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Fogalomgyűjtemény

Pénzügyi műveltség: pénzügyi nevelés, vagyis alapvető gazdasági, statisztikai és számolási 
készségek összessége társítva azzal a képességgel, hogy mindezeket alkalmazni tudjuk pénzügyi 
döntésekben. 
Minden nap emberek ezrei döntenek arról, hogy hol nyissanak bankszámlát, milyen kölcsönt 
válasszanak, hová fektessék be a pénzüket és hogyan tegyenek félre nyugdíjas éveikre. A pénzügyi 
műveltség abban segít az egyéneknek, hogy megtervezzék a jövőjüket, jobb pénzügyi döntéseket 
hozzanak, és úgy fektessenek be a világpiacra, hogy az a lehető legjobban megfeleljen az igényeiknek.1

Alapvető pénzügyi elgondolások: mikro- és makrogazdasági elméleteken alapulnak. A pénzügyi 
terület három fő alterületet foglal magában: személyi pénzügyeket, céges pénzügyeket és 
közösségi (állami) pénzügyeket. A pénzügyi szolgáltatások azok a folyamatok, amelyek segítségével 
a fogyasztók és a vállalatok pénzügyi javakat szerezhetnek.2

Pénzügyi termékek: dióhéjban, azok a szerződések, amelyeket megvesznek, majd eladnak a 
világpiacon. A pénzügyi termékek vagy pénzügyi eszközök egy meglehetősen általános fogalom, 
valójában ennél jóval sokrétűbb területről van szó, amelynek különféle formái léteznek. 
A pénzügyi termékek mögötti központi koncepció az, hogy lehetővé váljon, hogy beválthassuk a 
pénzünket valami olyanra, ami megvásárolható, majd ezt másoknak is el tudjuk adni a piacon. 
Számos úton tudjuk a pénzügyi termékeket csoportosítani.3

Pénzügyi integráció: az a folyamat, amellyel az úgynevezett sebezhető csoportoknak intézményi 
résztvevők segítségével elfogadható áron, átlátható módon biztosíthatjuk a hozzáférést a pénzügyi 
termékekhez és szolgáltatásokhoz.4

 
 
 
 
 
 
 

1 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/financial-literacy_en#literacy
2 https://www.investopedia.com/ask/answers/what-is-finance/
3 https://yourmoney.lumio-app.com/types-of-financial-products-definitions/
4 https://www.business-standard.com/about/what-is-financial-inclusion
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Bevezetés

A jelen eszköztár a ProFiLE – A pénzügyi műveltség fejlesztése Európában című projekt egyik 
fő eredménye (Erasmus + - KA2: Strategic Partnership | School), és egyben útmutató ahhoz, hogy 
hogyan építsük be a pénzügyi műveltséget a 7-11 éves gyerekek tanulási folyamatába mind az 
iskolákban, mind a tanulás egyéb területein (az otthonukban, az csoportjaikban és más hasonló 
közegekben).

Az eszköztár elsődleges célja az volt, hogy a projekt keretein belül segítse a kísérlet megszervezését 
a diákok és a tanárok alapvető pénzügyi készségeinek fejlesztése érdekében. A kísérletből származó 
adatok összegyűjtése tette lehetővé a jelenlegi dokumentum összeállítását, amely hasznos 
javaslatokat tartalmaz a jövő azon olvasóinak, akik szeretnék megismertetni diákjaikkal a témát, 
valamint a tanításukban és a tananyagokban szeretnék felhasználni a projekt tapasztalatait.
Végül, az eszköztár úgynevezett jó gyakorlatokat is magában foglal, konkrét példákkal arra 
vonatkozóan, hogy a résztvevő szervezetek hogyan tervezték és valósították meg a pénzügyi 
műveltség integrálását a célcsoport körében különféle tanulási helyzetekben. 

A ProFiLE-ról

Számos, a társadalmi mobilitást érintő statisztika szól az alapvető műveltségi és számolási 
készségek hiányáról, a megfelelő foglalkozás megtalálásának inkompetenciájáról, valamint a 
termelékenység és a hatékonyság elmaradottságáról5 a szervezeti és a személyes döntéshozatal 
szintjein.
A “ProFiLE” projekt a pénzügyi műveltséghez szükséges tanítási források elérhetőségét 
keresi az EU-ban. A tanároknak, szülőknek, gondviselőknek, gyerekeknek, közösségi vezetőknek 
és dolgozóknak egyaránt olyan felhasználóbarát, ugyanakkor hiteles tanítási útmutatókra és 
gyakorlatokra van szükségük, amelyek valóban segítenek a 7-11 éves gyerekeknek a saját 
korosztályuknak megfelelő szinten megérteni a pénz fogalmát.

Nevelők, szülők, gondviselők és tanulók egyaránt a hasznukra fordíthatják a könnyen használható 
tanítási és tanulási eszközöket, amelyek segítségével olyan kompetenciákhoz juthatnak, amelyek 
nélkülözhetetlenek a fiatalok hatékony részvételéhez a társadalomban. Például, a gyerekeknek 
meg kell tanulniuk, hogy a technológiai eszközök milyen kreatív megoldásokat eredményezhetnek 
az üzleti tevékenységek során, hogy hogyan érintkezzenek szociálisan, vagy hogy hol és hogyan 
keressenek pénzt, költsenek és spóroljanak tudatosan stb. Napjaink és a jövő társadalmaiban 
a gazdasági tranzakciók természetének megértése és a gazdaság jelentőségét szem előtt tartó 
döntéshozatal adja azt a hátteret, amely lehetővé teszi olyan kritikus készségek alkalmazását, 
mint a számolás, az informatikai műveltség vagy a kritikus gondolkodás.

5  https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Italy.pdf

https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Italy.pdf
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A kritikus gondolkodás a pénzügyi műveltség fontos eleme; a gyerekeknek gyakorolniuk kell, 
hogy hogyan tudják alkalmazni egyéni pénzügyi döntéseikben a műveltségüket és a számolási 
készségeiket. A feladatok segítségével ösztönözni és irányítani tudjuk a gondolkodásukat (az 
érveiket, az okaikat, a következtetéseiket).

A gyerekek megtanulják azt is, hogy hogyan ismerjék fel az impulzusvásárlást és hogy hogyan 
alakítsák ki a saját véleményüket a termékekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A specifikus ProFiLE eredmények a következőek:

- Pénzügyi műveltség tananyag: a kidolgozott anyagok egyszerű segítséget nyújtanak a 
pénzügyi termékek magyarázatának és létrejöttének megértéséhez, illetve, rávilágítanak 
arra, hogy az egyének mikor és hogyan használják és hasznosítják őket a lehető 
leghatékonyabban. A gyűjtemény javaslatokat ad a mindenkori legjobb módszerről, amit 
alkalmazva elérhetjük a kívánt tanulási eredményeket a különféle pénzügyi témákban. 

- Pénzügyi műveltség tanulási eszköz: telefonos applikáció, ami segíti a tanulókat a 
pénzügyi döntések gyakorlásában; virtuális tanulási környezet tanítási tervekkel, időszakos 
tervekkel és tevékenységekkel, valamint gyakran ismételt kérdésekkel és válaszokkal a 
pénzügyi műveltséget illetően. 

- Pénzügyi műveltség integrált eszköztára: egy útmutató, amely javaslatokat és 
jógyakorlatokat foglal magában, hogy bemutassa, hogy a résztvevő szervezetek hogyan 
tervezték és valósították meg a pénzügyi műveltség beépítését a célcsoport gyermekeinek 
körében. 

- Pénzügyi műveltség kutatási anyag: az anyag az összes alkalmazott tevékenységre, 
valamint a projekt eredményeire reflektál. A projekt befejező lépcsőjeként összefoglalja a 
tanulságokat, a fennmaradó kihívásokat, valamint a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
műveltség fejlesztése érdekében. 

Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy a társadalmunknak jelentős lépést 
kell tennie a pénzügyi nevelés nagyobbfokú elterjedése érdekében. Át kell adnunk a 
tudást és a készségeket Európa embereinek, hogy felhatalmazzuk őket a megfelelő 

döntésekkel a saját személyes pénzügyeikkel kapcsolatban. 

Joost van lersel
(A Gazdasági és Monetáris Unió, a Gazdasági és Társadalmi Kohézió elnöke)
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Kinek szól ez az eszköztár?

Ez az eszköztár alsó és felső évfolyamos általános iskolai tanároknak lett tervezve, akik 7 és 11 év 
közötti tanulókkal foglalkoznak. Általánosságban azonban a szülők és az otthoni oktatás segítői, a 
gyermekcsoportok- és közösségek dolgozói egyaránt célközönségnek tekinthetőek. 
Az eszköztár – amely a kísérleti tapasztalatok során nyert adatokra fókuszál – arra törekszik, 
hogy minden célcsoportra hatással legyen, ugyanis a széleskörű alkalmazásának köszönhetően 
potenciálisan átvihetővé válik a különféle kulturális, szociális és gazdasági környezetekbe. 
Az eszköztár segítségével a tanároknak és a segítőknek olyan útmutató kerül a kezükbe, amellyel 
a projektben kifejlesztett forrásokat használva megtervezhetik a tanítási tevékenységüket, 
megérthetik, hogy milyen tanulási eredményeket érhetnek el a pénzügyi műveltség területén, 
ugyanakkor megismerhetik a legjobb módszereket ahhoz, hogy a projekt eredményeit a tanulási 
helyzetnek megfelelően a lehető leghatékonyabban építsék be a gyerekek/diákok tanulásába.
Remélhetőleg a tanárok és az oktatók ezeket az anyagokat egyfajta ötlettárként is használhatják 
majd, amelyet a mindenkori tanulók igényeihez viszonyítva átdolgozhatnak, módosíthatnak.

Mi az eszköztár célja?

