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Bevezető 
Az útmutató célja 

 

Amennyiben ezt az útmutatót olvassa, minden bizonnyal érdeklődik a gyermekek oktatása iránt, 

vagy már most is sokat foglalkozik a témával. Feltehetően értékeli a hagyományostól eltérő, 

multidiszciplináris szemléletmódot magában foglaló alternatív pedagógiai módszereket. Talán 

végzett is ilyen témájú kutatásokat, érdekelhetik a játékos tanítási módszerek és talán ön is tudja, 

hogy e játékok sokat fejlődtek az elmúlt években. Manapság rendkívül népszerűek a tanítási célú 

játékok, azaz a „játékosítás” az oktatásban is, amit sokan nemcsak szórakoztató tevékenységnek, 

hanem olyan eszköznek tartanak, amellyel az tanításon túl  további célkitűzések is 

megvalósíthatók.   

 

A modern társadalom olyan szociális készségek alkalmazását várja el tőlünk, amelyeket néhány 

évvel ezelőtt kevésbé tartottak fontosnak, mint manapság. A kommunikációs és vezetői 

készségek, hatékony időbeosztás, csapatmunka, kreativitás vagy a felelősségvállalás csupán 

néhány azok közül a készségek közül, amelyek az utóbbi időben nemcsak a munka világában, 

hanem az élet valamennyi területén előtérbe kerültek. Ma már alapvetően fontos, hogy tudjunk 

különböző készségekkel és kompetenciákkal rendelkező emberekkel együtt, csapatként dolgozni, 

ill. a közös cél elérése érdekében összpontosítani a rendelkezésünkre álló erőforrásokat. Ebben a 

kontextusban kapott helyet a „Yard4All - A kert mindenkié” projekt is: azokban a sokszínű 

közösségekben, ahol nemcsak eltérő földrajzi vagy kulturális háttérrel rendelkező egyének, hanem 

fizikális vagy kognitív képességeiket tekintve is különböző emberek találkoznak.   

 

Az „Üzleti & Marketing játék gyerekeknek” útmutató tartalmaz minden szükséges lépést a 

vállalkozásalapítás folyamatához, melyet egy városi iskola tankertjének keretében játék 

formájában valósíthatunk meg. Elsőre úgy tűnhet, hogy egy cég létrehozásának feladata szorosan 

a gazdasági szférához tartozik. Azok a tapasztalatok azonban, amelyek egy cégalapítási kísérlet 

folyamán szerezhetők, valójában rengeteg olyan készség fejlődéséhez is hozzájárulnak, mint a 

kreativitás, a kommunikáció, az összehangolódás képessége, a felelősségtudat és számos további 

készség, melyekkel az egyes lépések során majd foglalkozunk. 

 

A tanárok, pedagógusok és oktatási szakemberek számára készített útmutató célja, hogy 

bemutassa az összes, a játék lebonyolításához alapvetően szükséges lépést, ezzel támogatva a 

gyerekek készségfejlesztését, amelyre minden szakaszban sajátos módszert dolgoztunk ki.  
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Kiknek fejlesztettük ki az anyagot? 

Az IO3 – Üzleti és Marketing játék gyerekeknek programja kiváló eszköz azoknak a tanároknak a 

kezében, akik változást szeretnének elérni a sajátos és a nem sajátos nevelési igényű gyermekek 

mindennapjaiban. A játék segíti a tanárokat, hogy innovatív tanulási folyamatokat valósítsanak 

meg az iskolában, ill. ezáltal saját vezetői készségeiket is fejleszthetik.  

A program végére a tanárok, oktatók és más, gyerekekkel foglalkozó szakemberek képesek 

lesznek bárhol, bármely iskolai tankertben az üzleti marketing elvén működő játékokat vezetni.  

