę už pasirinkimus. Susipažįsta su naujausiais asmeninių finansų 
valdymo įrankiais, mokosi jais naudotis kasdieniame gyvenime. Ieško projektinių idėjų. Ieško idėjų įgyvendinimui 
reikalingos informacijos, ją kaupia, taiko ir pateikia. Nagrinėja valstybės vaidmenį ekonomikoje, aptaria ekonomines 
sistemas, analizuoja  pagrindinius makroekonominius rodiklius, biudžeto pajamas iš išlaidas. Lygina valstybes 
ekonominiu požiūriu, analizuoja statistinius duomenis ir pateikia išvadas.

• 2. Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija
• Suvokia pamatinius ekonomikos principus kaip žmonių veiklos ir bendradarbiavimo rezultatą. Mokosi, geriau pažinti 

save, pasitikėti savo jėgomis. Mokosi atsakingai, kūrybiškai ir pozityviai mąstyti, aktyviai veikti individualiai ir kartu, 
būti atsakingu už asmeninį elgesį jį supančioje aplinkoje. Ugdosi sveiką požiūrį į santykį su pinigais. Nusistato savo 
asmenines su verslumu susijusias savybes ir pasidalina komandose pareigomis. Identifikuoja socialines problemas,  ieško 
sprendimo būdų ir vertina sprendimų efektyvumą. Diskutuoja apie  valstybės mokesčių ir išmokų įtaką asmens ir įmonių 
veiklai. Analizuoja gyventojų migracijos socialines ir ekonomines priežastis bei pasekmes.
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Bendrųjų ugdymo kompetencijų raiška (2)

3. Kūrybiškumo kompetencija
• Kūrybingai siekia išsiaiškinti ir suvokti inovacijų reikšmę visuomenės raidai ir ekonomikai. Puoselėja kūrybos

tradicijas ir siekia jų tęstinumo artimojoje aplinkoje. Siekia sąmoningai, savarankiškai ir atsakingai priimti veiklos
sprendimus. Kūrybingai, racionaliai ir nuosekliai planuoja savo veiklas, jas kritiškai į(si)vertina ir tobulina,
kūrybiškai panaudoja įgytas žinias ir gebėjimus. Planuoja, modeliuoja, kuria, ir vertina produktus. Savo idėjų ir
rezultatų pristatymui naudoja vaizdo, garso, šokio, teatro elementus, analizuoja, kaip menai naudojami rinkodaroje
ir kokį poveikį tai daro vartotojui. Mokosi kūrybiškai paaiškinti makroekonominių rodiklių kitimo priežastis.
Kūrybiškai vertina globalizacijos padarinius nacionalinei ekonomikai, politikai ir kultūrai.

4. Pilietiškumo kompetencija
• Diskutuoja apie mainų etiką, etišką gamintojų ir vartotojų elgseną, verslo atsakomybę bendruomenei ir

darbuotojams, etišką ir teisingą bendravimą su kitais žmonėmis. Ekonomikos procesus ir santykius supranta kaip
vieną iš taikaus gyvenimo visuomenėje pagrindų. Mokosi racionaliai vartoti, priimti apgalvotus sprendimus,
atsakingai skolintis, įvertinus galimą riziką, taupyti, planuoti savo išlaidas ir pajamas. Domisi inovacijų poveikiu
socialinei ir ekonominei aplinkai. Diskutuoja apie socialinių inovacijų praktinę ir ekonominę vertę. Mokosi būti
atsakingu ir aktyviu piliečiu, suprasti, kad valstybės biudžetas priklauso nuo visuomenės ekonominio išsivystymo
lygio, o valstybės gyvenimo lygį galima pakelti mokantis bei dirbant. Supranta, kad darbas, kūryba, atsakomybė ir
bendradarbiavimas yra kelias į asmeninį ir visuomenės klestėjimą. Vertina kaip žmonių priimami vartojimo
sprendimai daro įtaką gamtos ir viso pasaulio ateičiai.
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Bendrųjų ugdymo kompetencijų raiška (3)

5. Kultūrinė kompetencija
• Kreipia dėmesį į kalbos ir rašto kultūrą, taisyklingai vartoja ekonomikos, finansų ir verslo terminus bei sąvokas.

