Szanowni Państwo,
w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji,Warszawski Instytut Bankowości
zaprasza szkoły, nauczycieli i uczniów z całej Polski do uczestnictwa
w cyklu aktywności online.
Z okazji 1 czerwca przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży - uczniów
szkół podstawowych i średnich specjalną akcję edukacyjną.
Szczegóły poniżej.
5 czerwca zapraszamy na spotkanie online z ekspertem ds.
cyberbezpieczeństwa.
Zapraszamy też do stałej współpracy edukacyjnej w ramach działań
prowadzonych w Programie Bankowcy dla Edukacji Dzieci i Młodzieży
BAKCYL.
#1czerwcazWIB

- harmonogram wydarzeń

Godz. 10:00 – 10:45
Lekcja online „Pewne jak w banku – historia budowania zaufania”
Zapraszamy uczniów starszych klas szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Będzie o bankowości, o zaufaniu, o historii. Gratka
nie tylko dla osób z zainteresowaniem ekonomicznym, czy historycznym,
ale dla wszystkich, którzy lubią wiedzieć „dlaczego tak jest?”
Prowadzenie: Mariusz Wdowiak, bankowiec, Wolontariusz Projektu BAKCYL
Aby wziąć udział w spotkaniu należy otworzyć link:
https://youtu.be/EpAQrO_xmxo [2]
Godz. 11:15 – 12:00
Lekcja „Bankowość i zawód bankowca”
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, od klasy IV do VIII. Będzie o
roli banków, o wymaganiach stawianych bankowcom. Z przykładami, dużą
dawką humoru – bo praca w banku jest ciekawa!
Prowadzenie: Urszula Szulc, Warszawski Instytut Bankowości,
Wolontariusz Projektu BAKCYL
Aby wziąć udział w spotkaniu należy otworzyć link:
https://youtu.be/Q22o0KEVh9M [3]
Godz. 12:45 – 14:25
Lekcja „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jeśli
korzystasz ze smartfona, masz komputer, łączysz się z siecią,
korzystasz z mediów społecznościowych, to ta lekcja jest dla Ciebie J
Prowadzenie: Mateusz Zając, Warszawski Instytut Bankowości
Aby wziąć udział w spotkaniu należy otworzyć link:
https://youtu.be/Eag9vqW1fhw [4]
Konkurs Łamigłówki z BAKCYLEM
Konkurs z nagrodami dla uczniów szkół podstawowych. Zadanie polega na
stworzeniu rebusu z określonym hasłem. Hasło i formularz
zgłoszeniowy będą dostępne 1 czerwca Szczegóły na stronie:
https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-lamiglowki-z-bakcylem/ [5]
Konkurs „Oszacuj z BAKCYLEM”
Ile wynosi średnie zadłużenie Polaków?, ile czasu wymaga złamanie
hasła „harrypoter”– tego typu pytania znajdą się w teście dla
uczniów szkół ponadpodstawowych. Test oraz formularz zgłoszeniowy
zostaną udostępnione na 1 czerwca.
Szczegóły na stronie:

