
Szkolenie dla  
nauczycieli i studentów 
Warszawa, 8-10.12.2017 



Główny cel projektu 

• Kształtowanie wiedzy, postaw przedsiębiorczych i rozwój umiejętności w 

zakresie bankowości, w tym produktów bankowych, sposobów planowania i 

zarządzania finansami osobistymi i firmy oraz budżetem domowym, a także 

analizy rynku pracy wśród gimnazjalistów. 

Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III gimnazjów z 65 szkół  



Moduły tematyczne 

Moja 
przedsiębiorczość Moje finanse 

Moja firma 



Realizacja programu 

Etap I – zajęcia w ferie 
zimowe 

Szkolenie dla 
nauczycieli i studentów 

Przeprowadzenie zajęć 
w okresie ferii 

zimowych–  
styczeń – luty 2018 r. 

Etap II – praca projektowa 

Przygotowanie pracy 
projektowej przez 

uczniów – marzec – 
kwiecień 2018 r.; 

Rozstrzygnięcie 
konkursów – kwiecień - 

maj 2018 r. 



Zajęcia w czasie ferii zimowych 
styczeń – luty 

 

• Zajęcia trwające 5 dni prowadzone przez 

nauczyciela i studenta; 

• Forma: gry i zabawy edukacyjne i 

ekonomiczne; 

• Wizyta w banku; 

• Wizyta u lokalnego przedsiębiorcy. 

 



Zajęcia w II semestrze roku szkolnego 
marzec – kwiecień  

• Przygotowanie projektu konkursowego 

• Przesłanie pracy na konkurs  

• Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 

nagród – kwiecień – maj 2018 r. 

 



Narzędzia projektu 

Strona 
internetowa 

Blogi szkolne 

Platforma  
e-learningowa 

Filmy i 
materiały 

drukowane 



Kwestie organizacyjne 



Program szkolenia  
Godz. Piątek, 8.12.2017 

15:00 - 16.00 Przerwa kawowa, kanapki na przywitanie  

16:00 - 17:00 Wprowadzenie do projektu 
K. Lipiński+E. Kozdroń+J. Cieślak + D. Danilewicz 

17:00 - 17:45 Platforma e-learningowa 
K. Lipiński + D. Danilewicz 

18:00 - 18:30 Fundacja Nauka i Wiedza 

18:30 - 19:30 Kolacja - Restauracja 

19:45 - 20:30 Sprawy organizacyjne - nauczyciele  
E. Kozdroń + D. Danilewicz 

Sprawy organizacyjne - studenci 
J. Cieślak + K. Lipiński 



  Sobota, 9.12.2017 

07:00 - 9:00 Śniadanie - Restauracja 

9:00 - 11:15 

Moduł I 
K. 

Brząkalik 
Grupa I 

Moduł I 
J. 

Czajkowska 
Grupa II 

Moduł II 
D. Danilewicz 

Grupa III 

Moduł II 
R. Łabędzki 

Grupa IV 

Moduł III 
D. Konarska 

Grupa V 

Moduł III 
M. Danilewicz 

Grupa VI 

11:15 - 11:45 Przerwa kawowa 

12:00 - 14:15 

Moduł I 
K. 

Brząkalik 
Grupa V 

Moduł I 
J. 

Czajkowska 
Grupa VI 

Moduł II 
D. Danilewicz 

Grupa I 

Moduł II 
R. Łabędzki 

Grupa II 

Moduł III 
D. Konarska 

Grupa III 

Moduł III 
M. Danilewicz 

Grupa IV 

14:15-15:30 Obiad - Restauracja 

15:30-17:45 

Moduł I 
K. 

Brząkalik 
Grupa III 

Modul I 
J. 

Czajkowska 
Grupa IV 

Moduł II 
D. Danilewicz 

Grupa V 

Moduł II 
R. Łabędzki 

Grupa VI 

Moduł III 
D. Konarska 

Grupa I 

Moduł III 
M. Danilewicz 

Grupa II 

17:45 - 18:30  Networking - Sesja w parach student-nauczyciel (wraz z konsultacjami 
trenerów/koordynatorów) 

19:00 Kolacja - Restauracja 



  Niedziela, 10.12.2017 

07:00 - 9:00 Śniadanie - Restauracja 

9:00 - 10:30 

Motywacja kluczem do sukcesu - warsztat dla 
nauczycieli 

[metody motywowania uczniów i pracy z uczniem 
trudnym] 

J. Pyżalski 

Jak podejść do pracy z uczniem? - warsztat dla 
studentów 

[zajęcia z pedagogiki i metod pracy z uczniem] 
 A. Wojtczuk-Turek 

10:30 - 10:45 Przerwa kawowa 

10:45-11:45 Praca projektowa - założenia konkursu w programie "Feie z ekonomią" 
E. Kozdroń + J. Cieślak + D. Danilewicz 

11:45-12:00 Podsumowanie 
K. Lipiński 

12:00 -13:00 Obiad - Restauracja 



Zasady obowiązujące podczas szkolenia 

Szkolenie kończy w niedzielę 10 grudnia br. o godz. 12:00 
  
Kilka informacji praktycznych: 
• Prosimy o dokładne zapoznanie się z planem szkolenia. Na identyfikatorze, 

który otrzymali Państwo w recepcji Organizatora, zaznaczony jest numer 
grupy. 

