
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Kedves Diákok! Kedves Tanárok!  

Tisztelt Intézményvezető! 

 

A Pénziránytű Alapítvány kiemelt fejlesztési célja 2017-től a korszerű, élményalapú, digitális 
tananyagok létrehozása. Ebbe szeretnénk bevonni a legfőbb érintetteket, a diákokat és tanáraikat is, 
ezért döntöttünk 2018-ban is egy pénzügyi kisfilm készítési pályázat kiírása mellett. 

A pályázat feltételeit az alábbiakban szeretnénk összefoglalni, kérjük juttassák el az érdeklődőknek. 

A pályázat tartalma: Egy maximum 3 perc hosszúságú, legalább HD felbontású élő szereplős vagy 
animációs kisfilmet kell készíteni, annak szövegkönyvével együtt (a későbbi feliratozás lehetősége 
érdekében). A film valamely befektetési döntéséről kell, hogy szóljon (valamilyen módon kapcsolódjon 
az Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv 14-20. fejezetének valamelyikéhez).  

A feladat egy, a befektetési lehetőségekről szóló, minimum másfél, maximum 3 perces élő szereplős 
vagy animációs kisfilm készítése. A kisfilm középiskolás korosztálynak szóljon és legyen alkalmas 
tanórai oktatási célokra történő felhasználásra (pl. esetfelvetés, téma magyarázata). A film valamilyen 
módon kapcsolódjon az Iránytű a pénzügyekhez című tankönyv 14-20. fejezetéhez! Legyetek kreatívak, 
találjatok ki (vagy a könyvben lévő sztorikból keltsetek életre) egy érdekes, életszerű történetet, de a 
kiválasztott témát szakszerűen mutassátok be! A vége lehet nyitott, vagy adhattok is egy lehetséges 
megoldást a felvetett helyzetre. Figyeljetek arra, hogy márkanevet semmilyen módon ne jelenítsetek 
meg a filmben! 

A pályázók köre: pályázni 5 fős csapatokban lehet, a csapatnak egy vagy két tanár tagjának is kell 
lennie, a többiek 9-14. évfolyamos diákok. Fontos, hogy mindannyian ugyanazon iskola vagy kollégium 
diákjai és tanárai legyenek. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26. 

A pályázat benyújtásának módja: az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címre kell elküldeni a kisfilm 
YouTube elérési linkjét (külön erre a célra létrehozott YouTube csatornán). Csatolni kell az időkódokkal 
ellátott szövegkönyvet, a kitöltött és beszkennelt pályázati adatlapot és a pályázati kiírás szerinti 
nyilatkozatokat. 

A részletes pályázati kiírás és a letöltendő pályázati adatlap, valamint a szükséges nyilatkozatok 
elérhetők: http://penziranytu.hu/kisfilmpalyazat2018 

Ugyanezen a linken az Iránytű a pénzügyekhez című tankönyv is elérhető letölthető pdf változatban. 

A pályázat nyereménye: Az első 3 helyezett csapat minden (tanár és diák) tagja értékes GoPro 
sportkamerát nyer, a három legaktívabb iskola vagy kollégium egy-egy projektort kap, valamint a 
legjobb, az állampapírokkal is foglalkozó kisfilm alkotói az Államadósság Kezelő Központ jóvoltából 
értékes vízálló bluetooth hangszórót kapnak. 
 
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó csapat iskolája vagy kollégiuma tagja legyen a 
Pénziránytű Iskolahálózatnak. Az iskolahálózathoz csatlakozni folyamatosan lehet, a tagság teljesen 
ingyenes és a hálózati tagiskolák és regisztrált tanáraik számára számos szakmai segítséget kínál (pl. 
workshopok, letölthető anyagok, pályázatok, szakmai kérdésfeltevés lehetősége, egymás közötti 
tapasztalatcsere). Regisztráció és részletes információk: http://penziranytu.hu/iskolahalozat 

Információk és kapcsolat: http://penziranytu.hu/kisfilmpalyazat2018, 

www.facebook.com/penziranytu, iskolahalozat@penziranytu.hu 
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