Informacje o projekcie
Projekt „Me & Economy”, realizowany od września 2013 do maja 2014, powstał z potrzeby zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży szkolnej. Problem nieprzekładalności wiedzy
teoretycznej na praktyczną w szkołach oraz brak czasu na pokazywanie uczniom jak cenne są umiejętności zarządzania własnym budżetem sprawiły, że Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” przygotowało i zrealizowało niniejszy projekt. Głównym celem było zatem pokazanie młodym ludziom, jak odnajdywać własną drogę
do zrozumienia świata ekonomii oraz wskazywanie im efektywnych i przyjemnych sposobów osiągania tego celu.
Warsztaty zostały zrealizowane w Gimnazjach w Miechowie i Kozłowie, w sumie każda z grup liczyła około 30
osób, rekrutowanych wedle ich chęci udziału. Grupa projektowa, która czuwała nad prawidłową realizacją projektu, przeprowadziła cztery bloki zajęć w następujących zakresach tematycznych: „Edukacja ekonomiczna – wiedza dla każdego”, „Zarządzanie własnym budżetem”, „Oszczędzanie czy inwestowanie?”, „Pieniądze szczęścia
nie dają, ale… dlaczego warto być przedsiębiorczym?”. Każde spotkanie budziło żywe zainteresowanie uczniów
i gotowość do dyskusji. Ośmielona młodzież, coraz chętniej angażowała się w zajęcia, wymieniając się swoimi
uwagami i spostrzeżeniami z grupą i prowadzącymi. Dodatkową atrakcję edukacyjną stanowiły gry ekonomiczne
takie jak: Kolejka, Monopoly i Chłopska szkoła biznesu, które wzbudziły duże zainteresowanie i wzmogły chęć rywalizacji. W ciągu kolejnych dni warsztatowych młodzież poznała w praktyce m.in. co znaczy handel, zarządzanie
czasem i pieniędzmi, oszczędzenie i inwestowanie.
Istotnym etapem spotkań były końcowe ewaluacje, w ramach których każdy spośród obecnych miał okazję do
podzielenia się wrażeniami i zaprezentowania swoich spostrzeżeń. Podczas opracowywania kolejnych spotkań
trenerzy uwzględnili uwagi gimnazjalistów, by – szkoląc równocześnie swój warsztat pracy – uczynić kolejne spotkania jeszcze lepszymi pod kątem merytorycznym i metodycznym.
Kolejnym działaniem w ramach projektu, było utworzenie Klubu Gier Planszowych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miechowie, który organizatorzy wyposażyli w liczne egzemplarze gier ekonomiczno–edukacyjnych - również tych wykorzystywanych podczas warsztatów. Ponadto w Klubie zorganizowany został turniej,
w którym do rywalizacji stanęli w duecie: senior i uczeń.
Warto wspomnieć, że grupa projektowa nieustannie czuwała nad bezpieczeństwem wszystkich prowadzonych
działań oraz utrzymywała stały kontakt z dyrekcją szkół oraz rodzicami. Także zaangażowani w działania Klubu
Seniorzy, okazali się wielkimi fanami gier planszowych, a wspólne spotkania zaowocowały wymianą zdań i doświadczeń z zakresu zarządzania domowym budżetem, oszczędzania czy inwestowania.
W ramach projektu powstała strona internetowa (www.me.sen-meritum.pl) informująca o bieżących postępach
w formie artykułów i zdjęć. Efekty pracy w postaci zdjęć i nagrań wideo można było również śledzić na facebookowym fanpage’u Stowarzyszenia.

Ze względu na charakter pracy i efektywność działań mamy nadzieję, że – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami
– projekt będzie kontynuowany w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że potrzeba edukacji ekonomicznej w szkołach zainteresuje także inne placówki oświatowe oraz uda się kontynuować raz podjęte działania.
Projekt został zrealizowany w ramach Programu „Młodzież w działaniu” (obecnie Erasmus+), akcja 1 - Młodzież dla
Europy, 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe.
Wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie wdrożenia projektu zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem. Poniżej znajdują się scenariusze zajęć oraz informacje o grach planszowych wykorzystanych podczas
warsztatów – zapraszamy do lektury!

