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Co to jest projekt "Młodzi Przedsiębiorczy"? 
Kim są ludzie z ekipy "Sierakowo Team"?

Tym zagadnieniom poświęcamy najnowszy numer naszej gazetki! Podsumujemy w nim również pracę
zespołu w I części projektu. Życzymy miłej lektury!

"Młodzi Przedsiębiorczy" to ogólnopolski projekt organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
O projekcie, jego układzie oraz celach i założeniach możecie poczytać na stronie:
http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiebiorczy. Program realizowany jest każdego roku przez kilkaset szkół
gimnazjalnych z całej Polski! Nasze gimnazjum uczestniczy w nim czwarty rok. Mamy już zaliczony I
semestr pracy, w którym pracowaliśmy według poniższego harmonogramu:

Harmonogram

Nasza ekipa w trakcie realizacji projektu wykonywała następujące zadania:
1. otrzymywaliśmy w każdym module szereg pytań, na które szukaliśmy odpowiedzi w życiu oraz w sieci;
2. odpowiedzi składaliśmy wspólnie podczas cotygodniowych spotkań;
3. wysyłaliśmy sprawozdanie z realizacji każdego modułu na platformę projektu, gdzie było zatwierdzane przez
naszą Panią Mentor - ona udzielała nam wskazówek do dalszej pracy;
4. wypowiadaliśmy się na forum projektowym na różnorodne tematy;
5. prowadziliśmy bloga, który opisywał wszelkie nasze działania - blog dostępny jest pod adresem
http://blogiceo.nq.pl/sierakowoteam/ - zapraszamy!
6. prowadziliśmy fanpage na portalu facebook, na który również zapraszamy: http://facebook.pl/sierakowoteam;
7. prowadziliśmy badania finansów naszych rówieśników poprzez wywiady i ankiety;
8. analizowaliśmy harmonogramy i kosztorysy przedsięwzięć...
... i robiliśmy mnóstwo innych interesujących rzeczy!

CEO
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W 1 module analizowaliśmy finanse domowe oraz finanse uczniowskie. Dane zebraliśmy w tabelach, które
dostępne są poniżej:

MODUŁ 1: BUDŻET DOMOWY
W 1 module grupa analizowała budżet domowy oraz budżet nastolatka na przykładzie ucznia gimnazjum.
Wyniki badań zamieściliśmy w tabelach:

Budżet ucznia
ST
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MODUŁ 1: BUDŻET DOMOWY
W 1 module grupa analizowała budżet domowy oraz budżet nastolatka na przykładzie ucznia gimnazjum.

Wyniki badań zamieściliśmy w tabelach:

Budżet domowy
ST
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MODUŁ 2: BUDŻET PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2 module grupa tworzyła harmonogram oraz budżet przedsięwzięcia, jakim była świąteczna zbiórka pieniędzy
na prezenty dla dzieci potrzebujących:

Temat przedsięwzięcia: Szczęśliwe Święta!
Naszym celem jest zorganizowanie sprzedaży ozdób świątecznych, kartek, zdrowych sałatek i wypieków, a
zebrane fundusze zamierzamy przeznaczyć na zakup paczek dla dzieci z domu dziecka.
W akcji będą brać udział uczniowie naszej szkoły oraz społeczność lokalna, a jej efekty pomogą potrzebującym.
Zamierzamy:
1. zorganizować zbiórkę wykonanych ręcznie ozdób świątecznych, kartek bożonarodzeniowych itp.;
2. poprosić nauczycieli przedmiotów artystycznych o poświęcenie lekcji na wykonanie ozdób świątecznych w
celu sprzedaży na cele charytatywne;
3. zebrać ekipę uczniów, którzy przygotują zdrowe sałatki i przekąski na sprzedaż;
4. powiadomić uczniów, rodziców, nauczycieli oraz społeczności lokalnej o naszej akcji;
5. sprzedać zebranych fantów i artykułów spożywczych;
6. zakupić paczki dla biednych rodzin bądź domu dziecka;
7. zorganizować wspólnie z kołem teatralnym „Wstecz” Jasełka bożonarodzeniowe, które zostaną wystawione w
domu dziecka w dniu, w którym pojedziemy wręczyć paczki dzieciom.
Naszym celem jest:
1. Umożliwienie biednym dzieciom odczuwania magii świąt.
2. Uwrażliwienie społeczeństwa na problem biedoty i odrzucenia społecznego.
3. Kształtowanie postaw ekonomicznych uczniów gimnazjum.
4. Pomoc najbiedniejszym i potrzebującym dzieciom.
5. Promowanie zdrowego stylu życia.
6. Połączenie przyjemności z pomaganiem innym.
7. Uprzyjemnienie świąt osobom z problemami.

