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KOLOZSVÁR ERDÉLYI MÚZEUM – EGYESÜLET 

 

A kolozsvári műhelytalálkozó helyszíne az Erdélyi Múzeum Egyesület előadóterme volt, 

a Napoca utca 2. szám alatt. A műhelytalálkozón izgalmas előadások hangzottak el 

elsősorban a projektvezetési ismeretek terjesztésének lehetőségeiről a fiatalok körében, 

valamint a projektvezetési ismeretek formális keretek között történő oktatásának 

lehetőségeiről Romániában. 

 

A kedvezményezett EUROPÉER Alapítvány képviselője, Lakatosné Dr. Szuhai Györgyi 

előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a digitalizált világ teljes mértékben 

beszippantja a mai fiatal generációt, teljesen természetesnek vélik, hogy ma már online 

felületen kommunikálnak ismerőseikkel és barátaikkal. A kapcsolatok felszínesek, érdemi 

tudást, információt nem adnak át, ezért lenne fontos bevinni a hagyományos oktatás 

keretei közé a rendszerszemléletet, a tudatos életvezetés eszköztárának használatát, 

hogy a látszat, a felszínesség helyett - tudatosan tervezzék, szervezzék az életüket és a 

helyén kezeljék, használják az “online” teret. Mindemellett a projekt-szemlélet nagy 

hozadéka a gondolkodásmódunk praktikussága, vagyis a gyakorlat-orientáltságra, a 

probléma- meghatározásra és a probléma-megoldás egzaktságára nevelés. 

 

Dr. Kerekes Kinga, a román partnerszervezet képviselőjének előadása a pénzügyi 

tudatosságról szólt. Előadásában hangsúlyozta a téma aktualitását, a családok 

szerepének fontosságát a gyermekek pénzügyi tudatosságának fejlesztésében, a 

pénzügyi intelligencia fejlesztésének „önerőből” történő lehetőségeit, valamint a gyerekek 

pénzügyi tudatosságának korosztályonkénti fejlesztését. Hangsúlyozta, hogy a pénzügyi 
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beállítottságunkon soha nem késő változtatni, hiszen pénzügyi tervezéssel közelebb 

kerülhetünk ahhoz az életformához, amit szeretnénk megvalósítani.  

 

A műhelymunkán a kedvezményezett EUROPÉER Alapítvány és a román 

partnerszervezet képviselői, valamint az érdeklődő szervezetek képviselői vettek részt. 

Ezenkívül elsősorban a helyi humán szervezetek, családvédelmi szervezetek, helyi 

egyesületek és szövetségek, a Kolozs megyei Ifjúsági Fórum képviselői voltak jelen, 

hallgatták meg az előadásokat és folytattak moderált beszélgetést a PLM módszer 

alkalmazásának lehetőségeiről. 

 

A műhelymunka lehetőséget adott hazai és nemzetközi kapcsolatok építésére, 

elmélyítésére, illetve közös együttműködések kialakítására is. 

 

 

 

Fotódokumentáció: 

http://www.projectlifemanagement.eu/galeria/ 

Kapcsolódó blog bejegyzések: 

http://www.projectlifemanagement.eu/fokuszban-a-penzugyi-tudatossag/ 

http://www.projectlifemanagement.eu/galeria/
http://www.projectlifemanagement.eu/fokuszban-a-penzugyi-tudatossag/
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http://www.projectlifemanagement.eu/a-kisgyermekek-penzugyi-tudatossaganak-fejlesztese/ 
 
http://www.projectlifemanagement.eu/a-kamaszok-penzugyi-tudatossaganak-fejlesztese/ 
 
http://www.projectlifemanagement.eu/a-masok-elete-online-letezes-offline-szenvedes/ 
 
http://www.projectlifemanagement.eu/a-digitalizacio-arnyekaban/ 
 
http://www.projectlifemanagement.eu/a-digitalizacio-kihivasai/ 
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