Koordynator projektu
Agnieszka Heinricht

Organizatorzy o projekcie
Agnieszka Heinricht: „Edukacja ekonomiczna poprzez gry planszowe okazała się znakomitym pomysłem. Ogromne zaangażowanie uczestników projektu, nawet po warsztatach w ramach działalności Lokalnego Klubu Gier Ekonomicznych, jest tego potwierdzeniem. Za największy sukces uważam jednak uśmiech na twarzach uczniów podczas wykonywania ćwiczeń warsztatowych”.
Katarzyna Kurowska: „Projekt był szansą rozwoju nauki i przedsiębiorczości dla grupy projektowej, młodzieży
i społeczności lokalnej. Stał się także lekcją cierpliwości i nauki poprzez zabawę. Dzięki niemu mogłam współpracować ze wspaniałymi, pomysłowymi osobami. Prócz tego poznałam nieznane mi dotąd tajniki zarządzania finansami. Wierzę, że raz podjęte działania będą kontynuowane w przyszłości, a przekazana przez nas wiedza zostanie
wykorzystana przez gimnazjalistów w codziennym życiu”.
Małgorzata Stoch: „Udział w projekcie ze strony organizacyjnej, jak i osoby prowadzącej warsztaty był dla mnie
niezwykle ciekawym i bogatym doświadczeniem. Podczas projektu mogłam zagłębić się w istotę nauczania pozaformalnego, poznając tym samym różne techniki prowadzenia warsztatów”.
Tomasz Brusik: „Każda praca z drugim człowiekiem rozwija kompetencje miękkie. Tutaj mieliśmy aż trzydzieścioro
takich małych „drugich człowieków” jednocześnie. Ponadto była to dla mnie okazja do odświeżenia sobie wiedzy z zakresu makroekonomii. Przygotowując się do prowadzenia warsztatów, sam odkryłem kilka ciekawostek,
o których nie miałem wcześniej pojęcia”.
Antoni Krzyżanowski: „Projekt wniósł w moje życie wiele satysfakcji, głownie poprzez widoczne zainteresowanie
i zaangażowanie ze strony jego uczestników”.
Mateusz Lewandowski: „Dzięki projektowi nauczyłem się polegać na ludziach. Wcześniej nie zdawałem sobie
sprawy, jak wiele może znaczyć dobrze zgrany zespół. Nieocenioną pomocą okazała się nasza koordynatorka
Agnieszka, która nie raz okazywała dużą dozę cierpliwości względem naszej grupy projektowej. Teraz już wiem, że
choćby świat się walił, to małe społeczności przetrwają”.

SCENARIUSZE

Edukacja ekonomiczna – wiedza dla każdego
Cele:
- poznanie wybranych pojęć ekonomicznych takich jak: pieniądz, waluta, banknot, nominał, kreacja pieniądza,
inflacja, tezauryzacja,
- poznanie właściwości, formy i funkcji pieniądza,
- poznanie ogólnej historii i rozwoju pieniądza,
- poznanie sytuacji ekonomicznej Polski w czasach PRL,
- rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i planowania dalekosiężnego.

Metody:
- burza mózgów,
- praca w grupie,
- dyskusja,
- gry dydaktyczne.

