O.K.+ 2007-2014
Közép-európai
országok összefogása
a pénzügyi kultúra
fejlesztéséért,
a jövőtudatos fiatalokért

Röviden az O.K.+ 2007-2014 című
Erasmus+ projektről
és annak eredményeiről
A 25 éves OTP Fáy András Alapítvány az „Esélyt a Jövő
generációjának!” mottó jegyében folytatja szakmai tevékenységét, melynek középpontjában az általános és
középiskolás diákok pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteinek bővítése, valamint a tudatos életpályaés karriertervezés állnak.
Az Alapítvány eddig elért sikerei leginkább két dolgon
alapulnak: egyrészt tevékenysége illeszkedik a kor társadalmi elvárásaihoz, másrészt folyamatosan igazodik a
tinédzsereket érintő trendekhez. A szlovákiai és romániai stratégiai partnerekkel 2014. szeptember 1. és 2017.
augusztus 31. között megvalósított „O.K.+ 2007-2014”
című Erasmus+ projekt is ezek mentén került kialakításra.
Az Alapítvány szakemberei új, európai uniós ismereteket feldolgozó és bővítő tréningmodulokat (2 db-ot az
általános és 2 db-ot a középiskolásoknak) és azokhoz
kapcsolódó változatosabbnál változatosabb e-learning
anyagokat fejlesztettek ki. Majd ezt a 4 modult és további 8 db, évfolyam-specifikus tréninganyagot adaptálták – a partneriskolák tanárainak közreműködésével
– mind a romániai, mind a szlovákiai gazdasági, oktatási
környezetre és kultúrkörre, végezetül a 12 db adaptált
modult le is fordították román és szlovák nyelvre is.
A projektidőszak alatt az alapítványi trénerek mintegy
5200, magyarországi és magyar ajkú romániai illetve
szlovákiai fiatalt tréningeztek. Eközben kérdőívek és
mélyinterjú segítségével folyamatosan gyűjtötték a kutatási adatokat a gyerekektől és a tanároktól, hogy aztán 3 db tanulmányban adhassanak átfogó képet a hazai
és a határon túli szlovákiai illetve romániai 10-18 éves
magyar ajkú diákság pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tudásának preferenciáiról, alapvető pénzügyi és EU-s
ismereteiről, pénzkezelési szokásairól, a megszerzett
tudás hasznosíthatóságáról, stb.
Bár maga az „O.K.+ 2007-2014” elnevezésű program véget ért, a tréningek és a megkezdett együttműködések
folytatódnak, így továbbra is várjuk a jelentkezéseket
különböző képzéseinkre nemcsak partneriskoláinkból,
hanem más szlovákiai és romániai magyar tanítási nyelvű oktatási intézményekből is.

www.okkozpont.hu

A projektben elért eredmények és hatások
A projekt az OTP Fáy András Alapítvány mint Koordinátor és 2-2 szlovákiai illetve romániai magyar tannyelvű általános és középiskola stratégiai partnerségében valósult meg.
A partneriskolák:
• Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
(Szlovákia)
• Alapiskola és Óvoda Almágy (Szlovákia)
• Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium
(Románia)
• Aradi Csiky Gergely Főgimnázium (Románia)
Ezen partneriskolák vezetői a következő gondolatokkal jellemezték a programban való részvételüket és rájuk gyakorolt hatásait:
megtiszteltetés, kiváltság, óriási
nyereség a projektben való
részvétel

odafigyelés az
apróságokra is

pénzügyi és
jövőtudatosság
növelése,
növekedése

professzionalizmus,
precizitás, az együttműködés folytatásának
lehetősége

új kapcsolatok, ismeretségek létesítése,
barátságok
születése

felbolydulást, feltöltőutazási lehetőség
dést, inspirációt
hozott a projekt a az anyaországba
diákok és tanárok körében

Számszerűsíthető eredmények a 3 év alatt:
• 4 db új tréningmodul
• 12-12 db adaptált és szlovák illetve román
nyelvre lefordított tréningmodul
• 5200 oktatott gyerek és 100 módszertani
képzésen részt vett pedagógus
• kérdőíves és mélyinterjús kutatás eredményei alapján 1-1 db tanulmány országonként
• 1-1 db multiplikációs rendezvény mindhárom országban
• 4 db nemzetközi projekttalálkozó

A projektgazda OTP Fáy András Alapítvány tapasztalt szakemberei dolgozták
ki az EU-s tréningmodulokat

A korábban jól beváltakhoz hasonlóan e projekt keretén belül is az
élményszerzés az elsődleges cél,
ez alapozza meg a tudásátadást
és a szemléletformálást

A tréningek során inspiratív oktatási
módszereket alkalmazunk, melyek
középpontjában az interakció áll

A projekt megvalósításában részt
vettek romániai és szlovákiai
pedagógusok is

A projekt során 2700 magyarországi, 1200 szlovákiai és 1300 romániai magyar ajkú diák vett részt a
tréningeken és segítette visszajelzéseivel a programot

Trénereink az ország bármely
pontjára el tudnak jutni, így minden érdeklődő diákcsoport számára
elérhető a program

Diákjaink mondták a tréningekről:
„Tuti, hogy 99,9%-ban fogom tudni hasznosítani, amit
most tanultam a pénzügyekről.”
„Az Európai Unió, pláne a gazdasága, eddig teljesen
megfoghatatlan volt számomra. De most már értem a
rendszer alapjait.”
„Ez az oktatási módszer jobban szemléltet, közvetlenebb és csak azt tanuljuk, ami valóban szükséges. Ha
lesz még folytatása, én biztosan jövök!”
„A nyári diákmunka során engem is érintettek a pénzügyek a keresetemnek köszönhetően, azonban gazdálkodni még nem tudtam vele. Jövő nyáron viszont
már nem fogom rögtön elkölteni minden pénzemet.”
Pedagógusok mondták a tréningeket követően:
„Komplex tudást kaptak a gyerekek. Úgy érzem, hogy
megerősödtek és rendszerbe kerültek az új információk,
illetve azok, amiket eddig a tévében láttak, hallottak.”
„Valóban egyedülálló, innovatív, érzékenyen reagál a
XXI. század igényeire, elvárásaira.”
„A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Nagyon
sokra értékelték, hogy a trénerek nyíltan és őszintén
beszéltek a felmerülő kérdésekről.”
„Az iskolában nincs lehetőségük ilyen sok mindent megismerni, megtudni az EU-ról, mert nem fér bele a tantervbe. Itt viszont bármit kérdeztek, kaptak választ,
ráadásul a trénerek minden véleményre, gondolatra nyitottak voltak.”
„A tréningmodulok jól felépítettek, szórakoztatóak,
élet közeliek és hiánypótlóak. Nekünk, pedagógusoknak is szükségünk volna hasonlókra.”

JELENTKEZZEN ÖN IS OSZTÁLYÁVAL
TRÉNINGMODULJAINKRA!
A budapesti OK Oktatási Központ elérhetőségei:
Cím: 1068 Budapest, Benczúr utca 26.
Telefon: +36 1 413 06 20
E-mail: info@okkozpont.hu
A nyíregyházi OK Oktatási Központ elérhetőségei:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.
Telefon: +36 30 193 5284
E-mail: info@oknyiregyhaza.hu
A kiadványban foglaltak csak a projektet megvalósító
szervezetek véleményét tükrözik, és sem a Nemzeti
Iroda, sem az Európai Bizottság nem felelős az abban
szereplő információk semminemű felhasználásáért.
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