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Tisztelt Igazgató Asszony!        
Tisztelt Igazgató Úr! 
 
Ezúton hívom fel szíves figyelmét és tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a tanév rendjéről szóló rendeletében az alábbi időpontokban három témahetet hirdet meg: 

- pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között, 
- digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között, 
- fenntarthatóság-környezettudatosság  témahete    2017. április 24.  és  2017. április 28.  

között. 
 
A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 
témahetekhez kapcsolódó programokon, illetve megszervezheti a tantervben előírt, az adott 
témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat.  
 
A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő 
szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű 
átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására. A nevelési-
oktatási intézmények – amennyiben erre igényük van – a programok megtartásához önkéntesek 
(pl. pénzügyi, illetve infokommunikációs szakemberek) közreműködését is kérhetik, 
nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát.  
 
A 2016/2017-es tanévben immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Pénz7, amely 
Európa-szerte mintegy 30 országban hívja fel a figyelmet a pénzzel való tudatos gazdálkodásra. 
Az általános- és középiskolás diákok pénzügyi tudatosságát interaktív eszközökkel fejlesztő 
Pénz7 programsorozat tavaly 1500 résztvevő pedagógus segítségével már több mint 100 ezer 
diákot ért el.  A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hetében a pénzügyi témák a 
Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére – szakmai együttműködő partner 
bevonásával – gazdálkodási és vállalkozási témával is bővülnek, melynek célja, hogy a 2017-
es év pénzügyi témája, a „bankolás” mellett a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói 
ismeretek élményalapú bevezetése is helyet kapjon az iskolákban. A program ideje alatt a 
korábbi évek pénzügyi tananyagai is elérhetővé válnak, így a kezdeményezéshez csatlakozó 
iskolák a helyi igényeknek és a diákok felkészültségének megfelelően akár a családi 
költségvetés-készítés vagy a pénzügyi tervezés és takarékosság tananyagaiból is válogathatnak. 
A Pénz7 programjait tovább színesíti, hogy az iskoláknak a témahét keretében lehetőségük lesz 
önkéntes banki, illetve vállalkozó szakemberek fogadására is. A programhoz kapcsolódó 
aktuális információk köre folyamatosan bővül a www.penz7.hu oldalon.	
 



 
A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és 
elterjesztése a köznevelésben.  A program fontos törekvése, hogy a digitális 
kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő 
pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik 
képességeiket technológiával támogatott tanulás során. A tanárok felkészülését a Digitális 
Témahét www.digitalistemahet.hu honlapján elérhető kész minta-projektcsomagok és 
számtalan pedagógiai segédlet segíti. Az iskolai csoportok a Témahét partnerei által biztosított 
ingyenes programokon vehetnek részt, melyek elérhetőségét szintén a honlapon lehet majd 
megtalálni. Az elmúlt tanévben közel 2.000 digitális oktatási projekt valósult meg 5.000 tanár 
közreműködésével és 75 ezer diák részvételével. 
 
A Fenntarthatósági Témahét a következő tanév során is számos remek programot ígér. A 
Témahét központi eleme a https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ weboldal. A témahét 
tanórai, valamint tanórán kívüli eseményeket is biztosít az iskolák számára. A korosztályok 
számára fejlesztett kész órai anyagokat a témahét weboldaláról lehet majd letölteni. Az 
iskolával együttműködve, a fenntarthatóságért elkötelezett, helyi civil szervezetek is segítik a 
témahetet, akik részvételükkel a tanórákat még érdekesebbé tehetik. A tanórák mellett 
országosan számos nagyszerű, tanulságos versenyt, pályázatot hirdetünk a diákok számára 
értékes díjakért. A témahetet a tavalyi évhez hasonlóan szakmai konferenciával zárjuk. A 
2015/2016-os tanévben közel 700 iskola 3 ezer osztályából 60 ezer diák vett részt a 
programokban. 
 
A programok önkéntes pénzügyi, illetve infokommunikációs szakemberek részvételével 
zajlanak - amennyiben közreműködésükre az iskola igényt tart -, teljesen ingyenes, nem-
kereskedelmi, kizárólag edukációs célú projektek. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint projektgazda kapcsolódik be a témahetek 
programjaiba, megcélozva, hogy szakszerűen, élményszerűen, játékos feladatok által történjen 
tudásátadás. A programok a közoktatás jelenlegi struktúrájában is új irányokat nyithatnak meg, 
így fontosnak tartjuk a minél szélesebb körű kipróbálásukat és a tapasztalatok visszajelzését.  
 
Az iskoláknak a jelentkezéshez online regisztrációs lehetőség áll rendelkezésre, erről, továbbá 
a témahetek programjairól, a programokban való részvétel konkrétumairól a tanév folyamán 
tájékoztató levelet küldünk Önöknek. 
 
Kérjük, csatlakozzanak a kezdeményezéshez, regisztrálják iskolájukat a programokra! 
 
Együttműködésünkben bízva, üdvözlettel: 
 
Budapest, 2016. augusztus 
  
           Sipos Imre 


