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To wyjątkowa przygoda edukacyjna na którą zapraszamy uczniów
klas czwartych (oraz piątych)1, by wspólnie z nimi odkrywać tajniki
praktycznego i nowatorskiego podejścia do przedsiębiorczości
i ekonomii.
To podróż, w której liczą się rozwijanie kreatywności i umiejętności
wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce – wszystko po to, aby nasi
uczestnicy uczyli się stawiać czoła wyzwaniom i zadaniom, jakie będą
towarzyszyć im w – bliższej i dalszej – przyszłości. Dzięki zdobytej wiedzy
zwiększają nie tylko swoją świadomość ekonomiczną, ale także uczą się
empatii i zrozumienia dla otaczającego ich świata, poznając przy tym
zagadnienia o charakterze społecznym.

DLACZEGO PRZE-OGARNIACZE?
Bo „ogarnianie” to we współczesnym języku młodych ludzi rozumienie i działanie, to bycie mądrym i
zaradnym jednocześnie, a co za tym idzie, bycie twórcą swojej przyszłości i gotowość na jej wyzwania.
Jeśli dodamy do tego człon „PRZE” jak „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, otrzymujemy pełną definicję absolwenta
naszego kursu – to uczeń, który ogarnia szeroko pojęty świat przedsiębiorczych wyzwań.

Prze-Ogarniacze to cykliczny projekt edukacyjny, adresowany do uczniów klas czwartych dzięki
któremu, w czasie sześciu 90-minutowych spotkań o charakterze warsztatowym2, zapoznajemy
uczniów z zagadnieniami z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz działań prospołecznych.
Uczniowie będą uczestniczyć w inspirujących lekcjach, których scenariusze oparliśmy o aktywne
formy nauczania, czyli bazujące na nauce przez współpracę i zabawę.
Wszystkie zajęcia poprowadzi zapewniony przez nas Trener – doświadczony Specjalista ds. Projektów
Edukacyjnych. Tematy spotkań dobrane są tak, aby poszerzać horyzonty i ukazywać zastosowanie
poruszanych zagadnień w życiu codziennym.
Zajęcia prowadzimy w oparciu o autorskie scenariusze, w których obok tematów dotyczących
oszczędzania, znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: funkcjonowanie pieniądza i gospodarowanie
nim, cyberbezpieczeństwo, wartość wzajemnej współpracy oraz pomagania innym, zagadnienia z
obszaru ekologii, a także umiejętne planowanie zasobów takich jak czas czy oszczędności. Wszystkie
tematy poznamy wspólnie poprzez edukacyjne formy zabawy, doświadczając, rozwiązując łamigłówki,
dyskutując czy wcielając się w role „ze świata dorosłych”. Trzy z sześciu zajęć prowadzone będą w
formie zdalnej. Trener połączy się online ze studia w Fundacji, z uczniami przebywającymi w klasie
pod opieką nauczyciela. Zajęciom towarzyszyć będą dedykowane materiały dydaktyczne, a na
uczestników będą czekać (dostarczone przez nas) tematyczne upominki.
Projekt dedykujemy uczniom klas czwartych, jeśli jednak w danej placówce liczebność klasy czwartej nie przekracza 11
osób, a połączenie z klasą piątą pozwala uzyskać grupę do 25/27 osób, wówczas prowadzimy zajęcia dla grupy łączonej
z dwóch klas.
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Średnio jedne zajęcia w miesiącu, począwszy od października

