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TIKSLAS 
 

 

Žaidimai visuomet buvo mokymosi proceso dalimi tiek formalioje, tiek neformalioje mokymo(si) 

aplinkoje. Taip vadinamieji Rimtieji Žaidimai (SGs) = skaitmeniniai žaidimai tapo ne tik augančia 

rinka, bet ir akademinių tyrimų lauku, tokių mokslo sričių kaip psichologijos, kultūros studijų, 

informacinių technologijų, verslo, sociologijos ir pedagogikos. Tyrimais buvo įrodyta, kad rimtieji 

žaidimai gali būti efektyvūs juos naudojant kaip mokymo priemonę ir gali pasitarnauti mokymosi 

procesui suteikiant alternatyvų būdą instrukcijų ir turinio perteikimui
1. 

Nepaisant plataus komercinių 

žaidimų paplitimo ir padidėjusio dėmesio žaidimais grįstam mokymuisi, strategijos, skirtos palaikyti 

efektyvesnius mokymosi metodus pasitelkiant žaidimus paplito tik paskutiniu metu. Mokytojai, 

korepetitoriai ir kuratoriai (taip pat ir tėvai) nebuvo tikri kuriuos žaidimus naudoti, kokiame 

kontekste ir kaip juos būtų galima vertinti bei tvirtinti. Šio vadovo tikslas yra suteikti pagrindines 

pedagogines gaires kaip pritaikyti Pinigų valdovo žaidimą formaliame ir neformaliame mokymosi 

procese siekiant efektyviai palaikyti moksleivius ir studentus įgyti reikalingas finansines 

kompetencijas. 

Pastaba: Nepaisant to, kad Pinigų valdovo žaidimas yra sukurtas mokymuisi, pats 

mokymosi procesas gali tapti žaidimo dalis.  

APIMTIS 
 

Pinigų valdovo žaidimo kūrėjai sukūrė mokomąjį rinkinį, kurį sudaro 3 įrankiai:  

 

 Žaidimo pritaikymo įvairiose mokymo(si) aplinkose gairės  

 Finansinių ir ekonominių sąvokų vadovas  

 Žaidimo gidas  

 

Šios gairės atspindi įvairias projekto partnerių patirtis naudojant skaitmeninius žaidimus mokymo 

veiklose. Kalbama apie Money Master (liet. Pinigų valdovo) pasitelkimą įvairiose mokymo ir 

mokymosi aplinkose: formalaus, neformalaus ir savišvietos / papildomo ugdymo.  

 

 

 

Mokymosi 

kontekstas  

 

Specifika 

 

MMS mokomojo rinkinio 

pasitelkimas 

 

Savišvieta / 

papildomas 

ugdymas 

 

Mokymasis nėra iš anksto apgalvotas, 

organizuotas. Jis gali vykti bet kur ir bet 

kada. Nėra griežtos mokymo programos, 

tai dažniausiai spontaniškas ir patirtinis 

mokymasis. Jis labai svarbus jauno 

žmogaus pažintiniam vystymuisi. 

 

Pavyzdys:Paprastą Money Master žaidimą 

galima žaisti ne mokyklos ar universiteto 

aplinkose. 

 

Žaidėjai: 

Žaidimo vadovas – pateikiama 

informacija, kaip pasijungti ir 

žaisti žaidimą. 

Tėvai: 

Šios gairės, 1 skyrius – 

apibūdinama MMS žaidimo 

specifika 
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Neformalus

ugdymas 

Mokymasis gali būti arba gali nebūti iš 

anksto apgalvotas, organizuojamas 

institucijos, tačiau tam tikru būdu jis vis tiek 

yra organizuojamas, net jei ir laisva forma. 

Mokymasis lengviau adaptuojamas prie 

individualių besimokančiojo poreikių. 

Formalių kreditų neformaliajame ugdyme 

neduodama. 

 

Pavyzdys: MMS Paprastas žaidimas arba 

Misijos ir mokytojų, mokymų vadovų 

rekomendacijos (savanoriškos, laisvalaikio 

veiklos po pamokų). 

 

 

Žaidėjai:  

Žaidėjai: 

Žaidimo vadovas – pateikiama 

informacija, kaip pasijungti ir 

žaisti žaidimą. 

 

Mokytojai & mokymų vadovai:  

- Šios gairės, 1 skyrius – 

apibūdinama MMS žaidimo 

specifika 

- Vadovas – pateikia MMS 

misijų mokomąjį turinį ir 

pateikia papildomus 

mokymosi išteklius 

 

Formalus 

ugdymas 

Mokymasis yra iš anksto apgalvotas ir 

struktūruotas. Formalus mokymasis 

organizuojamas mokyklose, 

universitetuose ir mokymus 

organizuojančiose institucijose. 

Mokymąsi reguliuoja mokymo ir kitos 

programos. 

 

Pavyzdys: MMS žaidimas gali būti 

įtraukiamas į mokyklos arba universiteto 

mokomuosius dalykus. 

