Europski kviz o novcu 2018. – Vodič za nastavnike
O natjecanju
Natjecanje Europski kviz o novcu 2018. prvi se put organizira u Europi, s ciljem podizanja financijske
pismenosti mladih od 13-15 godina. Očekuje se da kviz privuče tisuće mladih iz 30-ak europskih
zemalja.
Europski tjedan novca godišnja je inicijativa sa svrhom podizanja svijesti o važnosti financijskog
obrazovanja. Tjedan organiziraju nacionalne udruge banaka širom Europe, uz koordinaciju Europske
bankovne federacije iz Bruxellesa. Svake godine, tijekom ožujka, stotine aktivnosti održavaju se u više
od 20 zemalja, kako bi se podizala financijska pismenost u Europi.
Tjedan se ciljano poklapa sa Svjetskim tjednom novca i tjednom novca u mnogim državama, koji se
obilježavaju širom Europe.
Europska bankovna federacija i njene članice pridaju velik značaj financijskom obrazovanju. Vještine
upravljanja osobnim financijama važne su za sve, a posebice za mlade ljude.
Europski tjedan novca održava se 12. – 18. ožujka 2018. godine.

Internet:
Twitter:
Facebook:

www.ebf.eu/europeanmoneyweek/
@EUMoneyWeek
/EuropeanMoneyWeek

Datumi nacionalnih natjecanja i europskog finalnog natjecanja bit će postavljeni na Internet
stranici www.europeanmoneyquiz.eu.
Važni datumi Europskog kviza o novcu:
•

9. veljače 2018.: početak prijava za sudjelovanje

•

26. veljače 2018.: završetak prijava za sudjelovanje

•

26. veljače – 15. ožujka 2018.: pripreme za natjecanje

•

16. ožujka 2018. od 13-14 sati: nacionalno natjecanje

•

8. svibnja 2018.: europsko finalno natjecanje
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Sudjelovanje
Natjecanje je otvoreno za učenike od 13 – 15 godina, koji pohađaju 7. – 8. razred osnovne škole ili
prvi razred srednje škole, neovisno o vrsti škole ili usmjerenja, a žele provjeriti svoje poznavanje
financija.
Nacionalna natjecanja najavljena su u 30-ak država: Albanija, Austrija, Belgija, Bugarska, Crna Gora,
Češka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Island, Irska, Italija, Latvija, Litva, Liechtenstein,
Luksemburg, Mađarska, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija,
Srbija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Što je Kahoot!?
Europski kviz o novcu igra se na platformi Kahoot!.
Kahoot! je besplatna e-platforma za učenje kroz igru, koju mogu koristiti nastavnici i učenici.
Kahoot! se najbolje igra u grupi, npr. u učionici. Igrači odgovaraju na pitanja na svojim uređajima, dok
se kviz tj. igra prikazuje na zajedničkom ekranu ili računalu oko koga se učenici okupljaju, čime se
stvara efekt "druženja oko logorske vatre“.
Saznajte više na www.GetKahoot.com.
Kvizovi za vježbu
Nastavnici mogu pronaći Kahoot kvizove za vježbu financijske pismenosti na mrežnim stranicama
Hrvatske udruge banaka www.hub.hr (na hrvatskom jeziku), a oni koji žele mogu provjeriti i stranice
Europske bankovne federacije (EBF) - http://www.ebf.eu/europeanmoneyquiz/practice za kvizove na
engleskom jeziku.
Nagrada – što dobivaju učenici od toga?
Dvoje predstavnika razreda ili tima koji pobijedi na nacionalnom natjecanju bit će pozvani da uoči
8. svibnja 2018. otputuju na europsko finalno natjecanje u Bruxellesu. Putni troškovi su dio nagrade.
Hrvatska udruga banaka, kao članica Europske bankovne federacije, pokriva troškove putovanja
učenika i jednog nastavnika (ili roditelja ili ravnatelja).
U Bruxellesu će biti organiziran zanimljiv program za vrijeme finalnog natjecanja, te će učenici imati
priliku razmijeniti iskustva s učenicima iz drugih europskih zemalja, upoznati Bruxelles i
funkcioniranje Europske unije. Pobjednički tim europskog natjecanja dobit će vrijednu nagradu, koju
će podijeliti sa svojim razredom.
Uloga nastavnika i tehnički uvjeti
Nastavnici igraju ključnu, ali jednostavnu ulogu tijekom čitavog natjecanja Europskog kviza o novcu.
Jedino što je doista potrebno je poveznica (link) za priključivanje Kahoot! događaju uživo u vašoj
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zemlji. S tim linkom za videoprikaz uživo s YouTube-a (live YouTube videostream) koji omogućava
Kahoot!, razred ili tim se može uživo natjecati s drugim razredima širom zemlje.
Glavni zadatak nastavnika je organiziranje sudjelovanja razreda i korespondencija s nacionalnim
koordinatorom kviza. U Hrvatskoj, koordinator je Hrvatska udruga banaka.
Jedan nastavnik može predvoditi i više razreda/timova, kako bi mogli sudjelovati na državnom
natjecanju. Obrazac prijave ispunjava se za svaki pojedinačni razred/tim kojeg nastavnik prijavljuje za
nacionalno natjecanje.
Pretpostavka sudjelovanja u kvizu je da škola, odnosno nastavnik mogu komunicirati putem
elektronske pošte i da škola-razred imaju pristup Internetu te dva računala odnosno uređaja
(računalo, tablet, mobitel) za korištenje kviza (dodatni detalji bit će dostupni za razrede koje se
prijave za natjecanje).
U pravilu, prijave za nacionalno natjecanje zaprimaju se elektronskom poštom do 26. veljače 2018.
U slučaju pitanja, moguće je obratiti se HUB-u na e-adresu kviz@hub.hr ili telefonski 01/4860-080.
Predlažemo nastavnicima da provedu razred kroz pripremnu fazu, prije finalnog natjecanja,
motivirajući učenike na sudjelovanje, primjerice igranjem kvizova za vježbu za domaću zadaću, ili
tijekom sata na nastavi. Ako Vaš razred ili tim pobijedi, možda ćete pratiti dvoje učenika koji će se
natjecati na europskom finalu u Bruxellesu.
Izvori informacija – prilike za učenje i provjeru znanja
Da bismo Vam olakšali pripreme, upućujemo na nekoliko izvora korisnih za učenike, uključujući:
• mrežne stranice Europskog tjedna o novcu, na kojima će redovno biti ažurirane sve
informacije u vezi natjecanja www.ebf.eu/europeanmoneyquiz/
•

