Chcete, aby vaši žáci byli
finančně gramotní?
Absolvujte náš seminář
pro pedagogy
1. nebo 2. stupně
základní školy.

ROZUMÍME PENĚZŮM
SEMINÁŘE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V rámci programu Rozumíme penězům, který realizujeme již 10 let, vám v tomto školním roce nabízíme
dva dvoudenní semináře, na kterých paralelně poběží vzdělávání pro pedagogy 1. stupně a pro pedagogy
2. stupně základní školy. Obsah obou programů najdete níže.
Místo konání: hotel ibis Olomouc Centre (www.ibis-olomouc-centre.cz)
Termín konání: 11. - 12. října a 9. - 10. listopadu 2016
Programy jsou akreditované MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ I PROGRAM JSOU PRO PEDAGOGY ZCELA ZDARMA.
V každé skupině máme místo pro maximálně 15 pedagogů, proto neváhejte a své pedagogy závazně
přihlaste co nejdříve vyplněním tohoto formuláře: https://goo.gl/forms/g6yuYgLQ4krKcLEI3
Uzávěrka po naplnění kapacity, nebo nejpozději do 23. září 2016.
Program pro pedagogy 1. stupně základní školy
Seminář je zaměřen na formy a metody výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků 1. stupně za
podpory čtenářské gramotnosti a kritického myšlení. Účastníci si ze semináře odnesou náměty
k finančnímu vzdělávání s podporou čtenářské gramotnosti a kritického myšlení žáků a inspiraci, jak na
1. stupni základní školy propojovat výuku finanční gramotnosti s dalšími vyučovacími předměty. Na semináři si účastníci také mohou zakoupit knihu Rozumíme penězům pro 1. stupeň, která obsahuje
100 stran metodiky pro učitele a 250 stran pracovních listů pro žáky a to za dotovanou cenu 150 Kč. Materiál vychází ze Standardů finanční gramotnosti a odpovídá požadavkům upraveného Rámcového vzdělávacího programu.
Program pro pedagogy 2. stupně základní školy
Seminář je zaměřen na formy a metody výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků 2. stupně.
Účastníci získají inspiraci, jak žáky seznámit s praktickými tématy: vedení rozpočtu domácnosti, příjmy,
výdaje, pojmy hrubá a čistá mzda, jak žákům zprostředkovat základní finanční produkty a jejich praktické
využití. Program klade důraz na to, aby se žáci naučili rozumět penězům a zároveň, aby se peníze nestávaly cílem, ale prostředkem. V programu není kladen důraz na témata podnikání, ale na témata, která by
měl ovládat každý občan.
Součástí semináře bude i blok zaměřený na osobní finanční gramotnost – témata, která učitelé využijí při
práce s žáky, ale mohou je použít i pro řízení svých osobních financí.
Na semináři si účastníci také mohou zakoupit knihu Rozumíme penězům pro 2. stupeň (publikace na CD),
která obsahuje témata: hospodaření domácnosti, pojištění, svět peněz, zodpovědné zadlužování, kupujeme auto, dovolená, výhodné nakupování, spoření a investice, smlouvy, bydlení). Materiál vychází ze Standardů finanční gramotnosti a odpovídá požadavkům upraveného Rámcového vzdělávacího programu.