Materiały:
- pisaki,
- rysunki do gry w skojarzenia,
- prezentacja „Historia pieniądza”,
- gra „Kolejka”.
Czas: 3 godz. 30 min + 15 min przerwa
Przebieg lekcji:
1. Uczniowie, podzieleni na grupy, otrzymują rysunki przedstawiające m.in. złoto, karty kredytowe, banknoty i monety. Ich zadaniem jest wypisanie jak największej ilości skojarzeń. Na wykonanie zadania mają 5 min. Najtrafniejsze skojarzenia zostają zapisane na tablicy. Jeśli padną takie terminy jak: waluta, banknot, nominał, prowadzący
dodatkowo objaśnia i uzupełnia wiedzę. Jeśli nie - prowadzący naprowadza uczniów na te skojarzenia, a następnie
objaśnia terminy.
Szacowany czas zadań: 12,5 min
2. Na podstawie skojarzeń uczniowie wspólnie budują definicję pieniądza. Następnie - na podstawie rysunków
z poprzedniej zabawy - wymieniają formy pieniądza we współczesnej gospodarce, a także próbują wymienić cechy pieniądza (uznana wartość, podzielność, powszechna akceptowalność). Prowadzący uzupełnia odpowiedzi
uczniów, wprowadza pojęcia: pieniądz gotówkowy, pieniądz bezgotówkowy, czeki.
Szacowany czas zadań: 17,5 min
3. Uczniowie podzieleni na grupy otrzymują krótkie teksty z opisem poszczególnych funkcji pieniądza. Na ich

podstawie poszczególne grupy ustalają nazwę dla opisanych funkcji (miernik wartości, środek wymiany, środek
tezauryzacji), a następnie przedstawiają pozostałym grupom na czym ta funkcja polega.
Szacowany czas zadań: 15 min
4. Przerwa
5. Korzystając z przygotowanej prezentacji, prowadzący przedstawia historię pieniądza od czasów najdawniejszych – poczynając od handlu wymiennego, handlu żywym inwentarzem poprzez wprowadzanie monet i pieniędzy papierowych, ustanowienia standaryzacji złota, wprowadzenia kart kredytowych, aż do płatności internetowych i przy pomocy telefonu komórkowego.
Szacowany czas zadań: 20 min
6. Na zasadzie pogadanki uczniowie ustalają mocne i słabe strony posiadania w portfelu pieniądza papierowego
i plastikowego. Prowadzący uzupełnia wiedzę o technologię PayPass – wymienia mocne i słabe strony tej metody.
Szacowany czas zadań: 7 min
7. Stosując burzę mózgów uczniowie starają się przy pomocy drobnych wskazówek udzielanych przez prowadzącego ustalić czym jest kreacja pieniądza. Po wyjaśnieniu tej kwestii prowadzący przedstawia w jakiej postaci występuje taki pieniądz w gospodarce i w jaki sposób emitują go banki.
Szacowany czas zadań: 5 min
8. Prowadzący przedstawia krótki rys historyczny czasów PRL i ówczesną sytuację ekonomiczną, ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii inflacji. Uczniowie zapoznają się z krótkim filmikiem na ten temat: http://www.youtube.
com/watch?v=9pDNWUcjea0 Aby przybliżyć uczniom te czasy i ułatwić im wyobrażenie tego systemu podczas
zajęć zostanie wykorzystana gra planszowa – Kolejka.
Szacowany czas zadań: 13 min
9. Prowadzący tłumaczy zasady gry. W trakcie rozgrywki stopniowo wprowadza przydatne wskazówki i pokazuje
w jaki sposób umiejętnie zarządzać własnymi zasobami i czym kierować się podczas podejmowania decyzji.
Szacowany czas zadań: 1 godz. 15 min
10. Podsumowując zajęcia prowadzący pyta uczniów czego się nauczyli, co było dla nich łatwe, co trudne, co zupełnie nowe, a nawet zaskakujące, a także odpowiada na dodatkowe pytania.
Szacowany czas: 5 min
Autorka scenariusza: Agnieszka Heinricht
Na bazie dostępnych mu praw, Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” udostępnia scenariusz na wolnej licencji
Creative Commons.
Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz
Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum”. Utwór powstał w ramach projektu edukacyjnego „Me&Economy”

Czy pieniądze leżą na ulicy? – Zarządzanie budżetem
Cele:
- poznanie wybranych pojęć ekonomicznych takich jak: przychody, wydatki, prognozy, deficyt, kosztorys, saldo,
budżet domowy, koszty stałe, koszty zmienne, budżet państwa, budżet przedsiębiorstwa,
- zaznajomienie się z tworzeniem własnego budżetu domowego,
- poznanie technik manipulacji wykorzystywanych w reklamie,
- sporządzenie własnej analizy SWOT dotyczącej planowania,
- wykształcenie umiejętności zarządzania finansami,
- poznanie problemów, dylematów człowieka dorosłego,
- zwrócenie uwagi uczestników na rozważne i przemyślane zakupy i działania ekonomiczne,
- rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i myślenia strategicznego.

