pre základné školy

pre základné školy
Kurzy finančnej gramotnosti sa opierajú o unikátne
know-how, prepracovaný tematický učebný materiál,
moderné technické vybavenie a skúsených lektorov.
Žiaci zapojení do programu získajú vedomosti využiteľné v praxi a vďaka inšpiratívnym pedagogickým
metódam si okrem rozšírenia znalostí o peniazoch a
hospodárstve zažijú množstvo zábavy a odnesú veľa
zážitkov.
Všetky kurzy sú úplne zadarmo a nepropagujú
žiadne konkrétne bankové produkty.
Odporúčaný počet žiakov v skupine by nemal
presahovať 12. Počas kurzu sa žiaci zábavnou
formou oboznamujú so základnými poznatkami z
nasledujúcich oblastí:
2. ročník (2 hodiny)
Vytváranie hodnôt a potrieb v rodine
Vzťah príjmov a výdavkov
Výmenný obchod v minulosti a dnes
3. ročník (2 hodiny)
Model úspešného hospodárenia
Pôžičky a povinnosť vrátenia požičaného
predmetu / nástroja / atď. majiteľovi
Výmenný obchod v minulosti a dnes,
tovarové peniaze
Vzťah príjmov a výdavkov
4. ročník (4 hodiny)
Výmenný obchod vo svete a vznik peňazí
Riadenie rizika
Vznik a základy medzinárodného obchodu
(zahraničie, produkty, hodnoty a preprava)
Relativita hodnôt predmetov, surovín, potravín

5. ročník (4 hodiny)
Úloha peňazí v každodennom živote
Spôsob správneho hospodárenia v rodine
Význam sporenia
Súvislosť medzi pojmami bezpečnosť a peniaze
Cena ľudských činností vytvárajúcich hodnoty,
vzťah medzi prácou a mzdou
Kolobeh peňazí v spoločnosti
6. ročník (4 hodiny)
Vzťah medzi výrobou, službami a obchodom
Pracovné procesy od výroby až po recykláciu
z hľadiska hospodárstva a tvorby ceny produktu
Možnosti uvedomelého hospodárenia
s peniazmi a význam úspor
Základné pojmy
(úver, úrok, stavebné sporenie, atď.)
Vzťah medzi príjmami a výdavkami
Banka ako súčasť kolobehu peňazí
7. ročník (4 hodiny)
Vzťah medzi výrobcom, obchodníkom
a spotrebiteľom
Dôležitosť vytvárania hodnôt a schopnosti
odhadu cien
Identifikácia a riadenie rizika
Možnosti investovania
Typy bankových účtov
8., 9. ročník (4 hodiny)
Oblasti a možnosti hospodárenia s peniazmi
v domácnosti, vytváranie hodnôt
Identifikácia a možnosti riadenia rizík
ohrozujúcich rodinné hospodárenie
Investície a úvery
Predstavenie Kiyosakiho modelu
Kolobeh peňazí
Viac informácii o nás môžete nájsť na:

www.otpreadynadacia.sk

OTP READY Nadácia
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
IČO: 4244608
www.otpreadynadacia.sk
+421 2 59 792 426
info@otpreadynadacia.sk
Staňte sa fanúšikom
OTP READY Nadácie
na facebooku!

