ABC - EKONOMII – Wspólnie zadbajmy o edukację finansową najmłodszych!
“ABC-Ekonomii” to autorski projekt Artura Czepczyńskiego, właściciela firmy ABCCzepczyński. Ma on za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród
przedszkolaków (5-,6-latki) oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.
W ramach projektu powstała książka pt. „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie
finansów”, której autorami są Żaneta Kupczyk i Wiktor Czepczyński. Publikacja zawiera 12
opowiadań, z których każde porusza inne zagadnienie ze świata ekonomii i finansów.
Na podstawie książki nauczyciele i terapeuci – Żaneta Kupczyk i Damian Kupczyk- opracowali
pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą scenariusze, karty pracy,
infografiki oraz gra edukacyjna.
W czerwcu bieżącego roku miał miejsce pilotaż projektu w przedszkolach gminy Międzychód
oraz w przedszkolu w Warszawie. 146 dzieci z 5 przedszkoli miało okazję uczestniczyć
w warsztatach pn. „Czym są pieniądze?” opartych na pierwszym rozdziale książki
i przygotowanych materiałach edukacyjnych. Pozytywne reakcje i zainteresowanie dzieci,
rodziców oraz wychowawców potwierdziły zasadność edukacji finansowej już od
najmłodszych lat.
O wartości inicjatywy świadczy fakt, że jest rekomendowana i polecana przez m.in.:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (Oddział Wielkopolski w Poznaniu), Wielkopolski
Związek Pracodawców LEWIATAN, Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej oraz
Fundację Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego - patronów projektu.
Na przełomie sierpnia i września firma będzie bezpłatnie przekazywała zestawy książek,
materiały edukacyjne oraz gadżety wszystkim przedszkolom i szkołom podstawowym, które
zechcą realizować projekt „ABC - Ekonomii”. Materiały dostępne będą również na
dedykowanej projektowi stronie internetowej www.abc-ekonomii.edu.pl, dzięki czemu
rodzice chcący prowadzić edukację finansową swych dzieci otrzymają do tego potrzebne
narzędzia.
Podkreślić należy, że projekt edukacyjny firmy ABC-Czepczyński realizowany jest w całości
pro publico bono. Przedszkola i szkoły przystępujące do projektu nie ponoszą z tego tytułu
żadnych kosztów finansowych.
Mamy nadzieję, że realizacja projektu „ABC-Ekonomii” wpłynie na wzrost wiedzy
i umiejętności dzieci w zakresie zagadnień dotyczących ekonomii, finansów
i przedsiębiorczości – mówi koordynator projektu, Damian Kupczyk. – Chcemy zachęcić
placówki oświatowe do upowszechniania, w ramach pełnienia funkcji dydaktycznowychowawczej, edukacji finansowej, która jest naszym zdaniem bardzo ważna, a w obecnym
systemie edukacji marginalizowana.
Prezes firmy ABC-Czepczyński zachęca przedsiębiorców do współpracy przy
projekcie. Aby zostać partnerem projektu należy wejść na stronę www.abc-ekonomii.edu.pl
i wysłać zgłoszenie znajdujące się w zakładce „Współpraca”. Na jego podstawie
koordynatorzy projektu będą się kontaktowali z przedstawicielami przedsiębiorstw.
Twórcy projektu „ABC-Ekonomii” zapraszają do odwiedzenia strony internetowej oraz
fanpage’a na Facebook ’u. Tam znajdą Państwo odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości
oraz dane kontaktowe koordynatorów – p. Żanety Kupczyk i p. Damiana Kupczyka.

