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 INDUL A MÁSODIK PÉNZ7

A Gazdaság és Pénzügy szerkesztőbizottsága nevében üdvözöljük 2016. már-
cius 7. és 11. között másodszor Magyarországon a Pénz7 programsorozatot. A 
minden évben közel harminc ország részvételével megvalósuló kezdeménye-
zés legfőbb célkitűzése, hogy a hétköznapi életben is hasznosítható, gyakorlati 
pénzügyi-gazdasági ismereteket adjon át az iskolás korosztálynak, s ezáltal 
hozzájáruljon a fi atalabb generációk pénzügyi tudatosságának fejlődéséhez.

A Magyarországon először tavaly megrendezett és az iskolákba az EMMI 
szakmai támogatásával eljutó tematikus hét mindjárt az első évben nemzetkö-
zi összehasonlításban is kiemelkedő eredményeket ért el: a programsorozat-
hoz 660 általános- és középiskola csatlakozott, s így több mint 90 ezer diák-
hoz – az Európa-szerte megszólított közönség egyharmadához – juthatott el a 
Pénz7 alkalmából kidolgozott, játékos formában közvetíthető oktatási anyag. 
A tavalyi sikerekre támaszkodva a szervezők, a Magyar Bankszövetség és a 
Pénziránytű Alapítvány az idén az eddigieknél is színesebb programkínálatot 
alakított ki az általános- és középiskolák számára.

Az idei rendezvénysorozat központi témája a pénzügyi tervezés és a takaré-
kosság, erre az üzenetre épül föl a Pénz7 komoly szakmai együttműködéssel a 
Pénziránytű Alapítvány koordinálásával kidolgozott tananyaga, amelynek fej-
lesztésében szakavatott pedagóguscsapat, banki és bankszövetségi szakértők 
mellett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet is részt vett. A program keretében 
megvalósuló iskolai tanórák idén már négy korcsoportot szólítanak meg, így 
az alsós, az ötödikes-hatodikos, a hetedikes-nyolcadikos, illetve a középiskolás 
korosztály is a saját igényeire szabott képzésben részesül.

A pénzügyi-gazdasági témák átadására a programban 2016-ban résztvevő több 
mint 700 iskola tanárai előkészítő kurzusokon készülhettek fel. A pénzügyi 
szektor aktív közreműködésének köszönhetően, a Bankszövetség hívására 
mintegy 200 önkéntes pénzügyi szakember is csatlakozott a kezdeményezés-
hez, és támogatja szerte az országban az ismeretanyag tanórai feldolgozását. 
Reméljük, sok diák fi gyelmét sikerül a rendezvény ideje alatt felhívni arra, 
hogy a pénzügyi tudatosság megtérül.

Köszönjük a programban résztvevők önkéntes munkáját és sok sikert kívá-
nunk, hiszen ők már tudják: a tudás kamatozik!

 Kovács Levente Marsi Erika
 a szerkesztőbizottság elnöke felelős szerkesztő


