Pani Dyrektor / Panie Dyrektorze
Zapraszam nauczycieli klas drugich do udziału w projekcie Od grosika do złotówki. Jest jedynym
projektem z zakresu edukacji finansowej skierowanym do uczniów I etapu kształcenia w szkołach
podstawowych. Objęty został patronatem honorowym Ministerstwa Finansów.
Jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
oraz wpisuje się w priorytety MEN. Istotnym elementem projektu jest współpraca z rodzicami
w trakcie realizacji projektu.
Treści nauczania obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, społecznoetyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną, dzięki temu nauczyciel może włączyć
projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera bezpłatny pakiet dydaktyczny
wyposażony w materiały dla ucznia oraz dla nauczyciela.
Co zyskuje uczeń? Atrakcyjny pakiet edukacyjny, naukę poprzez zabawę, indywidualizację
nauczania, kształtowanie kompetencji kluczowych, m.in. umiejętność samooceny, kreatywność,
innowacyjność i przedsiębiorczość.
Co zyskuje szkoła? Dodatkową ofertę dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów i program
włączający rodziców w edukację finansową swoich dzieci.
Co zyskuje nauczyciel? Pomoc i opiekę metodyczną, udział w bezpłatnym doskonaleniu, zestaw
pomocy dydaktycznych, bazę pomysłów wzbudzających zainteresowania uczniów
i rozwijających ich talenty.
Co zyskuje rodzic? Bierze aktywny udział w realizacji projektu poprzez m.in. rozmowy
z dzieckiem, poszukiwanie form oszczędzania w gospodarstwie domowym, wspiera nauczyciela
we wprowadzaniu dzieci w zagadnienia związane z finansami.
Projekt przygotowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, funkcjonujący
od 2007 r., jest systematycznie ewaluowany, dostosowywany do potrzeb odbiorców i zgodny
z obowiązującą podstawą programową. W roku szkolnym 2011/12, został wpisany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej na listę „działań z pasją”.
W roku 2017 do współpracy dołączyli: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Union
Investment TFI.
Nauczyciele dokumentują realizację projektu poprzez zapis realizowanej tematyki w swoim
dzienniku lekcyjnym. Nie jest wymagana żadna dodatkowa sprawozdawczość.
Harmonogram projektu:
 maj 2018 – nabór uczestników projektu (nauczyciele klas drugich w roku szkolnym 2018/19,
liczba miejsc jest ograniczona),
 październik – listopad 2018 – szkolenie nauczycieli (5 godz.),
 grudzień 2018, styczeń - czerwiec 2019, wrzesień - grudzień 2019 – wdrażanie projektu.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Więcej informacji na stronie projektu http://od-grosikado-zlotowki.junior.org.pl
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