FAQ – Najczęściej zadawane pytania
IDEA PROGRAMU
Dlaczego Bank BNP Paribas organizuje program edukacyjny Misja Kieszonkowe?
Bank BNP Paribas jest bankiem zmieniającego się świata. W 2017 r. został partnerem Agendy 2030
na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjętej przez ONZ i aktywnie uczestniczy w realizacji planu
naprawy świata. Agenda 2030 zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Program realizuje dwa
z nich, jakimi są dobra jakość edukacji, w tym dostęp do edukacji finansowej wszystkich dzieci oraz
wyrównanie szans dzieci w szkole, aby nie oceniały rówieśników przez pryzmat pieniędzy.
Czym jest program Misja Kieszonkowe?
Misja Kieszonkowe to program edukacyjny skierowany do uczniów klas III oraz klas IV-VI szkół
podstawowych. Celem programu jest nauka dzieci odpowiedzialnego gospodarowania budżetem,
czyli w ich języku kieszonkowym. W czasie realizacji zajęć dowiedzą się jak oszczędzać i planować
wydatki. Poznają wartość pieniędzy i metody właściwego zarządzania nimi. Dzięki temu będą mogły
wyrobić pozytywne nawyki, które wykorzystają w dorosłym życiu.
Do kogo kierowany jest program?
Program kierowany jest do wszystkich szkół publicznych lub niepublicznych znajdujących się
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zajmujących się kształceniem dzieci na poziomie podstawowym
w klasach III oraz IV-VI.
REJESTRACJA I LOGOWANIE
Nie otrzymałem/otrzymałam linku aktywacyjnego, co mam zrobić?
Jeżeli wiadomość z linkiem aktywacyjnym nie dotarła, prosimy sprawdzić w folderze Spam. Jeżeli
nadal nie ma wiadomości z linkiem aktywacyjnym, prosimy o kontakt z biurem programu, e-mail:
kontakt@misjakieszonkowe.pl, tel. 519 877 700.
Mojej placówki nie ma na liście przez co nie mogę się zgłosić do programu, co mogę zrobić?
Nie znalazłeś nazwy placówki na liście? Spróbuj wyszukać placówkę wpisując fragment ulicy, jeżeli
w dalszym ciągu jej nie widzisz, skontaktuj się z nami: e-mail: kontakt@misjakieszonkowe.pl, tel.
519 877 700.
Czy mogę zarejestrować więcej niż jedną klasę?
Jeden nauczyciel, może być w programie opiekunem maksymalnie jednej klasy.
Nie mogę się zarejestrować – po próbie rejestracji pojawia się komunikat, że podane w formularzu
dane zostały już wcześniej wprowadzone. Co mam zrobić?
Jeżeli potwierdziłeś konto klikając w link aktywacyjny i otrzymałeś pakiet materiałów edukacyjnych,
oznacza to, że zostałeś zarejestrowany w programie. Jeżeli po zarejestrowaniu się nie otrzymałeś
linku aktywacyjnego i materiałów edukacyjnych, skontaktuj się z nami: e-mail:
kontakt@misjakieszonkowe.pl, tel. 519 877 700.
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MATERIAŁY EDUKACYJNE
W jaki sposób można uzyskać materiały przygotowane w ramach programu?
Materiały edukacyjne zostaną przesłane na podany w formularzu adres e-mail po zarejestrowaniu
się w programie i potwierdzeniu linku aktywacyjnego.
Po zarejestrowaniu się nie otrzymałam/łem materiałów edukacyjnych? Co mam zrobić?
Upewnij się, że kliknąłeś w link aktywacyjny, który otrzymałeś na podany w formularzu adres e-mail.
Jeżeli aktywowałeś konto, sprawdź czy materiały nie trafiły do spamu. Jeśli problemu nie udało się
rozwiązać, skontaktuj się z nami: e-mail: kontakt@misjakieszonkowe.pl, tel. 519 877 700.
Co zawierają materiały edukacyjne dla klas III?
Materiały dla klas III składają się z dwóch specjalnie przygotowanych scenariuszy lekcji,
uwzględniających zagadnienia wpisane w podstawę programową, które pozwalają dzieciom
zdobywać wiedzę poprzez zadania praktyczne oraz animacji z wyzwaniem konkursowym.
Punktem wyjścia każdego scenariusza jest problem gospodarowania przez dzieci kieszonkowym.
Co zawierają materiały edukacyjne dla klas IV-VI?
Materiały dydaktyczne przygotowane dla klas IV-VI pozwalają na realizacje zajęć metodą projektową,
która wpisana jest w podstawę programową. Może to być pomysł na cykl wartościowych lekcji
wychowawczych. Metoda projektu może skłonić uczniów do samodzielnego i krytycznego myślenia
oraz podnieść ich poziom motywacji do zdobywania nowych informacji i umiejętności.