 

Žaidėjai: 

Žaidimo vadovas – pateikiama 

informacija, kaip pasijungti ir 

žaisti žaidimą. 

 

 

Mokytojai & mokymų vadovai:  

- Žaidimo vadovas 

- Šios gairės, 1 skyrius – 

apibūdinama MMS 

žaidimo specifika 

- Šios gairės, 2 skyrius – 

pateikiamos strategijos, 

kaip galima panaudoti 

MMS įvairiuose 

kontekstuose 

- Vadovas – pateikia 

MMS misijų mokomąjį 

turinį ir pateikia 

papildomus mokymosi 

išteklius  

 

Projekto partneriai tikisi, kad mokomasis rinkinys padės mokytojams ir mokymų vadovams 

sėkmingai naudoti Pinigų valdovo žaidimą. Žaidimo panaudojimas gerinant finansinio raštingumo 

kompetencijas labai priklauso nuo turinio, konteksto. Sprendimo būdų yra įvairiausių. Tad šiose 

gairėse pateikiamas variantas nėra TAS VIENINTELIS TEISINGAS. Šios partnerystės tikslas 

buvo sukurti žaidimą, kurį galima naudoti keliose mokymosi situacijose: formalioje, neformalioje 

ir papildomo ugdymo. 

 

TIKSLINĖS GRUPĖS 
 

Gidas skirtas plačiam tikslinių grupių ratui. Tiesioginės tikslinės grupės: mokytojai ir mokymų 

vadovai, kurie nori panaudoti finansinio raštingumo turinį savo dėstomuose dalykuose formalioje, 

neformalioje ir papildomo ugdymo / savišvietos aplinkose. Gairės daugiau koncentruojasi į tuos, 

kurie turi šiek tiek patirties e-mokymosi srityje, specialistams ir tiems, kurie domisi inovatyviu 
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mokymu. Netiesioginės tikslinės grupės taip pat yra Pinigų valdovo žaidimo naudos gavėjai: 12-18 

m. jaunuoliai, kurie susipažįsta su finansinėmis kompetencijomis. 

 

 

GIDO STRUKTŪRA 
 

Gidas prasideda 1 skyriumi. Jame apžvelgiamos 4 pagrindinės žaidimo dimensijos: turinys, 

pedagogika, besimokantieji ir jų specifika, pristatymas. 2 skyriuje apibūdinamas ir pristatomos 

pagrindinės mokymo aplinkos. Gido autoriai siūlo būtinai apsilankyti Money Master (liet. Pinigų 

valdovo) tinklalapyjewww.moneyms.eu.  

 

  

http://www.moneyms.eu/
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I SKYRIUS: 4 PINIGŲ VALDOVO ŽAIDIMO DIMENSIJOS 

 
 

Kaip mokymų vadovai, mokytojai, dirbantys 

neformalaus ugdymo 

organizuojančioseinstitucijose, pvz., viešo 

konsultavimo organizacijose, bankuose, 

draudimo kompanijose, finansų klubuose ir pan. 

bei formalaus ugdymo institucijose, pvz. 

mokyklose, kolegijose, universitetuose, gali 

gauti reikalingą informaciją, kad galėtų 

jaunuoliams rekomenduoti šį mokymosi 

žaidimą? Kada žaidimas padeda mokymuisi? 

Kalbant apie papildomą ugdymą / savišvietą, tai  

šeima ir namai yra vienas iš svarbiausių 

kontekstų, kur šis procesas vyksta. Taip pat tai 

yra pirmoji vieta, kur pradedami žaisti žaidimai. 

Dažniausiai kalbos namuose apie žaidimus 

sukasi apie laiką, praleistą prie žaidimų, ir kokie 

žaidimai yra žaidžiami
1
. Dėl šios priežasties 

tėvai taip pat nori žinoti, kokį žaidimą jie galėtų 

rekomenduoti įgyti, pavyzdžiui, finansinių 

kompetencijų.  

 

 

Pinigų valdovo kūrėjai nusprendė remtis 4 dimensijomis, apie kurias kalba Freitas ir Oliver (2005): 

kontekstas, pedagogika, besimokantieji ir pristatymas. Visi šie keturi dalykai yra labai svarbūs renkantis, 

vertinant žaidimą ir panaudojant jį ugdymo procese. 

 

1.1. Kontekstas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Aranda, D., Sanchez-Navarro, J.: How digital gaming enhances Non-formal and informal learning. www.igi-

global.com/chapter/digital-gaming-enhances-non-formal/52505 

Kontekstas 

Tema Fikcija Žaisti 

Tikslas 

Laikas 

Taisyklės 

Kontekstas Pedagogika 

Besimokantieji 
Pristatymas 
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Tema 

 

Projekto partnerių tikslas buvo sukurti inovatyvų pedagogikos metodą, požiūrį į mokymąsi, kai 

stengiamasi, kadjaunuoliaiįgytų finansinių kompetencijų. Žaidimą galima naudoti tiek įprastinėse, tiek 

kitose aplinkose (pvz., mišrus mokymas, savarankiškas mokymas). Žaidimo pagalba kuriama į tikrą 

gyvenimą panaši aplinka, kurioje žaidėjai supažindinami su pagrindinėmis finansinėmis sąvokomis, taip 

pat jiems reikia priimti sprendimus, susijusius su pinigais tam, kad: 

 

 pasiruoštų finansinei atsakomybei gyvenime. Žaidimas padeda 12-18 m. jaunuoliams įgyti žinių 

ir gebėjimų, reikalingų sėkmingai pereiti nuo finansinės priklausomybės prie finansinės 

nepriklausomybės; 

 

 sužinotų daugiau ir pradėtų taupyti, produktyviau ir atsakingiau leistų pinigus bei skolintųsi. 

