PREČO SA ZAPOJIŤ DO PROGRAMU FinQ?
Čo je program FinQ?
Inovatívny program FinQ, ako prvý na Slovensku, má za cieľ naučiť žiačky a žiakov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Prináša komplexné metodické a podporné materiály pre vedenie školy, učiteľky a učiteľov, ktoré boli vytvorené so zámerom rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru žiačok a žiakov na základných a stredných školách.
Problematika financií a rozvoja finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. Ponúkame Vám ucelený inovatívny program pre rozvoj kompetencií žiačok a žiakov na každom vyučovacom predmete bez zbytočného navyšovania obsahového štandardu. Program FinQ rozširujeme do ďalších vzdelávacích oblastí. Od septembra 2022 budú
môcť prvé školy súčasne rozvíjať tému európskej demokratickej kultúry (EUQ) a od januára 2023 aj tému rozvoja digitálnej a informatickej kultúry (DigQ).

Čo je program EUQ?
Program EUQ poskytuje inovatívne riešenie v oblasti podpory európskej demokratickej kultúry. Jeho cieľovými skupinami sú žiaci, žiačky, učitelia, učiteľky ako aj vedenie škôl. V programe ide o podporu občianskeho, právneho a ekonomického povedomia žiačok a žiakov na báze aktuálnych európskych tém. Problematika EUQ je začlenená do rôznych
vyučovacích predmetov a je spracovaná v súlade so ŠVP, ako aj v súlade s medzinárodnými štandardmi. Program EUQ je
synergický s Olympiádou ľudských práv.

FinQ a EUQ učí rozmýšľať
Programy FinQ a EUQ podporujú rozvoj kritického a systémového myslenia. Žiačky a žiaci dokážu dôslednejšie zvažovať,
ako funguje a aký význam má svet financií. Naučia sa uvažovať v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, vyhýbať sa
nekritickému preberaniu jednostranných názorov, hľadísk či perspektív v ich každodennom živote. Cieľom programov
FinQ a EUQ je, aby žiačky a žiaci rozvíjaním kompetencií a všetkých foriem myslenia dokázali pochopiť potrebu a kontext
finančného, ako aj občianskeho vzdelávania v priestore EÚ, zaujať stanovisko k reálnym situáciám spojeným s finančnou
a občianskou kultúrou a správne sa rozhodovať.

Program FinQ bol pilotne overený a žiačkam a žiakom priniesol
•
•
•
•
•

rovnaké šance byť úspešnými,
spôsob učenia, ktorý ich baví,
konkretizáciu abstraktného učiva a jeho využitie v reálnom živote,
priestor na diskusiu, kreativitu a myslenie,
informácie o úrovni kompetencií finančnej kultúry, ktoré v priebehu štúdia na pilotnej škole dosiahli.
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Čo prinesú programy FinQ a EUQ vašej škole?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitné inovačné vzdelávanie schválené MŠVVaŠ SR v rozsahu 55 hodín.
Komplexnú metodiku rozvoja profesijných kompetencií.
Ucelený súbor metodických a pracovných listov pre učiteľky, učiteľov, žiačky a žiakov v rámci rôznych predmetov.
Moje Portfólio FinQ+ pre žiačky a žiakov.
Vzdelávací portál FinQ pre učiteľky, učiteľov a vedenie škôl.
Vzdelávací portál EduQ pre pedagógov, žiačky a žiakov a ich rodičov.
Súbor hodnotiacich nástrojov a možnosť certifikácie žiačok a žiakov.
Možnosť riadenia kvality školy.
Neustále bezplatné rozširovanie programu do iných oblastí. V príprave je momentálne program rozvoja digitálnej
a informatickej kultúry DigQ.
Kontinuálne prispôsobovanie všetkých našich programov v súlade s aktualizáciou ŠVP a medzinárodných kurikúl.

Podmienky realizácie programov FinQ a EUQ v školách
•
•
•
•
•

Program celej školy je dostupný pre všetky učiteľské osobnosti, ktoré ho môžu aplikovať do vyučovania v rámci
svojho predmetu.
Vstupná diagnostika žiačok a žiakov – zistenie východiskovej úrovne finančnej kultúry (na škále A1 – B2).
Používanie metodických a pracovných listov vo vyučovacom procese podľa potreby učiteliek a učiteľov, žiačok
a žiakov.
Používanie nástrojov sebahodnotenia – Moje Portfólio FinQ+.
Certifikácia úrovne ovládania finančnej a európskej demokratickej kultúry – na konci stupňa vzdelávania (v súlade
s príslušným ISCED).

