
 

ÚJ LEHETŐSÉGEK A PÉNZÜGYI NEVELÉSBEN 

KÉPZÉS SZAKKÉPZÉSBEN OKTATÓKNAK 

2023. január-február 

Itt a lehetőség, hogy tantárgyakba integrálható, élményalapú, modern gazdasági és módszertani 
ismereteket szerezzen, hogy az Ön segítségével diákjai gyakorlatias, mindennapi pénzügyi ismeretekkel 

gazdagodjanak. 

A Pénziránytű Alapítvány képzése elérhetővé teszi azokat az ismereteket, melyek a gazdasági-pénzügyi 
nevelés alapjait képezik, és bemutatják azokat az eszközöket, digitális fejlesztéseket, amelyek segítik az 
iskolában megvalósuló pénzügyi nevelést. 

Miért érdemes eljönnie Önnek is? 
▪ ingyenes; 
▪ az IKK által akkreditált képzés sikeres elvégzéséről a szakképzési kötelezettségbe beszámítható 

tanúsítványt adunk; 
▪ 40 óra - 40 kreditpont; 
▪ blended képzés – 20 személyes kontaktóra, 20 óra egyéni tanulás a Pénziránytű Alapítvány E-

learning portálján; 
▪ átfogó, gyakorlatias pénzügyi ismeretek, melyekkel Ön is magabiztosabban intézi majd 

mindennapi pénzügyeit! 
 

A KÉPZÉS HELYSZÍNE, IDŐPONTJA, IDŐBEOSZTÁSA: 
 
A személyes csoportos kontakt foglalkozok helyszíne: Budapesti Gazdasági SZC Budai Technikum  - 
Pénziránytű Bázisiskola (1126 Budapest, Márvány u.32.) 

dátum időpont időtartam forma 
helyszín 
/platform 

január 27. péntek 
8-17h 
(szünetekkel) 10 tanóra csoportos kontaktóra tréner vezetésével 

Budapesti 
Gazdasági 
SZC Budai 
Technikum 

január 28- február 9.   10 tanóra egyéni tanulás E-learning 

január 30- február 8.   60 perc 

1 alkalom csoportos online konzultációs 
lehetőség a trénerrel, előre egyeztetett 
időpontban Zoom 

február 10. péntek 
8-17h 
(szünetekkel) 10 tanóra csoportos kontaktóra tréner vezetésével 

Budapesti 
Gazdasági 
SZC Budai 
Technikum 



február 11 – február 20.   10 tanóra egyéni tanulás E-learning 

február 13 -február 20.   60 perc 

1 alkalom csoportos online konzultációs 
lehetőség a trénerekkel, előre egyeztetett 
időpontban Zoom 

2022. február 20. hétfő     

zárótesztek elkészítési és 
óratervek/foglalkozási tervek feltöltési 
határidő 

E-learning 
Dropbox  

A személyes kontakt napokon a résztvevők számára ebédet, illetve a szünetekben kávét, ásványvizet, 
aprósüteményt biztosítunk. 

A továbbképzés foglalkozik a család (háztartások) gazdálkodásával: költségvetés, pénzügyek, hitelfelvétel, 
befektetések, biztosítások; a kapcsolódó pénzügyi intézményekkel, a nemzetgazdasággal (az állam 
szerepével), a fenntarthatóság kérdéskörével. 

 Az egyes témák feldolgozása egyesíti az elméleti ismeretek és a gyakorlati alkalmazás követelményét. 
A képzésen a tanórai és tanórán kívüli, valamint a hagyományos és digitális munkarendbeli alkalmazási 
lehetőségekre is fordítunk időt. 

A kontaktórákon tréneri előadás, csoportmunka (döntési játék, esettanulmányok, adatgyűjtés és elemzés) 
valamint interaktív egyéni feladatok, kvízek, játékok biztosítják a gyakorlatias ismeretszerzést. 

Az e-learning tanulás során önellenőrző tesztek és a megértést segítő animációk, videók támogatják az 
önálló és eredményes munkát. Az e-elarning rendszer alkalmas a résztvevők haladásának távellenőrzésére. 

A tanúsítvány megszerzésének feltételei 

1.) 2 db folyamatba épített, egyenként 15 kérdéses záróteszt kitöltése az e-learning rendszerben 
(egyenként min. 70% szinten). A tesztek a továbbképzés egyes részegységeinek tartalmához arányosan 
igazodó összesen 15-15 db igaz - hamis állításból és feleletválasztó kérdésből állnak. 
2.) A zárófoglalkozást követő 10 napon belül benyújtandó óraterv/foglalkozási terv elkészítése (min. 
81% szinten) 
3.) Részvétel a kontaktórák minimum 90 %-án (18 óra). 

Ha a két folyamatba épített záróteszt eredménye legalább 93 %-os (összesen mindössze két hibát tartalmaz) 
és az óraterv minősítése kiváló (85-100%), akkor az IKK tanúsítványon a kiválóan teljesítette minősítés 
szerepel. 

Jelentkezni az alábbi linkre kattintva lehet: 

https://online-kerdoiv.com/index/v/h/UJLEH20230127Budai 

 

 

 

https://online-kerdoiv.com/index/v/h/UJLEH20230127Budai


 
Jelentkezési határidő: 2023. január 11. szerda 
 
A regisztrációt időrendi sorrendben tudjuk fogadni, túljelentkezés esetén a később jelentkezők várólistára 
kerülnek. 
 
A képzés megszervezésében és lebonyolításában partnereink az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) 
és a Budapesti Gazdasági SZC Budai Technikum (Pénziránytű Bázisiskola). 
 
A Budapesti Gazdasági SZC Budai Technikum  kapcsolattartója: Dr. Hornyák Andrea, 
hornyak.andrea@budaitechnikum.hu 
 
 
 
További információ:  
kepzes@penziranytu.hu 
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