 

Fikcija 
 

Fikcija – tai sukurti žaidimo aspektai: aplinka, scenarijus, žaidėjo vaidmuo ir pan. Išgalvotas žaidimo 

kontekstas tiesiogiai susijęs su mokymosi kontekstu ir jo pagalba įgyjami reikalingi įgūdžiai. Pinigų 

valdovo žaidėjai prisiima jaunuolio, kuris prisiima finansinius įsipareigojimus ir iššūkius,vaidmenį. 

Tikslas yra pasiekti aukštą pasitenkinimo ir komforto lygį uždirbant pinigus ir priimti protingus 

sprendimus dėl jų leidimo, taupymo ir investavimo. Žaidėjai turės finansuoti savo kasdieninio 

gyvenimo išlaidas, išsilavinimą, kursus, laisvalaikio pramogas, atostogas ir turės priimti sprendimus 

dėl taupymo, paskolų ir pan. 

 

 

Žaidėjai: individualūs ir grupiniai  
 

Šis elementas yra apie Pinigų valdovo žaidimo žaidėjus: individualius, komandinius, kelis žaidėjus 

arba kelias komandas. 

 

 

Tikslai 
 

Tikslai apibūdina žaidimo laimėjimo sąlygas. Jie motyvuoja tam tikrus veiksmus žaidime. 

 

Žaidėjas turės finansuoti kasdieninį gyvenimą, išsilavinimą ir kursus, priimti sprendimus apie 

taupymą, paskolas, pinigų leidimą ir pan. Visi šie veiksmai turi įtakos Komforto (CS), Finansinio 

stabilumo (FS) ir Skolos (AD) lygiui. Kai kurie pirkiniai skatina CS lygio didėjimą, tačiau kelia pavojų 

FS, pvz., naujas automobilinis, paskolos ir pan. Kitos, pvz., išlaidos išsilavinimui, nors tuo metu 

atrodo „skausmingos“, tačiau jos turi teigiamą įtaką ilguoju laikotarpiu tiek CS, tiek FS, nes galima 

gauti paaukštinimą ar geriau apmokamą darbą. Žaidime taip pat gali nutikti įvykių, kurie išbando 

žaidėjo pasiruošimą spręsti tokias problemas kaip bėdos su automobiliu, netikėta liga, dėl kurios 

reikia vykti į ligoninę ir pan. Visos situacijos yra skirtos tam, kad pristatytų ir paaiškintų svarbias 

finansines sąvokas kaip, pavyzdžiui, palūkanas, mokesčius, draudimą ir pan. 

 

Žaidėjai gali pereiti tris lygmenis, kuriuose atsiranda naujų produktų ir paslaugų, ir žaisti tol, kol 

pasieks Pinigų valdovo statusą. Dėl šio elemento mokymasis smagesnis ir įdomesnis. 

 

Laikas 

 

Žaidimo laikas priklauso nuo pasirinkto žaidimo tipo: Paprastas žaidimas arba Misijos. Laikas 



  
Žaidimo pritaikymo įvairiose mokymo(si) aplinkose gairės  

9 
 

paprastame žaidime (t.y. tol, kol pasiekiamas 3 lygmuo) priklauso nuo žaidėjo finansinių 

kompetencijų. Kadangi žaidžiant šį žaidimą neįsitenkama į akademinę valandą, buvo sukurtos 

misijos. Misijose pateikiamos užduotys / probleminės situacijos, kurias žaidėjai turi išspręsti per 45-90 

minučių. 

 

Taisyklės 

 

Žaidimas baigiamas, kai žaidėjas per daug įsiskolina. 

 

1.2. Pedagogika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksija 
 

Jei žaidimas pasitelkiamas mokymosi procese, po Pinigų valdovo žaidimo (paprasto žaidimo arba 

misijų) daroma vertinimo sesija. Vertinimo metu mokiniai / studentai ir mokytojai kalba apie žaidimo 

metu įgytą patirtį ir padarytas išvadas. Tam, kad būtų įvertintos įgytos kompetencijos, galima atlikti 

finansinio raštingumo testą (angl. Financial Driver Licence). 

 

 

Pritaikymas 

 

Yra du Pinigų valdovo žaidimo režimai: paprasta žaidimas ir misijos. Tam, kad mokymasis būtų 

efektyvus, žaidimas sudėtingėja palaipsniui. Paprastame žaidimo režime nėra kažkokių reikalavimų. 