 

A dokumentum célja  

Ez az útmutató 10 lépésből áll, ezek összessége alkotja a teljes játékot. Minden egyes lépésben az 

a cél, hogy a diákok bizonyos készségeit egyénileg és csoportban is fejlesszük. Az egyes lépések 

leírása a következő pontok szerint épül fel:  

 

1. Bevezetés 

2. Tanulási célok 

3. Megvalósítás a tanteremben 

4. A feladat időtartama 

5. A feladatok összekapcsolása 

6. Szükséges erőforrások 

7. Keretek a projekt megtervezésekor 

8. Sablonok és eszközök (a mellékletben, a dokumentum végén található) 

 

E dokumentum célja, hogy a lehető legátfogóbb útmutatóval szolgáljon azon tanárok számára, 

akik 6 és 10 éves kor közötti diákjaikat szeretnék bevonni a játékba. Annak érdekében, hogy a 

programmal szemben érzett fenntartásokat és az esetleges információhiányt minimálisra 

csökkentsük, részletesen kidolgozott anyagot adunk közre, így a tanárok az útmutató 

tanulmányozásával teljes képet kaphatnak az egyes lépésekről. Természetesen a szerzők tisztában 

vannak vele, hogy az egyes csoportok, diákok és az iskolák között számos különbség állhat fenn. 

A dokumentumot egy Európai Projekt keretében készítettük elő, számos európai ország 

partnerszervezete vett részt a játék megalkotásának, megtervezésének és megvalósításának 

folyamatában. Ennek következtében az útmutató elkészítése során a szerzők figyelembe vették a 

következő, az egyes országokban egymástól rendkívüli módon eltérő körülményeket:  

 

- A hivatalos tanterveket, az ország és az iskola jellegétől függően (állami iskola, 

magániskola, …). 

- A tanév rendjét, mely az egyes országokban eltérő lehet.   

- Különböző csoportjellemzőket, a diákok életkorától, a gyerekek csoporton belüli 

arányától függően. 
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- Az egyes csoportok jellemzőit melynek tagjai sajátos és nem sajátos nevelési igényű 

tanulók is.  

- Az országok éghajlata - alapvető jelentőséggel bír a játék alapjául szolgáló iskolai 

tankert szempontjából. 

 

Annak ellenére, hogy a fenti sajátos jellemzőket a szerzők figyelembe vették a játék egyes 

lépéseinek összeállításakor, e dokumentum csak egy útmutató, tehát minden tanár, oktató, 

tanácsadó, aki felelős lesz a program megvalósításáért, szabadon módosíthatja az elemeket annak 

érdekében, hogy a tanítványaival a lehető legtöbbet érje el a játék kínálta lehetőségekből.  

 

Jelen útmutatót – és az ebben hivatkozott Vállalkozói játékot – a „Yard4All - A kert mindenkié” 

projekt keretében dolgoztuk ki. A projekt kritikus jelentőségűnek tartja a gyerekek korai éveiben 

a kognitív és nem kognitív képességek fejlesztését, emellett célja a sajátos nevelési igényű diákok 

inklúziójának elősegítése a sajátos és a nem sajátos nevelési igényű gyerekek közötti társas 

interakciók ösztönzése által. Az „Üzleti és marketing játék gyerekeknek” útmutató a projekt 

harmadik szellemi terméke, emellett a fenti céllal további outputokat nevezhetünk meg:  

 

- Kortárstámogató modell (2. Szellemi termék) 

- Útmutató a matematikai fogalmak iskolai tankertben történő alkalmazásához (4. Szellemi 

termék) 

- Útmutató a természettudományi koncepció iskolai tankertben történő kidolgozásához (5. 

Szellemi termék) 

 

Azokban az iskolákban és oktatási központokban, ahol kipróbálják, értékelik és 

népszerűsítik a szellemi termékeket a diákok körében, várhatóan szélesebb körben 

természetesebbé válik a sajátos és nem sajátos nevelési igényű gyerekek inklúziója. 

Emellett a diákok olyan készségeket és kompetenciákat sajátíthatnak el, amelyek nemcsak 

a jövőbeli szakmai előmenetelükben segítik majd őket, hanem általánosan, a társadalom 

elfogadó tagjaként is fejlődnek majd. Az egyik legrelevánsabb változás az alternatív 

tevékenységen keresztül érhető el (10. melléklet: Támogatási kampány), amelyet egy 

spanyol tanár fejlesztett ki annak érdekében, hogy a projekt hosszú távon fenntarthatóvá 

váljon az iskolájában.  

