Edukacja ekonomiczna
NBP dla szkół

Edukacja ekonomiczna –
konieczność i wyzwanie!
Wszyscy chcemy żyć bezpiecznie i dostatnio. To, jak radzimy sobie z zasadami ekonomii,
przekłada się nie tylko na nasze powodzenie, lecz także kształtuje obraz gospodarczy
kraju. Przedsiębiorcza postawa, wiedza na temat zarządzania finansami, oszczędzania
czy inwestowania mogą decydować o tym, czy osiągniemy swoje życiowe cele.
Dlatego warto zacząć uczyć się ekonomii jak najwcześniej i być jej ciekawym przez całe życie.

Polacy zdają sobie
sprawę z roli edukacji
finansowej. Aż 70%
uznaje wiedzę
ekonomiczną
za potrzebną
w codziennym życiu*.

* „Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków” (2020)

Misja edukacyjna
Narodowego Banku Polskiego
Działalność edukacyjna jest ważnym obszarem
aktywności NBP
Istotnym elementem misji NBP jest podejmowanie działań służących upowszechnianiu
wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, pobudzaniu postaw przedsiębiorczych,
kształtowaniu odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, podnoszeniu
poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych, popularyzowaniu wiedzy na temat
ekonomicznego dziedzictwa narodowego oraz promowaniu nowoczesnych postaw
wpływających na kształtowanie kapitału społecznego.
Wypełniamy tę misję za pomocą atrakcyjnych i różnorodnych form działań,
w sposób dostosowany do preferencji i możliwości odbiorców.

Wiedza ekonomiczna
w najlepszej formie

Inicjujemy własne działania oraz wspieramy
zewnętrzne projekty zarówno w skali ogólnopolskiej,
jak i lokalnej. Ich wspólnym mianownikiem
jest edukacja ekonomiczna
Propagujemy różnorodne formy upowszechniania wiedzy.
Adresujemy je do wszystkich grup społecznych.
Są to m.in.: szkolenia, warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, konkursy, turnieje,
olimpiady, seminaria, konferencje, debaty, publikacje, wykłady, wystawy.

Edukacja NBP w liczbach
Ponad 100 projektów edukacyjnych,
kilka milionów odbiorców rocznie
dzięki dofinansowaniu NBP
Tylko w ciągu ostatniego roku
dzięki wsparciu NBP zorganizowano:
■

zajęcia edukacyjne, szkolenia i warsztaty dla niemal 120 000 zainteresowanych

■

olimpiady ekonomiczne, w których wzięło udział blisko 17 500 uczniów

■

konkursy, w których uczestniczyło ponad 214 000 osób

■

wystawy dla ponad 31 000 zwiedzających

■

konferencje naukowe z udziałem ponad 1200 uczestników

■

programy stypendialne, z których korzysta blisko 520 studentów

■

studia podyplomowe, dzięki którym wiedzę zdobywa ponad 120 studentów

■

powstało też kilkaset artykułów medialnych, audycji, filmów i publikacji książkowych
dla blisko 3 milionów odbiorców

W projektach dofinansowanych przez NBP
w 2020 r. uczestniczyło m.in.:
■

170 000 uczniów i blisko 4500 nauczycieli

■

ponad 8000 studentów

■

ponad 4500 seniorów

■

blisko 1400 odbiorców z różnych grup zawodowych

Nasz priorytet
Stawiamy na edukację młodych,
pomagamy nauczycielom
Młodzież i nauczyciele to adresaci największej liczby projektów edukacyjnych realizowanych
dzięki wsparciu NBP. Tylko w ostatnim roku wzięło w nich udział blisko 4500 nauczycieli
oraz 170 000 uczniów.

