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O2. ENTRE4ALL: vodič za izobraževalno učenje za postavitev 
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O2.1. Poučevanje in gradiva na podlagi pristopa socialne 

aktivacije 
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Modul  3. Finančne kompetence 

Številka 
aktivnosti 

M3-T1-A1 

Tema 1. Izbira finančnih storitev 

Učni rezultati 
Razumevanje osnovnih storitev plačevanja in pologa 

Znanje o financiranju podjetja: finančne potrebe, možnosti financiranja 

Učni pristop 

☒ Možnost Kombiniranega učenja                ☒  F2F trening  

☐  Individualno e-učenje                                 ☐  Učenje na daljavo                   

☐  Praktično učenje                                         ☒  Delo v skupinah 

☐  drugo   

Tehnika 
izobraževanja 

Kombinirano učenje (interaktivno igranje iger) 

Trajanje 30 minut 

Prostor/ 
oprema 

Predavatelj naj vnaprej pripravi 50 kartic A4 
Vse mize in stoli v prostoru so potisnjeni na stran  

Udeleženci 
potrebujejo: 

 / 

Priloženi 
delovni listi 

Excel-ova predloga za izdelavo kartic / možna izročitev za udeležence 
usposabljanja: M3-T1-A1_Terminology.xlsx 

Glavne 
naloge / 

postopek    

Predavatelj pojasnji, da je namen igre uskladiti finančno terminologijo z 
ustreznimi definicijami. 
 
Na tla je postavljenih 25 kart velikosti A4. 
Na mizah je 25 definicij velikosti A4. 
Naloga je ujemanje vsake finančne kartice s pravilno definicijo. 
 
Na koncu se naj prediskutira / primerja, za zagotavljanje razumevanja izrazov 
(prav tako se udeleženci naučijo znakov za posamezne izraze). 

Uporabni viri  
v “banki” 
podatkov 
(IO2-A2) 

Poslovna terminologija in definicije v znakovnem jeziku je dostopna na: 
https://signmediaenterprise.com/a-z/ 
 

Nasveti 

Izvedba je lahko kot skupinska naloga ali kot individualna, odvisno od ravni 
znanja v skupini.  
 
Pri gluhih udeležencih si je treba vzeti čas, da zagotovimo, da so ZNAKI za vse 
jasno razumljeni (za več finančnih pogojev / nadaljnja učna gradiva glej 
povezavo SignMedia Enterprise) 

https://signmediaenterprise.com/a-z/
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Delovni list 1 

 

M3-T1-A1_Terminologija.xlsx 