mrežne stranice Hrvatske udruge banaka www.hub.hr ,
posebno kvizove za vježbu

•

Mali bankovni rječnik HUB-a http://www.hub.hr/hr/gradani

•

Udžbenik financijske pismenosti za srednje škole
http://www.stedopis.hr/preuzimanje-moj-novac-moja-buducnost/, te sljedeće stranice:


Osnove osobnih financija, trajanje 15 minuta
http://www.stedopis.hr/pametno-sa-svojim-novcem-uvod/



Osnovno o osiguranju, trajanje 15 minuta
http://www.stedopis.hr/e-learning-osiguranje-za-pocetnike/



O plaćanjima i sigurnosti na internetu, trajanje 15 minuta
http://www.stedopis.hr/online-placanja/
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Uz navedene izvore, možete potražiti dodatne informacije na već spomenutim platformama Twitter: @EUMoneyWeek i Facebook: /EuropeanMoneyWeek

Prijava - registracija
Detalji odvijanja nacionalnog natjecanja mogu biti različiti od države do države.
Postojat će male razlike između natjecanja u različitim državama, zbog specifičnih faktora u svakoj
državi.

Nacionalno natjecanje u Hrvatskoj održava se 16. ožujka 2018. godine.
Prijava se obavlja na nacionalnom nivou do 26. veljače 2018. godine.
Svi sudionici – razredi ili timovi, ako žele sudjelovati na nacionalnom natjecanju 16. ožujka 2018.
godine, moraju se prijaviti slanjem obrasca za prijavu. Razredi/timovi koji se prijave za nacionalno
natjecanje dobit će, nakon prijave, dodatne upute i točno vrijeme natjecanja.
Svaki razred ili tim koji se natječe mora imati ispravno korisničko ime, a prijavljuje se ispunjavanjem i
slanjem obrasca za prijavu.
Upute za izradu korisničkog imena za pojedini razred/tim:
(skraćenica države)(poštanski broj)_(inicijali imena škole)_(razred-ili-tim)
npr: Srednja škola „Tin Ujević“, 43000 Bjelovar, Hrvatska, 1B razred
= HR43000_TU_1B
npr. Srednja škola „Tin Ujević“, 43000 Bjelovar, Hrvatska, Tim1
= HR43000_TU_T1
Jedna škola odnosno nastavnik može prijaviti više prvih razreda ili više timova (npr. 1A razred, 1B
razred ili Tim1, Tim2 s tim da u svakom timu mora biti najmanje 4 učenika).
Na gore opisani način, koordinatori pri nacionalnim udrugama banaka jednostavno će moći
kontaktirati prijavitelje i podijeliti sve informacije važne za natjecanje.
Nacionalna natjecanja
Prva faza Europskog kviza novca bit će natjecanja na nacionalnom nivou. Razredi ili timovi država
sudionica natjecat će se putem Interneta, na YouTube kanalu.
Da bi se što bolje pripremili za nacionalno finale, razredi/timovi mogu koristiti kvizove za vježbu nastavnici i učenici mogu vježbati online, kod kuće ili zajednički u učionici.
Kvizovi za vježbu iz zadane materije dostupni su na hrvatskom jeziku, na mrežnim stranicama
Hrvatske udruge banaka www.hub.hr.
Na stranicama Europske bankovne federacije, dostupni su kvizovi na engleskom jeziku
http://www.ebf.eu/europeanmoneyquiz/practice/.
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Nakon prijave, Hrvatska udruga banaka će najkasnije u roku 3 radna dana dostaviti potvrdu prijave s
informacijama o nacionalnom natjecanju 16. ožujka 2018.
U dogovoreno vrijeme, 16. ožujka 2018., prijavljeni sudionici škola u Hrvatskoj, moći će pristupiti
natjecanju:
• posjetom YouTube stranici (link dostupan za prijavljene razrede/timove uoči natjecanja) gdje
će biti objavljen poseban PIN (brojčana lozinka) za svaku državu;
• prijavom na Kahoot! pomoću tog PIN-a i unosom korisničkog imena koje je potvrđeno
prethodnom prijavom za natjecanje.
Natjecanje će se sastojati od 10 pitanja koja natjecateljima neće ranije biti poznata.
U natjecanju se vrednuje ne samo točnost, već i brzina odgovora.
