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● Kategoria: Content Marketing
● Zgłaszająca uczelnia: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i

Ekonomii
● Zgłaszany projekt: Multimedialny Świat Finansów
● Krótki opis: Pięknie ilustrowane, multimedialne i interaktywne materiały

edukacyjne dla nauczycieli-wychowawców, uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych a także ich rodziców dostępne na otwartej licencji dla
dobra społecznego.

● Cel: promocja Wydziału, kierunków kształcenia oraz szerzenie wiedzy o
tematyce finansowej wśród dzieci i młodzieży

Link do rezultatów projektu: https://zie.pg.edu.pl/swiatfinansow/

https://zie.pg.edu.pl/swiatfinansow/
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E-book https://zie.pg.edu.pl/swiatfinansow/assets/O-finansach-z-NBP-eBook.pdf

2

https://zie.pg.edu.pl/swiatfinansow/assets/O-finansach-z-NBP-eBook.pdf


Warsztaty i scenariusze warsztatów:
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I. Opis i cel projektu

Projekt skierowany jest do nauczycieli-wychowawców i uczniów klas VII i VIII
szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych a także ich
rodziców.

Jego celem jest promocja kierunków Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskie oraz realizacja trzeciej misji Uczelni poprzez szerzenie
wiedzy o tematyce finansowej w społeczeństwie.

W ramach projektu:
●● Wydano eBook edukacyjny “Świat finansów” dla dzieci i młodzieży. Ta

pięknie ilustrowana publikacja może być wykorzystana zarówno przez
nauczycieli w szkołach lub potraktowana jako lektura do poduszki w domu.
https://zie.pg.edu.pl/swiatfinansow/assets/O-finansach-z-NBP-eBook.pdf

●● Zaprojektowano wirtualną wycieczkę w formie filmików edukacyjnych i
dedykowanej strony internetowej. Filmy można użyć na lekcji jako pomoc
dydaktyczną na tablicy interaktywnej lub w domu jako materiał do
samokształcenia.

●● Opracowano scenariusze warsztatów z tematyki finansowej dla nauczycieli.
Dzięki scenariuszom nauczyciele w szkołach mogą samodzielnie prowadzić
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lekcje wychowawcze z edukacji finansowej (wg. rozporządzenia MEN od
niedawna na lekcjach wychowawczych powinno omawiać się przede
wszystkim „kwestie dotyczące zdrowia, klimatu, ochrony środowiska,
finansów i prawa"). Zastosowana w nich metodyka nauczania wykorzystuje
nowoczesne narzędzia active learning i rozwiązania do pracy grupowej
online. Zajęcia zostały tak zaprojektowane aby uczniowie przez cały czas
trwania lekcji byli aktywni, wykonywali zadania i udzielali się w dyskusji.

●● Przeprowadzono warsztaty i konkurs dla uczniów

Materiały dydaktyczne (prezentacje na warsztaty, ebook i wirtualna wycieczka)
zostały przygotowane w sposób zachęcający do interakcji z rodzicami. Zarówno
planowanie własnego budżetu domowego, planowanie oszczędności, wybór
tańszego kredytu lub pożyczki, planowanie własnej kariery zawodowej jak i
ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem transakcji realizowanych za pośrednictwem
internetu zostały przygotowane w sposób, który zachęca do podzielenia się
wspomnianymi informacjami w najbliższym gronie.

Projekt zwiększa świadomość w zakresie zarządzania finansami, korzystania z usług
finansowych i zagadnień związanych z przedsiębiorczością oraz rynkiem pracy.

Celem dodatkowym jest stworzenie darmowych, ogólnodostępnych materiałów
dydaktycznych dla wychowawców szkół publicznych w Polsce do przeprowadzenia
zajęć o tematyce finansowej co pozwola zwiększyć wiedzę uczniów bez względu na
ich miejsce zamieszkania (w Polsce i za granicą) i rodzaj szkoły, do której chodzą.

Wszystkie rezultaty projektu zostały udostępnione dla dobra społecznego na otwartej
licencji.

II. Wyniki

Dotarcie strony i eBooka Świat Finansów: do tej chwili 5 709 odbiorców

Wzrost wiedzy i umiejętności: 120 uczniów wzięło udział w warsztatach w 6
obszarach tematycznych. Wszystkie cele szczegółowe projektu zostały osiągnięte.
Wyniki pre i post testów wskazują przyrost wiedzy i umiejętności u uczniów.

99% uczniów poleciłoby udział w takich warsztatach swoim kolegom i koleżankom.
92% uczniów oceniło nasze warsztaty na ocenę 5 i 6,
96% uczniów stwierdziło, że dzięki udziałowi  w warsztatach zdecydowanie lub
raczej zwiększyły się ich umiejętności z obszaru finansów;
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97% uczniów stwierdziło, że dzięki udziałowi w warsztatach dowiedzieli się czegoś
więcej o finansach;
94% uczniów stwierdziło, że zagadnienia poruszane w czasie warsztatów były
ciekawe;
97% uczniów stwierdziło, że wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów
zdecydowanie lub raczej przydadzą się;
93% uczniów oceniło warsztaty za poruszane tematy na ocenę 6 lub 5,95,7%
uczniów oceniło warsztaty za sposób prowadzenia na ocenę 6 lub 5.

III. Zespół

Pomysłodawcami projektu są pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej:

dr Jarosław Ziętarski

Ekonomista z 12 letnim doświadczeniem pracy w sektorze bankowym. Czterokrotnie
pełnił stanowisko dyrektorskie w bankach korporacyjnych. Dodatkowe
doświadczenie zdobyte w firmie windykacyjnej zaowocowało pracą doktorską o
tematyce windykacji w bankach. To doświadczenie pozwoliło na poznanie nie tylko
specyfiki, ale przede wszystkim problemów wielu przedsiębiorstw, małych i dużych.
Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. Prowadzi zajęcia z finansów
przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej w jęz. polskim i angielskim.

mgr Alina Guzik

Ekspertka ds. cyfrowej edukacji, certyfikowany metodyk e-learningu, twórczyni
kilkunastu wielokrotnie nagradzanych produktów edukacyjnych wdrożonych na
rynkach w Polsce i za granicą. Autorka światowej klasy innowacji z grantem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Autorka książki The Book of Trends in
Education 2.0 przetłumaczonej na 6 języków, nagrodzonej przez Towarzystwo
Wydawców Amerykańskich. Projektantka kursów e-learningowych, aplikacji
mobilnych, platform edukacyjnych, interaktywnych podręczników oraz publikacji dla
dzieci i młodzieży. Główny specjalista ds. innowacji i rozwoju na Wydziale
Zarządzania i Ekonomii PG.
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