SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
KARCAG
------------------------------------------------KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV
A PÉNZÜGYI KULTÚRA INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSÉNEK,
VALAMINT A PÉNZÜGYI OKTATÁSI PROGRAM
BEVEZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL
1. Általános pénzügyi nevelés
Iskolánkban, a karcagi Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban
évek óta képezünk Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikusokat. A kiemelten
támogatott képzés szakmai alapozó oktatása a 9-12. évfolyamokon elméleti és gyakorlati
órákon történik. A 13-14. évfolyamokon a pénzügyi ismeretek oktatása az
Agrárközgazdaságtan, a Mikro- és makroökonómia, valamint a Szakmai gyakorlatok
tantárgyak keretében folytatódik. Mindezek vonatkoznak – bár kisebb óra-számban – a
levelező tagozat hallgatóira is. Így összesen kb. 140 tanuló, az iskola tanulói létszámának
több, mint 30 %-a részesül valamilyen pénzügyi oktatásban.
A gazdasági-pénzügyi ismeretek oktatásában az iskola kb. 30 fős tantestületéből 4 szakirányú
végzettségű tanár, 3 mérnöktanár és 2 óraadó tanár vesz részt. Külön foglalkozások,
előadások, bemutatók során segíti a pénzügyi nevelést az iskola gazdaságvezetője, valamint a
gazdasági hivatal több dolgozója (pl. könyvelő, raktáros).
Az iskola vezetése rendszeresen tájékoztatja a tantestületet, a dolgozói kollektívát, a
diákönkormányzatot illetve a szülői munkaközösséget az iskola gazdálkodásának helyzetéről,
évente az eltelt időszak eseményeiről, az előttünk álló feladatokról. Az értekezletek visszatérő
témái a legújabb biztosításokról, előtakarékossági formákról szóló tájékoztatók.
Pedagógiai programunk megvalósítása során támaszkodunk a szülők közösségére. Pénzügyi
ismeretek oktatásában több, ezen a területen dolgozó szülő segítségét vettük igénybe
(ipartestületi előadások, banklátogatások, ifjúsági bankszámla-akciók, stb.).
2. Az iskola öko-gazdálkodása
A 112 éves iskolánk mezőgazdasági szakiskolaként épült, egy 12 hektáros park területén
helyezkednek el épületeink. Ma is ápolt hagyomány a természet szeretete, környezetünk
védelme, a tudatos gazdálkodás erőforrásainkkal. A régi épületekben folyamatosan
korszerűsítjük a fűtés- és világítás-rendszereket, saját víztornyot üzemeltetünk (iskolánk
címerében is megtalálható a vízszivattyúzásra használt szélkerék), az iskola területén 5
helyszínen helyeztünk el szelektív hulladékgyűjtőket, a kertészet korszerű komposztálót
üzemeltet, a legújabb szerzeményünk egy univerzális kertészeti és talajművelő kistraktor,
mely nagy segítség a környezet rendben tartásában.
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Az iskolai konyhán lecseréltük a régi, energiapazarló gépeket, mosogatáshoz, takarításhoz
„veszélytelen adalékokat tartalmazó” tisztítószereket alkalmazunk. A használt zsiradékok,
olajok gyűjtése és elszállítása arra jogosult szakvállalat által történik a 648/2004. EK számú
rendelet előírásainak megfelelően.
Tavaly átadott 9 tantermes új iskolaépületünk a legkorszerűbb hőtechnikai mutatókkal,
energiatakarékos fűtéssel, világítással, szigetelt nyílászárókkal, korszerű vizesblokkokkal
készült.
Intézményünk normatív bevételeit különböző saját bevételekkel egészítjük ki: saját termelésű
mezőgazdasági áruk értékesítése, gépi bérmunka, személyszállítás, járművezető képzés,
területalapú támogatások, valamint jelentős mértékű szakképzési hozzájárulás a partner
cégektől. Ezekből a forrásokból korszerűsítjük gépparkunkat, tantermeink felszereltségét.
