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Pénz7 – összefoglaló 2016/2017. 

 
 

Ebben az évben már 3. alkalommal az Európai Bankföderáció kezdeményezésére 2017. 

március 6. és 10. között pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete fejlesztő programot 

rendeztek European Money Week („Európai Pénzhét”) címmel egész Európában. A program 

keretében alsós, felsős és középiskolás tanulók ismerkedhettek meg az őket is érintő 

hétköznapi pénzügyi ismeretek témákkal, vállalkozói kompetenciafejlesztő/gazdálkodási 

témakörrel kiegészülve. 

Az idei Pénz7 a Magyar Nemzeti Bank által támogatott Pénziránytű Alapítvány 

szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai támogatásával valósult 

meg, ebben az évben már az iskolai tanév rendjébe illesztve valósult meg. 

 

A 2017. március 6-10. között zajló pénzügyi témahéthez mi már második alkalommal 

csatlakoztunk. A pénzügyi témakört választottuk, melynek mottója, alaptémája a 

„Bankoljunk okosan!” korszerű pénzkezelés volt. 

 

Mint a programhoz kapcsolódó iskolák, mi is megkaptuk az OFI szakmai irányításával 

kidolgozott és próbatesztelt programot, amelyben hasznos és gyakorlati példák segítették az 

ismeretek szerzését, valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány szakértői a 

speciális tananyagok elkészítésével élményszerű, interaktív ismeretszerzéshez nyújtottak 

segítséget. Megkönnyítette a munkát, hogy minden nyomtatványt, képet, táblázatot kézhez 

kaptunk. A témahétre való felkészülésben elektronikus prezentációk is hozzáférhetőek voltak, 

mely segítséget jelentett, mivel mi ebben az évben sem vettünk részt a budapesti 

felkészítésen. 

 

 A témahét résztvevője: Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti tagiskola felső tagozatos tanulói.  

 116 fő tanuló 5 osztályból és 4 fő pedagógus valósította meg a témahét programjait.  

 Időtartama: 2017.03.06 - 2017.03.10.  

 A téma feldolgozására fordított idő osztályonként 1 óra (45 perces foglalkozás). 
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2017. 03. 06-án, hétfőn osztályfőnöki órán kezdődött az Avastetői - Széchenyi Általános 

Iskola 8. b osztályos tanulóinak pénzügyi ismereteit fejlesztő programja. Ez az osztály már a 

tavalyi kezdeményezésben is részt vett. További osztályok először csatlakoztak a programhoz: 

6.b, 8.a, 7.a és 7.b osztályok.  

A megvalósításban részt vevő pedagógusok:  

Dr. Lukácsné Forgács Beáta magyar-történelem szak/osztályfőnök 

  Erdősyné Krotos Edit matematika-ének szak 

  Seres Zsoltné matematika-fizika szak/osztályfőnök 

  Rácz Rita matematika-testnevelés szak 

 

A „Bankoljunk okosan!” korszerű pénzkezelés órák céljai voltak: 

 Készpénz, bankszámla, bankkártya fogalma;  

 a banki pénzforgalmi tevékenységek megismerése és előnyei a mindennapi életben. 

 

 

A gyerekek nagyon pozitívan, lelkesen fogadták a foglalkozásokat, érdeklődéssel, aktívan 

működtek közre a tanórák során, főleg csoportmunkában dolgoztak. A játékos, interaktív 

elemeket tartalmazó foglalkozásokon rengeteg értő hozzászólásuk volt, éretten és 

felelősségteljesen gondolkodtak a pénzkezelés témában.  

Legérdekesebb feladatok a tanulók véleménye alapján: 

 érvelés: előnyei, hátrányai a tanulók számára szimpatikus pénzkezelési módokról 

 keresztrejtvényfejtés –„pénzkezelés készpénzzel és a bankban” 

 

 

A programhoz a pénzügyi szektorból önkéntes banki szakember részvételét is igénybe lehetett 

volna venni, de ahogy az első kipróbálás alkalmával, most sem kívántunk élni ezzel a 

lehetőséggel. 


