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A kezdeményezőképesség, a
vállalkozási kompetencia és
fejlesztése földrajztanulással

„A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az
embert, hogy igyekezzék megismerni tágabb környezetét, és
ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek
megragadására.
Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást
jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít
és valósít meg.
Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és
magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a
társadalomban és a munkahelyen szükség van.”
(Nemzeti Alaptanterv, 2012, 10656)

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Makádi M. (2009): A kompetenciaalapú pedagógia
lehetőségei a tanítási-tanulási folyamatban. Mozaik
Kiadó
• Makádi M. (2015): Kompetenciafejlesztő
földrajztanítás. Összefoglaló szakmódszertani
tanulmány. ELTE TTK FFI.
• Horváth Ágnes (2008): A kezdeményezőképesség és
vállalkozási kulcskompetencia fejlesztésének
lehetőségei a környezeti nevelés területén
http://korlanc.uw.hu/kulcskompetenciak/kezdemenye
zokeszseg_horvath.pdf

Kezdeményezőképesség, a vállalkozási
kompetencia
ismeretek
• gazdaság
működése
• vállalkozás
szabályai
• „lehetőségek”

készségek

attitűdök

• tervezés, szervezés
• elemzés
• együttműködés

• kezdeményezőkészség
• motiváció
• akarat
• innováció

A kompetenciafejlesztés komplex fejlesztés, amelyben egyformán fontos a
szükséges ismeretek (fogalmak, adatok, szakkifejezések, törvények stb.)
megtanítása-megtanulása, a készségfejlesztés, valamint a
tanuló
értékrendszerének, attitűdjeinek az alakítása.
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Kezdeményezés

Vállalkozás/vállalkozik

A magyarországi közgondolkodás

= valaminek az indítványo- = olyan dologba fog, mely
zása, megindításának, megva- erőfeszítést, bátorságot igényel.
lósításának szorgalmazása,
valamire irányuló javaslat

„én képes vagyok”

előállítás

rövid távú
gondolkodás

kockázatkerülés

(A magyar nyelv értelmező szótára)

eladás

„mi képesek vagyunk”
probléma
megoldása

elődás

egészségügyi

gazdasági

konfliktuskerülés

biztonságvágy

kulturális

szociális

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=1419

A kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia
Irányít, vezet

terveket készít

munkavégzés
egyénileg és
csapatban

kockázatvállalás

innováció

lehetőségek
megragadása
kreativitás
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Vállalkozói hirdetések gyűjtése megyénként/régiónként/városonként! Az összegyűjtött
hirdetések csoportosítása tevékenységi körönként, pl kiskereskedelem,
karbantartás, szállítás, jóléti szolgáltatás.

„Melyik a 15 legjobban fizetett szakma?”

„25 nyerő szakma”
Mit csinálnak az alábbi szakmák képviselői?

agrármérnök, élelmiszermérnök, értékesítési szakember, jogász, minőségbiztosítási
mérnök, ügyfélkapcsolati referens, weblapfejlesztő
http://cegreklam.internetmobilmedia.hu/index.php?p=cegek&hely[0]=Budapest&hely[1]=Budapest%2C%20VI.%20ker.
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Akik jól pörgetik - sikeres vállalkozói portrék Magyarországról

Akik jól pörgetik - sikeres vállalkozói portrék a világból

Milyen egy sikeres vállalkozó?
Mik kellenek egy sikeres vállalkozáshoz?
Mitől működik ma egy sikeres vállalkozás?
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (RFH) gazdaságélénkítő programja:
https://www.youtube.com/watch?v=xWWUjN14r7Q

A Mester utca vállalkozási térképe
• Haladjatok végig a Mester utcán a körút felé, és figyeljétek meg,
milyen vállalkozások működnek az utcában. Készítsetek
elhelyezkedésükről térképet. A betorkolló utcák csatlakozási pontjait is
vegyétek figyelembe.
• Csoportosítsátok a vállalkozásokat!
• Milyen vállalkozásnak lenne lehetősége még az utcában? Mire lenne
szükség a megvalósításához?