Ez az útmutató a végleges változat, amely a tesztelési időszakban résztvett tanárok, 

oktatók és diákok empirikus tapasztalatai szerint javasolt fejlesztéseket és változtatásokat 

is tartalmazza.  
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Üzleti marketing 

útmutató 

gyerekeknek 

0. lépés: A kert megismerése 
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1. BEVEZETÉS 

- Javasolt életkor: 6-12 éves kor 

- Időtartam: 2-3 óra 

Az első lépésben, amely „A kert megismerése” címet kapta, fontosnak tartjuk, hogy a diákok 

felismerjék a természet jelentőségét. Célunk, hogy a veteményeskert művelése bekerüljön a 

tantervbe, felhívva a diákok figyelmét az ilyen típusú tevékenység előnyére: az étel, az egészség, 

a természetvédelem és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatok fejlesztésére, a szerves hulladék 

mennyiségének csökkentésére, az állampolgári felelősségvállalásra és a minőségi élet 

ösztönzésére az iskolákban.  

Amennyiben az iskolai tankert valamennyi szereplő számára elérhető az iskolai környezetben, 

nagy lehetőséget biztosít a diákok készségeinek ingrált fejlesztésére.  A játék első lépése a saját 

iskolai lehetőségek kiaknázása, arra ösztönözzük a diákokat, hogy a legmegfelelőbb helyet 

alakítsák ki a zöldségek ültetéséhez és gondozásához.   

„Az iskolai tankertben történői oktatás rengeteg lehetőséget rejt magában. Ez olyan külső 

környezet, amely támogathatja  vagy hátráltathatja a személyiség fejlődésének folyamatát és az 

oktatási tevékenységek fejlesztését.” (Zabalza, 2001 in Neves, 2014) 

 

2. A TANULÁSI CÉLOK  

 Általános cél:  

o Ismerjük meg az iskolában rendelkezésre álló teret, az abban rejlő lehetőségeket a 

mezőgazdasági termények megtermelésével összefüggésben.  

 Speciális célok:  

o Tanítsunk a gyerekeknek természettel kapcsolatos ismereteket, és növeljük 

bennük a természettudatosságot. 

o Népszerűsítsük a jóllétet és az egészséges szokásokat az iskolai környezetben. 

o Tudjuk meg, hol lehet zöldségeket/gyümölcsöket termeszteni és tisztázzuk, hogy 

ehhez milyen eszközökre van szükség. 

o Keltsünk érdeklődést a zöldség-/gyümölcstermesztés iránt az iskolában.  
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3. MEGVALÓSÍTÁS A TANTEREMBEN 

E tevékenység során a gyerekek megismerhetik a tankertnek szánt területet és tanulhatnak arról, 

hogy hogyan lehet művelni a földet, valamint hogy mely növények a legalkalmasabbak arra, hogy 

itt termesszük őket.  

A folyamat négy lépésből áll:  

 1. lépés  HOZZUNK LÉTRE CSAPATOKAT (csapatonként 3 vagy 4 gyerekkel) – 

Lényeges szempont, hogy a csapatokat a kooperatív tanulási módszerekkel összhangban 

alakítsuk ki, a csoportalakítás szempontjából a 

sokféleség elvének megvalósulását 

ösztönözve az összes csoportban.  

 2. lépés   AZ AGRÁRMÉRNÖKÖK:  

ebben a szakaszban a diákok egy mérnök 

szerepébe helyezkedve mérik fel és 

határozzák meg, hogyan lehet a 

legeredményesebben megművelni a 

tankertet. 

Minden csoport kap egy ún. 

mérnökcsomagot, amely a következő 

felszerelésből áll: egy mérőszalag, egy 

nagyobb kartonlap(vagy műszaki rajzlap) a kert megrajzolásához, iskolai kellékek (tollak, 

színes ceruzák, jelölő címke….) és egy számológép. 