Diskutuoja gerbdamas kitų nuomonę ir argumentuotai pateikia savo nuomonę. Pamatinius ekonomikos procesus
analizuoja kaip svarbią istorinių įvykių ir kultūros dalį. Sklandžiai ir taisyklingai vartoja terminus kalbant apie savo
finansinę ateitį ir sudarant sutartis susijusias su asmeniniais finansais. Diskutuoja apie kultūrinės aplinkos poveikį verslo
idėjoms ir verslo poveikį kultūrai. Nusako valstybės vaidmenį ekonomikoje skirtingais istoriniais laikotarpiais ir
Lietuvos ūkio bei kultūros laimėjimus. Diskutuoja, kodėl, vykstant globalizacijos procesams, svarbu puoselėti
nacionalines kultūrines vertybes.

6. Komunikavimo kompetencija
• Dirba komandose, pasidalijant funkcijomis ir mokosi pristatyti komandinio darbo rezultatus auditorijai. Analizuoja

situacijas, identifikuoja problemas, atlieka ir pristato kūrybines užduotis, tyrimus, projektus. Veiklų rezultatus pristato
nuo idėjos generavimo, rinkos analizės iki prekės ar paslaugos dizaino. Diskutuoja apie „šešėlinės“ ekonomikos
egzistavimo priežastis ir poveikį valstybės biudžetui. Komunikuoja apie Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse
organizacijose ir susivienijimuose pasekmes.
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Pasiekimų sritys ir pasiekimai (1)

1. Orientavimasis rinkoje 
1.1. Geba logiškai samprotauti apie rinkos dalyvių elgseną ir pinigų vaidmenį ekonomikoje.
1.2. Analizuoja veiksnius, turinčius įtakos rinkos kainų pokyčiams. 
1.3. Atpažįsta rinkos konkurencines struktūras realiame gyvenime /Geba paaiškinti konkurencijos 

įtaką rinkai. 
2. Asmeninių finansų tvarkymas

2.1. Geba analizuoti gyventojų pajamų šaltinius ir nustatyti pajamų ir išlaidų struktūrą.
2.2. Sudaro tam tikro laikotarpio asmenį (ar šeimos) biudžetą įvertindami psichologinių savybių 

įtaką finansinei elgsenai.
2.3. Paaiškina palūkanų vaidmenį namų ūkių taupymo ir skolinimosi sprendimams/Geba 

apskaičiuoti skolinimosi palūkanas.
3. Verslo organizavimas ir verslumo gebėjimų ugdymasis

3.1. Palygina skirtingas verslo organizavimo formas, išskirdamas jų privalumus ir trūkumus.
3.2. Apibrėžia verslo kūrimo ir veiklos vykdymo galimybes Lietuvoje.
3.3. Palygina alternatyvių produktų gamybos ir realizavimo kaštus.
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Pasiekimų sritys ir pasiekimai (2)

4. Valstybės vaidmens ekonomikoje ir ekonomikos rodiklių nagrinėjimas bei vertinimas
4.1. Paaiškina valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų struktūrą.
4.2. Analizuoja, pasinaudodami teikiama statistine informacija, pagrindinius makroekonominius  

rodiklius.
4.3. Apibūdina, kaip valstybė per mokesčius ir išlaidas gali reguliuoti ekonomiką ir galimas 

ekonominės politikos pasekmes.

5. Globalinių ekonominių procesų supratimas
5.1. Paaiškina atviros ekonomikos dedamąsias.
5.2. Nusako globalizacijos procesų privalumus ir keliamus pavojus nacionalinei ekonomikai.
5.3. Paaiškina, kokias galimybes ES teikia jaunimui ir verslui.
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Ekonomikos ir verslumo pasiekimų raida (orientavimosi rinkoje sritis)

1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai 5-6 mokymosi metai 7-8 mokymosi metai 9-10 mokymosi metai
Orientavimasis rinkoje

1.1  Atpažįsta monetas ir 
banknotus, supranta su 
pinigais susijusias 
sąvokas.

1.1 Savais žodžiais
nusako kodėl žmonių
gyvenime reikalingi
mainai.

1.1 Paaiškina, kas yra 
rinka ir kaip ji sprendžia 
poreikių tenkinimo ir 
ribotų išteklių problemą.

1.1 Diskutuoja apie
pardavėjų ir pirkėjų
vaidmenį rinkoje.

1.1. Analizuoja rinkos
dalyvių elgseną ir pinigų
vaidmenį ekonomikoje.

1.2. Pažįstamame 
kontekste įvardija prekės 
ir paslaugos skirtumus, 
pateikia prekės ir 
paslaugos pavyzdžių.

1. 2.  Paaiškina, kodėl 
pirkėjui yra svarbu 
suvokti produkto kainos 
kitimą/keitimąsi.

