Konkurs grantowy Narodowego Banku Polskiego
„Polski złoty ma 100 lat!”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

realizuje projekt

Polski złoty ma 100 lat!

Władysław Grabski – autor planu reformy monetarnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie uczniom, jak
zmieniała się polska waluta przez ostatnie stulecie oraz jak
stabilna pozycja złotego wpływa na sytuację finansową
państwa i jego obywateli.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej.
termin realizacji: 2.12.2019 – 13.03.2020

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Działanie nr 1
(02.12 – 6.12.2019)
Otwarcie projektu

Poinformowanie społeczności szkolnej o realizacji projektu „Polski
złoty ma 100 lat!” (informacja przesłana przez dziennik
elektroniczny oraz na stronie szkoły).
Przeprowadzenie ankiety wstępnej.

Działanie nr 2
(12.12.2019)
Wycieczka edukacyjna do Centrum
Pieniądza NBP im. S. Skrzypka
w Warszawie

Udział uczniów klas VII i VIII w warsztatach ekonomicznych
„Pieniądz. Mały przedmiot – wielka historia” oraz „Sprawdzam!
Laboratorium autentyczności banknotów”.

Działanie nr 3
(16.12.2019 – 14.02.2020)
Konkursy szkolne: „Skarbonka”
dla uczniów klas I-IV oraz
„Historia złotym się toczy” dla
uczniów klas V-VIII

„Skarbonka”- zadaniem konkursowym jest samodzielne
zaprojektowanie i wykonanie przez uczniów klas I-IV skarbonki.
„Historia złotym się toczy” - zadaniem konkursowym dla uczniów
klas V-VIII będzie przedstawienie wyszukanego w zbiorach
rodzinnych banknotu lub monety, po wcześniejszym
przeprowadzenie analizy i odkryciu powiązań danego eksponatu
z wydarzeniami w dziejach Polski.

Działanie nr 4
(03.02-14.02.2020)
Konferencja ekonomiczna
„Stabilny złoty, stabilny DOM”
dla uczniów klas VI-VIII

Działanie nr 5
(17.02-09.03.2020)
Konkurs lapbook „Projekt:
ZŁOTY!”

Działanie nr 6
(09.03-13.03.2020)
Szkolne urodziny polskiego
złotego – „Polski ZŁOTY ma sto
lat!”

Wykład „Jak mądrze oszczędzać?” – wykład przybliżający uczniom
zagadnienie skutecznego oszczędzania oraz utrzymania stabilności
finansowej w domowym budżecie.
Wykład „Dzieje złotego 1919-2019”.
Debata moderowana „Oszczędzam czy wydaję?” na temat
sposobów utrzymania stabilności finansowej rodziny - metodach
oszczędzania, pomysłach na zbilansowany budżet domowy.
Wystawa planszowa, udostępniona przez lokalny oddział NBP
w Lublinie „Dzieje złotego”.
Wystawa prac konkursowych „Skarbonka”
i „Historia złotym się toczy”.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie przez dwuosobowe grupy
uczniów z klas V-VIII lapbooka prezentującego najważniejsze
wydarzenia z historii polskiego złotego.

Uroczyste podsumowanie projektu – interaktywny turniej wiedzy
na żywo „Polski ZŁOTY ma sto lat!”.
Wystawa lapbooków – prac uczniów zgłoszonych do konkursu
„Projekt: ZŁOTY”. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych.

Koordynatorki projektu: p. Bożena Szypuła, p. Iwona Jagła-Izdebska