Informacje na temat
działań edukacyjnych:
www.nbp.pl/edukacja

Jak wspieramy edukację ekonomiczną szkół?
■

inicjujemy własne działania skierowane do szkół

■

dofinansowujemy projekty edukacyjne zgłaszane przez szkoły

■

oferujemy bogaty program zajęć i warsztatów dla grup szkolnych
w Centrum Pieniądza NBP i Krakowskim Salonie Ekonomicznym

■

zapraszamy nauczycieli na bezpłatne warsztaty szkoleniowe

■

organizujemy różnorodne zajęcia edukacyjne w Oddziałach Okręgowych NBP

■

ogłaszamy cykliczne konkursy ogólnopolskie i regionalne

■

organizujemy wystawy, tworzymy pomoce edukacyjne

■

udostępniamy księgozbiór Centralnej Biblioteki NBP

Jak szkoły mogą się ubiegać
o dofinansowanie NBP?
Szkoły w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego mogą ubiegać się
o dofinansowanie własnych inicjatyw popularyzujących wiedzę ekonomiczną.
Na propozycje projektów czekamy przez cały rok. Należy je zgłaszać w postaci
elektronicznych wniosków o dofinansowanie.

Tematyka projektów:
■

stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP

■

gospodarka rynkowa

■

gospodarowanie budżetem domowym

■

przedsiębiorczość i zarządzanie przedsiębiorstwem

■

zapobieganie wykluczeniu finansowemu

■

pieniądz i jego historia

■

instytucje i usługi finansowe

■

nowe horyzonty myśli ekonomicznej

Oddziały Okręgowe NBP odgrywają dużą
rolę w realizacji działań edukacyjnych na
szczeblu lokalnym i regionalnym.
W każdym województwie można także
uzyskać szczegółowe informacje na
temat zasad dofinansowania projektów
edukacyjnych.

Oddział Okręgowy w Białymstoku

Oddział Okręgowy w Łodzi

22 108 58 01
sekretariat.bialystok@nbp.pl

22 184 27 04
sekretariat.lodz@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

Oddział Okręgowy w Olsztynie

22 180 22 72
sekretariat.bydgoszcz@nbp.pl

22 108 95 00
sekretariat.olsztyn@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Gdańsku

Oddział Okręgowy w Opolu

22 185 85 25
sekretariat.gdansk@nbp.pl

22 187 75 50
sekretariat.opole@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Katowicach

Oddział Okręgowy w Poznaniu

22 183 21 02
sekretariat.katowice@nbp.pl

22 186 12 62
sekretariat.poznan@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Kielcach

Oddział Okręgowy w Rzeszowie

22 184 11 27
sekretariat.kielce@nbp.pl

22 181 72 33
sekretariat.rzeszow@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Oddział Okręgowy w Szczecinie

22 186 85 02, 22 186 85 00
sekretariat.zielona_gora@nbp.pl

22 189 15 24
sekretariat.szczecin@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Krakowie

Oddział Okręgowy w Warszawie

22 181 21 68
sekretariat.krakow@nbp.pl

22 185 10 03, 22 185 10 16
sekretariat.warszawa@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Lublinie

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

22 108 16 02
sekretariat.lublin@nbp.pl

22 187 13 04
sekretariat.wroclaw@nbp.pl

Program
„Złote Szkoły NBP”
W styczniu 2021 r. wystartowała I edycja ogólnopolskiego programu „Złote Szkoły NBP”.
Jego celem jest aktywizacja szkół i stworzenie ogólnopolskiej sieci
„Złotych Szkół” – liderów upowszechniania wiedzy ekonomicznej.
Program jest skierowany do nauczycieli i uczniów klas 7–8 szkół podstawowych
oraz szkół ponadpodstawowych.
Ideą I edycji było przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie
finansów osobistych, a jej hasło to „Giganci finansów osobistych”.

Szkoły przygotowywały i realizowały
3 zadania programu:
■

spotkanie z ekspertem

■

lekcja z ekonomią

■

szkolna debata

W I edycji udział wzięło
ponad 140 tys. uczniów i nauczycieli

Prestiżowy tytuł
„Złota Szkoła
NBP”otrzymały
284 szkoły z całej
Polski. Spośród
nich 41 szkół
dostało wyróżnienia
i nagrody finansowe.

