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Správa o činnosti pedagogického klubu

11. Manažérske zhrnutie
kl‘účové slová: internetové stránky na finančnú gramotnost‘,
krátka anotácía: skúsenosti $ web stránkami, odporúčania, možnosti využitia web stránok pri rozvoji
FG,
12. Hlavné body, témy stretnutia, zbrnutie priebehu stretnutia:

1. Úvod — otvorenie stretnutia
2. internetové stránky na finančnú gramotnosť
3. skúsenosti s web stránkami s podporou finančnej gramotnosti
4. Odporúčania pre vyuěujúcich

I. Stretnutie bob otvorené koordinátorom klubu, zúčastnení podl‘a prezenčnej listiny
2. Členovia PK uviedli web stránky zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. Išlo

o stránky, ktoré členovia PK využívajú a majú s nimi skúsenosti:
- https:!/www.financna~raniotnost.sk/

lfltp://www.financny-lekar.sk/pre-skoly/projekt-pre-skoby
httDs:t/SDenazi.skitypvzdelavania/stredne-skolyĺ
https://www.hravozdravo.skJhravo/financna-~ramotnost-hry-pre-deti/
https://www.raiffeisen.skJskJo-banke/uzitocne-tipy/tipy/test-financnei-~ran~otnosti-zistjte
ako-orientujete-vo-svete-nenazi.html

- httD://sbspnadacia.dev20 0.lomtec.corn/#FinancialEducation

3. Následne členovia klubu diskutovali o svojich skúsenostiach s využívaním webových stránok
na podporu FG. Zosumarizovali ako na využitie tejto formy vzdelávania reagovali žiaci (vo
väčšine prípadov mali žiaci len vel‘mi slabé vedomosti, ale po zahraté hier, vypracovaní testov
získali cenné informácie z oblasti finančnej gramotnosti, ktoré budú mócť využiť vo svojom
d‘ašom rozvoji či bežnom živote.)
Mnohému sa priučili i samotní učitelia. Príprava vyut‘ovacej hodiny s využitím týchto stránok
je pre učitel‘ov hlavne časovo náročná pred aj počas hodiny, kedy učitel musí ustriehnut‘ čas
i zázujem žiakov o danú problematiku.



4. Členovia sa dohodli na nasledujúcich odporúčaniach:
- Zapracovať web stránky na rozvoj finančnej gramotnosti do triednickych hodín, kde je

viac času i voľnosti, samozrejme stále ostáva FO ajej rozvoj jednou z gramotností
rozvíjanýcb aj na vyučovacích hodinách predmetov pedagogického klubu

- Po ustálení súčasnej situácie (dištančné vzdelávanie) pokúsit‘ sa oslovit‘ lektorov na
zrealizovanie aktivity pre žiakov na rozvoj FO:

o hra Finančná sloboda — OVB banka
o Finančná odysea

- Zapojiť členov klubu do vzdelavánia v rámci finančnej gramotnosti (napríklad cez projekt
Poznaj svoje peniaze - htty:!/www.poznai.sk/#e-learning — akreditované vzdelávanie pod
Ministerstvom školstva)

- Využívat‘ dané webové stránky napr. na testovanie žiakov dancj problematike

13. Závery a odporúčania:

Koordinátorka klubu zhrnula priebeh stretnutia. Vyzvala kolegov, aby si na d‘alšie stretnutie:
Z

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Anna Sokolová
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