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Swedbank paraksta sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru
16.martā Swedbank ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru
par ekonomiskās izglītības jautājumu integrēšanu vispārējās un profesionālās
izglītības mācību procesā.
Noslēgtais sadarbības līgums paredz valsts un bankas sadarbību, lai pilnveidotu skolotāju un
skolēnu izpratni par ekonomiskās izglītības jautājumiem, veicinot zināšanu sasaisti ar to
lietojumu dzīvē. Abu pušu sadarbībā pirmais solis ir izglītības programma "Dzīvei gatavs!".
Programma “Dzīvei gatavs!” ir bankas ekspertu un nodibinājuma “Iespējamās misijas”
skolotāju kopdarbs, kas piedāvā skolotājiem pilnveidot mācību stundu saturu, uzaicinot
Swedbank vieslektorus, kas stundas tēmu izskaidros ar praktiskiem finanšu jomas
piemēriem, vienlaikus ļaujot skolēniem "iekāpt dažādu profesiju kurpēs".
"Šobrīd Latvijas izglītībā notiek sava veida revolūcija – Izglītības un zinātnes ministrija aktīvi
strādā pie jauna izglītības satura, lai īstenotu kompetenču pieeju izglītībā. Swedbank, vēloties
sniegt arī savu ieguldījumu izglītības stiprināšanā jau šodien, gatava doties uz visām Latvijas
skolām, lai bagātinātu skolēnu pieredzi un iedotu savu redzējumu par zināšanu pielietojumu
un nākotnē tik nepieciešamajām kompetencēm, ko Swedbank kā izteikti uz rītdienu vērsts
uzņēmums pārvalda jau šodien”, stāsta Swedbank vadītājs Latvijā Reinis Rubenis.
Programmas "Dzīvei gatavs!" saturā ir iekļautas matemātikas, ekonomikas, angļu valodas,
informātikas un klases stundas nodarbības. Tā tiek īstenota visā Latvijā, atsaucoties skolas
uzaicinājumam. Programma 11. klases skolēniem sniedz ieskatu dažādās finanšu nozares
profesijās un ļauj attīstīt 21. gadsimta kompetences, piemēram, finanšu pratību, līderību,
sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās
zināšanas citā kontekstā. Šajā mācību gadā Swedbank eksperti ir jau novadījuši 455 “Dzīvei
gatavs!” mācību stundas.
“Apgūtās zināšanas un prasmes par finanšu jautājumiem un to sakarībām veido ikviena
indivīda priekšstatus un uzvedību. Personiskās finanšu situācijas izvērtēšana, izdevumu
kontrole, atbildīga savu uzkrājumu un izdevumu plānošana ir pirmie soļi savu personisko
finanšu pārvaldīšanā”, uzsver VISC vadītājs Guntars Catlaks.
Visām 5 nodarbībām vai arī kādai no tām skolas var pieteikties, aizpildot anketu vietnē
swedbank.lv/dziveigatavs. Visas nodarbības ir bezmaksas.
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