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Vállalkozzunk! – közgazdasági tehetségség gondozás    

      

 

Megkezdődött a közgazdászok tehetséggondozó műhelyének munkája  

Hosszú évek hagyománya, hogy szeptember-október hónapban beindul a közgazdasági 

tehetséggondozás a KERI-ben. Az idén teljesen új műhelytagokkal indultak a foglalkozások az iskola 

falai között. E tanév központi témája a vállalkozások alapítása, működtetése. A tervek szerint a 12 

diák végigjárja a vállalkozások alapításának, felépítésének, működtetésének lépcsőit. Az erősen 

gyakorlatorientált foglalkozások célja, hogy a tanév végére a diákok az iskolai tananyagon túlnyúló 

ismeretekre tegyenek szert. Látogatásokat terveznek helyi vállalkozásokhoz, bankfiókban, a 

Kormányablakba, a ZRVA-hoz. Kilépnek tehát az iskolai falai közül, hogy a legilletékesebbektől, a 

vállalkozóktól tanulhassanak. A programot minden évben kiegészítik csapatépítő, s ugyanakkor 

szakmai tartalmat hordozó kirándulásokkal is. Tavasszal három napot fognak együtt tölteni a 

Hegyközben tanulva, játszva, vidáman. Munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

  

Budapesten voltunk! 

A hagyományoknak megfelelően az idén is része volt a programnak egy budapesti kirándulás. Az első 

nap délelőttjén az OTP Oktatási központjában voltak a diákok egy interaktív, játékos foglalkozás 

keretében ismerkedhettek meg a vállalkozóvá válás folyamatával. A második napon a  Budapesti 

Tőzsdére látogattak már el. Az esti My Fair Lady színházi előadás is nagy sikert aratott a részt vevők 

között. Természetesen a budapesti séta, főbb nevezetességek felkeresése sem maradhatott ki a 

programból. 



Feltöltődve, új ismeretekkel, élményekkel gazdagodva tértek haza a kétnapos kirándulásról. 

  

  



   

 

 

Látogatás egy bankfiókban 

Már hónapok óta dolgozik együtt a tizenhárom 10. és 11. osztályos diák. Mivel a műhely célja az is, 

hogy minél inkább gyakorlatorientáltan történjen meg a képzés ennek érdekében személyesen is 

meglátogatnak olyan szervezeteket, amelyek a vállalkozások életében fontos szerepet töltenek be. Az 

első kihelyezett foglalkozásra a Zempléni Vállalkozásfejlesztési Alapítánynál került sor, ahol az induló 

vállalkozásokat segítő szolgáltatásokat ismerhették meg, illetve alapvető információkat kaphattak a 

vállalkozókat körülvevő külső környezetről, megismerhették az inkubátorház szolgáltatásait.  

A banki látogatás során a vállalkozások által használható banki szolgáltatásokról hallhattak 

információkat a diákok.  

    

 

Látogatás egy fiatal egyéni vállalkozónál 

Mivel a műhely célja a gyakorlatorientált megközelítés, ezért a tanárok olyan programot is 

szerveztek, melyen egy fiatal egyéni vállalkozóval, Tepliczky Balázzsal találkozhattak a diákok. A 



sikeres vállalkozó szívesen beszélt a diákoknak a vállalkozás indításának, működtetésének 

nehézségeiről és számolt be a sikereiről.  

 

  

  

 

Táboroztunk! 

Az időjárási viszonyok miatt elég későn, május végén került csak sor a 3 napos kihelyezett 

táborunkra. A pálházi Hanyi Istók Turistaházban töltött 3 nap igazi élményekkel teli együttlét volt a 

műhelybe járó diákok számára.  Csapatépítő játékokat játszottunk, sokat nevetve, szórakozva. 

Emellett kirándultunk Zemplén csodás hegyei között. Ugyanakkor egy mézeskalács-készítéssel, 

díszítéssel foglalkozó vállalkozóval is találkoztunk, sőt mi magunk is kipróbáltuk a mézeskalács 

díszítést. A Hollóházi Porcelángyárban tett ismerkedő látogatásunkat is kiegészítettük egy kis 

porcelánfestéssel. Nagyon jól éreztük magunkat a csodás környezetben, a kötetlen foglalkozásokon. 



   

         
  

https://katolikuskeri.ml/Files/Pályázatok/Tehetségműhely.flv 

 


