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Fundacja Ekomini – Projekt Smart Start
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Celem projektu jest kształtowanie pokolenia
świadomych, przedsiębiorczych obywateli,
mądrze korzystających z nowoczesnych
technologii.

Zależy nam na promowaniu kultury
oszczędzania, wprowadzeniu wiedzy
z zakresu finansów oraz przedsiębiorczości
do szkół i domów. 

Skupiamy się na przygotowywaniu dzieci do
radzenia sobie z zagrożeniami
współczesnego świata, m.in. w temacie
bezpieczeństwa (w świecie realnym
i wirtualnym), podejmowania decyzji
i ponoszenia ich konsekwencji.



Warsztaty Smart Start

Warsztaty Smart Start – w przedszkolach, instytucjach 
kulturalnych i edukacyjnych. 
Zajęcia prowadzą pracownicy i wolontariusze Fundacji Ekomini.
Stworzyliśmy 4 uniwersalne scenariusze na zajęcia dla dzieci 
(głównie 4-6 lat, z możliwością dostosowania do innego wieku)

W 2016 roku Fundacja przeprowadziła zajęcia w różnych instytucjach, m.in.:
• Przedszkole nr 3 w Myślenicach
• Przedszkole nr 3 w Dobczycach
• Teatr Groteska w Krakowie 
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska w Krakowie 
• Restauracja Food&People w Krakowie (warsztaty towarzyszące wydarzeniu 

Przedsiębiorcze Dzieci)
• Klub Otwarty w Wieliczce
• Parada Smoków w Krakowie – warsztaty na stoisku Fundacji



Tematy warsztatów Smart Start

• Moja świnka skarbonka
Zajęcia na temat oszczędzania. Animatorzy w części teoretycznej opowiadają historię świnki skarbonki i rozmawiają
z dziećmi na temat ich marzeń w kontekście oszczędzania. W części plastycznej dzieci wykonują świnkę skarbonkę
z materiałów pochodzących z odzysku.

• Po co nam pieniądze?
Podczas tego spotkania dzieci dowiadują się czym płacono zanim wymyślono monety i banknoty, po co są potrzebne
pieniądze. Poznają znaczenie słów awers i rewers, nominał, waluta oraz dowiedzą się jakie podstawowe elementy
posiadają banknoty, po to by na zakończenie zajęć zaprojektować i wykonać swoje pieniądze.

• Skarby wczoraj i dziś
W trakcie warsztatu dzieci mają okazję by zamienić się w poszukiwaczy skarbów i z pomocą animatorów odnaleźć
ukrytą szkatułkę z drogocennymi przedmiotami. To stanowi inspirację do rozmowy na temat wartości i ceny
przedmiotów nas otaczających oraz wyjaśnienia pojęć takich jak potrzeba i zachcianka. W drugiej części dzieci
wykonują szkatułkę na swoje małe skarby.

• Oszczędzanie i zasoby ziemi
Ostatni warsztat z cyklu łączy temat ekonomii i ekologii. Dzieci w części plastycznej mają za zadanie wykonać
przedmiot z materiałów pochodzących z recyklingu, który będzie dla nich użyteczny lub stanowił będzie element
dekoracji pokoju, domu, np. dekoracyjną osłonkę na rośliny, stojak na biżuterię, pojemniczek drobne przedmioty jak
gumki, spinacze biurowe, długopisy, kredki itp.



Efekty warsztatów



Akademia Ekomini

Projekt realizowany od grudnia 2015 do czerwca 2016 roku, w ramach którego odbyło 
się 13 warsztatów, poruszających tematykę edukacji ekonomicznej, finansów 
osobistych oraz kształtowania postawy przedsiębiorczości i promowania kultury 
oszczędzania. 

• W projekcie wzięło udział 15 dzieci, które miały także okazję uczestniczyć 
w zajęciach w terenie, gdzie mogły zapoznać się z wybranymi zawodami: 
bibliotekarz, rękodzielnik, leśniczy, pracownik banku i kina.

• Ten cykl zajęć był przeznaczony dla dzieci w wieku 5-10 lat i jego celem było 
popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w oryginalnej, atrakcyjnej dla najmłodszych 
formie. 

• Dzieci w ramach Akademii Ekomini zdobywały wiedzę z zakresu edukacji 
ekonomicznej, jak również wiedzę o bezpieczeństwie, zdrowiu, dobrych nawykach 
i otaczającym je świecie. 

• Na podstawie przeprowadzonych zajęć Fundacja stworzyła 20 kompletnych 
zestawów materiałów do przeprowadzania zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 
5-19 lat.

• Z gotowymi scenariuszami Fundacja przeprowadzała lekcje Akademii Ekomini 
w szkołach i przedszkolach na terenie województwa małopolskiego.



Akademia Ekomini - lekcje

W 2016 roku Fundacja przeprowadziła lekcje w placówkach
oświatowych na terenie województwa małopolskiego: Fundacja
przeprowadziła lekcje w kilku szkołach na terenie województwa
małopolskiego, m.in.:
• Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Trzebuni

(klasy I-III)
• Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego w Stadnikach

(klasy I-III, IV-VI)
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach (klasy IV-VI)
• Szkoła Podstawowa Neo Montessori School w Myślenicach (klasy I-III)
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu ((klasy IV-VI)
• Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu

w Krakowie (klasy I-III gimnazjum)
Łącznie w lekcjach wzięło udział około 320 uczniów.



