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Spoštovani!
Na šoli bomo v tem šolskem letu pričeli s krožkom

Finančno opismenjevanje mladih.
Izkušnje kažejo, da je pri nas znanje upravljanja denarja, tudi zaradi neustrezne
obravnave v slovenskem šolskem sistemu, na zelo nizki ravni. Cilj projekta finančnega
opismenjevanja mladih je, da se to v prihodnje postopoma izboljša. Mladim želimo
približati znanje s področja osebnih financ, finančnega poslovanja in jih torej finančno
opismeniti ter tako pripraviti na življenjske izzive.
Na naši šoli bomo učencem približali praktične teme, za katere menimo, da bi jih učenci
morali spoznati na poti do ustrezne finančne pismenosti. Povezali se bomo tudi z
zunanjimi sodelavci, ki bodo izvajali predavanja, predstavili primere dobrih praks,
predvsem pa konkretizirali naučeno.
Teme, o katerih se bomo učili z učenci, so:





vzgajanje odnosa do denarja,
zakaj je dobro, da si napišem seznam prihodkov in odhodkov ali nakupovalni
seznam, katerega se v trgovini popolnoma držim,
vsega tega, kar ponujajo oglasi naj ne verjamem in
učenci bodo spoznali razliko med tem kaj si želim in kaj res potrebujem.

S temi in še mnogimi drugimi vsebinami želimo učencem dolgoročno izboljšati kakovost
njihovega življenja. Vsebine jim bodo pomagale, da se bodo lažje osamosvojili in tako
vsaj deloma razbremenili svoje starše ter samozavestno stopili na samostojno pot
življenja.
Nekaj vsebin, o katerih se bomo pogovarjali na krožku:
Kako mesec preživeti z žepnino, Do 18. leta bi rad privarčeval za avto, V kateri banki varčevati,
da bo to zame najbolj ugodno, Kateri poklic je zame najbolj primeren, Kako lahko pridobim
štipendijo za študij v tujini, S katerimi opravili lahko zaslužim pet evrov na uro, Med počitnicami
bi rad delal v tujini, Kakšno zavarovanje je zame najprimernejše, Kako ločiti dobre dolgove od
slabih, Zakaj ne potrebujem kreditne kartice, Zakaj moram plačevati davke, Kako odprem svoje
podjetje…

Učiteljice matematike
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PRIJAVNICA
Prijavljam se na krožek Finančno opismenjevanje mladih:

Učenec/učenka:______________________________________Razred:___________________________

Podpis staršev:_______________________________________
Datum: _______________

DŠ: 62927892, MATIČNA ŠTEVILKA: 5082889, TRR: UJP SLOVENSKA BISTRICA 01225-6030649972
Tel./faks: 028720-850/028720-862
Elektronski naslov: os.dravograd@guest.arnes.si

