Felhívás
„Pénzre váltható tudás” – pénzügyi projektnap 2018/2019
A Pénziránytű Alapítvány és a Diákhitel Központ Zrt. „Pénzre váltható tudás” címmel újra kihelyezett
pénzügyi projektnapokat szervez a 2018/2019-es tanévben.
Egy-egy projektnap helyszíne bármely magyarországi középiskola lehet, amely tagja a Pénziránytű
Iskolahálózatnak vagy legkésőbb a jelentkezési adatlap benyújtásának határidejéig regisztrál.
Tekintettel az előző két évi projektnapok sikerére, a program tartalma és felépítése változatlan,
amelyet újabb intézményeknek is szeretnénk elérhetővé tenni. A helyszínek kiválasztása az
intézmények által benyújtott jelentkezési adatlapok alapján történik. (A tervezet szerint egy vagy két
budapesti, és három vagy négy vidéki helyszínre látogat el a program országszerte.) A projektnap
időpontja 2018. november 7. és 2019. június 7. közé eshet, az iskolai tanév helyi rendjéhez igazítva, a
jelentkezési lapon 3 lehetséges napot szükséges megjelölni. Kis létszám esetén egy település vagy
megye 2 intézménye is összefoghat, az elnyert támogatás ekkor fele-fele arányban oszlik meg közöttük.
Ilyen esetben két külön jelentkezési lapot kell beküldeni, de azonos napokat megjelölve, és
kölcsönösen megnevezve a másik iskolát. A pódiumbeszélgetés és kvíz programrész helyszíne
megállapodásuk szerint az egyik intézmény lesz, a diákok és tanárok esetleges helyszínre utazási
költségeit az intézmény(ek) vállalják.
A rendezvény keretében két interaktív tanórát a pénzügyi tervezés témájára fordítunk, majd egy
nyilvános pódiumbeszélgetést követően a projektnapot a résztvevő diákoknak szervezett online kvíz
show zárja. Ennek eredményétől függően az iskola MINIMUM 50 EZER, MAXIMUM 300 EZER FORINT
TÁMOGATÁST NYER! A pénzügyi nevelésre fordítható támogatást elsődlegesen az iskola
alapítványának tudjuk nyújtani.
A program címe: „Pénzre váltható tudás”
Célcsoport: középiskolai 11. évfolyamos diákok
Résztvevői létszám: 90-110 fő / projektnap
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90-100 perc
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45 perc

45 perc
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A pontos kezdést és a részleteket az adott helyszínekkel egyeztetjük. A projektnap teljesen ingyenes
és mentes mindennemű reklámtól. A kvíz show lebonyolításához szükséges stabil internet elérést
szükség esetén biztosítjuk, a táblázatban foglalt feltételekkel (terem, projektor) az iskolának szükséges
rendelkezni.
A jelentkezési adatlap benyújtásával az intézmény vezetője a táblázatban szereplő technikai feltételek
biztosítása mellett vállalja, hogy a program részét képező 90-100 perces interaktív kiscsoportos
foglalkozáshoz az annak megtartását vállaló négy-öt, az iskolában tanító szaktanár részére – beleértve
az utazási költséget is – lehetőséget biztosít az őszi szünet előtt, várhatóan 2018. október 26-án
(délelőtt) Budapesten megszervezésre kerülő felkészítésen való személyes részvételre. A
foglalkozások megtartásához nem szükséges közgazdasági végzettség, a felkészítés alapján bármely
szakos, a mindennapi pénzügyek intézésében járatos pedagógus megtarthatja azokat.
Túljelentkezés esetén a résztvevőket a pályázati adatlap végén leírt pályázati indoklás alapján
választjuk ki.

A programra érvényes jelentkezést benyújtó iskolák diák és tanár képviselőinek – függetlenül attól,
hogy elnyerik-e a rendezés lehetőségét – az iskolahálózat tavaszi workshopján szuperdöntőt
szervezünk, ahol a győztes csapat értékes eszköztámogatást nyer iskolája számára.

A kitöltött és aláírt pályázati adatlapokat
iskolahalozat@penziranytu.hu címre kell eljuttatni.
Kapcsolat: iskolahalozat@penziranytu.hu
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