
 
 

  

 

Felhívás 

Pénziránytű Tanári Díj  

A Pénziránytű Alapítvány a 2022/2023-as tanévben a PÉNZ7 programsorozathoz kapcsolódva meghirdeti a 

Pénziránytű Tanári Díjat – a pénzügyi nevelés elkötelezett támogatásáért és a módszertani kultúra 

fejlesztéséért. A felhívásra várjuk a pénzügyi nevelésben kiemelkedő módszertani munkát végző  

általános- és középiskolai pedagógusok jelentkezését.   

Kategóriák 

Az idei tanévben a Pénziránytű Tanári Díjra két kategóriában lehet pályázni:   

A. Projektterv  
VAGY 

B. Foglalkozásterv 

A PROJEKTTERV követelményei: 

• A projektterv a projektpedagógia módszerével megvalósított legyen. 

• Témája a Korszerű pénzkezelés. 

• A projekttervet a pályázati kiírás mellékletében található projektleírás sablonban kell benyújtani. 

• A leírás mutassa be a projektmegvalósítás teljes folyamatát: az ötlet megszületésétől, a részletes 
ütemterven át az értékelésig. 

• A projektben a tanulók aktív részesei legyenek a projekt megvalósításának. 

• Az elkészített projektben jelenjen meg a digitális kompetenciák fejlesztése, a digitális eszközök 

használata. 

A FOGLALKOZÁSTERV követelményei: 

• Pályázni egy részletesen kidolgozott – 45 vagy 90 perces tanórára vagy bármilyen tanórán kívüli 

tevékenységre vonatkozó – foglalkozásterv elkészítésével lehet. 

• A következő két téma közül egyet kell választani: 
1. Korszerű pénzkezelés 
2. Okosan a hitelekről 

• A foglalkozástervet a pályázati kiírás mellékletében található foglalkozásterv-leírás sablonban kell 
benyújtani. 

• Az elkészített foglalkozástervben jelenjen meg a digitális kompetenciák fejlesztése, a digitális 

eszközök használata. 

Szakmai, módszertani háttérismeretnek javasolt források 
 

• Iránytű a pénzügyekhez c. középiskolai tankönyv vagy a Küldetések a pénz világában c. általános 
iskolai tankönyv (https://penziranytu.hu/tankonyvek) 

• Korszerű pénzkezelés - Digitális biztonság c. 2020. évi PÉNZ7 prezentációs tananyag: 
https://www.penz7.hu/public/tananyagok2020/digitalis_biztonsag/tudastar_digitbizt.pdf 

• A Pénziránytű e-learning portál vonatkozó tananyagai (https://elearning.penziranytu.hu/): 
Korszerű pénzkezelés c. tananyag (2022), Hitelesen a hitelekről c. tananyag (2018) 

• Pénzbook YouTube csatorna animációi és oktató videói: 
Hitelezés témakör 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbJ7uiKPH8KSHw9X19oKNCbLOzcghNtcJ 
Bankoljunk okosan – korszerű pénzkezelés témakör 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL09_GFFxR_OYJ0KYuraO_MxNfKqm28G_a 
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• Pénziránytű Tanárklub - projektpedagógia podcast felvétel (2020):  
https://soundcloud.com/user-811472249 

• Pénziránytű Tanárklub – tanácsok a projektterv sablon kitöltéséhez (2021): 

https://www.youtube.com/watch?v=YnccMmdeJtI  

A Pénziránytű Alapítvány 2022. november 14-i héten megrendezésre kerülő online workshop szintén a 

pályázathoz segítséget nyújtó előadásokkal és szekciófoglalkozásokkal készül. 

Díjazás 

Az elbírálás során mindkét kategóriában maximum a 3-3 legmagasabb pontszámot elérő pályázat kerül 

díjazásra.  

Egy pedagógus egyszerre több pályázatot is benyújthat, azonban díjazásban csak egyszer részesülhet.  

Az elnyerhető Pénziránytű Tanári Díjjal járó támogatás összege kategóriánként, témánként eltérő:  

A. A projektterv kategóriában elnyerhető támogatás összege személyenként 500.000 forint. 

Amennyiben egy projekttervet két pedagógus készít el, abban az esetben az elnyerhető összeg 

megoszlik a pályázók között. 

B. A foglalkozásterv kategóriában elnyerhető támogatás összege személyenként a Korszerű 

pénzkezelés témakörben 200.000 forint, az Okosan a hitelekről témakör esetén 250.000 forint. 

Ebben a kategóriában csak egyedül lehet pályázni.  

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

keretében kerül kifizetésre. A szerződés megkötésének feltétele az oktatási intézménnyel fennálló 

jogviszony igazolása és a végzettséget igazoló diplomamásolat benyújtása. 

