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PROJEKT „PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI”
Opis projektu
Cele:


Zwiększenie kompetencji do budowania wiedzy ekonomicznej u dzieci oraz przygotowanie
osób pracujących w przedszkolach, bibliotekach i świetlicach do realizowania programu
„Przedsiębiorcze dzieci”.



Nabycie przez dzieci podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii oraz kształtowanie
predyspozycji do bycia przedsiębiorczym.

Uczestnicy:



Osoby pracujące z dziećmi w przedszkolach, bibliotekach i świetlicach z gmin wiejskich woj.
warmińsko-mazurskiego.
Dzieci w wieku od 4 do 5 lat z przedszkoli, bibliotek, świetlic z gmin wiejskich
woj. warmińsko-mazurskiego.

Działania
Szkolenia
Osoby pracujące z dziećmi wezmą udział w dwóch bezpłatnych szkoleniach z zakresu:



Prowadzenia zajęć z edukacji ekonomicznej dla dzieci w wieku 4-5 lat. Termin szkolenia: 11-12
marca 2016 r.
Prowadzenia zajęć metodą projektów badawczych. Termin szkolenia: 1-2 kwietnia 2016 r.

Po ukończeniu szkoleń uczestnicy i uczestniczki otrzymają zaświadczenia poświadczające ich
przygotowanie do realizacji programu „Przedsiębiorcze dzieci”.
Każde szkolenie trwa 12 godzin. Szkolenia będą się odbywać w Olsztynie, w Hotelu na Skarpie,
ul. Gietkowska 6a. Dla wszystkich uczestników i uczestniczek szkoleń są przewidziane noclegi oraz
wyżywienie, a także zwrot kosztów dojazdu do wysokości 40 zł na podstawie biletów PKS/PKP lub
cen biletów na trasie z miejsca zamieszkania do Olsztyna.
Prowadzenie zajęć z dziećmi
Każda z przeszkolonych osób przeprowadzi cykl zajęć dla min. 16-osobowej grupy dzieci – w wieku
4-5 lat. Zajęcia będą się odbywać przez 4 miesiące: od połowy marca do połowy lipca 2016 r. po 2
godziny w tygodniu, łącznie 32 h zajęć. Zajęcia dla dzieci będą bezpłatne.
Osoby prowadzące zajęcia będą dokumentować pracę z dziećmi i udostępniać ją Fundacji Rozwoju
Dzieci. Za prowadzenie dokumentacji jest przewidziane wynagrodzenie. Dokumentacja obejmuje: listy
obecności dzieci na zajęciach, ankiety początkowe i końcowe, uzupełniony plan zajęć, zdjęcia
i rysunki dzieci z zajęć, oświadczenia i zgody rodziców na udział dzieci w zajęciach. Dokumentacja
służy do celów ewaluacyjnych projektu oraz promocji działań.
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Każda osoba prowadząca zajęcia z dziećmi otrzyma pakiet bezpłatnych materiałów dydaktycznych
oraz pomoce książkowe i gry.
W ramach realizacji zajęć Fundacja zwraca koszty podróży grup przedszkolnych wraz z opiekunami
w kwocie do 100 zł brutto na podstawie faktury za usługi transportowe, w której jako nabywca będzie
widnieć Fundacja Rozwoju Dzieci.
Przewidziane są także bezpłatne konsultacje z ekspertami w zakresie realizacji programu
„Przedsiębiorcze dzieci”.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie
Przytaczamy wypowiedź jednej z nauczycielek uczestniczącej w projekcie „Przedsiębiorcze dzieci”
w 2014 r.:
Projekt „Przedsiębiorcze dzieci” jest świetnym pomysłem na zainteresowanie dzieci czymś innym,
ciekawym, o czym już trochę wiedzą, ale nie do końca. Można świetnie zgłębiać swoja wiedzę przez
super zabawę. Podczas realizowania projektu budzą się w dzieciach umiejętności nieujawnione do tej
pory. Jest to dobry sposób na nauczenie dzieci praktycznych działań potrzebnych w życiu
codziennym, logicznego myślenia. Dla nauczyciela to możliwość samorealizacji, samokształcenia,
docenienia przez rodziców, realizowania podstawy programowej w sposób kreatywny, twórczy
i spontaniczny.

Harmonogram





do 29 lutego 2016 - rekrutacja do projektu.
11-12 marca 2016 r. – szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji ekonomicznej.
1-2 kwietnia 2016 r. - szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć metodą projektów badawczych.
marzec– lipiec 2016 – prowadzenie zajęć dla dzieci.

Jak się przyłączyć?
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Przedsiębiorcze dzieci” prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego i wysłanie go (wypełniony formularz lub skan) mailem na adres:
uzimolag@frd.org.pl do 29 lutego 2016 r. Ilość miejsc ograniczona. Fundacja zastrzega sobie
prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
Informację o zakwalifikowaniu do programu wszystkie kandydatki i kandydaci otrzymają mailem do 3
marca 2016 r. Na stronie www Fundacji zostanie zamieszczona lista gmin i miejscowości,
w których będzie realizowany projekt.

Kontakt:
Urszula Zimoląg,
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
uzimolag@frd.org.pl,
tel. 22 881 15 80
http://www.frd.org.pl/programy/przedsiebiorcze-dzieci/
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