
Hrať Finančnú slobodu sa vám oplatí
Stanete sa finančne gramotným, aj to vám pomôže 
k finančnej slobode a nezávislosti!

www.financnagramotnost.sk 



Výhody

•    Hra svojím charakterom rozvíja a zvyšuje úroveň finančnej gramotnosti hráčov.

•    Jedným zahraním hry získa hráč 30 rokov finančných skúseností a môže sa lepšie starať o svoje peniaze.

•    Hráč si osvojí pravidlá, ako získať kontrolu nad svojimi financiami, ako správne narábať s peniazmi.

•    Hráč si uvedomí hodnotu peňazí (kupujem si len to, čo potrebujem).

•    Hráč sa naučí stanoviť si svoje ciele, ktoré chce dosiahnuť (dovolenka, vzdelanie detí..).

•    Hráč rozpozná chyby vo finančnom rozhodovaní a naučí sa im v reálnom živote vyhýbať (napr. zbytočne sa nezadlžovať).

•    Hráč zistí, ako zabezpečiť, budovať a zhodnocovať svoj majetok a finančne sa zabezpečiť.

•    V hre je pozorovateľné úžasné napredovanie hráčov v oblasti finančného plánovania a zabezpečenia sa na dôchodok/rentu, 
      čo je v dnešnej dobe kľúčové.

•    Teoretické vedomosti sa hráčom premietnu do praxe.

•    Hráči aj vďaka udalostiam v hre dokážu pochopiť, aké to bude mať dôsledky na budúcnosť.

•    Hráči dokážu vďaka tejto hre správne vyhodnotiť, ktoré produkty slúžia na naplnenie konkrétnych cieľov.

•    Hráči vidia rozdiely vo výnosnosti krátkodobých, strednodobých a dlhodobých produktov.

•    Hráči vďaka tejto hre začnú vnímať starostlivosť o financie racionálne a nenechajú sa ovládať emóciami.

 
ODBORNE
•    Hru moderujú certifikovaní lektori Finančnej slobody. Je to skupina spolupracovníkov OVB Allfinanz Slovensko a. s., ktorí absolvovali viacdňovú
     odbornú prípravu a ďalšie rozvojové aktivity zamerané na efektívnu realizáciu tejto hry.

LEGISLATÍVNE
•    Obsah hry vychádza z odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

KVALIFIKOVANE
•    Hra prináša škole spôsob, ako kvalifikovane naplniť požiadavky Národného štandardu finančnej gramotnosti.

MODERNE
•    Hra predstavuje moderný spôsob výučby s využitím metodických pomôcok na výučbu finančnej gramotnosti.

ATRAKTÍVNE A HRAVO
•    Škola atraktívnou hrou.

ZÁŽITKOVO A EFEKTÍVNE
•    Využívanie zážitkovej pedagogiky na efektívne vyučovanie finančnej gramotnosti.

FLEXIBILNE
•    Možnosť prepojiť hru s vyučovacími osnovami.

ZADARMO
•    Za hru škola ani študenti neplatia nič – prináša ju OVB Allfinanz Slovensko a. s. v rámci projektu spoločenskej zodpovednosti.

REALISTICKY
•    Produkty v hre majú veľa vlastností reálnych produktov, preto sa pri rozhodovaní vychádza z reálneho sveta a podmienok.

VZŤAHOVO
•    Hra slúži aj na budovanie vzťahov – ako teambuilding.

Hráči v hre Finančná sloboda zistia, ako si môžu plniť svoje ciele a sny.

ŠKOLY

ŽIAK/HRÁČ




