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Manažérske zhrnutie:
Využitie pracovných listov zameraných na finančnú gramotnosť.
Založenie firmy – dôležitosť spotrebiteľských zručností pri rozhodovaní nákup – dopyt.
Názorné ukážky a príklady z praxe.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

P. Vidovencová poukázala na špecifiká finančnej gramotnosti, ktoré sa postupne
zameriavajú od najnižšej úrovne, kde sa kladie dôraz na praktické využitie poznatkov
a prepojenie s realitou. Úlohy boli zamerané k sporeniu a finančnej prosperite pri
zakladaní firiem.
Informácie boli nielen o peniazoch, ale ako s nimi hospodáriť a ako to chodí
v bankách.
-

Tvorba peňazí – ako vyzerajú papierové bankovky a mince

-

Čo všetko musíš vykonať pri založení firmy (zaregistrovať sa na živnostenskom
úrade a v sociálnej poisťovni)

-

Zaobstarať priestor pre firmu

-

Tvorba rozpočtu – ako je to v rodinnom rozpočte (výdaje a zisk)

-

Výroba tovaru, predaj – žiaci pracovali v skupinách

Dôraz p. Vidovencová dávala na rozvoj komunikácie pri finančných záležitostiach
a poukázala na dôležitosť uplatnenia spotrebiteľských zručností pri zodpovednom
rozhodovaní o výrobe a predaji tovaru.
13. Závery a odporúčania:
Názorné ukážky prispievajú k rozvoju finančnej gramotnosti u žiakov ako aj k rozvoju
komunikácie pri finančných záležitostiach .
Medzipredmetové vzťahy PCV, VYV, MAT, SJL sú použité na rozvoj zručností a rozvoj
sociálnych vzťahov medzi žiakmi.
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu.

