Vyhodnotenie Európskeho kvízu o peniazoch 2019
Národné kolo sa uskutočnilo vo štvrtok 28. marca 2019. Oslovených bolo celkovo 2500 škôl, do
národného kola Európskeho kvízu o peniazoch sa registrovalo 142 tímov. Zapojených bolo viac ako 2
130 žiakov a študentov z celého Slovenska.
Poradie najúspešnejších tímov:
1.
2.
3.
4.
5.

miesto 9.A, ZŠ Pribinova ul. 123/9, Nováky
miesto 9.A.ZŠ a MŠ Školská 7, Čečejovce
miesto 8 ročník, ZŠ A. Hlinku, Černovských martýrov 29 , Ružomberok – Černová
miesto 7.B, ZŠ Záhorácka 95, Malacky
miesto 9.B, ZŠ Pribinova ul. 123/9, Nováky

Finančnú odmenu využili žiaci 8. ročníka zo ZŠ Ružomberok-Černová na návštevu Národnej banky
Slovenska, kde sa zúčastnili vzdelávacej výstavy od Slovenskej koruny k euru.
Analýza výsledkov
V národnom kole Európskeho kvízu o peniazoch 2019 odpovedali žiaci na 15 otázok z oblastí: pôžičky
a úvery, mzdy, poistenie, ochrana spotrebiteľa a bezpečnosť v online prostredí.
Otázky boli prevažne aplikačného charakteru, teda praktické a týkajúce sa zručností, napr. kedy je heslo
bezpečné alebo na čo treba myslieť pri platení kreditnou kartou.
Najúspešnejší boli žiaci práve pri odpovedi na otázku „Kedy je heslo bezpečné?“, správnosť odpovedí
dosiahla 98 %.
Pomerne dobre si žiaci počínali aj pri otázkach zameraných na výpočty s percentami či matematické
výpočty, ako výpočet hrubej mzdy či stanovenie ceny s DPH.
Najväčšie problémy mali s otázkami ohľadom bezpečnosti na internete a úverov.
Spätná väzba národného kola
Tímy sa do národného kola zapojili, nakoľko sa im páčila on-line forma národného kola, kvíz ich už
zaujal v roku 2018, taktiež ich motivovala aj finančná odmena pre víťazné tímy. Boli nadšení
atmosférou kvízu, ktorá bola „veľmi živá“, vynikajúca, napätá – žiaci na jednej strane pociťovali
trému, na strane druhej mali radosť z úspechu, páčila sa im spolupráca v tíme, radili sa o správnych
odpovediach.
Pri vzdelávaní žiakov využilo podporné materiály 60 % pedagógov. Z podporných materiálov využili
Tematické okruhy pre finančnú gramotnosť (78%), Aplikačné úlohy (74%), Digitálnu bezpečnosť
(62%), Slovník ekonomických pojmov (61%)
Návrh pedagógov na skvalitnenie ďalšieho ročníka:

-

väčší počet skúšobných otázok
otázky s vyššou náročnosťou
spracovať tému digitálna bezpečnosť
otázky aj v anglickom jazyku
certifikát za účasť v kvíze

