Zgłoszenie terminów lekcji w projekcie BAKCYL
Dane szkoły uczestniczącej w projekcie BAKCYL:
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Koordynator projektu BAKCYL w szkole:
Imię i nazwisko
Telefon
Adres mailowy









Szkoła może wyznaczyć jedną, albo dwie klasy, które odbędą lekcje BAKCYLA (minimum
2 tematy – do wyboru z podanej w formularzu listy). Opisy lekcji są dostępne na stronie
http://bakcyl.wib.org.pl/programlekcjidlaszkolpodstawowych
Podczas lekcji wykorzystywane są: prezentacja Power Point, ćwiczenia praktyczne
i krótkie filmiki edukacyjnych.
Lekcje BAKCYLA prowadzą wolontariusze z banków – doświadczeni praktycy,
którzy odbyli specjalne szkolenie przygotowujące do roli prowadzącego lekcje BAKCYLA.
W celu optymalnego wykorzystania czasu wolontariuszy, prosimy o zaplanowanie lekcji
w bloku przynajmniej dwóch zajęć z uczniami. Zależy nam, aby wolontariusz mógł
jednorazowo przeprowadzić 2 lekcje bez przerwy (z jednego tematu dla dwóch klas
lub dwa różne tematy dla jednej klasy).
Zgłoszone przez Państwa terminy lekcji muszą zostać potwierdzone przez Warszawski
Instytut
Bankowości
(po
otrzymaniu
akceptacji
przeprowadzenia
lekcji
przez wolontariusza/wolontariuszy).
Na każdej lekcji wymagana jest obecność nauczyciela z danej szkoły, który wesprze
wolontariusza w opiece nad klasą.

Prosimy o wypełnienie poniższych formularzy. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:
Alicja Zaczek-Żmijewska, Koordynator Projektu BAKCYL
tel. 22 826 99 24 wew. 114, 664 907 210, e-mail: azmijewska@wib.org.pl
Magdalena Więcek, Koordynator Projektu BAKCYL
tel. 22 826 99 24 wew. 123, 694 489 915 , e-mail: mwiecek@wib.org.pl
Urszula Szulc, Dyrektor projektów edukacyjnych
tel. 22 826 99 24 wew. 117, 696 410 803, e-mail: uszulc@wib.org.pl

www.bakcyl.wib.org.pl

INFORMACJE NT. LEKCJI DLA KLASY …………………..
Informacje nt. klasy, która odbędzie lekcje BAKCYLA:
Klasa (np. VIA)

Liczba osób w klasie

Charakter klasy (krótki opis dot.
zachowania, poziomu zaawansowania)
Czy wolontariusz prowadzący lekcje może nagradzać
uczniów za aktywność? Jeśli tak, to w jaki sposób ?
(np. oceny i plusy z przedmiotu WOS)

Terminarz lekcji BAKCYLA dla ww. klasy:


Lekcja TWOJE PIENIĄDZE – 45 minut

Data
(dzień i miesiąc)


Lekcja OD OSZCZĘDZANIA DO INWESTOWANIA – 45 minut

Data
(dzień i miesiąc)


Godzina rozpoczęcia
(godzina i minuta)

Godzina rozpoczęcia
(godzina i minuta)

Lekcja ZASADY BEZPIECZNEGO POŻYCZANIA – 45 minut

Data
(dzień i miesiąc)

Godzina rozpoczęcia
(godzina i minuta)

Informacje logistyczne:
Do przeprowadzenia lekcji BAKCYLA ww. klasie szkoła wyznacza salę numer:
(jeśli ta informacja nie jest jeszcze znana, prosimy o maila najpóźniej 4 dni przed lekcją)





Czy sala będzie wyposażona w:
komputer z możliwością odtworzenia
 dostęp do
prezentacji Power Point i nagłośnieniem
Internetu
(wystarczą zwykłe głośniki):
(opcjonalnie)


projektor

Gdzie ma się udać wolontariusz
przed lekcją/ kogo szukać?
Prosimy o numer kontaktowy do opiekuna lekcji w szkole,
który przekażemy wolontariuszowi/wolontariuszom.
UWAGI:

www.bakcyl.wib.org.pl

ekran
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