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11. Manažérske zhrnutie:

Kľúčové slová: témy finančnej gramotnosti, úlohy z praxe, humanitné predmety

    Hlavnou témou stretnutia klubu bolo  začleňovanie tém finančnej gramotnosti a úloh z praxe do
učív humanitných predmetov.  Problematika výchovy a  vzdelávania  na podporu rozvoja finančnej
gramotnosti je uvedená v Národnom štandarde finančnej gramotnosti,  NŠFG 1.2, ktorý je  povinnou
súčasťou základného vzdelávania. Finančná gramotnosť sa týka všetkých. Stretávame sa s ňou denne.
Škola by mala poskytovať prístup k praktickým informáciám o rizikách a výhodách finančného trhu. 
    

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

      Obsahom stretnutia bola problematika, čo má žiak počas svojho vzdelávania na  strednej škole
dosiahnuť v oblasti  finančnej gramotnosti, zlepšenie finančného povedomia  a  skúsenosti z  praxe.
Napriek  rozdielnosti  v  definovaní  finančnej  gramotnosti  v  štátnych  vzdelávacích  programoch
všeobecného  a  odborného  vzdelávania,  je  možné  v  súlade  so  schváleným  NŠFG  začleňovať
prierezové  témy  finančnej  gramotnosti  v  jednotlivých  predmetoch  s  ohľadom  na  uplatňovanie
medzipredmetových  vzťahov.  Prierezové  témy,  po  prerokovaní  v  predmetových  komisiách,  boli
začlenené  do  tematických plánov predmetov (  hlavne  matematiky,  ekonomiky,  IKT,   občianskej
náuky,  etickej  výchovy...)  a  prelínajú  sa  jednotlivými  vzdelávacími  oblasťami.  Predpokladom
zapracovania  obsahu  prierezovej  témy  do  učebných  osnov  rôznych  predmetov  bola  analýza
súčasného stavu vedomostí žiakov z oblasti finančného vzdelávania, analýza nedostatkov.  Analýza
ukázala a odrazila aktuálne problémy súčasnosti a stala určitým návodom na ich prevenciu a riešenie.
Po oboznámení a rozobraní výsledkov analýzy, učitelia sa dohodli na prehĺbenie  základného učiva,
aby došlo k rozšíreniu  rozhľadu žiakov. Riešením kreatívnych problémových  úloh zameraných na
zlepšovanie   orientácie   žiakov oblasti  finančnej  gramotnosti,  objavovaním nových  stratégií   pri
riešení  praktických úloh,  ktoré  sú blízke bežnému životu sa  ukázal  ako  najefektívnejší  spôsob a
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prispel ku komplexnosti vzdelávania.  Pozitívne ovplyvnil proces utvárania a rozvíjania kľúčových
kompetencií.
Do tematických plánov boli zaradené  jednoduchšie i zložitejšie témy  a situácie reálneho prostredia 
ako napr:

- problematika fungovania jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti,
- čo znamená žiť hospodárne,
- spôsoby používania rôznych metód platenia,
- informácie o druhoch úverov,
- ako zvládať zadĺženie,
- riadenie rizík a systém zabezpečenia pre prípad nepriaznivej situácie,
- možnosti budovania majetku investovaním 

 Ako každá iná zručnosť aj finančná gramotnosť si vyžaduje dobrý tréning, aj dobrého trénera, preto
sa  učitelia  pravidelne  stretávali  a diskutovali  o ďalších  postupoch.  Pre  skvalitnenie  práce  sme
zabezpečili  a zvýšili  aj spoluprácu s finančnými inštitúciami.

13. Závery a odporúčania:

    Pre úspešnú realizáciu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti je najdôležitejšie porozumenie
podstate finančnej gramotnosti. Učitelia skonštatovali, že pri začleňovaní finančnej gramotnosti do
výchovno-vzdelávacieho procesu je možné uplatniť viacero prístupov. Predpokladom však je úzka
tímová spolupráca všetkých učiteľov.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Dátum konania stretnutia:  08. 06. 2021

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

1 PhDr. Peter Izsóff SOŠ technická Tlmače

2 Mgr. Martin Gábor SOŠ technická Tlmače

3 Ing. Ľudmila Mrázová SOŠ technická Tlmače

4 Mgr. Marián Sabala SOŠ technická Tlmače

5 Mgr. Katarína Ružičková SOŠ technická Tlmače

6 Mgr. Oľga Hatiarová SOŠ technická Tlmače
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