
PROJEKT MONEY MATTERS

realizowany w latach 2017-2019

Uczestnicy-PARTNERZY PROJEKTU

1.     Polska : Szkoła podstawowa nr 1 im.płk. K. Iranka Osmeckiego w Zespole Szkół w Pstrągowej

2.     Słowacja : Peter Pazmany Gimnazium, Nove Zamky

3.     Rumunia: Samson Bodnarescu Gimnazium, Galanest

4.     Grecja: Primary School of Kouloura, Kouloura

5.     Hiszpania: Colegio Santo Angel de la Guarda, Madryt 

31 sierpnia 2019 w Zespole Szkół w Pstrągowej zakończyła się realizacja dwuletniego 
międzynarodowego projektu pt. MONEY MATTERS,fnansowanego w ramach programu ERASMUS+, zgodnie
z umową fnansową nr 2017-2-SK01-KA219-235366.  Był to już czwarty międzynarodowy projekt, w którym 
uczestniczyła szkoła , w tym dwukrotnie jako pomysłodawca i międzynarodowy koordynator projektu.
Udział w projekcie to było spore wyzwanie m.in. organizacyjne, merytoryczne, logistyczne ; projekt MONEY 
MATTERS to przede wszystkim poznawanie świata fnansów, rozwój i doskonalenie logicznego myślenia, 
nabywanie umiejętności planowania i realizowania budżetu, branie odpowiedzialności za decyzje 
fnansowe. Wsszyscy uczestnicy projektu mieli możliwoś  rozwoju na wielu płaszczyznach i prezentacji swoich
talentów; udział w projekcie, wyjazdy zagraniczne dodały uczniom odwagi, wydobył także ukryte, bądź 
ukrywane dotąd, umiejętności, predyspozycje. Uczniowie uzyskali możliwoś  rozwoju kreatywności, 
umiejętności współpracy i pracy m.in. w międzynarodowym zespole, komunikowania się w języku 
angielskim w realnych sytuacjach … i co najbardziej bezcenne- pojawiło się porozumienie bez granic, 
otwartoś , radoś , motywacja i przyjaźnie ponad granicami. Dzięki wizytom w różnych instytucjach 
( Muzeum Etnografczne w Rzeszowie, Narodowy Bank Polski w Rzeszowie i w Wsarszawie, Muzeum Mennica
Królewska w Madrycie, Narodowy Bank Słowacji w Bratysławie, Gabinet Numizmatyczny Huten-Czapskiego 
w Muzeum Narodowym w Krakowie, Centrum Pieniądza w Wsarszawie, Bank Narodowy w Suczawie                
w Rumunii), udziałowi w różnorodnych warsztatach i wykładach – uczniowie zyskali wiedzę o sposobach 
płacenia w czasach zanim pojawił się pieniądz, historii i ewolucji pieniądza, sposobach wytwarzania 
pieniędzy na terenie Europy i w Polsce, projektowaniu monet i banknotów w walutach euro i złoty, 
sposobach zabezpieczeń banknotów, metodach płatności, w tym e-bankingu, sposobach zarabiania, 
różnorodnych zawodach związanych bezpośrednio lub pośrednio z pieniądzem itp. 

Projekt realizowany był w okresie od 1.09.2017r. do 31.08.2019r. Budżet projektu ( dla wszystkich 
partnerskich szkół) wynosił 119 870 euro, z czego Zespół Szkół w Pstrągowej otrzymał 22 290 euro. Ws 
ramach tych środków zorganizowano m.in. 3 pięciodniowe wyjazdy uczniów z opiekunami do szkół w 
Rumunii, Hiszpanii i Słowacji , wizytę partnerskich szkół w Pstrągowej w maju 2018r., 3 dwudniowe wyjazdy 
zarządu projektu ( każdorazowo 2 osoby) do szkół partnerskich, dla uczniów liczne wycieczki edukacyjne, 
warsztaty tematyczne, trzykrotnie Dni Erasmusa itd. Równolegle, projekt realizowany był na platormie 
eTwinning.
Informacje o projekcie dostępne są: htps://twinspace.etwinning.net/66268/home

 htps://www.faceoook.com/moneymatersplus/ 
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