Konkursy NBP dla szkół

Informacje na temat aktualnie
trwających konkursów na:
www.nbp.pl/edukacja

Konkursy to stały punkt na mapie naszych działań
edukacyjnych. Ich wyróżnikiem jest szeroki zasięg
i atrakcyjne nagrody pieniężne

Konkurs „Uczelnie Szkołom –
o finansach z NBP”
Pod koniec 2019 r. ogłoszono po raz pierwszy konkurs, w ramach którego uczelnie projektowały
innowacyjne działania edukacyjne skierowane do szkół ponadpodstawowych i podstawowych.
W 2021 r. ruszyła II edycja konkursu.

Efekty:
■

projekty zrealizowane w 186 szkołach przez 12 uczelni

■

ponad 6500 uczniów biorących udział w działaniach projektowych

■

ponad 1300 godzin przeprowadzonych zajęć edukacyjnych

■

150 000 zł – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu

Film „Wielcy Polscy Ekonomiści”
można obejrzeć na:
www.nbp.pl/ekonomisci

Konkurs na pracę pisemną
To jeden z najstarszych tego typu konkursów w Polsce, przeprowadziliśmy dziewiętnaście jego edycji.

Efekty:
■

ponad 200 prac o tematyce ekonomicznej, napisanych przez uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w każdej edycji konkursu

W konkursie biorą udział uczniowie klas 7–8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
W 2020 r. młodsi uczniowie mierzyli się z tematem „Wpływ edukacji ekonomicznej na stabilność
systemu finansowego”, natomiast starsi uczniowie pisali prace z zagadnienia „Rola banków
centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”.
Nagrody pieniężne otrzymali nie tylko laureaci
trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach
i autorzy wyróżnionych prac, lecz także
nauczyciele opiekunowie nagrodzonych
uczniów.
W 2021 r. inspiracją dla uczniów do napisania
prac byli bohaterowie filmu „Wielcy Polscy
Ekonomiści”.

Konkurs „Zanim wydam…
O finansach w przedszkolach
i szkołach”
W czerwcu 2021 r. Narodowy Bank Polski po raz pierwszy ogłosił konkurs na najlepszy
scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych adresowany do szkół podstawowych,
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.
Chcemy premiować przede wszystkim działania wprowadzające elementy edukacji finansowej
od najmłodszych lat, a także kształtujące pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami.

Zgłoszone scenariusze musiały dotyczyć minimum jednego
z niżej wymienionych obszarów tematycznych:
■

Moje pierwsze pieniądze

■

Pierwsze oszczędności

■

Praca i wynagrodzenie

■

Budżet domowy

■

Zakupy

■

Zagrożenia w świecie finansów

■

Pożyczanie pieniędzy

Warsztaty dla nauczycieli
Rocznie w szkoleniach online organizowanych przez NBP
bierze udział kilkuset nauczycieli
Cyfrowy warsztat pracy nauczyciela przedsiębiorczości, metoda
projektowa w edukacji przedsiębiorczości i ekonomii, zawody przyszłości,
a także rozwój postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych – to tematy
organizowanych przez nas warsztatów online. Dzięki nim nauczyciele
z całej Polski mają szansę rozwijać swoje umiejętności dydaktyczne,
interpersonalne i metodyczne, również w trudnym czasie
nauczania zdalnego.

W ciągu ostatnich
4 lat w szkoleniach
w całej Polsce
wzięło udział blisko
1000 nauczycieli.

Tematy najnowszych warsztatów to np.:
■

Jak uczyć skutecznie i stymulować zaangażowanie?
Wykorzystanie skutecznych technik nauczania
w prowadzeniu lekcji przedsiębiorczości i WOS.

■

Gamifikacja w edukacji ekonomicznej.