A már az általános iskolában bevezetett megfelelő pénzügyi nevelés segít felismerni a valódi igényeket, 
rálátást nyújt a gazdasági döntéseinkre, segít tanulni a pénzügyek intézése során fellépő hibákból, 
tudatosságot eredményez gazdasági és pénzügyi választásaink döntésmechanizmusaiban. 
A pénzügyi nevelés a gazdasági állampolgárság kultúrájának részévé válik, ahol a pénz értékének 
helyes felfogása más források (energia, környezet, idő) tudatos használatára épít és a társadalmi 
felelősség és fenntarthatóság elvén alapszik. 
A pénzügyi nevelés a frontális oktatástól eltérő követelményeket támaszt: a projekt informális 
nevelési eszközöket és tevékenységeket alkalmaz. 
Az eszköztár célja megkönnyíteni a pénzügyi nevelés integrációját informális tevékenységek útján: 
ez talán segít megbirkózni a túlzsúfolt keretrendszer nehézségeivel, és sokkal szerteágazóbb, 
innovatívabb és vonzóbb módszerek fejlesztését teszi lehetővé, amellyel a pénzügyi műveltség 
területét más, már ismert témákkal kapcsolhatják össze tanárok és diákok. 

Hogyan használható az eszköztár?

Ahogy már szó volt róla, az eszköztár megmutatja az olvasóknak, hogy hogyan integrálják a pénzügyi 
műveltséget a tanítási és tanulási folyamatokban megfelelő tanítási források és tanulási eszközök 
segítségével, amelyek a projekt honlapján mind elérhetőek a következő linken: 
https://profileproject.eu/hu/resources/io2-financial-literacy-teaching-material/ 

https://profileproject.eu/hu/resources/io2-financial-literacy-teaching-material/


Az eszköztár 5 fő részre tagolódik: 

- Pénzügyi műveltság és nevelés: miért fontos a pénzügyi műveltség. 
- Tanulási eredmények.
- Pénzügyi műveltség tananyagai.
- Esettanulmányok (a kísérletekből) és más bizonyíték alapú javaslatok arra vonatkozóan, hogy hogyan 

integráljuk az iskolai környezetben a tanulási eredményeket, tanítási tevékenységeket és eszközöket.
- Esettanulmányok (a kísérletekből) és más bizonyíték alapú javaslatok arra vonatkozóan, hogy hogyan 

integráljuk otthon, egyesületekben vagy csoportokban/közösségekben a tanulási eredményeket, 
tanítási tevékenységeket és eszközöket.

Pénzügyi műveltség és nevelés

Amikor pénzügyi műveltségről beszélünk, akkor nemcsak a pénzügyi nevelésre utalunk. Batsaikhan and De-
mertzis (2018) szerint – akik munkájukban Hustont (2010) idézik – két fő fogalmat határozhatunk meg: pénz-
ügyi nevelés, ami magában foglalja “az alapvető gazdasági és pénzügyi fogalmak ismeretét és a számolási 
készségeket” és annak a “képessége, hogy ezt a tudást alkalmazni tudjuk pénzügyi döntési folyamatainkban” 
(2018, p.1).

Világos, hogy az oktatás minden területéhez hasonlóan, itt is minél korábban kezdjük el a pénzügyi nevelést, 
annál hamarabb fejti ki jótékony hatásait a közösség egészére vonatkozóan.

Az OECD szerint tagadhatatlan, hogy:

“a fiatal felnőttek azok közé tartoznak akik a legalacsonyabb szinten állnak 
a pénzügyi műveltség tekintetében. Mindez visszatükröződik általánosságban 
azon képesség hiányában, hogy kiválasszák a megfelelő pénzügyi termékeket, melyhez 
gyakran társul még érdektelenségük a pénzügyek megtervezését illetően. Már a 
korai évektől kezdve a gyerekeknek ki kell fejleszteniük azokat a készségeket, 
amelyekkel választani tudnak a különféle foglalkozási és oktatási lehetőségek közül és 
kezelni tudják az egyénenként változó tőkéjüket, származzanak azok akár valamilyen 
juttatásból vagy részmunkaidőből.  Ez jelentheti megtakarítási számlák vagy bankkártyák 
használatát is.” (OECD, n.d.).

Már 2005-ben – vagyis több mint 15 évvel ezelőtt – az OECD megalkotta A Pénzügyi Nevelés és 
Tudatosság Alapelvei és Jó Gyakorlatai elnevezésű dokumentumot: ebben a nemzetközi intézmény az 
oktatás kezdeti szakaszától javasolja a pénzügyi nevelés bevezetését és az iskolákat is bevonását a 
folyamatokba.
A később, 2020-ban végzett nemzetközi felmérés, amely a felnőttek pénzügyi műveltségét 
vizsgálta (megtekinthető a következőre kattintva: link) kimutatta, hogy az EU felnőtt lakosságának 
fele nem rendelkezik elegendő megértéssel az alapvető pénzügyi fogalmak területén. Tehát ezen 
a területen a kormányok intézkedései nem hozták meg az elvárt eredményt a társadalmakban. 
Annak érdekében, hogy ellensúlyozni lehessen az eddigi trendet, az Európai Bizottság az OECD-
vel karöltve egy a fiatalokat és felnőtteket egyaránt célzó Pénzügyi Kompetencia Keretrendszeren 

https://www.oecd.org/financial/education/launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport.htm
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dolgozik, hogy támogassa az EU polgárok pénzügyi jólétét. 
Itt lép színre a PROFILE. Az oktatás hosszú folyamat, emiatt hatékony pénzügyi nevelés csak akkor 
lehetséges, ha azt a jövő felnőtt lakosságának tantervébe a lehető legkorábban beillesztjük. Csak 
ebben az esetben éptíhetünk ki felelős pénzügyi magatartást, így megadva a tanulóknak az összes 
olyan készséget és kompetenciát, amely a jövőbeli pénzügyi jólétüket biztosítja.
Ezen okból kifolyólag, az eszközök és az oktatási források fejlesztésével a ProFiLe a tanárokat 
magabiztosabbá szeretné tenni a pénzügyi témák tanítását illetően. Mi több, az egyik legfontosabb 
cél, hogy képessé tegyék a gyerekeket a pénzügyi témák felfedezésére, motiválják és fenntartsák 
az érdeklődésüket a pénzügyi műveltséget illetően. Ez utóbbi azt jelenti, hogy kialakítják azokat az 
fogalmakat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy magasabb szintű kompetenciájuk legyen a 
saját személyes pénzügyeikben. 

Miért fontos számunkra a pénzügyi műveltség?

A pénzügyi műveltség szorosan összekapcsolódik az inkluzív növekedéssel: valójában az embereket 
olyan eszközökkel látja el, amellyel képessé válnak az együttélésre és a kölcsönös egymásra hatásra 
egy olyan pénzügyi világban, amely napjainkban egyre szövevényesebbé válik (Batsikhan, Demertzis, 
2018).
A pénzügyi tudás a kulcsa annak, hogy az összes ember egy kollektív növekedés részese legyen: 
“A szegényeknek és hátrányos helyzetűeknek a megnövekedett pénzügyi műveltség megnövekedett 
lehetőségeket és hozzáférést jelent a gazdasági növekedésből fakadó előnyökhöz” (Ibid., 2018, 
p.12). Biztosítani tudja azt, hogy az emberek a lehető legjobb módon használhassák a pénzt, 
fejlesztve ezzel az életkörülményeiket is. A pénzügyi nevelésben is hatalmas az egyenlőtlenség, a 
metszetben pedig a nők állnak, akik a leginkább szenvednek ennek következményeitől.

Ábra 1: Pénzügyi műveltség és egyenlőtlenség
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A grafikonból világosan látszik, hogy minél magasabb a pénzügyi műveltség, annál alacsonyabb 
az egyenlőtlenségi mutató. Emiatt különösen fontos, hogy megértsük a pénzügyi műveltség és 
az oktatás életünkre gyakorolt hatásait azért, hogy mindenki számára egyenlő társadalmat 
biztosíthassunk. Ha valaki megérti a megtakarítások lényegét, a nyugdíjat, és mindenekelőtt 
a pénzköltés és a pénzmegtakarítás összefüggéseit, tisztán láthatja, minden kockázatával és 
előnyével együtt a jövőbeli befektetések jelentőségét. Tudni az adósság, a kölcsön, a kamat közötti 
kapcsolatot valós hatással lehet a jövő emberére és életminőségére. Ha már a korai évektől 
foglalkozunk a pénzügyi fogalmakkal, biztosak lehetünk benne, hogy megértjük azokat. Ha pedig 
a megszerzett kompetenciákkal, készségekkel, attitűdökkel a gyakorlatba ültetjük őket a jövő 
hasznos, “pénzügyileg tudatos” polgáraivá válhatunk. 

Milyen elméletek, készségek és tudás érhetőek el a pénzügyi műveltség területén 7 és 
11 évesek körében?

A tanárok segítségével a ProFiLe társulás meghatározta, hogy milyen elméleteket, készségeket és 
kompetenciákat lehet és kell a 7-11 évesek oktatásába illeszteni a pénzügyi műveltség területén, 
kidolgozva egyúttal a szinteket és a tevékenységek fajtáit is. Egy részletes elemzés után a következő 
fogalmakat és hozzájuk kapcsolódó témákat azonosították:  

Fogalom Téma

Értékek: szokások és attitűdök

Türelem és fegyelmezettség

Az élet tisztelete

Részletekre figyelés

Kíváncsiság és szkepticizmus, kritikai gondolkodás

Személyes integritás

Számolási készség

Helyiérték

Összeadás, kivonás, osztás, szorzás

Törtek, arányok és százalékok

Pénzügyi termékek

A megtakarítások és a befektetések fajtái és hatásai

A kölcsön fajtái és hatásai

Az adó okai, céljai és hatásai

A pénzügyi termékek szolgáltatói

Problémamegoldás

Költségvetés

Mini-üzleti tervek

Események tervezése: nyaralás, rendezvények

Választások a becsült pénzügyi eredmények tükrében
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A Számolási készségekhez, a Problémamegoldáshoz és a Pénzügyi termékekhez kapcsolt “technológiai” isme-
retekkel együtt a tevékenységek azokra az értékekre, szokásokra és attitűdökre fókuszáltak, amik alapvetőek 
egy “útmutató” létrehozásához a mindennapi életünket érintő pénzügyi témák és cselekedetek során. Ez egy 
lényegi rész, egy “iránytű” azért, hogy a minden más területen jelenlévő pénzügyi tevékenységeket kezelni 
tudjuk a tanulási folyamat során. 

