Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ZÁKLADNÍ FINANČNÍ PRODUKTY A SLUŽBY - NÁMĚTY PRO VÝUKU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
vzdělávací akce č. 5018, akreditace MŠMT

URČENO:

LEKTOR:

učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ, kteří vyučují vzdělávací předměty
matematika, výchova k občanství, svět práce a finanční gramotnost.

Mgr. Lukáš Istenčin, spoluautor učebnice Výchova k finanční gramotnosti
(Fraus), lektor projektu Rozumíme penězům (AISIS)

TERMÍN:

pátek 25. května 2018

ČAS:

8.30 – 14.30 h (prezence od 8.10 h); 8 vyučovacích hodin

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
náměstí T. G. Masaryka 2734-9
Popis: nad Kongresovým centrem do kopce, budova gymnázia je pod lyžařským svahem. Pěší
chůzí od vlakového a autobusového nádraží 15 minut chůze.
Parkování doporučujeme na Parkovišti Univerzitní park, GPS 49.2209719N, 17.6590108E.
OBSAH:
Praktická dílna zaměřená na rozvoj matematické a finanční gramotnosti u žáků 2. st. ZŠ a SŠ.
Účastníci semináře se seznámí s různými informačními zdroji a různými výukovými materiály,
které mohou využít ve finančním vzdělávání. Seznámí se také s konkrétními aktivitami, které
mohou do výuky zařadit. Seznámení probíhá aktivní formou, kdy jednotlivé materiály nejsou
pouze prezentovány, ale prakticky se s nimi během semináře pracuje.
Je žádoucí, aby finanční gramotnost byla chápána (stejně jako gramotnosti další) jako nedílná a
prakticky využitelná součást základního vzdělání. Účastníkům semináře jsou představeny mimo
jiné dokumenty vymezující pojem finanční gramotnost; standard finanční gramotnosti pro různé
úrovně vzdělávání; různé způsoby implementace finančního vzdělávání do ŠVP.
Obsahová náplň:
Účastníci pracují s tištěnými materiály, výukovými videi, animacemi, elektronickými testy,
programy pro interaktivní tabuli atd. Tyto materiály využívají při individuálních i skupinových
činnostech a na ně navazujících prezentacích.
1. Finanční vzdělávání a jeho přesah do osobnostní a sociální výchovy.
Vymezení pojmu finanční gramotnost a jeho vztah k matematické gramotnosti. Standardy
finanční gramotnosti.
2. Základní finanční produkty a služby.
Úvěrové finanční produkty a služby, spořící a investiční finanční produkty a služby.
3. Spoření a investice.
Spoření, investice, vliv času na zhodnocení investice, finanční kalkulátory.
4. Vliv času na zhodnocení investice.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

Postavení finančního vzdělávání v RVP ZV. Harmonogram a způsob implementace finančního
vzdělávání do RVP ZV a do ŠVP.
Vzdělávací cíle:
Definovat pojem finanční gramotnost a jeho souvislost s gramotností matematickou, čtenářskou,
informační.
Představit obsah Standardů finanční gramotnosti a jejich vazbu k vzdělávacím programům
různých typů škol.
Představit účastníkům různé možnosti implementace finančního vzdělávání do školních
vzdělávacích programů a nabídnout praktické ukázky konkrétních školních vzdělávacích
programů.
Seznámit účastníky s praktickými aktivitami rozvíjejícími finanční gramotnost v kombinaci s
gramotností čtenářskou, matematickou, informační.
Prezentovat volně dostupné materiály určené pro výuku finanční gramotnosti.
Prezentovat různé učebnice určené pro výuku finanční gramotnosti.
Nabídnou účastníkům aktivity do výuky finanční gramotnosti.
Seznámit účastníky s elektronickými výukovými materiály (výuková videa, animace,
elektronické testy, programy pro interaktivní tabule atd.)
Nabídnout účastníkům nástroje, které jim umožní reflektovat míru vlastní finanční gramotnosti
a nabídnout jim možnosti dalšího profesního a osobního rozvoje.
CENA:

900 Kč; nejsme plátci DPH;

UZÁVĚRKA:

15. 5. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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