"Naudas skolas" aktualitātes
24.03.2022.
Antra Slava,
Latvijas Bankas finanšu pratības projektu vadītāja
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Digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" (ME)
semināru cikla materiāli
Semināru materiāli un atziņas
Semināru cikls "Mana ekonomika" | Naudas skola
• ME līdzautoru un ekspertu prezentāciju kopsavilkumi
o
o
o

pieredze darbā ar ME mācību procesa organizēšanā no 1. līdz 12. klasei
ME starpdisciplinārā sasaiste ar pamatizglītības standartu
vēstures, ekonomikas, politikas, tiesību, mēdijpratības satura integrācijas
iespējas kursā "Sociālās zinības un vēsture"

• Skolotāju pieredzes stāstu video prezentācijas
•
•
•

17 tiešsaistes semināri
2021. gada marts – decembris
vairāk nekā 500 skolotāju

o
o
o

ME izmantošana vienas mācību stundas izveidē sākumskolā
ME pārbaudes darbu izmantošanas iespējas sākumskolā
ME izmantošana 6. un 8. klasē (tēmas – uzņēmējdarbība, ražošana)

• Latvijas Bankas speciālistu prezentāciju
kopsavilkumi un video prezentācijas
o

o
o

par datu drošību, ekonomikas aktualitātēm pasaulē, naudas
drošību, inflāciju, informācijas izvērtēšanas lomu, psihoemocionālās
noturības izkopšanu
par to, kas, kāpēc un kāda ir "Mana ekonomika"
kā ME palīdz skolēniem izprast inflācijas un skaidrās naudas apgrozības
jautājumus
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LAA metodiskais līdzeklis

"Pirmie soļi apdrošināšanā"
Metodiskā līdzekļa saturs
Pirmie soļi apdrošināšanā | Naudas skola

• Informatīvs materiāls skolēnam
o
o

būtiskākais par apdrošināšanas veidiem
terminu vārdnīca

• Četras darba lapas skolēniem
•
•

autore - skolotāja Anita Jozus
paredzēts darbam no 6. klases

o
o
o
o

"Par veselību, nelaimes gadījumiem un dzīvību" (4 varianti)
"Analizē un izvērtē!"
"Izvērtē apdrošināšanas radītās iespējas!"
"Risks – apdrošināšana"

• Ieteikumi skolotājiem
•
•

atbildes uzdevumiem darba lapās
vērtēšanas ieteikumi

Ieteikumi skolotājiem pieejami digitālā mācību līdzekļa “Mana ekonomika” slēgtajā
sadaļā skolotājiem, tēma “Bankas” 4.-6. klasei - skatīt apakštēmas "Banku
loma" izvēlni "Papildinformācija skolotāju darbam".
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Rotaļnodarbības pirmsskolai

"Pirmie jautājumi naudas lietās"
Kompleksa pieeja dažādu mācību jomu saturā
Pirmie jautājumi naudas lietās | Naudas skola
• 8 rotaļnodarbību apraksti

•
•

•

paredzēts 5 līdz 6 gadus veciem bērniem
autori – JAL Līderu programmas dalībnieki, JSVĢ un ĶKV
absolventi (aprobējot Jelgavas PII "Gaismiņa")
eksperte – Sandra Falka

o
o
o
o
o
o
o
o

Kāpēc uz naudas zīmēm ir cipari?
Kā samainīt rotaļu lāci pret lidmašīnu?
Vai var būt plāns naudas izmantošanai?
Vai var dabūt visu, ko vēlamies?
Vai visām lietām ir cena?
Uzcepsim cepumus?
Vai Valsts prezidents ir profesija?
Vai kabatas nauda ir tā, kas ir kabatā?

• Darba lapas
o

ar ilustrācijām

• Izdales un vizuālie materiāli

Jauna sadaļa KLAUSIES
Raidieraksti "Skanošais"
Raidieraksti | Naudas skola
• Latvijas Banka – mājas finanšu pratībai
o
o
o

kas ir finanšu pratība,
kāds šobrīd ir Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības līmenis,
kā tiek organizēts finanšu pratības attīstības darbs Latvijā

• Finanšu pratība pirmsskolā

Skanošais

o
o

kā sokas ar finanšu pratības jautājumu ieviešanu
pirmsskolas izglītības procesā
ieskats metodiskā līdzekļa "Pirmie jautājumi naudas lietās"
izveidē un aprobācijas procesā

Stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
Sarmīte Joma.
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Fiskālās Disciplīnas Padomes filma

"Fiskālās disciplīnas sargi"
Dokumentālā filma par fiskālās disciplīnas
nozīmi un Fiskālās Disciplīnas Padomi.
Filmas | Naudas skola
• Pirmizrāde LTV1
2022. gada 30. martā plkst. 14.15

• Video ilgums
30:08 min.

• Izstrādes procesā divas īsākas tematiskas
versijas
o
o

"Kā top valsts budžets"
"Kā valsts budžets ietekmē tautsaimniecības attīstību"
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Aktuāli pasākumi

Zīmējumu konkurss
"Mūsu pasaule – mūsu nākotne"
Atzīmējot Latvijas Bankas simtgadi, no 2022. gada februāra līdz 25. aprīlim Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs aicina mākslas skolu audzēkņus piedalīties zīmējumu konkursā.

LB 100 aktualitātes - Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina mākslas skolu audzēkņus
piedalīties zīmējumu konkursā “Mūsu pasaule – mūsu nākotne” (bank.lv)
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Tuvojas termiņš konkursa "Mana vārdnīciņa"
darbu iesniegšanai
Junior Achievement Latvija radošuma un finanšu
pratības konkursā „Mana vārdnīciņa” 1.–4. klases
skolēniem un pirmsskolai
Konkurss "Mana vārdnīciņa 2021./2022." | Naudas skola

• Darbu iesniegšana:
no 2022. gada 7. janvāra līdz 2022.gada 25. martam
• Konkursa finālistus paziņošana:
2022. gada 30. aprīlī
• Apbalvošanas ceremonija:
2022.gada 17. maijā
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Latvijas Bankas simtgades pasākumi
www.bank.lv

Latvijas Bankai 100
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Finanšu pratības monēta
Monēta atgādina par finanšu pratības vērtību ikdienā, ka bagāts ir nevis tas, kuram ir
daudz, bet tas, kurš prot – lai augtu mūsu labklājība, jāaug mums pašiem.
Šī monēta iemirdzas plaukstā, ja to pakustina. Tāpat kā prāts, kas jākustina, lai kļūtu
pratīgāks un spožāks.
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Finanšu pratības Prāta spēles

13

Konference skolotājiem
Vai dzīvei virtuālajā realitātē nepieciešama finanšu pratība?
Aktualitātes ekonomikā un Latvijas Bankas 100 gadu pieredzes stāsts

2022. gada 24. augusts
LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja, Rīgā, Jelgavas iela 3
Precīzāka informācija un pieteikšanās sekos
o jūnija beigās
o vietnē www.naudasskola.lv

Tiekamies augustā! Svinam Latvijas Bankas simtgadi kopā!
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Paldies par dalību seminārā!
Lūdzam aizpildīt semināra novērtējuma anketu:

https://ej.uz/fpnovērtējums
Jautājumiem un ierosinājumiem:

redaktors@naudasskola.lv
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