
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach 

realizacji programu wsparcia edukacji „Akademia Finansowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”. Propozycję 

udziału w projekcie kierujemy przede wszystkim do wychowawców/nauczycieli pracujących w małych miejscowościach – 

poniżej 20 tys. mieszkańców, którzy nie mają możliwości działu w tego typu projektach i z uwagi na ten fakt chcemy 

zapewnić im pierwszeństwo przy rekrutacji. 

 

W ramach projektu nauczyciele 

➢ otrzymają nieodpłatnie pakiet i poradnik dla nauczyciela „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” oraz zestaw 

pomocy edukacyjnych, w tym między innymi zestawy zabawkowych pieniędzy i książki o edukacji finansowej; 

➢ wezmą nieodpłatnie udział w 14 godzinnych warsztatach online prowadzonych przez cenionych pedagogów dr hab., prof. 

UWM  - Wydziału Nauk Społecznych Katedry  Dydaktyki i Wczesnej Edukacji oraz dr hab., prof. Wydziału Pedagogicznego UW, 

członka ATEE (Association for Teacher Education in Europe) oraz PTP z zakresu edukacji finansowej realizowanych na 

podstawie pakietu edukacyjnego pt.: „Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych”, po których będą mogli 

realizować zajęcia z dziećmi w klasach od I do III jako uzupełnienie programu szkolnego; 

➢ zapoznają się m.in. z koncepcją pakietu edukacyjnego, metodami edukacji finansowej, wytycznymi do zagospodarowania 

przestrzeni w klasie oraz rolą współpracy z rodzicami; 

➢ nauczą się, na przykładzie wybranych tematów pakietu, jak korzystać ze scenariuszy zajęć;  

➢ zwiększą swój potencjał metodyczny w zakresie edukacji finansowej; 

➢ otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w warsztacie metodycznym.  

 

 

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria: 
1. Nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców; 

2. Uzasadnienie chęci wzięcia udziału w warsztacie oraz sposobu wykorzystania zdobytej wiedzy i przekazanych materiałów 

dydaktycznych. 

 

Do projektu zostanie zrekrutowanych 37 nauczycieli 

35 weźmie udział w projekcie, 2 nauczycieli zostanie wpisanych na listę rezerwową na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela 

lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych.  

 

Nauczycielom, którzy ukończą projekt zapewnimy możliwość uczestnictwa oraz współpracy w kolejnych edycjach 
projektów realizowanych z wykorzystaniem pakietu "Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych”. 

 

Warsztaty online będą realizowane w terminie 25-26 listopada 2022 roku 

 



 

 

  
   

  

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o czytelne (dane drukowanymi literami) wypełnienie 

załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu na adres: mnastrabasz@skef.pl  

do dnia 13 listopada 2022 roku. 
 

Magdalena Nastrabasz - Kierownik Projektu           
  

 

 

 

 

 

Więcej informacji nt. projektu https://www.skef.pl/publikacje/publikacje-na-sprzedaz/; https://www.skef.pl/mysle-decyduje-dzialam/ 

Informacji udziela Magdalena Nastrabasz – tel.: 58 624 98 73; 667 544 000, e-mail: mnastrabasz@skef.pl  

 

 

 

 

Celem projektu „Akademia Finansowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” jest zwiększenie potencjału 

metodycznego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dzięki udziałowi w warsztacie metodycznym oraz przekazaniu im na 

własność innowacyjnego pakietu edukacyjnego "Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych" (zgodnego z 

podstawą programową) autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr hab., prof. UWM  Aliny 

Kalinowskiej, Ewy Kruk (SKEF) umożliwiającego włączanie edukacji finansowej w proces kształcenia. Pakiet „Myślę, 

decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” otrzymał pozytywne opinie oraz rekomendacje ekspertów ds. edukacji 

wczesnoszkolnej (do wglądu na stronie www.skef.pl).  „Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych" wypełnia 

lukę w obszarach edukacji ekonomicznej społeczeństwa. Ma innowacyjny charakter, dzięki odejściu od tradycyjnej 

"podręcznikowej" metody realizacji na rzecz otwartego pakietu edukacyjnego, ściśle związanego z edukacją 

matematyczną i społeczną. Otwarta konstrukcja programu pozwala na wykorzystanie pakietu edukacyjnego nie tylko 

podczas realizacji zajęć w klasach I-III, ale również podczas zajęć w świetlicy szkolnej czy świetlicy terapeutycznej. 

 

 

Pakiet „Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych": 

❖ zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu instytucji finansowych, 

buduje wiedzę na temat pieniądza; 

❖ rozwija doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej; 

❖ umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, 

krytyczne czytanie tekstów związanych z pieniędzmi; 

❖ rozwija umiejętności wartościowania i rozumienia humanistycznego wymiaru procesów finansowych i namysłu nad 

wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia; 

❖ rozwija postawę krytycznego myślenia nad spotykanymi na co dzień zjawiskami kultury finansowej. 

 

 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. 
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