A cél, hogy közelebbről is megismerjük a kertet, különböző méréseket végezzünk és papírra 

vessük a kert vázlatos rajzát. (A 4. lépés a 3. lépésben tanulmányozott növények kiválasztásával 

zárul.) 
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 3. lépés  RÜGY ASSZONY LECKÉJE: A növénynevelde az a hely, ahol a növényeket 

szaporítják és a megfelelő fejlettség eléréséig növekednek. Ebben a lépésben a csapatok 

kutatás végeznek az egyes növényekkel kapcsolatban, majd eldöntik, hogy mely fajták a 

legalkalmasabbak a kerti termesztésre.  

 

 

 

 

 

A feladat végrehajtása során a mellékelt minta szerint kell haladni és érdemes meghatározni a 

tankertekben termeszthető 10 növény főbb jellemzőit. 

 4. lépés A LEENDŐ KERTEM: a feladat teljesítéséhez a csapatok elkészítik a kertjük 

tervét (2. lépés), amit kiegészítenek a növényekkel, figyelembe véve a kert valós méreteit és a 

növények termesztéséhez szükséges teret. Az elkészült rajz lesz az iskolai tankert terve, ami a 

tanév során végzendő további tevékenységeket alapjául is szolgál.  
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Hasznos tipp! A kert valós méreteit arányosan kicsinyítsük a papír méretéhez igazodva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A feladatok időtartama 

A gyakorlatokat úgy dolgoztuk ki, hogy 50 perces tanórák során két hét alatt kivitelezhetőek 

legyenek. A feladatokra szánt idő a tanár egyéni mérlegelése alapján növelhető.  

 A feladatok összekapcsolása 

A folyamat során fontos betartani az útmutatóban meghatározott sorrendet.  

 A feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások 

Feladat Eszközök, erőforrások 

1. Csapatokra osztás nincs szükség eszközre  

2. Az agrármérnökök 

 

Csomag: (csapatonként) 

 egy mérőszalag 

 egy nagyobb 

kartonlap a kert 

megrajzolásához 

(vagy műszaki rajzlap) 

 iskolai eszközök 

(tollak, színezők, 

öntapadós 

jegyzettömb ...)  
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 egy számológép. 

3. Rügy asszony leckéje Növényminták 

4. A leendő kertem A megrajzolt térkép a 2. 

lépésből 

 

 Projekt ütemterve: 

  Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Már. Ápr. Máj. Jún. 

0. A KERT MEGISMERÉSE              
1. A VÁLLALATOM 
ÖTLETÉNEK ELEMZÉSE             

2. AZ ÉN VÁLLALATOM             

3. A TERMÉK             

4. A VÁSÁRLÓM              

5. PROTOTÍPUS- MVP              

6. PIACKUTATÁS             

7. ÜZLETI TERV             

8. DIGITÁLIS MARKETING               

9. TERMELÉS             

10. ELADÁS- Záró esemény                      

*A projekt ütemterve csak javaslat, ha szükséges, az iskola és az ország sajátosságaihoz igazítható.  

4. SABLONOK / ESZKÖZÖK 

Lásd 1. számú melléklet 
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Az itt látható képek a budapesti Kelenvölgyi Általános Iskolában megvalósított tesztelési időszak 

alatt készültek. Ezúton is köszönjük a pedagógusok és diákok együttműködését. 
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Üzleti marketing 

útmutató 

gyerekeknek 

1. lépés: A vállalatom ötletének elemzése  
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1. BEVEZETÉS 

- Javasolt életkor: 7-12 éves kor 

- Időtartam: 2 óra 

 

Ha nem ismerjük mélységében a vállalkozásunkat, nem fogjuk tudni meghatározni, hogy mire van 

szükségünk a cég fejlesztéséhez. Minden vállalkozást - függetlenül annak nagyságától vagy 

helyzetétől -, bizonyos időközönként érdemes ellenőrizni annak érdekében, hogy 

megvalósíthassuk a kívánatos újításokat.  

Az elemzés elvégzéséhez a SWOT-analízis módszerét (vagy SWOT-mátrixot) alkalmazzuk: ez olyan 

stratégiai tervezési technika, amelynek segítségével egy személy vagy szervezet azonosítani tudja 

az üzleti versennyel, illetve a projekttervezéssel kapcsolatos erősségeit, gyengeségeit, 

lehetőségeket és veszélyeket. A négy elem közül kettő a belső elemzés része, a másik kettő pedig 

a külső elemzésé, hiszen a vállalkozásunk sikere egyrészt önmagától, másrészt a környezetétől 

függ. 

