BankVelem utazó iskola 2017/2018-as tanév
A BankVelem programot a Pénziránytű Alapítvány szakmai támogatásával dolgoztuk
ki és működtetjük. A program célja, hogy a PontBank funkcióin keresztül tovább
mélyíthessék a diákok pénzügyi ismereteiket és a hétköznapokban is jobban
eligazodjanak
a
pénz
világában.
A Pénziránytű
Alapítványt a
Magyar
Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Diákhitel Központ hívta életre 2008-ban
a pénzügyi kultúra fejlesztésére.
Az idei tanév során a is BankVelem Program keretében ellátogatunk 100 általános
iskolába, hogy játékos módon erősítsük a diákok pénzügyi ismereteit.
Ezt nevezzük az Utazó Iskola Programnak.
Az oktatási intézményekben játékos oktatás keretein belül erősíti a diákok pénzügyi
ismereteit az alábbiak szerint:
• A látogatott iskolákban délelőtt 2-2 vagy délután 1-1 tanóra kerül megtartásra.
• Az előadások után vagy alatt az iskola épületében játszóház keretein belül történik
a pénzügyi tudatosságra való ösztönzés.
A tanév során csak limitált számú iskolát tudunk látogatni, így az iskoláknak az
alábbiak szerint kell jelentkezni a BankVelem utazó iskola lehetőségére:
1.
A BankVelem utazó iskola kizárólag PontVelem Okos Programba regisztrált iskolákba
látogat el. Ennek listáját megtalálja a weboldalon, ahonnan kiválasztható az Ön
iskolája is. Amennyiben az Ön iskolája még nem regisztrált, a weboldalon található
együttműködési megállapodás kitöltésével és PontVelem Kft. részére történő
továbbítással teheti meg.
2.
A tanévre vonatkozóan előre láthatja, hogy a BankVelem utazó iskola a tanév során
mikor jut el az Önök megyéjébe. Ebben az időpontban számíthat arra, hogy az
oktató program ellátogat egy napra az iskolába.
3.
Tekintve, hogy a tanév során maximum 100 iskolát tudunk látogatni, sajnos nem lesz
lehetőség minden jelentkező iskolába eljutni. A PontVelem Nonprofit Kft. dönti el,
hogy a jelentkező iskolák közül mely iskolákba látogat el a BankVelem utazó
program a tanév során.
4.
A BankVelem Program térítés mentességének feltétele, hogy a megvalósítás napján
az iskola vezetősége, valamint a korábban kijelölt PontVelem kapcsolattartó és a
most delegált BankVelemes kapcsolattartó pedagógus (lehet azonos pedagógus) is
részt vegyenek egy pedagógus tájékoztatón! A tájékoztatót a BankVelem Utazó
koordinátora tartja meg a helyszínen, amely kb. 40 perces. A kijelölt helyi BankVelem

pénzügyi koordinátoron keresztül tud az iskola a későbbiekben a pénzügyi
programjainkban részt venni!
A Bankvelem Utazó Iskola program menete:
javasolt korosztály: 3-4-5-6-7 évfolyamosok
A délelőtt folyamán 2-2 vagy délután 1-1 szakmai előadást tartunk meg alsós és
felsős osztályokban, összesen 1-2 tanóra alatt, párhuzamosan.
A játékos előadások 45 percesek, a tananyag vázát a Pénziránytű Alapítvány
szakemberei dolgozták ki. Az interaktív óra keretében a tudatos költségvetés
készítésről, a költési csoportokról, a megfontolt, tervszerű pénzkezelésről,
takarékoskodás fontosságáról beszélgetünk a gyerekekkel.
A gyerekek 6 kis csoportot alkotva dolgoznak össze, a termet is eszerint kérjük előre
berendezni!
Az előadás játékos, mozgásos, csoportfeladatokon keresztül oktat, némi számolással
átitatva mélyíti el a szakmai törzsanyagot.
A gyerekeket csoportmunkára, konszenzusra jutásra készteti, fejleszti a vitakészséget,
motivál az önálló véleményalkotásra.
Az előadásokat 1 alsós és 1 felsős szakmai előadó tartja párhuzamosan.
Példa a párhuzamos órák megtartására:
2. óra (9-9.45ig)

alsós előadás
(3.c osztályban)

felsős előadás
(6.b osztályban)

alsós előadás
(4.c osztályban)

felsős előadás
(7.a osztályban)

majd utána:
3. óra (10-10.45ig)