Svaki razred/tim odredit će jednog učenika/učenicu koji će unositi odgovore u uređaj (računalo,
tablet, mobitel – tzv. pametni telefon, smartphone). Razredi/timovi natjecat će se uživo s ostalim
sudionicima nacionalnog natjecanja.
Kako bi se olakšalo prikupljanje odgovora u razredu/timu, moguće je koristiti kartice u Kahoot
bojama/simbolima (dostupno na mrežnim stranicama www.hub.hr).
Nakon završetka kviza, Kahoot! će provjeriti identitet pobjednika iz svake države i službeno proglasiti
pobjednike. U nekim državama to će se odvijati putem e-mail poruke udruženjima banaka, kao
koordinatorima natjecanja u državi. U drugim zemljama, koristit će se Kahoot! Livestream (Kahoot!
uživo), za proglašenje pobjednika.
Hrvatska udruga banaka proglasit će pobjednika i prvih pet najbolje plasiranih razreda/timova.
Sve škole, razredi i timovi koji se prijave na sudjelovanje u kvizu bit će objavljeni na www.hub.hr te
stranicama suradnih subjekata (Institut za financijsko obrazovanje – Štedopis) i u priopćenju
povodom završetka natjecanja.
Europsko finalno natjecanje
Druga faza Europskog kviza novca je finalno natjecanje u Bruxellesu 8. svibnja 2018.
Pobjednički razred ili tim svake države odabrat će dvoje učenika i jednog odraslog pratitelja (u pravilu
nastavnika ili roditelja s obveznim znanjem engleskog jezika) da putuju u Bruxelles na europsko
finalno natjecanje.
Hrvatska udruga banaka kontaktirat će pobjednički razred ili tim da dogovori detalje putovanja i
smještaja, jedno ili dva noćenja, uoči europskog finalnog natjecanja, koje se održava u utorak,
8. svibnja 2018. U Bruxellesu će biti organiziran i dodatni program za učenike koji sudjeluju u
natjecanju.
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Dvoje učenika iz svake države predstavljat će nacionalni tim u europskom finalnom natjecanju, koje
će se održati u prostorijama sjedišta Europske bankovne federacije.
Učenici iz svake države dobit će računalni uređaj na kojem će moći sudjelovati u kvizu na
materinskom jeziku.
Pobjednički tim će biti proglašen na licu mjesta. Pobjednički tim će dobiti nagradu za svoj razred, što
će biti komunicirano u medijima i putem interneta.
Izjava o privatnosti
Za prijavu na nacionalnom nivou, od sudionika se mogu zatražiti osnovni podaci (ime, dob i kontakt
podaci nastavnika ili druge osobe). Europska bankovna federacija i njene članice, koristit će te
informacije samo za potrebe natjecanja i ni u jednu drugu svrhu. Podaci se neće čuvati duže nego je
potrebno za realizaciju natjecanja.
Davanjem osobnih podataka, učenici i nastavnici koji sudjeluju u natjecanju ili druge osobe, pristaju
na objavu imena i fotografija osoba iz pobjedničkog tima na mrežnim stranicama i promotivnom
materijalu Europske bankovne federacije i njenih članica.
U Hrvatskoj, komunikacija o pobjedničkim razredima i timovima nacionalnog natjecanja, a kasnije i
europskih pobjednika bit će dostupna javno i objavljena na mrežnim stranicama Hrvatske udruge
banaka i Štedopisa. Također, te informacije bit će prenesene i medijima. Svim školama koje će se
odazvati pozivu, sugeriramo da isti sadržaj prenose i na svojim mrežnim stranicama.
Cilj projekta je osvijestiti javnost o važnosti učenja i podizanja financijske pismenosti mladih te
isticanje pozitivnih primjera u vidu najboljih rezultata kod učenika koji su se najbolje pripremili za
natjecanje. Informacije o dobitnicima (pojedinačna imena) nacionalnog kviza, kao i pripremama
pobjednika za europsko finale bit će objavljene isključivo na temelju suglasnosti pobjedničke škole
odnosno tih osoba.