https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-oszacuj-z-bakcylem/ [6]
Najnowsza edycja cyklu filmowej kampanii edukacyjnej z zakresu
cyberbezpieczeństwa
Zapraszamy do obejrzenia materiałów video z udziałem ekspertów z
zakresu cyberbezpieczeństwa i finansów.
Filmy dostępne na kanale YouTube Warszawskiego Instytutu Bankowości:
Bezpieczeństwo działań w sieci: https://youtu.be/75Xu_K21ORs [7]
Nie daj się oszukać: https://youtu.be/_vEemlZolAQ [8]
Bądź cyberbezpieczny – zawsze: https://youtu.be/PcOIAApjFKA [9]
Filmy z udziałem Rafała Rutkowskiego – artysty i
kabareciarza:https://youtu.be/1cOlJjulc40 [10]
5 czerwca - spotkanie z ekspertem
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu:
Spotkania dla szkół z prezesami i ekspertami banków - dla uczniów i
prowadzone przez uczniów. Przedstawiamy pracę w banku!
Jakie są zasady bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni? Co może
robić informatyk w banku? Czy w ogóle jest zawód informatyka? Jak
bank rozwija swoją ochronę przed cyberatakiem? - Na tego typu pytania
odpowie Pan Maciej Ogórkiewicz - Chief Information Security Officer ING
Banku Śląskiego i Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa IT, którego
głównym zadaniem w Banku jest zapewnienie odpowiedniego poziomu
cyberbezpieczeństwa przy współpracy z różnymi jednostkami ING Banku
Śląskiego. Pasjonat wszystkiego co dotyczy cyberbezpieczeństwa i
cyberprzestępczości, hackingu oraz zaawansowanych i nowoczesnych
technologii. Prywatnie tata dwóch synów (11 i 14 lat), z którymi
uwielbia spędzać czas grając w gry sieciowe i programując w
Pythonie.
Wywiad poprowadzi Joanna Kudła - uczennica klasy II Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Strzelinie [11],
dziennikarz szkolnej telewizji, pasjonatka literatury, Włoch i kultury
włoskiej, w przyszłości planuje zostać prawnikiem.
Spotkanie będzie dostępne online:
* pierwsze 150 osób, które zgłoszą się poprzez formularz
https://forms.gle/JPVFdduVSSZ9qvJ29 [12]otrzymają bezpośredni link do
pokoju webinarowego z możliwością uczestnictwa w wydarzeniu i
wypowiedzi poprzez czat.
* spotkanie będzie transmitowane na żywo jako wydarzenie na
Facebooku: https://www.facebook.com/events/2642994122473843/ [13]
najciekawsze komentarze zostaną przekazane ekspertowi
* transmisja na Youtube: https://youtu.be/s0Xs_QvYfn4 [14]
Udział w spotkaniu to wyjątkowa możliwość dla uczniów:
• Spotkania na żywo i zadawania pytań Dyrektorowi dużego banku
• poznania zawodu bankowca
• inspiracji do budowania własnej ścieżki kariery
Wyjątkowa możliwość dla szkół:
• uatrakcyjnienia programu nauczania z zakresu doradztwa zawodowego,
przedsiębiorczości, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć
wychowawczych
• przetestowania popularnych i łatwych technologii w komunikacji
• pokazania uczniom inspirujących rozwiązań
Rejestracja:

Wśród osób, które zarejestrują się w wydarzeniu rozlosujemy
upominki ING Bank Śląski. Formularz
https://forms.gle/JPVFdduVSSZ9qvJ29 [15] .
Ogłoszenie wyników nastąpi jako post na wydarzeniu na Facebooku w
ciągu dwóch dni roboczych po zakończeniu wydarzenia.
Stałe działania realizowane w bieżącym roku szkolnym
Lekcje online
Od połowy kwietnia oferujemy szkołom lekcje BAKCYLA online.
Lekcje realizujemy na dwóch poziomach edukacji. Zajęcia prowadzą
eksperci bankowości, przygotowani do swej roli oraz specjaliści,
posiadający doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju zajęć,
także na uczelniach. Programy lekcji uwzględniają wymogi programowe.
Scenariusze zawierają elementy aktywizujące uczniów: quizy, testy,
pytania i odpowiedzi poprzez czat.
Lekcje dla szkół podstawowych (klasy VI-VIII)
* Twoje pieniądze
* Od oszczędzania do inwestowania
* Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Lekcje dla szkół ponadpodstawowych
* Rynki finansowe - zaufanie w biznesie
* Moje finanse - myślę przedsiębiorczo
* Mądre inwestowanie
* Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Opisy lekcji dostępne na stronie bakcyl.wib.org.pl [16]. W sprawie
umawiania lekcji prosimy o kontakt z Koordynatorkami Programu BAKCYL
(dane kontaktowe poniżej)
Kontakt bezpośredni w sprawie współpracy ze szkołami:
Dyrektor Projektów Edukacyjnych: Urszula Szulc, uszulc@wib.org.pl
Koordynatorki organizacji lekcji w poszczególnych województwach:
* kujawsko-pomorskie (ORAZ KONKURSY): Joanna Zimoląg-Myczkowska,
jzimolagmyczkowska@wib.org.pl
* mazowieckie, łódzkie, śląskie: Magdalena Więcek
mwiecek@wib.org.pl
* pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie,
dolnośląskie, opolskie - Magdalena Skwarska, mskwarska@wib.org.pl
* warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie,
podkarpackie, małopolskie - Monika Jaworska, mjaworska@wib.org.pl
Zapraszamy do śledzenia naszego fanpejdżu:
https://www.facebook.com/projektbakcyl/ [17]

