
Czepczyński Family Foundation jest fundacją rodzinną, 
której nadrzędnym celem jest zwiększanie dostępności 
do edukacji oraz stałe podnoszenie jej jakości. Poprzez 
przygotowane projekty chcemy zmieniać oblicze działań 
edukacyjnych, dostosowując je do realnych potrzeb uczniów. 
 
„ABC Ekonomii” to nasz autorski projekt, którego celem 
jest rozpowszechnienie edukacji ekonomicznej i finansowej 
wśród przedszkolaków (5- i 6-latki) oraz uczniów szkół 
podstawowych (klas 1-3). Poprzez projekt „ABC Empatii” 
pokazujemy, jak powinny wyglądać relacje między dziećmi 
mniej lub bardziej zdrowymi, a także jak te trudne aspekty 
życia wyjaśniać dzieciom.

3 książki lub jej wersję  
elektroniczną

3 walizki zawierające 
materiały dydaktyczne 
(scenariusze zajęć. karty 
pracy)

ul. Wigury 20 
64-400 Międzychód 
tel. 95 748 99 34 
mail: fundacja@cff.edu.pl

Edukacja ekonomiczna 
i włączająca 
dla najmłodszych

2400 zł

Pakiety dla szkół 
i przedszkoli

Co zawiera pakiet?

2 proponowane formy realizacji projektu:

cena za cały pakiet dla szkoły 

30 KSIĄŻEK NA PLACÓWKĘ 3 PAKIETY DLA NAUCZYCIELI

kwota netto + vat

Zapraszamy do obejrzenia

1. Umowa na wyposażenie placówek edukacyjnych 

w pakiety książek do edukacji ekonomiczno-

finansowej (ABC Ekonomii)  

lub włączającej (ABC Empatii):

2. Umowa na realizację szkolenia i rozwoju 

zawodowego kadry oświatowej w obszarze 

edukacji ekonomiczno-finansowej  

lub włączającej: 

  zakup pakietu 30 książek „ABC ekonomii, pierwsze kroki w świecie 
finansów” / zakup pakietu 30 książek „ABC empatii, bo wszyscy 
jesteśmy tacy sami” 
 
  realizacja szkolenia dla nauczycieli z wyposażanych placówek 
oświatowych w postaci webinaru on-line lub przekazania w wersji 
elektronicznej zapisu szkolenia z lekcją pokazową zrealizowaną  
w grupie przedszkolnej, przekazania scenariuszy lekcyjnych,  
kart pracy i infografik dla dzieci 
 
  przekazanie 3 pakietów nauczycielskich (książka, teczka, scenariusze 
lekcji, karty pracy dla dzieci, infografiki do lekcji) 
 
  umożliwienie podejścia do testu wiedzy po szkoleniu i otrzymania 
certyfikatu ukończenia szkolenia 
 
  wsparcie merytoryczne ekspertów Czepczyński Family Foundation w 
godzinach pracy fundacji dla pedagogów w obszarze realizacji 

  zakup szkolenia dla kadry pedagogicznej w postaci webinaru  
lub przesłania w wersji elektronicznej zapisu szkolenia z lekcją 
pokazową zrealizowaną w grupie przedszkolnej (łącznie 8 godzin 
dydaktycznych) 
 
  wyposażenie uczestników szkolenia w scenariusze lekcji,  
karty pracy i infografiki dla dzieci 
 
  przekazanie 3 pakietów nauczycielskich (książka, teczka,  
karty pracy dla dzieci, infografiki do lekcji) 
 
  umożliwienie podejścia do testu wiedzy po szkoleniu i otrzymania 
certyfikatu ukończenia szkolenia 
 
  wsparcie merytoryczne ekspertów Czepczyński Family Foundation w 
godzinach pracy Fundacji dla pedagogów w obszarze realizacji 
projektu

Koszt pakietu: 2400 zł netto  (2952 zł brutto)

Miasto Gdańsk wprowadza program ABC Ekonomii do swoich przedszkoli

Bądźmy w kontakcie

Koszt pakietu: 2400 zł netto (2520 zł brutto)

dostęp do aktualizowanych materiałów 
bez licencji czasowej 
 
wskazówki do prowadzenia warsztatów 
 
nielimitowany dostęp do materiałów 
dydaktycznych w formie online (pdf) 
 
szkolenie wideo / online

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA 
ONLINE