A Magyar Bankszövetség felajánlásával különdíjként egy kiválasztott pályázó 100.000 forint értékű 

vásárlási utalványban részesül. 

Határidő 

A kitöltött és aláírt jelentkezési adatlapot, valamint a projektleírást vagy a foglalkozásterv-leírást tartalmazó 

fájlt az alábbi dropbox linkre tudják a pályázók feltölteni 2023. január 18. 15:00 óráig. A feltöltéssel 

egyidőben, de legkésőbb a feltöltési határidő előtt kérünk egy értesítést a feltöltés megtörténtéről a 

pályázótól az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címre, amelyben szerepel a pályázó neve, a 

megpályázott kategória (szükség esetén témakör) megnevezése és a pályamű címe. 

Dropbox link: https://www.dropbox.com/request/dIx6EYfZF1ruKb82X31E 

A beérkezésről 1 munkanapon belül visszaigazolást küldünk, ennek hiányában a pályázatot újra fel kell 

tölteni. 

Hiánypótlásra az Alapítvány jelzését követően egy alkalommal, a jelzést követő 2 munkanapon belül van 

lehetőség.  

A pályázatra való jelentkezéssel minden pályázó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a projektleírásában és 
foglalkozásterv-leíráshoz kapcsolódó dokumentumaiban található ötleteket és feladatokat teljes egészében 
vagy részleteiben a Pénziránytű Alapítvány nonprofit pénzügyi ismeretterjesztési tevékenységéhez 
szabadon felhasználhatja, továbbá pályamunkájuk a PÉNZ7 honlapján is megjelenhet.   

A pályázatok benyújtói vállalják, hogy tevékenységüket, a Pénziránytű Alapítvány bármely rendezvényén 

és/vagy egyéb kommunikációs csatornáján (pl. díjátadás, iskolahálózati workshop, PÉNZ7 honlap, 

Pénziránytű honlap, sajtóhír stb.) felkérésre ingyenesen bemutatják, valamint, hogy benyújtott 

pályázatukat a Pénziránytű Alapítvány oktatási, ismeretterjesztési tevékenysége során térítésmentesen  

felhasználhatja, valamint jó gyakorlatként az alapítvány és a PÉNZ7 szervezői ezeket közzétehetik 

ellentételezés nélkül.   

https://www.youtube.com/watch?v=YnccMmdeJtI
https://www.dropbox.com/request/dIx6EYfZF1ruKb82X31E


 
 

  

 

A jelentkezések elbírálására vonatkozó információk 

Valamennyi beérkező, érvényes pályamunka elbírálását, a díjak odaítélését a Pénziránytű Alapítvány 

szakértői végzik. Döntésük ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A jelentkezések elbírálásának szempontjai: 

Az elbírálás feltételei: 

A díjazásnak nem feltétele, de az elbírálás során előnyt élveznek azon intézmények projektjei, amelyek  

• legkésőbb 2023. január 18-ig csatlakoztak a Pénziránytű Iskolahálózathoz. Információk és ingyenes 

csatlakozási lehetőség a https://penziranytu.hu/iskolahalozat  oldalon keresztül. 

Értékelési szempontok: 

A. Projektpedagógia módszerével megvalósított projektterv esetében:   
• projektpedagógiai elvek teljesülése (projektleírás dokumentum kidolgozásának alapossága, 

megfelelő mélysége, szakszerűsége és érthetősége) 

• digitális kompetenciafejlesztés megjelenése, digitális eszközök használata a projektben  

• a teljes pályázati dokumentáció formai megjelenése, esztétikai igényessége, áttekinthetősége 

 
B. Foglalkozásterv esetében:  

• a kidolgozott pénzügyi téma közérthetősége, szakszerűsége, újszerűsége 

• az alkalmazott pedagógiai módszerek hatékonysága, eredményessége (milyen mértékben segítik a 

téma megértését, feldolgozását)  

• digitális kompetenciafejlesztés megjelenése, digitális eszközök használata a foglalkozástervben 

• a teljes pályázati dokumentáció formai megjelenése, esztétikai igényessége, áttekinthetősége 

A pályázati feltételek be nem tartása, valamint plágium esetén a pályázó kizárható, díjazásra nem jogosult. 

Más által előállított alkotás (pl. a Pénziránytű Alapítvány kiadványai, honlapjáról elérhető játékai) 

használata a dokumentumokban megengedett, de a pontos forrásmegjelölés elvárt. 

A jelentkezés eredményéről az Alapítvány elektronikus úton értesít minden jelentkezőt legkésőbb  

2023. február 21-ig.  

Az ünnepélyes díjátadóra várhatóan a 2023. évi PÉNZ7-hez kapcsolódva kerül sor. 

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

A díjjal, illetve jelentkezéssel kapcsolatos további információ az iskolahalozat@penziranytu.hu email-címen 

kérhető. 

Budapest, 2022. október 17.  
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