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Konkurss „Biznesa pasakas” ir ekonomikas un finanšu pratības izpratnes konkurss pamatskolas skolēniem, kura
norise veicina jaunrades procesu un veicina praktiski izmantot apgūtos ekonomiskos jēdzienus savā radošajā
darbā.
Skolotājiem konkursu iesakām integrēt pamatskolas sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras, svešvalodu,
vizuālās mākslas, darbmācības, informātikas stundās vai īstenot fakultatīvu nodarbībās.
Konkursa pasaku sāk rakstīt pirmajā mācību semestrī, bet pasakas prezentāciju – novērtēšanu veic 2. mācību
semestrī.
2. semestrī ieteicams 5.-9. klašu skolēniem, skolotājiem piedalīties vebinārā par finanšu pratības tēmam
saistītām ar veiksmīgas uzņēmējdarbības pieredzi. Dzirdētie pieredzes stāsti motivēs skolēnus radīt savus
darbus, pārvēršot reālu uzņēmējdarbību pasakā.
Labākās pasakas iesakām prezentēt skolās kā uzvedumus, kur uzsvars tiek likts ne tikai uz radošo darbību, bet
arī ar iesaistīto ekonomisko jēdzienu pielietojumu vai izmantot par pamatu sava pirmā biznesa plāna vai skolēnu
mācību uzņēmuma veidošanā. Vai izveidot no pasakas video stāstu.
Rosināt skolēnu apzināties sevi gan kā patērētāju, gan kā nākošo uzņēmēju, lai apgūtās ekonomiskās
likumsakarības spētu pielietot dažādās dzīves situācijās un iekļaut tās pasakas sižetā.
JA Latvia dalībskolu 5.- 6. un 7.- 9. klašu skolēni.
Skolēns vai skolēnu grupa (3 skolēni) uzraksta Biznesa pasaku ar laimīgām beigām.
Biznesa pasaka jāveido, lai tajā parādītos skolēna izpratne ar naudu saistītos jautājumos, lai pasakas personāžs
izprot kā pārvaldīt ienākumus un izdevumus, kā veidot ieguldījumus, kā izveidot savu uzņēmumu.. Biznesa
pasakā ar ekonomisko pratību sasaistāma ir prasme un gudrība nopelnīt naudu – atrast labu darbu, vai uzsākt
un attīstīt uzņēmējdarbību.
Finanšu pratība ir zināšanu apguves procesā iegūtu spēju izprast ar naudu saistītus jautājumus, pārvaldīt
ienākumus un izdevumus, ieguldījumus un saistības.
Maksimālais darba apjoms divas A4 lapas, kā arī var veidot ilustrācijas, skolotāju vai vietējā sabiedrībā
pazīstamu cilvēku pasaku lasījumus vai citādi bagātināt savu pasaku. Pasaku jāiesniedz elektroniskā un papīra
formātā.
Elektroniski skolas iesniedz visus darbus, bet papīra formātā ne vairāk kā 20 radošākos, vizuāli un saturiski
noformētos darbus, kuri skolas mēroga izstādē ir izpelnījušies atzinību.
- Savas un citu rīcības vērtēšanas un izskaidrošanas prasmes,
- lēmumu pieņemšanas un īstenošanas prasmes,
- sadarbības prasmes veidojot pasaku,
- otra domu uzklausīšana, savu ideju piedāvāšana uzdevuma risinājumam,
- prasme pastāstīt par kopīgi paveikto,
- nepieciešamās informācijas iegūšanas prasmes,
- personiskās dzīves prasmi,
- cēloņu un seku saskatīšanas prasmi,
- sava viedokļa paušanas prasmi.
Vebinārs par finanšu pratības tēmu: labās prakses piemēri uzņēmējdarbībā:
februāris/marts(saskaņošanā)
Darbu iesniegšanas termiņš: no 2021.gada 25.janvāra līdz 25.martam.
Pasaku iesūta elektroniski JA Latvia norādītajā saitē http://upload.jal.lv/?id=401
Papīra formātā darbs jāiesūta pa pastu, norādot: darba nosaukums, vārds, uzvārds, klase, skola, darba vadītājs
(skolotājs), kontakttālrunis, e-pasts.
Pasta adrese: JA Latvia konkursam ”Biznesa pasaka”, Miera iela 36, Rīga, LV-1007
Finālistu paziņošana: 2021.gada 6.maijs.
Noslēguma pasākums: 2021.gada maijs/jūnijs(saskaņošanā).
Katrā vecuma grupā no katra Latvijas reģiona tiks izvirzīti un apbalvoti līdz trim labākajiem biznesa pasaku
autoriem (kopā max 30 pasaku autori).
PEPCO, Latvijas Banka, Latvijas Valsts meži, LEAF, Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs, LR Patentu
valde u.c.
JA Latvia sadarbības partneru balvas (biznesa literatūra un citas balvas)
JA Latvia programmu direktore Inga Bolmane, T. 22070040, e pasts: inga@jalatvia.lv

