INDUL A MÁSODIK PÉNZ7!

2016. március 7-11. között ismét megrendezésre kerül hazánkban a Pénz7
programsorozat. A minden évben közel harminc ország részvételével megvalósuló
kezdeményezés legfőbb célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a pénzügyek tudatos
kezelésére. Mindezt úgy, hogy a hétköznapi életben is hasznosítható, gyakorlatias
pénzügyi-gazdasági ismereteket adjon át az iskolás korosztálynak, s ezáltal hozzájáruljon a
fiatalabb generációk pénzügyi tudatosságának fejlődéséhez.
A 2016. évi tananyag fő témája a pénzügyi tervezés és a takarékosság. A
programsorozat minden tanórája e témák köré épül, a korosztályi sajátosságnak
megfelelően.
Iskolánk már második alkalommal vesz részt a témahét lebonyolításában
angoltanárunk, Gábor-Csicsai Ildikó szervezésében, aki ismét vállalta a program
lebonyolítását, valamint a rendhagyó tanórák megtartását. A program során a fiatalabb
generációk tagjai hiánypótló, hasznos tudással gazdagodnak, s a diákok szemléletének
fejlesztésével a magyar családok pénzügyi tudatossága is növekedni fog. A foglalkozások
során a tanulók pénzügyi kultúrája fejlődik, egyre inkább képesek lesznek megérteni a
pénzügyi fogalmakat és termékeket, továbbá:
 pénzügyi jártasságuk növekedésével egyre tudatosabban kezelik a pénzügyi
kockázatokat, és képesek megfelelően hasznosítani a rendelkezésükre álló
információkat a pénzügyi termékek igénybevétele, illetve a pénzügyi termékek
közötti választás során;
 ismerik
a
pénzügyi
kérdésekben
megbízható,
független
és
hiteles
információforrásokat;
 a döntéshozatalt megelőzően kellőképpen tájékozódnak, és tudják, hogy milyen
lépéseket kell tenni pénzügyi helyzetük javítása érdekében;
 megismerik a panaszkezelés fórumait és a rendelkezésükre álló jogorvoslati
lehetőségeket.
A március 7-én kezdődő Pénz7 egy nagyon izgalmas eleme, hogy az interaktív
tanórákhoz külső látogató, pénzügyi szakértő is csatlakozik. Idén összesen 18 állami,
gazdasági és non-profit intézmény döntött úgy, hogy csatlakozik ehhez a programelemhez,
és több száz küldöttjével biztosítja ezt az élményt a gyerekek számára.

A program szervezői mindenkinek azt kívánják, hogy a tanórák során ne csak
hasznos tudást, hanem élményeket is szerezzenek; s ezekre támaszkodva folytassák a
pénzügyek működésének és a pénz izgalmas világának felfedezését.
A pénzügyi kalandtúrában további érdekességek, pénzügyi vetélkedők, pályázatok, játékok
várják a Pénz7 résztvevőket a http://penz7.hu oldalon.

Köszönöm Gábor-Csicsai Ildikónak, hogy felkarolta ezt a fontos témát,
megszervezte a programba való bekapcsolódást, valamint megvalósítja a
programsorozat foglalkozásait!
Vighné Bacsó Mónika
igh.

