Végzett diákjaink nyári táborban gazdasági, pénzügyi témájú előadásokat tartottak
fiataloknak
A nyári szünetben két volt osztálytársammal megkeresést kaptunk az iskolából, hogy
lehetőségünk van a kecskeméti People Team táborban pénzügyi előadást tartani, gyerekeknek.
Mindhárman igent mondtunk, és több napot is eltöltöttünk a táborban vendégelőadóként.
Rottenstein Orsolya Kinga (volt 12.F osztályos tanuló) a pénz kialakulásáról és történetéről,
valamint a bankkártya használatról mesélt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, magyarul, és
angolul is.
Szücsi Levente (volt 12.F osztályos tanuló) a biztosításokról tartott előadást, este pedig az ún.
éjszakai előadásokon a környezetszennyezés és a fenntarthatóság témáját járta körül a
nagyobbakkal.
Én (Komló Petra volt 12.F osztályos tanuló), pedig a mikroökonómia mindennapi jelenlétét
mutattam be angolul, valamint magyarul is, ezen kívül pedig éjszakai előadáson tőzsdézés
veszélyeiről beszéltem, valamint híres tőzsdei történeteket meséltem a 14 év feletti
érdeklődőknek.
A táborban nem csak remek szakmai tapasztalatot szereztünk, hanem életre szóló emlékeket is.
Ugyan csak pár napot töltöttünk a PT-ben, de mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, és
reméljük, hogy a jövőben még visszatérhetünk oda. Hálásan köszönjük a remek alapokat Beke
Noémi és Vízi Izabella tanárnőknek, a szaknyelv magabiztos használatát Beke Noémi
tanárnőnek, valamint a lehetőséget és táboron belüli sok-sok segítséget Vasné Harza Irén
tanárnőnek!
Komló Petra (volt 12.F osztályos tanuló)

Az előadásaink:
Megnyugtató anyagi biztonság – a biztosításokról egyszerűen (Szücsi Levente)
Van még remény? A környezetszennyezés és a fenntartható gazdálkodás (Szücsi Levente)
A pénz története, kialakulása es a bankkártya használat (Rottenstein Orsolya Kinga)
The history of money and the use of credit card (Rottenstein Orsolya Kinga)
Közgé light (Komló Petra)
Economics light (Komló Petra)
A tőzsde világa (Komló Petra)
Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra. Örömmel és bátran
javasoltam őket, hiszen biztos voltam abban, hogy színvonalas
előadásokat fognak tartani. Külön örülök annak, hogy
bekapcsolódtak a pénzügyi, gazdasági kultúra terjesztésébe, a
környezetszennyezésre, a fenntarthatóságra ráirányították a
fiatalok figyelmét. Az iskola nevében is szívből köszönöm!
Vízi Izabella