Tematy zajęć – klasy I-III

Akademia Ekomini dla klas I-III – scenariusze zajęć:
• Po co nam te pieniądze?
• A może będę…
• Mały budżet
• Empatia i wrażliwość
• Internet i komputer bez przesady
• Tajniki reklamy
• Oszczędzanie
• W zdrowym ciele zdrowy duch
• Czy warto pożyczać?



Efekty Akademii Ekomini

Dodatkowym efektem Akademii Ekomini było stworzenie:
• 5 filmów edukacyjnych (materiał zamieszczony na portalu smartstart.pl i na kanale 

YouTube Smart Start)
Filmy to gotowe nagrania składające się ze stałych części: czołówka 
z piosenką Akademii, pytamy, dowiadujemy się, tworzymy, słuchamy – autorska bajka z ilustracjami 
(napisana specjalnie pod odcinek), pytania do widzów, napisy końcowe.
Tematy filmów:
1) Po co są pieniądze? 
2) Skąd się biorą pieniądze? (zawody)
3) Ziarnko do ziarnka… (jak, co i po co oszczędzać)  
4) Mały budżet (potrzeby i zachcianki, budżet, Jak planować wydatki?) 
5) Netykieta (bezpieczeństwo w Internecie)

• Akademia Rodzica:
Cykl wykładów i warsztatów popularyzujących praktyczną wiedzę ekonomiczną, 
adresowane do rodziców. W 2016 roku Fundacja przeprowadziła 4 spotkania:
„Rozwój dziecka w kontekście przyszłej kariery zawodowej”, „Naucz dziecko radzić sobie z zagrożeniami 
- krytyczne podejście do kształtowania ostrożności”, „Internet i komputer bez przesady, „Zdrowe może 
być smaczne”



Bankowcy dla Edukacji
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości 

edukacja ekonomiczna cyberbezpieczeństwo



Współpraca z samorządami

Blisko 300 podpisanych 
porozumień o współpracy z JST 



W szkołach 
- Konkursy wiedzy finansowej
- Konkursy z zakresu cyberbezpieczeństwa
- Lekcje prowadzone przez wolontariuszy z banków
- Spotkania z ekspertami
- Projekty realizowane we współpracy z Fundacją 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości 
- „Od grosika do złotówki”
- „Ekonomia na co dzień”
- „Moje finanse”

Współpraca z samorządami



Konkurs Wiedzy Finansowej w Brzegu 

Współpraca z samorządami

Test wiedzy 
500 uczniów, 

Spotkania w szkołach

Gra symulacyjna 
„Pierwszy Milion” 

192 gry

Finał

w formule teleturnieju

16 finalistów



Konkurs „Cyberbezpieczni”  

Współpraca z samorządami

Organizatorzy:
Warszawski Instytut Bankowości
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Dla kogo jest ten konkurs: Uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych 
we Wrocławiu

Harmonogram konkursu:
Zgłoszenie szkoły do konkursu, 20 listopada 2017r.
Etap szkolny konkursu, 22 listopada 2017r.
Etap finałowy we Wrocławiu, 7 grudnia 2017r.



Lekcje prowadzone przez wolontariuszy - bankowców   

Współpraca z samorządami



Bankowcy dla Edukacji - współpraca

16 000

90 000

250 000

420 000

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.

Uczestnicy lekcji, wykładów i konkursów
(w kolejnych latach)

280
800

2 500

5 500

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.

Szkoły
(w kolejnych latach)

100

800

1 900

3 500

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.

Nauczyciele zaangażowani w projekt
(w kolejnych latach)



ABC Przedsiębiorczości 
Fundacja Wspomagania Wsi



Mołtajny k/Kętrzyna
województwo warmińsko -mazurskie



Mołtajny k/Kętrzyna
województwo warmińsko -mazurskie



Mokoszyn k/Sandomierza
woj. świętokrzyskie



Mirsk k/ Jeleniej Góry
województwo dolnośląskie



Mirsk k/ Jeleniej Góry

województwo 
dolnośląskie



Konkurs BANRISK – Liga Akademicka
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości



Konkurs BANRISK – Liga Akademicka

• 6 edycji (2012-2017)
• 37 uczelni
• 140 zespołów, 700 studentów z kierunków: ekonomia, 

bankowość i finanse, rachunkowość, zarządzanie



Konkurs BANRISK – Liga Akademicka



Konkurs BANRISK – Liga Akademicka

• Zespoły bankowe jako zarządy wirtualnych banków
• Symulacja on-line odwzorowująca rynek
• Doświadczony mentor: forum, e-mail, internet, telefon
• Sesja szkoleniowa: decyzje próbne, strategia
• Sesja końcowa: walne zgromadzenia banków



Dziękujemy!

Materiały seminarium dostępne na stronie:
www.edukacja-finansowa.org

Zapraszamy do kontaktu:
pref@edukacja-finansowa.org