A kifejlesztett tananyagok a segítők szolgálatában állnak megmutatva, hogy hogyan tanítsanak a pénzről. A 
tevékenységek egyszerű magyarázatot biztosítanak a pénzügyi termékekről és arról, hogy hogyan alkották 
meg őket, valamint, hogy az egyének mikor és hogyan használják őket a lehető legtöbbet kihozva előnyeikből. 
A következő részekben a kifejlesztett tanítási anyagok kerülnek bemutatásra az országonként elért kísérleti 
eredményekkel együtt. 
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A Pénzügyi műveltség tananyagai

A tananyagok kidolgozásának célja az volt, hogy tanulási útmutatót adjanak a segítő felnőtteknek 
azt illetően, hogy hogyan szervezzék meg és adják át a pénzügyi műveltséget a tanításuk során. 
Példákon keresztül mutatjuk be, hogy hogyan használhatóak a különféle tevékenységek, mint 
a tanárokkal, szülőkkel és gondviselőkkel való együttműködés alapjai annak érdekében, hogy 
segítsük a gyerekeket a pénzzel kapcsolatos témák felfedezésében.
Azt feltételezzük, hogy a tanár, a szülő, a gondviselő és más segítő tanulása elősegíti a gyerek 
pénzügyi műveltségét is. Elképzeléseink szerint ezek a lehetőségek és tevékenységek arra is 
használhatóak, hogy bátorítsanak más résztvevőket és a gyereket magát, hogy felfedezze a pénz 
világát. 
A kifejlesztett anyagok egyszerű megértést biztosítanak a segítőknek a pénzügyi termékekről, arról, 
hogy hogyan alkották meg őket, valamint, hogy az egyének mikor és hogyan használhatják őket a 
lehető legtöbbet kihozva előnyeikből. 

Ahogy korábban előre vetítettük, a tanítási anyagok négy fő témára vannak osztva, melyet a tanulási 
eredmények követnek az előző bekezdésben leírtaknak megfelelően. A következőkben egy rövid 
leírás található mindegyik foggalomhoz, melyek egyben a kifejlesztett tevékenységek alapját is 
képezik: 

1. Számolási készségek

Mik a Számolási készségek?

Az a képesség, amivel magabiztosan használjuk a matematikát a mindennapi életben és 
a munkahelyen.
A számolási készségek nem tartalmaznak olyan komplex készségeket, mint az algebra, de 
mindenképpen azt jelentik, hogy elég magabiztosak vagyunk ahhoz, hogy az alapvető matematikai 
műveleteket kiválasszuk és alkalmazzuk valós helyezetekben, melyek gyakran igen bonyolultak is 
lehetnek. 

Tények a Számolási készségekről

A számolási készségek azt jelentik, hogy értjük, ahogyan a matematikát használják a való világban, 
és képesek vagyunk alkalmazni azt úgy, hogy a lehető legjobb döntéseket hozzuk meg. 
Ugyanannyira gondolkodás és logika, mint ‘számolás’. Azt jelenti, hogy képesek vagyunk: 

- Adatokat, táblázatokat és diagrammokat értelmezni 
- Információkat feldolgozni
- Problémákat megoldani
- Válaszokat ellenőrizni
- Megoldásakat megérteni és elmagyarázni
- A logikus gondolkodás és okfejtés alapján dönteni6

6  https://www.nationalnumeracy.org.uk/about/what-numeracy



2. Problémamegoldás

A “problámamegoldás” fogalma olyan matematikai feladatokra vonatkozik, amelyekben megvan a 
potenciál, hogy szellemi kihívások elé állítsa a diákokat, amellyel előmozdítja a tanulók matematikai 
megértését és fejlődését.7

A Problémamegoldás négy lépcsője:                   

- Megérteni és elemezni a problémát;
- Megtalálni a stratégiát;
- Használni a stratégiát a probléma megoldásában;
- Visszatekinteni és reflektálni a megoldásra.

3. Pénzügyi termékek 

A Cambridge szótár alapján a pénzügyi termék “egy olyan termék, amelynek segítségével kezelni és 
használni tudod a pénzedet, ilyen például a bankszámla, a hitelkártya, a biztosítás stb.”8

Eszközként is tekinthetünk rájuk, ami lehetővé teszi az embereknek, hogy: 

- pénzügyi befektetést eszközöljenek (például: részvényt vásároljanak);
- pénzt kérjenek kölcsön (például: hitelkártyák, kölcsönök vagy kötvények formájában); vagy
- pénzt takarítsanak meg (például: lekötött betétek útján).
- A pénzügyi termékeket a bankok, a pénzügyi intézetek, a kormányok és a cégek bocsátják 

ki9.

A pénzügyi termékekre példák a következők lehetnek:

- Folyószámlák
- Megtakarítási számlák
- Pénzpiaci számlák
- Kötvények
- Kölcsönök (jelzálogok stb.)
- Hitelkártyák
- Bankkártyák
- ATM kártyák
- Bankutalványok

És még sok más, az egyének igényeitől függően.

7  https://www.nctm.org/Research-and-Advocacy/Research-Brief-and-Clips/Problem-Solving/
8  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/financial-product 
9  https://legalvision.com.au/q-and-a/what-is-a-financial-product/ 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/financial-product
https://legalvision.com.au/q-and-a/what-is-a-financial-product/


4. Értékek 

Ha a pénzügyi témák feltételeznek némi matematikát és pénzt, az nem jelenti azt, hogy az értékekről 
ne kellen beszélnünk a folyamatban. A pénzzel kapcsolatban sok olyan téma van, ami közelebb áll 
az erkölcshöz, és amivel szintén fontos foglalkozni a diákokkal. Néhány kérdés, amivel az együtt 
gondolkodást elkezdhetjük: mi a pénz számodra? Mire fogod költeni azt? Mire fogsz spórolni? 
Milyen jelentést tulajdonítanál a pénzköltésnek – fontos ez? Szükséges? 

Természetesen ez csupán néhány kérdés, amik a pénzügyi témákról való beszélgetés során 
létfontosságúak lehetnek, hogy megértsük a kapcsolatot az egyének és a pénz között, illetve 
átlássuk, hogy hogyan viselkednek az emberek másokkal, amikor a pénz is bekerül a kapcsolatba. 
A pénzügyi témákhoz kötődő értékek magukban foglalják az őszinteséget, az átláthatóságot is és 
tükrözik a közösségünkben elvárt viselkedést is. 
Mindezek a pénzügyi felelősséghez kapcsolódnak, ami ott kezdődik, hogy megértjük, hogy 
mindenkinek vannak kötelességei és felelősségei. 
Ha megengedjük a gyerekeknek, hogy döntsenek arról, hogy hogyan költik el a pénzüket, akkor 
egyúttal gyakorolni tudják a pénzkezelési készségeket is. A pénz egy eszköz. Jó és rossz célra is fel 
lehet használni, de az eredmény nem magát a pénzt minősíti, hanem a személyt, aki a döntéseket 
meghozza. 

Ellen Rogin szerint, “Képzeljünk el egy világot, ahol az emberek magabiztosak és nem 
félelmekkel teliek, amikor pénzről beszélünk... ahol arra koncentrálunk, amiért hálásak 
vagyunk az életünkben, nem pedig arra, ami hiányzik onnan.10”

A projekttel több olyan értéket is lefedtünk – pl. szolidaritás, együttműködés, kedvesség, közös célok 
–, amelyek alapvetőek kell, hogy legyenek a közösség tagjai között, különösképpen, ha pénzügyi 
tevékenységekről van szó. Fontos, hogy ne veszítsük szem elől ezeket az értékeket, amikor pénzügyi 
témákkal foglalkozunk. 

10  https://blog.ed.ted.com/2020/11/30/how-to-raise-financially-responsible-kids/

https://blog.ed.ted.com/2020/11/30/how-to-raise-financially-responsible-kids/




Tananyagok: a kísérletekbűl származó útmutatók és 

tapasztalatok

Számolási készségek
Ahogy korábban említettük, a Számolási készségek azt a képességet jelentik, amellyel különféle 
kontextusokban tudjuk használni a matematikát. Ahhoz, hogy bevezessük ezt a kompetenciát, 
és lehetővé tegyük a diákoknak, hogy megértsék ezt a képességet és a használatát, a következő 
tevékenységeket fejlesztettük ki (a feladatok letölthetőek a linkre kattintva a korosztály alatt):

7-8 éves tanulók 9-11 éves tanulók

Helyiérték Helyiérték

Törtek Törtek

Számtan Számtan

Grafikonok Grafikonok

Egyszerű kamat Egyszerű kamat

Hogy a számolási készségeket fejleszteni lehessen, az ezen a területen ajánlott tevékenységek 
meglehetősen különfélék, ezáltal megteremtve azt a sokszínű hátteret, amelyben a gyerekeknek 
majd használniuk kell ezeket a készségeket, vagy még inkább ki kell gondolniuk a pénzügyi logika 
olyan alkalmazását, amelyet a gyakorlatban is tudnak hasznosítani. Emiatt a tevékenységek 
különféle témákat érintenek: a természetes erőforrások elérhetőségétől (lásd a “Számtan” 
alatti feladatot), a vásárlásig (lásd “Helyiérték”), az idő és a pénz kapcsolatától (“Törtek”), a 
receptekig és a főzésig (“Grafikonok”). Végül, egy olyan feladattal is találkozhatnak, ami valóban a 
banki működéshez kapcsolódik (“Egyszerű kamat”).

A következő oldalakon magyarországi és horvátországi tanárok tapasztalatait találhatjuk, akik a 
tevékenységek nagy részét ki is próbálták. Az ő tapasztalataik segítségül szolgálhatnak a számunkra 
megfelelő feladat kiválasztásában, inspirációt adhatnak az óráinkhoz, de a tanítási gyakorlatunkba 
is beilleszthetjük őket.
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Számtan
Korosztály: 9-11

Ország: Magyarország

 � https://profileproject.eu/media/NUM08_Szamtan_HU.pdf 

Téma: A Természetes Források elérhetősége

Tanulási eredmény

LO3: A tanulók támogatása a megfelelő műveltség és számolási készségek 
fejlesztésében.

