
Tanári beszámoló a pénzügy szakkör keretében 

megvalósult kirándulásról 

 

A kirándulás dátuma: 2015.02.24. kedd 

A nap programja:  

Találkozó, indulás: 06:45-kor az iskolától 

11:30-tól 14:30-ig játékos tréning az OTP Fáy András Alapítvány által létrehozott OK 

központban a pénz történetével kapcsolatosan 

15:00-16:00: séta a városligetben a Hősök terénél, a fiúk fociztak a lányok fényképezkedtek a 

tónál, vásárlási lehetőség a bazársoron 

16:30-17:45: KFC gyorsétterem jutalom vacsora 

18:00: hazaindulás 

21:00: megérkezés az iskolába 

 

A kirándulás fő uticélja az OTP Fáy András Alapítvány által létrehozott OK Központ, a 

Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktató Központja volt, ahol már az 

általános iskolásokat is várják különféle tréningekkel. A központban Antal Anna 

házigazdaként fogadott bennünket szeretettel a recepcióról, ahol miután „lekabátoltunk” a 

ruhatárban két tíz fős csoportra osztva kezdődött el a tréning a diákoknak. A tréning témája a 

pénztörténet volt. Az első szünetben ajándék szendviccsel kínáltak bennünket, majd 

folytatódott az aktív tanulás. A diákok elmondásuk szerint élvezték a tréninget, majd utána a 

városligeti sétát és a vacsorát a KFC-ben. A kirándulás jól sikerült, a diákok megköszönték, 

hogy részt vehettek rajta. Az OK központban tett látogatás során mindenképpen még tovább 

bővült a szakkörön részt vevők a gazdasági-pénzügyi ismeretanyaga. 

 

Az iskolánk honlapján így számoltam be az útról: 

A pályázati forrásból megvalósuló projekt keretében 5-8. évfolyamra járó diákok pillanthattak 

bele a pénzügyek világába. 

A kirándulás úti célja a budapesti O.K. Központ volt, a Középiskolások Országos Pénzügyi és 

Gazdasági Oktatóközpontja, ahol egy három órás tréningen ismerkedhettek közelebbről a 

pénz történetével nebulóink. 

Szó szerint saját bőrükkel tapasztalhatták milyen nehéz is lehet hitelt visszafizetni, amikor 

spagettivel a szájukban kellett makarónit felvenni és egy másik tálba áttenni, ahhoz, hogy egy 

egységnyi hitelt visszafizessenek. Ők már biztos meggondolják, hogy mikor, mire és milyen 

hitelt vegyenek fel. 

A tréning után egy kis kikapcsolódás is belefért: a városligetben töltöttünk el egy bő órát. A 

fiúk egy jót fociztak, külön érdekességet jelentett, hogy egy vidám külföldi fiatalember is 

csatlakozott hozzájuk, akitől utóbb megtudtuk, hogy izraeli turista. A lányok a tóparton 

múlatták az időt fényképezéssel. 



A kirándulás képekben: 

 



 

 

 

Készítette: 

 

 

 Dobi Ágnes 


