Global Money Week 2021 - Svetovni teden izobraževanja o financah

Od 22. do 28. marca 2021 bo po vsem svetu potekala svetovna akcija ozaveščanja o pomenu
finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Global Money Week (GMW),
ki ga pri nas poimenujemo kar Svetovni teden izobraževanja o financah. Akcija ozaveščanja je nastala
v letu 2012 na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI), letos pa
je omenjena svetovna akcija ozaveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod
okrilje OECD/ INFE.
Vsako leto se v tednu izobraževanja o financah po vsem svetu odvijajo različni dogodki na temo
finančnega izobraževanja otrok in mladostnikov. Slovenija se že od samega začetka 2012 vključuje v
obeleževanje omenjenega tedna. V obeleževanje omenjenega tedna je bilo do sedaj vključenih več
kot 40 milijonov otrok in mladostnikov iz 175 držav, v katerih je potekalo več kot 465. 000 različnih
dogodkov in aktivnosti in v katerih je sodelovalo 63. 000 različnih organizacij.
V osnovni šoli so vsebine finančnega izobraževanja vključene v različne predmete, z vidika finančnega
izobraževanja pa ima pomembnejšo vlogo predmet gospodinjstvo, ki zelo sistematično v okviru
modula Ekonomika gospodinjstva obravnava različne vsebine (oblike denarja: bankovci in kovanci,
knjižni denar; funkcije denarja, gotovinsko in negotovinsko plačevanje, obročno odplačevanje, plačilo
z odlogom, gospodinjsko računovodstvo, prihodki, odhodki, družinski proračun, otroci in denar,
žepnina, varčevanje, depozit, vzgoja potrošnika, oglasi in oglaševanje itd).
Tudi na naši šoli smo v tednu od 22. do 28. marca 2021 izpeljati več aktivnosti NA TEMO:

• Računamo z evri
• Denar
• Kako varčujemo
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• Gospodarstvo in ekonomija Slovenije

1. AKTIVNOST – 1. RAZRED
Pri pouku matematike so spoznali naš denar – evre. Izrezali so si papirnate
bankovce in kovance (1, 2, 5, 10 EUR) ter z njimi »kupovali« v trgovini.

2. AKTIVNOST – 3. RAZRED
Učenci so raziskovali, se poučili na temo IZKUŠNJE IN ZAMISLI O DENARJU:
kako smo dobili denar, kateri denar uporabljamo v Sloveniji, kje dobimo
denar, kje ga hranimo, za kaj ga potrebujemo, preverjanje cen – oceni, preveri
na terenu (trgovini), izdelali svoj osebni račun in finančni načrt.
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3. AKTIVNOST – 5. IN 6. RAZRED
Učenci so razmišljali, kako ravnati z denarjem, da lahko privarčujejo in nato so
oblikovali zgodbo varčevanja in ravnanja z denarjem v stripu.

4. AKTIVNOST – 8. RAZRED
S pomočjo vira so predstavili pojme IBAN, TRR, SKLIC.
Ob grafični podlagi je učenec ustno predstavil, kako se izpolnjuje UPN.
Primerjal je med klasičnim plačevanjem položnic in mobilnim plačevanjem.
Ogledali so si video, kako poteka mobilno plačevanje položnic.
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