Metody:
- burza mózgów,
- praca w grupie,
- debata „za” i „przeciw”,
- analiza SWOT,
- dyskusja,
- obserwacja,
- gry dydaktyczne.

Materiały:
- pisaki, kartki,
- infografiki, zdjęcia, ilustracje,
- prezentacja „Siła reklamy”,
- gra „Biznes po polsku”.
Działania wstępne (20 min)
- przywitanie i przedstawienie się prowadzących,
- wpisanie na listę obecności,
- nawiązanie do poprzedniego warsztatu: lepiej oszczędzać czy inwestować? Jakie są plusy i minusy takich działań? Jak łączy się to ze słowem budżet?
- próba stworzenia definicji na podstawie propozycji uczniów w formie burzy mózgów.
Słowa klucze: przychody, wydatki, prognozy, deficyt, kosztorys, saldo, budżet domowy, koszty stałe, koszty zmienne, budżet państwa, budżet przedsiębiorstwa.
Działania właściwe
Jak zarządzać budżetem domowym? (40 min)
- wyjaśnienie terminu zarządzanie – na podstawie dyskusji z uczniami,
- panel dyskusyjny: poruszenie kwestii kosztów stałych i kosztów zmiennych, podanie przykładów (posiłkowanie

się prezentacją multimedialną z przygotowaną infografiką), omówienie na podstawie budżetu domowego jak gospodarować racjonalnie pieniędzmi, aby przychód był większy od wydatków, kwestia zrównoważonego budżetu
domowego,
- próba zagospodarowania własnego budżetu przez uczniów: symulacja (łączenie teorii z praktyką) – podział na
pięcioosobowe grupy, z których każda otrzymuje inną historię rodziny (podział na członków). Zadaniem uczniów
jest odczytanie danej historii i na jej podstawie wypisanie przychodów, a także ustalenie kosztów stałych i zmiennych oraz ich oszacowanie, aby w efekcie dokonać prostego zestawienia: przychody – wydatki i sformułować oraz
wypisać wnioski, w jaki sposób zwiększyć przychody i obniżyć wydatki,
- przedstawienie efektów pracy i dyskusja na forum, nad omawianą kwestia.
Jak nie ulec reklamie? Rabat, zniżka i promocja. (40 min)
- wyświetlenie dwóch różnych spotów reklamowych, dyskusja na temat wpływu reklamy na odbiorców: Która reklama jest bardziej sugestywna? Jak oddziałuje? Który produkt łatwiej jest kupić? Co powoduje, że konsument
może skłonić się do jego zakupu?
- gdzie spotykamy reklamę? Z czym ona się łączy? (produkt, oferta, promocja, okazja, rabat). Poprzez debatę „za”
i „przeciw” rozmawiamy, czy warto korzystać z promocji i ofert zniżkowych,
- przedstawienie typowych „chwytów” marketingowych, uwrażliwienie uczestników na sprawy o których w przyszłości powinni pamiętać dokonując kolejnych zakupów (najistotniejsze kwestie wyświetlone zostaną na prezentacji wraz ze stosownym materiałem graficznym).
Przerwa (15 min)
Energizer (15 min)
- zabawa „impuls prądu” (rywalizacja, szybkość, efektywność).
Planowanie (30 min)
- przeprowadzenie przez uczniów indywidualnej analizy SWOT w kontekście tego, czy planowanie może pomóc
w zarzadzaniu swoim budżetem (tj. mocne i słabe strony planowania, szanse jakie zyskam, gdy zacznę planować,
zagrożenia, które mogą się pojawić, nieprzewidziane okoliczności),
- kontrola prowadzącego nad przebiegającymi efektami pracy,
- przedstawienie wyników, zapisanie ich na tablicy, wyciągnięcie wniosków,
- losowe przemieszanie uczniów (zabawa w tworzenie trójek, czwórek, szóstek i piątek).
„Biznes po polsku” ( 75 min)
- wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy i próba zaplanowania własnego budżetu na podstawie działań jakie podejmą w grze strategicznej, uczącej na przykładach z polskich realiów zarządzania finansami, posługiwania
się wyobraźnią, rywalizacją z dozą ryzyka, niepewności i ślepego przypadku,
- wyjaśnienie reguł gry,
- rozdanie gier, pierwsze rozgrywki. Indywidulana pomoc w trakcie zabawy.