Zapojením sa do programov FinQ a EUQ škola získa
•
•
•
•
•

inovačné vzdelávanie učiteliek a učiteľov v rozsahu 55 hodín ukončené osvedčením o inovačnom vzdelávaní realizovanom na portáli www.finq.sk,
databázu metodických a pracovných listov pre učiteľky, učiteľov, žiačky a žiakov, ktorá sa neustále dopĺňa v súlade
s požiadavkami učiteľskej komunity,
pravidelnú diagnostiku žiačok a žiakov v oblastiach – komunikačná gramotnosť, matematická a informatická gramotnosť, občianska gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť a pod.,
prístup k hybridnej vzdelávacej platforme EduQ,
prístup k didaktickej pomôcke – učebnému textu pre žiačky a žiakov v printovej (1. stupeň ZŠ) a elektronickej
podobe Moje Portfólio FinQ+ (vyššie stupne vzdelávania).

Príspevok na program FinQ
•

Inovačné vzdelávanie učiteliek a učiteľov – jednorazový poplatok 300 EUR na učiteľa (predpokladaný zdroj financovania z Plánu obnovy a odolnosti, príp. formou príspevku od zriaďovateľa, príp. iný zdroj ako Erasmus+ a pod.).
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•

Didaktická pomôcka pre žiačky a žiakov formou učebnice/cvičebnice Moje Portfólio FinQ+ – poplatok 40 EUR za jedného žiaka na jedno portfólio na stupeň vzdelávania (zdroj financovania príspevok od štátu na učebnice a didaktické
pomôcky, ktorý môže byť doplnený príspevkom od rodičov, resp. od zriaďovateľa, resp. iný zdroj ako Erasmus+ a pod.).

Dostupné portfóliá:
•
•
•

Moje Portfólio FinQ+ pre 1. ročník až 5. ročník ZŠ (1. stupeň ZŠ).
Moje Portfólio FinQ+ pre 6. ročník až 9. ročník ZŠ (2. stupeň ZŠ) a pre prímu až kvartu 8–ročných gymnázií.
Moje Portfólio FinQ+ pre gymnáziá so 4–ročným a 5–ročným programom, 8–ročné gymnáziá vyššieho stupňa
(kvinta až oktáva), SOŠ, ŠUP, SŠŠ a konzervatóriá (všeobecnovzdelávacia zložka).

Príspevky sa budú uhrádzať až v momente uvoľnenia predpokladaných zdrojov príslušným ministerstvom, resp. zriaďovateľom.

Komunikácia so zriaďovateľmi škôl
Aktívne komunikujeme a informujeme zriaďovateľov škôl na celom Slovensku o programoch FinQ a EUQ. Oba programy
získali u zriaďovateľov na základe výsledkov plnú dôveru a podporu. Niektorí zo zriaďovateľov už dnes poskytujú koordinačnú alebo finančnú podporu programov FinQ a EUQ v školách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Harmonogram
•
•
•
•
•
•
•
•

kliknite sem
Máj 2022: na vyplnenie prihlášky
alebo
použite link https://forms.gle/q9Ekb33gVP31h5hd9 (prípadne skopírujte link do vyhľadávača a kliknite).
Jún 2022: oznámenie výberu školy do programov FinQ a EUQ a v prípade zaradenia školy do programov aj zaslanie návrhu zmluvy o spolupráci medzi školou a Nadáciou Slovenskej sporiteľne.
September 2022: podpísanie zmlúv o spolupráci.
Október 2022: vytvorenie harmonogramu implementácie programov FinQ a EUQ na škole.
November 2022 – január 2023: dištančné vzdelávanie učiteliek a učiteľov na portáli www.finq.sk (v priebehu
dištančného vzdelávania prihlasovanie na prezenčné vzdelávanie v nadväznosti na zverejnené termíny).
Február 2023 prvé dva týždne – apríl 2023 prvé dva týždne – september 2023 posledné dva týždne: dvojdňové
praktické prezenčné vzdelávanie učiteliek a učiteľov (možnosť vybrať si jeden z troch ponúkaných termínov).
September 2023 prvý týždeň: prvé diagnostické testovanie žiačok a žiakov.
Október 2023: začiatok vzdelávania žiačok a žiakov v programoch FinQ a EUQ v nových školách.

Nezabudnite, sme tu pre Vás
Náš tím Vám bude po celý čas nápomocný pri implementácii programu na školách. Môžete sa na nás obrátiť vždy, keď sa budete chcieť poradiť s koordináciou a administráciou programov FinQ a EUQ a tiež v tom, ako pracovať s metodickými či pracovnými listami, ako pracovať s portfóliom, alebo počas dištančného vzdelávania, či len zdieľať svoje skúsenosti a postrehy.
Koordinátori:
kovalova.jana@slsp.sk | +421 910 685 784
monika.rybarova@eduaweneurope.com | +421 948 166 671
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