ЕВРОПСКИ КВИЗ НА ПАРИ – ВОДИЧ ЗА НАСТАВНИЦИ
За натпреварувањето
Европскиот квиз на пари е проект на Европската банкарска федерација за подобрување на
финансиската едукација во Европа.
Овој квиз во 2020 година се организира по трет пат како натпреварување во цела Европа,
со цел зголемување на финансиската писменост на децата од 13-15 години.
Натпреварувањето се одвива во две фази, првата е
национален натпревар во
организација на националните банкарски здруженија, а втората е финалниот натпревар
на Европскиот квиз на пари во Брисел на кој во живо се натпреварува победничкиот тим
од секоја држава.
Во нашата земја националниот натпревар ќе се одржи електронски на 23 март 2020
година со почеток во 12:00 часот на македонски јазик и во 13:00 часот на албански јазик,
додека европското финале ќе се одржи на 28 и 29 април 2020 година во Брисел, Белгија.
Учество
Овој натпревар е наменет за учениците на возраст од 13 до 15 години кои сакаат да го
проверат своето познавање за финансиите и монетарната политика. Националниот
натпревар ќе се одржи и во следните 29 земји: Албанија, Австрија, Белгија, Бугарија, Црна
Гора, Чешка, Естонија, Финска, Франција, Грчка, Хрватска, Исланд, Ирска, Италија,
Литванија, Лихтенхтајн, Луксембург, Унгарија, Германија, Норвешка, Холандија, Полска,
Португалија, Словачка, Словенија, Србија, Шпанија, Шведска и Обединетото Кралство.
Сите ученици може да се натпреваруваат, без разлика на типот на училиште, но е важно
да имаат од 13 до 15 години.
Што е Kahoot!?
Kahoot! е бесплатна платформа за учење преку игра која е многу корисна за наставниците
и учениците. Kahoot! најдобро се игра во тимови, на пример во училница. Играчите
одговараат на прашањата на сопствените уреди додека прашањата се прикажуваат на
заедничкиот екран околу кој сите ученици се собираат. Со тоа се создава ефектот
„дружење покрај логорски оган“ кој им овозможува на играчите заедно да се радуваат.
Може да дознаете повеќе на www.GetKahoot.com.
Европскиот квиз на пари се игра на платформата Kahoot!. Наставниците можат да најдат
пробни тестови на страната на Македонска банкарска асоцијација: hcps://mba.mk/w/mk/

ЕВРОПСКИ-КВИЗ-НА-ПАРИ-2020 и
europeanmoneyquiz/pracwce

на Европската банкарска федерација: www.ebf.eu/

Награда – Што добиваат учениците?
Два ученика заедно со својот ментор кои ќе победат на националниот натпревар ќе бидат
повикани на 28 и 29 април да патуваат во Брисел на европското финале. Патните трошоци
се дел од наградата и Македонска банкарска асоцијација, како членка на Европската
банкарска федерација, ги покрива трошоците за патувањето на двајцата ученици и
менторот.
Во Брисел ќе се организира возбудлива програма за време на финалето за учениците да
имаат прилика да запознаат угледни луѓе во банкарството и финансиите и размена на
искуства со останатите деца од други европски земји.

НАСТАВНИЦИ
Ваша улога
Наставниците имаат клучна ама едноставна улога во текот на целиот натпревар „Европски
квиз на пари“. Единствено нешто што стварно е неопходно е линк за живото уклучување
на Kahoot!. Преку тој линк за live YouTube videostream кој го овозможува Kahoot!, Вашите
ученици ќе можат во живо да се натпреваруваат со други деца, доколку претходно ги
регистрирате учениците како Ваши претставници.
Главната задача ќе Ви биде поддршка на учениците. Треба да ги спремите учениците и да
ги мотивирате да ги решаваат квизовите пред финалето кои ќе се одржат на 09.03.2020
година и 16.03.2020 година.
Ако Вашите ученици победат на националниот натпревар, Вие заедно со нив ќе патувате и
престојувате во Брисел за финалниот натпревар.
Извори
Со цел да можеме да Ви олесниме во процесот на подготвување на учениците, има повеќе
извори на материјали кои можете да ги користите за националниот натпревар „Европски
квиз на пари“. Тие се:
•

