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NOWY PROJEKT EDUKACYJNY
RYNKU FINANSOWEGO DLA SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
Fundacja GPW, CFA Society Poland, Fundacja
Warszawski Instytut Bankowości oraz Franklin
Templeton serdecznie zapraszają do udziału w drugiej
edycji projektu edukacyjnego o rynku kapitałowym
EduAkcja. W ramach projektu, nauczycieli oraz uczniów
szkół ponadpodstawowych zachęcamy do udziału w
bezpłatnej lekcji edukacyjnej "EduAkcja - oszczędzanie i
inwestowanie" prowadzonej na żywo w formule online
przez ekspertów rynku kapitałowego.

Główne zagadnienia poruszane na lekcji:

Konsumpcja, oszczędzanie, inwestowanie
Różnice pomiędzy oszczędzaniem i inwestowanie
Procent składany
Pytania na które powinieneś sobie odpowiedzieć
przez podjęciem decyzji o inwestowaniu
Rynek finansowy, rynek kapitałowy i jego
uczestnicy
Ograniczanie ryzyka w inwestowaniu
Architektura rynku kapitałowego w Polsce

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna

Aby wziąć udział w lekcji należy:

1. Zarejestrować Szkołę - https://szkola.wib.edu.pl, a
następnie

2. Zarezerwować wybrane lekcje zgodnie z poniższym
harmonogramem

Prosimy o zgłaszanie się do udziału w lekcji nie później
niż na 48 godzin przed datą realizacji.

https://szkola.wib.edu.pl/
https://cen.bydgoszcz.pl/dokumenty/zalaczniki/121/121-49997.jpg


WRZESIEŃ
14.09.2022 r. godz. 8:55
20.09.2022 r. godz. 8:55
22.09.2022 r. godz. 8:00
26.09.2022 r. godz. 8:55
30.09.2022 r. godz. 8:00
 

 

PAŹDZIERNIK
11.10.2022 r. godz. 10:45
13.10.2022 r. godz. 8:00
17.10.2022 r. godz. 9:50
18.10.2022 r. godz. 8:55
26.10.2022 r. godz. 8:55
27.10.2022 r. godz. 8:00
31.10.2022 r. godz. 10:45
 
 

LISTOPAD
02.11.2022 r. godz. 8:55
09.11.2022 r. godz. 9:50
10.11.2022 r. godz. 10:45
15.11.2022 r. godz. 9:50
18.11.2022 r. godz. 8:00
21.11.2022 r. godz. 10:45
22.11.2022 r. godz. 9:50
30.11.2022 r. godz. 8:00
 

Kolejne terminy na dalsze miesiące zostaną ogłoszone
wkrótce.

Jeśli wskazane godziny nie będą dla Państwa dogodne,
prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu – Moniką
Jaworską mjaworska@wib.org.pl, tel. 506 760 814.

 

Więcej informacji o Projekcie EduAkcja:

https://www.edu-akcja.org

https://bakcyl.wib.org.pl/eduakcja/

Zapraszamy!

Fundacja GPW

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
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