Projekt
NA WŁASNE KONTO

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją
pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat
pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój
społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich.
Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw
oraz działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób
zamieszkujących obszary wiejskie.
Do jednego z najważniejszych zadań Fundacji należy wspieranie oświaty
na terenach wiejskich. Od samego początku istnienia EFRWP aktywnie
działa na rzecz edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży,
zamieszkujących wsie i małe miasta.
Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

O PROJEKCIE
Projekt „Na własne konto”, którego realizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, skierowany jest
do uczniów gimnazjów z obszarów wiejskich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
W ramach „Na własne konto” uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z przedsiębiorczości i ekonomii w trakcie
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia rozpoczynają się w ferie zimowe – w tym czasie uczniowie m.in. poprzez gry i zabawy
poznają narzędzia ekonomiczne, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W drugim semestrze uczniowie wykorzystują
zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową.

Celem projektu jest:

poszerzanie wiedzy
ekonomicznej uczniów

kształtowanie postaw
przedsiębiorczych

rozwój umiejętności
świadomego planowania
własnej ścieżki zawodowej

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

zmniejszenie dysproporcji
w znajomości narzędzi
finansowych pomiędzy
młodzieżą miejską,
a młodzieżą pochodzącą
z terenów wiejskich

EDYCJA 2015/2016
EFRWP zaprasza do udziału w IV edycji projektu
„Na własne konto”.

Rekrutacja trwa od 19 – 30 listopada 2015 r.
Aby zgłosić się do projektu, wystarczy w w/w terminie
wypełnić formularz elektroniczny, dostępny na stronie
www.nawlasnekonto.pl oraz www.efrwp.pl
Do zadań gminy, wspierającej realizację projektu, należy m.in.:
• rekrutacja uczniów do projektu,
• umożliwienie nauczycielowi udziału w szkoleniu,
• zapewnienie wszystkim uczniom dojazdu na zajęcia,
• wsparcie nauczycieli w zorganizowaniu zajęć, w tym wizyty
u lokalnego przedsiębiorcy i w banku.
Projekt „Na własne konto” skierowany jest do uczniów klas
I – III gimnazjów z terenów wiejskich.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mają szansę:
• nauczyć się jak wykorzystywać zasady ekonomii
w codziennym życiu,
• odkryć jak funkcjonuje prawdziwe przedsiębiorstwo,
• aktywnie spędzić swój czas wolny,
• zdobyć nowe doświadczenia i zyskać pewność siebie.
Na najbardziej zaangażowanych uczniów projektu czekają
stypendia naukowe i nagrody rzeczowe, a każdy otrzyma
certyfikat uczestnictwa.

„…doszliśmy do wniosku, że osiąganie sukcesów
życiowych zależy przede wszystkim od naszej
aktywności i chęci dokonania czegoś wielkiego…”
- Gimnazjaliści z Sosnówki (woj. lubelskie)

HARMONOGRAM IV EDYCJI
PROJEKTU „NA WŁASNE KONTO”
19 – 30 listopada 2015
rekrutacja do projektu

18 – 20 grudnia 2015
szkolenie dla nauczycieli i studentów, współprowadzących
zajęcia

styczeń – marzec 2016
pozalekcyjne zajęcia dydaktyczne w okresie ferii zimowych,
dotyczące: postawy przedsiębiorczej, aktywności gospodarczej,
pieniędzy i bankowości oraz oszczędzania i inwestowania

luty – kwiecień 2016
pozalekcyjne zajęcia dydaktyczne w drugim semestrze roku
szkolnego, dotyczące: biznesplanu, marketingu i reklamy,
konkurs prac projektowych

maj – czerwiec 2016
rozstrzygnięcie konkursów i podsumowanie projektu

„Dzięki tym zajęciom poznaliśmy podstawowe pojęcia
ekonomiczne, które na pewno przydadzą nam się
w życiu. To naprawdę ciekawa lekcja ekonomii…”
- Izabela Fronc, Patrycja Zarzecka, Klaudia Rudkowska
uczennice z Rudki (woj. podlaskie)