Działania końcowe (10 min)
- zakończenie gry, nagrodzenie zwycięzców brawami,
- podsumowanie warsztatów,
- ewaluacja – „myśl warsztatu”.

Autorka scenariusza: Katarzyna Kurowska
Na bazie dostępnych mu praw, Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” udostępnia scenariusz na wolnej licencji
Creative Commons.
Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz
Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum”. Utwór powstał w ramach projektu edukacyjnego „Me&Economy”

Oszczędzanie czy inwestowanie
Cele:
- poznanie wybranych pojęć ekonomicznych, takich jak: oszczędzanie, inwestowanie, stopy procentowe, obligacje, akcje, giełda, lokaty, fundusze inwestycyjne, dywersyfikacja ryzyka,
- poznanie wskazówek dotyczących oszczędzania pieniędzy,
- poznanie różnych form inwestowania,
- rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i planowania dalekosiężnego.

Metody:
- wykład,
- dyskusja,
- gry dydaktyczne.

Materiały:
- pisaki i kartki,
- prezentacja „Oszczędzanie i inwestowanie”,
- gra „Monopoly”.
Czas: 3 godz. 20 min + 25 min przerwa
Przebieg lekcji:
1. Prowadzący rozpoczyna dyskusję na temat tego, czym w ogóle jest oszczędzanie, kto może oszczędzać i dlaczego w ogóle oszczędzamy. Następnie prezentuje definicję ekonomiczną oszczędzania, ilustrowaną przykładami
bliskimi uczniom oraz przedstawia porady ułatwiające oszczędzanie. Wszyscy wspólnie zastanawiają się na nad
minusami i plusami oszczędzania. Na koniec prowadzący przedstawia ciekawostkę ukazującą stosunek mieszkańców różnych województw do oszczędzania, tłumacząc, że zależy on często od regionu Polski czy świata.
Szacowany czas zadań: 30 min
2. Przerwa: 5 min
3. Druga część wykładu połączonego z dyskusją. Pierwsza część wygląda analogicznie do części poświęconej
oszczędzaniu. W miejsce porad, prowadzący przedstawia kilka czynników, które zawsze powinniśmy brać pod
uwagę, rozważając jakąkolwiek inwestycję. Następnie uczniowie wymieniają wszystkie znane im formy inwestowania, a prowadzący stara się ich nakierować na brakujące odpowiedzi. Jeśli któraś z odpowiedzi jest błędna,
prowadzący wyjaśnia zagadnienie w ramach sprostowania. Pod koniec tej części prowadzący przedstawia bardziej
zaawansowaną ciekawostkę dotyczącą inwestowania w czasach kryzysu. następnie wszyscy wspólnie zastanawiają się i wymieniają minusy oraz plusy inwestowania.
Szacowany czas zadań: 30 min
4. Przerwa: 15 min

5. Prowadzący tłumaczy zasady zabawy w symulację inwestowania i rozdaje uczniom pisaki z kartkami, na których
będą zapisywać swoje odpowiedzi. Następnie jeden prowadzący zbiera odpowiedzi poszczególnych grup, komentując je, natomiast drugi je notuje i podsumowuje wyniki po każdej turze, informując o nich uczniów.
Szacowany czas zadań: 60 min
7. Przerwa: 5 min
6. Prowadzący wyjaśnia zasady gry w „Monopoly”. Prowadzący podczas rozgrywki udzielają uczniom wskazówek.
Szacowany czas zadań: 80 min

