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1. Tytuł innowacji: Nowoczesna edukacja ekonomiczna dla dzieci i młodzieży.
2. Rodzaj innowacji: metodyczna
3. Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.).
4. Wstęp:
Nowoczesna edukacja ekonomiczna to element, który zostanie ujęty
w działaniach naszej szkoły. Razem z bankiem PKO BP przeprowadzimy szereg
działań, które będą miały na celu szerzenie wśród uczniów idei oszczędzania oraz
uświadomienie każdemu dziecku, iż warto w odpowiedni sposób gospodarować
swoimi pieniędzmi. Ulokowanie funduszy na koncie Szkolnych Kas Oszczędności
umożliwi uczniom samodzielne zebranie potrzebnych kwot, by spełniać swoje
marzenia. Promowanie idei oszczędzania będzie połączone z regularną edukacją
ekonomiczną uczniów, do której realizacji wykorzystywane będą m.in. scenariusze
zajęć udostępnionych przez bank PKO BP. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły (klasy
0-3) będą mieli możliwość uczestniczenia w wycieczkach do banku oraz lekcjach
ekonomii prowadzonych przez pracownika banku. Szkolni opiekunowie SKO będą
organizowali konkursy, w których uczniowie będą mogli pochwalić się swoją wiedzą
i zdobyć cenne nagrody. Na koniec każdego roku szkolnego w ramach ewaluacji
pracy, szkoła przystąpi do Międzyszkolnego Konkursu DEN organizowanego przez
bank PKO BP, w którym przedstawi prezentację zawierającą wszystkie aktywności
podejmowane w ramach edukacji ekonomicznej uczniów PSP 13 w Radomiu.

5. Opis:
Innowacja jest uzupełnieniem programu edukacyjnego Szkolnych Kas
Oszczędności.

Polega

na

przygotowaniu

i

przeprowadzeniu

warsztatów

ekonomicznych dla uczniów naszej szkoły, w których uczniowie pozyskają
podstawowe informacje na temat roli pieniądza, jego wartości, wiedzę na temat
oszczędzania, funkcjonowania banków, a także przyswoją podstawowe pojęcia
ekonomiczne. Innowacja „Nowoczesna edukacja ekonomiczna dla dzieci i młodzieży”
skierowana jest do wszystkich uczniów naszej szkoły w wieku od 6 do 13 roku życia.
Obejmuje materiał o treściach matematycznych, ekonomicznych oraz bankowych. Jej
realizacja będzie trwać od 1.09.19r. do 31.05.20r.

6. Warunki realizacji innowacji:
Autorzy innowacji: p. Marta Sadowska, p. Adelajda Sobol
Czas realizacji: od 1 września 2019 r. do 31 maja 2020 r.
Miejsce innowacji: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu.
Adresat innowacji: uczniowie szkoły w wieku od 6 do 13 roku życia.
7. Założenia innowacji:
•

W trakcie realizacji innowacji zakłada się współpracę z pracownikami banku
PKO BP.

•

Skuteczne wdrażanie innowacji wymaga korelacji z innymi przedmiotami
nauczania m.in. z matematyką.

•

Zajęcia warsztatowe będą prowadzone raz w miesiącu, do ich realizacji
niezbędny będzie laptop oraz tablica interaktywna.

8. Cele innowacji:
Cele ogólne:
- promowanie idei oszczędzania,
- pozyskanie wiedzy z zakresu podstaw ekonomii i bankowości,
- kreowanie umiejętności współdziałania w grupie.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- rozumie pojęcie pieniądza,
- omawia korzyści płynące z oszczędzania,
- zna i stosuje podstawowe pojęcia związane z bankami i oszczędzaniem,
- potrafi porównać oferty banków oraz wskazać, na co klient powinien zwrócić uwagę
wybierając bank,
- wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii,
- planuje i decyduje o wykorzystaniu posiadanych środków finansowych w różnych
sytuacjach życia codziennego,
- potrafi ułożyć własny budżet,
- wskazuje korzyści i zagrożenia płynące z posługiwania się kartami płatniczymi,
- analizuje dane statystyczne,
- wymienia podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z serwisów internetowych.

9. Metody i formy:
- metoda komunikacyjna,
- metoda projektu,
- burza mózgów,
- techniki multimedialne,
- wyszukiwanie informacji z różnych źródeł, ich selekcjonowanie i przetwarzanie,
- gry i zabawy dydaktyczne,
- praca indywidualna,
- praca grupowa.

10. Ewaluacja:
Relacje

ze

wszystkich przeprowadzonych

zajęć

warsztatowych

będą

umieszczane na stronie internetowej szkoły PSP 13 w Radomiu oraz na platformie
szkolneblogi.pl. Opublikowane zostaną również sprawozdania z przeprowadzonych
konkursów oraz wszelkich aktywności związanych z działalnością Szkolnych Kas
Oszczędności. W czerwcu 2020r. szkoła przystąpi do konkursu DEN organizowanego
przez bank PKO BP, w którym w formie prezentacji multimedialnej przedstawi
sprawozdanie z działań prowadzonych w ramach SKO. Wyniki ewaluacji zostaną
przedstawione dyrektorowi, radzie pedagogicznej i rodzicom
innowacji.

po zakończeniu

