Vzdělávací dny
Finanční vzdělávání – Abeceda peněz
Abeceda peněz je ucelený výukový a zážitkový program finanční gramotnosti od České spořitelny, do kterého
je aktuálně zapojeno přes 440 škol. Vychází ze Standardu finanční gramotnosti a o jejích kvalitách svědčí záštita
Ministerstva financí. S Abecedou peněz pomáháme pedagogům naplnit požadavky učebních osnov a současně
žákům zajistit skvělé zážitky.

Jaký program na Vzdělávací dny nabízíme
Program Zvládneme to ve škole je určen žákům 1. stupně základních škol, konkrétně 2. a 4. třídám. Pro potřeby
Vzdělávacích dnů je případně možné spojit 1. a 2. třídy a 3. a 4. třídy.
Program tvoří 4 vyučovací hodiny, ke kterým zdarma dodáme učitelům všechny potřebné materiály (metodické
a pracovní listy, hra pro interaktivní tabuli) a poradíme, jak je využít. Výuku s Abecedou peněz učitel zvládne
hravě sám, ale rádi mu s první hodinou pomůžeme. Tuto úvodní hodinu, během které děti zábavnou formou
uvedeme do světa hospodaření s penězi, jsme připravili v prezenční i distanční podobě.

Z jakých variant můžete vybírat
1. Přijedeme za dětmi do školy*
Úvodní hodinu povede odborník z ČS společně s učitelem přímo ve třídě.
2. Připojíme se vzdáleně*
Do třídy se na úvodní hodinu připojíme pomocí jednoduchého online nástroje a povedeme ji distančně.
3. Program zvládnete sami s našimi materiály
Metodické a pracovní listy jsou srozumitelné a návodné. Pokud bude mít pedagog jakékoli dotazy,
odpovíme na ně v jednoduchém webináři nebo na informační lince.
* Pokud si vyberete tuto variantu, počítejte prosím s tím, že kapacita našich zaměstnanců je limitovaná. V případě
potřeby jsme připraveni vhodné řešení hledat s každou školou individuálně.

Co je třeba zajistit pro hladký průběh programu
– Při zapojení prostřednictvím variant č. 1 a č. 3 bude potřeba promítání se zvukem (interaktivní tabule nebo
dataprojektor) a přístup na internet.
– Varianta č. 2 vyžaduje počítačovou učebnu, ve které se děti na úvodní hodinu připojí vzdáleně.
Pokud vás program Abeceda peněz zaujal, kontaktujte koordinátorku programu Romanu Kaderkovou
prostřednictvím e-mailu rkaderkova@csas.cz. Do předmětu uveďte – Vzdělávací dny. Napište nám preferovanou
variantu vzdělávání a telefonický kontakt na vás.

www.abecedapenez.cz

Proč Česká spořitelna učí finanční gramotnost
V naší bance věříme, že když se děti naučí správně zacházet s penězi, v dospělosti je to ochrání před spoustou
zbytečných chyb. Získají větší sebejistotu a bude se jim dobře dařit. Proto podporujeme finanční gramotnost
a digitální vzdělávání. Jsme přesvědčeni, že je to cesta k prosperitě celé společnosti.

Programy Abecedy peněz pro školy nejsou určeny jen pro Vzdělávací dny, probíhají v každém školním roce.
Můžete se do nich kdykoli přihlásit na našich internetových stránkách www.abecedapenez.cz, kde najdete
také výhody Abecedy peněz a podrobnější informace k programům pro jednotlivé ročníky.

www.abecedapenez.cz

