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.

This project is funded by
the European Union
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Collaboration of Central-European countries, for the development of financial culture, for
future conscious youth

Briefly about the Erasmus+ project called
O.K. + 2007-2014 and its results
The 25 years old OTP Fáy András Foundation, in the
spirit of its motto ‘Opportunity for the Future Generations!’, continues its professional endeavours, in the focus of which stands the expansion of financial, economic
and management knowledge of primary and secondary
school students, as well as conscious career path management.
The achieved success of the Foundation primarily rests
on two things: first, its activities are in line with the societal demands of the present day, second, it continuously
adjusts itself to the trends affect teenagers. The realised
‘O.K. 2007-2014’ Erasmus+ project, which was achieved
in collaboration with the Slovakian and Romanian strategic partners between the 1st of September 2014 and 31st
of August 2017, was done based on the same mentality.
The experts of the Foundation developed new training
modules, which process and expand European Union
knowledges (2 for primary and 2 for secondary school
students), and a diverse variety of related e-learning materials. Later, these 4 modules, and another 8,
grade-specific training materials were adopted – with
the help of the teachers working at the partner schools
– to both Romanian and Slovakian economic and educational environment and cultures, and subsequently the
12 adopted modules had been translated to Romanian
and Slovakian as well.
During the period of the project, the trainers at the Foundation trained 5200 Hungarian, and Hungarian speaking
Romanian and Slovakian students. In the meanwhile,
with the help of questionnaires and deep interviews,
we collected research data from students and teachers
alike, which were later collected into 3 different studies, to provide an overview about the financial, economic and management preferences, basic financial and EU
related knowledge, money-handling habits, the applicability of the acquired knowledge, etc. of Hungarian and
Hungarian speaking Romanian and Slovakian students,
between the age of 10-18.
Even though the ‘O.K.+ 2007-2014’ programme had
ended, the trainings and the initiated collaborations carry on, thus we are open to applications for our various
trainings, not only from our partner schools, but from
Hungarian speaking Romanian and Slovakian education
institutions as well.

www.okkozpont.hu

The achieved results and effects of the project
The project was realised by the OTP Fáy András
Foundation, as co-ordinator, and its strategic collaboration with two primary and secondary Hungarian speaking Romanian and Slovakian schools.
The partner schools:
• the Hungarian Primary School of Buzita (Slovakia)
• the Elementary School and Nursery of
Almágy (Slovakia)
• the Székely Mikó College of Sepsiszentgyörgy
(Romania)
• the Csiky Gergely Gymnasium of Arad (Romania)
The heads of these partner schools summarised
their participation in, and the perceived effects
of the programme with the following thoughts:
It is an
honour,
privilege, and an
enormous profit
to participate in
the project

Paying attention
to the smallest
details

Increasing and
increase of
financial and
future orientation

Professionalism,
precision, and the
possibility of future
collaboration
New
relationships,
establishing
contacts, friendships are born

Commotion,
recharging, the
project brought
inspiration for
students and
teachers alike

Possibility to
travel to the
mother country

Quantifiable results during the 3 years:
• 4 new training modules
• 12-12 adapted and translated training modules to Romanian and Slovakian
• 5200 students who received trainings and
100 pedagogues participated in the methodological training
• Based on deep interviews and questionnaires
research reports had been created for each
country
• One multiplier event in each country
• 4 international project-meetings

The experienced professionals of the
project host OTP Fáy András Foundation were the ones who worked
out the EU training modules

Based on the positive previous
experiences this project also set
the acquisition of experience as its
primary goal, as this forms the base
of knowledge transfer and change of
awareness

During the trainings we use insipirative educational methods, in the
focus of which is interaction

In implementing the project, Romanian and Slovakian pedagogues
took part as well

During the project, 2700 Hungarian, 1200 Slovakian and 1300
Romanian Hungarian speaking students took part in our trainings and
helped the programme with their
feedbacks

Our trainers can reach any part of
the country, thus the programme
is available to all students who are
interested in the trainings

Our students said about the trainings:
„Its for sure that I will be able to use 99.9% of what I
have learnt now about finances.”
„The European Union, especially its economy, has always been unreachable to me. But now I already understand the basics of it.”
„This teaching method better illustrates, more direct,
and we only learn what we really need. If it will carry
on, I will come for sure!”
„During the summer, at my student job, due to my
salary I was involved with finances, however I could
not yet manage it properly. Next summer however, I
will not spend all of it immediately.”
Pedagogues said the following after trainings:
„The children received complex knowledges. I feel that
the new information got strengthened and was placed
into a system, and those as well, which they heard and
saw on the TV.”
„It is really unique, innovative and reacts to the needs
and demands of the XXI. Century in a sensitive manner.”
„The children really did have a good experience.
They really valued that the trainers spoke openly and
honestly about their questions raised.”
„In the school they [the students] have no chance to learn
about or familiarise themselves with the EU, because it
does not fit into the curriculum. Here, however, they can
ask whatever, and received answers, and furthermore,
the trainers were open to all opinions and thoughts.”
„The training modules are well developed, entertaining, close to life and fill the blanks. We, the educators,
are in need of such trainings as well.”

