
                                                    
 
 

 
www.poznaj.sk , www.nds.sk ,  www.nadaciaslsp.sk , www.ask21.sk   
Odborným garantom „Vysoko efektívneho učenia/ITV“  
je Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku.                        
 

 
 

Vážení učitelia 

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti účasti člena Vášho pedagogického zboru  
na tréningu v projekte Poznaj svoje peniaze, www.poznaj.sk , 
 
ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne  
a so Základnou školou, Okružná 17 v Michalovciach. 
 
Súčasťou vzdelávania je účasť na otvorenom vyučovaní v rámci projektového týždňa  
v triedach ZŠ Okružná 17 v Michalovciach. 
Otvorené vyučovanie bude prebiehať v triedach prvého a druhého stupňa.   
 
Vzdelávanie je akreditované podľa § 42 ods. 4 písm.  d ) 
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 928/2013 – KV 
Počet kreditov priznaných za absolvovanie programu: 15 
 
Cieľ projektu:  

� zvýšiť finančnú gramotnosť detí a mladých ľudí, zodpovedné správanie, etické rozhodovanie, kritické 
myslenie; 

� schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných 
zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti (NŠFG); 

� poznať metodiku „Vysoko efektívneho učenia/ITV“; 
� naučiť deti a mladých ľudí manažovať svoje financie, rozvíjať životné zručnosti /sociálne a osobné 

kompetencie/ potrebné na orientovanie sa vo svete financií; 
� pripraviť pedagógov na prácu s programami finančného vzdelávania a integrovanie do školského 

kurikula predmetov alebo vzdelávacích oblastí na ZŠ;  
� rozvíjať vedomosti a zručnosti pedagógov v používaní moderných vyučovacích stratégií vedúcich 

žiakov k samostatnému kritickému mysleniu. 
 
Cieľová skupina:  učitelia II. stupňa základných škôl (matematika, občianska náuka, informatika, fyzika), 
učitelia prvého stupňa sa môžu zúčastniť vzdelávania pre reálne využitie metodiky v praxi. 
 
Po absolvovaní tréningu: 
 -      získate ucelený prehľad na problematiku peňazí v súlade s Národným štandartom finančnej gramotnosti 
- budete mať prístup k overeným inovačným metodickým materiálom, 
- budete mať bezplatný prístup na e – learning  www.poznaj.sk, 
- stanete sa súčasťou tímu inovatívnych učiteľov a škôl rozvíjajúcich finančnú gramotnosť od roku 2001, 
- dostanete podporu a možnosť rozvíjať sa podľa Vášho záujmu v rámci projektov Nadácie pre deti 

Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne. 
 
Miesto konania tréningu: ZŠ Okružná 17, Michalovce 
Termín konania: 10. – 12.10.2013 
Účastnícky poplatok na osobu: 10.-€ 
Informácie o uhradení poplatku Vám pošleme mailom po prihlásení na tréning. 
Výdavky spojené s účasťou na tréningu, ktoré sú hradené z projektu: obed, občerstvenie, materiály 
k vzdelávaniu, metodické materiály, bezplatný prístup na e–learning  www.poznaj.sk . 
V prípade záujmu o tréning, prosím, vyplňte prihlasovací formulár a zašlite ho na adresu andrea@nds.sk  do 
30.09.2013. 
(V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov). 
Koordinátorka projektu: Andrea Geregová, e-mail: andrea@nds.sk, 0949/454 493 
 
 Tešíme sa na Vašu účasť.    S pozdravom  Aneta Chlebničanová,  manažérka projektu                                                                                                                                       


