Projekt „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewiczaw Jarosławiu
Uczniowie klas 7a i 8a naszej szkoły będą uczestniczyć w projekcie „Uczelnie Szkołom –
o finansach z NBP”, celem którego jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego województwa podkarpackiego
z zakresu zarządzania własnymi pieniędzmi, nowoczesnych form płatności, bezpieczeństwa
dokonywania transakcji, zasad gospodarowania budżetem domowym, zakładania działalności
gospodarczej, kompetencji/kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodów, ścieżek kariery
zawodowej.
Przedstawiciele klas mają możliwość w ramach projektu uczestniczyć w następujących
formach wsparcia:
1) Innowacyjne warsztaty edukacyjne:
Moduł I Zarządzanie własnymi pieniędzmi.
Moduł II Bezpieczeństwo finansowe transakcji.
Moduł III Przedsiębiorczość i kariera zawodowa.
2) Wykłady otwarte „Świat finansów a nowoczesne technologie” zorganizowane w siedzibie
Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu okresie od 01.03.2020 - 12.06.2020 r.
Proponowane tematy wykładów otwartych:
•

Konto bankowe online oraz bezpieczeństwo płatności.

•

Nowoczesne metody dokonywania płatności.

•

Wolność podatkowa w Polsce – m.in. zwolnienia podatkowe dla osób młodych do 26 r.ż.
Oszustwa stron internetowych banków/instytucji - na co zwracać uwagę i jak temu zapobiec?

3) Konkurs ekonomiczny „Przyszłość zaczyna się teraz”. Celem Konkursu jest nagranie przez uczestników
filmików do 3 minut, który:
•

pogłębi zainteresowanie swoimi wydatkami i gospodarowaniem przychodami oraz wiedzą

ekonomiczną i przedsiębiorczością,
•

podniesie świadomość odnośnie bezpieczeństwa płatności bezgotówkowych,

•

będzie efektem opracowania przez uczestników propozycji jak jestem przedsiębiorczy i jak
pracuje oraz jak mogę być przedsiębiorczy i jak mogę kreować swoją przyszłość już dziś.

4) Wykłady Biznesowe videolive -12 Kroków do Własnej Firmy -obejmą tematy z zakładania
działalności gospodarczej, zdobywania kapitału na start biznesu, wyszukiwania pomysłów

biznesowych, e-biznes, tworzenie blogów i zwrócenie szczególnej uwagi na pasje i zainteresowania
młodych osób objętych projektem. Wykłady Biznesowe będą miały formę wywiadów z osobami,
które odniosły sukces w biznesie i chcą podzielić się wiedzą w tym zakresie. Forma wywiadów jest
bardzo ciekawa szczególnie dla młodego słuchacza.
5) Centrum Symulacji Finansowych / Biznesowych - Działanie obejmuje warsztat umiejętności
finansowych, w tym także biznesowych w nowoczesnym Laboratorium Centrum Symulacji
Finansowych na terenie Uczelni.
6) Konferencja pt. „Od Zera do Milionera-ścieżki kariery” dla uczniów VII i VIII klas szkół
podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych-grupy docelowej projektu. Celem
Konferencji i motywu przewodniego jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych
z różnymi ścieżkami kariery zawodowej, w tym kariery youtuberów.