Készségek és kompetenciák

A foglalkozáson való részvétellel a tanulók elsajátítják a helyes értékeket, szokásokat és attitűdöket, 
kapcsolódva: 

- a pénz használatához;
- a szöveg független, szabad értelmezéséhez
- az adatok jelmagyarázatához
- az összefüggések szabályokba foglalásához
- egy megoldási terv készítéséhez. 

Tippek és javaslatok

A foglalkozást érdemes úgy bevezetni, hogy hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy bizonyos 
dolgok (erőforrások), amiket a természet ad számunkra, korlátozottak és nem vehetjük őket 
eleve adottnak. Sokféle példát felsorolhatunk, reflektálva néhány friss hírre, a mondanivalónkat 
pedig képpel vagy videóval is alátámaszthatjuk. Ha nem pazaroljuk azokat a dolgokat, amiknek a 
birtokában vagyunk, akkor azokat más, olyan emberekkel is megoszthatjuk, akiknek szükségük van 
rájuk. Néhány ember azért dolgozik, hogy biztosítsa számunkra a lehető legjobb felhasználását 
a birtokunkban lévő forrásoknak (meg lehet említeni Greta Thunberget és más aktivistát is, 
akihez könnyen tudnak kapcsolódni a diákok). Ezek az emberek számokat használnak, amikor az 
erőforrások használatát és pazarlását számszerűsítik. 
A foglalkozás során a tanulók az erőforrások használatának és pazarlásának mennyiségét, 
valamint pénzügyi értékét becsülhetik meg egy elképzelt ország esetében. Bevezetésként a 
segítőnek érdemes a kulcsszavak jelentését megvitatnia. A tanulókat bátoríthatjuk a kulcsszavakkal 
kapcsolatos példakeresésre, ezzel is biztosítva a megértésüket a feladatok elvégzésének 
megkezdése előtt. Kezdhetünk ábrákkal, de ne korlátozzuk a kutatásaikat.
A valósághű adatokkal a tanulók még inkább motiváltakká válhatnak! Ahogy fentebb említettük, az 
interaktivitás és az életszerű példák segíthetnek nekünk a foglalkozás során. 
Legyünk óvatosak a foglalkozás szövegével: az írás, amelyben az elképzelt ország megjelenik fontot 
használ, mint valuta, de mindezt meg lehet változtatni a saját tanítási helyzetünknek megfelelően. 

https://profileproject.eu/media/NUM08_Szamtan_HU.pdf
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Helyiérték
Korosztály: 9-11

Ország: Magyarország

 � A tevékenység leírása:  https://profileproject.eu/media/NUM06_Helyiertek_HU.pdf  

Téma: Vásárlás; árak összehasonlítása

Tanulási eredmény
LO3: A tanulók támogatása a megfelelő műveltség és számolási készségek fejlesztésében.

Készségek és kompetenciák

A foglalkozáson való részvétellel a tanulók elsajátítják a helyes értékeket, szokásokat és attitűdöket, 
kapcsolódva: 

- a pénz használatához. 
- az írásbeli feladatok, táblázatok és számokkal kapcsolatos grafikonok értelmezéséhez és 

ezek gyakorlásához. 
- az eredmények és összefüggések kifejezéséhez.
- a megoldási terv alkotásához.
- a következők fejlődéséhez: számolási készségek, 
- műveleti készségek, 
- összefüggések átlátása, 
- rendszerező készségek, 
- logikai gondolkodás, 
- probléma észlelési és problémamegoldási készségek. 
- Tolerancia, segítőkészség, felelősség és kooperáció a csapatmunka során. 
- Fegyelmezettség, következetesség, pontosság.
- Az önértékelés fejlődése.

Tippek és javaslatok

Ez a foglalkozás igazán hasznos lehetőség arra, hogy a diákok használhassák a tudásukat és 
mélyítsék a megértésüket az egész számok, a tizedes számok és a törtek mellett a pénz költésének 
és keresetének nagysága (nagyságrendje) közötti összehasonlításban is.
Kortól függően néhány változtatás szükséges lehet a könnyebb megértés érdekében. Egy 
szerepjáték, mind az 1. és 2. feladatok esetében, szórakoztató megoldás lehet. Az 1. feladatnál az 
online vásárlás helyett egy bolti vásárlást játszhatunk el, ezzel további interaktivitást és nagyobb 
figyelmet generálva a diákok körében. 
A téma önmagában is érdekes. A feladat a mindennapi élet fontosabb dolgaira irányítja a figyelmet, 
amelyeken a tanulók iskola után is gondolkodhatnak, akár otthon, akár egy-egy rokonnal vagy 
baráttal való beszélgetés során. 
Ez a feladat tökéletesen működik hatodik évfolyamosok esetében. 

https://profileproject.eu/media/NUM06_Helyiertek_HU.pdf
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Egyszerű kamat
Korosztály: 9-11

Ország: Magyarország

 � https://profileproject.eu/media/NUM10_Egyszeru-kamat_HU.pdf

Téma: Bankok és megtakarítási intézmények

Tanulási eredmény

LO3: A tanulók támogatása a megfelelő műveltség és számolási készségek fejlesztésében.

Készségek és kompetenciák

A tanulók ezen a foglalkozáson keresztül olyan keresztirányú kompetenciájukat fejleszthetik, mint: 

- türelem és figyelem
- táblázatokkal, táblázatkezelő programokkal való dolgozás
- 1000 alatti összeadás és kivonás 

Tippek és javaslatok

Legyünk óvatosak! A gyerekeknek segítségre vagy több időre lehet szükségük, mivel általában 
ismeretlen számukra a banki működés, a bankszámlák és az egyenleg fogalma, és minden olyan 
fogalom, amely a bankok és a megtakarítási intézmények működéséhez tartozik. Próbáljuk meg 
előre „megjósolni” azt az időmennyiséget, amelyet a foglalkozás megkíván, főként, ha az osztály 
vagy csoport nagyobb létszámú, mint 10 vagy 15, hiszen ebben az esetben a magyarázat ideje 
hosszabb lehet.

https://profileproject.eu/media/NUM10_Egyszeru-kamat_HU.pdf
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Arányok, részletek és százalékok
Korosztály: 9-11

Ország: Horvátország

 � https://profileproject.eu/media/NUM09_Grafikonok_HU.pdf

Téma: Receptek és főzés

Tanulási eredmény

LO3: A tanulók támogatása a megfelelő műveltség és számolási készségek fejlesztésében.

Készségek és kompetenciák

A foglalkozás során a tanulók a következő készségeket sajátíthatják el:

- Matematikai készségek
- szociális készség
- kommunikációs, információs és szaktudással kapcsolatos készségek
- diagramok formájában (hozzávalók, százalékok és árak) megvalósuló tartalomhoz kötődő 

prezentációs készségek

Tippek és javaslatok

A foglalkozás hasznos bevezetés a tanulóknak ahhoz, hogy megértsék a számok és a képek 
szerepét az egymással való kommunikáció során. Az óra kiterjed a kördiagramok alkalmazásának 
hasznosságára a törtek és az egészek közötti kapcsolat tekintetében.

Ez a foglalkozás tökéletes lehetőség, hogy megismertessük a tanulókat a számítógépes 
táblázatkezelő programokkal. Ahhoz, hogy még több témát hozzá lehessen adni ehhez az órához, 
a torta készítésekor olyan más elemeket is számbavehetünk, mint az emberi erőforrások, az 
energiafelhasználás, a sütőpapír, így magyarázva el még részletesebben a “százalék” fogalmát 
(és a tizedes formát. Horvátországban ezt használják, amikor a Kunával, a horvát valutával 
kapcsolatban a tizedes formáról tanulnak).

A számítógép segítheti a feladat kivitelezését.

Végül fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy extra időre lehet szükségünk, hiszen nélkülözhetetlen, 
hogy elég időt hagyjunk a diákoknak, hogy megismerkedhessenek az Excelben elvégezhető 
alapvető feladatokkal (különös tekintettel a grafikonos prezentáció, a diagram elkészítésével). 
Alább néhány, a foglalkozás során készített kép található. 

https://profileproject.eu/media/NUM09_Grafikonok_HU.pdf
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 Problémamegoldás
A problémamegoldás kulcskompetencia a mindennapi életünkben, amikor pedig matematikai 
vagy pénzügyi területről beszélünk, szintén nélkülözhetetlen kompetenciáról van szó, mivel ennek 
birtokában tudjuk elsajátítani a nagyobbfokú matematikai megértést és fejlődést.
Annak érdekében, hogy fejleszteni és gyakorolni tudjuk a problémamegoldást, csapatunk széleskörű 
feladatpalettát hozott létre, melyek közül mindegyik két strukturált tanulási úthoz kapcsolódik két 
különféle korosztályt érintve:

1. 7-9 éves diákok:

Tevékenységek + kiosztott anyag(ok) Témák

feladat 1
Bevásárlólista alkotás tekintettel a termékek áraira 

(kívánságlista) – szükségletek és luxus 

feladat 2
Bevásárlólista és egy valódi költségvetés: hogyan 

költsünk? Mit vegyünk?

feladat 3 Foglalkozások és pénzkeresés

feladat 4 + Szituációs dobókocka A pénz és az idő bevonásával megoldási utak keresése

feladat 5 + Naptár Hogyan költenek a felnőttek? Hogyan lehet megtakarítani?

feladat 6 + Reflektáló kártyák  
+ Reflektáló témák 

Az elsajátított fogalmak értékelése

Láthatjuk, hogy a fenti, 7-9 éves diákok számára kifejlesztett tevékenységek mindegyike szoros 
összefüggésben áll egymással: használhatjuk azt, amelyiket előnyben részesítjük vagy jobban 
illeszkedik a tanítási módszereinkbe; de létrehozhatunk egy olyan tanulási utat is, amely az összes 
téma feldolgozását lehetővé teszi ezzel egy erősebb bevésődést kialakítva a problémamegoldás 
területén.
A reflektálás és a megbeszélés a feladat központi eleme, a tanár / oktató létfontosságú segítő, aki 
vezeti a tanulókat a folyamatban.

https://profileproject.eu/media/PRS01_Zsebpenz_almok_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PRS02_Koltsegvetes_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PRS03_Zsebpenz_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PRS04_Szituaciok_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PRS05_Penzkereses_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PRS06_Mittanultunk_HU.pdf
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2. 9-11 éves diákok:

Tevékenységek + kiosztott anyag(ok) Témák

feladat 1
Üzleti lehetőségek: mi volt a motiváció a döntés mögött, 

hogy létrehoznak egy vállalkozást?

feladat 2
Üzleti terv/1: ahhoz, hogy megfelelő elképzelésünk 

legyen egy üzlethez, meg kell érteni a piaci kereslet és a 

potenciális szolgáltatások közötti összefüggéseket

feladat 3

Üzleti terv/2: becslés arra vonatkozóan, hogy mennyi 

pénzt tudnak a tanulók keresni akkor, ha képesek 

az előre meghatározott mennyiségű termékeket és 

szolgáltatásokat előállítani és eladni.

feladat 4

Üzleti terv – kiadások és költségek/1: becslés arra 

vonatkozóan, hogy mennyi pénzt kell a tanulóknak 

elkölteniük, hogy képesek legyenek az előre meghatározott 

mennyiségű termékeket és szolgáltatásokat előállítani és 

eladni. 

feladat 5
Üzleti terv – kiadások és költségek/2: kifejleszteni egy alap 

pénzügyi tervet a keresletre, a bevételekre, a kiadásokra 

és a profitra vagy veszteségre vonatkozóan.

