
Témahét 2019
február 26.-március 1.

Előzetes tudnivalók



TÉMA

Országos pénz7 eseményeihez kapcsolódva

Fő téma: Befektetni jó!

Sokféle projekt sokféle megközelítés:
 Pénzügyi tudatosság

 Kockázat vagy biztonság

 Befektetés vagy megtakarítás

 Munka és jövedelem

 A siker képlete

 Hobby és megélhetés

 Pénzkezelés

 Ingatlanbefektetés

PÉNZ PÉNZ PÉNZ!



Projektek száma

11 projekt

Projektenként 22-23 diák

2-3 projektvezető tanár



Jelentkezés

Online az iskola honlapján:

http://www.rakoczif.hu

Jelentkezés első napja: 2019. február 4. 8:00

Jelentkezés utolsó napja: 2019. február 6. 13:00

http://www.rakoczif.hu/


Előfoglalkozás

Téma megismerése

Csapatépítés

Előzetes feladatok

Időpont: 2019. február 21. (csütörtök) 5.-6. (– 7. óra)



Választható projektek

FONTOS:

 Olyan projektet válassz, aminek a témája igazán érdekel

 Érdeklődj a jelentkezés előtt bátran a projektvezető tanároknál a részletekről

 Szemelj ki magadnak 2-3 kedvenc projektet, mert ha ez egyik betelik a jelentkezésed előtt, 

másikat kell választanod

 Aki nem jelentkezik be online, az már nem választhat kedvenc projektet, a maradék helyekre 

osztjuk be őket



Közösségi pénz – pénz a közösségért

Közösségi pénz - “Pénz” a közösségért

• Van egy kis irodalmi-gazdasági-karitatív vénád?

• Tudod, mi az a közösségi pénz? Érdekel, mi az?

• Szívesen tennél valamit egy közösségért? Mond-

juk rászorulókért?

• Kimozdulnál az iskolából, hogy mindezt a gyakorlatba

n lásd?

• Akkor nálunk a helyed, várunk szeretettel!



Álmaid háza

Álmaid háza - Ingatlanban “utazunk”

• Ismerd meg velünk a szűkebb és tágabb kör-

nyezet ingatlanpiacát!

• Tudd meg, milyen lehetőségeket rejt az ingat -

lanbefektetés!

• Sétálj velünk egy nagyot a kerületben!

• Válassz egy ingatlant és hasznosítsd!

Csatlakozz hozzánk!



Álomunka és valóság

Álommunka, avagy mi akarsz lenni, 
ha felnősz?

• Elképzelések és a valóság.

• Karrierek, életutak a családban.

• OKJ képzés vagy egyetem?

• Milyen egy egyetemista élete?

• Hogyan lehet finanszírozni az álmaidat?

• Diákhitel: jó vagy rossz dolog?

A sorsod irányítása a Te kezedben van!



A Stáb 2019 (nem) kockáztat

A Stáb 2019 újra színre lép!

• Lefilmezzük, lefotózzuk, megírjuk, mi minden történik a

Témahét 2019 projektjeiben

• Közben kiderítjük, ki hogy bánik a pénzzel, kik szeretnek

kockáztatni, kik nem

• Szakembereket is faggatunk a legjobb befektetésekről

Pihenés nem lesz, munka annál több!

És idén azon is múlik a végső eredményetek…

• mertek-e kockáztatni Ti magatok, mint Judit.

• Vagy inkább a biztonságot választjátok, mint Júlia.



A siker 50 árnyalata

Van-e a sikernek képlete?

• Mennyire szoros a kapcsolat a teljesítmény és a si-

ker között?

• Fontos-e az önismeret a sikerhez vezető úton?

• A siker közösségi vagy egyéni élmény?

• Hogyan mérhető a siker? Mindig csak pénzben?

Ha érdekelnek a válaszok, vagy szeretnél élmények-

ben gazdag napokat tölteni velünk az iskolában és

az iskolán kívül, az online térben vagy a valóságos-

ban, akkor

válassz minket!



A pénz nem boldogít, de nélküle nem 

boldogulsz

• Érted-e a pénzed?

• Tudsz-e bánni a pénzzel?

• Jártas vagy-e 

a pénzügyekben?

• Érdekes előadás a 

bank világáról

• Játszunk, alkotunk, kreatív-

kodunk

Várunk szeretettel!



Irodalom és pénz

Meg lehet-e élni az irodalomból?

•Szereted a kreatív feladatokat?

•Szeretsz felfedezni új helyeket Budapesten?

•Érdekel, miből éltek az írók?

•Kipróbálnád írói tehetségedet?

Ha igen, gyere hozzánk!



Rizikó

RIZIKÓ

• Rizikó a szerelemben.

• Rizikó a sportban.

• Rizikó a pénzügyekben.

• A te rizikód 1500Ft.

Gyere tarts velünk!



A mi utcánk



Vágj bele!

Hobbiból megélhetés?

Projektünkben szakemberek bevonásával

erre keressük a választ.

Gyere és csatlakozz a 2RF első közösségi

varrodájához, hogy utána eladhasd ter-

mékeidet webshopunkban és befekteté-

sed megtérüljön! (Nem árt, 

ha tudsz varrni, de nem előfeltétel!)

Na, erre varrjál gombot! Mi fogunk...



A pénz nyomában

Utazz velünk az értékek és a fizető-

eszközök izgalmas világába!

Olyan kérdésekre keresünk válaszok

at, mint pl.:

• Mit adsz érte?

• Mibe van ez nekem?

• Mibe kerül?

• Mi az ára?

• Mennyit ér?

Gyere hozzánk és számolj velünk!



Jó szórakozást és sok új 

ismeretet kívánunk Nektek az 

idei Témahétre is!

BGSZC. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma


