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Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os
2. Špecifický cieľ

Vzdelávanie
1. 1.1 Zvýšit‘ inkluzívnost‘ a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšíť výsledky a
kompetencic detí a žiakov
3. Prijímatel‘
Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
4. Názov projektu
Rozvíjanie matematickej, frnančnej, čitatel‘skej
a prírodovednej gramotnosti nevyhnutný predpoklad
na rozvíjanie kl‘účových kompeteneií a získavanie
praktických a profesijných zručností žiakov Gymnázia
v Trebišove.
5. Kód projektu ITMS2OI4+
312011U093
6. Názov pedagogického klubu
5.6.5. Matematika a práca s informáciami
7. Dátum stretnutia pedagogického klubu 16. 11. 2020
8. Miesto stretnutia pedagogického klubu Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov, INF1
9. Meno koordinátora pedagogického
Mgr. Dusana Cizmarova
klubu
10. Odkaz na wcbové sídlo zverejnenej
správy
www.gymtv.sk
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11. Manažérske zhrnutie
kl‘účové slová: finančná gramotnosť
krátka anotácia: aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti
12. Rlavné body, fémy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
I. Úvod otvorenie stretnutia
2. Finančná gramotnost‘
3. Aktivity zamerané na finančnú gramotnosť
4. Odporúčania pre vyučujúcich
—

1.
2.

Stretnutie bob otvorené koordinátorom klubu, zúčastnení podľa prezenčnej listiny
Členovia klubu špecifikovali pojem finančná gramotnost‘: súbor znalostí, ktoré človeku
unložňu]ú porozumiet‘Jinanciám a správne s nimi zaobchádzat‘ v róznych životných situáciách.
Finančná gramotnost‘ je schopnost‘ využívat‘ poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne
riadenie vlastných Jinančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotně Jinančné zabezpečenie seba
a svoje] domácnosti.

3.

Diskusia člcnov klubu ako vhodne zakomponovat‘ a využit‘ projekty venované finančnej
gramotnosti do jednotlivých predmetov klubu. Projekty:
Moja família https:t/www.l1nancna~zi-amotnost.skJtnoia-farnilia!
pre žiakov sekundy,
tercie, kvarty
Finančná sloboda
htws:ĺ!www.fiuincnwzrarnotnost.skJflnancna-sloboda-p~vmnazium
malacky!
Ako narábaf s peniazmi hups:ĺ/www.zlatka. in/sk!
Mýty finančnej gramotnosti http:/!www.akademiarozvoia.sk!Iinancny-tinufinancna
~zraniotnost-5-rnvtov-o-neit
Fenomény sveta PENIAZE littps:!twww.ienomenvsveta.sk/vstup
https://www.flnancnivzdelavani.cz!
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4.

https://www.stat~edu.sk/fi1es/articles/dokurnenty/vzde!avacieaktivity/zbierka uloh z financnej ~ramotnosti.ndf
httl)s://www.viacakoDeniaze.skl

Využitie metodických listov zo stránky httys;//wwwilnancnaEramotnost.sk/materialv/
a zaradenie úloh z linančnej gramotnosti do jednotlivých hodin

13. Závery a odporúčania:
Koordinátorka klubu zhrnula priebeh stretnutia. Vyzvala kolegov, aby si na ďalšie stretnutie:
•

Pripravili úlohy a materiály na rozvoj finaněnej gramotnosti v predmetoch matematika, f3‘zika,
informatika
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Vypracoval (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis
Schválil (meno, priezvisko)
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Podpis
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16.11.2020
Mgr. Anna Sokolová
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