A program játékos környezetben segít fejleszteni a diákok
pénzügyi ismereteit, mérhetővé
teszi a megszerzett tudást,
valamint hozzájárul az online
bankolás legfontosabb lépéseinek elsajátításához.

űt
y
n
á
r
i
z
n
é
P
BankVelem
P r og ram

kos füzet

Tanári kiso

PÉNZÜGYEKRŐL
GYAKORLATIASAN,
JÁTÉKOSAN!
A Pénziránytű-BankVelem pénzügyi oktatóprogram egy komplex, gyakorlatias tanítási
eszközt kínál a pedagógusok számára, mely
tanórai és tanórán kívüli keretek között egyaránt használható. A programban résztvevő
iskolák, pedagógusok munkáját a PénziránytűBankVelem Iskolahálózat a vírushelyzet alatt
is támogatja.
Az iskolahálózatba a csatlakozási megállapodás aláírásával lehet belépni, a tagok számára számtalan pedagógiai eszköz, tudás,
jógyakorlat érhető el ingyenesen. A program
játékos környezetben segít fejleszteni a diákok pénzügyi ismereteit, mérhetővé teszi a
megszerzett tudást, valamint hozzájárul az
online bankolás legfontosabb lépéseinek elsajátításához.

A PénziránytűBankVelem
PÉNZÜGYI
OKTATÓ
PROGRAM
A PONTVELEM
APPLIKÁCIÓN
KERESZTÜL IS
ELÉRHETŐ!

PontVelem Nonprofit Kft.
E-mail: pontvelem@pontvelem.hu
Tel.: 06 30 590 2085 | Web: www.pontvelem.hu
Pénziránytű Alapítvány
Web.: www.penziranytu.hu
Pénzügyekről gyakorlatiasan, játékosan!

A Pénziránytű-BankVelem Program részeként működő PontBankban a diákok
saját egyéni folyószámláikon gazdálkodhatnak, végezhetnek online banki
műveleteket, utalhatnak, vásárolhatnak,
leköthetik kamatozni pontjaikat, vagy akár jótékony célra is felajánlhatják
azokat. Az elmúlt években a diákok több mint 115 millió pontot kötöttek
le a PontBankban. A tranzakcióikról SMS üzenetet, illetve az applikáción
keresztül PUSH értesítést kapnak, éppúgy, mint a felnőttek világában.
A gazdálkodáshoz szükséges pontokat a diákok több forrásból is összegyűjthetik:
OkosPontokat kaphatnak a pénzügyi ismereteiket felmérő tudáspróbák kitöltésével, GyűjtőPontokat használt elemek, telefonok
szelektív gyűjtésével, illetve BónuszPontokat az online játékokon,
versenyeken való részvétellel.
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A PÉNZIRÁNYTŰ-BANKVELEM PROGRAM
MEGISMERÉSE ÉS CSATLAKOZÁS A MELLÉKELT
NYILATKOZAT VISSZAKÜLDÉSÉVEL
Tájékozódás a www.bankvelem.hu oldalon a program
által kínált lehetőségekről.

A Pénziránytű-BankVelem Program keretében a diákok akár egy-két tanóra
alatt gyakorlatias, használható pénzügyi ismeretekre tehetnek szert. A program első lépéseként a gyerekek kitöltik a tudáspróbák kérdéseit, majd az óra második felében az osztály közösen megbeszélheti, értelmezheti a válaszokat. A következő tanórán a diákok a megszerzett pontjaikkal a PontBankban valós, de mégis
játékos környezetben végezhetnek különböző banki tranzakciókat.
A Pénziránytű-BankVelem Program egy egyedülálló eszközrendszert biztosít a tanároknak az alapvető pénzügyi ismeretek átadására.
Érdemes csatlakozni! Kérjük, töltse ki a csatlakozási dokumentumot!
Minden Pénziránytű-BankVelem Iskolahálózati tagiskolának eljuttatjuk az iskolában kihelyezhető iskolahálózati táblát. Az a Pénziránytű-BankVelem iskolahálózathoz tartozó iskola, ahol a legtöbb diák csinálja végig a PontBankolj Okosan! játékot
az adott tanítási félévben 50.000 Ft alapítványi támogatásban részesül.
Minden regisztráló Pénziránytű-BankVelem Kapcsolattartó
azonnali, 5000 OkosPont jóváírást kap a PontSzámláján, valamint díjazásban részesülnek a program aktív Kapcsolattartói
tanítási félévenként a „PénzOkos Tanári Díj”-jal.

