
PONTVELEM OKOS PROGRAM – „BANKVELEM TIPPEK” 

Kapcsolattartó tanári ösztöndíj pályázat 

 

I. A pályázat rövid összefoglalója 

 

Az idei tanév során elindított BankVelem programunk célja, hogy az 

alapvető pénzügyi, banki ismereteket játékos formában, de valós 

környezetben sajátítsák el a diákok. Pályázatunk keretében olyan tippeket 

várunk a PontVelem iskolák kapcsolattartó tanáraitól, amelyek segítik a 

BankVelem program elterjesztését, fejlesztését és megszerettetését a 

gyerekek körében. 

A pályázók közül a 10-10 legsikeresebbnek vélt tippet benyújtó tanár 

tagjává válik BankVelem Nagykövete tanácsadó körünknek, amely értékes 

szakmai tanácsaival a BankVelem program fejlesztését célozza. Emellett 

100.000 Ft ösztöndíjban részesül, melyet 5 hónapon keresztül havi 20.000 

Ft-os részletekben folyósítunk. 

A pályázat kiírója és koordinátora a PontVelem Nonprofit Kft. 

 

II. Általános pályázati feltételek 

a. Pályázatra jogosultak köre 

A jelen pályázatban részt vehet minden aktív PontVelem iskola 

kapcsolattartó tanára. 

b. Részvétel feltételei 

A pályázat feltétele, hogy a pályázó kapcsolattartó tanár aktív tagja 

legyen programunknak, így az adott tanévben minimum egyszeri 

belépést várunk el a honlapunkra. 

c. Pályázat tartalma 

 Pályázatunk első fordulójának keretében olyan 

kezdeményezéseket várunk, amelyek ösztönzik a gyerekeket a 

BankVelem programban való részvételre, a takarékosságra, 

pontjaik lekötésére és utalására, a banki folyamatok 

megismerésére és elsajátítására. 

 A javaslatok formájának nem szabtunk keretet, az Önök 

fantáziájára van bízva! Támpontként említenénk, hogy lehetséges 



óravázlat készítése, csoportos vagy egyéni tevékenység 

szervezése, online vagy offline játékos feladatok kreálása, stb.  

Tartsák szem előtt az élménypedagógia alapú tanulás adta 

lehetőségeket! 

 A már kipróbált és működő ötleteket szívesen fogadjuk és 

előnyben részesítjük az értékelés során! Amennyiben Ön már 

bevezetett egy gyakorlatot, ami sikeresen ösztönözte a diákokat a 

BankVelem program használatára, ossza meg velünk! 

 Az ösztöndíj pályázat második fordulójában arra szeretnénk 

majd ötleteket gyűjteni, hogyan lehet a gyerekeket költségvetés 

készítésére ösztönözni. Szeretnénk, ha a diákok 

elgondolkodnának arról, hogy már nekik is vannak tervezhető 

bevételeik és kiadásaik (pl. zsebpénz beosztása), és hogy ezzel 

érdemes és érdekes is nekik foglalkozni. A gyerekek által továbbá 

szeretnénk a szülőket is bevonni a költségvetés készítésébe – akár 

a családi kassza, akár az osztálypénzre vonatkozó költségterv 

elkészítésével. 

 

A második fordulóval kapcsolatos részletek 2015. áprilisában 

kerülnek kiírásra. 

d. Pályázat benyújtásának formája 

 A pályázat benyújtása elektronikus formában történik 

„BankVelem Tippek” megnevezéssel. Pályázatát a 

pontvelem@pontvelem.hu e-mail címre küldje. 

 A pályázat formátuma, terjedelme szabad. Word, PowerPoint, 

videó, stb. 

 A pályázathoz csatolni kell a www.pontvelem.hu oldalon található 

pályázói adatlapot. 

e. Pályázatok időtartama, leadási határidők, értékelés 

 

BankVelem Tippek Pályázási időtartam Leadási határidő Eredményhirdetés 
1. tanítási félév 2014. November 28.– 

2015. Január 11. 
2015. január 11., 
24:00 éjfél 

2015. január 31. 

2. tanítási félév 2015. Április 3.– 
2015. Május 10. 

2015. Május 10., 
24:00 éjfél 

2015. május 31. 

 

 lehetőségük nyílik tapasztalataik, ötleteik megosztására egy 

kikapcsolódó hétvége keretében, amelyet a PontVelem szervez. 

mailto:pontvelem@pontvelem.hu
http://www.pontvelem.hu/xxxxxx


 A pályázat támogatója a Pénziránytű Alapítvány. 

 

 

f. Értékelés 

 A pályázatok értékelése a kihirdetett határidőket követő 3 héten 

belül zajlik a Pénziránytű Alapítvány és a PontVelem szakmai 

zsűrije által. 

g. Eredményhirdetés 

 A fenti táblázatban megjelölt időpontokban történik a pályázatok 

félévi eredményhirdetése: 

- 2015. január 31. 

- 2015. május 31. 

 A nyertes BankVelem Nagykövetek díjainak átadására a 

PontVelem Kft. egy eredményhirdető fórumot szervez, melynek 

pontos helyéről és időpontjáról tájékoztatni fogja a nyertes 

pedagógusokat. A díjkiosztó keretében lehetősége nyílik a 

Nagyköveteknek, hogy egy kellemes ebéd keretében 

beszélgessenek egymással és a PontVelem munkatársaival. 

h. Díjazás 

 Az eredményhirdetés után mindkét félév 10-10 nyertes 

kapcsolattartó tanárait 5 hónapon keresztül 20.000 Ft-tal 

díjazzuk. 

 A legkiemelkedőbb kapcsolattartó tanárok tagjaivá válnak 

BankVelem Nagykövete tanácsadó körünknek, ahol értékes 

szakmai hozzájárulásukkal a BankVelem program fejlesztését 

támogatják. 

 


