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A KIINDULÓPONT

Új szakok a németországi modell 
alapján véghezvitt reformok után:

– Pénzforgalmi ügyintéző

– Ügyintéző titkár– Ügyintéző titkár

– Kereskedelmi és szolgáltatási ügynök.



A KIINDULÓPONT

– Az újjászervezés eredményeként a diákok az iskolai oktatás keretein belül és 
különböző gazdasági vállalatokban olyan versenyképes tudást szereznek, amely 
hozzásegíti őket a sikeres szakmai életpálya kiépítéséhez.

– Nagyszámú nyelvi és informatikai tanóra.

– Az új alapokra helyezett érettségi vizsga a piaci követelményeknek megfelelő 
tudásfelmérést biztosít.



A KIINDULÓPONT

Virtuális gazdaság

– Szerbiában jelenleg 300 bejegyzett diákvállalat működik, melyek 
virtuális gazdasági térben, hálózatot alkotva üzletelnek 
egymással. Ezek közül 26 virtuális diákvállalatot a zentai 
Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tart fenn.Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tart fenn.

– Mindegyik vállalatban időszakosan váltják egymást a diákok a 
különböző munkakörökben: beszerzési, eladási, pénzügyi, 
számviteli, jogi, HR, raktári szektor-szakiránytól függően.



KIHÍVÁSOK ÉS MEGOLDÁSOK:

Nagy mennyiségű operatív 
tudás a pénzügy, a gazdaság 
és a kereskedelem területéről

Tehetséges diákoknál: a 
tudásanyag szintetizálása, 

elméleti, koncepciós síkra való 
átvezetése 

A diákok nagy része 
felsőoktatási tanulmányokat 

tervez (jól megfigyelhető 
tendencia)

A megfelelő érdeklődésű-
irányultságú diákok bevonzása 

és felvétele az iskolába

A modern, folyamatokat és  
összefüggéseket ismerő 

gazdasági-pénzügyi 
szakemberek utánpótlásának 

biztosítása

és a kereskedelem területéről

1. Emelt szintű oktatás, tanulmányi 
versenyek

2. Gazdasági és pénzügyi kultúra 
népszerűsítése az iskolán kívül

3. Tanulmányutak



A SZAKKOLLÉGIUMI RENDSZER

Célja a diákok kutató hozzáállásának és kritikus gondolkozásának a 
fejlesztése, illetve a minél nagyobb mértékű szakmai tudás és általános 
műveltség elsajátításának ösztönzése. Iskolánkban régen felismertük, 
hogy ezeknek a céloknak a megvalósításához a legrövidebb út a 
versenyeken és konferenciákon való részvételen át vezet.versenyeken és konferenciákon való részvételen át vezet.



A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA AZ OKTATÁSI 
RENDSZERBEN

Állam: bérek, 
felügyelet

MNT: alapítói jogok, 
eszközfelújítások, programok

felügyelet

VAJDASÁG AT: Alapítói és miniszteri 
jogok, eszközfelújítások, programok, 

befektetések 

Önkormányzat: 
költségek, 

befektetések, 
felügyelet

Szakkollégiumi rendszer



A SZAKKOLLÉGIUMI RENDSZER

1. Emelt szintű nyelvoktatás: anyanyelvápolás, irodalmi 
foglalkozások, a szaknyelv használatának fejlesztése és szerb 
nyelvű kommunikációfejlesztés a nemzeti identitás megőrzése 
és a szülőföldön való boldogulás serkentése érdekében.

2. Emelt szintű oktatás gazdasági szaktantárgyakból: ismeretek és Emelt szintű oktatás gazdasági szaktantárgyakból: ismeretek és 
azok alkalmazhatóságának fejlesztése a sikeres szakmai 
előmenetelért.

3. Emelt szintű matematikai és informatikai oktatás a modern, 
rendszerszerű, ok-okozati viszonyokat átlátni képes 
gondolkodásmód fejlesztéséért.



A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KULTÚRA NÉPSZERŰSÍTÉSE

KözgazdÁSZ Palánta verseny

Verseny általános iskolásoknak olyan témákkal és feladattípusokkal, melyek felkeltik 
a 6-8. osztályosok érdeklődését a gazdaság és pénzügy világa felé.

A Pénz Hete rendezvénysorozat

Az általános iskolák számára meghirdetett pályázat során iskolánk műhelymunkákat 
szervez a diákoknak az adott korosztályhoz igazított témákban az alapvető szervez a diákoknak az adott korosztályhoz igazított témákban az alapvető 
pénzügyi és takarékosságra vonatkozó fogalmakat ismertetve.

A női vállalkozások népszerűsítésében való részvétel

Diáklányaink a Női Vállalkozók Fóruma tematikus rendezvényein 
aktív szerepet vállalva, felszólalások formájában fejtik ki, hogyan 
valósíthatja meg céljait egy fiatal lány vállalkozóként.



TANULMÁNYUTAK

Iskolánk kiemelt célja mind a szerbiai, mind a magyarországi gazdaság 
működésének megismertetése a tanulókkal. Külön figyelmet kap az 
oktatás folyamán – a közelmúlt pozitív gazdaságpolitikai történései 
kapcsán – a két rendszer életszerű átjárhatóságának a szemléltetése, 
melynek a legmegfelelőbb módja a közvetlen helyszíni megfigyelés a 
tanulmányutak során.tanulmányutak során.



A 2016/2017-ES TANÉV KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI

• 4. helyezés a Pénzmágnes verseny döntőjén, Kolozsvárott

• 2. helyezés a PénzSztár Dél Kárpát-medencei selejtezőjén

• 9. hely a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny szerbiai fordulójában

• A Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola cím elnyerése első külhoni iskolaként

• A TUDOK konferencia vajdasági fordulójának megszervezése, valamint három 
csapattal részvétel a döntőn

• A Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziumával való testvériskolai 
kapcsolat további elmélyítése



TERVEK

� Továbbra is a Tisza mente gazdasági, jogi és kereskedelmi elitjének a 
bölcsője maradni.

� A szerb-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez szükséges emberi 
erőforrás kinevelésében való részvétel

� Folyamatosan újítani mind a szellemi tőkénket, mind felszerelésünket � Folyamatosan újítani mind a szellemi tőkénket, mind felszerelésünket 
alapító intézményeink segítségével, de más forrásokból is.

� 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


