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Best Practice Name

Portal edukacji ekonomicznej
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Resume

Item

Portal edukacji ekonomicznej
NBPortal jest portalem Narodowego Banku Polskiego, poświeconym
informacji i edukacji ekonomicznej. Portal zawiera między innymi
kursy e-learningowe przygotowane przez wybitnych specjalistów z
róŜnych dziedzin ekonomii: teoretyków oraz praktyków zagadnień
dotyczących gospodarki. Poruszają zagadnienia ekonomii, marketingu,
przedsiębiorczości i zarządzania finansami.
Wszystkie materiały są udostępniane bezpłatnie – ponad 200 godzin
zajęć lekcyjnych, wykładów, prezentacji, gier strategicznych i
ekonomicznych łamigłówek.

Description

Main Aim &
Goals

NBPortal jest jednym z działań narodowego Banku Polskiego, których
celem jest wspieranie rozwoju edukacji ekonomicznej w Polsce.

Target group

Oferta edukacyjna NBPortal.pl jest skierowana do młodzieŜy
gimnazjalnej, licealnej, studentów, nauczycieli oraz osób dorosłych.

Location

Warszawa, woj. mazowieckie (Polska), http://www.nbportal.pl

Objectives
Duration

Czas trwania nieograniczony z góry.
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Activities

Results
Products
Language

Kursy e-learningowe, publikowanie
informacji o tematyce ekonomicznej.

artykułów,

zamieszczanie

Rezultatem portalu ma byc upowszechnienie wiedzy ekonomicznej
przy uŜyciu technik zdalnego nauczania.
Artykuły, kursy, animacje i gry o tematyce ekonomicznej.
polski

Innovation

Atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy ekonomicznej szerokiemu
gronu odbiorców

Transferability

Tak, zawartość Portalu oraz pomysły na atrakcyjne nauczanie
ekonomii.

Contact

Organization

Country

Narodowy Bank Polski

Polska

Contact name

Telephone

Fax

E-mail

+48 22 653 29 80

portal@nbportal.pl
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