SIGN UP FOR•OUR TRAINING
MODULES WITH YOUR CLASS AS WELL!
Contacts for the Budapest OK Education Centre:
Address: 1068 Budapest, Benczúr St. 26.
Phone: +36 1 413 06 20
E-mail: info@okkozpont.hu
Contacts for the Nyíregyháza OK Education Centre:
Address: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi St. 1.
Phone: +36 30 193 5284
E-mail: info@oknyiregyhaza.hu
The publication only reflects the opinion of the organisations which implemented the project, and neither
the National Agency nor the European Commission are
responsible for the usage of the information contained
within the release.

This project is funded by
the European Union

AZ O.K.+ 2007-2014 CÍMŰ ERASMUS+ PROJEKT
TÖRTÉNÉSEINEK HÍREI, BESZÁMOLÓI
(időrendben visszafelé haladva)

Hivatalosan ugyan zárul, de mégis folytatódik az "OK+ 2007-2014" című Erasmus+
projekt
http://okkozpont.hu/articles/hivatalosan-ugyan-zarul-de-megis-folytatodik-az-o-k-2007-2014cimu-erasmus-projekt
Erasmus+ projektekkel a Veszprémi Utcazene Fesztiválon
http://okkozpont.hu/articles/erasmus-projektekkel-a-veszpremi-utcazene-fesztivalon
Általános iskolás diákokkal zárul a balatonszemesi Fáy Gazdasági Tábor
http://okkozpont.hu/articles/altalanos-iskolas-diakokkal-zarul-a-balatonszemesi-faygazdasagi-tabor
Már a harmadik turnusánál tart az idei Fáy Siker Tábor
http://okkozpont.hu/articles/mar-a-harmadik-turnusanal-tart-az-idei-fay-siker-tabor
Tanulmányírás az „O.K.+ 2007-2014” című projektben
http://okkozpont.hu/articles/tanulmanyiras-az-o-k-2007-2014-cimu-projektben
Fáy Siker Tábor immáron hatodik alkalommal
http://okkozpont.hu/articles/fay-siker-tabor-immaron-hatodik-alkalommal
Újabb sikerek Sarlóspusztán
http://okkozpont.hu/articles/ujabb-sikerek-sarlospusztan
Véget ért az OK Oktatási Központ felsősöknek szóló Élményhét programja
http://okkozpont.hu/articles/veget-ert-az-ok-oktatasi-kozpont-felsosoknek-szolo-elmenyhetprogramja
Lezajlott az első Sulibank Élményhét az OK Oktatási Központban
http://okkozpont.hu/articles/lezajlott-az-elso-sulibank-elmenyhet-az-ok-oktatasi-kozpontban
Felvidéki iskolákban jártak az Alapítvány trénerei
http://okkozpont.hu/articles/felvideki-iskolakban-jartak-az-alapitvany-trenerei
Nyárindító kitelepülés a Fóti Gyermekfesztiválon
http://okkozpont.hu/articles/nyarindito-kitelepules-a-foti-gyermekfesztivalon
Népszerűek az EU-s tréningmodulok
http://okkozpont.hu/articles/nepszeruek-az-eu-s-treningmodulok
Ismét Sepsiszentgyörgyön az OK csapat
http://okkozpont.hu/articles/ismet-sepsiszentgyorgyon-az-ok-csapat
Sulibank évzáró rendezvény közel 500 résztvevővel