■

Jak wspierać uczniów w planowaniu przyszłej kariery zawodowej?
Interaktywne narzędzia wspierające.

■

Jak pracować na lekcjach PPi WOS z wykorzystaniem mechanizmu
kodowania dualnego? Myślenie wizualne, sketchnoting.

■

Jak wdrażać sprawdzone metody, aby zwiększyć korzyść edukacyjną?
Przygotowanie cyfrowego quizu.

■

Jak mądrze korzystać z technologii
informacyjno-komunikacyjnych w edukacji?

Więcej szczegółów i najbliższe terminy
warsztatów na: www.nbp.pl/edukacja
i w Oddziałach Okręgowych NBP

W czerwcu 2020 r. uruchomiliśmy
zakładkę www.nbp.pl/edukacja
w nowej odsłonie.

Materiały edukacyjne
do pobrania
W internecie publikujemy materiały edukacyjne, m.in. broszury dotyczące działalności NBP
oraz pakiety dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji interdyscyplinarnych, łączących tematykę
ekonomiczną z różnymi przedmiotami szkolnymi. Scenariusze lekcji wraz z multimediami
opracowaliśmy głównie z myślą o nauczycielach szkół ponadpodstawowych.

Scenariusze zajęć dla uczniów
klas 7–8 szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych
Laboratorium
autentyczności
Geografia
Wpływ inflacji na gospodarkę
i życie przeciętnego człowieka

Na czym polega funkcja emisyjna banku centralnego
i jakie są zabezpieczenia polskich banknotów obiegowych?

Skąd bierze się inflacja i jak bank centralny na nią wpływa?
Jak oblicza się inflację na podstawie wskaźnika CPI i z czego
składają się koszyki zakupowe cen w różnych państwach?

Chemia
Chemia na straży pieniądza

Matematyka
Obliczanie inflacji i analiza
wpływu zmiany wysokości stóp
procentowych na konsumentów

Historia
Pieniądz w dziejach Polski

Podstawy
przedsiębiorczości
Rola pieniądza w gospodarce

Z czego jest zrobiona polska moneta jednogroszowa?
Czym jest polimer? Co to znaczy, że bank centralny jest
wyłącznym emitentem banknotów i monet w Polsce?

Jakie są wzory na wskaźnik inflacji i wartość koszyka inflacyjnego?
Jakie są zależności między inflacją a wzrostem lub obniżką stóp
procentowych? Jak stopy procentowe wpływają na konsumentów
w różnych życiowych sytuacjach?

Czym płacono na ziemiach polskich od średniowiecza do denominacji
w 1995 r.? Jakie były najważniejsze polskie reformy walutowe
na przestrzeni wieków? Jak kształtowała się polska bankowość
centralna?

Czym jest pieniądz i jak przebiegała jego ewolucja od barteru po
„waluty” wirtualne? Jakie są podstawowe funkcje pieniądza oraz
jego cechy? Co kryje się pod pojęciem ruchu okrężnego pieniądza
w gospodarce?

Podstawy
przedsiębiorczości
Polityka pieniężna Narodowego
Banku Polskiego

Podstawy
przedsiębiorczości
Narodowy Bank Polski –
jego funkcje i znaczenie

Jakie są podstawowe narzędzia polityki pieniężnej NBP?
Czym różnią się ekspansywna i restrykcyjna polityka pieniężna?
Na czym polega zależność między zmianą stóp procentowych przez
NBP a oprocentowaniem kredytów udzielanych przez banki osobom
fizycznym i przedsiębiorcom?

Czym bank centralny różni się od innych banków oraz jaką rolę pełni
NBP w polskim systemie bankowym? Co to znaczy, że NBP jest
bankiem emisyjnym, bankiem państwa, bankiem banków?
Jaką rolę odgrywa NBP w funkcjonowaniu gospodarki,
przedsiębiorstw oraz w życiu człowieka?