A SWOT-analízis lehetővé teszi a diákok számára, hogy teljes mértékben tudatosítsák a döntésben, 

esetünkben az üzleti döntéshozatalban szerepet játszó valamennyi releváns tényezőt, ezáltal 

elősegítve a projekt fejlesztésekor számításba veendő legfontosabb szempontok vizsgálatát. Így 

a pozitív tényezőket, előnyöket jobban ki tudják majd használni, a negatív elemeket pedig 

megpróbálhatják majd csökkenteni. 

2. TANULÁSI CÉLOK 

 Általános célkitűzés:  

o Készítsünk egy SWOT-analízist és egy üzleti modell mintát a „vállalatra” vetítve.  

 

 Speciális célkitűzések:  

o Határozzuk meg a vállakozás konkrét jövőképét;  

o A vállalkozás és a konkurenciák elemzése; 
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o Dolgozzuk ki a döntéshozatali és a problémamegoldási stratégiákat; 

o Határozzuk meg, hogyan fog működni vállalat.  

 

3. MEGVALÓSÍTÁS A TANTEREMBEN 

Az előző lépések során megismertük a vállalkozásunkat: a munka helyszínét és a vállalkozásunk 

számára legalkalmasabb termékeket, továbbá létrehoztuk a vállalat alapjait (a csapatot és a nevet).  

Ezért külön-külön fogjuk megvizsgálni a már megalkotott két elemet. 

A SWOT-modell segítségével elemezzük azt, hogy mint újonnan létrejövő vállalat milyen 

gazdasági teljesítőképességgel rendelkezünk, ennek során megvizsgáljuk a csapatunk erősségeit 

és gyengeségeit, valamint azt, hogy milyen lehetőségekkel és veszélyekkel szembesülhet a 

vállalkozásunk az üzleti életben. 

A vállalat elemzéséhez az ún. Canvas model stratégiai üzleti módszert használjuk majd, amely 

lehetővé teszi az üzleti modell vizuális elemzését annak érdekében, hogy növeljük a vállalkozásunk 

esélyeit a sikeres működés érdekében.   

A folyamat két lépésből áll:  

 1. lépés: a vállalkozás SWOT-analízise: A csatolt minta alapján minden csapatnak a 

meghatározott kérdések mentén kell elvégeznie az elemzést, figyelembe véve a megadott 

példákat. A mintát a 2. mellékletben találod. 

Hasznos tipp: a tanárnak egyesével emelje ki minden csapattag erősségét.  

 

 2. lépés: Canvas üzleti modell: Ezzel a modellel (2. melléklet: 1.2. munkalap) 

létrehozzuk az üzleti modell vizuális ábrázolását, kiemelve az összes kulcsfontosságú 

stratégiai tényezőt. Más szavakkal, ez egy általános, holisztikus és teljes áttekintés a vállalat 

működéséről, ügyfeleiről, bevételi forrásairól és további részletekről. 
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A feladatok meghatározása:  

-   1. feladat: SWOT: - a tevékenység 

során lehetőség nyílik a csapatok 

erősségeinek és gyengeségeinek 

megismerésére. A szakasz teljesítéséhez 

minden csapat kap egy feladatlapot (1.1. 

feladatlap), mely különböző kérdéseket 

tartalmaz a SWOT-analízis négy területéhez 

kapcsolódva (erősségek, gyengeségek, 

lehetőségek és veszélyek). Ezek 

megválaszolásával a csapatok ki tudják tölteni a sablont. Nem szükséges valamennyi kérdésre 

válaszolni. 

 

Fontos, hogy a tanár kövesse figyelemmel a 

feladat végrehajtását, így nem vesz igénybe 

egy óránál több időt.  

 

 

 

-  2. Feladat: CANVAS ÜZLETI MODELL MINTA - E vállalkozási módszertan 

elsajátításához az üzleti modell minta egyszerűsített változatával fogunk dolgozni (1.2. Munkalap 

Canvas modell). Hat központi elemünk lesz: Mivel álluk szemben? (probléma), mit tegyünk? 

