Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Oktatási Konferencia
Időpont:
Helyszín:
Moderátor:

2016. április 21. (csütörtök)
Budapesti Gazdasági Egyetem, Aula (1055 Budapest, Markó utca 29-31.)
Dr. Halm Tamás, Budapesti Gazdasági Egyetem

Program
9.30-10.00

Helyszíni regisztráció

10.00-10.15

Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár, NGM
Pénzügyi kultúra, a munka világa és a szakképzés
Átalakuló szakoktatási struktúra, munkaerő-piaci összefüggések. A Nemzetgazdasági
Minisztérium oktatási koncepciója, a pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei.

10.15-10.30

Bugár Csaba vezérigazgató, Diákhitel Központ Zrt.
Diákhitelezés felsőfokon
Kommunikációs megoldások a pénzügyi ismeretek átadására a középiskolás korosztály
nyelvén. Diákhitel kampányok és programok a pénzügyi edukáció szolgálatában.

10.30-10.45

Dr. Vas Adrienn képzési igazgatóhelyettes, NAV KEKI
A NAV társadalmi felelősségvállalása a középiskolások gazdasági-pénzügyi oktatásában
A NAV tárgybeli szerepvállalását a múlt-jelen-jövő hármasa felelősségére felhívása adja. Ez
a hármas felosztás igen sokrétű: az egykor diák pénzügyi-adózási tapasztalatokkal vagy
anélkül a jelen szünidei munkavállalója, és a jövő hosszú távú foglalkoztatottja, adózója. Az
állampolgárok múltbéli adózási gyakorlata alapján a jelen szolgáltató hivatal ügyfélszolgálatainak középiskolák felé nyitó adózási tematikus napjaival, a jövő tudatos adózóit
erősítheti meg. Hiszen az adózás közös ügyünk: a NAV különböző szintű bekapcsolódása a
középiskolai pénzügyi oktatásba a jövőbeli eredmények lehetőségét növeli.

10.45-11.00

Kerekes György, a PénzSztár Versenyközpont vezetője
A PénzSztár szerepe és lehetőségei a pénzügyi kultúra fejlesztése terén
A 2013-ban elindított PénzSztár verseny legfontosabb célkitűzései és eddigi eredményei. A
PénzSztár Iskolahálózat és az Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Oktatási
Konferencia által kínált további lehetőségek a pénzügyi kultúra fejlesztésének elősegítésére.

11.00-11.15

Kávészünet

11.15-11.30

Dr. Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora
A magyar fiatalok gazdasági-pénzügyi ismeretei, készségei – honnan szerzik, mire elég?
A magyar fiatalok tudásszintje jó közepes a velük versenyben álló nemzetekéhez mérve, de
az alkalmazási képességek terén ennél rosszabb a helyzet. A „felnőtt világ” által közvetített
tudás és értékrend ellentmondásos: a modern versenygazdaság igényeihez mérten
államközpontú, a teljesítmény- és nyereségelvvel szemben jellemzően eléggé bizalmatlan. A
most kibontakozó ún. „negyedik ipari forradalom” követelményei és viszonyai felől nézve
jelentős és mélyreható változásokra van szükség ahhoz, hogy hazánk helyt tudjon állni a
nyitott gazdaságok közötti versenyben.
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11.30-11.45

Dr. Horváth Ilona, a PénzSztár verseny középiskolai oktatási szakértője
A korszerű tudás, a pénzügyi műveltség és a PénzSztár verseny lehetőségei
A korszerű tudás fogalma forradalmi változásokon ment át. A megszokott, az egyes
tantárgyakban megjelenő műveltségtartalmakon túl egyre több olyan ismeret elsajátítására
és készségszintű alkalmazására van szüksége az iskolából kikerülő nemzedékeknek, amelyre
még nincs felkészülve az oktatás, amely korábban nem szerepelt a köznevelés feladatai
között. Milyen szerepe van a pénzügyi műveltségnek a korszerű tudásban? Hogyan képes a
mai iskolarendszer megfelelni az elvárásoknak? A PénzSztár verseny eredményei miképpen
tükrözik a pénzügyi műveltség fejlesztésének szükségességét a hazai közoktatásban?

11.45-12.00

Dr. Sipos Mihály igazgató, egri Neumann János Középiskola és Kollégium
Pénzügyi-gazdasági oktatás egy alapítványi iskolában
Az egri Neumann János Középiskola oktatási szerkezete és vállalkozási gyakorlata. Az iskola
szerepe és felelőssége a középiskolás fiatalok pénzügyi ismereteinek fejlesztésében.

12.00-12.15

Díjátadás
A pénzügyi kultúra terjesztésében kiemelkedő szerepet betöltő tanárok kitüntetése.

