Iskolánkban is elindult a PÉNZ7!!!
– A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG ÉS GAZDÁLKODÁS HETE –
2017. MÁRCIUS 6-10.
A Magyarországon megrendezésre kerülő Pénz7 missziója, hogy
- felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára,
- széleskörű szakmai összefogás megteremtésével segítse a különféle pénzügyi edukációs projektek
terjedését, hasznosulását.
Magyarország 2015-ben csatlakozott először ahhoz az Európa szerte 23 országban egy időben zajló
kezdeményezéshez, melynek célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyi ismeretekkel
rendelkező, sorsát e téren is kezében tartó fogyasztó információkkal való támogatását, a
figyelemfelkeltést a pénzügyi tudatosságra.
2017-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint projektgazda a tananyagot a tanév hivatalos rendjébe
is beillesztette.

A program diákok számára még színesebbé, érdekesebbé tételére a Bankszövetség tagbankjai, az
érintett minisztériumok és a MNB szakértő munkatársai közül kétszázötvenen vállalták, hogy
önkéntes alapon ellátogatnak egy-egy iskolába, ahol a felkészült pedagógus oldalán a
megtakarításokról és pénzügyi tervezésről beszélgetnek a diákokkal. A banki önkéntesek
részvételével zajló órákon ki-ki a maga korosztályi szintjén ismerkedik az alapvető pénzügyi
folyamatokkal, a bankrendszer lakossági szerepével és a megtakarításokkal – amiből a
kamatszámítás rejtelmei sem maradhatnak ki.
Ez a mi iskolánkban is így zajlott. Izgatottan vártuk az önkéntes banki szakembert az alsó, illetve a
felső tagozat rendhagyó óráira.
A 3. és 4. osztályosok – egy klasszikust segítségül hívva – a tücsök és hangya meséjének rajzosjátékos feldolgozásával indították a programot, és szólásmondásokkal, magyar pénzek képeivel,
szójátékokkal színesítve járták körbe a takarékosság témáját.

Projektmunka a 3. évfolyamon
Az ötödik és hatodik évfolyam osztályaiban a „Bankoljunk okosan! - Korszerű pénzkezelés” volt a
téma. Csoportmunkában zajlott az óra, a tanulók nagyon érdeklődő kérdéseket tettek fel, a segítő
önkéntes pedig szívesen és lelkesen válaszolt a diákok kérdéseire.
Nagyon örülünk, hogy idén is részt vettünk ebben a programban, hiszen a gyermekek pénzügyekről
alkotott képe tisztábbá vált.
Idézem a banki önkéntes szakember szavait a hét programjáról:
„Kiváló kezdeményezésnek tartom a Pénz7 programját, mert fontos, hogy kialakuljon a felnövő
gyerekekben a pénzügyi kultúra is. A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános
Iskolát rendkívül nyitott, barátságos légkörű intézményként ismertem meg, ahol a pedagógusok nagy
szaktudással és lelkesedéssel végzik a munkájukat.
Két alsós és egy felsős osztályban voltam segítő a pedagógusok mellett, ahol remekül éreztem
magam. Az iskola tanárai felkészültek voltak, a gyerekek érdeklődőek. Rengeteg kérdés volt, ami azt
jelzi, hogy a diákok kíváncsiak a mindennapi pénzügyekkel kapcsolatos témákra. A feladatokat
nagyon ügyesen oldották meg, és volt lehetőség a kötetlen beszélgetésre is, ami szintén jól sikerült
minden osztályban. Jó érzéssel tölt el, hogy önkéntesként részt vehettem az órákon, szívesen vállalom
legközelebb is. Köszönöm a harmadikos és negyedikes tanítóknak a proaktív, jó hangulatú, a Pénz7
iránt nyitott, felkészült munkájukat.
Ildikó, örülök, hogy megismertelek, mert benned egy kiváló embert ismertem meg, aki időt és
energiát nem sajnálva keresi azokat a lehetőségeket – jelenleg a Pénz7 -, ami pluszt adhat az
iskolában tanuló diákoknak és az önkénteseknek is.
Oláh Barbara”
Gábor-Csicsai Ildikó
szervező pedagógus