(megoldás), mitől különleges? (javasolt egyedi értékelés), hogyan tudassuk ezt az emberekkel 

(csatornák), kinek szól? (ügyfélszegmensek) és mennyiért fogjuk eladni? (költségstruktúra). 
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Ennél a módszernél öntapadós jegyzetpapírokra lesz szükségünk. A diákok minden mezőben 

elhelyezik a jegyzeteiket, amelyeken a vállalkozás átfogó képének megalkotásához fontos 

elképzeléseiket jelenítik meg.  

 

 Az egyes feladatok időtartama  

A feladatokat úgy dolgoztuk ki, hogy 50 perces tanórákon, két hét alatt befejezhetők legyenek.  

- 1. feladat: SWOT analízis: 50 perc. 

- 2. feladat: Canvas modell: 50 perc. 

A feladatokra szánt idő a tanár mérlegelése szerint növelhető.  

 

 A feladatok összekapcsolása 

A feladatokat egymástól függetlenül is megvalósíthatjuk, így nem kell a sorrendet követni.  

A feladatokhoz szükséges erőforrások 

Feladat Eszközök, erőforrások 

SWOT-analízis - Tanár 

- az 1.1. munkalap 

példányai 

CANVAS ÜZLETI MODELL MINTA  - Tanár 

- az 1.2. munkalap 

példányai 

- öntapadós 

jegyzettömb  
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 Projekt ütemterve: 

  Szep Okt Nov Dec Jan Feb Már Ápr Máj Jún 

0. A KERT MEGISMERÉSE              
1. A VÁLLALATOM 
ÖTLETÉNEK ELEMZÉSE             

2. AZ ÉN VÁLLALATOM             

3. A TERMÉK             

4. A VÁSÁRLÓM              

5. PROTOTÍPUS- MVP              

6. PIACKUTATÁS             

7. ÜZLETI TERV             

8. DIGITÁLIS MARKETING               

9. TERMELÉS             

10. ELADÁS- Záró esemény                      

*A projekt ütemterve csak javaslat, ha szükséges, az iskola és az ország sajátosságaihoz igazítható.  

 

5. SABLONOK / ESZKÖZÖK 

Lásd 2. számú melléklet  

 

 



TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821  

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a 

szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.  

   

Üzleti marketing 

útmutató 

gyerekeknek 

2. lépés: A vállalatom  
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1. BEVEZETÉS  

- Javasolt életkor: 6-12 éves kor 

- Időtartam: 5 óra 

Egy cég brandingje alatt azt a folyamatot értjük, amely során felépítünk egy márkát sajátos 

jellegzetességeivel együtt, amelyek segítik, hgoy a cég könnyen beazonosítható legyen a 

célközönsége számára.  

A márka különböztet meg minket a versenytársainktól.  

A márkaépítés alapvetően a márka létrejöttének folyamata, maga a márka a vállalat vizuális 

megjelenítése, beleértve a logót, a színpalettát, illetve a vállalat jellemzőit és elnevezését.  

Meg kell határozni a saját márka jellemzőit és azt, hogy mi különböztet meg minket a többiektől.  

 

2. TANULÁSI CÉLOK 

 Általános cél:  

o A vállalat népszerűsítése. 

 Speciális célok:  

o A csapatmunkához szükséges lépések tudatosítása; 

o Kommunikációs készségek fejlesztése; 

o Innovatív, proaktív és vállalkozó szellemű munkavégzés; 

o A szervezet imidzsének a kialakítása közös ötletelés és tervezés során 

 

3. MEGVALÓSÍTÁS A TANTEREMBEN 

Az üzleti vállalkozások megkülönböztető jegyei az elnevezésük és a márkajelzésük. Ebben a 

játékrészben ebből kifolyólag olyan lépéseket követünk, amelyek során a leendő üzleti 

vállalkozásunkkal kapcsolatos minden, a „vállalati márka” megalkotásához szükséges elemet 

létrehozunk. Ahhoz, hogy a játéknak ezt a szintjét sikeresen teljesítsük, a csapatoknak ki kell 

találniuk egy nevet, egy logót, és azt, hogy hogyan mutatják be a „vállalatukat”.   
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Az itt bemutatott 4 lépés 3 szakaszra oszlik. 