Az idősebb tanulóknak szóló tevékenységek alapvető célja, hogy növeljék a tudatosságot a 
vállalkozásokkal kapcsolatban egy jól strukturált problémamegoldási folyamat eredményeként. 
Mindegyik feladat – a kutatáson, a kereslettel kapcsolatos egyszerű elemzésen, az ajánlatkészítési 
javaslaton stb. keresztül – egytől egyig első kézből nyert tapasztalatokat jelent, amelyek segítenek 
megérteni, hogy milyen is egy vállalkozás, valamint megmutatja a diákoknak a piac, a szolgáltatás 
mögötti változókat, illetve magát a pénzhasználatot.

A következő oldalakon a parnerek visszajelzéseinek gyűjteménye olvasható, megmutatva a főbb 
javaslatokat a saját országukban bevezetett foglalkozásokkal kapcsolatban.

https://profileproject.eu/media/PRS07_Vallalkozok_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PRS08_Uzleti_terv_1_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PRS09_Uzleti_terv_2_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PRS10_Uzleti_terv_3_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PRS11_Uzleti_terv_4_HU.pdf
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1. feladat
Korosztály: 7-8

Ország: Magyarország

 � https://profileproject.eu/media/PRS01_Zsebpenz_almok_HU.pdf

Téma: Bevásárlólista alkotás tekintettel a termékek áraira (kívánságlista) – szükségletek és luxus.

Tanulási eredmény

- LO1: Lehetőségeket teremteni a tanulóknak, hogy megértsék a pénz természetét, 
forrásait és használatát; 

- LO2: Képessé tenni a tanulókat arra, hogy a pénzzel való érintkezés során megfelelő 
értékeket, szokásokat és attitűdöket képviseljenek; 

- LO3: Támogatni a tanulókat abban, hogy megfelelő műveltségi és számolási készségeket 
fejlesszenek ki.

Készségek és kompetenciák
A foglalkozás során a következő készségeket fejleszthetik a tanulók:

- kooperáció 
- logikai és gondolkodási készségek
- kreativitás
- kommunikáció
- összehasonlítás, következtetések levonása, választás és csoportosítás

Tippek és javaslatok

Ez hasznos foglalkozás ahhoz, hogy a tanulók megértsék a bevásárló listát és ennek tükrében 
azt, hogy hogyan használják a pénzt. A feladatokat alkalmazhatjuk csak az óra keretein belül, de 
további területekre is kiterjeszthetjük őket, amellyel megmutathatjuk, hogy hogyan használják ezt 
a gondolkodást a való életben is. 
Alternatív megoldásként írás helyett rajzolhatunk is. Mivel a tanulók a legtöbb esetben nincsenek 
tisztában a termékek valódi értékével, ezért dönthetünk úgy, hogy nem kérjük meg őket az árak 
megbecsülésére. Ehelyett tanárként létrehozhatunk egy zöld (olcsóbb) és egy piros (drágább) 
termékeket tartalmazó csoportot, amelyben körülbelüli értékekkel dolgozunk. Ez eddig nagyon 
jól működött!
Mivel az óra meglehetősen interaktív, a tanulók ezt értékelve valóban nagyon belemerültek a 
feladatba. Ha a “kívánságuk tárgyaival”, mint például játékokkal dolgozunk, közelebb hozhatjuk 
őket az érték és ár fogalmához. 

https://profileproject.eu/media/PRS01_Zsebpenz_almok_HU.pdf


25

3. feladat
Korosztály: 7-8

Ország: Magyarország - Horvátország

 �  https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-7-9-Task-3-PRS-03.pdf

Téma: Foglalkozások és pénzkeresés

Tanulási eredmény

- LO1: Lehetőségeket teremteni a tanulóknak, hogy megértsék a pénz természetét, 
forrásait és használatát; 

- LO2: Képessé tenni a tanulókat arra, hogy a pénzzel való érintkezés során megfelelő 
értékeket, szokásokat és attitűdöket képviseljenek; 

- LO3: Támogatni a tanulókat abban, hogy megfelelő műveltésig és számolási készségeket 
fejlesszenek ki.

Készségek és kompetenciák

- A foglalkozás során a következő készségeket fejleszthetik a tanulók:
- észlelési készségek 
- interpretációs készségek
- érvelés-bizonyítás-értékelés
- rendszerezési készségek
- kreatív készségek 
- döntési és kommunikációs készségek
- a logikai gondolkodás fejlődése 
- az ok-okozat-hatás közötti kapcsolat megfigyelése

Tippek és javaslatok

A foglalkozást csak részleteiben alkalmazták a tanárok – főként azért, hogy bevezessék a 
fogalmakat: a feladatok több magyarázatot adtak az alapvető kifejezésekhez és magát a diákokkal 
való tevékenységet is segítették (elkerülték például az oszlopdiagramok használatát, ellenben 
megengedték a gyerekeknek, hogy egyénivé formálják az adatokat).

https://profileproject.eu/media/PRS03_Zsebpenz_HU.pdf


26

2. feladat
Korosztály: 9-11

Ország: Magyarország

 � https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-9-11-Task-2-PRS-08.pdf 

Téma: ahhoz, hogy megfelelő ötletünk legyen egy üzlethez, meg kell érteni a piaci követelmények 

és a potenciális szolgáltatások közötti összefüggéseket

Tanulási eredmény

- LO1: Lehetőségeket teremteni a tanulóknak, hogy megértsék a pénz természetét, 
forrásait és használatát; 

- LO2: Képessé tenni a tanulókat arra, hogy a pénzzel való érintkezés során megfelelő 
értékeket, szokásokat és attitűdöket képviseljenek; 

- LO3: Támogatni a tanulókat abban, hogy megfelelő műveltésig és számolási készségeket 
fejlesszenek ki.

Készségek és kompetenciák

A foglalkozás során a tanulók a következőket fejleszthetik:

- az egyéni gondolkodás és a személyes problémamegoldás szükségessége 
- kreativitás
- segítőkészség
- kooperáció
- tolerancia
- felelősségtudat
- időkezelés
- kommunikációs készségek
- szóbeli kifejezőkészség
- kezdeményező készségek
- a megszokottól eltérő gondolkodás 

https://profileproject.eu/media/PRS08_Uzleti_terv_1_HU.pdf
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Tippek és javaslatok

A tanárok, akik ezt a foglalkozást végezték, rendkívül elégedettek voltak, mivel az óra sok 
megbeszélést és reflexiót indukált az osztályteremben. 
Néhány visszajelzés:

“A gyerekek nagyon aktívak voltak, sok ötlet jutott eszükbe. Egymást emlékeztették, hogy a választott 
eljárásaik és a költségeik közötti különbség fogja meghatározni a bevételüket”

“Teljesnek és könnyen kivitelezhetőnek találtam a foglalkozást. Az online kérdőív, amit bevezettem, jó 
ötletnek bizonyult, könnyen dolgoztak vele. Egy kicsit többet beszélgethettünk volna a bevételekről, 
talán az árbevétel és a költségek értékelése során”.

Néhány változtatást szintén megfigyelhetünk: ahogy az idézetekből is kitűnik, online kérdőív 
használata segítette a tanárt az óra sikerének értékelésében. Az eredeti elképzeléseken túl a 
tanárok az árbevétel és a költségek fogalmait is bevezették, amellyel nagyobb átlátást biztosítottak 
a témában. 

Végül, a tanárok azt is javasolták, hogy egy következő foglalkozáson a hitel és a kölcsönök 
témáit is bevezessük, hiszen ezek mind kapcsolódnak az üzleti ötletek finanszírozását megcélzó 
költségvetéshez. 
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PÉNZÜGYI TERMÉKEK
Könnyű belátni, hogy valószínűleg mindenki használ legalább egy pénzügyi terméket a saját életének 
különféle helyzeteiben. Néha fontos lehet nemcsak ismerni egy bizonyos pénzügyi termék fogalmát 
és tartalmát, hanem érdemes tudni az ezen termékek alapját képező folyamatokat és működéseket 
is. Ez a kettős célja van a következő feladatoknak: bemutatni nemcsak a fő termékeket, mint például 
a kölcsönt, hanem a termékek lényegét jelentő folyamatokat is. 