Autor scenariusza: Tomasz Brusik
Na bazie dostępnych mu praw, Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” udostępnia scenariusz na wolnej licencji
Creative Commons.
Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz
Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum”. Utwór powstał w ramach projektu edukacyjnego „Me&Economy”

Pieniądze szczęścia nie dają, ale dlaczego warto być
przedsiębiorczym?
Cele:
- poznanie wybranych pojęć ekonomicznych takich jak: przedsiębiorstwo, popyt, podaż, kapitał, rynek, konkurencja, inwestycja,
- zaznajomienie się z podstawowymi cechami osoby przedsiębiorczej,
- wykształcenie umiejętności zarządzania finansami,
- poznanie technik manipulacji, jakie wykorzystywane są w reklamie,
- wykształcenie umiejętności zarządzania finansami,
- zwrócenie uwagi uczestników na rozważne i przemyślane zakupy i działania ekonomiczne,
- rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i myślenia strategicznego.

Metody:
- burza mózgów,
- praca w grupie,
- dyskusja,
- gry dydaktyczne.

Materiały:
- pisaki, kartki,
- gra „Puerto Rico”.
Czas: 3 godz. 30 min + 15 min przerwa
Przebieg warsztatów:
Działania wstępne (20 min):
- przywitanie i przedstawienie się prowadzących,
- wpisanie na listę obecności.
Działania właściwe:
Pieniądze szczęścia nie dają? (45 min)
1. Uczniowie, podzieleni na grupy, otrzymują kartki z następującymi hasłami: budżet, budżet państwa, budżet
domowy, deficyt budżetowy, koszty stałe, koszty zmienne. Ich zadaniem jest wypisanie jak największej ilości skojarzeń. Na wykonanie zadania mają 5 minut. Następnie każda z grup prezentuje efekty swojej pracy. Prowadzący
dodatkowo objaśnia i uzupełnia wiedzę.
2. Prowadzący w ramach podsumowania terminu budżet oraz deficyt budżetowy przedstawia uczestnikom dwa
animowane filmy, będące produkcją Narodowego Banku Polskiego.

3. Panel dyskusyjny: poruszenie kwestii kosztów stałych i kosztów zmiennych, podanie przykładów, omówienie
na podstawie budżetu domowego jak gospodarować racjonalnie pieniędzmi, aby przychód był większy od wydatków, kwestia zrównoważonego budżetu domowego.
4. Próba zagospodarowania własnego budżetu przez uczniów: symulacja (łączenie teorii z praktyką) – każdy
z uczniów dostaje kartę „budżet gimnazjalisty”, gdzie znajduje się przykładowa tabelka z dochodami oraz wydatkami (koszty stałe, koszty zmienne, wydatki okazjonalne). Zadaniem uczniów jest uzupełnienie tabelek według
ich uznania, obliczenie różnicy wydatków od dochodów, a następnie sformułowanie oraz wypisanie wniosków,
w jaki sposób zwiększyć przychody i obniżyć wydatki.
5. Przedstawienie efektów pracy i dyskusja na forum.
Dlaczego warto być przedsiębiorczym?” (45 min)
Przerwa 15 minut
Gra planszowa – „Puerto Rico” (90 min)
- wyjaśnienie reguł gry
Działania końcowe (10 min)
- zakończenie gry, nagrodzenie zwycięzców brawami,
- podsumowanie warsztatów,
- ewaluacja.

