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Od začiatku apríla majú všetky stredné školy prístup k novému on-line vzdelávaciemu materiálu EÚ a euro 
2009, ktorý je zameraný na prechod na novú menu. Vzdelávací materiál je výsledkom spolupráce medzi 
Ministerstvom školstva SR, Slovenskou sporite ľňou a spolo čnos ťou Cisco .  

Zámerom kurzu je umožniť všetkým stredoškolským študentom získať čo najviac informácií súvisiacich 
s predpokladaným zavedením novej národnej meny na Slovensku od 1. januára 2009. Aktuálne a včas 
získané informácie a súvislosti spojené s procesom zavedenia eura sú dôležitým predpokladom na to, aby 
táto zmena nezaskočila študentov a aby ju dobre zvládli aj pri plnení študijných povinností. 

Kurz je rozdelený do štyroch častí : Prvá kapitola sa venuje všeobecne informáciám o eurozóne 
a Európskej únii. Druhá kapitola je zameraná na samotnú menovú jednotku euro, v tretej kapitole študenti 
nájdu doplňujúce materiály a dôležité dokumenty ako zákonníky, kódexy, web-linky a tiež národný plán 
a stratégiu prijatia eura.  Vo štvrtej časti je slovník s vysvetleniami všetkých nových pojmov. Štúdium 
materiálu trvá približne dve hodiny  a po jeho naštudovaní budú mať študenti možnos ť overi ť si 
získané vedomosti jednoduchým testom . Test obsahuje 25 otázok vybraných z obsahu výukového 
materiálu, ktoré je potrebné zvládnuť v časovom limite. Po vyhodnotení výsledkov testov koncom roka 2008 
ocenia organizátori projektu najúspešnejšie stredné školy a ich študentov. 

Snahou partnerov zapojených do prípravy vzdelávacieho materiálu je, aby sa informácie spojené so 
zavedením eura na Slovensku dostali k čo najväčšej skupine študentov. Preto sa rozhodli podnietiť ich 
záujem o tento on-line študijný materiál. Pre študentov, ktorí sa zapoja do štúdia uvedeného kurzu 
a absolvujú aj hodnotiaci test, pripravili organizátori súťaž so zaujímavými cenami: O najlepšiu školu , 
ktorej študenti budú najviac pripravení na zavedenie eura (školy budú hodnotené podľa počtu zapojených 
študentov, ktorí úspešne absolvovali testovanie v pomere k počtu všetkých študentov školy) a o najlepšiu 
triedu  (trieda bude hodnotená podľa počtu zapojených študentov, ktorí úspešne absolvovali testovanie).   
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