1. 2 . Atlieka 
skaičiavimus, susijusius 
su procentiniais kainų 
pokyčiais. Paaiškina, 
kodėl kuriant naujų 
produktų ir paslaugų 
idėjas svarbu nustatyti 
rinką, poreikį ir kainą.

1. 2 . Identifikuoja 
pasirinktų produktų kainų 
pokyčius.

1. 2 . Paaiškina kainos 
kitimo mechanizmą ir 
analizuoja veiksnius, 
turinčius įtakos rinkos 
kainų pokyčiams. 

1.3  Savais žodžiais 
nusako, kaip supranta 
terminą „konkurencija“.
Vertina konkurencijos 
privalumus ir trūkumus.  
Pateikia konkurencijos 
pavyzdžių iš savo 
aplinkos.

1.3. Paaiškina, kodėl 
kuriant produktą svarbu 
atlikti rinkos tyrimą.
Apibūdina įvairius 
klausimyną sudarančių 
klausimų tipus.

1.3 Nusako 
konkurencijos rinkoje 
pasekmes vartotojams. 
Pateikia skirtingos 
konkurencijos pavyzdžių, 
susijusių su prekėmis ir 
paslaugomis.  

1.3 Palygina skirtingas
rinkos konkurencines
struktūras.



Ekonomikos ir verslumo pasiekimų lygių požymiai 
(orientavimosi rinkoje sritis 1.1 Geba logiškai samprotauti apie rinkos dalyvių elgseną ir pinigų 
vaidmenį ekonomikoje)

I II III IV
Savais žodžiais apibūdina
pagrindines ekonomines sąvokas,
bet ne visada tinkamai jas vartoja.
Paaiškina, kaip pamatiniai
ekonomikos reiškiniai padeda
išgyventi, klestėti ir darniai
sugyventi ribotų išteklių sąlygomis.
Nusako kas yra ekonominė apytaka
ir kas yra pagrindiniai jos dalyviai.
Paaiškina, kaip pasireiškia
vartotojų ir gamintojų vaidmuo
rinkoje. Žino skirtumus tarp
vartotojų ir gamintojų elgsenos
rinkoje. Išvardina keletą pinigų
funkcijų.

Žino ir teisingai apibūdina
pagrindines sąvokas ir
terminus. Išvardina ekonominės
apytakos dalyvius ir piniginius
bei prekinius srautus.
Apibūdina rinkos dalyvių -
vartotojų ir verslo įmonių
elgseną rinkoje. Nagrinėja
elementarius uždavinius,
problemas, idėjas remdamasis
keliais požiūriais. Išvardina
pagrindines pinigų funkcijas.

Skiria, lygina ir tinkamai vartoja
nagrinėjamas ekonomikos sąvokas,
terminus, dėsnius. Nusako išteklių
ribotumo problemą. Mokytojo arba
draugų padedamas analizuoja
rinkos dalyvių – namų ūkių, verslo
ir valstybės - vaidmenį
ekonominėje apytakoje. Analizuoja
vartotojų ir gamintojų elgseną
rinkoje. Samprotauja apie pinigų
vaidmenį ekonomikoje, apibūdina
jų pagrindines funkcijas.

Analizuoja rinkos dalyvių elgseną 
(vaidmenis ir atsakomybę). Skiria, 
lygina, interpretuoja ir tinkamai 
vartoja nagrinėjamas ekonomikos 
sąvokas, terminus, dėsnius, 
ekonominius procesus. Diskutuoja 
apie pasirinkimo svarbą išteklių 
ribotumo sąlygomis. Ekonomines 
problemas skiria mikro ir makro 
lygmeniu. Įvairiapusiškai 
analizuoja rinkos dalyvių – namų 
ūkių, verslo ir valstybės -
vaidmenį ekonominėje apytakoje. 
Rinkos dalyvių vaidmenį kritiškai 
analizuoja darnios plėtros 
kontekste. Argumentuotai kalba 
apie pinigų vaidmenį 
ekonomikoje, paaiškina jų 
pagrindines funkcijas.
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Ačiū už dėmesį!
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