Autorzy scenariusza: Małgorzata Stoch, Antoni Krzyżanowski
Na bazie dostępnych mu praw, Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” udostępnia scenariusz na wolnej licencji
Creative Commons.
Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz
Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum”. Utwór powstał w ramach projektu edukacyjnego „Me&Economy”

GRY PLANSZOWE
Podczas warsztatów wykorzystano następujące gry planszowe:
1) „Kolejka” – „Gra planszowa opowiada o realiach życia codziennego w latach schyłkowego PRL. Zadanie graczy
(od 2 do 5) wydaje się proste: muszą wysłać swoją, złożona z pięciu pionków, rodzinę do sklepów na planszy
i kupić wszystkie towary z wylosowanej listy zakupów. Problem polega jednak na tym, że półki w pięciu osiedlowych sklepach są puste…”
Dzięki grze uczniowie mieli możliwość zapoznania się z systemem funkcjonującym za czasów PRL. Gra rozwija
umiejętność podejmowania decyzji i planowania dalekosiężnego. Wydawcą gry jest Instytut Pamięci Narodowej.
2) „Chłopska szkoła biznesu” – „Ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla
12-30 uczestników. CSB w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury”.
3) „Puerto Rico” – „Gracze wcielają się w role właścicieli plantacji na Puerto Rico w czasach, gdy na morzach
panowały żaglowce. Każdy z plantatorów może uprawiać: zboże, kawę, cukier, tabakę i indygo, a jednocześnie
muszą się starać, aby to właśnie ich firma prosperowała najlepiej”. Gra uczy gospodarowania zasobami w taki
sposób, aby uzyskać jak największe zyski. Wydawca gry: Lacerta.
4) „Monopoly Polska” – polska wersja popularnej gry ekonomicznej Monopoly. Na planszy znajdują się polskie
miasta wybrane w głosowaniu przez internautów. Gra rozwija umiejętności oszczędzania i inwestowania. Wydawca: Hasbro.
5) „Terra Mystica” – „W grze Terra Mystica każdy z graczy obejmuje dowodzenie nad jedną z 14 ras i stara się
rozwijać szybciej i bardziej efektywnie niż przeciwnicy. Terra Mystica to świat pełen magii, jego mieszkańcy są
w stanie przekształcać teren, na którym żyją. Każda rasa ma swój ulubiony rodzaj terenu i tylko na tym terenie
może budować. Właśnie dlatego wszystkie rasy opanowały zdolność przekształcania terenu. Podczas rozgrywki gracze muszą zajmować kolejne tereny, aby wznosić Osady. Ponieważ gracz zdobywa Moc, kiedy inni gracze
budują Osady lub rozbudowują budowle w bezpośrednim sąsiedztwie, trzeba znaleźć równowagę pomiędzy
Sąsiadowaniem z innymi graczami i wolną przestrzenią do ekspansji”. Gracz musi się wykazać umiejętnością
myślenia strategicznego i planowania dalekosiężnego, przy jednoczesnym racjonalnym gospodarowaniu zasobami. Wydawca: Bard.

