PÉNZ 7 - témahét a Kardos László Általános Iskolában
A témahetek mindig színfoltjai iskolánk életének. Így volt ez a PÉNZ 7 témahét kapcsán is,
amely március 6-10. között zajlott.
Közel 30 ország mellett Magyarország több száz általános és középiskolája is csatlakozott a
fejlesztő célú programhoz.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának projektvezetése mellett a PÉNZ 7 együttműködő
szakmai partnerei és szervezői voltak: a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány, a
Nemzetgazdasági Minisztérium, a Junior A. M.o. Alapítvány.
Cél: a tanulók pénzügyi tudatosságának fejlesztése, szemléletük tágítása a pénz, az „okos
bankolás” és a vállalkozási szféra irányába, játékos módszerekkel bővítsük ismereteiket.
Iskolánk a sikeres regisztráció után megkapta a „Pénz 7 iskola – a tudatosan gazdálkodó
diákokért” logót, ezzel elismerve aktív tevékenységünket a gazdasági és pénzügyi nevelés
terén.
A témahét felelős vezetője, koordinátora az alsó tagozaton Horváthné Kovács Katalin
tanítónő, felső tagozaton Plótár Edina tanárnő, alaposan megszervezett, sok ötleten alapuló
tevékenységeket kínáltak a csoportok foglalkozásaihoz.
Minden nap összegyűltek a gyerekek az iskola aulájában egy rövidke pénzügyi témájú,
gyermeknyelven íródott kisfilm megtekintésére. A vizuális élményen alapuló ismeretanyag
befogadása így vált élvezetessé számukra.
Hatalmas élményt nyújtott minden kisdiáknak a Postahivatal által felkínált lehetőség,
melynek során megismerhették, megfigyelhették a hivatal munkáját, érdekességeit: a postás
autó belsejét, a szállító konténereket, a pénzvizsgáló eszközöket, igazi pénzt számlálhattak,
pecsételhettek, apró ajándékokat kaptak.
Foglalkozásaik során megismerkedtek pénzügyi fogalmakkal, azok értelmezésével,
alkalmazásával. Gyűjtöttek régi és más országok béli pénzeket.
Köszönjük a családoknak, hogy rendelkezésünkre bocsátották otthoni gyűjteményük féltett
darabjait, hogy mindenki megcsodálhassa a régmúlt pénzeit is.
A pénzérméket élvezettel satírozták és készítettek belőlük szép, kiállításra alkalmas
produktumokat.
Büszkén fedezték fel azokat a közmondásokat, amelyeknek a lényege, az értelme a pénzről,
szorgalomról, gyűjtögetésről vagy éppen a meggondolatlan pénzköltésről szólt.
Eljátszottuk egy átlagos család költségvetését (bevételek, kiadások), hiszen minden család
életében jelen vannak ezek.
A 8-os diákok játékos feladatokat oldottak meg Plótár Edina tanárnő irányításával tanórákon,
melynek során megismerkedtek a készpénz, bankszámla, bankkártya fogalmával. Azt is
megvitatták, hogy milyen szerepe van a banknak az életünkben. Ehhez folyamatábrát
készítettek a pénz körforgásáról. Pénzügyekkel kapcsolatos rejtvényt kellett megfejteniük.
Majd hagyományos és korszerű pénzkezelési szokásokat elemeztek, 2-3 perc csoportos
érvelés következett. Igényes vita alakult ki a pénzkezelési lehetőségekkel kapcsolatban.
A diákok nagyon élvezték a banki órát, mert rengeteg hasznos információhoz jutottak. Ezek a
tudnivalók a mai világban nélkülözhetetlenek, hiszen a mindennapjainknak részei.
Megértették az alapvető gazdasági és pénzügyi összefüggéseket. Mindezek mellett fejlődött a
vitakészségük és kommunikációs képességük.

A hetedikeseink % számításokat végeztek matematika órán. Felsős technika órán pénzügyi
kisfilmet láttak tanulóink, de dolgoztak a témahét kiadott rajzos feladatain is. A rajz órák is
nagyon aktívak voltak a projekt munkák dekorálásában. A kézműves szakkör tagjai is
pénzügyi témákban ügyeskedtek. Magyar órán szövegfeldolgozásban szintén megjelent a
témahét, hiszen „A két Lotti” című kisregényből aktualizálták az ide illő fejezetet.
Remek plakát munkák készültek minden csoportban „Gazdálkodj okosan” címmel.
Sok kisgyermek készített még ezen felül egyéni rajzokat „Mire gyűjtök én?” elnevezéssel.
A legszebb munkák bemutatásra kerültek az iskola aulájában. Az ügyes diákokat jutalmaztuk
a projekt zárórendezvényén.
A témahétnek voltak kísérő programjai is, mint például a „PÉNZ OKOS KUPA” elnevezésű
online verseny. Itt két csapattal indult iskolánk.
8.o.: Tóth Andor
7.o.: Németh Balázs
Dóczi Barbara
Kántor György
Dienes Ádám
Gerencsér Orsolya
Kancsal Alina
Dedics Virág
Diákjaink a közel 500 indulóból a 135. és 180. helyet szerezték meg, nagyon ügyes, tudást
igazoló játékukkal. A két csapat végeredményében mindössze kettő pont különbség lett, ám a
helyezések alakulásában más meghatározó szempontok is voltak (például a feladatvégzés
ideje).
Gratulálunk és köszönjük!
A témahét sikeres lebonyolításáért köszönettel tartozom önzetlen segítőimnek:
Plótár Edina tanárnőnek
Fixl László tanár úrnak
Kulcsár Szilárdnénak, a vasvári Postahivatal vezetőjének
Horváth – Dóka Andreának, a vasvári OTP Bank ügyintézőjének, aki témahetünk
regisztrált segítője is volt egyben
Tóth Alexandrának – a vasvári Postahivatal ügyintézőjének
Török Sándornak – a helyi szakközépiskola igazgatójának
és minden kedves kollégámnak, akik fáradtságot nem kímélve hajtották végre a sok-sok
feladatot, segítve gyermekeink munkáját.

Horváthné Kovács Katalin
tanítónő