KONKURS
Kiedy i gdzie odbywa się konkurs?
Przyjmowanie prac konkursowych odbywa się od dnia 21 marca 2022 r. od godz. 00:01 do dnia 31
maja 2022 r. do godz. 23:59 Ogłoszenie wyników odbędzie się 7 czerwca 2022 r.
Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział klasy III oraz klasy IV-VI szkół podstawowych zgłoszone przez
nauczycieli - opiekunów, którzy uprzednio zarejestrowali się na stronie internetowej programu.
Czy zadanie konkursowe dla uczniów klas III jest takie samo jak dla klas IV-VI?
Zadania konkursowe są odrębne dla klas III i klas IV-VI. Są dopasowane do możliwości i potrzeb
uczniów.
Co powinien zrobić nauczyciel, aby wziąć udział w konkursie?
Opiekun klasy powinien zarejestrować się na stronie internetowej i przed przystąpieniem
do konkursu zrealizować z uczniami scenariusze zajęć, które przygotują uczniów do realizacji zadania
konkursowego. W przypadku nauczyciela klasy IV-VI musi on przeprowadzić zajęcia metodą
projektową, a pracę konkursową stanowi siatka, która została stworzona podczas zajęć.
Jakie jest zadanie konkursowe dla uczniów klas III?
Zadaniem klasy jest stworzenie pracy zbiorowej przedstawiającej Kieszonk(ow)e pełne marzeń.
Pracą może być, np. kieszeń wykonana z kartki papieru i przyklejona na plakat, w której uczniowie
umieszczą zapisane lub namalowane marzenia, na co oszczędzają swoje kieszonkowe.
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Jakie jest zadanie konkursowe dla uczniów klas IV-VI?
Zgłoszenie konkursowe klas IV-VI stanowi opracowana w trakcie metody projektu siatka pojęciowa
(wstępna i jej kolejne wersje). Kluczowe jest, aby podczas jej przedstawiania wykonać jej zdjęcie
z zaznaczeniem jaki zakres wiedzy dzieci posiadały na początku jej realizacji, jakie stawiano pytania,
w jaki sposób dzieci zdobywały wiedzę na ten temat i jakie informacje uzyskano.
Szczegółowy opis zadania konkursowego znajduje się w materiałach dydaktycznych przeznaczonych
dla klas IV-VI.
W jaki sposób nauczyciel może dołączyć do konkursu?
Rejestracja nauczyciela następuje poprzez zarejestrowanie się w konkursie i wypełnienie formularza
zamieszczonego na stronie internetowej. Pamiętaj, aby móc wziąć udział w konkursie musisz być
także uczestnikiem programu Misja Kieszonkowe. Nauczyciel – opiekun klasy III lub nauczyciel klas
VI - VI powinien podać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz nazwę placówki i klasy razem
z liczbą podopiecznych.
Rejestracja w programie umożliwia otrzymanie materiałów edukacyjnych potrzebnych do realizacji
zadania konkursowego.
Rejestracja w konkursie umożliwia przesłanie pracy konkursowej oraz szansę na zdobycie nagród.
Czy jeden nauczyciel może zarejestrować wszystkie klasy w szkole w celu otrzymania materiałów,
które rozda innym nauczycielom?
Jeden nauczyciel może być opiekunem tylko jednej klasy, która chce wziąć udział w programie
i konkursie. Każdy zarejestrowany na stronie nauczyciel może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
W jaki sposób można przesłać pracę konkursową?
Zarejestrowani nauczyciele w terminie 21.03 – 31.05.2022 będą mogli zgłosić pracę poprzez
formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej programu. Plik z pracą konkursową
należy załadować w wyznaczonym w formularzu miejscu. Formularz przyjmuje pliki w formatach: jpg,
png, pdf.
Według jakich kryteriów będą oceniane prace konkursowe uczniów klas III?
Jury oceni Prace Konkursowe według następujących wytycznych:
a)
Wykorzystanie wiedzy zdobytej dzięki materiałom dostępnym w ramach programu Misja
Kieszonkowe.
b)
Kreatywność i widoczny wkład dzieci w stworzoną przez klasę Kieszonkowego pełnego
marzeń.
Według jakich kryteriów będą oceniane prace konkursowe uczniów klas IV-VI?
Jury oceni Prace Konkursowe według następujących wytycznych:
a)

Zgodność wykonania pracy z zasadami metody projektowej.

b)
Widoczny wkład dzieci w stworzoną przez klasę siatkę pojęciową (wstępną i jej kolejne
wersje).
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Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki konkursu?
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 07.06.2022 r. na stronie internetowej
www.misjakieszonkowe.pl, poprzez wskazanie zwycięskich klas. Laureaci zostaną również
powiadomieni o wynikach drogą e-mailową (na adres e-mail opiekuna zespołu konkursowego).

NAGRODY
Jaka nagroda główna przewidziana jest dla uczniów, którzy wygrają konkurs dla klas III?
Uczniowie zwycięskiej klasy otrzymają budżet w wysokości 3 000 zł na zorganizowanie wycieczki,
która będzie połączona z warsztatami w oddziale Banku BNP Paribas. Dodatkowo zwycięzcy
otrzymają nagrody drugiego stopnia.
Jaka nagroda główna przewidziana jest dla uczniów, którzy wygrają konkurs dla klas IV-VI?
Zwycięska klasa otrzyma 3 000 zł na zorganizowanie wymarzonej wycieczki, wykorzystując zdobytą
wiedzę, wspólnie z nauczycielem zdecydują, jak zaplanować budżet. Dodatkowo zwycięzcy otrzymają
nagrody drugiego stopnia.
Czy w programie przewidziane są nagrody drugiego stopnia dla uczniów klas III?
W programie przewidzianych jest 50 nagród drugiego stopnia dla każdego dziecka z klasy III. Są to:
•
•
•
•

Bawełniane worki z logo programu
Planner na biurko z logo programu
Książki pt. „Róża, a co chcesz wiedzieć?”
Voucher do Empiku o wartości 200 zł dla całej klasy

Czy w programie przewidziane są nagrody drugiego stopnia dla uczniów klas IV-VI?
W programie przewidzianych jest 15 nagród drugiego stopnia dla każdego dziecka z klasy IV-VI. Są to:
•
•
•
•

Bawełniane worki z logo programu
Planner na biurko z logo programu
Książki pt. „Róża, a co chcesz wiedzieć?”
Voucher do Empiku o wartości 200 zł dla całej klasy

Jakie nagrody przewidziane są dla Opiekuna klasy?
Każdy nauczyciel, który prześle prace konkursową, otrzyma certyfikat poświadczający jego udział
w programie oraz konkursie.
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