Scenariusz zajęć dla
szkół ponadpodstawowych
Bank centralny

Jaka jest historia najstarszych banków centralnych w Europie?
Jaką rolę odgrywa współcześnie NBP w polskiej gospodarce?

Materiały do pobrania na:
www.nbp.pl/edukacja

Materiały do pobrania na:
www.nbp.pl/edukacja

Wykłady online
W 2020 r., z okazji uczestnictwa NBP w Global Money Week – ogólnoświatowym wydarzeniu
promującym edukację finansową, nagraliśmy wykłady ekspertów banku centralnego.
Te wartościowe materiały edukacyjne są ciekawym uatrakcyjnieniem lekcji, a dzięki nagraniom
każdy nauczyciel w Polsce może „zaprosić” eksperta NBP na swoją lekcję.

Wykład „Ile kosztuje kredyt? Tajemnicze RRSO”
Co jest prawdziwym kosztem kredytu lub pożyczki? Jak sprawdzić, ile zapłacisz za pożyczone
pieniądze? Co to jest RRSO? Czy oprocentowanie to wyłączny koszt kredytu lub pożyczki?
Jak okres kredytowania wpływa na faktyczny koszt pożyczonych środków?

Wykład
„Ekonomia współdzielenia”
Jakie uprawnienia daje prawo własności? Jakie
koszty ponosi właściciel, a jakie użytkownik?
Czy umiemy efektywnie korzystać z tego,
co kupiliśmy? Lepiej kupić czy wynająć?
Jakie korzyści i zagrożenia przynosi
sharing economy?

Wydawnictwa edukacyjne
i popularnonaukowe
Staramy się, by nasze materiały dla uczniów były ciekawe i atrakcyjne.
Zależy nam, by trudne pojęcia związane z pieniądzem stały się zrozumiałe,
a nauka kojarzyła się również z rozrywką. Dlatego tworzymy także gry i komiksy.

ekonoMistrz – gra karciana
Gra karciana ekonoMistrz to narzędzie
edukacyjne i jednocześnie emocjonująca,
nieskomplikowana rozgrywka.
Pokazuje, że nauka poprzez zabawę jest
nie tylko możliwa, lecz przynosi także
odpowiednie efekty w postaci pogłębienia
wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej.
Tematyka gry koncentruje się na
zagadnieniach związanych z NBP,
ekonomią i bankowością. Gracz po
przeprowadzonej rozgrywce poznaje nowe
pojęcia z dziedziny ekonomii, dzięki czemu
łatwiej może zrozumieć z pozoru trudne
terminy.
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ekonoMistrz Junior – gra planszowa
Gra planszowa ekonoMistrz Junior dla dzieci w wieku 7–10 lat umożliwia emocjonującą, dostosowaną
poziomem wiedzy i umiejętności do potencjalnego odbiorcy rozgrywkę, jednocześnie zaznajamiając
z treściami związanymi z pieniądzem – przede wszystkim oszczędzaniem, wydawaniem pieniędzy
i finansami osobistymi.
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W czasie swojego panowania
Bolesław Chrobry wybił kilkanaście różnych
wzorów denarów. Monety świadczyły o władzy
króla i zamożności jego ziem.

KR

KR

W Europie posługiwano się w tych czasach
srebrnymi monetami – denarami.
Nawiązywały one do dziedzictwa
sztuki menniczej starożytnego Rzymu.

KRÓLESTWO
DANII

KSIĘSTWO
POLSKIE

CESARSTWO
NIEMIECKIE

KRÓLESTWO
CZECH
KRÓLESTWO
FRANCJI

RUŚ
KIJOWSKA

Jestem panem
kraju Polan. Nie będę gorszy
od władców na zachodzie.
Czas, abym również wybił
własną monetę!

KRÓLESTWO
WĘGIERSKIE

Na jednym z nich zachował się
do dziś najstarszy oryginalny zapis
nazwy naszego kraju.
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Denar Princes Polonie

II

KALIFAT
KORDOBAŃSKI

Denar przez kilka
kolejnych wieków był
najpopularniejszą
monetą na ziemiach
polskich.

