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A kérdés

� Többen és többször megkérdezték tőlem már a verseny 
kapcsán, - és azt gondolom most Önök is azt szeretnék 
leginkább megtudni - hogyan lehet egy olyan iskola 
csapatának bejutni egy pénzügyi – gazdasági verseny csapatának bejutni egy pénzügyi – gazdasági verseny 
legjobbjai közé, sőt meg is nyerni versenyt, ahol az 
iskola oktatási tervében nincs ilyen jellegű képzési cél? 

� Hogyan előzheti meg egy gimnazista csapat a 
gazdasági szakirányos iskolák - gazdasági ismeretekkel 
felvértezett - diákjaiból álló csapatait? 

� A „Részvényesek” tapasztalatai …
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Hozzávalók

Külső 
környezet

• Verseny kiírás
• Motiváció

Iskola

•A nevelési programban nem szereplő témák megismerését is támogató 
iskolavezetés (mentori rendszer)
•Versenyszellem és verseny gyakorlat

Diák

• Nyitott, érdeklődő, logikusan gondolkodó, és kiváló általános 
műveltséggel rendelkező diákok (legalább 4 fő)

• Csapatszellem, (ön)szervezési és kooperációs készség
• Kíváncsiság, az összefüggések megértésére való igény
• Hajlandóság a szükséges lexikális tudás megszerzésére is

Mentor

• Gazdasági ismeretek és gyakorlat
• Pozitív attitüd
• Idő

3
Figura Magdolna                                                                                                              EduRisk
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos  Gimnázium



Külső környezet: 
A Verseny

� Versenykiírás:
� A verseny lehetőséget jelent a megszerzett ismeretek 

„kamatoztatására”, azok felfrissítésre és természetesen ösztönöz 
az ismeretek bővítésére is.

� Motiváció: � Motiváció: 
� Maga a versenyen való sikeres részvétel is ösztönző, különösen 

ha ezt a mikro- és makrokörnyezet megfelelőképpen elismeri 
� Oklevél,
� Dicsőségtábla
� Felvételi pont, stb

� A motivációt erősíti, ha ezeken kívül a jutalom materializálható 
formában is megjelenik az ösztönzők között

� Materiális jutalom
� Ismeretbővítési lehetőség, stb
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Az iskola: 
Balassi Bálint 8 évfolyamos Gimnázium

� Mentori foglalkozások: 
� Az iskola széles körben ad lehetőséget arra, hogy a diákok szakköri, 

mentori foglakozások keretében az érdeklődésüknek megfelelő 
foglalkozásokon vehessenek részt. 

� Ez ad lehetőséget gazdaságtan témakörben is az ismeretszerzésre.� Ez ad lehetőséget gazdaságtan témakörben is az ismeretszerzésre.

� 8 évfolyamos iskola:
� Az iskolába bekerülő diákok képességei igen jók
� A záróvizsga rendszer jó alapot teremt a versenyeken való sikeres 

részvételre
� A versenyeken való részvételt az iskola komolyan támogatja. 

� Erős alapműveltség:
� Gazdaságföldrajzi és gazdaságtörténeti ismeretek
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Diákok (1)
Előfeltételek 

� Nyitottság és érdeklődés

� Logikus gondolkodás

� Kíváncsiság, az összefüggések megértésére való igény� Kíváncsiság, az összefüggések megértésére való igény

� Verseny gyakorlat

� Kiváló általános műveltség
� Ez a „Részvényesek” fő erőssége a gazdasági iskolákkal 

szemben
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Diákok (2)
Ismeretszerzés

� Versenyszellem

� Csapatszellem, (ön)szervezési és kooperációs készség

� Hajlandóság a szükséges lexikális tudás � Hajlandóság a szükséges lexikális tudás 
megszerzésére is

� A gazdaságtani összefüggések megértésének  és 
megtanulásának fontos lépése, a meglévő lexikai 
ismeretek és a probléma közötti kapcsolat keresése és 
annak felismerése

7
Figura Magdolna                                                                                                              EduRisk
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos  Gimnázium



A Mentor szerepe
� A mentor – felkészítő tanár – ugyan nem elengedhetetlen a 

versenyeken való részvételhez, de úgy vélem, hogy a siker 
esélyét a jó mentor jelentősen javítja. 

� Segíti az ismeretszerzést
� Ismeretanyagok összeállítása
� Konzultáció� Konzultáció
� Ismeretek ellenőrzése
� Módszertani támogatás, tanácsadás

� Motivál és összetartja a csapatot, amennyiben az szükséges
� Segíti a célok eléréséhez szükséges teendő tervezését, 

megvalósítását
� Konfliktust kezel

� Pszichés támogatást biztosít
� Csapatépítő eseményeken, a verseny fordulóiban
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A sikeres mentorálás feltételei
� Gazdasági ismeretek, jó elméleti és lehetőség szerint 

gyakorlat is (pl. külső mentor bevonásával)
� A téma szeretete – ne kötelességből mentoráljon
� Elkötelezettség, elhivatottság – a mentor érezze 

egyéni céljának és feladatának a diákok gazdasági egyéni céljának és feladatának a diákok gazdasági 
ismereteinek bővítését

� Pozitív attitűd – a csapat mentális felkészültségének 
biztosítására

� Idő – nem csak a felkészítésre, hanem lehetőség 
szerint a versenyen való személyes megjelenésre is.

� „Élő dokumentumok” bemutatása
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Elérhetőségek: 
30-254-07-48
figuramagdolna@gmail.com
balassi@balassi-bp.hu
www.edurisk.hu
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