 

Tam, mokymasis būtų struktūruotesnis, MMS finansinių kompetencijų mokymosi sritis buvo 

padalinta į penkias mažesnes sritis. Jos yra: TAUPYK, LEISK, SKOLINKIS, UŽDIRBK IR 

AP(SI)DRAUSK. Visoms sritims buvo sukurtos dvi misijos: viena bazinio lygmens, kita – 

pažengusiųjų. Taip misijose per tam tikrą laiko tarpą reikia išspręsti užduotį, kuri yra pagal 

jaunuolių amžių: bazinis lygmuo 12-15 m. jaunuoliams, pažengusiųjų lygmuo 16-18 m. 

jaunuoliams. 

 

 

Pedagogika 

Refleksija Pritaikymas Papildomi 

įrankiai 

Derinimas su 

mokymo programa 

Vertinimas 

Derinimas prie 

konteksto 
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Papildomi įrankiai 
 

Papildomi įrankiai – tai dvi papildomos priemonės – gairės mokytojams, ir vadovas mokytojams, 

mokiniams. Įrankiai buvo sukurti tam, kad mokytojams ir mokiniams būtų lengviau pradėti žaisti, 

padėti jiems sunkesnėse situacijose ir leisti jiems greitai susipažinti su visais Pinigų valdovo 

aspektais. 

 

 

Vertinimas 

 

Vertinimas – tai pasiekimų žaidime vertinimas (t.y. balai (monetos)). Pinigų valdovo žaidime 

žaidėjas iš karto gauna grįžtamąjį ryšį apie savo padarytus veiksmus. Taip jis gali mokytis iš 

ankstesnių veiksmų. 

 

Derinimas su mokymo programa 
 

Pinigų valdovo žaidimą galima įtraukti į mokymo programų mokyklose ir universitetuose veiklas kaip 

papildomą mokymo ir vertinimo įrankį. Žaidimą galima įtraukti į mokymo programą trimis skirtingais 

būdais: 

 

 Kaip pasiruošimą prieš pamokas 

 Pamokoje (pavyzdžiamspateikti, praktiškai išbandyti mokomą dalyką) 

 Po pamokų / sesijų (vertinimui, prisiminti medžiagą ir ją įtvirtinti).  

 

Žaidimo panaudojimą nulemia tiek konkretaus dalyko mokymo programa, tiek jis pats. Mokytojai turi 

išlaikyti pusiausvyrą tarp mokymo programos ir žaidimo struktūros tam, kad nebūtų pakenkta 

mokymosi rezultatams arba žaidimas tarnautų kitam tikslui, o ne tam, kam jis buvo sukurtas. Misijų 

žaidime, kurias galima žaisti atskirai (trukmė daugiausiai 45-90 min.), apibūdinimas tik pateikia 

pasiūlymus (žr. vadovą). 

 

 

Derinimas prie konteksto 

Projekto partneriai intensyviai domėjosi ir diskutavo apie tai, kokias temas turi nagrinėti Pinigų 
valdovo žaidimas ir kaip jos bus nagrinėjamos. To rezultatas – projekto partnerių kompromisas ir 
techninės galimybės projekte. 

Socio-ekonominiuose santykiuose prielaidos ir įsitikinimai turi labai didelį vaidmenį. Tai buvo matyti 
diskusijų metu tarp kai kurių projekto partnerių apie tai, kokie tikslai yra svarbiausi jauniems 
žmonėms.  

Mokiniai / besimokantieji turėtų žinoti, kad gyvenimas, modeliuojamas MMS žaidime, nėra 
gyvenimo konstantos. Jie patys kuria MMS modelį, kuris gali būti visiškai kitoks, tačiau vis tiek 
priimtinas. 
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1.3. Besimokantieji ir jų specifika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Iššūkis ir varžymasis  

 

Pinigų valdovo žaidimo iššūkis yra susijęs su sudėtingumo lygiu ir tikimybe pasiekti tikslus, 

užsibrėžtus žaidime. Žaidime yra daug konkrečių tikslų, kurie priklauso nuo sudėtingumo lygio ir 

informacijos interpretavimo. Iššūkis prideda linksmumo ir konkuravimo elementą, nes kuriamos 

kliūtys tarp esamos būsenos ir to, ko siekiama. Pinigų valdovo žaidime yra sistemiška sudėtingumo 

pusiausvyra, kuri žaidėjui žaidžiant ir einant pirmyn, keičiasi. 

 

 

Probleminių situacijų sprendimas 
 

MMS žaidime pateikiamos probleminės situacijos, su kuriomis žaidėjas susiduria, ir kurios sudaro jo 

siužetą. Žaidimo esmė – tobulinti finansinį jaunuolių raštingumą.  

 

 

Pažanga 
 

MMS žaidime yra priemonės, kurios matuoja žaidėjo pažangą siekiant tikslų. Pinigų valdovo 

žaidime pasiekimai matuojami trimis būdais (Komforto / pasitenkinimo lygis, Finansinis stabilumas ir 

Skolos dydis), kad žaidėjas pereitų į aukštesnį lygmenį.  

