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Scenariusz zajęć – realizowany metodą projektów na przedmiotach
zawodowych (np. podstawy przedsiębiorczości,
technika biurowa)

TEMAT PROJEKTU

RACHUNEK BANKOWY DLA UCZNIA
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I STUDENTA

1. Czas realizacji:
- 2 godz. lekcyjne – wprowadzenie do tematu, wyjaśnienie zasad realizacji projektu;

podział na grupy, podpisanie kontraktów;
- 1 miesiąc – realizacja prac przez uczniów;
- 2 godzin lekcyjne – prezentacja projektów, ewaluacja.

2. Metody nauczania:
- metoda podająca;
- metoda praktyczna;
- metoda poszukująca – w szczególności (poprzez sięganie do różnychźródeł, radzenia

się, zasięgania rad ekspertów, umiejętność posługiwania się dokumentami).

3. Cel ogólny projektu - dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Projekt „Rachunek bankowy dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej i studenta” ma
pomóc zrozumieć funkcjonowanie banków komercyjnych w systemie bankowym oraz
nauczyć poruszania się na rynku usług bankowych.

4. Efekty działań – czego uczniowie dowiedzą się i nauczą podczas
realizacji projektu i jakie umiej ętności będą kształtować:

- jakie są rodzaje rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oferowanych klientom
banku;

- jakie są rodzaje rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oferowanych klientom
banku- uczniom i studentom;

- jakie są zabezpieczenia zgromadzonychśrodków pieniężnych na rachunku
bankowym;

- poznają zasady dysponowania rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym na
lokalnym rynku usług bankowych;

- nauczą się analizować opłacalność posiadania rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego;

- oceniać korzyści wynikające z posiadania rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego;

- pracować nad sposobem przekazania informacji na temat ”Czy masz rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy? Jeśli nie – to na co czekasz?
do Europy trudno wejść z gotówką.” koleżankom i kolegom z niższych klas.

- publicznego przemawiania, obrony i argumentowania własnego punktu widzenia;



2

- słuchania i korzystania z poglądów innych ludzi, wyrażania (prezentowania) się na
piśmie;

- współpraca oraz praca w zespole;
- integrowania się z grupą i wnoszenia do niej swojego wkładu;
- umiejętność organizowania własnej pracy;
- rozwijanie umiejętności oceniania i samokontroli.

5. Materiały dla ucznia

Waszym zadaniem będzie zbadanie kilku banków komercyjnych funkcjonujących na
lokalnym rynku i zaprezentowanie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
oferowanych przez banki klientom uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom.
Oto kroki jakie musicie wykonać, badając banki komercyjne:
1. Zespoły- podzielcie się na siedem zespołów cztero-pięcioosobowych. Każda grupa

losuje bank komercyjny działający w Zielonej Górze.
2. Plan pracy i podział zadań –zaplanujcie waszą wspólną pracę, określając w jaki

sposób będziecie zbierać informacje.
Waszym zadaniem jest:

≈ zebrać informacje na temat przydzielonego banku komercyjnego,
≈ zebrać informacje na temat oferty rachunków bankowych dla klientów

indywidualnych,
≈ zebrać informacje na temat oferty rachunków bankowych dla klientów

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz:

1. przeanalizować warunki jakie należy spełnić aby podpisać umowę
na prowadzenie rachunku,

2. określić jakie karty wydaje bank do rachunku i jakie jest ich
przeznaczenie,

3. określić zasady dysponowania rachunkiem,
4. zapoznać się z zasadami prowadzenia rachunku,
5. przeanalizować opłaty i prowizje naliczane z tytułu prowadzenia

rachunku,
6. rozpatrzyć możliwość uzyskania pożyczki w ramach rachunku,

zapoznać się z możliwością korzystania z usług telefonicznych
i internetowych w zakresie dostępu do rachunku,

7. przeanalizować dopuszczalne zadłużenie w związku
z przekroczeniem salda rachunku,

8. zapoznać się z oferowaną siecią bankomatów przez bank.

Harmonogram – ułóżcie szczegółowy harmonogram pracy, określając, kto, co
i w jakim terminie ma wykonać.

WYKONANIE ZADA Ń

Każdy zespół zbiera informacje.

PREZENTACJA WYNIKÓW PRACY

Prezentacja ta powinna być skierowana do koleżanek i kolegów z klasy oraz
z klas młodszych klas.
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Prezentacja obejmuje:
≈ opracowanie materiałów w formie pisemnej;
≈ przygotowanie mini przewodnika dla uczniów młodszych klas;
≈ przygotowanie i zaplanowanie sposobów upowszechnienia informacji, które

przekonają uczniów,że warto posiadać rachunek bankowy.

OCENA I SAMOOCENA

Po zrealizowaniu projektu i prezentacji jego wyników czas ocenić wysiłek jego
uczestników.

Karta oceny pracy ucznia

Ocena pracy ucznia Jak oceniam się
sam? (1-6)

Jak oceniają mnie
koledzy z zespołu?
(1-6)

Jak ocenia mnie
nauczyciel? (1-6)

Jaki był mój wkład na
etapie planowania pracy?
Na ile przyczyniłem się do
dobrej komunikacji w
zespole?
Czy miałem twórczy wkład
w realizację projektu?
Czy wywiązałem się ze
swoich zadań w terminie?
Jak oceniam wartość
merytoryczną
przygotowanych przeze
mnie materiałów?
Jak oceniam swój udział
w prezentacji projektu?
Jak oceniam ich formę?
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Karta oceny pracy zespołu

Ocena pracy zespołu Jak oceniam się
sam? (1-6)

Jak oceniają mnie
koledzy z zespołu?
(1-6)

Jak ocenia mnie
nauczyciel? (1-6)

Podział pracy

Podejmowanie decyzji

Uważne słuchanie się,
informowanie się
o przebiegu pracy
Wzajemna pomoc

Twórcze pomysły w
zakresie gromadzenia
informacji
Dbanie o jakość
merytoryczną
opracowanych materiałów
Dobór form prezentacji
i staranność wykonania
Zaangażowanie zespołu
w prezentację wyników
Ogólny efekt pracy
zespołowej

Jeżeli jakieś kryterium oceny pracy ucznia lub zespołu będzie trudne do oceny to należy je
pominąć.
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Opracowanie: Renata Hołysz, Wiesława Pominkiewicz



5

Jak ma wyglądać strona tytułowa projektu? - przykład

NAZWA SZKOŁY
W ZIELONEJ GÓRZE

PROJEKT Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TEMAT:

AUTORZY PROJEKTU

ZIELONA GÓRA miesiąc, rok