Alább ezek a fő feladatok találhatóak meg célcsoportokra bontva: 

1. 7-8 éves diákok:

Foglalkozások Témák

Születésnapi ajándék Megérteni a pénz természetét, forrásait és használatát

Vásárlás és Eladás Pénzkezelés. Valuták

Hűség és Bizalom Bankja A pénz, a megtakarítások, a jutalmak kezelése

Otthoni vagy Banki Mozgás Megtakarítások, kamat, befektetés

Mézes Pénz Adók. Az adók elosztása

Ezer Hangya Megtakarítások, gazdaság, előre tervezés, felmondások

A fiatalabb tanulóknál a feladatok leginkább arra fókuszálnak, hogy mélyítsék a megtakarítás, a 
kamat, a befektetés és a pénzkezelés fogalmait: minden olyan működést, ami az alapját képezi az 
egyének által a munkájuk vagy a mindennapi életük során használt pénzügyi szolgáltatásoknak. 
Néhány foglalkozás videókat is használ (mint a Hűség és Bizalom Bankja, ahol egy közismert filmet 
használnak mozgóképként), más feladatok a társasjátékokhoz fordulnak (mint az Otthoni vagy 
Banki mozgás). Akárhogyan is, a tevékenységek arra ösztönzik a tanulókat, különböző helyzetekbe 
képzeljék magukat vagy ismerőseiket és reflektáljanak arra, hogy a pénzügyi gondolkodás valóban 
mindenütt jelen van. Ezek az órák sokkal játékosabbak és különféle környezetben használhatóak.

https://profileproject.eu/media/PR001_Szulinap_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR002_Eladas_vasarlas_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR003_Az-en-bankom_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR004_Otthonvagybank_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR005_Adozas_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR006_Tucsok_HU.pdf
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2. 9-11 éves diákok: 

Foglalkozások Témák

Kemping Döntés, tervezés, felelősség

Színek Vásárlás, kommunikáció, problémamegoldás

Gyümölcslé gyártás Vállalkozás, beszerzés, kooperáció, termelés, reklá-
mozás, eladás

Zenei Stúdió Kölcsön, kamat

Papír újrahasznosítás Jutalom, újrahasznosítás

Energia Projekt Költség. Pénzügyi kötelezettségek. Megtakarítás

Felelős vagyok a… Felelősség, prioritizálás.

Iskolai piac Költés, kereset, nyereség, kereslet és kínálat

1 Euró értékének meghatározása Az Euró története

Játékos ajándék Értékteremtés, ár, jövedelem, fizetés, profit, fogyasz-
tás, befektetés

TOP 10 A Pénzügyi Termék Fogalma és elméletei (bank, la-
kossági szolgáltatások bankjai, nyugdíjalapok, bizto-
sítási cégek, központi bank)

Kétféle feladat szól 11 éves korig: a) néhány közülük, mint a TOP 10, a Zenei Stúdió, az Energia 
Projekt arra koncentrálnak, hogy egy sajátos pénzügyi terméket bemutassank; b) más foglalkozások, 
mint a Színek vagy a Kemping úgy tűnhetnek, mintha nem közvetlenül a pénzügyi termékekhez 
kapcsolódnának, de komplex folyamatok (kooperáció, eladások, felelősség, prioritizáció) köré 
épülnek.

A következő oldalakon lehetőségünk nyílik belelátni néhány olyan tanár tapasztalataiba, akik a saját 
tanítási környezetüknek megfelelően alkalmazták ezeket a foglalkozásokat:

https://profileproject.eu/media/PR007_Kempingezes_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR008_Szinek_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR009_Gyumolcsle_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR010_Zeneistudio_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR011_Ujrahasznositas_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR012_Energiaprojekt_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR013_Felelosseg_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR014_Iskolaipiac_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR015_Euro_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR016_Szuvenir_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/PR017_Toptiz_HU.pdf
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Születésnapi ajándék
Korosztály: 7-8

Ország: Magyarország

 � https://profileproject.eu/media/PR001_Szulinap_HU.pdf

Téma: Megérteni a pénz természetét, forrásait és használatát

Tanulási eredmény

LO1: Lehetőségeket teremteni a tanulóknak, hogy megértsék a pénz természetét, forrásait és 
használatát;

Készségek és kompetenciák

A foglalkozás során a tanulók a következőkben fejlődhetnek:

- tolerancia
- empátia
- önismeret
- türelem
- hallgatás
- kooperációs készségek.

Tippek és javaslatok

A foglalkozást alkalmazó tanároknak szembe kellett nézniük azzal a kihívással, hogy a tantermi 
környezet helyett online környezetben kellett bemutatniuk a tananyagot: természetesen ez több 
időbe telt a tervezettnél, de végül mindenki elégedett volt az eredménnyel. A visszajelzések alapján 
a tanulók szerettek magukról beszélni, élvezték ezt a gyakorlatot és a témákat, amiket meghívott. 
Az egyik tanár szerint:

“A foglalkozás nagyon jól működött a csoportban. Mindenki be akart kapcsolódni a beszélgetésbe. 
Meglepetten tapasztaltam, hogy könnyen eldöntötték, hogy melyik csoporthoz akarnak 
csatlakozni. Mivel gyerekekről van szó, természetesen még mindig valószínűtlen elvárásaik vannak 
a szülinapokkal kapcsolatban, de azt gondolom, hogy az óra igazán segített nekik megérteni, hogy 
mi is az, hogy valóban szükség van valamire, és hogy hogyan engedjenek el olyan dolgokat, amikre 
igazából nincs”.

https://profileproject.eu/media/PR001_Szulinap_HU.pdf
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Mézes pénz
Korosztály: 7-8

Ország: Horvátország

 � https://profileproject.eu/media/PR005_Adozas_HU.pdf

Téma: Adók. Az adók elosztása

Tanulási eredmény

LO1: Lehetőségeket teremteni a tanulóknak, hogy megértsék a pénz természetét, forrásait és 
használatát;

Készségek és kompetenciák

A foglalkozás során a tanulók a következőben fejlődhetnek:

- pénzkezelési készségek a saját és a közösségi költségvetésben.

Tippek és javaslatok

Ezt az órát nagyra értékelték a tanárok: rendkívül hasznosnak találták, hogy el tudták magyarázni 
a gyerekeknek, hogy mi mindannyian adófizetők vagyunk (még a gyerekek is, amikor kisebb 
vásárlásaikat végzik), és, hogy az adófizetés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ország működjön. 

A foglalkozás során erősen javasolt, hogy hangsúlyozzuk és elmagyarázzuk a diákoknak, hogy 
minden befizetett adóért az állampolgárok ellenszolgáltatást kapnak az államtól. A használt 
metafóra, a méhek élete nagyon hatékony és szórakoztató eszköz ahhoz, hogy jobban megértsük 
a folyamatot.

https://profileproject.eu/media/PR005_Adozas_HU.pdf
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Vásárlás és Eladás
Korosztály: 7-8

Ország: Magyarország - Horvátország

 � https://profileproject.eu/media/PR002_Eladas_vasarlas_HU.pdf

Téma: Pénzkezelés. Valuta

Tanulási eredmény

LO1: Lehetőségeket teremteni a tanulóknak, hogy megértsék a pénz természetét, forrásait és 
használatát;

Készségek és kompetenciák
A foglalkozás során a tanulók a következőkben fejlődhetnek:

- kooperáció
- elfogadás
- türelem
- számolási készségek
- önkifejezés
- a papírpénz és a pénzérmék megkülönböztetésének képessége
- bevásárló lista összeállítása
- az egyes termékek árának összeadása

Tippek és javaslatok

Ez a foglalkozás hasznos módja annak, hogy megismertessük a diákokkal a helyi papírpénz és 
pénzérmék fajtáit (mind az eurót, mind más pénznemeket). Ugyanakkor adhat néhány ötletet 
ahhoz is, hogy gyakorolhassuk a 100-ig való összeadás és kivonás készségét.
Ha mélyíteni szeretnénk a témát és kiegészíteni az okfejtést a bevásárló listával, használhatjuk 
a “Helyi Érték” című foglalkozást a Számolási készségek részből vagy az “1. feladatot” és a “2. 
feladatot” a Problémamegoldás részből.
Ha további példákat szeretnénk, szélesítve ezzel a feladat alkalmazásának lehetőségeit, több 
megvásárolni kívánt terméket is hozzáadhatunk a már meglévőkhöz, ezzel nagyobb is lehetőséget 
teremtve a gyerekeknek, hogy a saját szükségleteikhez igazítsák a játékot.
Ugyanakkor ez az óra adhat néhány további ötletet is a más témákhoz való kapcsolódáshoz: 
miután tanultunk a papírpénzekről és a pénzérmékről, a tanulók számolhatnak, csoportosíthatnak, 
összedhatnak és kivonhatnak ezekkel a pénzekkel egyfajta kereskedelmi játékban, amely tovább 
erősítheti bennük a tanultakat.
Az egyik tanár így beszél erról:

“Imádtam a feladatot, igazán élveztem a munkát és a gondolataink megosztását. A gyerekek szintén 
szerették, azóta is többször játszottuk már, mindig valamilyen új terméket behozva a vásárlási 
folyamatba”

https://profileproject.eu/media/PR002_Eladas_vasarlas_HU.pdf
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Kemping
Korosztály: 9-11

Ország: Magyarország

 � https://profileproject.eu/media/PR007_Kempingezes_HU.pdf

Téma: Döntés, tervezés, felelősség

Tanulási eredmény

LO1: Lehetőségeket teremteni a tanulóknak, hogy megértsék a pénz természetét, forrásait és 
használatát;

Készségek és kompetenciák

A foglalkozás során a tanulók a következőkben fejlődhetnek:

- a pénzügyek természetének, a pénz jelentésének, a pénz keresetének és 
megtakarításának megértésében

- a pénzzel kapcsolatos saját gondolataikban és abban, hogy a pénz miért fontos 
- segítőkészség
- kooperáció
- tolerancia
- felelősség
- kommunikációs és vita készségek

Tippek és javaslatok

Ezt a tevékenységet használhatjuk egyfajta bevezetésként a későbbi, “részletesebb” pénzügyi 
témák előtt. Jó beszédalapot teremt a tanulóknak, támogatja a kreativitást, a rugalmasságot, a 
leleményességet és a stratégiai tervezést. 
Néhány tanár szerint:

“A legtöbb gyermek nagyon érdekesnek találta az ötletet. Szerették követni a társaik gondolkodását, 
és élvezték, hogy új, eredeti elképzeléseket oszthattak meg”

“Igazán érdekes téma, a legtöbb gyermek szeretett róla beszélni”

“Minden gyermek részt vett a társalgásban, remek ötleteik voltak”

https://profileproject.eu/media/PR007_Kempingezes_HU.pdf
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Top 10
Korosztály: 9-11

Ország: Magyarország - Horvátország

 � https://profileproject.eu/media/PR017_Toptiz_HU.pdf

Téma: A Pénzügyi Termék Fogalma és elméletei

Tanulási eredmény
LO1: Lehetőségeket teremteni a tanulóknak, hogy megértsék a pénz természetét, forrásait és használatát;