  

Besimokantieiji 

Iššūkis ir varžymasis Probleminių situacijų sprendimas Pažanga 
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1.4. Pristatymas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pateikimas 

 

Pateikimas – tai žaidėjo žaidimo tikrovės suvokimas. Siauresnio vaizdo pateikimas žaidime leidžia 

susitelkti į tam tikrus dalykus. Partneriai tikisi, kad vaizdinis žaidimo apipavidalinimas padidins 

jaunuolių motyvaciją ir susidomėjimą. 

 

 

Veiksmo – nagrinėjamos srities ryšys  
 

Pinigų valdovo žaidimo istorija susideda iš situacijų, kai besimokančiajam reikia pritaikyti turimas 

žinias, įgytasžaidžiant arba klasėje. Situacijos gana panašios į tikroviškas, todėl jaunuoliai pamatys, 

kaip lengvai galima pritaikyti žinias tikrame suaugusiųjų pasaulyje. 

 

 

Probleminės situacijos – besimokančiojo ryšys 
 

Ryšys tarp probleminės situacijos ir besimokančiojo MMS žaidime yra tai, kaip žaidimo vieta, tema ir 

istorija siejasi su besimokančiojo pomėgiais, interesais. Problemos ir situacijos, kurias reikia išspręsti, 

yra susijusios su įprastais sprendimais, pvz. išsilavinimo finansavimas, gyvenamosios vietos, 

atostogų, automobilio, draudimo pirkimas. Projekto partneriai tikisi, kad sukūrė tokias sąsajas, kurios 

besimokantiesiems yra svarbios.   

 

Interaktyvumas 
 

Pinigų valdovo žaidimas remiasi mechanizmu, kuris reiškia, kad žaidimas keičiasi priklausomai nuo 

besimokančiojo veiksmų. Bendravimas ir santykiai tarp besimokančiųjų sąlygoja didesnį įsitraukimą, 

nes iššūkiai tada tampa prasmingesni. 

 

 

Pateikimas Veiksmo-nagrinėjamos 

srities ryšys 

Probleminės situacijos – 

besimokančiojo ryšys  

Paprastumas 

Interaktyvumas 

Vieta Valdymas Grafinis dizainas 

Pristatymas 
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Paprastumas 

 

Projekto partneriai norėjo sukurti paprastą ir neapkrautą žaidimą, kuris suteikia galimybę gilesnei 

analizei klasėje neprisijungus prie žaidimo. 

 

Vieta 

 

Pinigų valdovo žaidime vieta, kur vyksta veiksmas – tai kraštovaizdis su bankais, draudimo 

kompanijomis, ugdymo įstaigomis, automobilių nuomos punktais ir pan. 

 

Valdymas 

 

Pinigų valdovo žaidime mokiniai / studentai / besimokantieji turi aktyvų ir tiesioginį tam tikrų žaidimo 

aspektų valdymą. Norėdamas kontroliuoti žaidimą žaidėjas turi aktyviai priimti finansinius sprendimus. 

Didelė žaidimo kontrolė leidžia žaidėjui pajusti nevaržomą sprendimų laisvę. 

 

 

Grafinis dizainas 
 

Pinigų valdovo žaidimo dizainas kurtas pagal WCAG 2.0 reikalavimus. Žaidimą galima naudoti 

įvairiose mokymo(si) aplinkose. Žaidimaspritaikytasmokiniams, studentams su SUP. 
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2 SKYRIUS: ŽAIDIMO PANAUDOJIMAS FORMALIOSE UGDYMO 

APLINKOSE 
 

 

Šiame skyriuje daugiausia kalbama apie formalias mokymosi aplinkas. Mokyklos, kaip formalaus 

ugdymo institucijos, jau nuo seno tyrė galimybes į pamokas įtraukti skaitmenines pagalbines 

priemones, kaip, pavyzdžiui, rimtus žaidimus. Šių priemonių tikslas, nesileidžiant labai į detales, yra 

gerinti mokykloje taikomų praktikų kokybę ir efektyvumą. 

 

Formalaus ugdymo proceso palengvinimas technologijų pagalba (rimtų žaidimų) yra daugialypis 

procesas, kuris kelia labai aukštus reikalavimus mokytojams ir mokymų vadovams. Tam, kad pavyktų 

visiškai išnaudoti mokomojo žaidimo potencialą, mokytojai ir mokymų vadovai turi įvertinti daug 

savybių, nuomonių ir kompetencijų, vaidmenų įvairovę. Jie ne tik turi išmanyti dalyką ir technologinę 

pusę, tačiau taip pat būti kompetentingi kūrėjai, stiprūs komandos žaidėjai, kritikai, pasitikintys rizikos 

valdytojai, kelią randantys inovatoriai, kurie yra pedagogiškai atviri naujiems mokymo programų 

iššūkiams
2
.  