Riportkészítés
Feladat:
Készítsetek riportot, újságcikket a család egyik vállalkozó
tagjával ismerősével!
A riport és újságcikkkészítés „szabályai”…

• Miért lehet az, hogy az egyik üzletben
a vásárlók hosszú sorokban állnak, míg
másikban szinte alig tér be valaki?
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Adott terület szakembereinek meghívása

Kutatómunka témája: Az inkubátorházak

Fontos: a tanulók ismerjék a
szakmai hátteret, feltételeket,
ezáltal értsék az előadás témáját,
és tudjanak kérdezni a meghívott
szakembertől.
Például:
• Mi a feladata egy jogásznak? – vállalkozási formák, cégbejegyzés,
szerződések, tevékenységi kör, képviselet jogvitákban
• Mi a feladata egy könyvelőnek? – könyvelés, beszámoló, költségelszámolás, adózás, bér, járulék, nyomtatványok, nyilvántartások
• Mi a NAV? Mi az APEH? – adók, járulékok, kedvezmények,
bevallások, tájékoztatók, ellenőrzések

Dokumentumok elemzése
Nyissátok ki a megkapott megvalósítási tanulmányt/üzleti tervet!
Kik nyújtották be a terveket?
Mit szeretnének elérni?
Hány változatot tartalmaz?
Hol szeretnék a tervet megvalósítani?
Kik vesznek részt a terv kidolgozásában és megvalósításában?
Milyen segítségre van szükségük?
Milyen elemzések kerültek a dokumentumba?
Mit tudunk meg a projekt pénzügyi hátteréről?
Milyen dokumentumok kerülnek a mellékletbe?

− Térképezzék fel, környezetükben hol működnek inkubátorházak?
− Milyen céllal jöttek létre?
− Kiknek nyújtanak segítséget?

Tervezzétek meg közös vállalkozásotokat!

•
•
•

•

http://www.papa.hu/sites/default/files/fajlok/papa_rmt_final_v1_1208.pdf

•
•

A vállalkozás adatai
Tulajdonosok
Tárgyi feltételek (telephely,
felszerelés, megközelítés, közüzemi
igények stb.),
Személyi feltételek (hány fő, milyen
felkészültséggel?)
Vállalkozási profil
A termékek és szolgáltatások
ismertetése

http://www.ddnp.hu/_user/browser/File/downloads/elohelyr_megvalosithat
osagi_t.pdf
http://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletfejlesztes/transdanube/transdan
ube03.pdf
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„A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az
embert, hogy igyekezzék megismerni tágabb környezetét, és
ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek
megragadására.
Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást
jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít
és valósít meg.
Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és
magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a
társadalomban és a munkahelyen szükség van.”
(Nemzeti Alaptanterv, 2012, 10656)

Fotók készítése megoldási javaslatokkal
Feladat: a tanulók gyűjtsenek környezetükből olyan jelenségeket, amelyek szabályokat,
normákat szegnek. Készítsenek róla fotókat majd dolgozzanak ki megoldási javaslatokat a helyzet orvoslására. (Kezdeményezés)
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Pénzügyi Navigátor

Mozifilmek – házi feldolgozás, motiváció

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-filmek

Steve Jobs Az elveszett interjú https://www.youtube.com/watch?v=ivOWDrTWez0
Videojátékok története 1

Értékesítés:

https://www.youtube.com/watch?v=RJdT_vFLmd0

Bennfentesek 1ó 41p

https://indavideo.hu/video/Bennfentesek_1

https://www.youtube.com/watch?v=CmR_V6zqgZ4

Eladási motiváció:
https://www.youtube.com/watch?v=88kLf3q6oyo
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Földrajz 7.

A városok típusai
Miért különbözőek a városok?
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
esetgyakorlatban, helyszínépítésben vagy szerepjátékban

fejlesztése

várostervezési
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Várostervezéshez
Közúthálózat felelőse
Lakóépületek felelőse

Közellátás felelőse
„Természet” felelőse

Középületek felelőse

Turizmus felelőse

A gazdasági fejlettség mutatói
Mutasd az indexed
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia és fejlesztése cégalapítási
helyzetgyakorlatban.
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Átértékelődő telepítő tényezők
Hol érdemes termelni?

A piacgazdaság kialakulása és működése
Egyik zsebből a másikba

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése (szövegelemzés,
különböző
szempontú
megközelítési
lehetőségek
számbavétele):
http://foldrajzmagazin.hu/gazdasag/miert-elozott-a-toyota/ (szemelvény).

Vállalkozói kompetencia fejlesztése, nyitottság a gazdasági folyamatok megismerésére.
Adatok, diagramok elemzése.
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigatorfilmek/oktatofilmek-a-penzugyitudatossagrol
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Yap-szigeti mészkő-„érme”
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Az állam és a foglalkoztatás
Majd az állam segít?
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése (különböző szempontú
megközelítési lehetőségek számbavétele).
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