Jelenleg három pedagógus-kollégánk vesz részt olyan képzésben (pl. minőségbiztosítási vagy
bűnmegelőzési szakértő), ahol gazdasági-pénzügyi ismereteket is tanulnak, valamint egy
dolgozónk a gazdasági hivatalból a Debreceni Egyetem Közigazgatási mesterképzésének
hallgatója.
3. Tanítás - tanulás
Pedagógiai programunkban és helyi tantervünkben a szakmai alapozó felkészítés fontos részét
képezi a háztartások és vállalkozások gazdálkodásának, az állam gazdaságpolitikájának
megismertetése. Ezen tananyagokhoz jól illeszthető a Pénzügyi Oktatási Program „Az én
pénzem” című törzsanyaga.
Terveink szerint az új tananyag a 10. évfolyamosok gyakorlati foglalkozásának keretében heti
2 tanórában, valamint pénzintézeteknél, vállalkozásoknál történő üzemlátogatásokon, iskolai
és központi vetélkedőkön való részvétel segítségével kerülne feldolgozásra.
Mivel a Pénzügyi Oktatási Program tananyaga beépülne iskolánk tantervébe, így a további
tanévek során a mindenkori 10. évfolyamos áruforgalmazó szakközépiskolai osztályok
ugyanígy részesülnének a Program szerinti képzésben. Ezzel a hosszú távú fenntarthatóság is
biztosítható lenne.
Iskolánk több bank helyi fiókjával tart kapcsolatot, így lehetőség lenne a fiókok
meglátogatására, illetve az ott dolgozó szakemberek szívesen tartanának rendhagyó pénzügyi
órákat diákjainknak. A programban résztvevő tanulók egyszerűbb pénzügyi termékösszehasonlító elemzéseket végezhetnének a folyószámlák, bankkártyák, bankbetétek,
hitellehetőségek ill. befektetési ajánlatok között.
Minden év elején valamennyi 11. évfolyamos diákunk kézhez kapja a Generation Europe
Foundation és a Tudatos Vásárlók Egyesülete által kiadott Európa Naptárt, melynek
témaköreit osztályfőnökeik és szaktanáraik segítségével feldolgozzák, sokat tanulva ezzel a
nemzetközi pénzügyekről, az uniós polgárokat megillető jogokról, környezetük és egészségük
megóvásának lehetőségeiről.
Diákjainknak évek óta rendszeresen tanulmányi kirándulásokat szervezünk az MNB
Látogatóközpontjába, meghallgatnak a tananyaghoz kapcsolódó előadásokat, kipróbálják az
interaktív játékokat.
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Idén negyedik alkalommal veszünk részt az MNB által szervezett MONETARYKözgazdálkodj okosan! országos vetélkedőn, egyre eredményesebben.
A gyakorlati foglalkozások egy részére vendégeket hívunk a vállalkozói és a pénzügyi
szférából, de a városunkhoz kötődő gazdaságpolitikusok (pl. Dr. Varga Mihály, Dr. Fazekas
Sándor) is szívesen beszélgetnek diákjainkkal a pénzvilág veszélyeiről, érdekességeiről.
Utóbbiak rendszeres előadói az iskolánk alapítványa által évente szervezett Szentannai Napok
tudományos ismeretterjesztő rendezvénysorozatnak.
A későbbiekben helyi vetélkedők szervezésével, a BÉT tőzsdei játékába és az online
befektetési játékba való bekapcsolódással motiválnánk a tanulókat, egyúttal ezek a versenyek
segítenék kiválasztani a MONETARY vetélkedőn induló csapatunk tagjait is (Hi: 2012. 06.
30.)
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően
aktívan, alkotó módon vegyenek részt az oktatásban projektek kidolgozásával, egyéni tanulási
módszerek alkalmazásával. A diákok esettanulmányokat, elképzelt szituációkat dolgoznának
fel, oldanának meg részben családjuk bevonásával, szüleik tapasztalataira építve, részben a
döntéshozási gyakorlati foglalkozásokon (Hi: 2012. 06. 30.).
4. Kapcsolatok
Iskolánkban a Gazdász Munkaközösség keretein belül működik a Közgazdasági
Munkacsoport, melynek tagjai – közgazdász és mérnök tanárok – az oktatásban és azon kívül
is felvállalják a tudatos gazdálkodás, a pénzügyi kultúra terjesztését. Ezek a feladatok
hamarosan a pedagógiai programunkban is megfogalmazásra kerülnek. Terveink szerint 2011.