 

Sėkmingam žaidimo naudojimui reikia pasitelkti kelis planavimo žingsnius. Apskritai, Pinigų valdovo 

žaidimą galima naudoti formalioje mokymo ir mokymosi aplinkoje trimis skirtingais būdais
3
: 

 

 Kaip pasiruošimą prieš pamokas 

 Pamokoje (pavyzdžiamspateikti, praktiškai išbandyti mokomą dalyką) 

 Po pamokų / sesijų (vertinimui, prisiminti medžiagą ir ją įtvirtinti).  

 

Yra du Pinigų valdovo žaidimo režimai: „Paprastas žaidimas“ ir „Misijos“. Kituose skyriuose bus 

apibūdinti abu šie režimai. Toliau pateikiami trumpi mokymo strategijų, kuriose galima panaudoti 

žaidimą, apibūdinimai formalaus mokymo(si) kontekstuose. 

 

 

2.1. Pinigų valdovo žaidimas kaip priešpamokinė strategija 

 

Naudojant Pinigų valdovo žaidimą kaip priešpamokinę strategiją mokiniai / studentai turi nagrinėti 

probleminę situaciją patys. Strategija veikia gerai, kai jie po to gauna daug pagalbos (grupinės 

diskusijos, papildomi pratimai) pamokose. 

 

 

                                                           
2
 Arnab, S. et al: Framing the adoption of serious games in formal education. In: Electronic Journal of e-

Learning Volume 10 Issue2, 2012 (PP159-171), available online at www.ejel.com 
3
 Each scenario represents a so-called Blended Learning arrangement 
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Paprastas žaidimas 
 

UŽ: 

 Diskusija klasėje gali būti organizuojama apie finansinių kompetencijų svarbą ir finansų 

valdymo iššūkius. Gali būti iškelta klausimo svarba.  

 

 

PRIEŠ: 

 

 MMS žaidimo taikymas prieš pamokas gali netikti mokant, pavyzdžiui, apie infliacijos 

poveikį, kredito sąlygas, dėl žaidimo sudėtingumo. 

 Kai kuriose mokyklose mokytojai turi informuoti tėvus apie žaidimų naudojimą mokymo 

veikloje. 

 Turėkite omenyje, kad Paprastas žaidimas gali užtrukti valandų valandas...  

 Labai dažnai mokiniai / studentai visą dėmesį sutelkia į žaidimo mechanizmą, o ne jo turinį. 

 

Misijos 
 

Mokiniai ir studentai žaidžia misijas baziniu arba pažengusiųjų lygmeniu vienoje iš sričių (TAUPYK; 

UŽDIRBK; LEISK; AP(SI)DRAUSK; SKOLINKIS). 

 

UŽ: 

 Diskusija klasėje gali būti apie konkrečią situaciją ar užduotį, kurią mokiniai, studentai turėjo 

atlikti / išspręsti vykdydami misiją. 

 

 Mokytojas gali pateikti papildomų užduočių (pvz., organizuoti grupinį darbą ir pan.), kad 

užtikrintų mokymosi rezultatų pasiekimą. 

 

 Įgytos finansinės kompetencijos gali būti vertinamos atliekant testą (angl. Financial Driver 

License). 

 

 

 

Pinigų valdovo 

žaidimas 

 

Pinigų valdovo 

žaidimas 

 

Pinigų valdovo 

žaidimas 
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PRIEŠ: 

 

 Misija gali nebūti sutelkta būtent į tą kompetenciją, kurią pamokos metu siekiama įgyti. 

Didelę dalį pamokos gali užimti diskusija apie pašalinius misijos dalykus. 

 Ne visi mokiniai / studentai namuose gali turėti reikalingą įrangą. 

 

 

Scenarijus:  

 

Pavyzdys: mokiniai namuose žaidė misiją UŽDIRBK baziniu lygiu. Mokytojas planuoja padėti 

mokiniams įgyti gebėjimą fiksuoti įeinančius ir išeinančius pinigus. 

 

Veiklos klasėje po misijos vykdymo namuose. 

 

Nr. Trukmė Veikla 

1 20  min Įžanga ir trumpa refleksija apie tai, kaip sekėsi žaisti misiją 

2 20 min Darbo lapas: Įplaukų rūšys 

3 30 min Diskusija: koks yra skirtumas tarp neto ir bruto atlyginimo? Kokie 

yra daromi nuskaitymai? Kodėl reikia mokėti mokesčius? 

4 10 min Atlyginimų skaičiuoklės pristatymas 

5 10 min Apibendrinimas / namų darbai: suraskite 3 darbo skelbimus ir neto 

pajamų apskaičiavimą 

 

 

Apibendrinimas:  

 

Ši strategija efektyvi tuo, kad pademonstruojamos finansinės kompetencijos, įgytos prieš pamoką 

(prieš tai, kai apie jas kalbama klasėje). Ta pati situacija pristatoma pamokos metu. Tada mokiniai 

bus ir toliau įtraukti. Mokiniai / studentai taip pat gali būti padrąsinti žaisti misją UŽDIRBK 

pengusiųjų lygyje. 

