
 
 

 

 

W związku z realizacją projektu  

„Żyj finansowo!  

czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 

poszukuje nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 

chętnych do wzięcia udziału w VII edycji projektu,  

realizowanej w roku szkolnym 2014/2015. 

Szczegóły dotyczące projektu oraz zasady rekrutacji 

nauczycieli – trenerów znajdą Państwo w dołączonym 

materiale informacyjnym. 

Ostateczny termin nadsyłania formularzy 

zgłoszeniowych upływa 23.10.2014 r.! 

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Boryna – 

tel. 58-624-98-72, tel. kom.: 697-102-395  

lub e-mail: mboryna@skef.pl

mailto:mboryna@skef.pl


 

 

W związku z realizacją projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, Stowarzyszenie 

Krzewienia Edukacji Finansowej poszukuje nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych chętnych do wzięcia udziału w VII 

edycji projektu, realizowanej w roku szkolnym 2014/2015. 

 

Projekt dotyczy edukacji finansowej. Skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest przekazanie 

wiedzy w sposób przyjazny, przy wykorzystaniu warsztatowych form w oparciu o nowatorski podręcznik „Żyj finansowo! 

czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Zakres merytoryczny publikacji:  

 

Rozdział pierwszy („Planowanie finansowe: twoja mapa drogowa”) 

 Etapy planowania finansowego 

 Ustalanie celów metodą SMART 

 Wpływ podejmowania decyzji na osobistą sytuację finansową 

Rozdział drugi („Kariera: praca, którą kochasz”) 

 Ścieżka kariery a dochody 

 Wpływ wykształcenia na wysokość dochodów 

 Umiejętności pracownicze, a cechy przedsiębiorcy 

Rozdział trzeci („Budżet: nie zbankrutuj!”) 

 Istota budżetu osobistego 

 Wpływ obciążeń fiskalnych na poziom dochodów 

 Zasada NWW (Najpierw Wpłata Własna) 

Rozdział czwarty („Oszczędności i inwestycje: twoje pieniądze w działaniu”) 

 Oszczędzanie a inwestowanie 

 Wartość pieniądza w czasie 

 Zasada 72 

 Podstawowe instrumenty finansowe (akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne itp.) 

Rozdział piąty („Kredyt: kup dzisiaj, zapłać jutro”) 

 Istota kredytu, rodzaje i źródła kredytu 

 Zalety i koszty korzystania z kredytu 

 Odpowiedzialność kredytowa 

Rozdział szósty („Ubezpieczenie: twoja ochrona”) 

 Istota ubezpieczeń oraz zarządzania ryzykiem 

 Koszty ubezpieczenia 

 Rodzaje ubezpieczeń 

 

Nauczyciel, który wyraża chęć przystąpienia do projektu, powinien spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:  

- posiadać wykształcenie ekonomiczne lub prawne, 

- prowadzić zajęcia z przedmiotu podstaw przedsiębiorczości lub/i  przedmiotu ekonomia w praktyce, 

- posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.  

 

Poszukujemy nauczycieli kreatywnych, pełnych pasji i lubiących nowe wyzwania. Zadaniem nauczyciela, który zostanie 

zaproszony do udziału w projekcie „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” będzie: 

- rekrutacja uczestników projektu spośród uczniów; 

- udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć (miejsce i termin szkolenia: Warszawa, 14-15 listopada 2014 r.) 

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkole – z  grupą młodzieży nie mniejszą niż 20 osób, w wymiarze 15 godzin 

lekcyjnych w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny. 

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zapewnia każdemu trenerowi projektu bezpłatne szkolenie  

(w tym koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia), materiały edukacyjne, przewodnik metodyczny, wynagrodzenie (900 zł brutto) 

oraz stałą pomoc i współpracę we wdrożeniu i prowadzeniu projektu. Ponadto, każdy uczestnik (uczeń) biorący udział w 

projekcie otrzymuje egzemplarz „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. 

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu, prosimy o nadsyłanie kompletnie wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego – w pierwszej kolejności mailem (scan) na adres mboryna@skef.pl, a następnie oryginał pocztą na adres: 

SKEF ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia do dnia 23 października 2014 r.  

 

W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z Magdaleną Boryną 58-624-98-72 lub 697-102-395, e-mail: 

mboryna@skef.pl.  
 


