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A SZERBIAI KÖZGAZDASÁGI 

OKTATÁSRÓL 

A 2000-es évek első felétől a 

közgazdasági középiskolák válaszút elé 

kerültek: 

maradni a régi, gyakorlati tudást nem 

adó oktatási profiloknál, vagy 

belefogni a német GIZ (akkor GTZ) által 

szorgalmazott átható és sok munkát 

igénylő reformokhoz. 



A SZERBIAI KÖZGAZDASÁGI 

OKTATÁSRÓL 

Új szakok: 

- Pénzforgalmi ügyintéző 

- Ügyintéző titkár 

- Kommercialista (Kül- és 

belkereskedelmi ügyintéző) 

- Banki és biztosítási tisztviselő 



A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI ÉS 

KERESKEDELMI ISKOLA ÉS AZ ÚJ 

LEHETŐSÉGEK 

-2007 - az első Kommercialista osztály, 2008 - az első 
Ügyintéző titkár osztály, 2010 - az első Pénzforgalmi 

ügyintéző osztály 

-2013 - Az országos Virtuális Vállalati Kiállítás 1. 

helyezése, 2015 - A Kiállítás megszervezése 

-2015 – PénzSztár verseny - 2. legjobb külhoni csapat 

-2016 – Tőzsdejáték verseny - a legjobb külhoni csapat, 

3. helyezés a szerbiai Országos Gazdaságtani 
alapismeretek versenyen 



A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI ÉS 

KERESKEDELMI ISKOLA ÉS AZ ÚJ 

LEHETŐSÉGEK 

- A tanári kar nagyobb része több száz óra szakmai 

továbbképzésen vett részt, mely két szálon futott: 

1.  A megfelelő módszertani tudások elsajátítása az 

impulzus-reakció tanítási elv alkalmazásához 

2. Világméretű cégek szerbiai kötődésű 

szakemberei által megtapasztalt gyakorlat és tudás 

megszerzése. 



A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI ÉS 

KERESKEDELMI ISKOLA ÉS AZ ÚJ 

LEHETŐSÉGEK 

Eredmények: 

- Az iskolában és gazdasági vállalatokban 

megszerezhető kézzelfogható tudás 

- Teljesen megreformált érettségi vizsga, mely a 
gyakorlati, konkrét gazdasági, pénzügyi és 

kereskedelmi tudásra fókuszál, objektív osztályzási 

kritériumokkal és a versenyszféra szakembereinek 

együttműködésével. 



A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA AZ OKTATÁSI 

RENDSZERBEN 

Állam: bérek, 

felügyelet 

MNT: Alapítói jogok, 

eszközfelújítások, programok 

VAJDASÁG AT: Alapítói és miniszteri 

jogok, eszközfelújítások, programok, 

befektetések  

Önkormányzat: anyagi 

költségek, 

befektetések, 

felügyelet 



A TANULÁSI FOLYAMAT KULCSA 

Az elméleti órák tipikus felépítése: 

1. 15 perc tananyagfelvázolás 

2. 20 perc munka kézzelfogható, helyzet típusú 

példán keresztül, tanári moderálással 

3. 10 perc értékelés 

A diákok kézhezkapott, tanár által elkészített 

segédanyagokból dolgoznak. 

A legfontosabb tantárgyak: Gazdaságtan, 

Pénzügyvitel, Számvitel, Közpénzügyek, 

Beszerzés és eladásszervezés, Üzleti informatika, 

Marketing 



A TANULÁSI FOLYAMAT KULCSA 

Virtuális gazdaság 

- Szerbiában 300 bejegyzett diákvállalat 

(gyakorló cég, tanulóvállalat, virtuális 

vállalat) 

