
 

 
WARSZTATY  FINANSOWE NA PODSTAWIE PAKIETU 

„MYŚLĘ, DECYDUJĘ, DZIAŁAM – FINANSE DLA NAJMŁODSZYCH” 

 

  

Gdynia, styczeń 2022 roku 

 

Szanowni Państwo, 

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF), realizujące od 25 lat działalność edukacyjną, 

doradczą, charytatywną i wydawniczą ma przyjemność zaprosić Państwa szkołę, nauczycieli oraz uczniów klas 

drugich i trzecich do udziału w warsztatach z zakresu edukacji finansowej realizowanych na podstawie autorskiego 

pakietu edukacyjnego pt.: „Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych”. Głównym celem pakietu jest 

wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa Prof. dr hab. Małgorzaty 

Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk (SKEF), 

przeznaczonego dla uczniów na etapie wczesnoszkolnym. Materiały otrzymały pozytywne opinie oraz 

rekomendacje ekspertów ds. edukacji wczesnoszkolnej (do wglądu na stronie projektu). 

Propozycję udziału w programie kierujemy do wychowawców/nauczycieli klas mało licznych (do 

10-12 uczniów), którzy z uwagi na ten fakt często nie mają możliwości wzięcia udziału w projektach. 

 

Warsztaty będą realizowane w terminie od 01 marca do 08 maja 2022 r. w oparciu o wybrane i przygotowane 

materiały dydaktyczne pakietu dla ucznia i poradnika dla nauczyciela.  

Podczas warsztatów dzieci zdobędą zarówno wiedzę jak i umiejętności ekonomiczne, finansowe  

z zagadnień związanych między innymi z: historią pieniądza, oszczędzaniem, planowaniem i zarządzaniem 

pieniędzmi, gospodarstwem domowym, przedsiębiorstwem, reklamą towarów, wzajemną pomocą w trudnych 

sytuacjach. 

W ramach programu uczniowie wezmą udział w co najmniej 10 godzinach zajęć pozalekcyjnych w 

zaproponowanych przez organizatora projektu obszarach na podstawie wybranych kart pracy i zadań domowych, 

konkursie wiedzy finansowej, otrzymają nieodpłatnie pakiety edukacyjne, upominki oraz dyplomy na zakończenie 

projektu.  Nauczyciele wezmą udział w nieodpłatnych dwudniowych warsztatach metodycznych online, otrzymają 

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

wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne.  

Obecnie prowadzimy rekrutację nauczycieli do projektu.  

Mamy nadzieję, że propozycja udziału dzieci w warsztatach, dzięki którym zdobędą dodatkową, 

praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji finansowej, będzie stanowiła atrakcyjną ofertę zarówno dla 

Państwa szkoły, jak też wsparcie dla ich nauczycieli i rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie załączonego 

formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu na adres: mnastrabasz@skef.pl do dnia 25 stycznia 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 
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