
                                                  

 

      Cez finančné hry do reálneho života 
 

 

rozvojový projekt - Podpora organizačného zabezpečenia 

vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej 

gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016  
 

 

Cieľ projektu: 
Cieľom tohto projektu je prehĺbiť a zvýšiť vedomostnú úroveň pedagogických 

pracovníkov v oblasti finančnej gramotnosti s prihliadnutím na rešpektovanie  prioritných 

tém výzvy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 

a nadobudnúť zručnosti využívať dostupné prostriedky IKT vo výchovno-

vzdelávacom procese žiakov a voľnejšou – hravou formou implementovať jednotlivé 

témy NŠFG do edukačného procesu na teoretickom, praktickom vyučovaní ale aj 

v rámci záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít v školskom internáte. 

Po absolvovaní vzdelávacích aktivít projektu by mali pedagogickí zamestnanci podľa 

potreby zaradiť témy vyhovujúce potrebám žiakov v rôznych vzdelávacích podmienkach: 

1/ Pedagogickí zamestnanci môžu využívať získané poznatky a zručnosti na inováciu  

a zapracovanie nových tém v rámci školských vzdelávacích programov 

všeobecnovzdelávacích ako aj odborných predmetov alebo rôznych krúžkov v rámci 

mimoškolskej činnosti v oblasti finančného a podnikateľského vzdelávania.  

Finančne gramotní absolventi stredných škôl by mali vo všeobecnosti chápať všetky 

kľúčové aspekty osobných financií. Títo absolventi tak budú mať istotu, že budú 

samostatne schopní nájsť si a použiť informácie potrebné pri špecifických finančných 

výzvach, zoči-voči ktorým sa môžu po skončení školy ocitnúť. Všetky vzdelávacie 

aktivity projektu by mali smerovať k prehĺbeniu poznatkov, zručností a skúseností 



pedagogických zamestnancov a následne aj žiakov, aby mohli nepretržite rozširovať 

svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti 

a príležitosti po absolvovaní štúdia a zaradení sa do spoločnosti. Každý jedinec by mal 

vedieť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných 

finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti. Finančnú gramotnosť je potrebné chápať ako komplexný súhrn znalostí a 

schopností, ktoré sú podmienené viacerými premennými - vek, rodina, zamestnanie, 

kultúra, región či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je podmienená neustálym 

vývojom, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi promtne a efektívne reagovať na nové 

osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické a spoločenské  prostredie. Takto 

získané znalosti a zručnosti by mali následne zvýšiť uplatnenie sa absolventov na trhu 

práce. 

2/ Získané znalosti a zručnosti by mali pedagogickí zamestnanci následne využiť aj ako 

pomôcku pri tvorbe konkrétnych vlastných učebných materiálov - pracovných 

zošitov, pracovných listov a rôznych iných metodických materiálov pre žiakov /pri 

ich tvorbe je dôležité dodržiavať zásadu veku primeranosti žiakov/, ktorých 

následné využitie v rámci teoretického alebo praktického vyučovania by malo viesť 

k zefektívneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Nadobudnuté znalosti a zručnosti 

v rámci projektu by mali pedagogickí zamestnanci  - učitelia, majstri odborného výcviku 

a vychovávateľky v školskom internáte implementovať formou inovatívnych 

vyučovacích metód /projektové vyučovanie, modelové situácie, finančné hry/ nielen na  

teoretickom a praktickom vzdelávaní ale aj v rámci rôznych mimoškolských 

a voľnočasových aktivít – motivovať žiakov zapájať so do krúžkov orientovaných 

na finančnú gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie formou založenia cvičnej firmy, 

ako rozbehnúť vlastný podnik, založenie študentskej spoločnosti volnejšou – hravou 

formou a tak podporiť edukačný proces v oblasti finančnej gramotnosti. 

Charakteristika projektu: 
Cieľová skupina – pedagogickí zamestnanci našej školy – učitelia všeobecnovzdelávacích 

a odborných predmetov, majstri odborného výcviku, pedagogickí zamestnanci na úseku 

výchovy a prípadne podľa záujmu pedagogickí zamestnanci SOŠ v okolí, v rozsahu                                     

cca 20 účastníkov v skupine, možnosť viacerých skupín podľa záujmu. 



Vzdelávanie pedagogických zamestnancov je zamerané na rozšírenie znalostí a na získanie 

a rozvoj  kompetencií potrebných na zvládnutie cieľov v oblasti finančnej gramotnosti a ich 

implantovanie do vyučovacieho procesu jednotlivých predmetov, odborného výcviku 

a odbornej praxe ako aj do výchovného procesu v rámci rôznych krúžkov a aktivít v školskom 

internáte. 

Účastníci projektu budú pracovať nielen s príslušnými vytvorenými vzdelávacími materiálmi, 

ale sa budú následne podieľať aj na tvorbe  ďalších vzdelávacích a pracovných materiálov: 

pracovné zošity a pracovné listy žiakov, prezentácie, tvorba vlastných e-testov v rámci 

všeobecno-vzdelávacích aj odborných predmetov, pri tvorbe ktorých využijú nadobudnuté 

vedomosti, zručnosti a znalosti za účelom zvýšenia kvality vyučovacieho procesu, čo by v 

konečnom dôsledku malo viesť k zvýšeniu všeobecných a odborných kompetencií našich 

študentov a absolventov a zvýšiť tak ich možnosti uplatnenia sa na trhu práce v okolitých 

regiónoch. 

 

Realizácia projektu: 

 

1/ máj – august                            -  príprava a organizácia jednotlivých aktivít projektu 

2/ september – november           -  vzdelávanie pedagógov, príprava výstupov projektu 


