ZAPROSZENIE

Innowacyjne metody
nauczania ekonomii w szkołach
Konferencja dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości,
wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce
11 kwietnia 2014 (piątek), godz. 10.00-16.30
Centrum konferencyjne Polna w Warszawie

„Innowacyjne metody nauczania ekonomii” to pierwsza w Polsce konferencja przygotowana przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, podczas której przedstawione zostaną
nowatorskie formy nauczania ekonomii. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Wydarzenie jest częścią uznanego projektu edukacyjnego, które FOR organizuje wraz
z Bankiem Zachodnim WBK. Jego celem jest promowanie edukacji ekonomicznej z wykorzystaniem komiksów, które dzięki swej przystępnej formie ułatwiają zrozumienie złożonych
mechanizmów gospodarczych. Projekt cieszył się dotychczas ogromnym zainteresowaniem,
czego najlepszym dowodem jest organizacja już piątej edycji tego przedsięwzięcia.

W skład konferencji wchodzą cztery panele tematyczne:
1.

„Komiksy w edukacji ekonomicznej”

%

W trakcie panelu zostaną zaprezentowane sposoby wykorzystania Komiksów ekonomicznych
jako materiałów dydaktycznych w nauczaniu przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie.
Prowadząca: Krystyna Brząkalik – metodyk i autor scenariuszy lekcji do Komiksów Ekonomicznych.

2.

„Ekonomia eksperymentalna, czyli nauka ekonomii poprzez praktykę”

Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane techniki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
eksperymentu, czyli uczenia się ekonomii poprzez własne doświadczenie.
Prowadzący: dr Przemysław Kusztelak i Tomasz Gajderowicz – Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

3.

„Business Zone”, „Twój Budżet Rodzinny” i „Liderzy Europy”

Gry ekonomiczno-finansowe dla młodzieży – panel dotyczył będzie alternatywnych narzędzi prowadzenia
zajęć w ramach edukacji finansowej. Warsztat ma na celu pokazanie, że gry planszowe i komputerowe czynią
proces edukacji finansowej znacznie ciekawszym i przyjemniejszym, a przez to bardziej efektywnym
Prowadzący: Katarzyna Teter i Teresa Notz – Bank Zachodni WBK.

4.

Stan edukacji finansowej w Polsce, problemy i rozwiązania

Panel przyjmie formę panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów w zakresie edukacji finansowej: Marcina Staniewicza
(Narodowy Bank Polski), Marcina Polaka (EduNews.pl, Fundacja Think!), Sylwii Żmijewskiej-Kwiręg (Centrum Edukacji Obywatelskiej),
oraz Macieja Samcika (Gazeta Wyborcza). Moderatorem panelu będzie dziennikarz i felietonista, Jan Wróbel.

Zgłoszenia prosimy składać poprzez formularz dostępny na stronie
www.for.org.pl/pl/Konferencja-Innowacyjne-metody-nauczania-ekonomii
Zgłoszenia będą przyjmowane do dn. 5 kwietnia 2014.
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