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Kép: http://broccolicity.com/the-3-biggest-industries-that-are-about-to-be-wiped-out-by-robots/
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A pénzügyi, gazdasági ismeretek 

középiskolai oktatása

A megjelenő problémák:

• A tantárgyi integráció nincs 

kidolgozva.

• A hozzáértő pedagógusok hiánya.• A hozzáértő pedagógusok hiánya.

• A gimnáziumok 12. évfolyamán kis 

óraszámban a társadalomismeretek keretében.

• Szakgimnáziumokban az órák a 10. évfolyamon. Az 
igazi motiváció a 17–18 éves kor környékén jelentkezik 
a diákoknál.

Kép: https://www.aliexpress.com/item/New-LanLan-labyrinth-Maze-3x3-Magic-Cube-Black-and-White-3x3x3-Puzzle-Special-Baby-Toy-Spring/32339916093.html



A PISA-vizsgálat: a pénzügyi műveltség (financial literacy) mérése

(Témakörök: pénz és tranzakciók; tervezés és a pénzügyek menedzselése; kockázat és haszon)

2012 2015

A legnehezebb kérdések : tranzakciós költségek, 

a banki egyenlegszámítás, a bruttó-nettó 

nagyságok.

Nagyon hiányos ismeretek:  bankszámla, 

bankszámlaegyenleg, tranzakciós költségek.

A pénzügyi  műveltség rosszabb, ha a család A hátrányos helyzetű diákok 89 ponttal , a bevándorló A pénzügyi  műveltség rosszabb, ha a család 

szerény anyagi körülmények között él, a szülők 

alacsony iskolai végzettségűek , bevándorlók. 

A hátrányos helyzetű diákok 89 ponttal , a bevándorló 

diákok átlagosan 26 ponttal alacsonyabb pontszámot 

értek el. 

Azokban az országokban, ahol a diákok jól

teljesítenek matematikából vagy a szövegértés

területén, általában jobbak a pénzügyi

műveltség eredmények.

A pénzügyi műveltségre jellemző képességek 

(a pontszám 38% -a) célzottabb mérése. 

Szükséges a középiskolai tantervekben , a tudatos 

pénzügyi műveltségi tartalmak bevezetése.

A jobb eredményt elérő diákok kitartóbbak és 

nyitottabbak, jobb az attitűdjük a tanuláshoz és 

a problémamegoldáshoz.

A szülői háttér jelentősége.  



A PénzSztár Verseny második online fordulóinak átlageredménye 

(hazai diákok, %)
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PénzSztár Verseny

A hazai és a határon túli régiók eredményei 

a 2. online fordulóban - 2017 (%)
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A pénzpiaci és vállalkozási ismeretek eredménye 

2013-2017 (%)

FORRÁS: Saját szerkesztés
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