
                                  

 

SAJTÓMEGHÍVÓ 

Népmesei bölcsességgel a pénzügyi tudatosság fejlesztéséért 

Az OTP Fáy András Alapítvány tisztelettel meghívja Önt a 2022. június 1-én (szerdán) 10:30-kor kezdődő 

sajtónyilvános rendezvényére, melyen az Alapítvány újszerű interaktív pénzügyi edukációs meseprojektjét,  

a Digital and Interactive Financial Literacy Tales-t (röviden FinLit Tales-t) mutatja be.  
 

Cím: OTP Fáy András Alapítvány budapesti Oktatási és Innovációs Központja  

(1068 Budapest, Benczúr u. 26.) 

Az esemény tervezett programja: 

10.00 – 10.30 Érkezés, regisztráció 

10.30 – 11.30 Csejtei Ildikó, az OTP Fáy András Alapítvány ügyvezetője bemutatja az Alapítványt és 
működését 

Csufor Lilla, az Alapítvány képzési igazgatója bemutatja a projektet és a képzési módszertan 
egyediségét 

dr. Bárczi Zsófia, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem dékánja ismerteti a projekt szlovákiai 
vonatkozásait 

Azurák Csaba, az Alapítvány kurátora és Szabó Zsófi műsorvezető, színésznő beszélget a 
mesék szerepéről az életükben 

11.30 – 11.45 A projekt bemutatása a gyakorlatban  

11.45 – 12.00 Kérdések-válaszok, interjúkészítési lehetőség 

12.00  A rendezvény zárása 

 

A projektről röviden: 

A FinLit Tales projekt célja a pénzügyi ismeretek bővítése és a pénzügyi tudatosság fejlesztése az általános- és 
középiskolás diákok körében mese- és drámapedagógiai eszközökkel jelenléti tréningeken, rendezvényeken és interaktív 
stream előadásokon keresztül. A FinLit Tales projekt keretében egy olyan ingyenes edukációs előadássorozat valósul meg, 
amely során magyar és szlovák népmesék bölcsességeit és tanulságait pénzügyi, gazdasági szituációkba helyezve, azokat 
játékos, interaktív gyakorlatokkal, elemekkel színesítve dolgozzák fel a diákok a trénerek segítségével. A pénzügyi, 
gazdasági edukációs tartalommal kiegészített, sajátfejlesztésű mese-játékok egyedi, élményalapú feldolgozása támogatja 
az ismeretek hatékony beépülését, a jövőtudatos szemléletformálást a diákok körében. 
 
A magyarországi és szlovákiai határmenti általános és középiskolai diákokat megcélzó FinLit Tales projekt az Interreg V-A 
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósulhat meg az OTP Fáy András Alapítvány és a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem közreműködésében. 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
 
 

*** 
 

Kérjük, részvételi, valamint interjúkészítési szándékát Bognár Gergelynél jelezze a bognar@gwc.hu e-mail-címen vagy +36 
70 399 1554-es telefonszámon, legkésőbb 2022. május 31-én 12.00 óráig.  