Plan harmonogramu ST
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MODUŁ 2: BUDŻET PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2 module grupa tworzyła harmonogram oraz budżet przedsięwzięcia, jakim była świąteczna zbiórka pieniędzy
na prezenty dla dzieci potrzebujących:

Projekt budżetu

Informacja o naszym przedsięwzięciu będzie przekazana za pomocą:

1. dziennika elektronicznego do wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców;

2. strony internetowej szkoły;

3. na fan page'u naszego klubu na facebooku
;
4. w lokalnej prasie („Życie Rawicza”);

Uczniowie na godzinach wychowawczych przygotują plakaty oraz ulotki, które
zostaną:
- umieszczone na słupach ogłoszeniowych
- rozłożone w dużych sklepach.

ST
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MODUŁ 3: KORZYSTANIE Z USŁUG BANKOWYCH

W 3 module zajmowaliśmy się analizowaniem ofert e-kont bankowych w różnych bankach i wybieraliśmy
najlepszy. Porównywaliśmy również inne produkty bankowe:

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy:

Zalety: stały dostęp do oszczędności

Wady: minimalny zysk ( w przypadku niektórych kont – strata)

Rachunek oszczędnościowy:

Zalety rachunku oszczędnościowego
Do korzyści płynących z posiadania konta oszczędnościowego zdecydowanie zaliczyć należy zysk, jaki w jego
ramach wypracowujemy. Zaznaczyć należy, że oprocentowaniu podlegają nawet najmniejsze kwoty
zdeponowane na rachunku oszczędnościowym. Niekwestionowaną zaletą tego rodzaju rozwiązania jest także
nieustający dostęp do zdeponowanej na rachunku gotówki. Jej wyplata nie jest, tak jak w przypadku większości
lokat, równoznaczna z utratą dotychczas wypracowanych zysków. Są one bowiem wyliczane proporcjonalnie do
dnia, w którym wypłaciliśmy daną część zgromadzonych przez nas środków. Podobnie mechanizm ten działał
będzie także jeśli zdecydujemy się na wpłatę dodatkowych środków na nasz rachunek, czyli powiększenie
oszczędności. Ta cecha charakterystyczna konta oszczędnościowego powoduje więc, że zarabiając na
oprocentowaniu posiadamy swobodny dostęp do naszych oszczędności.

Wady rachunku oszczędnościowego
Należy zawrócić jednak uwagę na to, że nasze oszczędności owszem są dostępne, jednak większość instytucji
finansowych ogranicza maksymalną liczbę bezpłatnych przelewów z konta. Jeśli po ich wykorzystaniu, mimo
wszystko musieli będziemy wypłacić część gotówki ulokowanej na rachunku oszczędnościowym, to zapłacimy
za każdy kolejny przelew. Inną wadą kont oszczędnościowych są kwestie powiązane z ich oprocentowaniem.
Zasadą jest, że rachunki oszczędnościowe charakteryzują się niższym od lokat oprocentowaniem, choć obecnie
poziomy te coraz częściej się wyrównują. Dodatkowo stosowane w ich przypadku oprocentowane jest
najczęściej oprocentowaniem zmiennym – jego poziom może wzrosnąć, jednak  na pewno zostanie obniżony
jeśli pogorszeniu ulegną warunki panujące obecnie na rynku. Będzie to równoznaczne ze zmniejszeniem zysków
wypracowywanych w ramach naszego rachunku. Instytucje finansowe stosują tu także często tzw.
oprocentowanie progresywne, którego poziom wzrasta wraz z upływem czasu lub przyrostem wysokości
zdeponowanej przez nas kwoty oszczędności. Ostatnią wadą, na jaką należy zwrócić uwagę, jest  wymieniona w
zaletach rachunku oszczędnościowego nieustanna dostępność środków. Jest to bowiem zaleta, mając na
uwadze elastyczność oszczędzania, jednak będzie to wada w przypadku osób, które nie są w stanie oprzeć się
pokusie udania się na kolejne zakupy.