Bolesław Chrobry był pierwszym
polskim władcą, który wybił monety.

Kiedy w roku 1000
do Polski przyjechał z zachodu
cesarz Germanów, Oon III,
Bolesław nie omieszkał
mu ich zaprezentować.

Denar Gnezdun Civitas
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Komiks „Na tropach złotego.
Opowieść o polskim
pieniądzu na przestrzeni
wieków”
Komiks „Na tropach złotego” to fascynująca podróż
śladami polskich monet i banknotów przez blisko
1000 lat historii państwa. Główną ideą tej publikacji
jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń
w gospodarczych dziejach Polski w formie ciekawej
opowieści rysunkowej, w sposób atrakcyjny dla
dzieci i młodzieży. Dzięki bogatej szacie graficznej
czytelnik może wczuć się w historyczny kontekst
narracji i poznać wiele niezwykłych faktów i postaci
związanych z historią polskiego pieniądza.

Opowieść o polskim
pieniądzu
na przestrzeni wieków

ISSN 2299-63

„Bankoteka” –
magazyn Centrum Pieniądza NBP
„Bankoteka” od kilku lat towarzyszy Centrum Pieniądza NBP
im. Sławomira S. Skrzypka. Pierwotnym zadaniem publikacji było
relacjonowanie przebiegu prac nad placówką oraz przybliżanie idei
jej tworzenia poprzez wywiady z twórcami koncepcji merytorycznej
i artystycznej. Dziś przedstawia historię eksponatów i prezentuje
aktualne wydarzenia edukacyjne CP NBP.

Październik 202

Bankoteka
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W Y D A N I E

S P E C J A L N E

LAT
CENTRUM PIENIĄDZA
NB

Dotychczas ukazało się ponad trzydzieści numerów
„Bankoteki” w wersji polskiej, angielskiej i rosyjskiej. Pięć wydań
magazynu opisywało wystawy czasowe poświęcone historii
polskiej i amerykańskiej bankowości centralnej, reformom
Władysława Grabskiego, wojennym losom złota Banku Polskiego,
dziejom polskiego pieniądza oraz polskim rezerwom złota.

„Biblioteka edukacyjna Centrum Pieniądza NBP”
„Biblioteka edukacyjna Centrum Pieniądza NBP” to cykl wydawniczy składający się z kilku serii
tematycznych. Wydawnictwo skupia się na popularyzowaniu wiedzy dotyczącej polskiego
dziedzictwa ekonomicznego oraz zagadnień prezentowanych na ekspozycji stałej. Jego założeniem
jest przedstawienie wybranych kwestii z zakresu
numizmatyki, historii pieniądza, bankowości centralnej,
gospodarczych dziejów państwa i osiągnięć polskiej myśli
ekonomicznej.
„Bibliotekę edukacyjną CP NBP” zainaugurowała w 2020 r.
seria „Biografie”. Prezentuje ona dokonania wybitnych
polskich działaczy gospodarczych i społecznych,
bankowców i ekonomistów, osoby związane
z bankowością centralną i prywatną, skarbowością,
finansami oraz szeroko rozumianą polityką gospodarczą.

P

Centrum
Pieniądza NBP
Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka to
nowoczesna placówka edukacyjno-wystawiennicza
zlokalizowana w siedzibie NBP w Warszawie.

Na zwiedzających czeka 16 sal
tematycznych poświęconych
historii pieniądza i bankowości.
W bogatej oprawie scenograficznej
wystawiono ponad 4000 eksponatów
i udostępniono 200 aplikacji multimedialnych.
Interaktywna ekspozycja jest dostosowana
do potrzeb wszystkich grup odbiorców,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży szkolnej. Wśród wielu atrakcji
można znaleźć: wyjątkową kolekcję kilku
tysięcy monet i banknotów, laboratorium,
w którym można sprawdzić autentyczność
własnych banknotów, skarbiec, a w nim
prawdziwą 12,5-kilogramową sztabę złota
o wartości ok. 2,8 mln złotych.