 A feladatok meghatározása:  

- 1. lépés:  A VÁLLALATOM NEVE: a cél az, hogy a csapatok egységben dolgozzanak az ötletek 

megvitatásakor és a csapattagok jussanak konszenzusra a vállalatuk/szervezetük/csoportjuk 

elnevezését illetően. Minden csapatnak lesz egy munkalapja (úgynevezett “szófelhők”), ahová 

feljegyezhetik azokat a kifejezéseket, amelyek szerintük összefüggésbe hozhatóak a vállalkozással, 

figyelembe véve a terméket, a célközönséget és az innovációt is. 

- 2. lépés: A CSAPAT:  - A csapatnak meg kell terveznie a csapattagok szervezeti ábráját, ahol 

minden tagot egy képpel ábrázolunk (akár saját magáról, akár kitalált karakterről mintázva). A mai 

gyerekek, beleértve a sajátos nevelési igényű gyerekeket is, jól kezelik az új technológiákat. 

Figyelembe véve a technológiai lehetőségeket és a ma működő játékok típusait, online képmást 

(avatárt) is létrehozhatnak. Minden gyerek meghatározza a saját karakterét és a csapaton belül 

vállalt felelősségi körét. Ez a feladat weboldalak segítségével is elvégezhető. 

Amennyiben a csapat nem rendelkezik a szükséges technológiai készségekkel vagy technikai 

háttérrel, a feladat internet igénybevétele nélkül, offline módon is teljesíthető, rajzolással, 

újságcikk kivágással, … stb. 

Az alábbiakban pár példa látható olyan weboldalaka, amelyekkel létrehozható online képmás, 

azaz avatár: 

o Mangatar: https://mangatar.framiq.com/pt/construir/ 

o Kartunix: https://www.kartunix.com/simpleac 

o Avatarmaker: https://avatarmaker.com/ 

 

- 3. lépés:  A LOGÓM ÉS A SZLOGENEM: A vállalat arculata rendkívül fontos, ez alapján alakul 

ki a vásárlók első benyomása. A feladatban a csapatoknak rövid tanulmányt kell készíteniük arról, 

hogyan képzelik el a vásárlóknak tetsző, hatásos logót vagy szlogent, illetve el kell készíteniük a 

saját „márkájukat” az iskolában. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a diákok a fejlődés 

más-más szakaszában tarthatnak, így a feladat végrahajtható online eszközökkel és internetes 

kutatás alapján, de elvégezhető újságok, tévéműsorok felhasználásával, vállalatokkal készített 

interjúk, stb. alapján is.  

A feladat végére minden csapatnak rendelkeznie kell saját logóval és szlogennel, melyek 

digitálisan vagy papíron is bemutathatók. A logót és szlogent művészettanár segítségével 

érdemes elkészíteni, fa táblán megjeleníteni , amit aztán elhelyezhetünk az egyes csapatok által 

megművelt kertrészben.  

 

 

 

https://mangatar.framiq.com/pt/construir/
https://www.kartunix.com/simpleac
https://avatarmaker.com/
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Példák weboldalakra, amelyek a logó készítéséhez nyújtanak segítséget: 

o  Aggie: https://aggie.io/ 

o  Canva: https://www.canva.com/design/play?category=tACZCvjI6mE 

o  JS Paint: https://jspaint.app/#local:cebe2dda1746b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aggie.io/
https://www.canva.com/design/play?category=tACZCvjI6mE
https://jspaint.app/#local:cebe2dda1746b
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- 4. Lépés: AZ ÉN WEBOLDALAM: Minden csapatnak el kell készítenie a termékekhez 

kapcsolódó weboldalát. A projekt „életre keltése” érdekében és hogy még dinamikusabbá tegyük 

a játékot, a csapatok weboldala a “Yard4All - A kert mindenkié” projekt weboldalán is 

elhelyezhető. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a diákok rendelkeznek-e a szükséges 

digitális készségekkel a feladat elvégzéséhez és amennyiben nem, akkor érdemes ebbe a lépésbe 

bevonnunk az informatikatanárt vagy a gyerekek családját. Létrehozható akár 

szövegszerkesztőben is egy munkalap,  amelybe a diákok be tudják írni az információkat és 

beilleszthetnek képeket, amelyeket weboldalukon szeretnének látni. Technikai támogatással ezek 

az információs elemek a projekt weboldalán is megjelenhetnek.  

