Projekt 1.
Iskolánk is csatlakozott a Digitális Témahét rendezvénysorozathoz. Nálunk egy napba próbáltuk
besűríteni a programokat.
Projekt címe: Cégalapítás - egyéni vállalkozás.
Tantárgyak, amelyeket érintett: Vállalkozás; Jog; Gépírás; Informatika (szövegszerkesztés/ adatbáziskezelés modul).
Projekt célja: - tartalmi szempontból -: a hazánkban alapítható cégformák rövid jellemzőinek
megismerése. Az egyéni vállalkozás előnyeinek/ hátrányainak feltárása. Egy megalapításra kerülő cég
alkalmazottak felvételén használható interjútípusok megismerése. A megalapított cégbe felvett
dolgozók adataiból „részadatok” kigyűjtése. Az alkalmazottak járulékos költségeivel való
megismerkedés. Különböző szempontok szerinti adatok kigyűjtése.
Résztvevő tanulói létszám: 24 fő. (4 osztályból)
Résztvevő nevelői létszám: 4 fő.
Meghívott előadó: 1 fő.
1. óra: A meghívott előadó érdekfeszítő bemutatót tartott – prezentációval kiegészítve – az
egyéni vállalkozás titkairól. Reális képet festett ebben a vállalkozási formában rejlő
előnyökről, hátrányokról.
2. óra: A leggyakoribb Magyarországon megtalálható cégformákat röviden bemutató - minta
utáni megformázott dokumentum elkészítése volt a cél. (Mindez kiegészítésre került a QR
kóddal beazonosított weboldalakról gyűjtött információkkal.) A tanulók csoportokban
oldották meg a feladatokat. Minden csoport, minden tanulója a maga szintjének megfelelő
feladatsort/- részt kapott gépelni és formázni, majd az elkészült egységeket a
"csapatkapitány" egy állományba szerkesztette össze a többiek segítségével. Így alakultak ki a
közös szövegek. (Előzetes tudásra csak némileg alapozhattunk, hiszen a cégformák
többségének csupán az elnevezése ismert a tanulók előtt, de a jellemzőik nem igazán. A
projekt ebben is segített számukra.) A produktumok bemutatása csoportonként történt,
melyek IKT táblán kerültek kivetítésre.
3. óra: Egy fejvadász cég számára állítottak össze a tanulók egy felvételi interjú típusait
bemutató szöveget, amelyet irányítottan kellett megformázniuk. A produktum kapcsolata – a
projekt többi elemével -; amennyiben vállalkozást alapítunk, szükséges lesz dolgozók
alkalmazása is. Hogyan tudod eldönteni, hogy kit érdemes alkalmaznod? (A szöveg
kiegészítése okostelefonon/ számítógépen gyűjtött információkkal.) A produktumok a tanulói
gépeken/ az IKT táblán megjelenítve kerültek bemutatásra, értékelésre.
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(Visszacsatolás a korábbiakra.) A diákat ki kellett egészíteniük az okostelefonon/
számítógépen gyűjtött objektumokkal. A produktumok ellenőrzése az interaktív táblán
történtek meg, közös értékeléssel egybekötve.
5. óra: Egy vállalkozásban dolgozók adatainak nyilvántartását kellett megoldania a tanulóknak.
(Több adattáblával tarkítva.) Ezekből az adattáblákból kellett a főnökük számára éppen
szükséges adatokat a megadott szempontok alapján kigyűjteniük, megjeleníteniük,
szerkeszteniük. A produktumok ellenőrzése a tanulói számítógépeken történtek meg, közös
értékeléssel egybekötve.
Zárásként a produktumok segítségével felidéztük, hogy milyen cégformákat ismerhettünk meg,
jellemzőikkel együtt. A tanulókban kialakult egy saját vélemény az egyéni vállalkozással
kapcsolatban - a nap végére.
(Fotókat és videó anyagokat ld. Projekt 2.-nél!)

