
 

 

Nasza szkoła „ Kuźnią młodych ekonomistów” 
 

 

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji 

ekonomicznej. 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini „Kuźnią młodych ekonomistów” – tak 

zdecydował zarząd Narodowego Banku Polskiego, przyznając dofinansowanie na realizację działań 

w projekcie „Kuźnia młodych ekonomistów”, mających na celu propagowanie wiedzy finansowej 

i wzbudzenie zainteresowania problemami z zakresu gospodarowania finansami osobistymi wśród 

uczniów szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych w powiecie chrzanowskim poprzez: 

- realizację cyklu warsztatów przygotowujących do Powiatowego Konkursu „Zarządzanie Finansami 

Osobistymi”, 

- organizację Powiatowego Konkursu „ Zarządzanie finansami osobistymi”, 

- organizację Powiatowej Konferencji „ Kuźnia Młodych Ekonomistów”. 

  

 Odbiorcami projektu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu 

chrzanowskiego. Aby stworzyć wszystkim biorącym udział w konkursie jednakową szansę, 

wychodzimy, jako szkoła ekonomiczna, z inicjatywą organizacji warsztatów dla uczestników 

konkursu. Warsztaty przygotowujące do udziału w Powiatowym Konkursie „Zarządzanie finansami 

osobistymi” odbędą się w naszej szkole 11 kwietnia 2015 r.  o godz. 9.00 i 25 kwietnia  2015 r. 

również o godz. 9.00. Do współpracy w zakresie organizowanych warsztatów i konkursu 

„Zarządzanie finansami osobistymi” zaprosiliśmy Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 

z siedzibą w Gdyni, przyznając mu tytuł partnera merytorycznego.  

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej objęło nas wsparciem w postaci 

nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych w postaci podręczników. Każdy uczeń 

i nauczyciel, biorący udział w warsztatach przygotowujących do konkursu otrzyma więc od nas 

podręcznik na własność. 

Zakładamy, że perspektywa wykorzystania swojej wiedzy w Powiatowym Konkursie, 

w którym przewidziane są cenne nagrody (o łącznej wartości 10 000 zł) zmobilizuje uczniów do 

udziału w warsztatach. 

  

Nagrody dla laureatów 

1. w kategorii ponadgimnazjalnej: 

I miejsce - tablet (drużyna 3 osoby): 3 szt. x 700 zł = 2100 zł 

II miejsce - drukarka ze skanerem (drużyna 3 osoby): 3 szt. x 500 zł = 1500 zł 

III miejsce - słuchawki i klawiatura (drużyna 3 osoby): 3 szt. x 300 zł = 900 zł 

 

2.  w kategorii gimnazjalnej: 

I miejsce - tablet (drużyna 3 osoby): 3 szt. x 700 zł = 2100 zł 

II miejsce - drukarka ze skanerem (drużyna 3 osoby): 3 szt. x 500 zł = 1500 zł 

III miejsce - słuchawki i klawiatura (drużyna 3 osoby): 3 szt. x 300 zł = 900 zł 

A ponadto: upominki dla uczestników, opiekunów i gości zaproszonych do jury.  

 



Gorąco zachęcamy młodzież do wzięcia udziału w tej finansowej przygodzie. 

Szczególne zaproszenie kierujemy do gimnazjalistów. Gimnazjalisto! Zainteresuj się 

konkursem i weź udział w warsztatach. Być może będzie to Twój pierwszy krok na drodze 

Twojej ekonomicznej kariery zawodowej? 

 

opracowały: Maria Mendela, Marta Tybor 

 

 

 
 

 

 

 

 