Od otwarcia Centrum
Pieniądza NBP
w 2016 r. do końca
2020 r. placówkę
odwiedziło prawie
280 000 osób.

Fot. K. Słomka

Interaktywna edukacja
w Centrum Pieniądza NBP
Zwiedzanie i wszystkie oferowane aktywności edukacyjne są bezpłatne. Oferta jest skierowana
do uczniów na każdym poziomie nauczania, a jej format i treść są dopasowane do wieku.
Wszystkie zajęcia są prowadzone za pomocą najnowszych metod dydaktycznych.
W czasie zajęć uczniowie zdobywają wiedzę, która przydaje się w praktyce.
Tematy lekcji i warsztatów uzupełniają szkolny program nauczania i pomagają w jego
realizacji w zakresie historii, przedsiębiorczości czy wiedzy o społeczeństwie.

Zajęcia dla szkół w CP NBP to:
■

zajęcia prowadzone w salach ekspozycyjnych

■

tematyczne ścieżki zwiedzania z animatorem przeznaczone dla grup szkolnych

■

warsztaty w sali edukacyjnej wyposażonej w specjalnie zaprojektowane i wykonane
pomoce dydaktyczne

4530 grup szkolnych
na zajęciach i warsztatach

Adres:
Centrum Pieniądza NBP
Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21

Jak zarezerwować
zwiedzanie i zajęcia
w Centrum Pieniądza NBP?
Wstęp do Centrum Pieniądza NBP
oraz udział we wszystkich zajęciach
edukacyjnych jest bezpłatny!
Centrum Pieniądza NBP
jest otwarte:
od wtorku do niedzieli: 10.00–18.00
w czwartek: 10.00–20.00

Rezerwacje wizyt przyjmowane są
wyłącznie online
rezerwacje.cpnbp.pl

Pytania i ewentualne problemy można zgłaszać
telefonicznie pod numerem +48 22 185 25 25
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00–16:00.

Rezerwacja online wizyty krok po kroku:
■

przeczytaj – zapoznaj się z ofertą edukacyjną CP NBP

■

zarezerwuj – zarezerwuj online zajęcia, warsztat lub zwiedzanie w CP NBP,
wypełniając wszystkie wymagane pola w formularzu rezerwacji

■

potwierdź – potwierdź rezerwację wizyty w ciągu 2 godzin, klikając link przesłany na adres
podany w formularzu (brak potwierdzenia spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji
w ciągu 2 godzin)

■

potwierdź ponownie – na trzy dni przed planowaną wizytą potwierdź ponownie obecność
w CP NBP
anuluj rezerwacje – klikając link do anulowania wizyty przesłany na adres podany
w formularzu lub zadzwoń do nas

Grupa szkolna może liczyć
do 25 osób wraz z opiekunami
Czas trwania zajęć od 45 minut
do 1,5 godziny
Na zwiedzenie ekspozycji
i zajęcia należy zarezerwować
od 1,5 do 2 godzin

Fot. K. Słomka

■

Krakowski Salon
Ekonomiczny NBP

Przestrzeń, w której dbamy o wartości
Krakowski Salon Ekonomiczny NBP to nowe miejsce na edukacyjnej mapie Krakowa.
Mieści się na parterze zabytkowego gmachu przy ul. Basztowej 20,
w siedzibie krakowskiego Oddziału Okręgowego NBP.

Salon to także wyjątkowe forum wymiany myśli
i krzewienia wiedzy ekonomicznej,
miejsce spotkań osób zainteresowanych
rozwojem i poznaniem zagadnień ekonomicznych.
Działalność Krakowskiego Salonu Ekonomicznego wpisuje się bezpośrednio w program edukacji
ekonomicznej NBP. Ideą Salonu jest przybliżanie społeczeństwu zasad funkcjonowania banku
centralnego oraz historii pieniądza i gospodarki od początków istnienia państwa polskiego
do czasów obecnych.