CO W RAMACH PROJEKTU OTRZYMUJE SZKOŁA?
• Mamy dla Was cykl sześciu 90-minutowych spotkań edukacyjnych dla uczniów klas czwartych,
prowadzonych przez wykwalifikowanego Trenera. Zajęcia poprowadzimy hybrydowo: trzy
spotkania odbywać się będą zdalnie, ze studia w Fundacji (podczas tych spotkań uczniowie będą
przebywać w klasie pod opieką nauczyciela – koordynatora ze strony szkoły, którego rolą będzie
wspomaganie Trenera Projektu w efektywnym przeprowadzeniu zajęć). Pozostałe trzy spotkania
osobiście w placówce, poprowadzi nasz Trener. W przypadku zamknięcia szkół z powodu pandemii
– projekt w pełni realizowany będzie w formie zdalnej. (Zajęcia online prowadzone będą wówczas
dla dzieci przebywających w domach, z wykorzystaniem niezbędnych środków i narzędzi).
• Przygotowaliśmy dedykowane materiały dydaktyczne oraz drobny poczęstunek dla uczniów na
zajęciach.
• Pokrywamy koszty tematycznej wycieczki dla dzieci aktywnie biorących udział w Programie3.
• Wspieramy finansowo Szkoły, przekazując środki na zakup książek do szkolnej biblioteki w kwocie
600 zł.
• Dajemy możliwość pozyskania farb dla Szkoły za kwotę do 600 zł.
• A także prawo do wykorzystywania informacji o projekcie w szkolnych kanałach komunikacji.
• Przekażemy 10 egzemplarzy książki „Świat Pieniądza” dla szkoły4 oraz po jednym egzemplarzu dla
każdego ucznia biorącego udział w Programie
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Wycieczka odbywa się po zakończeniu zajęć dydaktycznych w ramach projektu, tj. w miesiącach maj/czerwiec
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dotyczy szkół biorących udział w projekcie po raz pierwszy

JAKI JEST WKŁAD SZKOŁY W PROJEKT?
• Udostępnienie na potrzeby każdych zajęć (zgodnie z wcześniej zatwierdzonym harmonogramem)
sali lekcyjnej wyposażonej w odpowiedni sprzęt (telewizor z dostępem do Sieci lub tablica
interaktywna, laptop, Internet).
•

Wskazanie Koordynatora zajęć i upoważnienie go do współpracy z naszym Trenerem.

• Poinformowanie rodziców i prawnych opiekunów uczniów biorących udział w projekcie oraz
pozyskanie od nich niezbędnych zgód przed startem projektu.
• Zorganizowanie sfinansowanej przez Fundację finałowej jednodniowej wycieczki tematycznej oraz
przekazanie Fundacji rozliczenia wyjazdu. Wycieczka odbywa się na bazie otrzymanego od Fundacji
scenariusza (uwzględniającego punkt bezpośrednio powiązany z treścią projektu – np. Centrum
Pieniądza przy NBP oraz punkt o charakterze rozrywkowym – np. Centrum Nauki Kopernik, w
jednej z minimum dwóch wskazanych lokalizacji – do wyboru przez szkołę).
• Zapewnienie opiekunów podczas wyjazdu w liczbie uzależnionej od liczebności grupy uczniów.
• Poinformowanie o uczestnictwie Szkoły w projekcie poprzez szkolne kanały komunikacji oraz
poprzez umieszczenie na terenie placówki przekazanych przez nas plakatów informacyjnych.
•

Umożliwienie fotografowania oraz filmowania fragmentów zajęć oraz zgoda na ich udostępnienie.

JAKIE TEMATY ZREALIZUJEMY?
1. Po co wymyślono pieniądze i do czego są nam potrzebne? (stacjonarnie)
Wskażemy na funkcje pieniądza jako miernika wartości i środka płatniczego.
Zapoznamy uczniów z jego historią i ewaluacją na przestrzeni lat. Uwrażliwimy
na zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z pieniądza
elektronicznego.
2. Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. (online)
Uświadomimy dzieciom konieczność przemyślanego wydawania pieniędzy, przy
jednoczesnym docenianiu korzyści wynikających z umiejętności ich oszczędzania,
a także planowania własnych wydatków w sposób ekonomiczny.
3. Wszyscy dla wszystkich, czyli dlaczego warto współpracować? (online)
Pokażemy, jak ważną rolę odgrywa podział zawodowy społeczeństwa; uświadomimy
uczniom, że pewne zawody zanikają, a powstają nowe - co jest wynikiem rozwoju
cywilizacyjnego. Podpowiemy co warto brać pod uwagę przy planowaniu swojej
przyszłości. Zaangażujemy uczniów do współpracy i wspólnej twórczości.
4. Gdy pomagamy innym, sami jesteśmy szczęśliwi. (stacjonarnie)
Zwrócimy uwagę dzieci na to, że chęć pomagania innym powinna przekładać się na
konkretne działania i że są wśród nas ludzie, którzy poświęcają swój czas, aby robić
coś dobrego. Zachęcimy uczniów do działań prospołecznych, co pozwoli im
w przyszłości baczniej zwracać uwagę na potrzeby innych.
5. Co mogę zrobić, aby w mojej szkole i moim otoczeniu żyło się dobrze? (online)
Pokażemy uczniom jak duży jest ich wpływ na otaczającą rzeczywistość rozwiniemy
kreatywność, a także świadomość wpływu ich zachowania na ekologię i otaczające
środowisko.
6. Precyzyjne planowanie, by mądrze wydawać pieniądze. (stacjonarnie)
Pokażemy uczniom, że precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięcia jest konieczne, aby
panować nad czasem, który mamy do wykorzystania i aby mądrze wydawać swoje
pieniądze, bo to zaprocentuje w przyszłości.

