Felhívás
a „Kiemelt Pénziránytű Iskola 2018/2019” cím elnyerésére és a
kapcsolódó támogatás elnyerésére

A Pénziránytű Alapítvány az elmúlt évek eredményeire építve, az újjászervezett középiskolai iskolahálózata számára 2018 augusztusában második alkalommal hirdeti meg pénzügyi nevelésben kiemelkedő munkát végző intézmények számára a Kiemelt Pénziránytű Iskola 2018/2019 cím elnyerésének lehetőségét.
A Kiemelt Pénziránytű Iskola címre és azzal járó célzott programtámogatás elnyerésére olyan magyarországi közoktatási intézmények jelentkezhetnek, akik a Pénziránytű Alapítvány középiskolai
iskolahálózatának tagjai, vagy legkésőbb a jelentkezési adatlap benyújtásának határidejéig regisztrálnak és vállalják a kiírásban megfogalmazott feltételeket.
A program célja a pénzügyi tudatosság erősítése a 14-20 éves korosztály életében. A Kiemelt Pénziránytű Iskola cím egy tanévre szól. A cím elnyeréséért a jelentkezőnek vállalnia kell a tanév során
egy regionális pénzügyi ismeretterjesztő workshop szervezését (előadások saját és külsős tanárok,
7-14. évfolyamos diákok részére, valamint jó gyakorlatokat megosztó műhelyfoglalkozások/szemináriumok). A workshop szervezhető önállóan vagy más, non-profit köznevelési intézmény programjához kapcsolódóan (pl. pedagógiai napok). A kiírás célja az intézmények közötti együttműködés erősítése, jó gyakorlatok megosztásának biztosítása, diákoknak szóló programok megvalósítása, valamint a Budapest központúság csökkentése.
A workshop programját az intézmény állítja össze és szervezi meg. A program az alábbi kötelező és
választható elemekből állhat.

Kötelező programelemek:
•

3 (kereskedelmi márka mentes!) előadás a pénzügyi tudatosság, pénzügyi ismeretterjesztés
jegyében

•

1 – 1 műhelyfoglalkozás (jó gyakorlatok megosztása) történelem és matematika tanárok
számára a tantárgyukhoz kötődő pénzügyi-gazdasági témakörök tanításának segítésére

•

1 műhelyfoglalkozás digitális oktatási megoldások (jó gyakorlat) bemutatására

•

Prezentáció a Pénziránytű Alapítvány és az Iskolahálózat kínálta lehetőségekről (erre felkészítés a címek átadásakor)

•

Diákoknak szervezett programelem (előadás, foglalkozás)

•

Catering (ebéd, snack, ásványvíz, üdítők, kávé, tea)
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Választható programelemek:
•

További előadások – pl. pénzügyi ismeretterjesztés, módszertani jó gyakorlatok, pályaválasztás témában

•

További műhelyfoglalkozások – pl. földrajz szakosok, életvitelt tanítók, osztályfőnökök számára a tantárgyukhoz/tevékenységükhöz kötődő pénzügyi-gazdasági témakörök tanításának segítésére

•

További diákoknak szervezett programok (előadás, foglalkozás, játék, verseny, vetélkedő)

•

Stb.

Egyik programelem sem tartalmazhat kereskedelmi célú üzenetet.
A workshop lebonyolítására a 2018. november 5. és 2019. május 30. közötti időtartamban kerülhet sor. Az adatlap benyújtásával az intézmény vállalja, hogy a cím elnyerése esetén a workshop
programját más intézmények és a nyilvánosság számára, az Alapítvány felkérése szerint előzetesen
és/vagy a megvalósítást követően bemutatja.
A Kiemelt Pénziránytű Iskola címet elnyerő intézmények iskolai alapítványa a workshop szervezésének és a további iskolai pénzügyi nevelés támogatására 300 ezer Ft támogatásban részesül. A
támogatás a következőkre használható fel:
•
•
•

workshop catering (kötelező tétel, minimum 100 ezer Ft számlaértékben)
workshop szervezési költségei (nyomtató patron, fénymásoló papír, nyomda költség, előadó(k) díjazása)
a workshopon, majd a későbbiekben a pénzügyi nevelésben használt oktatási eszközök vásárlása (pl. laptop, projektor)

A díjazottakkal a Pénziránytű Alapítvány támogatási szerződést köt, a támogatás összege e szerződés keretében kerül kifizetésre. A benyújtott jelentkezések alapján az Alapítvány maximum 8 intézmény (lehetőleg minden régióból minimum 1) programját támogatja a 2018/2019-es tanévben.
A régiók megegyeznek az ún. NUTS szerinti regionális felosztással:
Régió neve
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl

Megyék
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád
Pest, Budapest főváros
Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala
Baranya, Somogy, Tolna
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A jelentkezés érvényességének feltételei:
A jelentkezéshez szükséges:
•
•
•

jelentkezési adatlap kitöltése (formanyomtatvány)
a workshop programjának és céljának bemutatása (formanyomtatvány)
Pénziránytű Iskolahálózati tagság vagy intézményi regisztráció legkésőbb a jelentkezési
adatlap benyújtásának határidejéig

A jelentkezések elbírálására vonatkozó információk
Valamennyi beérkező, érvényes jelentkezés elfogadásának elbírálásáról a Pénziránytű Alapítvány
dönt, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A jelentkezések elbírálásának szempontjai:
•
•
•

hiánytalanul, határidőre benyújtásra került az adatlap, valamint a programterv
a program megfelel a felhívásban leírt feltételeknek
előnyben részesülnek azon jelentkezők, akik:
o minél több programba bevonnak intézményükön kívüli diákokat és tanárokat
és/vagy
o a műhelyfoglalkozások vezetésére olyan pedagógusokat kérnek fel, akik korábban
részt vettek a Mindennapi pénzügyeink című 30 órás akkreditált képzésen és/vagy
o a programok során felhasználják a 2015-2019. évek bármelyikének Pénz7 tananyagait és/vagy
o a programok során felhasználják az Iránytű a Pénzügyekhez és/vagy Küldetések a
pénz világában c. tankönyvet és/vagy
o a programokba beépítik a Pénziránytű Alapítvány honlapjáról elérhető csapatjátékokat és/vagy a Pénzügyi Hősképző applikációt és/vagy
o a program megvalósításához IKT eszközöket is felhasználnak

Határidő
A kitöltött és aláírt jelentkezési adatlapot és programtervet 2018. október 10-én 16:00-ig elektronikusan az iskolahalozat@penziranytu.hu címre kell eljuttatni, amit 1 munkanapon belül visszaigazolunk. Az e-mail tárgya: „Kiemelt Pénziránytű Iskola jelentkezés” legyen. Ha ezen idő elteltével a
jelentkező nem kap visszaigazoló e-mailt, jelentkezését újra el kell küldenie.
A jelentkezési adatlapot, programismertetést és költségvetést postai úton is el kell küldeni: Pénziránytű Alapítvány, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. A postára adás határideje 2018. október 10.
A jelentkezések elfogadásáról az Alapítvány 2018. október 25-ig küld értesítést.
Kapcsolat
A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni az iskolahalozat@penziranytu.hu
e-mail címen lehet.
Budapest, 2018. augusztus 31.
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