
Program  
FERIE Z EKONOMIĄ 
krok po kroku 



Zajęcia w czasie ferii zimowych 

• Realizacja I, II, III modułów zajęć, trwających 5 dni 

prowadzone przez nauczyciela i studenta; 

• Forma: gry i zabawy edukacyjne i ekonomiczne; 

• Wizyta w banku (Fundacja pokrywa koszty dojazdu); 

• Wizyta u lokalnego przedsiębiorcy (Nauczyciel wybiera 

przedsiębiorcę, koszty dojazdu pokrywa Fundacja);  

• Prosimy o wybieranie lokalnych banków i 

przedsiębiorców. 



Zajęcia w II semestrze roku szkolnego 

• 2 miesiące od zakończenia ferii w danej 

szkole na przygotowanie i przesłanie pracy; 

• Przygotowanie projektu = pracy konkursowej; 

• Każdy uczeń, który weźmie udział, otrzyma 

dyplom uczestnictwa.  

• Nagrody zostaną przesłane do szkół. 

• Na zakończenie II etapu uczeń otrzymuje 

Certyfikat uczestnictwa 

 



Konkurs na indywidualny dla uczniów  

• Konkurs indywidualny dla uczniów trwa od rozpoczęcia zajęć do zakończenie II etapu.  

 

• Uczeń gromadzi punkty z ćwiczeń punktowanych w I etapie programu oraz za aktywność w II 

etapie. 

 

• Laureatami konkursu mogą zostać gimnazjaliści, którzy: 

 • uczestniczyli systematycznie w zajęciach, odbywających się w I i II etapie      

projektu, 

 • brali w nich aktywny udział. 

 

• Nagrodę otrzyma trzech najlepszych gimnazjalistów, którzy zgromadzili najwięcej punktów. 

 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu II etapu programu. Rozstrzygnięcia dokonuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 
 

• Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie PROJEKTU I PRZESŁANY DO PAŃSTWA. 



Konkurs PROJEKTOWY 

 

• Konkurs polega na przygotowaniu pracy konkursowej - MODELU BIZNESOWEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA (uczniowie reprezentujący jedną szkołę przygotowują jedną pracę). 

 

• Każda praca powinna zawierać wszystkie elementy obowiązkowe; 

 

• Szczegółowe informacje dotyczące terminów i wymogów formalnych znajdą się w regulaminie 

konkursu na stronie PROJEKTU I PRZESŁANA DO PAŃSTWA. 

 

 



Konkurs na najlepszy blog 

 DLA CHĘTNYCH 

 

Grupy, które prowadzić będą aktywnie blog, zostaną nagrodzeni. Liczy się zawartość 

merytoryczna, systematyczność, jak i pomysł. 

 

Dostęp do bloga otrzymają Państwo w styczniu. 

 

Blogi powinny być prowadzone samodzielnie przez uczniów. Nauczyciel czuwa wyłącznie 

nad poprawnością wpisów. 

 

 

 



 

Na stronie projektu znajdują się: 

 

• Wszelkie bieżące informacje o realizacji projektu 

• Materiały dydaktyczne: scenariusze zajęć w formie elektronicznej, prezentacje ze 

szkolenia, materiały dla uczniów w formie elektronicznej; 

• Informacje i regulaminy konkursów, organizowanych w ramach projektu 

• Logowanie do blogów szkoły i platformy 

• Galeria zdjęć – zachęcamy do przesyłania zdjęć z realizacji zajęć na adres 

fze@efrwp.com.pl – umieścimy je w galerii! 
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Blog szkoły 

• Każda ze szkół w czasie trwania projektu może prowadzić bloga. 

• Do bloga można zalogować się ze strony programu (górny prawy róg) za pomocą loginu i 

hasła, które otrzymacie od nas w styczniu. 

• Blog jest swego rodzaju relacją z przeprowadzanych zajęć. 

• Blog prowadzą uczniowie pod opieką nauczyciela. 

• Na blogu można umieszczać zdjęcia (max. 6 zdjęć do każdego wpisu o wielkości max. 1 

MB) oraz linki do filmików. 

• Najciekawsze blogi zostaną nagrodzone po II etapie programu. 

 

ZACHĘCAMY DO PROWADZENIA BLOGÓW – WARTO SIĘ POCHWALIĆ!!! 



Ewaluacja 

Każdy z uczniów wypełnia: 

• Test na początek i na koniec zajęć w czasie ferii zimowych – wyniki należy przesłać w specjalnym 

formularzu na adres fze@efrwp.com.pl  

• Ankietę na koniec projektu 

 

Każdy nauczyciel wypełnia: 

• Ankietę po zakończeniu szkolenia 

• Ankietę na koniec projektu 

• Składa sprawozdanie wg wzoru na zakończenie realizacji projektu 

 

Każdy student wypełnia: 

• Ankietę po zakończeniu szkolenia 

• Ankietę na koniec projektu 

• Składa sprawozdanie wg wzoru na zakończenie realizacji projektu 

 

ANKIETY BĘDĄ WYPEŁNIANE ELEKTRONICZNIE 
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Po szkoleniu 

• Prosimy o wypełnienie ankiety, do której link otrzymają Państwo w mailu po zakończeniu 

szkolenia. 

 

• Prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenie wg ZASAD 

ZWTORU KOSZTÓW DOJAZDU (otrzymanych w załączniku maila o szkoleniu) 

 

• Przed początkiem zajęć zbierają Państwo oświadczenia uczniów dot. zgody na przetwarzanie 

danych osobowych wg wzoru i przekazują osobie odpowiedzialnej z ramienia gminy za projekt. 

Oświadczenia zostają w dokumentacji gminy. 

 

 

 



Gmina 

• Udostępnia salę i możliwość kopiowania materiałów na zajęcia. 

 

• Zapewnia dojazd dla wszystkich uczniów za zajęcia w czasie I i II etapu. 

 

• Pomaga w znalezieniu miejsca noclegowego dla studenta. 

 

• Zorganizuje dojazd dla studenta z miejsca noclegu do szkoły, jeśli nocleg znajduje się w znacznej 

odległości od szkoły. 

 

• Zatrudni nauczyciela do realizacji projektu oraz wypłaci wynagrodzenie 

 

Gdyby gmina nie wywiązywała się z jakiegoś zobowiązania,  

prosimy o powiadomienie. 

 



Kontakt  

mail: fze@efrwp.com.pl 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

ul. Miedziana 3a 

00-814 Warszawa 

 

Tel. 22 639 87 63 

 

Koordynator projektu: Edyta Kozdroń – nauczyciele 

  Julia Cieślak - studenci 
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