Lokata terminowa:
Wady:
- utrudniony dostęp do pieniędzy
- utrata odsetek po przerwaniu lokaty przez końcem terminu
- określona minimalna kwota

Zalety:
- przeważnie wyższe oprocentowanie
- zabezpieczenie przed zbyt pochopną wypłatą środków



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Wydanie specjalne 03/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Zaplecze

MODUŁ 3: KORZYSTANIE Z USŁUG BANKOWYCH
W 3 module przeprowadziliśmy również wśród rówieśników ankietę, której wyniki są

poniżej:

Wyniki ankiety
ST
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Nasza grupa wybrała:

 • konta osobiste  100t ys. Pieniądze są na koncie bezpieczne. Jednak z reguły oprocentowane zgromadzonych
środków nie jest wysokie, dlatego nie jest to dobry sposób na oszczędzanie długookresowe.
• akcje  100 tys. Inwestycja bezpieczna a co lepsze przynosi bardzo dobre zyski. Jednak jest małe ryzyko co do
tej inwestycji. Akcje nie tylko rosną lecz też maleją dlatego inwestycja na giełdzie jest dość ryzykowana.
• Obligacje  80 tys. na tej inwestycji możemy zarobić sporo pieniędzy. W wyniku tak sporządzonej umowy obie
strony zyskują, czyli nabywca obligacji ma gwarancje, ze otrzyma z powrotem określoną sumę pieniędzy i
dodatkowo określony procent wartości obligacji, a emitent pozyskuje dodatkowe środki, których potrzebuje na
określone inwestycje.
• fundusze inwestycje  50 tys. inwestycja jest dość bezpieczna zwrot zainwestowanych będzie. Chociaż ta
inwestycja niesie za sobą pewne ryzyko, ponieważ środki lokowane przez banki w fundusze inwestycyjne mogą
przynieść nie tylko zyska ale i stratę. Ale najczęściej bywa tak że strat praktycznie nie ma tylko są duże zyski.
• inne aktywa – dzieła sztuki – 70 tys, Inwestycja jest bezpieczna na niej dużo zyskać, a jak co lepsze możemy
się na niej zabezpieczyć. Jednak szanse na szybki zysk są niewielkie. Z tej inwestycji możesz zrezygnować
wcześniej bez żadnego ryzyka czy jakiś kar pieniężnych.

Inwestycje indywidualne:

Karolina:
1. Podjęta decyzja inwestycyjna -Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Ewa:
• Podjęta decyzja inwestycyjna – Nieruchomość
• Uzasadnienie podjętej decyzji – inwestycja jest bezpieczna. Małe ryzyko jednak się znajdzie i nim jest to że gdy
będziemy chcieli sprzedać jakąś działkę to będzie się trzeba z tym liczyć że nie zawsze tak szybko znajdziemy
kupca. Ta inwestycja jest opłacalna
• Moją drugą inwestycją będzie dzieła sztuki. Inwestycja jest bezpieczna na niej dużo zyskać,
a jak co lepsze możemy się na niej zabezpieczyć.

Rafał
Moim zdaniem najlepszą inwestycją są metale szlachetne. Metale takie jak platyna są powszechnie
wykorzystywane w katalizatorach samochodowych czy w procesorach komputerowych. Ten niegdyś nie
doceniany metal stał się bardzo wartościowy w przemyśle samochodowym komputerowym i w wyrobie biżuterii.
Do się go wydobyć nie tyko z kopalni ale także odzyskać z katalizatorów oraz procesorów. �Platyna dopiero od
niedawna zyskała na wartości ale jej ceny ciągle rosną, jest łatwa do odzyskania a przy tym bardzo cenna.
Platynowa biżuteria należy do najbardziej cenionych na świecie. Jest to inwestycja która w przyszłości na pewno
przyniesie duże zyski.

MODUŁ 4: LOKATY CZY AKCJE?

Moduł 4 dotyczył wyboru formy inwestowania, aby była to inwestycja bezpieczna i przynosząca zyski...
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MODUŁ 5: POŻYCZKI I KREDYTY

Moduł 5 pozwolił nam poznać różnicę między pożyczką a kredytem, jak również udało nam się porównać oferty
kredytów hipotecznych różnych banków.