http://okkozpont.hu/articles/sulibank-evzaro-rendezveny-kozel-500-resztvevovel
Sulibank és Lego: a tökéletes program általános iskolásoknak!
http://okkozpont.hu/articles/sulibank-es-lego-a-tokeletes-program-altalanos-iskolasoknak
Sepsiszentgyörgyi diákok a nyíregyházi OK Oktatási Központban
http://okkozpont.hu/articles/sepsiszentgyorgyi-diakok-a-nyiregyhazi-ok-oktatasi-kozpontban
Matyóföldön járt az OK csapat
http://okkozpont.hu/articles/matyofoldon-jart-az-ok-csapat
Boldog születésnapot, Erasmus+!
http://okkozpont.hu/articles/boldog-szuletesnapot-erasmus
Pedagógustájékoztató előadás Kapuváron
http://okkozpont.hu/articles/pedagogustajekoztato-eloadas-kapuvaron
Szelektív szombat a nyíregyházi OK Oktatási Központ munkatársaival
http://okkozpont.hu/articles/szelektiv-szombat-a-nyiregyhazi-ok-oktatasi-kozpontmunkatarsaival
Gyereknap a jövőtudatosság jegyében
http://okkozpont.hu/articles/gyereknap-a-jovotudatossag-jegyeben-9b0ff4e6-1d7c-4b84-a3c692d2a5a2696c
Almágyi diákok tréningjei harmadszor is
http://okkozpont.hu/articles/almagyi-diakok-treningjei-harmadszor-is
Családi Nap az OK Projekttel a szentendrei Skanzenben
http://okkozpont.hu/articles/csaladi-nap-az-ok-projekttel-a-szentendrei-skanzenben-hirekhirek
Újabb sikeres tréningek Almágyon
http://okkozpont.hu/articles/ujabb-sikeres-treningek-almagyon
Almágyon jártak az OTP Fáy András Alapítvány trénerei
http://okkozpont.hu/articles/almagyon-jartak-az-otp-fay-andras-alapitvany-trenerei
Párkányi diákok az OK-ban
http://okkozpont.hu/articles/parkanyi-diakok-az-ok-ban
Sulibank programról Vácon is
http://okkozpont.hu/articles/sulibank-programrol-vacon-is
Európa Nap 2017. az Alapítvány Erasmus+ projektjeivel
http://okkozpont.hu/articles/europa-nap-2017-az-alapitvany-erasmus-projektjeivel
Nemzetközi zárórendezvény az Alapítvány „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+
projektjének keretében

http://okkozpont.hu/articles/nemzetkozi-zarorendezveny-az-alapitvany-o-k-2007-2014-cimuerasmus-projektjenek-kereteben
Nemzetközi zárórendezvény az „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+ projekt keretében
http://okkozpont.hu/articles/nemzetkozi-zarorendezveny-az-o-k-2007-2014-cimu-erasmusprojekt-kereteben
Tájékoztató előadás az OK Projektről esztergomi pedagógusoknak
http://okkozpont.hu/articles/tajekoztato-eloadas-az-ok-projektrol-esztergomi-pedagogusoknak

Sulibank Élményportál a Digitális Témahéten
http://okkozpont.hu/articles/sulibank-elmenyportal-a-digitalis-temaheten
Iskolai tájékoztató a Sulibank programról
http://okkozpont.hu/articles/iskolai-tajekoztato-a-sulibank-programrol
„Helló Nyíregyháza!” 2017-ben is
http://okkozpont.hu/articles/hello-nyiregyhaza-2017-ben-is
Játékos pénzügyi mini-tréningek a Budai Középiskola iskolanapján
http://okkozpont.hu/articles/jatekos-penzugyi-mini-treningek-a-budai-kozepiskolaiskolanapjan
Bátkába látogattak az OTP Fáy András Alapítvány trénerei
http://okkozpont.hu/articles/batkaba-latogattak-az-otp-fay-andras-alapitvany-trenerei
Buzitai diákokat tréningeztünk a budapesti Állatkertben
http://okkozpont.hu/articles/buzitai-diakokat-treningeztunk-a-budapesti-allatkertben
Újra aradi diákok az OK Oktatási Központban
http://okkozpont.hu/articles/ujra-aradi-diakok-az-ok-oktatasi-kozpontban
Aradi kiküldetés az Erasmus+ projektek jegyében
http://okkozpont.hu/articles/aradi-kikuldetes-az-erasmus-projektek-jegyeben
Jászsági menedzserek a budapesti OK Oktatási Központban
http://okkozpont.hu/articles/jaszsagi-menedzserek-a-budapesti-ok-oktatasi-kozpontban
Pénz7 az OK Oktatási Központban is
http://okkozpont.hu/articles/penz7-az-ok-oktatasi-kozpontban-is
Újra a Felvidéken jártak az Alapítvány trénerei
http://okkozpont.hu/articles/ujra-a-felvideken-jartak-az-alapitvany-trenerei
Kirobbanó siker az Educatio Kiállításon
http://okkozpont.hu/articles/kirobbano-siker-az-educatio-kiallitason
Almágyon jártak az Alapítvány nyíregyházi trénerei

