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11. Manažérske zhrnutie:  
krátka anotácia, kľúčové slová  
  

Krátka anotácia:  
- analýza používaných metód, využívanie webových aplikácií pri zvyšovaní finančnej 

gramotnosti 

- informácie o nových projektoch podporujúcich finančnú gramotnosť 

- informácie o projekte FinQ 

- diskusia a výmena skúseností medzi pedagógmi   

  

Kľúčové slová:     informačno- komunikačné technológie, pracovný list, internetová kalkulačka, 

webové aplikácie, online vzdelávanie, FinQ 

  
Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:   
  

Témy stretnutia:   
  

- vznik nových projektov a sprístupnenie nových materiálov (projekt 5 peňazí 

Národnej banky Slovenska, výučbové materiály a metodické listy OVB banky, materiály 

Štátneho pedagogického ústavu) 

- možnosti ich využitia, inovácia vlastných materiálov a inšpirácia na tvorbu novej 

metodiky 

- možnosti využívania internetových kalkulačiek a webových aplikácií bánk na 

hodinách  

 



- vzdelávacie materiály Nadácie Partners – pracovný zošit s úlohami na dopĺňanie, 

výpočtami, analýzou grafov, tabuliek, testovými úlohami a overenie vedomostí a zručností; 

učebné texty v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti objasňujúce všetky 

oblasti spracované spôsobom atraktívnym pre žiakov strednej školy 

- informácie o možnosti zapojenia do vzdelávacieho programu FinQ – rozvíjania 

kritického myslenia v kontexte financií vo forme uceleného inovatívneho prístupu k 

finančnému vzdelávaniu na školách 

 

Diskusia a výmena skúsenosti medzi pedagógmi  
  
Učiteľky diskutovali o ponuke nových pracovných listov a materiálov. Opísali svoje skúsenosti a 

identifikovali problémy a nedostatky práce s webovými aplikáciami - technické zabezpečenie, 

prvotné odskúšanie pedagógmi, možnosti realizácie na vyučovaní.  

 

Zapojenie školy do vzdelávacieho programu FinQ 

 
12. Závery a odporúčania:  
  
    Oboznámiť sa s novými materiálmi, dostupnými aplikáciami a novými metodickými 

odporúčaniami zahŕňajúcimi aj prácu s webovými aplikáciami  
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Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu  


