
 

Felhívás 

Pénziránytű Digitális Nyári Akadémia 

képzésen való részvételre 
 

A Pénziránytű Alapítvány a 2019. augusztus 12-15. közötti időszakra „Pénziránytű Digitális Nyári 

Akadémia” címmel 30 órás, összefüggő 4 napos továbbképzést szervez a Pénziránytű Iskolahálózat 

iskoláinak tanárai részére. 

A továbbképzés célja a legkorszerűbb IKT eszközök és digitális oktatást segítő módszerek 

megismerése, az eszközök használatának elsajátítása, és ezekkel gazdasági – pénzügyi oktatási 

tartalmak fejlesztése az Iránytű a pénzügyekhez és a Mindennapi pénzügyeink című tankönyvek 

alapján. A 30 órás akkreditált továbbképzés címe: Az infokommunikációs technológiák (IKT) 

alkalmazásának alapjai az oktatási gyakorlatban (száma: 23/201/2015). 

A továbbképzés díját és a szállás, napi háromszori étkezés költségeit a Pénziránytű Alapítvány fedezi, 

a résztvevők számára teljesen ingyenes (egyedül az utazás költsége terheli őket). 

A továbbképzésen résztvevők vállalják, hogy a képzés során, valamint a képzés elvégzését igazoló 

tanúsítvány kiadásának feltételéül előírt, általuk előállított produktumokat a Pénziránytű Alapítvány - 

időbeli korlátozás nélkül - ismeretterjesztési tevékenységéhez kapcsolódóan szabadon felhasználhatja. 

A továbbképzésre a résztvevőknek kell biztosítani: 

• saját laptopot feltétlenül (minimum: Windows 8.1 operációs rendszer, Office 2013; optimum: 

Windows 10 operációs rendszer, Office 2016) 

• lehetőség szerint okostelefont vagy tabletet (Android vagy iOS operációs rendszer) 

A képzés tervezett helyszíne: Bodrogi Kúria - 2365 Inárcs, Hrsz. 0161 (elhelyezés 2 ágyas szobákban) 

A továbbképzésre előzetesen jelentkezni a Pénziránytű Digitális Nyári Akadémia Előzetes Jelentkezési 

Lap kitöltésével lehet, amelynek részét képezi egy rövid szöveges indoklás a szakmai életút és jövőbeli 

tervek bemutatásával. Az Előzetes Jelentkezési Lap benyújtója vállalja, hogy – később megjelölt pontos 

határidőig és formában – a képzés megkezdése előtt 2 tanórára óravázlatot állít össze egyeztetett 

(gazdasági-pénzügyi) témában, valamint az általa választott téma vonatkozó fejezeteit (tananyag, 

tesztek) teljesíti a Pénziránytű e-learning portálján, az Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv 

digitalizált formájában. 

A továbbképzésre 20 fő jelentkezését tudjuk elfogadni, túljelentkezés esetén a jelentkezés indoklása 

alapján választjuk ki, illetve helyezzük várólistára a jelentkezőket. 

A képzésen való részvételnek nem feltétele a közgazdasági végzettség, de mindenképpen olyan 

szaktanárok jelentkezését várjuk, akiknek gyakorlata van, vagy a következő tanévtől tervezik pénzügyi-

gazdasági ismeretek oktatását szakóráikon belül, osztályfőnökként vagy tanórán kívüli keretek között 

és nyitottak a digitális eszközök tanulási - oktatási célú használatára. 

A kitöltött és aláírt előzetes jelentkezési lapokat 2019. május 8-án 15 óráig elektronikusan az 

iskolahalozat@penziranytu.hu címre kell eljuttatni. 

Kapcsolat:  iskolahalozat@penziranytu.hu,  

https://www.facebook.com/groups/PenziranytuIskolahalozat/ 
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