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Iskolakert program

- bevált gyakorlat

- támogatja a környezeti nevelést,

- segíti az ökológiai szemlélet alakítását

- az egészséges táplálkozás kiemelése

- a gyerekek megismerkedhetnek a 

körülöttük élő növényekkel

Diákvállalkozás program

- egész tanéven átívelő program

- vállalkozás működtetése valós 

környezetben 

- legális pénzügyi  forgalom bonyolítása

- pénzügyi terv

- elszámolni a bevétellel a tagok és körülöttük élő növényekkel

- növénytermesztés alapjait 

- biogazdálkodás gyakorlati 

megoldásait

- elszámolni a bevétellel a tagok és 

befektetők felé

- tapasztalati tanulás

- vállalkozói kompetencia fejlesztés



környezeti nevelés

gazdasági, 

pénzügyi, 

vállalkozói oktatás 
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Mindennapos pénzügyi döntések:

- mit vigyek uzsonnára ?

- mivel menjek iskolába?

- milyen füzetet vegyek?



Miért lehet érdekes az iskoláknak?
- biológia/természetismeret/matematika/technika/pénzügyi ismeretek 

és vállalkozói kompetenciafejlesztés

- az ismeretek nem önálló tantárgyak formájában 

- diák megtanulja  összekötni azokat más forrásból szerzett 

információkkal

- a gyerekek sajátjuknak érezhetik a vállalkozást- a gyerekek sajátjuknak érezhetik a vállalkozást

- legális pénzforgalmat bonyolíthatnak

- bevétellel gazdálkodhatnak, tervezhetnek

- szabadban töltik az időt 

- be lehet vonni a helyi közösséget, 

- lehet nyitni az üzleti élet felé a kapukat

- növénytermesztés alapjai 

- segítheti a vállalkozás az iskola kertjének a fenntartását, pénzügyi 

fenntarthatóságra nevelés

- folyamatos szakmai támogatás



Miért lehet érdekes a diákok számára?

- a tapasztalati tanulás (nem kell egy helyben ülni, lehet beszélgetni, 

mozogni, megbeszélni problémákat)

- jelentős mértékű  autonómia    

- erősebb a motiváció

- azok a gyerekek is sikerélményhez juthatnak, akiknek az osztálytermi - azok a gyerekek is sikerélményhez juthatnak, akiknek az osztálytermi 

teljesítménye nem olyan kimagasló

- saját bevételük lehet, amivel gazdálkodhatnak



Pénzügyi Pénzügyi 
oktatás
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