Az előadás után vagy alatta 6 játékállomáson keresztül 4 további osztálynak
lehetősége nyílik megismerkedni a programmal. (akár azok, akik az előadást
hallgatták meg, akár másik 4 osztály a 3-4-5-6-7 évfolyamból!)
A játékállomások jó idő esetén az udvarra is telepíthetőek, rossz idő esetén folyosóra,
aulába, tornaterembe, tornaszobába, nagyobb tanterembe is tudjuk telepíteni a
játékparkot. Minden állomás mellett szöveges-képes molinok foglalják össze a
tananyag megfelelő részét az érdeklődők számára.
A játékhoz kérjük, a tornatermet/az ebédlőt előkészíteni, az udvaron csak jó idő
esetén tartjuk meg a foglalkozást.
A BankVelem Programban 2 féle alsós és 3 féle felsős korosztálynak szóló tananyag
mentén tartjuk meg az előadásainkat.
ALSÓS:
1. A pénz szerepe a hétköznapi életünkben. Bevétel és kiadás fogalmának
tisztázása, családi költségvetés készítése, ismerkedés a költség csoportokkal. A
takarékoskodás, hosszú távú gondolkozás fontossága. Ismerkedés a
takarékoskodásra ösztönző mondásokkal.

2. A Tücsök és Hangya meséjén keresztül ismerkedés a spórolás és pazarló
attitüddel. Egyszerű számítások a zsebpénzzel történő takarékoskodás és
tudatos vásárlói magatartás helyes példáján keresztül.
Ismerkedés a takarékoskodásra ösztönző mondásokkal.
FELSŐS
1. Bevétel és kiadás fogalmainak részletes kifejtése, ismerkedés a költség
csoportokkal életszerű példákon keresztül. Költségvetés készítés alapjai egy
egyszerű számítási példán keresztül. Mérleg készítés és annak típusai, a felelős
pénzügyi gondolkozás kialakítása.
2. Költségvetés készítés egy egyszerű számításon keresztül. Kamatszámítás, hosszú
távú tervezés és takarékoskodás fontossága. A költési szokásaink és annak
tudatos meggondolása. Ismerkedés a banki funkciókkal.
3. A bankszámla jellemzői, a betéti számlához tartozó fogalmak tisztázása. A
bankkártya és készpénzhasználati szokásaink összehasonlítása, előnyökhátrányok meghatározása. Bankjegy és érmeismeret, a bankjegyek és a
bankkártyák biztonsági jegyei.

Az iskolák a jelentkezésükkel hozzájárulnak, hogy a szervező, a PontVelem Nonprofit
Kft. az iskolák adatait (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen
esemény lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje.
Az iskolák hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a
PontVelem Nonprofit Kft. marketing tevékenysége céljából felhasználja. Harmadik
személyeknek a PontVelem Nonprofit Kft. ezen információkat nem adja tovább.
A részt vevő iskolák kötelezettséget vállalnak arra, hogy az oktatásról, a
tevékenységről a helyszínen csoportképek, videó felvételek készülhetnek. A képek a
PontVelem Kft. tulajdona lesznek és korlátlanul felhasználhatja azokat.

Amennyiben a látogatható iskolákat illetően vita keletkezik, a PontVelem Kft.
döntése végleges és nem vitatható.
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pontvelem Kft. döntése az irányadó.
PontVelem Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely iskola
részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a BankVelem utazó iskola
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal
vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az iskolát azonnali hatállyal kizárja
a lehetőségből.
A jelen szabályzat bárminemű megsértése a programból való kizárás
következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A
PontVelem Kft. döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

A PontVelem Kft. kizárja a felelősségét minden a weboldala szerverét ért vagy a
facebook oldalán történő meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár
minden kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a weboldal esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért.
PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az előre
egyeztetett látogatási időpont helyett más, újra egyeztetett időpontban érkezik az
iskolába.
A PontVelem Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására, ill.
kiegészítésére.

