
Ekonomia na co dzień w szkole  

w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy 

11.02.2019 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece 

Pedagogicznej Filii w Słupcy odbyło się spotkanie w ramach działania Fundacji 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją 

Warszawski Instytut Bankowości. Adresowane było do nauczycieli szkół podstawowych VI-

VIII oraz klas gimnazjalnych  w ramach programu Ekonomia na co dzień, a poprowadziła je 

Karola Glasner z CDN PBP Filii w Kole. Tematyka spotkania była następująca: Ekonomia na 

co dzień w zreferowanej szkole podstawowej. Wykorzystanie zasobów internetowych do 

prowadzenia działań edukacyjnych.  

Program skierowany jest zarówno do doradców zawodowych, jak i wychowawców 

klas oraz nauczycieli innych przedmiotów, którzy zobowiązani są realizować 

wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wpisujący się w podstawowe kierunki 

polityki oświatowej państwa. Nauczyciele, którzy zdecydowali się na realizację programu, 

mogli bezpłatnie: 

 uczestniczyć w warsztatach doskonalących; 

 otrzymać materiały dydaktyczne: scenariusze zajęć wraz z kartami pracy dla ucznia, 

gry dydaktyczne, filmy, dostęp do materiałów cyfrowych zamieszczonych na 

platformie Fundacji; 

 skorzystać z poczęstunku; 

 korzystać z konsultacji z trenerami programu – Panią Karolą Glasner. 

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji 

ekonomicznej uczniów aktywnymi metodami (np. gry dydaktyczne, mapa myślowa, dyskusja, 

plakat, quizy itd.) w zakresie planowania drogi edukacyjnej i zawodowej, aktywnego 

zaistnienia na rynku pracy i dostrzegania związku między wykształceniem  

a funkcjonowaniem na rynku pracy. Przygotowane zostały nowe materiały dydaktyczne, które 

nauczyciele otrzymali na warsztatach.  

Pani Karola Glasner z dużym zaangażowaniem przekazała nauczycielom ciekawe 

informacje, które na pewno okażą się im przydatne w wykonywanej pracy zawodowej. 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak w interesujący sposób przekazać dzieciom wiedzę  

z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, a przecież wiedza na ten temat niewątpliwie 

przydaje się zarówno w okresie dorastania, jak i w dorosłym życiu. Uczniowie mogą brać 



udział w ogólnopolskim konkursie Potyczki Ekonomiczne, oraz w konkursach internetowych 

związanych z realizacją programu. 

Chętne osoby zapraszamy do udziału w projekcie w przyszłym roku. 

            

Wyświetlanie prezentacji multimedialnej i interesujących filmików 

 

             

Praca z materiałami dydaktycznymi 
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