Iepazīsties ar mācībstundām!*
Informācija par piedāvāto projektu!*
Mācībstundas "Dzīvei
gatavs" skolēniem
sniegs
ieskatu dažādās
finanšu nozares profesijās un ļaus iejusties bankas speciālista lomā.
Apgūstot šo programmu, jaunieši attīstīs 21. gadsimta kompetences, kā
piemēram, finanšu pratību, sadarbības prasmes, komunikācijas
prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās zināšanas citā
kontekstā.
Stundas plānā ir paredzētas dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti, kā
arī praktisku piemēru un situāciju analīze. Stundu plāni izstrādāti kopā ar
"Iespējamās misijas" skolotājiem. Šajās stundās nestāstīs par Swedbank
pakalpojumiem un neslēgs līgumus.
Ekonomika Iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās, stundas
laikā skolēni apgūs tematu par aizņēmumu veidiem un izzinās kreditēšanas
procesa principus, kā arī noskaidros - vai un kā pats aizņēmējs var ietekmēt
finansēšanas nosacījumus. Skolēni iepazīsies ar vairākiem reāliem
gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veiks aprēķinus, izvērtēs
situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu.*
Matemātika Stundas laikā skolēni iejutīsies bankas vērtspapīru brokera lomā,
lai apgūtu tematu par statistikas elementiem un gūtu ieskatu par akciju
tirdzniecību biržās. Izmantojot datus par reālu uzņēmumu vērtspapīriem un
lietojot matemātikas zināšanas par statistikas elementiem, skolēni veiks
aprēķinus, lai izvērtētu, cik izdevīgi ir investēt līdzekļus kādā no
uzņēmumiem*.
Informātika Stundas gaitā skolēni apgūs tematu par drošību, veicot pirkumus
internetā. Jaunieši iejutīsies bankas drošības speciālista lomā, lai kritiski
izvērtētu, kā atbilstoši rīkoties dažādās ikdienas situācijās, rīkojoties ar naudu
interneta vidē. Rezultātā skolēni zinās dažādus norēķinu veidus un to drošas
lietošanas īpatnības, kā arī pratīs identificēt naudas izkrāpšanas mēģinājumu
pazīmes.*
Angļu valoda Skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta lomā, apgūs tematu
par nākotnes darba tirgu. Jaunieši tiks iepazīstināti ar nākotnes profesiju
izaicinājumiem un diskutēs par dažādām prasmēm, kas jāattīsta jau šodien,
lai nākotnē veiksmīgi darbotos profesijās, kas šobrīd vēl nemaz neeksistē.
Tiks pārrunātas tādas prasmes kā IT kompetence, sadarbība, emocionālā
inteliģence, adaptēšanās spēja un citas*.
Klases stunda Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apgūs
tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā
skolēni iepazīsies ar vairākiem reāliem gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas
pie bankas konsultantiem, un kopā ar bankas ekspertu radīs risinājumus
veiksmīgai personīgo finanšu plānošanai.*
Materiālu apkopoja direktores vietniece I. Miķelsone
*Izmantoti pieejamie materiāli www.swedbank/skolu programma