Więcej informacji:
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
www.nawlasnekonto.pl, www.efrwp.pl
tel. 22 639 87 63, 22 639 87 64
nwk@efrwp.com.pl

III EDYCJA „NA WŁASNE KONTO”
MŁODZI I PRZEDSIĘBIORCZY W AKCJI
III edycję projektu „Na własne konto” zrealizowano w roku
szkolnym 2014/15. W ramach dodatkowych zajęć, uczestnicy
poszerzali swoją wiedzę z zakresu pięciu
modułów tematycznych:

W celu zwiększenia atrakcyjności zajęć, projekt został
podzielony na dwa etapy:

•
•
•
•
•

• pracę w grupach – wspólne przygotowanie pracy konkursowej

• zajęcia dydaktyczne z przewagą gier i zabaw edukacyjnych,
które odbywały się podczas ferii zimowych,

postawy przedsiębiorcze,
aktywność gospodarcza,
pieniądze i bankowość, oszczędzanie,
inwestowanie,
biznesplan, marketing i reklama.

i zgłoszenie jej do konkursu międzyszkolnego – w trakcie
II semestru roku szkolnego.

W ramach projektu odbyły się:
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
W trakcie szkolenia poprzedzającego zajęcia
dydaktyczne, prowadzący – nauczyciele oraz
studenci poznali założenia projektu oraz
narzędzia i metody pracy z uczniami.
W III edycji „Na własne konto” wzięło udział
101 gmin!

I ETAP - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

II ETAP - KONKURS PROJEKTOWY

Zajęcia prowadzone były w parze nauczyciel
– student i trwały przez 5 dni (30 godz.
lekcyjnych) podczas ferii zimowych. W ich
trakcie uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu
ekonomii i przedsiębiorczości oraz odwiedzali
lokalne banki i miejscowych przedsiębiorców.

Aby wykazać się zdobytą wiedzą, uczestnicy
mieli za zadanie przygotować wspólnie teczkę
spółdzielni uczniowskiej.

W zajęciach uczestniczyło blisko 1800 uczniów!

Komisja konkursowa wyłoniła 5 zwycięskich
zespołów, a użytkownicy Facebooka przyznali
dodatkowo nagrodę publiczności.

EFEKTY PROJEKTU
• Ciekawa i atrakcyjna forma zajęć pozwoliła uczestnikom
na aktywne i twórcze wykorzystanie swojego wolnego czasu.

• Efektywność projektu została potwierdzona – wyniki z testu
wiedzy, który został przeprowadzony pierwszego i ostatniego dnia
zajęć w ferie zimowe wskazują, że przyrost wiedzy uczestników
wyniósł ponad 30%!

• Nauczyciele stwierdzili, że zajęcia miały wpływ na zwiększenie
motywacji uczniów do dalszej nauki i chęci pogłębienia wiedzy
z zakresu ekonomii.
III edycja projektu została doceniona przez nauczycieli
i studentów oraz samych uczniów, którzy polecają udział
w projekcie swoim kolegom i koleżankom.
Czy polecił(a)byś zapisanie się do projektu „Na własne konto”
Twoim kolegom lub koleżankom?

W trzech edycjach projektu wzięło udział
ponad 8000 gimnazjalistów!

!

Zdecydowanie tak
Tak
Nie
Zdecydowanie nie

63,8%

Nie wiem / Trudno powiedzieć

32,2%
0,9%

0,4%

2,7%

„Mogłoby się wydawać – ferie i ktoś tu chce, żeby się
uczyć… Nic bardziej mylnego. Ten projekt to same
przyjemności…”
- Gimnazjaliści z Rudki (woj. podlaskie)

Więcej informacji:
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
www.nawlasnekonto.pl, www.efrwp.pl
tel. 22 639 87 63, 22 639 87 64
nwk@efrwp.com.pl