Edukacja w Krakowskim Salonie
Ekonomicznym NBP
Zachęcamy nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wykładowców akademickich
do kontaktu i ustalenia tematów oraz terminów wykładów i lekcji w naszej edukacyjnej przestrzeni.
Proponujemy także wychowawcom przedszkolnym zorganizowanie rozwijających zajęć dla
najmłodszych w Krakowskim Salonie Ekonomicznym. Służymy wiedzą, odpowiednim przygotowaniem
i energią, żeby wspólnie z uczniami odbyć pasjonującą podróż przez historię pieniądza i rodzimej
bankowości. Zajęcia zawsze dostosowane są do wieku i stanu wiedzy uczestników.
Z przyjemnością wesprzemy nauczycieli w przeprowadzeniu merytorycznych zajęć wzbogaconych
o kontakt z najprawdziwszym dziedzictwem polskiego pieniądza i wspaniałymi eksponatami.

Przygotowaliśmy nowoczesną, multimedialną ekspozycję,
która ułatwi przyswojenie wiedzy i zainspiruje do dalszych
naukowych poszukiwań.
Zajęcia odbywają się na ekspozycji
z wykorzystaniem prezentowanych infografik,
aplikacji multimedialnych, a także wystawy
monet i banknotów okolicznościowych oraz
obiegowych w Gabinecie numizmatycznym.
Czas trwania zajęć, które można wybrać
z poniższej listy, to jedna godzina lekcyjna.

Adres:
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Krakowie
Kraków, ul. Basztowa 20

Warunki zwiedzania
Ze względów bezpieczeństwa liczba osób mogących jednocześnie przebywać
na terenie Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP jest ograniczona.

Wstęp na wystawę i udział w zajęciach edukacyjnych
w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP
jest bezpłatny!
Wystawę Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP można zwiedzać:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00.
Zwiedzanie trwa ok. 1 godziny.
Szkoły, placówki edukacyjne i zorganizowane grupy chcące wziąć udział w zajęciach proszone są
o wcześniejsze zgłoszenie rezerwacji na kse@nbp.pl, +48 22 18 12 272 lub +48 22 18 12 270
z wyborem tematu oraz terminu zajęć.

Centralna
Biblioteka NBP

Adres:
Centralnej Biblioteki NBP
Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21

To jeden z największych księgozbiorów z zakresu nauk ekonomicznych w Polsce.
Liczy ponad 154 000 woluminów. Biblioteka ma status biblioteki naukowej. Oferuje publikacje
polskie i obcojęzyczne m.in. z zakresu bankowości, finansów, prawa, zarządzania,
technologii informacyjnych, marketingu oraz numizmatyki.
Udostępnia 174 tytuły czasopism krajowych i zagranicznych.

W bibliotece można skorzystać
z elektronicznych baz danych, m.in.:
■

systemów informacji prawnej LEX i Legalis

■

bibliotek cyfrowych, np. IBUK Libra

■

JSTOR

■

ProQuest

Zachęcamy
do korzystania
z katalogu online
i multiwyszukiwarki:
biblioteka.nbp.pl

Publikacje są udostępniane w nowoczesnej czytelni ze stanowiskami internetowymi
lub wypożyczane na rewersy międzybiblioteczne.

Centralna Biblioteka NBP jest otwarta:
■

poniedziałek–piątek: 8.00–16.00

■

sobota: 9.00–13.00 (wrzesień–czerwiec)

Kontakt:
tel. 22 185 13 72
e-mail: biblioteka@nbp.pl

Zapraszamy na stronę: www.nbp.pl/edukacja
■

informacje o aktualnych wydarzeniach, konkursach, wystawach

■

zaproszenia na warsztaty szkoleniowe

■

ciekawe materiały edukacyjne

■

scenariusze lekcji ekonomicznych

