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Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov
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Vzdelaní žiaci – kompetentní absolventi
312011R044
Klub matematických špecialistov
7.10.2019
IKT učebňa, ZŠ Holíčska 50, Bratislava
Mgr. Táňa Ďuríčková
www.zsholicska.sk

Manažérske zhrnutie:
Využitie pracovných listov zameraných k finančnej gramotnosti.
Dôležitosť spotrebiteľských zručností pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.
Názorné ukážky a príklady z praxe.

12.
-

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
P.Vorelová poukázala na špecifiká finančnej gramotnosti, ktoré sa postupne zameriavajú
od najnižšej úrovne, kde sa kladie dôraz na praktické využitie poznatkov a prepojenie
s realitou.

-

Učitelia mali možnosť k nahliadnutiu pracovných listov, ktoré boli zamerané k sporeniu.
aj finančnej prosperite. Informácie boli nielen o peniazoch, ale tiež ako s nimi hospodáriť
a ako to chodí v bankách.
Peniaze - ako vyzerajú
Ulož eurá do peňaženky
Čo všetko si môžeš kúpiť
Ako zaplatíš
Nakupujeme a počítame s eurami
Slovné úlohy – nakupujeme v obchode
P.Vorelová pripravila názorné ukážky – Hra na obchod – nakupujeme hračky,
nakupujeme zákusky v cukrárni. Pri názorných ukážkach kládla dôraz na rozvoj
komunikácie pri finančných záležitostiach. Poukázala aj na dôležitosť uplatnenia
spotrebiteľských zručností pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.
Závery a odporúčania:
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-

Pracovné listy zamerané k sporeniu a finančnej prosperite môžu učitelia 1.stupňa
využívať na hodinách matematiky a tak prispievať k rozvoju finančnej gramotnosti
u žiakov.

Názorné

ukážky prispievajú k rozvoju

komunikácie

záležitostiach a učitelia ich radi používajú na hodinách matematiky.
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu.
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