 

Be to, kai žaidimas žaidžiamas prieš pamokas, mokiniai / studentai iš anksto susipažįsta su 

konkrečia problema, pvz. biudžeto planavimu, atostogų finansavimu ir pan. Dėl šios priežasties, 

pamokoje galima taikyti problemų sprendimo požiūrį. Tai gali sąlygoti tvaresnius mokymosi 

rezultatus lyginant su tradiciniu mokymu. 

 

 

2.2. Pinigų valdovo žaidimas kaip popamokinė strategija 
 

Pinigų valdovo žaidimas kaip popamokinė strategija reiškia jau turimų žinių panaudojimą. Ši 

strategija yra veiksminga kai derinama su pamokų metu duodamomis užduotimis. Mokiniai ar 

studentai prieš žaisdami žaidimą namuose, pirmiausia  turėtų pamokų metu turėtų susipažinti su 

atitinkamomis finansinėmis sąvokomis. Jie pritaikytų šią informaciją žaisdami žaidimą / misiją ir būtų 

įpareigoti priimti sprendimus. 
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Paprastas žaidimas 

 

Rekomenduojama kaip popamokinę strategiją žaisti Laisvą žaidimą. Mokiniai ir studentai gali 

pritaikyti žinias, įgytas per pamokas. Taip pat rekomenduojama šį namų darbą struktūrizuoti, pvz. 

žaisti dvi valandas – ką pasiekei? 

 

Kai kuriose mokyklose mokytojai gali būti įpareigoti informuoti tėvus apie žaidimo įtraukimą į 

mokymo veiklą.   

 

Misijos 

 

Mokiniai ar studentai žaidžia nurodytą misiją Pagrindiniame lygyje ar Pažengusiųjų lygyje 

nurodytose skiltyse (TAUPYK; UŽDIRBK; LEISK; AP(SI)DRAUSK; SKOLINKIS) kaip namų darbą.  

 

UŽ: 

 Nėra organizacinių barjerų. Pamokos laikas nebus naudojamas techniniams ir apmokymo 

klausimams. 

 

 Mokytojai pamokos metu gali naudoti tradicinius metodus, įrankius ir užduotis. Mokiniai 

pritaiko įgytas tam tikroje srityje žinias žaisdami misijas.  

 

 Misijoje didžiausias dėmesys gali būti skiriamas ne tai kompetencijai, kuri turi būti įgyta 

nurodytoje temoje. 

 

 Finansinių kompetencijų įgijimas žaidimo metu gali būti dalinai įvertinamas. 

 

PRIEŠ: 

 

 Mokytojai turi rasti laiko problemų paaiškinimui ir atsakymams į klausimus po žaidimo. Taip 

pat jie turi būti susipažinę su pasirinktomis misijomisir žinoti kaip žaidimas veikia.  

 

 Ne visi mokiniai gali turėti reikiamą kompiuterinę įrangą namuose. 

 

Pinigų Valdovo 

žaidimas 

 

Pinigų Valdovo 

žaidimas 

 

 

Pinigų Valdovo 

žaidimas 
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Scenarijus: 

 

Pavyzdys: mokiniai ar studentai žaidžia misiją PAJAMOS/ Pagrindinis lygis pamokos metu. 

Mokytojas suplanuoja varžybas tarp mokinių grupių.  

 

Nr. Trukmė Veikla 

1 20  min. Instrukcijos ir diskusijos apie norus ir tikslus 

2 20 min. Užduotis: Kokios pajamos yra įmanomos?  

3 30 min. Diskusija: Koks yra skirtumas tarp bruto ir neto? Kokie atskaitymai 

yra padaryti? Kodėl yra būtini mokesčiai? 

4 10 min. Pajamų skaičiuoklės instrukcija 

5 10 min. Apibendrinimas /namų darbo užduotis:  Žaisti misiją PAJAMOS  

 

Apibendrinimas:  

 

Ši strategija yra efektyvi, nes iš esmės mokiniai mėgsta žaisti. Kadangi Pinigų valdovo žaidimo 

turinys apima svarbius finansinius klausimus, jis gali įtakoti mokinių, kartojančių pamokoje išmoktą 

turinį ir pateikiančių jį simuliacijoje, pasiekimus. Bet dažniausią klaidą mokytojai gali daryti 

naudodami Pinigų valdovo žaidimą nebūdami pasiruošę rytojaus pamokoje atsakyti į mokiniams / 

studentams iškilusius klausimus. Joje turi būti numatyta laiko diskusijoms ir instruktavimui.  

 

 

2.3. Pinigų valdovo žaidimas kaip pamokinė (pamokos) strategija 

 

Pamokinė strategija gali būti įgyvendinta remiantis šiais žingsniais: (1) mokytojas pristato / 

paaiškina tam tikrą mokomąjį turinė, pvz. terminų apibrėžimus, užduotis ir pan., (2) studentai žaidžia 

misiją, (3) diskusija, atsiliepimai, įvertinimas vyksta pamokos pabaigoje.  PV žaidimas pilnai 

integruojamas į pamoką.  