Страната на Македонска банкарска асоцијација: hcps://mba.mk/w/mk/ЕВРОПСКИКВИЗ-НА-ПАРИ-2020

•

Kahoot! квизови објавени на страната на Македонска банкарска асоцијација

•

Страната на Европска банкарска федерација: www.ebf.eu/europeanmoneyquiz

Национален натпревар 23.03.2020 година
Учениците од пријавените класови ќе се натпреваруваат еден со друг преку интернет,
односно Kahhot! квиз емитуван на YouTube канал.
За да им се помогне на учениците да се подготват, наставниците треба да им даваат
квизови за домашна работа, за вежбање и други начини за подготвување на учениците со
помош на метријалот обезбеден од страна на Македонска банкарска асоцијација.
Наставниците и учениците можат да вежбаат преку интернет, или од дома или заедно во
училницата. Неколку пробни квизови се достапни на веб-страницата на Македонска
банкарска асоцијација како и на веб-страницата.на EBF: www.ebf.eu/europeanmoneyquiz/
ociawon,
Македонска банкарска асоцијација ќе испрати код на одделението/ класот за натпреварот
до сите регистрирани ментори преку е-пошта наведена во пријавата.
Во договореното време, 23 март 2020 година во 12 часот за македонски јазик и во 13:00
часот за албански јазик, учесниците ќе можат да влезат во натпреварот:
•

Со посета на страницата на YouTube (врската ќе биде достапна наскоро) каде ќе
биде објавен посебен пин за секоја земја.

•

Сe пријавувате на Kahoot! со пинот и го внесувате доделениот код на одделението/
класот и ќе пристапите на натпреварот.

Натпреварот ќе се состои од 20 прашања што досега никој од натпреварувачите не ги
видел.
По завршувањето на двата квиза Комисијата ќе ги спореди резултатите од македонскиот и
албанскиот натпревар и Македонска банкарска асоцијација ќе го објави победничкиот тим
на националниот натпревар и второ и третопласираните учесници.
Европско финале
Победничкиот тим на националниот натпревар придружуван од нивниот ментор заедно
со претставник од Македонска банкарска асоцијација ќе патуваат на финалето во Брисел.
Македонскта банкарска асоцијација ќе го организира патување и сместување во Брисел.
На европското финале учесниците ќе се натпреваруваат во екипи од по двајца ученици,
сите национални победници во своите земји. Одговорните од Kahoot! ќе бидат присутни
на натпреварот, така што сите ученици ќе можат да одговорат на прашања на својот
мајчин јазик. Квизовите за сите држави ќе се одржат истовремено, а победничкиот тим ќе
биде објавен на лице место.

Изјава за приватност и информации за здравствено осигурување
Кога се регистрираат за националниот натпревар, за учесниците се бараат основни
податоци кои Македонската банкарска асоцијација и Европската банкарска федерација ќе
ги користат само за целите на натпреварот и без друга намена и нема да ги користат
подолго отколку што е потребно за спроведување на натпреварот.
Менторите и учесниците се согласуваат да се објават имињата на членовите на
победничкиот тим и менторот и да се објават нивни фотографии и видеа на вебстраниците на Македонската банкарска асоцијација и Европската банкарска федерација,
соработниците и
поддржувачите на натпреварот и/или националните банкарски
здруженија, како и на промотивниот материјал.
Исто така за финалето во Брисел од законските застапници на учениците ќе биде
замолено да потпишат согласност за објава на фотографии и видеа направени на
Европскиот квиз на пари од страна на Европската банкарска федерација.

