Pénz7 - témahét az iskolában
Immáron negyedik éve kapcsolódott be iskolánk a PÉNZ7
témahétbe, melynek keretein belül a tanulóink a mindennapi
élethez, megtakarítások tervezéséhez és az öngondoskodási
formák megvalósításához kaptak megfelelő pénzügyi
ismereteket.
A PÉNZ7 egy európai kezdeményezés része, amelynek célja,
hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, többet
tudjanak a gazdaság és a pénzvilág működéséről.
Iskolánkban idén a programsorozat 2020. március 2-6. között
zajlott matematika órák keretében 2 pedagógus, 2 osztály, közel 50 tanuló kapcsolódott a programsorozatba.
Fontosnak tartottuk a programba való bekapcsolódást, mert a téma ismerete elengedhetetlen a mai világban
való eligazodáshoz és a tudatos felnőtté váláshoz.
Ebben a tanévben többek között a biztosítások témaköre került górcső alá. Tanóránkon önkéntes pénzügyi
szakember is részt vett, aki banki szakember lévén kiegészítette ismereteinket, és segítette munkánkat.
Tanulóink megismerkedhettek a kötelező és választható biztosítások sokféleségével és hasznosságukkal is.
A másik fontos vonal az idei évben a digitális biztonság témaköre, mely szintén sok érdekességet hozott.
Megismerkedhettünk a különféle modern biztonsági eszközökkel és a korszerű pénzkezelés módszereivel, a
bankkártyás fizetés lehetőségeivel és a biztonságos fizetés tippjeivel is. Beszélgettünk a mobilfizetésről, a
biometrikus azonosításról, kitértünk a kiber-veszélyekre, biztonságos jelszavakra, adathalászok módszereire,
kikerüléseinek lehetőségeire.
Tanóráinkba bevontuk a modern technika eszközeit is, így tettük még élvezetesebbé témahetünket.
Diákjaink nagyon élvezték a témahét programját, kicsit más volt, mint a megszokott hétköznapok.
"Nekem nagyon tetszett ez a hét, sok új dolgot megtudtam. Illetve azok az információk, amiket már
matematika órán említettünk, még jobban beleivódtak az agyamba. Legjobban a játékok tetszettek, de a
csapatmunkák is nagyon jók voltak. Szokatlanul gyorsan eltelt mindig az óra. Az is nagyon jó volt, hogy jött
egy banki szakember, aki tényleg mindent pontosan tudott." (Simon Sára 8.a)
„Tetszett a pénzügyi hét. Sok újat tanulhattam, amit a való életben is használhatok. A digitális biztonság
adataink védelmében fontos lehet. Szívesen tanulnék többet erről.” (Tömör Szigfrid 8.a)
„Jó volt, mert olyan dolgokkal foglalkoztunk, amit felnőttként használni tudunk. Nagyon hasznos volt,
többször is lehetne ilyen. Sok meghökkentő új információ hangzott el.” (Dőri Dóra 8.a)
Úgy gondolom, tartalmas és hasznos hét áll mögöttünk, nagyon nagy szükségük lesz tanulóinknak az ilyen és
ehhez hasonló ismeretekre felnőtt életük során. Biztos vagyok benne, hogy ezzel a lehetőséggel a jövő
tanévben is élni fogunk.
Bővebben a programról https://www.penz7.hu/ oldalon olvashatnak.
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