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Opis projektu „Przedsiębiorcze dzieci” 

 
 
Cele: 

 Zwiększenie kompetencji do budowania wiedzy ekonomicznej u dzieci oraz przygotowanie 

osób pracujących w przedszkolach do realizowania programu „Przedsiębiorcze dzieci”.  

 Nabycie przez dzieci podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii oraz kształtowanie 

predyspozycji do bycia przedsiębiorczym.  

 

Uczestnicy: 

 Nauczycielki wychowania przedszkolnego pracujące na terenie dzielnic Włochy i Wola. 

 Dzieci w wieku 4-6 lat z dzielnic: Włochy i Wola. 

 

 

Harmonogram 

1-12 września 2016 – rekrutacja do projektu 

16-17 września 2016 – szkolenie z prowadzenia zajęć „Przedsiębiorcze dzieci” (12 h) 

23-24 września 2016 – szkolenie z metody projektów badawczych (12 h) 

październik 2016 – 15 lutego 2017 – prowadzenie zajęć dla dzieci (łącznie 32 h) i 

dokumentowanie zajęć 

luty 2017 – spotkanie podsumowujące projekt i prezentacja działań 

 

 

DZIAŁANIA 

 

1. Szkolenia  

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

- Prowadzenia zajęć z edukacji ekonomicznej dla dzieci w wieku 4-6 lat. Termin szkolenia:                   

16-17.09.2016 r.   

- Prowadzenia zajęć metodą projektów badawczych. Termin szkolenia: 23-24.09.2016 r.  

 

Po ukończeniu szkoleń nauczycielki otrzymają zaświadczenia poświadczające ich 

przygotowanie do realizacji programu „Przedsiębiorcze dzieci”.  

Każde szkolenie trwa 12 godzin (piątek w godz. 15.30-19.30, sobota 9-16). Szkolenia będą się 

odbywać w Warszawie. Dla wszystkich uczestniczek jest przewidziane wyżywienie oraz 

materiały szkoleniowe. 

 

2. Prowadzenie zajęć z dziećmi 

 

Każda z przeszkolonych nauczycielek przeprowadzi cykl zajęć dla 20-osobowej grupy dzieci w 

wieku 4-6 lat. Zajęcia będą się odbywać przez 4,5 miesiąca: od października 2016 do połowy 

lutego 2017 po 2 godziny w tygodniu. Każda osoba przeprowadzi 32 h zajęć. Zajęcia dla dzieci 

będą bezpłatne.  
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Każda osoba prowadząca zajęcia z dziećmi otrzyma pakiet bezpłatnych materiałów 

dydaktycznych oraz pomoce książkowe i gry. Przewidziane są także bezpłatne konsultacje                  

z ekspertami w zakresie realizacji programu „Przedsiębiorcze dzieci”. 

 

3. Dokumentowanie zajęć 

Nauczycielki zajęcia będą dokumentować pracę z dziećmi i udostępniać ją Fundacji Rozwoju 

Dzieci. Krótki raport z realizacji (mailowy lub telefoniczny) prosimy o przekazanie do 28 dnia 

każdego miesiąca prowadzenia zajęć. Za prowadzenie dokumentacji jest przewidziane 

wynagrodzenie.  

 

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie: 

Nauczycielka realizująca projekt w 2016 r.: 

Projekt „Przedsiębiorcze dzieci” to wspaniała propozycja edukacyjna. Z przyjemnością 

pracowałam nad jego realizacją. Realizacja zadań z tego projektu pokazała mi jak wspaniale                        

i szybko dzieci przełamują swoje bariery emocjonalne, uczą się praktycznych działań 

przydatnych w życiu codziennym w ciekawy dla nich sposób, rozwijają umiejętności, które 

rzadko mamy możliwość rozwijania w trakcie zajęć oraz uczą się szacunku do pracy, do 

pieniędzy. Program angażuje również rodziców w jego realizację i pobudza ich do 

zainteresowania życiem przedszkola. 

 

Jak się przyłączyć? 

Osoby i przedszkola zainteresowane udziałem w projekcie „Przedsiębiorcze dzieci” prosimy                      

o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go (podpisany skan) mailem na adres: 

uzimolag@frd.org.pl do 12 września 2016 r. Ilość miejsc ograniczona.  

 

Informację o zakwalifikowaniu do programu wszystkie kandydatki i kandydaci otrzymają mailem 

do 14 września. Na stronie www Fundacji zostanie zamieszczona lista przedszkoli, w których 

będzie realizowany projekt.  

 

Do udziału w projekcie poszukujemy osób, które: 

 posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, 

 pracują w przedszkolach na terenie dzielnic: Włochy i Wola 

 rozumieją  potrzebę edukacji ekonomicznej dzieci,  

 korzystają z telefonu komórkowego i poczty elektronicznej, 

 lubią wprowadzać innowacje edukacyjne, 

 deklarują gotowość udziału we wszystkich działaniach przewidzianych w projekcie: 

uczestnictwo w dwóch szkoleniach, prowadzenie zajęć zgodnie z przygotowanym 

przez Fundacje programem, prowadzenie opisowej i zdjęciowej dokumentacji zajęć. 
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Zobowiązania Fundacji  
w projekcie „Przedsiębiorcze dzieci” 

 
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego zobowiązuje się do: 
 

1. Zapewnienia bezpłatnego udziału w 2 dwudniowych szkoleniach prowadzonych przez 
doświadczonych ekspertów; prowadzenia konsultacji merytorycznych z ekspertami w trakcie 
trwania projektu; wspierania w działaniach; organizacji spotkania podsumowującego projekt dla 
nauczycielek; systematycznej komunikacji z uczestniczkami. 

2. Zapewnienia kosztów obiadu i przerw kawowych, materiałów szkoleniowych                           
i potrzebnych do realizowanych w trakcie warsztatów działań, a także drobnego 
wyposażenia do prowadzenia zajęć z dziećmi. 

3. Prowadzenia promocji projektu i działań przedszkola w projekcie; zapewnienia 
identyfikacji wizualnej dot. uczestnictwa przedszkola w projekcie. 

4. Wypłacenia wynagrodzenia osobie realizującej zajęcia w ramach projektu za 
prowadzenie dokumentacji z działań na podstawie umowy o dzieło. 

 
 

 
Zobowiązania przedszkola i nauczycielki  

w projekcie „Przedsiębiorcze dzieci” 
 
 
Przedszkole w ramach projektu zobowiązuje się do: 
 

1. Wydelegowania do udziału w projekcie nauczycielki prowadzącej zajęcia z dziećmi. 
 

2. Zrekrutowania do udziału w zajęciach 20-osobową grupę dzieci w wieku 4-6 lat  
 

3. Realizacji wszystkich działań w projekcie, które dotyczą Przedszkola: uczestnictwa 
nauczycielki w obu szkoleniach, prowadzenia zajęć z dziećmi, sprawozdawczości z 
działań w projekcie,  uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym projekt dla 
nauczycielek i przygotowania prezentacji na to spotkanie, umożliwienia osobie z 
Fundacji uczestnictwa w zajęciach w ustalonym przez obie strony terminie.  
 

 

 

 

Osoby i przedszkola zainteresowane udziałem w projekcie „Przedsiębiorcze dzieci” prosimy                      

o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go (podpisany skan) mailem na adres: 

uzimolag@frd.org.pl do 12 września 2016 r. Ilość miejsc ograniczona.  

 

 