Finałem projektu jest wyjazd dzieci na ufundowaną przez nas wycieczkę do miejsca
tematycznie związanego z Projektem.

Zajęcia stacjonarne

Zajęcia online

NASZE DOŚWIADCZENIE
PRZE-OGARNIACZE to projekt, który jest nową odsłoną naszego – prowadzonego w latach 2016-2019
– programu Mały Świat Dużego Pieniądza, który obejmował zajęcia o podobnej tematyce.
Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwoliły wzbogacić scenariusze zajęć o nowe, cenne
zagadnienia i ćwiczenia – wszystko po to by jeszcze mocniej postawić na praktyczny wymiar
przekazywanej przez nas wiedz. Nowością w bieżącej edycji jest na przykład urozmaicenie zajęć o
treści związane z cyberbezpieczeństwem. Wszystko oczywiście w formie dostosowanej do percepcji
naszych odbiorców.
Z kolei pandemia COVID-19, która niestety uniemożliwiła start naszych działań w roku szkolnym
2020/21, pokazała nam jak cenne jest dostosowanie zajęć do formy online. Wykorzystaliśmy ten czas
na przygotowanie nowej odsłony programu i tak powstał pomysł na to, aby spotkania prowadzić
hybrydowo – co nie tylko pozwoli nam na nieprzerwane działanie nawet w warunkach ewentualnego
lock-downu, ale także umożliwi dotarcie do większej liczby uczniów, minimalizując choćby czas
niezbędny na dojazdy naszego Trenera do szkół. Wszystko po to, aby grono naszych absolwentów
wciąż mogło się poszerzać.

JAK ZGŁOSIĆ SZKOŁĘ DO PROJEKTU?
Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu w edycji 2021/22 oraz szkół
biorących w nim udział znajdują się na stronie twojaszansa.org.pl
Zgłoszenia do programu przyjmujemy wyłącznie od szkół z Powiatu Dębickiego.
W edycji 2021/2022, ze względów logistycznych, w pierwszej kolejności
kwalifikowane będą szkoły z gmin: Brzostek i Jodłowa oraz szkoły z Miasta
Dębicy, które nie uczestniczyły w poprzednich odsłonach projektu.
•

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, przy wyborze szkół do projektu
ocenie podlegać będzie uzasadnienie zgłoszenia zamieszczone przez
Państwa w formularzu oraz zadeklarowana przez szkołę elastyczność
godzinowa.

Uwaga!
•

Minimalna liczba uczniów w zgłaszanej klasie IV powinna wynieść nie mniej
niż 11 osób.

•

W przypadku klas mniej liczebnych można zgłosić razem klasę IV i V (jako
jedną grupę odbywającą zajęcia wspólnie), ale suma uczniów w dwóch
klasach nie może być wyższa niż 25 osób.

•

W przypadku zgłaszania grupy składającej się z uczniów klasy IV i V prosimy
odnotować ten fakt w ostatniej rubryce formularza online, w polu “Uwagi”.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Dorota Janiga
Specjalista ds. Projektów Edukacyjnych
dorota.janiga@twojaszansa.org.pl
tel.: 885 503 591
tel.: 14 699 72 44
Fundacja Śnieżka
ul. Dębicka 44
39-207 Brzeźnica
twojaszansa.org.pl

ORGANIZATOR PROJEKTU

PARTNER PROJEKTU

