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A közelgő ünnepek alkalmából hírlevelünkben jó hírekkel és lehetőségekkel köszöntjük a Pénziránytű 

Iskolahálózat tagjait. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy több, mint 80 intézmény elfogadta a meghívásunkat, és részt vettek 2017. 

november 29-én az MNB épületében megtartott iskolahálózati workshopunkon! 

A workshop előadásainak prezentációit az iskolahálózatba regisztrált tanárok érhetik el a 

penziranytu.hu/penziranytu-iskolahalozat-workshop1129 oldalon, felhasználónevük és jelszavuk 

megadásával. 

A jó hangulatú szakmai rendezvényen több fontos bejelentés is elhangzott az Iskolahálózat jövőbeni terveivel, 

tevékenységével kapcsolatban, ezekre szeretnénk emlékeztetni, illetve felhívni a figyelmet az alábbiakban: 

• Január 8. benyújtási határidővel lehet jelentkezni a Pénziránytű Tanári Díj – a pénzügyi nevelés 

elkötelezett támogatásáért díjra és az ezzel együtt járó támogatás elnyerésére. Két kategóriában – 

közgazdász tanár és nem közgazdász tanár – keressük azokat a pedagógusokat, akik 

tevékenységükkel, módszereikkel, jó gyakorlataikkal sokat tesznek azért, hogy a pénzügyi 

tudatosságra nevelés megjelenjen a középiskolákban.  

A felhívást november 23-án regisztrált tagjainknak külön e-mailben küldtük meg, valamint elérhető 

a https://www.facebook.com/groups/PenziranytuIskolahalozat/ Facebook csoportban is. Várjuk a 

jelentkezéseket! 

• Január 17-én kizárólag az iskolahálózati iskolák tanárai részére felkészítést tartunk a 2018. 

februárjában zajló második Részvényfutam online tőzsdejátékra, amelyet a Budapesti 

Értéktőzsdével együttműködésben szervez a Pénziránytű Alapítvány. Az eseményről és a 

regisztrációról a későbbiekben külön értesítést küldünk. 

• Még februárig zajlik a regisztráció a www.penz7.hu oldalon a 2018. évi Pénz7-re, a tanév rendjében 

pénzügyi és vállalkozói témahét néven szereplő programra. A december 1-ig a pénzügyi témára 

regisztrált első 500 intézmény számára ingyenesen, előzetesen kinyomtatva is elküldjük az 

óravázlatokat és segédanyagokat, de a tananyagok és a felkészülést segítő anyagok mindenki 

számára letölthetők lesznek, aki regisztrál a www.penz7.hu/regisztracio/tanar oldalon. Felhívjuk 

mindenki figyelmét, hogy az iskolahálózati tagság és a tavalyi regisztráció nem elegendő, a 2018-as 

részvételhez az imént ismertetett honlapon szükséges jelentkezni. 

• 2018-ban is folytatódnak a közismereti tanároknak szóló, 30 órás, akkreditált, ingyenes pénzügyi-

gazdasági továbbképzéseink, a helyszínekről és a jelentkezés időpontjáról a középiskolai tanárok a 

http://penziranytu.hu/tanarkepzes-idopontjai-es-helyszinei oldalon tájékozódhatnak. Az 5-8. 

évfolyamon tanítók a http://penziranytu.hu/tanartovabbkepzes-0 linken találhatnak információkat. 

• Tavasszal újra meghirdetjük kisfilm készítési pályázatunkat és egy újabb workshop rendezvényen is 

szeretettel várjuk az iskolahálózat tagjait. 

Minden iskolavezetőnek és pedagógusnak kellemes karácsonyi ünnepeket, 

tartalmas téli szünetet kívánunk! 
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