Osnovna škola Dragutina Tadijanovića
Bolnička 60a, 10 090 Zagreb
PROJEKT MALA ŠKOLA FINANCIJA

Voditeljice projekta

Suradnici na projektu

Ciljna skupina
Planirani broj učenika

Planirani broj sati

Vremenski okvir

Kratak opis i vremenik
projektnih aktivnosti

o pedagoginja Edita Bosnar i učiteljica hrvatskoga jezika Sanja
Beloglavec
o učiteljice hrvatskoga jezika Kristina Čendo, Ivana Šakić
Vladislavić i Ivana Brkić
o učitelj/ice matematike Igor Tomičić, Ivana Major Šomođi i
Maja Pavlović
o učiteljica likovne kulture Iva Zagoda
o učenici od 5. do 8.razreda
o 88 učenika
Učenici:
o tematske radionice na Satu razrednika 2 sata po razrednom
odjelu
o tematski sat Matematike po razrednom odjelu
o pisanje motivacijskog pisma i eseja na satu Hrvatskog jezika 2
sata po razrednom odjelu
o rad na projektnom zadatku iz Hrvatskog jezika (mentorica
učiteljica Kristina Čendo)
o izrada tematskih likovnih radova na satima Likovne kulture (2
sata)
o obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca i Svjetskog
dana zaštite prava potrošača tijekom ožujka (mali projektni
zadaci, kviz, izložba literarnih i likovnih radova)
o prijava na natječaj MAFIN, Mala akademija financija (4 sata)
o izvanučionička nastava za učenike u projektu 4 sata (uz
povoljne epidemiološke mjere).
Učitelji i roditelji – edukativno predavanje.
Voditeljice projekta:
o sudjelovanje u dvodnevnoj edukaciji Financijska i mirovinska
pismenost u organizaciji AZOO-a.
o veljača – svibanj 2021.
o veljača – dodatna edukacija voditeljica projekta
o veljača – inicijalne ankete za učenike
o ožujak – radionice na Satima razrednika (pedagoginja)
o ožujak/travanj – pisanje motivacijskog pisma i eseja na satima
Hrvatskoga jezika (učiteljica hrvatskoga jezika
Sanja
Beloglavec)
o ožujak/travanj – tematski sat na satima Matematike i Likovne
kulture (učitelj/ice matematike i likovne kulture)
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Cilj

Način vrednovanja
Troškovnik

o ožujak – edukativna radionica za roditelje (voditeljice
projekta)
o ožujak - obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca i
Svjetskog dana zaštite prava potrošača
o travanj – vrednovanje eseja i literarnih radova te prijava na
natječaj MAFIN (učiteljica hrvatskoga jezika Sanja
Beloglavec)
o travanj/svibanj - izvanučionička nastava za učenike (posjet
Arheološkom ili Školskom muzeju)
o svibanj – finalne ankete za učenike
o cilj je razvijati financijsku pismenost učenika, upoznati ih s
osnovama funkcioniranja financijskog sustava kako bi izrasli
u educirane građane koji će znati upravljati svojim osobnim
financijama
o inicijalne i finalne ankete za učenike iz područja financijske
pismenosti
o evaluacijske ankete za učenike i roditelje
o trošak prijevoza autobusom i ulaznice za muzej

