Pénzügyileg is a legnyerőbb app a Zöldiránytű!

Az ingyenes, a pénzügyi- és környezeti szemléletformálást támogató, középiskolások
számára készült Zöldiránytű appal nem csak hasznos és értékes tudással, hanem extra
nyereményekkel is várja a Pénziránytű Alapítvány a hazai középiskolákat, a tanárokat és a
diákokat is!

Tisztelt Intézményvezető!
Kedves Pedagógus!
A Pénziránytű Alapítvány által fejlesztett Zöldiránytű app középiskolások számára mutatja meg, hogy
mindennapi döntéseikben hogyan lehetnek egyszerre környezettudatosak és kímélhetik a családi
pénztárcát.
A Fenntarthatósági Témahét középiskolai minta óratervébe is beépített - oktatási célokra is alkalmas ingyenes applikáció letöltésével most az értékes, gyakorlatias tudás mellett extra nyeremények várják
az iskolákat, a tanárokat és a diákokat is.

Ki és hogyan nyerhet?
Töltse le iskolájának minél több diákja az ingyenes Zöldiránytű applikációt az online webáruházakból,
majd keressék meg a „Szemét vagy hulladék?” fejezetben található véleményszavazást,
regisztráljanak és szavazzanak április 12-30. között. A regisztráció során kell megadni az iskola nevét és
opcionálisan a kitöltést ösztönző tanár nevét is. A nyeremények:
1. A kitöltő és a játékra regisztráló, 14. életévét betöltött, 9-14. évfolyamos diákok között
kisorsolunk 3 db JBL Flip 5 hordozható Bluetooth hangszórót.

2. A Pénziránytű Iskolahálózathoz tartozó, vagy április 30-ig csatlakozó középiskolák közül,
amelyik a legtöbb kitöltést generálja, 150 ezer Ft alapítványi támogatást nyer, amely a
pénzügyi nevelésre fordítható.
3. A Pénziránytű Iskolahálózathoz tartozó, vagy április 30-ig csatlakozó középiskolák tanárai
közül az, aki a legtöbb kitöltést generálja (a legtöbb válaszadó nevezi meg), 120 ezer Ft értékű
Edigital vásárlási utalványt nyer.
4. A Pénziránytű Iskolahálózathoz március 31-ig csatlakozott iskolák a Kiemelt Pénziránytű
Iskola aktivitási versenyben minden véleményszavazás kitöltéssel iskolájuknak pontokat
szerezhetnek és így jelentősen növelhetik az esélyét annak, hogy elnyerik a megtisztelő címet
és a vele járó 150 ezer Ft támogatást a 2021/2022-es tanévre:
o
o
o
o

30-60 letöltés - 20 pont
61-150 letöltés – 50 pont
151-250 letöltés- 90 pont
251+ letöltés – 140 pont

Az aktivitási versenyben jelenleg élen álló iskola 303, a 10. helyen álló
iskola 117 ponttal rendelkezik, így reális esély van bekerülni a támogatás
elnyerésére esélyesek közé!
Ráadásként az a hálózati tagiskola, aki a kampányról szóló, a Pénziránytű
Alapítvány oldalán található április 12-i Facebook posztot április 12-30.
közt megosztja és a poszt alá kommentben a megosztó beírja az iskola
nevét, további pontokat szerez iskolájának:
o

o

megosztásonként 2 újabb ponttal,
a legtöbb megosztást generáló iskola egyszeri EXTRA
10 ponttal gazdagítja a Kiemelt Pénziránytű Iskola
versenyben az intézményt.

A közelgő Fenntarthatósági Témahét alkalmából engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a témahét
weboldaláról és a Pénziránytű Alapítvány honlapjáról is elérhető fenntartható családi gazdálkodás
témájú óra-és projekttervekre, amelyek egyszerre segítenek a környezeti és pénzügyi tudatosság
formálásában.
A Zöldiránytű Applikáció letöltése a Fenntarthatósági Témahét iskolai aktivitási versenyében is
pontot ér, így a témahét résztvevőinek ott is lehetősége nyílik további 60 ezer forint támogatás
elnyerésére!

Iskolája a fenti lehetőségek kihasználásával akár összesen 360.000 Ft támogatást is
nyerhet, a legaktívabb pedagógust pedig 120.000 Ft-os ajándékutalvánnyal díjazzuk.
Csatlakozzon a Pénziránytű Iskolahálózathoz és formálja játékosan diákjai pénzügyi- és
környezeti tudatosságát!

Kérjük, levelünket juttassa el kollégáihoz és tanítványaihoz is!