12.15-13.15

Ebédszünet

13.15-13.30

Lippai Edit adjunktus, ELTE PPK Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszék
Játékosítás iskolai környezetben
A játékosítás (gamification) a 2010-es évek motivációs forradalmának tekinthető. A magyar
pedagógiai gyakorlatban jelen levő módszertani trendváltás tudományos igényességű
kutatási tapasztalatai a 2015-2016-os tanévben értek be. Az előadás célja, hogy tisztázza a
játékosítás fogalmát, és bemutassa a valós adatokon nyugvó tapasztalatokban rejlő további
lehetőségeket.

13.30-13.45

Dr. Németh Zoltán (DrPrezi) pezentációs szakértő, drprezi.hu, prezimagyarul.hu
A sikeres prezentáció titka
Jó előadónak születni kell vagy beletanulni is lehet? Hogyan lehet felkelteni és fenntartani a
közönség figyelmét? Milyen jellemzői vannak egy jó prezentációnak?

13.45-14.00

Réti Mónika kutató, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Csoportmunka: szerepek, lehetőségek, távlatok
Az előadás a csoportban betöltött szerepek alapján vizsgálja – példákon keresztül – a
csoportmunka lehetőségeit a tanítás gyakorlatában, és kitér a vállalkozói készségek
fejlesztésének néhány nemzetközi módszerére.

14.00-14.15

Kovács Vilmos Levente ügyvezető igazgató, Simplexion Informatikai Kft.
Értékálló oktatás a XXI. században
Az informatika alapjaiban változtatja meg a gazdasági szereplők tevékenységét. Egyik
oldalon az automatizálás egymás után szünteti meg a tradicionális szakmákat. Ugyanakkor a
folyamatosan növekvő mennyiségű információ új és új szakmákat teremt. Ez a folyamat az
oktatáson túl drasztikusan átalakítja az emberek viszonyát a megszerezhető tudáshoz és
felértékeli az újhoz való alkalmazkodás képességét. A tudásmegszerzést az internet
demokratizálta mindazok számára, akik megfelelő digitális kompetenciákkal rendelkeznek.

14.15-14.30

Kérdés-válasz

14.30-14.45

Kávészünet
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14.45-15.00

Tóth Kornél igazgató, Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, Zenta
Lépésről lépésre a tudásközpontúság felé – a szerbiai és a zentai gazdasági-pénzügyi
oktatás mérföldkövei
A Szerbiában és zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában alkalmazott módszerek a
gazdasági és pénzügyi ismeretek oktatására, a zentai iskola helye a rendszerben.

15.00-15.15

Dr. Szász Levente dékánhelyettes, egyetemi docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet, Kolozsvár
A gazdasági ismeretek középiskolai oktatásának gyakorlata Romániában
Milyen szerepet vállalnak a magyar nyelvű gazdasági képzést nyújtó egyetemek Erdélyben?
A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem által alkalmazott módszerek

15.15-15.30

Lánczi Péter igazgatói megbízott, Mathias Corvinus Collegium
Tarján Kata, az MCC Középiskolás Programjának vezetője
Közgazdaságtan tanítása az MCC Középiskolás és Egyetemi Programjában – lehetőségek
iskolán kívüli képzésekben, blended-learningben
Mit tegyünk, ha a fiatal „érdeklődőbb az átlagnál”, ha olyasmit tanulna, amire az iskolában
nincs elég lehetősége? Elmélet és gyakorlat: mi is az a közgazdaságtan? E-learning
középiskolások számára. Soft-skillek fejlesztése interdiszciplináris keretek között, avagy a
személyesség varázsa. Tanulmányi versenyek, mint a tehetséggondozás alternatívái.

15.30-15.45

Kovács Ildikó, a Junior Achievement Magyarországi Alapítvány munkatársa
Pénzügyek természetesen – avagy pénzügyi ismeretek és környezeti nevelés
Miképpen köthetjük össze a gyakorlati pénzügyi oktatást a környezeti neveléssel? Az ELENA
nemzetközi projekten belül egy innovatív megoldás került kidolgozásra, melyen keresztül a
JAM lehetőséget teremt arra, hogy az iskolakertet, mint vállalkozást működtessék a tanulók.

15.45-16.00

Kérdés-válasz

16.00-16.15

Igazolások kiadása a konferencián való részvételről

A konferencián való részvétel minden érdeklődő számára ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni legkésőbb 2016. április 20-án 19.00 óráig lehet, az info@penzsztar.hu címre küldött e-mailben.
A jelentkezők regisztrálása érkezési sorrendben történik, a helyszín befogadó képességének mértékéig.
A konferencia résztvevői a program végén – igény szerint – igazolást kapnak a részvételről.

TAS-11 Kft./PénzSztár Versenyközpont | 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24. | Telefon: +36 1 354 1608
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A konferencia támogatója a Diákhitel Központ Zrt.
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