FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
EDUKATORA EDUKACJI FINANSOWEJ
wg Kompetencji i standardów pracy edukatora PREF
„edukator finansowy – np. trener, tutor, mentor, coach prowadzący
edukację z klientami z zakresu edukacji finansowej”
więcej na www.edukacja-finansowa.org

1

Imię i nazwisko

2

Dane kontaktowe

3

Organizacje, które mogą
zarekomendować edukatora

4

Obszar prowadzenia działań
edukacyjnych

5

6

Kwalifikacje do pracy jako edukator
Proces stałego podnoszenia
kwalifikacji

(zaznacz właściwe, może być więcej niż jedna
odpowiedź)

Stosowane metody dydaktyczne
(zaznacz właściwe, może być więcej niż jedna
odpowiedź)

Liczba godzin przeprowadzonych
działań/spotkań edukacyjnych

Działania prowadzone w grupach
(zakreśl właściwe, może być więcej
niż jedna odpowiedź)

8

mail:

województwo:

powiat:

(wymień w punktach np. odbyte szkolenia, certyfikaty)

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ICH SKALA
Typ prowadzonych zajęć

7

tel.:

Tematyka, w której specjalizuje się
edukator (patrz Katalog kompetencji
finansowych mieszkańców
(http://edukacja-finansowa.org/wpcontent/uploads/2017/11/katalog_k
ompetencje_finansowe_A.pdf )

□ warsztaty □ szkolenia □ poradnictwo indywidualne
□ lekcje
□inne - jakie?......................................................
□ wykład
□ podaganka/dyskusja
□ drama □ćwiczenia praktyczne □gra symulacyjna
□ pokaz/wystawa □ praca indywidualna
□inne –jakie?...........................................................................
□ 11-20

□ 21-30

□ 51-100

□ 101-150 □ 151-200 □ 201 i więcej

□przedszkole

□ 31-40

□ 41-50

□szk. podstawowa (klasy 1-3)

□szk. podstawowa (klasy 4-8) □gimnazjum □ szk. średnia
□studenci
□ dorośli □ seniorzy
□ zarządzanie budżetem domowym

□ oszczędzanie

□ pożyczanie □ inwestowanie □ przedsiębiorczość
□ ubezpieczanie □ bezpieczeństwo w świecie finansów
inne – jakie?...........................................................................

9.

TAGI
(zakreśl właściwe, prosimy o
maksymalnie 3 odpowiedzi)

10

□ budżet domowy □ przedsiębiorczość □ finanse
□ ubezpieczenia □ inwestycje
□ dzieci
□ młodzież
□ studenci
□ dorośli
□ seniorzy
□ warsztaty
□ wykłady
□ ćwiczenia □ inne – jakie: ………….…………………………......

UWAGI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez członków Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej w
zakresie potrzeb wynikających z administrowania mapą edukatorów edukacji finansowej (w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

…………………………………………
(data)

……………………………………………………………………
(czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie pkt. 1-4 i 6-9 (wyróżnione kolorem szarym) niniejszego
formularza na mapie edukatorów edukacji finansowej na stronie internetowej PREF www.edukacja-finasowa.org

…………………………………………
(data)

……………………………………………………………………
(czytelny podpis)

Akceptuję standardy pracy edukacji finansowej przyjęte przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej.

…………………………………………
(data)

……………………………………………………………………
(czytelny podpis)

Skan podpisanego dokumentu należy odesłać mailem na jeden z poniższych adresów:
 Urszula Szulc, e-mail: uszulc@wib.org.pl - lider grupy roboczej odpowiedzialnej za przygotowanie mapy
edukatorów dzieci i młodzieży: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
 Monika Słotwińska-Łychota, e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl - lider grupy roboczej odpowiedzialnej za
przygotowanie mapy edukatorów dorosłych i seniorów: Fundacja Wspomagania Wsi

Dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

