
Naziv predavanja Trajanje Teme Sadržaj Tijek predavanja Popratni edukativni materijali Ishodi učenja

1 Financijska pismenost i izrada proračuna 45 min

Što je financijska 

pismenost? Koja je razina 

financijske pismenosti 

mladih u RH? Što je 

proračun? Kako izraditi 

proračun? Primjer izrade 

proračuna za višednevni 

izlet. 

diskusija/video

ppt izlaganje

mini radionica

Video Zid, rasprava, 

kratka prezentacija od 

desetak minuta nakon 

čega slijedi izrada 

budžeta. 

poster/igra

strip

predložak za izradu proračuna

Učenici će razumijeti pojam 

financijske pismenosti te ga 

primijeniti na primjeru Hrvatske. 

Moći će definirati pojam 

proračuna, te naučiti izraditi 

proračun za osobne svrhe. 

2 Financijski sustav i njegove funkcije 45 min

Što je financijski sustav? 

Uvod u rad  financijskih 

institucija pod nadzorom 

Hanfe. Što je Hanfa? Koja 

je uloga regulatora na 

tržištu? 

diskusija/video

ppt izlaganje

mini radionica

Kratka prezentacija, 

rasprava na temelju 

prezentacije nakon čega 

slijedi Kahoot kviz

Učenici će naučiti što je financijski 

sustav i koji su glavni sudionici 

financijskog tržišta s naglaskom 

na sektor financijskih usluga. 

Uočit će važnost i ulogu 

regulatora na tržištu. 

3 Razlikovanje štednje od ulaganja 45 min

Što je štednja? Što je 

ulaganje? Koja je razlika 

između štednje i ulaganja? 

Što je inflacija? Prednosti i 

nedostatci štednje i 

ulaganja? 

diskusija/video

ppt izlaganje

igra

Kahoot kviz

Video Irena, rasprava 

kratka prezentacija, 

Kahoot kviz

poster/igra

Učenici će definirati štednju i 

ulaganje, naučit će osnovne 

razlike između štednje i ulaganja 

te istaknuti prednosti i 

nedostatke štednje i ulaganja. 

4 Koja je svrha osiguranja 45 min

Što je osiguranje? Koje 

vrste osiguranja postoje? 

Primjer osiguranja od 

ozljede i osiguranja u 

slučaju odlaska na 

višednevni izlet u 

Hrvatskoj i inozemstvu. 

diskusija/video

ppt izlaganje

igra

Kahoot kviz

Kratka prezentacija, 

rasprava na temelju 

prezentacije nakon čega 

slijedi Kahoot kviz

poster/igra

Učenici će naučiti što je 

osiguranje, koje su osnovne vrste 

osiguranja te objasniti čemu služi 

osiguranje. Stečena znanja će 

primijeniti na primjeru osiguranja 

od ozljede i putnog osiguranja. 


