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A PONTVELEM PROGRAMMAL  
PONT AZ ÖN ISKOLÁJA IS NYER!

A PontVelem 
mobilapplikációból

10% kedvezménnyel 
indítható az ajándék 

pontbeváltás! 

APPOLJ 
A FENNTARTHATÓSÁGÉRT 

PONTVELEM!

A PONTVELEM OKOS PROGRAM 
egy komplex fenntarthatósági program, 

ami értékes nyereményekkel játékos 
formában ösztönöz a szelektív hulladék- 

gyűjtésre, a pénzügyi tudatosságra, 
a fenntartható életmódra, valamint 

a rászorulók támogatására.

APPOLJ 
PONTVELEM, 
ÍGY MINDIG 

KÉZNÉL 
VAGYUNK!

GYUJTS 
SZELEKTÍVEN
PONTVELEM!

˝

Tanári Kisokos 
PontVelem!

A SegítsVelem Program egyik elemeként, a diákoknak  
lehetőségük van a gyűjtött pontjaikból felajánlani 
adomány pontokat az iskolájuk alapítványának.

• Egész tanév során támogatjuk a digitális oktatást,  
online tudásversenyeket szervezünk, amelyeken az iskola 
és a diák is értékes nyereményekben részesülhet.

• A szelektív hulladékgyűjtés során a legtöbb használt elemet 
vagy e-kütyüt gyűjtő iskolák értékes ajándékokkal is gazda-
godnak!

• A kapcsolattartó tanárok együttműködését jutalmazzuk!
• Az osztályok csoportosan is részt vehetnek a szelektív gyűj-

tésben.
• A diákok a szelektív gyűjtésért, illetve a kvízek kitöltéséért a 

PontSzámlájukra értékes pontokat kapnak. A gyűjtött pon-
tokkal gazdálkodhatnak, vagy PontBolt ajándékokra vált-
hatják. Sőt a versenyeken értékes ajándékokat is nyerhetnek 
és felejthetetlen élményekkel is gazdagodhatnak!

• Végül, de nem utolsó sorban, a PontVelem iskolák diákjai 
okos, környezettudatos és a rászorulókat segítő gyer-
mekekké válnak!



A PONTVELEM OKOS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS TANÁRI TEENDŐK

AZ ISKOLA CSATLAKOZÁSA  
A PONTVELEM PROGRAMHOZ
Az együttműködési megállapodás ki-
nyomtatása és visszaküldése az iskola 
nevében, valamint tájékozódás a www.
pontvelem.hu weboldalon.

A DIÁKOK  REGISZTRÁLTATÁSA  
A PROGRAMBA
Számtalan előnnyel jár, ha a diákok re-
gisztrálnak és letöltik a PontVelem 
Applikációját. A diákok regisztrációja 
informatika órán, tanári segítséggel tá-
mogatható.

3.
DIÁKOK ÖSZTÖNZÉSE A SEGÍTSVELEM  
ADOMÁNYOZÁSRA

A SegítsVelem adományokkal a diákok nemes célokat támogathatnak. Segíts 
a kutyáknak PontVelem! Kutyával ellátott PontBolt termékek megrendelése 
során, mostantól az állatokat is támogathatják a diákok. A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálattal való együttműködés keretében a diákok támogathatják a rászo-
ruló társaikat, az iskola alapítványán keresztül a helyi célok elérését segíthetik. 
A „SegítsVelem MosolyManó” kampánnyal karácsonyi adományok gyűjtésében 
vehetnek részt.

7.

A program sikerének kulcsa az iskolában az Ön kezében van. Nagyon köszönjük a segítségét!

1 KG ELEM = 1 teli elemgyűjtő doboz  = 1 elemes kupon = 100 gyűjtőpont 

1 HASZNÁLT EGÉSZ MOBILTELEFON = 1 mobilos/e-kütyüs kupon = 200 gyűjtőpont 

1 HASZNÁLT EGÉSZ E-KÜTYÜ = 1 mobilos/e-kütyüs kupon = 200 gyűjtőpont

RÉSZVÉTEL  A VILÁG LEGNAGYOBB
TANÓRÁJÁN ÉS A FENNTARTHATÓSÁGI  
TÉMAHÉTEN

A témahét programjában számos PontVelem Okos Program 
elem megtalálható, ezzel is segítve a komplex fenntarthatósági 
szemléletformálást.
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AJÁNDÉKOK ÁTADÁSA  
A DIÁKOKNAK

A tanév során 5 alkalommal 
érkező PontBolt  ajándékok 
kiosztása a diákok között.

5. PONTBANKOLJ OKOSAN!  
A PONTBANK ISMERTETÉSE A DIÁKOKKAL

A PontBank használatának segítségével a tudatos gazdálkodás bemutatása, a pon-
tok lekötésével, gyarapításával kapcsolatos teendők ismertetése. Kamatszámítás 
lehetőségének bemutatása, amelyért további kamat pontok járnak. A PontBankolj 
Okosan! játék segít az online bankolás alapvető lépéseinek gyakorlásában.
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6. RÉSZVÉTEL AZ ONLINE  JÁTÉKOKON ÉS 
VERSENYEKEN

A tanév során számos online verseny és játék érhető el a diákok 
számára. Ezek segítik elmélyíteni a megszerzett tudást és meg-
szerezhető értékes pontokkal motiválnak a részvételre.
A BankVelem PénzOkos Kupa és a ZöldOkos Kupa online fordulóinak kitölté-
séért OkosPont jár. A döntőkön értékes díjakat nyerhetnek a legjobb csapatok. 
A  JátékBank egész évben elérhető online pénzügyi tudáspróba, a kitöltők ér-
tékes BónuszPontokat nyerhetnek. A Pénzügyi hősképző egy online oktatójá-
ték, amivel akár értékes OkosPontokat is szerezhetnek a diákok. A PontBankolj 
Okosan! játékkal az online bankolás alapjait gyakorolhatják a diákok, a Keresd 
a biztonságot! játékkal a megújult forint bankjegyek biztonsági elmeit ismer-
hetik meg. A weboldalon és hírlevelekben minden aktuális versenyt, akciót meg-
talál.

HŐSKÉPZŐ

A HULLADÉKOK  
RENDSZERES ÁTVÉTELE  
A DIÁKOKTÓL

A használt elemek és kisméretű akkumulá-
torok,  használt mobiltelefonok és e-kütyük 
(PDA, tablet, digitális fényképező, digitális 
kamera, GPS navigációs eszköz, okosóra) át-
vétele és digitális kuponok jóváhagyása vagy 
rögzítése heti, vagy havi rendszerességgel. 
Nagyobb mennyiség esetén a honlapon a 
„Kapcsolattartó” felület alatt a pontok jóvá-
írása.
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1. DIÁKOK ÉS SZÜLŐK  
TÁJÉKOZTATÁSA,  
BEVONÁSA  A PROGRAMBA

A szülői értekezleten a szülők tájékozta-
tása a programról. Az aktuális akciókról a 
diákok, szülők, szülői munkaközösség tájékoz-
tatása e-mailen. A programban szelektíven 
gyűjthető hulladékok, valamint a pénzügyi 
oktató program részleteinek ismertetése. 
A  diákok tájékoz-
tatása a PontBolt 
megrendelések és 
kiszállítások rend-
jéről.
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