http://okkozpont.hu/articles/almagyon-jartak-az-alapitvany-nyiregyhazi-trenerei
„Esély a Jövő Generációjának!” a határon túl is
http://okkozpont.hu/articles/esely-a-jovo-generaciojanak-a-hataron-tul-is
Erasmus+ projekttalálkozó Kassán
http://okkozpont.hu/articles/erasmus-projekttalalkozo-kassan
Újabb nagyszabású rendezvény az Alapítvány Erasmus+ projektjének keretében
http://okkozpont.hu/articles/ujabb-nagyszabasu-rendezveny-az-alapitvany-erasmusprojektjenek-kereteben-9570edd3-d8ff-402a-aae3-02747ea77600
Ismét nagyszabású rendezvény az O.K.+ 2007-2014 című Erasmus+ projektben
http://okkozpont.hu/articles/ismet-nagyszabasu-rendezveny-az-o-k-2007-2014-cimu-erasmusprojektben
Buzitán jártak az OK Oktatási Központ trénerei
http://okkozpont.hu/articles/buzitan-jartak-az-ok-oktatasi-kozpont-trenerei
Újra dübörögnek az O.K.+ 2007-2014 című Erasmus+ projekt tréningjei
http://okkozpont.hu/articles/ujra-duborognek-az-o-k-2007-2014-cimu-erasmus-projekttreningjei
Már a harmadik turnus kezdődik a 2016-os Fáy Siker Táborban
http://okkozpont.hu/articles/mar-a-harmadik-turnus-kezdodik-a-2016-os-fay-siker-taborban
Közép-Európában is hódítanak az OK-s tréningek
http://okkozpont.hu/articles/kozep-europaban-is-hoditanak-az-ok-s-treningek
Buzitai pedagógusok az OK-ban
http://okkozpont.hu/articles/buzitai-pedagogusok-az-ok-ban
Megérkeztek a Fáy Siker Tábor első turnusának diákjai
http://okkozpont.hu/articles/megerkeztek-a-fay-siker-tabor-elso-turnusanak-diakjai
Az Erasmus+ projekt tréningjei oktatói szemmel
http://okkozpont.hu/articles/az-erasmus-projekt-treningjei-oktatoi-szemmel
Sepsiszentgyörgyi vendégek az OK-ban
http://okkozpont.hu/articles/sepsiszentgyorgyi-vendegek-az-ok-ban
Almágyi diákok tudásbővítése az OK-ban
http://okkozpont.hu/articles/almagyi-diakok-tudasbovitese-az-ok-ban
Európa-napon az OK Projekt
http://okkozpont.hu/articles/europa-napon-az-ok-projekt
Buzitai diákok az OK Oktatási Központban
http://okkozpont.hu/articles/buzitai-diakok-az-ok-oktatasi-kozpontban

Romániában járt az OK csapata
http://okkozpont.hu/articles/romaniaban-jart-az-ok-csapata
Budapesten ismerkedtek az aradi diákok az Európai Unióval
http://okkozpont.hu/articles/budapesten-ismerkedtek-az-aradi-diakok-az-europai-unioval
Debrecenben is bemutatkozott az Alapítvány O.K.+ 2007-2014 című Erasmus+ projektje
http://okkozpont.hu/articles/debrecenben-is-bemutatkozott-az-alapitvany-o-k-2007-2014cimu-erasmus-projektje
Hatalmas érdeklődés övezte az Alapítvány standját az Educatio Kiállításon
http://okkozpont.hu/articles/hatalmas-erdeklodes-ovezte-az-alapitvany-standjat-az-educatiokiallitason
Saját fejlesztésű e-learning anyagok készültek az európai uniós tréningmodulokhoz
http://okkozpont.hu/articles/sajat-fejlesztesu-e-learning-anyagok-keszultek-az-europai-uniostreningmodulokhoz
Az idei Educatio Kiállításon is találkozunk
http://okkozpont.hu/articles/az-idei-educatio-kiallitason-is-talalkozunk
Európai Uniós alap- és gazdasági ismeretek az OK Oktatási Központ
tréningkínálatában
http://okkozpont.hu/articles/europai-unios-alap-es-gazdasagi-ismeretek-az-ok-oktatasikozpont-treningkinalataban
ERASMUS+ projekttalálkozó Aradon
http://okkozpont.hu/articles/erasmus-projekttalalkozo-aradon
Új, Európai Uniós ismereteket bővítő tréningek az Erasmus+ keretein belül
http://okkozpont.hu/articles/uj-europai-unios-ismereteket-bovito-treningek-az-erasmuskeretein-belul
Erasmus+ Projektindító találkozó Budapesten
http://okkozpont.hu/articles/erasmus-projektindito-talalkozo-budapesten
Erasmus+ pályázatot nyert el az OTP Fáy András Alapítvány
http://okkozpont.hu/articles/erasmus-palyazatot-nyert-el-az-otp-fay-andras-alapitvany