Készségek és kompetenciák
A foglalkozás során a tanulók a következőkben fejlődhetnek:

- szövegértési készségek
- az írásbeliség fogalmának megértése
- kooperáció
- IKT készségek
- a pénzügyi termékek fő fogalma

Tippek és javaslatok

A foglalkozás érdekes és kulcstartalmakat hordozhat magában, hogy jobban megértsük a különféle 
pénzügyi termékeket. Ahhoz, hogy a teljes megértésben és a kérdőívben lévő főbb fogalmak 
elsajátításában támogatni tudjuk a diákjainkat, erősen javallt egyfajta szerepjáték alkalmazása a 
témában. Valószínűsíthető, hogy több idő is szükséges lesz majd a feladathoz, illetve a kérdőív 
adminisztrációja után, hiszen olyan fogalmakkal kell megismertetni a diákokat, mint a hosszú 
távú befektetés módozatai: ingatlan, megtakarítások, bankok és befektetési alapok. Ezek olyan 
kifejezések lehetnek, amelyeknek további tisztázása, mélyítése szükséges. 
Az is egy járható út, ha a kérdőív eredményeit egyszerre csak a diákok egy kisebb csoportjával 
ismertetjük meg, így könnyebben válaszolhatunk a felmerülő kérdéseikre.

https://profileproject.eu/media/PR017_Toptiz_HU.pdf
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ÉRTÉKEK
Az értékek fogalmát úgy is meg lehet határozni, hogy egy személy és a pénz kapcsolatát, valamint 
2 vagy több ember értékei és a pénz közötti viszonyt vizsgáljuk. Mindenekelőtt azonban fontos 
hangsúlyozni bizonyos értékek jelentőségét és ezek hasznát az emberi közösségre. Az ebben 
a csoportban kifejlesztett feladatok erre az imént taglalt aspektusra igyekeznek fókuszálni, így 
lehetővé téve a tanulóknak az értékek alaposabb megértését és jelentőségét közösségi szinten. A 
feladatok a következőek: 

1. 7-8 éves tanulók

Foglalkozások Téma/Értékek

Bartók A részletekre való odafigyelés, türelem, fegyelem, 

szabálykövetés, memória.

Kíváncsiság Kíváncsiság. Innováció. Problémamegoldás.

Segítségnyújtás Segítségnyújtás. Munka. Részvétel.

Kirakós A részletekre való odafigyelés, türelem, fegyelem, 

szabálykövetés, memória.

A kedvesség sosem felesleges Kedvesség

Különbségkeresés A részletekre való odafigyelés, türelem, fegyelem, 

szabálykövetés, memória.

Sudoku A részletekre való odafigyelés, türelem, fegyelem, 

szabálykövetés, memória.

Együtt jobbak vagyunk Segítségnyújtás. Munka. Részvétel. Együttérzés.

 

A feladatok meglehetősen különböznek egymástól, más megközelítéseket használnak – kezdve a 
részletekre való odafigyeléstől a “Különbségkeresés” játékban, ahol szinte ugyanazokat a képeket 
alkalmazzuk egészen az olyan jól ismert játékokig, mint a sudoku. A feladatok általános célja 
indirekt módon elmagyarázni azon értékeket, amelyek segítik a gyerekeket a pénzügyi témákhoz 
való egészséges viszonyulásban és rávilágítani az emberi interakció, együttérzés és segítségnyújtás 
fontosságára és hasznára.

https://profileproject.eu/media/VAL01_Makao_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL02_Kivancsisag_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL03_Segiteni_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL04_Kirakos_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL05_Jocselekedet_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL06_Kulonbseg_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL07_Sudoku_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL08_Egyutt_HU.pdf
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2. 9-11 éves diákok

Foglalkozások Téma/Értékek

Stratégiai székfoglalás A részletekre való odafigyelés, türelem, fegyelem, 

szabálykövetés, önmagunkról, mint csapatról való tanulás

Kíváncsiság Kíváncsiság, digitális kompetencia

Egy közösségi vásár megtervezése A pénzügyi tevékenység megértése (használaton kívüli 

dolgok eladása) egy közösségi cél érdekében

Kedvesség körülöttünk Kedvesség. Kapcsolatok. 

Makaó Kooperáció; versenyképesség

A heti tervem Szorgalom. Cél. Tervezés.

Együttérzés Együttérzés; mások nehéz időkben.

A fák titkos szíve Az élet tisztelete, a részletekre való odafigyelés, 

kíváncsiság, megnövekedett önismeret

János bácsi és Mari néni Közös megoldás találása egy komplex problémára

UNO Versenyképesség

Ezek a feladatok bonyolultabbak, mint a fiatalabb diákoknak szántak: ebben az esetben a gyerekeknek 
lehetőségük nyílik megérteni egy pénzügyi játék alapján (“Egy közösségi vásár megtervezése”) a közös 
cél által vezérelt csapatmunka jelentőségét, de néhány különös megközelítéssel is találkozhatnak, 
mint a Boldizsár Ildikó által kifejlesztett Meseterápia sorozat (“A fák titkos szíve”), amely felhívja 
a figyelmüket az önismeret és a csapatmunka fontosságára. Más feladatok a pozitív emberi 
kapcsolatok értékéről való csoportos megbeszélést és visszajelzést hangsúlyozzák (“Kíváncsiság”; 
“Kedvesség körülöttünk”), míg megint mások a kooperációra és a közös célra hívják fel a figyelmet 
(“János bácsi és Mari néni”). A multimédiás eszközök használatával a tevékenységek vonzóak a 
diákok számára és felkeltik a figyelmüket.

A következő oldalakon lehetőségünk nyílik belelátni olyan tanárok tapasztalataiba, akik a saját 
tanítási környezetükkel összhangban alkalmazták ezeket a foglalkozásokat:

https://profileproject.eu/media/VAL09_Szekfoglalo_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL10_Kivancsisag_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL11_Vasar_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL12_Jocselekedet_2_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL13_Makao_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL14_Heti_beosztas_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL15_Szolidaritas_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL16_A_fak_titkos_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL17_Mu_a_tehen_HU.pdf
https://profileproject.eu/media/VAL18_Uno_HU.pdf
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Sudoku
Korosztály: 7-8 

Ország: Magyarország - Olaszország

 � https://profileproject.eu/media/VAL07_Sudoku_HU.pdf 

Téma: A részletekre való odafigyelés, türelem, fegyelem, szabálykövetés, memória.

Tanulási eredmény
LO2: Képessé tenni a tanulókat arra, hogy megfelelő értékekkel, szokásokkal és attitűdökkel rendelkezze-
nek, amikor a pénzzel bánnak;

Készségek és kompetenciák
A foglalkozás során a tanulók az alábbi készségekben és kompetenciákban fejlődhetnek:

- koncentráció
- a hibázás elfogadása
- megküzdési stratégiák
- rugalmasság
- türelem
- fegyelem
- figyelem 
- szabályok és útmutatók követése
- memória
- logika
- kooperáció
- csapatmunka
- a tanulás tanulása

Tippek és javaslatok

A foglalkozást a gyerekek nagyra értékelték. Néhány javaslat: ha nem áll megfelelő számú tablet 
a rendelkezésünkre, néhány feladatlapot ki is nyomtathatunk. Vannak tanulók, akik szeretnek 
papíralapon dolgozni. Mivel a sudokunak az óratervben csak egy fajtája van, próbáljunk meg 
másféléket is keresni, akár az interneten. Ha például 3 különféle nehézségű sudokunk van, az 
nagy segítség lehet az óra során. 

https://profileproject.eu/media/VAL07_Sudoku_HU.pdf
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Együtt jobbak vagyunk 
Korosztály: 7-8

Ország: Magyarország

 � https://profileproject.eu/media/Values-8-Together-7-8.pdf 

Téma: Segítségnyújtás. Munka. Részvétel. Együttérzés.

Tanulási eredmény

LO2: Képessé tenni a tanulókat arra, hogy megfelelő értékekkel, szokásokkal és attitűdökkel 
rendelkezzenek, amikor a pénzzel bánnak;

Készségek és kompetenciák
A foglalkozás során a tanulók az alábbi készségekben és kompetenciákban fejlődhetnek:

- Kézügyesség, kognitív, kommunikatív és kreatív készségek
- Önismeret
- Mások ismerete 
- Elfogadás
- Kooperáció
- Szociális tudatosság
- Türelem
- Segítségnyújtás

Tippek és javaslatok

Ahhoz, hogy hatékonyabban megértessük a tanulókkal a “segítségnyújtás” fogalmát, érdemes 
jótékonysággal kapcsolatos történeteket bemutatni.
Olyan témával, ami közelebb áll a valósághoz sokkal könnyebb bevonni a gyerekeket a 
beszélgetésbe. 
A foglalkozás maga csak egy képpel dolgozik. Tanácsos lehet azonban több fényképet is 
megmutatni, amelyek különféle módokon szemléltetik a “segítségnyújtás” fogalmát, ezzel is 
erősítve a téma iránti tudatosságot. 
A diákok tanulási szükségleteitől és számuktól függően több időt is igénybe vehet a feladatmegoldás.

https://profileproject.eu/media/VAL08_Egyutt_HU.pdf
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Stratégiai székfoglalás
Korosztály: 9-11

Ország: Magyarország

 � https://profileproject.eu/media/Values-1-Chair-9-11.pdf 

Téma: A részletekre való odafigyelés, türelem, fegyelem, szabálykövetés, önmagunkról, mint 

csapatról való tanulás

Tanulási eredmény

LO2: Képessé tenni a tanulókat arra, hogy megfelelő értékekkel, szokásokkal és attitűdökkel 
rendelkezzenek, amikor a pénzzel bánnak;

Készségek és kompetenciák
A foglalkozás során a tanulók az alábbi készségekben és kompetenciákban fejlődhetnek:

- a késleltetés képessége
- problémamegoldás
- kooperáció
- stratégiai tervezés 
- az értékek realizációja 
- a kooperáció szabályainak követése 
- tervezés
- stratégia kialakítása 
- figyelem