• Zajęcia w sobotę odbywają się w 6 grupach zgodnie z planem szkolenia. 
• Szkolenie jest obowiązkowe, dlatego prosimy o punktualne przychodzenie 

na zajęcia. Na każdych zajęciach należy podpisać listę obecności.  
• Nie ma możliwości zastępstw później na zajęciach w szkołach. 
 
 

 



• Podczas szkolenia nie będą zwracane koszty podróży, jak również przyjmowane 
jakiekolwiek dokumenty związane z dojazdem na szkolenie (bilety, oświadczenia, 
itp.). Zgodnie z ZASADAMI ZWROTU KOSZTÓW zostaną one zwrócone na konto 
bankowe każdego z uczestników szkolenia na podstawie przesłanego po szkoleniu 
„Oświadczenia” wraz z dowodem przejazdu (np. bilety, umowa użyczenia 
samochodu, itp.) 

• Delegacje można podbić w recepcji Organizatora WYŁĄCZNIE w czasie przerwy w 
sobotę między śniadaniem a godz. 9:00. 

• W niedzielę (10.12) prosimy o opuszczenie pokoi do godz. 12:00, bagaże można 
zostawić przy recepcji 

•  Wszystkie posiłki są serwowane w formie bufetu w Restauracji Malinowa.  
•  W hotelu do Państwa dyspozycji znajduje się sala fitness oraz sala Retro. O 

szczegóły prosimy pytać w recepcji hotelu.  
•  Prosimy pamiętać, że dodatkowych zamówień dokonują Państwo na własny koszt.  
•  W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości prosimy o zgłaszanie się do 

recepcji Organizatora. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, 8-10 grudnia 2017 r. 
 

Szkolenie dla  
nauczycieli i studentów 

 
 

Dawid Kot 

gmina Kańczuga 

Grupa V 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, 8-10 grudnia 2017 r. 
 

Szkolenie dla  
nauczycieli i studentów 

 
 

Adam Kowalski 

gmina Kańczuga 

Grupa V 

 

 

 

 

Pary nauczyciel - student 





Regularne posty, dobry design i kreatywność, ale przede wszystkim jak najlepsze oddanie 
atmosfery projektu Ferie z ekonomią i profesjonalna relacja z zajęć. Za to chcemy nagrodzić 
najbardziej aktywne i kreatywne zespoły ogłaszając konkurs na  

najlepszy blog „Ferie z ekonomią” 
  
Tegoroczny konkurs będzie przebiegał dwuetapowo: 
I etap - spośród wszystkich blogów prowadzonych przez uczniów i nauczycieli wyłonionych 
zostanie 12, które będą się wyróżniać ilością wpisów oraz ich regularnością, a także zamieszczoną 
grafiką i jej jakością. 
 II etap - specjalnie powołana Komisja Konkursowa oceni 12 wybranych blogów wg następujących 
kryteriów: 
•  wartość merytoryczna, 
• jakość przedstawionych treści (styl wypowiedzi, pomysł na opisanie tematu/zagadnienia), 
• regularność zamieszczonych wpisów, 
• wygląd (przejrzystość treści, zdjęcia, pozostałe elementy graficzne). 
 
Komisja Konkursowa przyzna 1 nagrodę główną oraz może przyznać max. 3 wyróżnienia. Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu. 

 



Konkurs indywidualny dla uczniów 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i stanowi formę nagrodzenia tych najbardziej aktywnych. 

Podczas zajęć w czasie ferii uczniowie będą zbierać punkty za poprawne wykonanie zadań i 

ćwiczeń  (w scenariuszach zajęć zostaną wskazane ćwiczenia wraz z liczbą punktów za ich 

wykonanie). Zasady konkursu indywidualnego dla uczniów zostaną dokładnie określone w 

stosownym regulaminie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie szkoły po zakończeniu 

zajęć.  

 

Dla 3 uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną przyznane 

nagrody (np. gra ekonomiczna). Nauczyciel rozstrzyga konkurs samodzielnie i wręcza dyplomy i 

nagrody, a do organizatora przesyła podsumowanie punktacji i informację o zwycięzcach. 



Powodzenia - 