- Szervizközpont (2 tanár) – az összes cég 

bejegyzésével, státusszal és 

megszűnésével kapcsolatos 

adatkezelés, adóhivatali és más 

teendők 

- Virtuális bank (2 tanár) – a cégek 

pénzügyeinek követése, számlavezetés, 

fizetési forgalom  lebonyolítása 



A TANULÁSI FOLYAMAT KULCSA 

Képzés gyakorló cégben (virtuális vállalatban) - 

tantárgy 

- 2. osztályban 15-ös létszámmal minden szakon 

megalakul a cég a jóváhagyott virtuális 

kezdőtőkével, a tanulók által kiválasztott 

tevékenységgel 

- A tanár az igazgató, a diákok a munkavállalók 

vállalati osztályok szerint (beszerzési, eladási, 

pénzügyi, számviteli, jogi, HR, raktári szektor-

szakiránytól függően), 3-4 diák egy ostzályon 



A TANULÁSI FOLYAMAT KULCSA 

Képzés gyakorló cégben (virtuális vállalatban) - tantárgy 

A diákok 2-3 hónap után újra és újra munkahelyet cserélnek, így ismerik meg a 

szakirányukhoz köthető összes tevékenységet. A tantárgy 4. év végéig 

folyamatos. 

- A folyamat elején a tanár impulzusszerű feladatokat ad valós gazdasági 

helyzeteket szimulálva, és folyamatosan kapcsolja be a céget a virtuális 

gazdaság körforgásába. 

- Ha a bekapcsolódás befejeződött, a tanárnak „csak” moderátori szerep 

marad, míg a diákok megélik a valós gazdasági pénzügyi helyzeteket 

diáktársaikkal, a gazdasági helyzetek-feladatok pedig a többi résztvevő 

céggel való kapcsolatokból erednek. 



A TANULÁSI FOLYAMAT KULCSA 

A tantárgyat tanirodákban oktatják, melyekben a 
munkahelyek elrendezése a vállalati osztályok 
logikáját követik. Minden munkahely számára 
elérhető a  nyomtató-fénymásoló és a szélessávú 
internet. 
Minden cég nyomtatott dokumentációt vezet. 

Az iskola befejeztével a diákok választhatnak, 
hogy felszámolják a vállalatukat, vagy 
továbbadják a következő generációnak. 

A valós cégekben eltöltött gyakorlati oktatáson 
az órákon megtapasztaltakat csiszolják, pontosan 
meghatározott feladatcsoportok alapján. 



ELŐNYÖK: 

- A középiskola után azonnal munkahelyre 

váltható ismeretek 

- Az elméleti órákon tanultaknak az azonnali 

alkalmazása 

- A formanyomtatványok, fizetőeszközök 

kezelésének korai elsajátítása 

- Rendszerben való gondolkodás  

- Jó alap a továbbtanuláshoz 

- A gyakorlati tudást igénylő versenyeken óriási 

előny 

 



MÉLYPONTOK: 

- 2012 végén a GIZ arra hivatkozva, hogy 

feladatát elvégezte, a reformfolyamat véget 

ért, kilépett a projektumból. 

- Erre a rendszer hordozói nem voltak felkészülve 

és a fenntarthatóság kérdésessé vált. 

- A Szervizközpont és a Virtuális bank státusza, 

valamint az ott dolgozó tanárok bére csak 

hosszas egyeztetések után lett tisztázva. 

- 2013-ban stabilizálódott a helyzet, és a működés 

folyamatos. 

 

 



TERVEK: 

 Továbbra is a Tisza mente gazdasági, jogi és 

kereskedelmi elitjének a bölcsője maradni. 

 Bekapcsolódni a szerbiai mint a 

magyarországi versenyek és más folyamatok 

rendszerébe, ezzel is bővítve tanulóink 

lehetőségeit és tudását. 

 Folyamatosan újítani úgy szellemi tőkénket, 

mint felszerelésünket alapítóink segítségével 

és más forrásokból. 

 A diákok vállalkozási és itthonmaradási 

kedvének további ösztönzése. 



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 

 

ELÉRHETŐSÉGEK: 

  Zenta, Fő tér 12. 

 

             +38124/811-549 

 

             www.ekonomska-skola.rs 

 

       facebook.com/ekonomskasenta 


