Lekcja ekonomii
Program „Na Własne Konto”, koordynowany przez
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, to inicjatywa skierowana
do uczniów gimnazjów z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
W ramach programu uczniowie biorą udział w dodatkowych
lekcjach z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej.
Uczniowie odwiedzili placówki Banku Spółdzielczego
w Brańsku: w Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Boćkach i Narewce.

- zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych
pomiędzy młodzieżą miejską a młodzieżą pochodzącą z terenów
wiejskich.
Placówki Banku odwiedzili uczestnicy warsztatów ze szkół :
- Publicznego Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych - O/BS w Bielsku
Podlaskim
- Gimnazjum im. Tamary Sołoniewicz z Narewki - O/BS
w Siemiatyczach
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II z Bociek - O/BS w Boćkach
- Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkolno Przedszkolnym
z Białowieży - O/BS w Narewce.
Uczniowie mieli okazję poznać tajniki ekonomii, dowiedzieli się też
jak oszczędzać, w co inwestować, jak korzystać z bankomatu, co to
jest i jak działa konto bankowe oraz wypróbowali umiejętności przy
zakładaniu własnego rachunku bankowego.

O/BS w Bielsku Podlaskim Filia nr 1
W programie biorą udział uczniowie gimnazjów ze 124 szkół
z całej Polski , w tym z województwa podlaskiego - 15 szkół .
Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym
Bankiem Polskim, bankami spółdzielczymi, lokalnymi
przedsiębiorcami oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś
2000” im. Macieja Rataja.

Spotkanie w O/BS w Boćkach
Program „Na własne konto” trwać będzie do końca
kwietnia br. Koordynatorzy projektu ocenią dorobek uczestników.
Ogłoszony został konkurs na najlepszy blog internetowy dla szkół
uczestniczących w Programie. Uczestnicy opisują tam swoją lekcję
ekonomii.

Uczniowie w O/BS w Narewce
Warsztaty miały na celu:
- poszerzenie wiedzy ekonomicznej młodzieży,
- kształtowanie postaw przedsiębiorczości,
- przekazanie młodym ludziom umiejętności świadomego
planowania własnej ścieżki zawodowej,

Warsztaty w O/BS w Siemiatyczach
Więcej informacji na stronie BS www.bsbransk.pl
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