Podporné materiály pre pedagógov
Na základe ohlasov z pilotného ročníka sme pre vás pripravili podporné materiály, ktoré môžete
použiť pri rozvíjaní zručností sociálno-finančnej gramotnosti svojich žiakov a študentov. Pri tvorbe
materiálov sme vychádzali z Národného štandardu finančnej gramotnosti Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky. Žiaci a študenti tak budú mať možnosť oboznámiť sa
s viacerými ekonomickými pojmami a získať praktické zručnosti každodenného života spätého
s finančnou gramotnosťou.
Spolu so žiakmi môžete preberať okruhy otázok z oblasti sveta financií, diskutovať o jednotlivých
témach, plniť navrhnuté aplikačné úlohy, vyhľadávať odpovede na internete a overených webových
portáloch. Súčasťou podporných materiálov je aj slovník ekonomických pojmov. Na záver si môžete
prostredníctvom cvičných kvízov vyskúšať prostredie platformy Kahoot! a preveriť si získané
vedomosti.
Národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch bude vyvrcholením vzdelávania finančnej gramotnosti
žiakov, kde si celé kolektívy v živom prenose overia svoje získané vedomosti a zručnosti.
Čo sme pre vás pripravili?
Tematické okruhy. Okrem oblasti financií sme pre vás spracovali aj oblasť digitálnej bezpečnosti
Okruhy tém vymedzujú pedagógom a žiakom obsah a pojmy, ktoré vychádzajú z Národného
štandardu finančnej gramotnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Slovník ekonomických pojmov. Vytvorený slovník
pojmov používaných v súčasnej ekonomike.

vysvetľuje obsah základných ekonomických

Aplikačné úlohy na precvičenie. Žiaci majú možnosť po každej prebratej téme vybrať si zo súboru
praktických úloh. Aplikačné úlohy vedú k aktívnemu učeniu a tým aj k zapamätaniu si informácií
a pomáhajú vytvárať mentálne programy.
On-line vzdelávanie Učiteľom a žiakom ponúkame overené webové stránky, v ktorých môžu nájsť
odpovede na otázky v jednotlivých tematických okruhoch.
Samostatné štúdium žiakov Žiaci môžu podľa pripravených otázok samostatne riešiť aplikačné úlohy
a testovať si svoje vedomosti v cvičných testoch.
Podpora diskusie žiakov v triedach. Vzdelávanie v triedach môže prebiehať rôznymi formami: od
výkladu učiteľa, cez skupinové práce, riešenie praktických aplikačných úloh až po samostatné
štúdium. Dôležitou formou vzdelávania pre súčasných žiakov je diskusia, ktorá formuje názor žiakov,
pomáha im rozvíjať schopnosť vyjadrovať svoje názory, myšlienky, prezentačné zručnosti,
rešpektovať názor iného... Ponúkame vám témy na živé diskusie žiakov vo vašich triedach. Pedagóg
bude v roli facilitátora a podporovateľa.

Cvičné testy s rôznymi stupňami náročnosti. Vytvorené sú viaceré varianty cvičných testov podľa
náročnosti – od jednoduchého po ťažký stupeň.
odporúčané webové stránky k témam finančnej gramotnosti a digitálnej bezpečnosti
 webová stránka Európskeho kvízu o peniazoch, kde budú priebežne aktualizované všetky
informácie a materiály týkajúce sa súťaže www.europeanmoneyquiz.eu
Všetky podporné materiály nájdete na webovej stránke http://www.europskykvizopeniazoch.sk/
v časti pre pedagógov.