MEDIA O ME & ECONOMY
Dziennik Polski, 23 listopada 2013 roku
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3289304,ekonomia-wcale-nie-musi-oznaczac-nudnych-wykladow,id,t.
html
Ekonomia wcale nie musi oznaczać nudnych wykładów. Żeby odróżniać banki od parabanków, mieć świadomość,
że nawet banki mogą być niewypłacalne, a na giełdzie możemy nie tylko zyskać, ale i stracić dorobek całego życia - z tych i wielu innych powodów uczniowie gimnazjów w Miechowie i Kozłowie biorą udział w cyklu warsztatów
ekonomicznych.
Komentarze internatów do tekstu Dziennika Polskiego:
- Tak powinni uczyć w szkołach.
- Na wykładach jest super. Gry zabawy związane z ekonomią wciągają wszystkich.
Wieści Miechowskie, 8 maja 2014 roku
wydanie papierowe
Dzięki projektowi nie tylko przeprowadzono cykl warsztatów ekonomicznych, ale też uruchomiono Miechowski Klub
Ekonomicznych Gier Planszowych oraz zorganizowano Miechowski Turniej Gier Ekonomicznych. W warsztatach
uczestniczyło około sześćdziesięcioro uczniów z gimnazjów w Miechowie i Kozłowie. (…) Materiały z tych spotkań są
udostępnione na stronie projektu: www.me.sen-meritum.pl. Stronę tę wypełnia wiele ekonomicznych ciekawostek,
przygotowanych i opracowanych z myślą o najmłodszych.
Strona Gminy i Miasta Miechów, 25 listopada 2013 roku
http://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/projekty-w-gimnazjum-nr-1/
Edukację ekonomiczną należy rozpocząć jak najwcześniej. Gruntowna wiedza od podstaw może zadecydować
o powodzeniu w życiu zawodowym, a z pewnością przyczyni się do unikania błędów finansowych – przekonuje
Agnieszka Heinricht, koordynatorka całego projektu, która także poprowadziła pierwsze zajęcia.
Informator Lokalny miasta Miechów, 25 listopada 2013 roku
http://miechow.informator-lokalny.pl/wiadomosci/0/379270/o%C5%9Bwiata%20i%20nauka/projekty-w-gimnazjum-nr-1Projekt zakłada również utworzenie Klubu Gier Ekonomicznych w Miechowie, w którym młodzi ludzie będą mogli
spotkać się z seniorami. Na koniec projektu organizatorzy przewidują także zorganizowanie Turnieju Gier Ekonomicznych. Wezmą w nim udział dwuosobowe zespoły: gimnazjalista + senior, gdyż jednym z celów projektu jest
także dostrzeżenie zalet współpracy międzypokoleniowej.
Talentowisko
http://www.talentowisko.pl/gimnazjum/blogowisko/wpis/projekt-me-economy-w-naszym-gimnazjum/
Na zajęciach uczestnicy uczą się nie tylko teorii, ale także praktyki, poprzez edukacyjne gry rozwijające. Podczas
spotkań uczniowie mają przerwę śniadaniową, w trakcie której dostają napoje i słodkie bułeczki. Panuje bardzo

miła atmosfera. Każdy uczestnik może wypowiedzieć się na dany temat. Dzięki pracy w grupach uczniowie uczą się
współpracy.
Strona Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity w Miechowie
http://www.gim1miechow.pl/podstrony/warsztaty_me_ekonomy.html
Uczestnicy projektu pracowali w grupach, dzięki czemu mogli się lepiej poznać. Jednym z zadań było wypisanie
skojarzeń związanych z konkretnym pojęciem np. pieniądz. Każda osoba z grupy miała inne pomysły. Gimnazjaliści
dostali karty, na których należało wypisać wartość pieniężną opłat za prąd, wodę, pożywienie, odzież, buty, itp.
Dzięki takim konkretnym zadaniom uczniowie zdali sobie sprawę z tego, jak wiele trzeba wydać na rzeczy, z których
korzysta się codziennie. Podczas warsztatów nauczyli się także tego, co można zrobić z pieniędzmi z kieszonkowego
i jak rozsądnie z nich korzystać, by zaoszczędzić oraz jak prawidłowo je lokować. Zrozumieli, na czym polegają obligacje oraz budżet państwa. Oglądali dydaktyczne filmiki, aby uzupełnić wiedze praktyczną. Zwieńczeniem projektu
były gry: Monopoly lub Chłopska Szkoła Biznesu, w której udział brali wszyscy uczestnicy. Studenci zadbali także
o poczęstunek dla uczestników projektu. Na zajęciach panowała bardzo miła atmosfera. Uczniowie z przyjemnością
uczęszczali na zajęcia. Dowiedzieli się wielu rzeczy i nauczyli się, jak ważna jest wartość pieniędzy, których często
nie umieją w odpowiedni sposób zainwestować.
Strona Gimnazjum w Kozłowie
http://gimnazjumkozlow.pl/nasza-szkola/and-more/projekt-me-economy
Celem projektu spotkań jest zwiększenie naszej świadomości na temat zarządzania finansami w kontekście zarządzania własnym i domowym budżetem. Dlatego warsztaty te nie są jedynie nudnymi wykładami. Są próbą nauki
poprzez zabawę. Każdy kolejny warsztat łączy się bowiem z poznaniem nowej gry planszowej, uczącej ekonomi
cznego myślenia.

Uczestnicy o projekcie

