Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL
Szkolenie przygotowujące do roli Wolontariusza BAKCYLA
DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?
Uczestnikami szkolenia jest grupa kandydatów na Wolontariuszy projektu BAKCYL.
Zadaniem Wolontariusza BAKCYLA jest:
• Wprowadzić uczniów w podstawy codziennych finansów, tak aby potrafili lepiej
funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie
• Potwierdzić odpowiedzialność społeczną banków i bankowców przejawiającą się troską
o kompetencje finansowe swoich przyszłych klientów pod hasłem: Mam zaufanie do
banku, bo go znam i znam ludzi, którzy w nim pracują.

CO UCZESTNICY OSIĄGNĄ POPRZEZ UDZIAŁ W SZKOLENIU?
Celem szkolenia w formule samokształceniowej i warsztatowej jest przygotowanie
trenerskie do prowadzenia lekcji BAKCYLA dla uczniów w szkołach na poziomie
gimnazjalnym.
W szczególności, w wyniku szkolenia uczestnicy:
• będą posiadali pełną informację na temat projektu BAKCYL: poznają kontekst
projektu, jego cele, oczekiwania wobec wolontariusza, zadania po stronie
wolontariusza i WIB
• poznają scenariusze wszystkich lekcji, które będą omówione zarówno od strony
treści merytorycznych, jak i stosowanych metod nauczania (ćwiczenia, quizy)
• udoskonalą umiejętności trenerskie pod kątem prowadzenia zajęć w klasie, poznają
specyfikę pracy z uczniami na lekcji, jak zachować się w różnych sytuacjach, z
jakimi mogą spotkać się w szkole
• przećwiczą wybrane fragmenty lekcji w bezpiecznych warunkach szkoleniowych i
uzyskają informację zwrotną na temat swoich wystąpień. Poszczególne wystąpienia
będą nagrywane. Nagrania zostaną udostępnione wolontariuszom do analizy własnej
i samodoskonalenia warsztatu.

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SZKOLENIA?
Przed szkoleniem uczestnicy proszeni są o określenie dwóch tematów lekcji, których
fragment najchętniej by poprowadzili. Pozwoli to nam podzielić wszystkich uczestników na
cztery grupy, z których każda wspólnie poprowadzi jedną lekcję BAKCYLA (jej wybrane
fragmenty).
Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi przed
szkoleniem warsztatowym. W tym celu WIB przekaże mailowo każdemu uczestnikowi
indywidualny login i hasło dostępu do strefy wolontariusza na stronie
www.bakcyl.wib.org.pl, gdzie są dostępne materiały umożliwiające przygotowanie się do
warsztatów. Wraz z danymi dostępowymi do strefy wolontariusza uczestnik otrzyma temat
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lekcji i listę wybranych fragmentów do poprowadzenia przez wolontariuszy przypisanych
do tego tematu. W strefie wolontariusza prosimy o zapoznanie się z:
•
•
•

Programami lekcji (rekomendujemy zapoznanie się z programami wszystkich lekcji,
a szczególnie tej, której fragment będzie uczestnik prowadził; warto ją także
przećwiczyć) - dostępne w zakładce LEKCJE
Vademecum wolontariusza, zawierającym praktyczne informacje, jak prowadzić
lekcje w szkole - dostępne w zakładce SZKOLENIE WOLONTARIUSZY
Nagraniem „Warsztat pracy trenera”, zawierającym wskazówki służące
doskonaleniu warsztatu trenerskiego - dostępne w zakładce SZKOLENIE
WOLONTARIUSZY

UWAGA! Zapoznanie się z materiałami przed warsztatami jest niezbędne, aby móc
efektywnie uczestniczyć w zajęciach.

