KarrierProgram Határokon túl
általános és középiskolás
gyerekek számára

Röviden a
„Karrier Program - Határokon túl”
(„CareerProgramme
– Going beyond borders”)
című Erasmus+ projektről
és annak eredményeiről
A magyarországi OTP Fáy András Alapítvány és a romániai Oktatáshoz való Jog Alapítvány (Fundatia Dreptul
la Educatie) közös, „Karrier Program – Határokon túl”
című Erasmus+ projektje 2015. szeptember 1. és 2017.
augusztus 31. között valósult meg.
A 2 éves program során az OTP Fáy András Alapítvány
szakemberei által kifejlesztésre került az ún. OK Karrier Program, amely a mai fiatalok munkaerő-piaci lehetőségeinek növelésére nyújt középtávú megoldást.
Az egyedi – saját fejlesztésű – módszertanra épülő innovatív, interaktív és inspiráló tananyag egyik része, a
KarrierSuli a 13-15 éves, másik része, a KarrierIskola
pedig a 17-19 éves korosztálynak szól, célja a fiatalok
önismeretének növelése és a számukra – képességeiknek, egyéb személyes kompetenciáiknak – megfelelő
karrierlehetőségek azonosítása.
A hiánypótló program nemcsak a magyarországi, hanem
a romániai gyerekek és fiatalok számára is elérhetővé
vált, miután – egy szekunder kutatást követően – az ő
szükségleteiket és igényeiket figyelembe véve adaptálták azt az Oktatáshoz való Jog Alapítvány trénerei.
A KarrierSuli 3x4 órás tréningsorozatot és egy alkalmas
szülői konzultációt, a KarrierIskola pedig 4x4 órás tréningsorozatot foglal magába. A végleges – magyarországi és romániai – tananyagok angol nyelvre is lefordításra kerültek.
A tréningsorozatokon a projektidőszak alatt 950 tanuló
vett részt (Magyarországon 500, Romániában 450 általános és középiskolás diák). Azonban a további fiatalok
elérése és bevonása, azaz a folytatás – a diákok és tanáraik, szüleik beérkező igényeit tekintve – garantált,
mivel a 2017/2018-as tanévre már több csoport is bejelentkezett. A program ugyanis nem ért véget, a karrier tréningek mindkét alapítvány tréningkínálatának állandó részét fogják képezni, remélhetőleg még további
sok ezer magyarországi és romániai fiatalnak nyújtva
segítséget ezzel önismeretének fejlesztéséhez és pályaorientációjához.
Mindezzel maximálisan teljesült a két szervezetnek a program elindulásakor megfogalmazott elvárása, amit röviden
az OTP Fáy András Alapítvány mottójával lehet összefoglalni: biztosítanak „Esélyt a Jövő Generációjának!”.

Mit érdemes tudni
a Karrier Programról?
ingyenes
inspiratív pedagógiai elemekre épülő
OK módszertan
egyéni és csoportos jelentkezés
tanítási időben és iskolaidőn kívül is fogadjuk a csoportokat mind a budapesti, mind a nyíregyházi OK Oktatási Központban
a tréningek (csoportok) indulásához
legalább 10 fő szükséges
KarrierSuli
általános iskolás diákoknak (7-8. évfolyam / 13-15 éves korig) szóló 3x4 órás
tréningsorozat, melyet negyedik alkalommal egy szülői konzultációs lehetőség követ
KarrierIskola
középiskolás diákoknak (11-13. évfolyam / 17-19 éves korig) szóló 4x4 órás
tréningsorozat

További információk:

www.okkarrieriskola.hu

A karrier tréningekről röviden

A diákok aktív gyakorlatok segítségével
mélyítik az önismeretüket és a
következő kérdésekre keresnek választ:
„Ki akarok lenni?” és „Ki lehetek?”.

A képzés olyan képességeket fejleszt, mint
például a kommunikáció és önérvényesítés,
amelyek szükségesek a sikeres önbemutatás
elsajátításához.

A résztvevők megismerik azokat a
készségeiket, erősségeiket és lehetőségeiket,
amelyek meghatározzák a pályaválasztásukat.

8 ok, hogy jelentkezz

Ha többet akarsz az élettől...
Ha tudatosabban akarod tervezni a jövődet...
Ha a sikeresebb jövődért hajlandó vagy
tenni...
Ha tanácstalan vagy a pályaválasztással
kapcsolatban...
Ha úgy érzed, a szabadidődet tartalmasabban is el lehetne tölteni...
Ha terveid vannak a jövőddel...
Ha úgy érzed, nem tudsz még mindent
erősségeidről, kompetenciáidról...
Ha új embereket akarsz megismerni...

AKKOR ITT A HELYED!
Vedd kezedbe a siker kulcsát!

ÖNMOTIVÁCIÓ

SZAKMÁK

ÖNISMERET
KOMPETENCIÁK

JÖVŐKÉP

MUNKAÉRTÉK

SIKER

AZ ÉN KARRIEREM

Diákjaink mondták
a karrier tréningeket követően
„Ezen a tréningsorozaton konkrét célt találtam, mert a Karriersuli ösztönzött, hogy nézzek
mindennek utána. Saját képességeimet is jobban megismertem.”
„Eddig eléggé elveszett voltam, ami a továbbtanulást illeti, de most a tréning befejeztével azt
mondom, hogy a sok pozitív visszajelzés és gyakorlat megváltoztatta ezt a véleményemet.”
„Korábban fogalmam sem volt, mi legyek, most
már kaptam irányokat, amelyeket tudatosan fogok követni.”