 

 
 

 

 

 

Pinigų valdovo 

žaidimas 
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Paprastas žaidimas 
 

Laisvas žaidimas trunka ilgą laiko tarpą. Neįmanoma žaisti laisvą žaidimą per įprastą pamokų laiką 

– 45-90 min.  

 

Misijos 
 

Mokiniai ar studentai žaidžia nurodytą misiją Pagrindiniame lygyje ar Pažengusių lygyje nurodytose 

skiltyse (TAUPYK; UŽDIRBK; LEISK; AP(SI)DRAUSK; SKOLINKIS) pamokos metu. 

 

UŽ: 

 Skirtingi darbo būdai yra galimi. Pvz. žingsnis po žingsnio  (mokiniai ir studentai seka 

mokytoją, kuris aiškina sprendimus); mokiniai ir studentai žaidžia grupėse (rezultatai bus 

diskutuojami šioje pamokoje).  

 

 Klasės diskusijos gali būti sukoncentruotos bendrai į misiją arba į tam tikras kompetencijas. 

 

 

 Finansinių kompetencijų įgijimas gali būti įvertintas taikant Finansinio vartotojo Licenciją. 

 

PRIEŠ: 

 

 Didelė tikimybė, kad nebus galima įtraukti papildomų užduočių  šioje pamokoje. Žaidimas 

užims per daug laiko.  

 

 Misija gali būti sukoncentruota ne į tą gebėjimą, kuris turi būti ugdomas duotoje temoje. 

Didžioji dalis pamokos gali būti paaukota pašalinėms diskusijoms.  

 

 Gali atsirasti organizacinių trukdžių (pvz. tinkamos įrangos prieinamumas klasėje).  

 

 Mokytojas privalo būti susipažinęs su Pinigų valdovo žaidimu ir pasirinkta misija 

 

Scenarijus:  

 

Pavyzdys: mokiniai ar studentai žaidžia misiją PAJAMOS/ Pagrindinis lygis pamokos metu. 

Mokytojas suplanuoja varžybas tarp mokinių grupių. 

 

Nr. Trukmė Veikla 

1 15 min Įvadas: kokios pajamos yra įmanomos? 

2 15 min Diskusija: kokie atskaitymai yra padaromi?  

3 30 -40 min Grupėmis žaidžiama misija 

4 20-30 min Flipcharts: studentų atsiliepimai, rezultatų aptarimas 

5 10 min Apibendrinimas 

 

Apibendrinimas:  

 

Ši strategija efektyvi nes iš esmės mokiniai mėgsta varžytis tol, kol rizika nėra didelė. Kadangi 

Pinigų valdovo žaidimo turinys apima svarbius finansinius klausimus, jis gali įtakoti mokinių 

pasiekimus. Misijų žaidimas nėra laiko švaistymas. Bet dažniausia klaida, kurią daro mokytojai 

naudodami Pinigų valdovo žaidimą, yra kai pridedama komandos taškų ir judama toliau. Pamokoje 

turi būti skiriama laiko diskusijoms ir instrukcijoms.  
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Vienas apibendrinimas tinkantis visiems turinio tipams, yra tas, kad mokiniai turi turėti galimybę 

bėgant laikui  pasitikrinti kaip jie supranta turinį. Kai žaidimas pasibaigia ir klasė padiskutuoja apie 

sunkius apibrėžimus, ir sąvokas, susijusias su  turiniu, mokytojas turi duoti mokiniams laiko 

peržiūrėti savo užrašus. Mokytojas turėtų paprašyti mokinių paržiūrėti ką jie yra pasižymėję 

anksčiau ir užsirašyti visus būtinus pakeitimus.  
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ŽODYNĖLIS 
 

 

 

 

Formalus mokymasis: mokymasis yra sąmoningas, organizuotas ir struktūruotas. Formalųjį 

mokymąsi paprastai organizuoja institucijos, mokymosi veikla vadovaujasi mokymo programomis 

ar kito tipo formaliosiomis programomis. Pavyzdys: Pinigų valdovo Žaidimas yra integruojamas 

mokomojo dalyko programą. 

 

Neformalus mokymasis: mokymas nėra iš anksto apgalvotas, niekada nėra organizuotas. Vietoj 

to, kad remtųsi griežta mokymo programa, jis pagrįstas eksperimentais ir spontaniškumu. 

Pavyzdys: mokiniai žaidžia Pinigų valdovo žaidimą už mokyklos ribų.  

 

Papildomas ugdymas: mokymas gali būti apgalvotas ir neapgalvotas iš anksto, organizuotas 

valstybinių institucijų, bet jis bet kokiu atveju yra organizuotas, net jei ir prastai. Papildomame 

ugdyme nėra formalaus vertinimo pažymiais. Pavyzdys: mokymosi veikla mokytojai ir vadovai 

užsiima po pamokų (“popietinės savanorystės” mokymas). 
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