JAK BĘDĄ PRZEBIEGAŁY ZAJĘCIA?
Udział w całości szkolenia jest obowiązkowy. Prosimy o punktualne przybycie na zajęcia.
Zaczynamy o godz. 9.00 kluczowymi informacjami o projekcie. Przewidziana jest także
sesja pytań i odpowiedzi dotyczących projektu, zasad współpracy, etc.
Następnie uczestnicy zostaną podzielenie na grupy wg przypisanych tematów lekcji. W
ramach danej grupy uzgadniają miedzy sobą podział fragmentów lekcji do poprowadzenia
w trakcie warsztatów. Każdy uczestnik będzie prowadził samodzielnie tylko jeden, około 510 minutowy, fragment lekcji. Wystąpienie powinno przewidywać interakcję z grupą i być
zgodne z dobrymi praktykami prowadzenia zajęć (stąd konieczność wcześniejszego
zapoznania się z materiałami dydaktycznymi ze strefy wolontariusza).
Po każdej lekcji nastąpi omówienie pod kątem sposobu prowadzenia zajęć przez
wolontariuszy. Informacja zwrotna będzie pochodziła od Głównego Dydaktyka WIB-CKP,
Dyrektora Projektu BAKCYL, a także nawzajem od pozostałych uczestników szkolenia.
Omówienie poszczególnych wystąpień będzie służyło doskonaleniu warsztatu trenerskiego
wolontariuszy oraz sposobu przekazywania treści zawartych w lekcjach, dzięki nauce na
własnych i cudzych atutach i błędach.
Na zakończenie szkolenia zostanie przedstawiony plan dalszych działań w projekcie. Każdy
uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Dodatkowy materiał do pracy własnej - poszczególne wystąpienia będą nagrywane.
Nagrania nie będą omawiane na szkoleniu, ale zostaną udostępnione wolontariuszom do
analizy własnej i samodoskonalenia warsztatu.
W materiałach na szkoleniu uczestnicy otrzymają m.in. wydrukowane wszystkie konspekty
lekcji (dostępne w wersji elektronicznej w strefie wolontariusza na stronie
www.bakcyl.wib.org.pl).

KIEDY I GDZIE ODBĘDZIE SIĘ SZKOLENIE?
Terminy szkoleń warsztatowych:

Warszawa
Poznań
Gdańsk
Warszawa lub Łódź

25 lutego 2016 (czwartek), godz. 9:00-17:30
10 marca 2016 (czwartek), godz. 9:00-17:30
31 marca 2016 (czwartek), godz. 9:00-17:30
21 kwietnia 2016 (czwartek), godz. 9:00-17:30

WIB zastrzega możliwość zmiany terminów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z
wyprzedzeniem.
2
www.bakcyl.wib.org.pl

Zapewniamy wyżywienie w trakcie szkolenia. Przewidziane są kilkunastominutowe przerwy
kawowe oraz dłuższa przerwa obiadowa.
Dla osób dojeżdżających spoza miasta, w którym prowadzone jest szkolenie (ale w obrębie
danego województwa) WIB zwróci koszty dojazdu na podstawie przedłożonych przez
uczestników oświadczeń (zgodnie ze wzorem dostępnym w strefie wolontariusza na stronie
www.bakcyl.wib.org.pl).

JAKI JEST PROGRAM SZKOLENIA?
9:00

Rozpoczęcie
O projekcie BAKCYL
BAKCYL w szkołach. Zasady współpracy
Prowadzący: Urszula Szulc, Dyrektor Projektu BAKCYL
Lekcje BAKCYLA – na co zwrócić uwagę
Prowadzący: Urszula Szulc
Przygotowanie do części warsztatowej szkolenia (podział grupy szkoleniowej na
grupy, wybór fragmentów lekcji oraz czas na przygotowanie)
Prowadzący: Małgorzata Gromiec, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w WIB, Główny
Dydaktyk WIB-CKP

12:15-13:15 Obiad
Warsztaty – lekcje: „Twoje pieniądze” i „Pożyczaj z głową”
Uczestnicy przedstawiają swoje fragmenty powyższych lekcji. Po przeprowadzeniu
przez grupę wszystkich fragmentów danej lekcji przewidziane jest omówienie i
informacja zwrotna dla uczestników.
Prowadzący: Małgorzata Gromiec
Warsztaty – lekcje: „Mądre inwestowanie” i „Finanse na całe życie”
Uczestnicy przedstawiają swoje fragmenty powyższych lekcji. Po przeprowadzeniu
przez grupę wszystkich fragmentów danej lekcji przewidziane jest omówienie i
informacja zwrotna dla uczestników.
Prowadzący: Małgorzata Gromiec

Podsumowanie szkolenia, plan dalszych działań w projekcie, rozdanie
zaświadczeń
Prowadzący: Urszula Szulc i Małgorzata Gromiec
17.30 Zakończenie szkolenia

WIĘCEJ INFORMACJI:
•
•
•

Urszula Szulc, Dyrektor Projektu BAKCYL tel.
696 410 803, tel. 22 826 99 24, uszulc@wib.org.pl
Magdalena Więcek, Koordynator Projektu
BAKCYL, tel. 694 489 915, 22 826 99 24, mwiecek@wib.org.pl
Małgorzata Molenda, Koordynator projektu
BAKCYL w województwie wielkopolskim,
tel. 664 489 915, 22 826 99 24, mmolenda@wib.org.pl
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Warszawski Instytut Bankowości, tel. 22 826 99 24, www.wib.org.pl
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