Jelentkezés és elérhetőségek
Programszervezőink az alábbi elérhetőségeken várják az érdeklődők megkereséseit:
Budapesten
+ 36 1 413 0620
karriersuli@okkozpont.hu
karrieriskola@okkozpont.hu
1068 Budapest, Benczúr utca 26.
www.okkozpont.hu
Nyíregyházán
+36 30 193 5284
anett.heim@okkozpont.hu
4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.
www.oknyiregyhaza.hu

JELENTKEZZEN ÖN IS GYERMEKÉVEL /
OSZTÁLYÁVAL KARRIER TRÉNINGJEINKRE!
A kiadványban foglaltak csak a projektet
megvalósító
alapítványok
véleményét
tükrözik, és sem a Nemzeti Iroda, sem az
Európai Bizottság nem felelős az abban
szereplő
információk
semminemű
felhasználásáért.

This project is co-funded by
the European Union

CareerProgramme –
Going beyond borders
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for primary and secondary
school students

Briefly about the Erasmus+ project called
‘CareerProgramme – Going beyond borders’ and its results
The Erasmus+ project, which was realised by the collaboration of the Hungarian OTP Fáy András Foundation
and the Romanian Right to Education Foundation (Fundatia Dreptul la Educatie), titled ‘Career Programme –
Going beyond borders’, was carried out between the 1st
of September 2015 and the 31st of August 2017.
During the 2 year project the the experts of the OTP Fáy
András Foundation developed the so called OK Career
Programme, which provides medium-term solutions for
the opportunities of the labour market for today’s youth.
One part of the innovative, interactive and inspiring curriculum, which is based on a unique – self developed –
methodology, is CareerSchool, for students aged 13-15,
and the other is CareerCoach for students aged 17-19,
the aim of which is to increase their self-awareness, and
based on their abilities and other personal competencies, to identify the most fitting career opportunities.
The niche programme is available not only for Hungarian students, but became so for Romanian children and
youth as well, after a secondary research had been carried out about their wants and needs, based on which
the trainers of the Right to Education Foundation adopted it.
The CareerSchool includes a 3x4 hours training sessions
with a one occasion of parent consulting, while the CareerCoach includes a 4x4 hours training sessions. The
final, Hungarian and Romanian, curriculum had been
translated to English as well.
During the project period 950 students took part in the
trainings: 500 Hungarian and 450 Romanian primary
and secondary school students. The continuation, the
reaching out to and involvement of youth, based on
the received needs of students, teachers and parents,
is guaranteed, as many groups have already signed up
for the 2017/2018 academic year. This is because the
programme is not over, the career trainings will be part
of the permanent selection of trainings offered by both
foundations, hoping to provide help regarding the development of self-awareness and field orientation to further thousands of Hungarian and Romanian students.
With all these, the formulated expectations at the beginning of the programme by the two foundations had
been completely fulfilled, which can be best summarised
by the motto of OTP Fáy András Foundation: ‘Opportunity for the Future Generations!’

What you need to know
about the CareerProgramme
its free
OK methodology based on inspirative
pedagogical elements
independent and group application
we receive students during school time
or afterwards, both in our Budapest and
Nyíregyháza OK Education Centres
at least 10 students needed for a training
CareerSchool
For primary school students (7-8 grade,
aged 13-15), with 3x4 training series,
which are followed by a parent consultation session
CareerCoach
For secondary school students (11-13
grade, aged 17-19) 4x4 training sessions

For further information, please visit:

www.okkarrieriskola.hu

Briefly about the career trainings:

The students deepen their self-awareness
with active exercises, and are searching for
the following questions: ‘Who do I wish to
be?’ ‘Who could I become?’

The trainings develop skills such as communication and self-actualisation, which are
essential for the acquisition of successful
self-presentation

The participants have the chance to get to
know their own skills, strengths and opportunities, which define their field orientation.

8 reasons to apply

If you want more from life...
If you want to plan your future consciously...
If you are willing to do to have more
successful future...
If you are unsure about your field orientation...
If you feel like you can have a more fulfilling free time...
If you have plans for your future...
If you feel like you don’t know enough
about your strengths and competencies...
If you want to get to know new people...

THEN YOUR PLACE IS HERE!

Take into your hands the key to success!

SELFMOTIVATION

PROFESSIONS
SELFAWARENESS

COMPETENCIES

VISION

WORK VALUE

SUCCESS

MY CAREER

Our students said
after the career trainings
„I found a concrete aim for myself during the
training sessions, since the CareerSchool motivated me to look after everything. I got to know
my own skills better.”
„I have so far been quite lost regarding my future studies, but after finishing the trainings, I
can say that the many positive feedback and exercise changed that opinion of mine.”
„Previously I had no idea what should I do in the
future, but now I have received directions, which
I will consciously follow.”

Application and contacts
Our programme organisers are waiting for the applications of those who are interested through the
following contact details:
Budapesten
+ 36 1 413 0620
karriersuli@okkozpont.hu
karrieriskola@okkozpont.hu
1068 Budapest, Benczúr St. 26.
www.okkozpont.hu
Nyíregyházán
+36 30 193 5284
anett.heim@okkozpont.hu
4400 Nyíregyháza, Rákóczi St. 1.
www.oknyiregyhaza.hu

APPLY FOR OUR CAREER TRAININGS WITH
YOUR CHILD/CLASS AS WELL!
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 co-funded by
the European Union