2.

DIÁKOK REGISZTRÁCIÓJA,
A PONTVELEM APPLIKÁCIÓ
LETÖLTÉSE

A program a diákok regisztrációjával nyújtja a
legtöbb lehetőséget. A regisztráció egyszerű és
gyorsan elvégezhető.

3.

EGYÜTT A PÉNZÜGYI ISMERETEK OKTATÁSÁÉRT
A Pénziránytű-BankVelem Program egy praktikus, jól használható oktatási csomagot kínál az iskolák és pedagógusok számára.
A 2020/2021-es tanévben a Pénziránytű-BankVelem Iskolahálózati pedagógusok részére elindítjuk a Gyerekekkel PénzOkosan! workshop jellegű videósorozatot. A téma iránt érdeklődő intézmények számára, a
vírushelyzet függvényében és megfelelő létszám esetén a Pénziránytű
Alapítvány ingyenes online, vagy 30 kreditpontot érő kihelyezett képzési
lehetőséget kínál.
A pénzügyi szemléletformálást támogatja a 7-8. osztályosok számára készített „Küldetések a pénz világában” című tankönyv és munkafüzet, amely
ingyenesen rendelhető a KELLO tankönyvrendelési felületén, illetve letölthető a www.penziranytu.hu oldalról. Jól illeszthető osztályfőnöki-, technika-,
életvitel- vagy akár matematika órákhoz, de szakkörön, délutáni foglalkozások során is használható. A program által nyújtott komplex lehetőségek segítségével a diákok játszva ismerkedhetnek meg a pénzügyi ismeretekkel.

4.

LEHETŐSÉG A PÉNZÜGYI TUDÁSVERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTELRE
BANKVELEM PÉNZOKOS KUPA
Ebben a tanévben, a PÉNZ7-Pénzügyi és Vállalkozói Témahéten indul az immáron 7 éves BankVelem
PénzOkos Kupa rangos tudásverseny, amelynek
köszönhetően a diákok nemcsak tudást, de értékes
ajándékokat is nyerhetnek. 2021-ben újítással bővül
a program: az eddigi 7-8. osztályosok mellett, az 5-6.
osztályosok számára is meghirdetésre kerül a pénzügyi
verseny junior változata, amelyre 3 fős csapatok regisztrálhatnak. A megmérettetés 3 online fordulóból,
egy online megyei, egy regionális és egy országos online döntőből áll. Az online fordulók alatt a csapatok
bármikor csatlakozhatnak. A csapattagok minden forduló kitöltéséért beváltható OkosPontokat kapnak

5.

A PONTBANK MEGISMERÉSE, RÉSZVÉTEL
A PONTBANKOLJ OKOSAN OKTATÓ JÁTÉKBAN
A PontBankban a diákok játékos környezetben végezhetnek valós banki tranzakciókat: utalhatnak,
vásárolhatnak, pontjaikat leköthetik kamatozni,
vagy akár jótékony célra is felajánlhatják azokat.
A PontBankolj Okosan! játék keretében, a diákok
megismerhetik az összes banki műveletet és ezért jutalom
pontokat is szerezhetnek. A tranzakciókról SMS, vagy PUSH értesítést
kaphatnak, éppúgy, mint a
felnőttek világában. A diákok a helyes kamatszámításnak köszönhetően, akár
magasabb kamatozással
köthetik le pontjaikat.

