24 warsztaty o ekonomii dla ok. 300 dzieci w dwa dni!
organizowane przez
Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) i Miasto Dzieci
Jaworzyna Śląska i Katowice 4-6 lipca 2016
Temat zajęć: Zawód: ekonomista
– Kredyt i dług, czyli jak odpowiedzialnie się zadłużać
1. Tematyka
Tematem zajęć będzie zawód ekonomisty i finansisty: czym się te osoby zajmują,
jak wygląda ich praca oraz gdzie można je spotkać, a także jak wyglądają zarobki.
Ponadto przedstawimy wycinek pracy finansistów, konkretnie bankowców.
Tematem przewodnim zajęć będą kredyty oraz zagrożenia płynące z ich
nadmiernego wykorzystywania.
2. Cele
Celem zajęć jest przedstawienie zagrożeń płynących z nadmiernego zadłużania
się. Dzieci mają zrozumieć istotę kredytów. Poznają zagrożenia wynikające z
niespłacania długów. Dowiedzą się, że tylko niektóre kredyty są sensowne.
Zdobędą wiedzę jakie kredyty są bezpieczne i czego unikać podczas zaciągania
długów. Ponadto uczestnicy warsztatów zapoznają się wstępnie z pracą
ekonomisty i finansisty oraz podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii.
3. Metodologia
Podczas warsztatów wykorzystane zostaną interaktywne metody przekazywania
wiedzy. Wykorzystamy komiksy ekonomiczne z VI edycji. Ponadto wykorzystamy
bajkę z książki „Przygody na planecie świnek Hrum Hrum czyli edukacja
finansowa dal najmłodszych”. W przekazywaniu wiedzy pomoże prezentacja w
na której przedstawione zostaną podstawowe definicje tj. ekonomia, finanse,
bank, kredyt, dług, odsetki.
4. Plan warsztatów
1. Powitanie uczestników
2. Przedstawienie się
3. Krótka pogadanka czym się zajmują ekonomiści
4. Ekonomia – z czym się kojarzy – mapa skojarzeń
5. Ekonomia definicja
6. Definicje: Ekonomia  Finanse  Bankowość – Bank jako instytucja
Kredyt  Odsetki  Dług
7. Bajka o długu – krótka dyskusja
8. Komiks „Za długi”
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9. Konsekwencje niespłacania długów
10. Komiks o świnkach
11. Złe kredyty
12. Jak unikać złych kredytów?
13. Podsumowanie spotkania
14. Pop quiz
15. Rozdanie nagród najlepszym uczestnikom warsztatów
5. Korzyści i wartość dodana
1. Dla uczestników:
Zainteresowanie tematyką ekonomii oraz zaznajomienie z zawodem
ekonomisty - finansisty. Przybliżenie uczestnikom podstawowych pojęć
związanych z ekonomią. Zapoznanie uczestników warsztatów z pojęciem
kredytu, długu i odsetek. Konsekwencje niespłacania długów oraz tzw. złe
kredyty. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak praktycznie wykorzystywać
kredyty. Kiedy zaciągnięcie kredytu może być dobrym pomysłem.
2. Dla Miasta Dzieci:
Poszerzenie oferty dla uczestników. Szansa na dalszą współpracę z FOR.
3. Dla FOR:
Promocja oraz zdobycie partnerów. Zwiększanie świadomości ekonomicznej
wśród najmłodszych Polaków.

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na
Śląsku
ul. Towarowa 4
Jaworzyna Śląska

Muzeum Hutnictwa Cynku i Techniki
ul. 11-go listopada
Katowice
50-100 dzieci
6 lekcji

150-200 dzieci
12 lekcji
warsztaty prowadzą:
Jakub Przeździecki
Aleksander Mielnikow
Kontakt:
Tel.667 290 555
Jakub.przezdziecki@for.org.pl

warsztaty prowadzą:
Adam Świerczewski
Kontakt:
Tel.696 270 366
Adam.swierczewski@for.org.pl
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