Tippek és javaslatok

A játék minden tanuló figyelmét leköti. A játék során kihívást jelentett a gyerekeknek, hogy a 
robot egyenletes mozgására figyeljenek, de ha figyelmeztettük őket, képesek voltak újra felvenni 
a ritmusát. Mindenki ki akarta próbálni a robot szerepét is. Ezt csak úgy tudtuk elérni, hogy 
szigorúan számonkértük a szabályokat. 
Előre berendeztük a tantermet és megbeszéltük a “szabályokat” a gyerekekkel. 
Néhány tanári hozzászólás: 

“Remek feladat. Érdekes volt látni, hogy a gyerekek csak akkor érezték valódi résztvevőnek magukat, 
amikor aktívak voltak és mozoghattak”.
“A válaszok arra a kérdésre, hogy ‘Mit tanultál?’: egymásra való odafigyelés, kooperáció, minden 
irányból szükséges megvizsgálnunk a dolgokat, csapatmunka”.
“Remek játék ennek a korosztálynak, hasznos és egyben élvezetes is. További időbe telt volna a 
gyerekeknek, hogy újra kipróbálhassák a feladatot, és további stratégiákat fejlesszenek ki”.
“Remekül szórakoztunk! Jobban kell figyelnünk arra, aki éppen áll. Általában véve jobban kell 
figyelnünk egymásra”.

https://profileproject.eu/media/VAL09_Szekfoglalo_HU.pdf
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A fák titkos szíve
Korosztály: 9-11

Ország: Magyarország

 � https://profileproject.eu/media/VAL16_A_fak_titkos_HU.pdf

Téma: Az élet tisztelete, a részletekre való odafigyelés, kíváncsiság, megnövekedett önismeret

Tanulási eredmény

LO1: Lehetőségeket teremteni a tanulóknak, hogy megértsék a pénz természetét, forrásait és 
használatát; 
LO2: Képessé tenni a tanulókat arra, hogy megfelelő értékekkel, szokásokkal és attitűdökkel 
rendelkezzenek, amikor a pénzzel bánnak;

Készségek és kompetenciák

A foglalkozás során a tanulók az alábbi készségekben és kompetenciákban fejlődhetnek:

- digitális szókincs
- kifejezőkészség
- kreatív és rugalmas gondolkodás

Tippek és javaslatok

A foglalkozás komplex, de igazán érdekes. A COVID-19 miatt plusz időt igényelt, hogy mindent 
online formában valósítsunk meg, maga a képkeresés is hosszadalmas volt, egyszerűbb a 
személyközi megvalósítás.

https://profileproject.eu/media/VAL16_A_fak_titkos_HU.pdf
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A kedvesség sosem felesleges
Korosztály: 7-8 

Ország: Magyarország - Olaszország

 � https://profileproject.eu/media/VAL05_Jocselekedet_HU.pdf

Téma: Kedvesség

Tanulási eredmény

LO2: Képessé tenni a tanulókat arra, hogy megfelelő értékekkel, szokásokkal és attitűdökkel 
rendelkezzenek, amikor a pénzzel bánnak;

Készségek és kompetenciák

A foglalkozás során a tanulók az alábbi készségekben és kompetenciákban fejlődhetnek:

- koncentráció
- a hibázás elfogadása
- megküzdési stratégiák
- rugalmasság
- türelem
- fegyelem
- figyelem 
- szabályok és útmutatók követése
- memória
- logika
- kooperáció
- csapatmunka
- a tanulás tanulása

Tippek és javaslatok

A foglalkozás jó alkalmat teremtett a témáról való visszajelzésre és beszélgetésre. Lehetőség van 
a feladatot az osztály tanulási szükségleteihez vagy a tanulók tanítási igényeihez igazítani. 

https://profileproject.eu/media/VAL05_Jocselekedet_HU.pdf
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COVID után: javaslatok a Pénzügyi Műveltség Online Tanításához

Amikor a projekt megtervezése zajlott, az volt az elképzelés, hogy minden foglalkozást az 
osztályteremben tudunk megvalósítani. Sajnos, a COVID-19 bezárásra kényszerítette az iskolákat, 
így a tanároknak új megoldási utakat kellett találniuk, hogy segítsék a tanulókat mind a távoktatásban, 
mind az otthoni tanulás során. 
A fő feladat az volt, hogy megőrizzük a diákok érdeklődését és elköteleződését. Sokszor már az is 
igazi kihívás a tanárok számára, hogy fenntartsák a figyelmet a valós osztályteremben. Másfél év 
után kitűnik, hogy magasabb a lemorzsolódás aránya online, mint offline környezetben. 
A tanárok, akik részt vettek a kísérleti szakaszban, segíteni szerették volna a foglalkozások 
kivitelezését, ötleteket kerestek a megfelelő megvalósítás érdekében, ugyanakkor a diákok 
érdeklődésének megőrzésére is törekedtek. 
Alább átfogó tippek találhatóak, amelyek segíthetik a feladatok online térben való megvalósulását, 
egyben növelhetik a diákok személyes bevonódását.
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1.lépés

A tanári lelkesedés mindig nélkülözhetetlen, de akkor különösképpen, amikor nem tudunk fizikailag 

a diákjainkkal lenni. 

Bátorítsuk őket, hogy legyenek pozitívak a helyzettel, és biztosítsuk őket arról, hogy az online munkájuk is 

nagyon értékes!

2.lépés

Próbáljuk válaszra ösztönözni a tanulóinkat, például olyan egyszerű kérdéseket feltéve, mint “mi 

az, hogy megtakarítás?”, majd kérjük meg őket, hogy válaszaikat a füzetükbe is rögzítsék. Közben arra is 

figyeljünk, hogy mindenki szóhoz juthasson                   

3.lépés

Osszuk meg a képernyőnket, miközben egy mesét vagy egy vicces videót indítunk el a témával kapcsolatban, 

ilyen lehet például a “Hangya és a tücsök” című Ezópusz tanmese (amit az “Értékek” című rész számos 

feladata között is megtalálhatunk)

4.lépés

Vezessük a videó utáni beszélgetést, hogy kibonthassuk a kulcsszavakat, a kifejezéseket vagy a fő 

irányvonalakat.

5.lépés

Ösztönözzük a témával kapcsolatos rajzolásra a gyerekeket

6.lépés    

Mutassunk be a diákok korának megfelelő játékot, ami kapcsolódik az éppen aktuális témához is. Próbáljunk 

meg egyfajta versenyhelyzetet létrehozni, ezzel is fenntartva a figyelmüket.

7.lépés

Váltogassuk a különféle tanulási tevékenységeket:

 írás/hallgatás/videónézés/beszéd/olvasás

Házi feladatként ajánljunk oktató videókat és linkeket az éppen aktuális témánkban, és kérjük meg a 

gyerekeket, hogy a következő órára szerezzenek be mindent, amivel egy bemutatót létre tudnak hozni.

8.lépés

Dolgozzunk párhuzamosan a tanulóinkkal az online órán is!

Például: a diákok és a tanár is malacperselyt alkottak műanyag palackból, kupakokból, wc papírból, színekből 

és ragasztóból.
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A diákok online részvételét serkentő gyakorlati tanácsokon túl, alább olvasható néhány visszajelzés 
olyan tanároktól, akik a pandémia alatt online formában valósították meg a foglalkozásokat. 

Ezek ösztönzőleg hathatnak a jövőben nemcsak online, hanem offline környezetben is.

1. A virtuális tanítás sikere a tanár azon képességén múlik, hogy mennyire tudja kifejezni 
lelkesedését és mennyire tudja a tanulásra ösztönözni a diákot. Annak ellenére kell mindezeket 
megvalósítania, hogy fizikailag távol vannak egymástól. A tanulás ugyanis bárhol megtörténhet.

2. A tanárnak a tanuló meglévő tudására kell támaszkodnia. Mindezt az óra eleji kreatív 
kérdésekkel mérheti fel, válaszra ösztönözve a diákot.

3. A tanárnak ismernie és folyamatosan fejlesztenie kell magát a virtuális tanulás során használt 
digitális eszközök tekintetében. 

4. A digitális eszközök kiválasztása során a pedagógia mindig meg kell, hogy előzze a 
technológiát.

5. Új digitális eszközök első használata során a tanárnak egyértelmű utasításokat kell adnia.

6. A tanárnak segítenie kell a kooperáció és az együttdolgozás megvalósulását.

7. A tanárnak fel kell használnia a rendelkezésre álló erőforrásokat, amikor különféle 
megvilágításba helyez egy-egy témát, illetve akkor is, amikor a diákok többet szeretnének 
megtudni a tananyagról.

8. A tanárnak nagy figyelmet kell fordítania a diákok biztonságára és meg kell őket ismertetnie 
minden szükséges óvintézkedéssel.

Step 3 Step 5 Step 5 Step 8 Step 8
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Pénzügyi műveltség tanulási eszköz

Jelenleg nem létezik elegendő mennyiségben olyan tanulást segítő eszköz, amely az életkornak 
megfelelően használja a pénzzel és a pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témákat. A digitális 
technológia segítségével ezek a lehetőségek egyre inkább növekednek. Ha támogatjuk a szabadon 
és ingyenesen hozzáférhető különböző nyelveken elérhető szoftverek és applikációk fejlesztését, 
akkor egyben hozzájárulunk ahhoz is, hogy az Európa különböző részein élő gyerekek úgy nőjenek 
majd fel, hogy elsajátítják a pénzügyi termékekkel és döntésekkel kapcsolatos tudást. A fellelhető 
eszközök hiányának ellensúlyozásaként mindez innovatív megoldásként szolgálhat, amely 
remélhetőleg találkozik majd az igényekkel is. Más területekhez hasonlóan itt is a partnerek és a 
környezet változói teszik majd az eredményeket hasonló kontextusokba átvihetővé Európa szerte.

A Pénzügyi Termékek magyarázata

Az applikáció segítségével a tanulók képesek lehetnek a döntéseiket kisebb elemekre bontani és az 
ok-okozati kapcsolatokkal kísérletezni. A projektben korábban már kifejlesztett különféle tanulási 
eredményeknek köszönhetően a programot gyerekek is használhatják, ezáltal megtapasztalva a 
pénzzel kapcsolatos döntések hatásait. 
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