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DigitóIis Diákszéf Programban is, mely a felső tagozatosok
pénzügyi tudatossőgőnak fejles:ztésétcélozza" - magyarázta
a tanárnő.

Atsós diákoknak

is

:

,,Ezekbe a programokba már az alsó tagozatos osztáIyosok
is bekapcsolódhatnak. A Pénz7 sikerét mutatja, hogy tavaly
hét önkéntes kereste fel az iskolőnkat, és tartottunkközös tanórőkat. Vóllalkozósok témakörben az egyik 7. osztályunkban
az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársa volt
a vendégünk, a mősik osztőlyban pedig a projekthét országos
bemutatóórój ának filmj e készüIt el egy j elentős vóIlalkozó közreműködésével. A pénzügyi nevelés ma mór kiemelten fontos,
komoly szerepet kapott a Nemzeti alaptantervben is.

Pénzügyi ismeretek gyerekeknek

A

Pénzügyi Tudatosság FejlesztéséértDíjat vehette át Kovácsné Gergely Julíanna, a Herman Ottó ÁhaHnos Iskola
tanára. A Pénzügyminisztérium elismerésétazoknak a tanároknak, diákoknak és intézményeknekítélikoda, akik a
pénzügyi tudatosság fejlesztésében kiemelkedően teljesítenek. A pedagóguskategória győztesei elkötelezett szerepet
vállaltak a gazdasági, pénzügyi szemlélet fejlesztésében.
Mivel az ünnepélyes díjátadó a járványhelyzet miatt elmaradt, Varga MihőIy pénzügyminiszter virtuálisan gratulált a
díjazottaknak.

Gazdátkodjunk okosan
Az elismerés kapcsán Ko vócsné

Egy tanítványom édesapja mondta, hoglt fia a program ha-

tásóra sokkal tudatosabban bónik a pénzzel, mint a testvére,
aki koróbban nem kapott ilyen ismereteket, Ez számomra viszszaigazolása annak, hogy érdemes folytatni a munkát, hisz a
tudatos pénzügyi szemléIetéa jövő. Ha ennek egy részétát
tudom adni, akkor már tettem valamit a jövő nemzedékéért."
" Potondi Eszter

kalandtábor szitvásváradon

A

Sirályok Sportegyesület kalandtábort szervezett Szilvásváradra a Vermes iskola diákjai részére.Az egyesület színes,
változatos programot kínált a gyerekeknek. VoIt lézerlövészet, lézerharc, villám tájékoződás, labirintus o s táj ékozódás,
tapadókorongos íjászat. A gyerekek megtanulták a bizton-

Julíanno lapunknak ságos fegyverhasználatot, fejlődött a tájékozódóképességük,
pénzügyi
térképismeretük.A lézerharcban a taktikai tudásukat csiltudatosságra
elmondta: nagyon fontosnak tartja a
nevelést, a gyerekek pénzügyi-gazdasági ismereteinek fej- logtatták meg. A hely adta lehetősségeket is kihasználták:
lesztését. Mivel ezek az ismeretek tanórai keretek közé nem kirándultak a Millenniumi kilátóhoz, a Szalajka-völgyben az
mindig illeszthetők be, ezért szakkörben is dolgoznak a gye- ősember barlangjához és a szabadtéri múzeumhoz.
rekekkel. ,,Kezdetek óta bekap.csolódtunk a Pénziránytű AIapítvány óItal kezdeményezett fejlesztésekbe, így a Pénz7-programba is. Az eltelt évek alatt szoros kapcsolat, partneriskolai
együttműködés alakult ki közöttünk, az Alapítvóny referenciaiskolának tekint bennünket, ahol kísérletezni lehet, kipróbál,
hatók a programok. A t]nited Way Magyarorszóg Alapítvónynyal együttműködve az ,,OkaShop"-programban például a
diókoknak jó cselekedeteket kell véghez vinniük, ahhoz, hogy
jutalomfrankókat kapj anak, sp ór olhas sanak, me g szer e zhe s s ék
az általuk vágyott tár gyakat. A PontVelem-programba bekap csolódva a környezettudatossőgra nevelés az egyik fő cél. A
gyerekek e-kütyüket, elemeket gyűjthetnek, amiért a kapott jutalompontok egy digitőlis bankszómlőra kerüInek. Az MNB és
Gerg ely