a PontSzámlájukra. A döntőkön való részvétel feltétele, hogy a csapatot indító iskola regisztrált Pénziránytű-BankVelem iskolahálózati tag legyen. Mind a két
korcsoport legtöbb csapatát nevező iskolahálózati tag alapítványi támogatásban
részesül.
PÉNZÜGYI HŐSKÉPZŐ
„Segítség a tanároknak, élmény a diákoknak!” A 7-8. osztályosoknak szóló Küldetések a pénz világában című tankönyv és munkafüzet tartalmi és képi világa hívta életre
a Pénziránytű Alapítvány által fejlesztett egyedülálló
oktatójátékot, amely telefonon és tableten egyaránt
elérhető. A Pénzügyi hősképző a diákok egyéni játéklehetősége mellett akár
tanórai keretek között is hatékony és modern eszköz ahhoz, hogy a tanulók
jártasságot szerezzenek a mindennapi pénzügyekben és nem mellékesen értékes ajándékokkal gazdagodhatnak. A Hősképzőben szerzett KP-kat
a diákok átválthatják OkosPontokra, amelyek a PontBoltban beválthatók. Az
applikáció letölthető az App Store-ból és a Google Play Áruházból.
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PÉNZIRÁNYTŰ-BANKVELEM
DIGITÁLIS UTAZÓ ISKOLA

Kérjük, népszerűsítse Ön is a PontVelem Applikációt,
amelynek köszönhetően, még egyszerűbben részt
vehetnek a Pénziránytű-BankVelem Programban!
Az applikáció letölthető az App Store-ból és a
Google Play Áruházból.

A Pénziránytű-BankVelem Utazó Iskola 2015 óta járja az országot évente
100 intézménybe ingyenesen eljuttatva a pénzügyi ismeretek alapjait.
Jelen járványügyi helyzetben digitálisan utazunk tovább, így a mindennapok oktatását megszínesítjük izgalmas és játékos pénzügyi témákkal.
A Digitális Utazó Iskola célja változatlan: élményszerű, alapvető pénzügyi
ismereteket közvetítő online tanórák megtartása minél szélesebb körben. A programon való részvétel előjelentkezés alapú!
További részletek: https://www.pontvelem.hu/utazo-iskola-program

HŐSKÉPZŐ

7.

RÉSZVÉTEL A PÉNZIRÁNYTŰBANKVELEM PROGRAM
TOVÁBBI AKTIVITÁSAIN
JÁTÉKBANK
Pénzügyi tudásverseny, amelynek köszönhetően kéthetente új kérdéssorok segítségével tanulhat a diák játékos keretek között pénzügyi ismereteket, az értékes ajándékokért cserébe. A kérdéssorok helyes kitöltéséért
a diákok OkosPontot kapnak. A korosztályában 15 kvízt legalább 50%-os
szinten kitöltő diák 500 OkosPontot nyer. A JátékBank kérdései segítik a
PénzOkos Kupára való felkészülést.

Jelenleg közel 1 200 általános iskola, közel 60 000
regisztrált felhasználója,
valamint 2 000 osztálya
regisztrált a programba.
A PontVelem Okos Programhoz Magyarország minden általános iskolája csatlakozhat.

A PONTVELEMRŐL
A Pénziránytű-BankVelem Program a Pénziránytű Alapítvány támogatásával a PontVelem Okos
Program keretében valósul meg. A PontVelem Okos
Program játékos környezetben arra tanítja a diákokat, hogy az elvégzett munkával (iskolai szelektív
gyűjtés, tudáspróbákon való részvétel) megkeresett jövedelmet (pontok) nem kell azonnal elkölteni (beváltani ajándékokra), hanem érdemes vele
gazdálkodni, takarékoskodni, sőt a pontokat akár
nemes célokra is fel lehet ajánlani.

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

SZEPTEMBER

1

2

3

JANUÁR

4

5

6

www.bankvelem.hu

7

FEBRUÁR

PÉNZIRÁNYTŰ-BANKVELEM PÉNZÜGYI OKTATÓ PROGRAM.
PÉNZÜGYEKRŐL GYAKORLATIASAN, JÁTÉKOSAN!

BankVelem PénzOkos Kupa

BankVelem PénzOkos Kupa Junior

Gyerekekkel PénzOkosan! videósorozat

Keresd a biztonságot! online pénzügyi játék

PénzOkos Tanári Díj

Pénziránytű-BankVelem Digitális Utazó Iskola

JátékBank

PontBankolj Okosan!
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A Pénziránytű-BankVelem pénzügyi oktató program tervezett programjai
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