09. 30.-ig megalakítjuk a Gazdasági Nevelési Munkacsoportot, melyben a közgazdász tanárok
mellett a gazdasági hivatal munkatársai, reál- és humán szakos kollégák valamint
osztályfőnökök is részt vesznek.
Bár a jelenlegi közgazdasági munkacsoportba nem tartoznak bele, de segítik a feladatok
megvalósítását a gazdasági hivatal dolgozói és a szülők is. Iskolánkban még nem működik
diákvállalkozás, ezért a pénzügyi-költségvetési folyamatokat a diákok az iskola
gazdálkodásának példáján keresztül igyekeznek megismerni, melyben sokat segítenek az ezen
a területen dolgozó szakemberek.
A pénzügyi területen dolgozó szülők pedig segítenek megszervezni az ilyen jellegű
üzemlátogatásokat, tanulmányi kirándulásokat.
Az iskola vezetése rendszeresen tájékoztatja a Diákönkormányzatot az intézmény pénzügyi
helyzetéről, a tervezett fejlesztésekről, a diákok számára megnyíló új biztosítási,
megtakarítási, és számlanyitási lehetőségekről. A pénzügyi tudatosság fejlesztése terén pedig
a későbbiekben számítunk a Diákönkormányzat segítő közreműködésére pl. a helyi
versenyek, vetélkedők, Világtakarékossági Nap lebonyolításában.
Testvériskolai kapcsolatokat ápolunk franciaországi, székelyföldi és délvidéki
középiskolákkal. Rendszeres találkozóinkon egymás gazdasági helyzetéről, terveiről is
tájékozódunk, melyekből igyekszünk hasznos tapasztalatokat gyűjteni. Diákjaink
rendszeresen részt vesznek nemzetközi csereprogramokon, Európai Uniós ifjúsági
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projektekben, melyek során fejlődik pénzügyi kultúrájuk is. Keressük a lehetőségét ezen a
téren is a testvériskolákkal való együttműködés továbbfejlesztésének.
Az agrár-közgazdasági technikusképzés révén aktív kapcsolatban vagyunk az ország azon
középiskoláival, ahol ilyen irányú képzések folynak (pl. Kiskunhalas, Makó, Debrecen, stb.).
Tanáraink rendszeres közös továbbképzéseken vesznek részt az FVM VKSZI szervezésében,
meglátogatják egymás intézményeit, tapasztalatokat cserélnek a képzés szervezésével, a
diákok szakmai és társadalmi kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatban. Ezeket a
tapasztalatcseréket a jövőben fokozottabban ki lehet használni a pénzügyi kultúra
fejlesztésében elért eredmények és lehetőségek megismerésére is.
Kellő tapasztalatok után a későbbiekben szívesen vállalunk részvételt pedagógus
továbbképzéseken, workshopok szervezésében tapasztalataink átadása céljából a hálózathoz
még nem csatlakozott iskolák vonatkozásában (Hi: 2013. 06. 30.).
Iskolánk (családi kapcsolatokon keresztül) szorosan együttműködik a karcagi Mediátor
Televízióval. Minden eseményről, elért eredményeinkről, fejlesztéseinkről beszámolnak, hírt
adnak konferenciáinkról, segítenek az iskolai események archiválásában. A Pénziránytű
Iskolahálózathoz való csatlakozásunkról, a pénzügyi neveléssel kapcsolatos törekvéseinkről,
az elért eredményeinkről szívesen beszámolnak. Ezenkívül a fenntartó önkormányzat által
kiadott városi hetilap is tudósít minden iskolai rendezvényről, szívesen készít riportot az új
pedagógiai törekvésekről, eredményekről.
Megfelelő a kapcsolatunk a városi önkormányzattal és annak pénzügyi elszámoló
szervezetével. Utóbbi gazdasági szakemberei óraadó tanárként segítik iskolánk munkáját.
Karcag, 2011. február 28.

Gyökeres Sándor
igazgató

Dr. Farkas Dezső
kapcsolattartó
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