Kredyt jest udzielany w .banku przez pracowników banku ,którzy są osobami znającymi się na zasadach i
kryteriach udzielania kredytów. Kredyt jest udzielany po wnikliwej analizie danych o dochodach osoby
ubiegającej się o kredyt. Pożyczki są udzielane przez parabanki. Najczęściej w uzyskaniu pożyczki
wystarcza tylko dowód osobisty. Można ją uzyskać nawet w 15 minut. 

Różnice:
- pożyczki mają wyższe oprocentowanie
- pożyczki są udzielane nawet w 15 minut
- pożyczki są reklamowane w tv
- pożyczka może zostać udzielona na stronie internetowej, natomiast kredyt w banku
- w pożyczce wystarczy pokazanie dowodu osobistego, natomiast w przypadku kredytu wymagana jest
pełna analuza

Podobieństwa:
- oprocentowanie
- zwrot pieniędzy
- okres spłaty

Pożyczka:
a) Wady:
- oprocentowanie
- niski poziom bezpieczeństwa
- wysokie koszty
- krótki termin spłaty
b) Zalety:
- pieniądze w kilka minut
- dostępność
- w każdym miejscu możemy wziąć pożyczkę

Kredyt:
a) Wady:
- oprocentowanie
- prowizje
b) Zalety:
- możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
- pieniądze na cel

Naszym zdaniem o wiele korzystniejsze jest wzięcie kredytu w banku. Kredyt na pewno sprawdzi się w
większych inwestycjach np. zakup domu. Natomiast pożyczka sprawdzi się w nagłych sytuacjach
potrzebnych od razu.
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PODSUMOWANIE :)

1.Jak przebiegała praca w kursie? - opiszcie krótko kolejne zadania, które wykonywaliście.
Praca przebiegała bardzo dobrze. Nasze zadania staraliśmy się wykonywać starannie i szczegółowo. Gdy
czegoś nie wiedzieliśmy, to szukaliśmy różnych informacji w internecie. 

2.Czego się nowego nauczyliście, dowiedzieliście, jakie nowe informacje zdobyliście?
Bardzo dużo się nauczyliśmy. Od tej pory wiemy, co to jest kredyt a pożyczka, które bardziej opłaca się wziąć.
Nauczyliśmy się oszczędzać i planować swoje wydatki tak, aby dużo na tym skorzystać a mało stracić.

3.Co było łatwe? Co było trudne? Jak sobie z różnymi trudnościami radziliście?
Moim zdaniem większość zadań było łatwych. Ale jak było coś trudnego, to staraliśmy się szukać różnych
informacji na ten temat i opisać to swoimi własnymi zdaniami. 

4.Jaka była współpraca w waszej grupie? Jak oceniacie poziom waszej współpracy zespołowej? (w odpowiedzi
na to pytanie pomogą Wam ankiety oceny pracy w grupie – załącznik).
Była bardzo ciężka, niekiedy każdy z nas miał swoje własne zdanie i nie mogliśmy dojść do porozumienia co
napisać a co nie. Ale najczęściej dogadywaliśmy i staraliśmy się uniknąć takich problemów. 

5.Jaka jest najważniejsza umiejętność, której się nauczyliście, a która będzie Wam potrzebna w dorosłym życiu,
na rynku?
Największą naszą umiejętnością jest to że nauczyliśmy się wybrać, który kredyt jest dla nas najkorzystniejszy a
który nie. W co warto w przyszłości zainwestować, co będzie nam się bardziej opłacało. Najbardziej w życiu
będzie na potrzebne to jak zaoszczędzić dużo pieniędzy tak aby dużo zyskać a mało stracić.

6.Największe sukcesy Waszej grupy w projekcie. Proszę podajcie, co najmniej dwa przykłady.
Największym naszym sukcesem było to że potrafiliśmy w trudnych sytuacjach zawsze dojść do porozumienia i
zawsze staraliśmy robić zadania na czas. 

7.Co Wam się najbardziej podobało w czasie pracy w kursie? Co zrobilibyście inaczej, gdybyście mogli
zrealizować projekt raz jeszcze.
Najbardziej nam się podobało gdy mieliśmy spotkanie i każdy wymieniał się zdaniami co ma być. Naszym
zdaniem nic byśmy nie zmienili bo wszystkie zadania staraliśmy się robić bardzo dokładnie i dobrze.

Autorami wypowiedzi w modułach są członkowie ekipy Sierakowo Team:
Karolina Sidor - klasa III E
Ewa Specht - klasa III E
Rafał Olszak - klasa III E

Dziękujemy za uwagę :)
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