
 
 

Felhívás 

Pénziránytű Tanári Díj – a pénzügyi nevelés elkötelezett támogatásáért járó 

díj elnyerésére 

A Pénziránytű Alapítvány a pénzügyi nevelésben kiemelkedő munkát végző középiskolai pedagógusok 

számára elnyerhető díjat hirdet a 2018/2019-es tanévre. 

A Pénziránytű Tanári Díj – a pénzügyi nevelés elkötelezett támogatásáért díjra olyan, magyarországi 

középfokú közoktatási intézményben dolgozó pedagógusok jelentkezhetnek, akik a jelenben, illetve a 

közelmúltban kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárulnak a diákok gazdasági- és pénzügyi 

ismereteinek és tudatosságának fejlődéséhez, bemutatható jó gyakorlattal rendelkeznek a pénzügyi 

nevelésben. 

Kategóriák 

Az elismerés a következő kategóriákban nyerhető el: 

A. Közgazdász tanár 

B. Nem közgazdász tanár 

Feltételek 

Az érvényes jelentkezéshez szükséges: 

• jelentkezési adatlap kitöltése 

• a pénzügyi nevelési tevékenység bemutatása (rövid szakmai önéletrajz, pénzügyi nevelési 

tevékenység rövid bemutatása, valamint egy tanórai vagy tanórán kívüli jó gyakorlat részletes 

bemutatása) 

• két referenciaszemély írásbeli ajánlása 

• oktatási intézménnyel fennálló jogviszony igazolása és a végzettséget igazoló diplomamásolat 

• a jelentkezőt munkáltató középfokú oktatási intézmény tagja a Pénziránytű Iskolahálózatnak, 

vagy legkésőbb a jelentkezés benyújtásáig regisztrál 

A pénzügyi nevelési tevékenység bemutatásának mellékleteként az azt alátámasztó dokumentumok 

csatolása is szükséges. Ez egy részletesen kidolgozott – egy vagy több tanórára vagy bármilyen tanórán 

kívüli tevékenységre vonatkozó – óravázlat tanári útmutatóval vagy részletes programleírás, a 

szükséges kellékekkel, megoldásokkal (és ha releváns, értékelési, jutalmazási szempontokkal).  

Referenciaszemély lehet a jelentkezővel most vagy korábban azonos köznevelési intézményben 

dolgozó pedagógus, köznevelési intézmény vezetője vagy vezető helyettese vagy a tevékenyégét 

ismerő köznevelési szakértő, szaktanácsadó. 

A jelentkezési adatlap kitöltésével a jelentkező vállalja, hogy tevékenységét, jó gyakorlatát a 

Pénziránytű Alapítvány valamely rendezvényén és/vagy egyéb kommunikációs csatornáján (pl. 

díjátadás, iskolahálózati workshop, honlap, sajtóhír stb.) ingyenesen bemutatja. 

Korábbi nyertes jelentkező a díjazását követő két évben Pénziránytű Tanári Díj elnyerésére nem 

jogosult. 

Díjazás 

A díjazottak maximális létszáma kategóriánként 3-3 fő, a díjjal járó támogatás összege pedig 

díjazottanként 100 000 forint. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a pályázatoktól függően ettől 

eltérjen. 



 
 
A díjazottakkal a Pénziránytű Alapítvány támogatási szerződést köt, a támogatás összege e szerződés 

keretében kerül kifizetésre. 

Határidő 

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a feltételeknél felsorolt további dokumentumokat 

2018. december 14. (péntek) 14:00 óráig elektronikusan a penziranytu@penziranytu.hu címre kell 

eljuttatni. A jelentkezés beérkezéséről az Alapítvány elektronikus úton értesít minden jelentkezőt. 

Az elektronikusan elküldött anyagokat postai úton is el kell juttatni az Alapítvány részére: Pénziránytű 

Alapítvány, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 

A postára adás határideje 2018. december 14. 

A jelentkezések elbírálására vonatkozó információk  

Valamennyi beérkező, érvényes jelentkezés elbírálását, a díjak odaítélését az Alapítvány által felkért 

független szakértők végzik. Döntésük ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A jelentkezések elbírálásának szempontjai: 

• Formai szempontok: hiánytalanul, határidőre benyújtásra került a jelentkezési adatlap, a 

jogviszony igazolása, a tevékenység bemutatása és a két ajánlás. 

• Az önálló jó gyakorlat leírása és a kapcsolódó dokumentáció 

o érthetően megfogalmazott, 

o jól strukturált, 

o részletessége okán alkalmas arra, hogy más pedagógusok oktatási tevékenységük 

során felhasználhassák, 

o korszerű módszertani elemeket tartalmaz (tanulói aktivitásra épül, IKT technikákat 

alkalmaz, stb.). 

• Előnyben részesülnek azon jelentkezők, akik: 

o tevékenységükben használják a 2015-2018. évek bármelyikének Pénz7 tananyagait 

és/vagy 

o tanórán vagy azon kívül használják az Iránytű a Pénzügyekhez és/vagy Küldetések a 

pénz világában c. tankönyvet és/vagy 

o tanórán vagy azon kívül használják az Alapítvány egyéb kiadványait, digitális játékait 

és/vagy 

o részt vettek vagy a jelentkezés benyújtásáig beadták jelentkezésüket a Pénziránytű 

Alapítvány által akkreditált 30 órás, akkreditált tanárképzésre 

o diákjaikkal részt vettek a Pénziránytű Iskolahálózat vagy (amennyiben az iskola 6 vagy 

8 évfolyamos) a BankVelem programjain, pályázatain. 

A jelentkezés eredményéről az Alapítvány elektronikus úton értesít minden jelentkezőt legkésőbb 

2019. január 30- ig.  

A díjak átadására ünnepélyes keretek között 2019. első félévében, később megjelölt időpontban és 

helyszínen kerül sor. 

A határidők és egyéb feltételek módosításának lehetőségét az Alapítvány fenntartja magának. 

A díjjal, illetve jelentkezéssel kapcsolatos további információ a penziranytu@penziranytu.hu email-

címen kérhető. 

Budapest, 2018. október 18. 
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