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Skolēnu gatavība pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus personiskajā dzīvē.
Izprast būtiskākos ekonomiskos jēdzienus un būt gatavam diskutēt par tiem ar vecāka gada gājuma cilvēkiem.
1. Izveidot savu vārdnīcu.
Skolēni. Vārdnīciņā skolēni saviem vārdiem skaidro sociālo zinību programmas ietvaros apgūtos ekonomiskos
jēdzienus. Vārdnīciņā tiek apkopoti netradicionālākie jēdzienu skaidrojumi, bērnu vārdiem izteiktie, nevis no
grāmatas pārrakstītie.
Vecāki, vecvecāki. Lai labāk izprastu ekonomiskos jēdzienus un to praktisko pielietojumu dzīvē, vārdnīciņā ir
izveidota sadaļa arī skolēnu vecākiem un vecvecākiem(vai citiem dažādu paaudžu cilvēkiem): kā viņi skaidro
dotos ekonomiskos jēdzienus no savas praktiskās dzīves pieredzes! Citu paaudžu skaidrojums svarīgs skolēna
darba izvērtēšanā!
Atcerieties, ka konkursā uzvar ne jau pareizāk skaidrotie termini, bet trāpīgākie skaidrojumi, kas liecina par bērna
skatījumu uz pasauli, tādi, no kuriem var mācīties arī pieaugušie! Skolēna darbā vērtēts tiek gan skaidrotā
termina pareizība un patstāvīgums (individuālais bērna viedoklis), gan papildus sniegtie piemēri vai paskaidrojoši
zīmējumi. Pārējo paaudžu sniegtie ekonomisko terminu skaidrojumi tiek vērtēti atsevišķi un to vērtējums
papildina skolēna darba vērtējumu.
Skaidrojamie ekonomiskie jēdzieni pa klašu grupām:
Skolēns skaidro, vecāki skaidro, vecvecāki skaidro (ar piemēriem un zīmējumiem)
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Pamatskolas 1.- 2. un 3.- 4. klašu skolēni, kuri apgūst sociālo zinību mācību priekšmetu. Vārdnīciņu var veidot 1
skolēns ar vecākiem, vecvecākiem vai ar diviem citu paaudžu cilvēkiem.
JA Latvija Sociālo zinību darba burtnīcās 1. -4. klasei: vortālā www.jal.lv; www.naudasskola.lv
Darbu izveido vārdnīcas formā. Vārdnīciņas apraksta daļu kopumā veido ne lielāku kā divas A4
lapas(skaidrojums un piemēri), var pievienot arī ilustrācijas neierobežotā tehnikā.
Uz darba jānorāda: Darba nosaukums, autora vārds, uzvārds, klase, skola, darba vadītājs (skolotājs), kā arī
norādīt, kas konkursā piedalās kopā ar autoru, autora un skolotāja kontakttālrunis un e pasts..
Konkursa izsludināšana: 2019. gada 1. novembris.
Darbu iesniegšana: JA Latvija birojā vai pa pastu no 2019.gada 15.janvāra līdz 2019.gada 22.martam.
Adrese: Ūdens iela 12-21, Rīga, LV-1007 ar norādi konkursam Mana vārdnīciņa 2019. No skolas konkursam
iesniedz 5 - 8 skolēnu darbus, kuriem ir skolotāja atzīme par pašrocīgi veiktu darbu.
Konkursa fināls: 2019. gada 20. maijā. Iesūtītos darbus izvērtē JA Latvija sadarbības partneris Latvijas Banka
divās grupās: 1.- 2. klašu un 3.- 4. klašu grupās līdz 2019.gada 29.aprīlim.
Finālistu mājas darbs: 3-5 fināla dalībnieki jau iepriekš tiks aicināti sagatavot vairākus jēdzienus, kurus
viņiem būs jāskaidro citiem fināla apmeklētājiem 2 minūtēs (prezentācija var būt slaidos vai interesanti
pasniegts priekšnesums). Skolēna darba līdzautori var atbalstīt prezentētāju, netraucējot skolēnam izpausties.
Apbalvošanā piedalās labāko vārdnīciņu autori un vecāki un vecvecāki - darbu līdzautori, skolotāji – darbu
konsultanti.
Balvas katrai klašu grupai:
1.vietai balvas no AS TALLINK LATVIJA;
2. un 3. vietai balvas no Latvijas Bankas.
Pārējiem finālistiem - balvas no JA Latvija un Latvijas Bankas, kā arī citiem sadarbības partneriem.
Izveidot skolā vārdnīciņu izstādi - prezentāciju.
Vārdnīciņu autori, skolēni, sagatavo stāstījumu par 2-3 jēdzienu skaidrojumiem un tos prezentē citiem skolēniem
un skolēnu vecākiem. Skolēnu prezentācijas vērtē skolā izveidota žūrijas komisija, kuras sastāvā aicinām
iesaistīties dažādu paaudžu cilvēkus - skolēnus, skolotājus, vecākus, vecvecākus. Žūrijas komisija izvērtē visas
prezentācijas un izveidotās vārdnīciņas un nolemj, kurus darbus iesniegt Valsts mēroga konkursam izvērtēšanai.
Vērtējumā jāņem vērā ne tikai pats skolēns un viņa komandas darbs, bet arī prasme pamatoti skaidrot 3
jēdzienus pēc izvēles.
JA Latvija programmu direktore: Inga Bolmane, T.: 22070040; e- pasts inga@jal.lv