Létezik néhány gyerekbarát internetes weboldalkészítő gyerekek számára:  

o Wix:  Sokféle színes sablon teszi vonzóvá a gyerekek számára ezt a weboldalkészítő 

alkalmazást.   

o SITE123: A legegyszerűbb weboldal-készítő minden korosztály számára, kezdők különösen 

jól használható számára is.  

o Weebly : az oktatási célokra használt változatban a gyerekek biztonságosan tanulhatnak 

és alkothatnak az online térben 

o WordPress: széles körben ismert weboldalkészítő alkalmazás.  

o Simplesite: a legalapvetőbb opció kezdőknek. 

Amennyiben a csapat nem rendelkezik a szükséges technológiai készségekkel, vagy nem áll a 

rendelkezésükre megfelelő technikai háttér, a feladatot offline módon is teljesíthetik. Ebben az 

esetben minden csapat kap egy nagyobb méretű kartonlapot, mintha az a weboldal kezdőlapja 

lenne, amire különböző ábrákat, újságból kivágott képeket, stb. helyeznek el. A projekt során 

végzett tevékenységek publikálása ennél a módszernél úgy biztosítható, hogy a csapat kartonját 

jól látható helyre helyezzük ki az iskolában, amelyet az elvégzett feladatokkal összhangban 

töltenek fel tartalommal a csapattagok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wix.com/
https://app.site123.com/?aff=546637&sid=MTYxMzk5MzQ0NzI3NjoxNjEzOTkzNDQ3Mjc2XzI__cor222565172&l=en&landingSystem=1
https://www.weebly.com/lp/aff/websites/dual-tst?c=mkt_w_chnl:aff_geo:all_prtnr:sas_subprtnr:603075_camp:brand_adtype:txtlnk_ag:weebly_lptype:pdsite_var:366125&sscid=21k5_mu7yb
https://wordpress.com/pricing/?aff=49606&utm_source=-&utm_medium=-&utm_campaign=-&url=https://wordpress.com/pricing/&gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW9s6hOB73kIrrNJ_Epdsi6Mh6AS747l88ht5oEp-moUKi1jlcdYlWhoCXNQQAvD_BwE
https://www.simplesite.com/?culturekey=en
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 A feladatok megvalósításának időtartama 

A feladatokat úgy dolgoztuk ki, hogy 50 perces tanórákon, két hét alatt befejezhetők legyenek. A 

feladatokra szánt idő a tanár mérlegelése szerint növelhető.  

 

 A feladatok összekapcsolása 

Ahogyan az 1. fázisban láthattuk, ebben a lépésben az első szakaszban elvégzett feladatokról 

léptünk tovább a második szakasz feladataira, tehát a korábban elvégzett elemzés alapján 

alkotható meg a a vállalat/szervezet/csoport imidzse.  
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 Az egyes feladatokhoz szükséges erőforrások 

Feladat Eszközök, erőforrások 

1. A VÁLLALATOM NEVE Munkalap példányai 1.1. ,Szófelhők  

2. A CSAPAT  Számítógép  

Iskolai eszközök 

3. A LOGÓM és a SZLOGENEM Számítógép 

Újságok 

Lapok 

Tollak 

Ceruzák 

Ragasztó 

Fa 

Rajztanár 

4. A WEBOLDALAM Számítógép 

Weboldalkészítő gyerekeknek (Wix, 

Site123, simplesite) 

vagy munkalap (word dokumentum a 

weboldal tartalmi elemeivel) 

 

 Projekt ütemterve: 

  Szept Okt Nov Dec Jan Feb Már Ápr Máj Jún 

0. A KERT MEGISMERÉSE              
1. A VÁLLALATOM 
ÖTLETÉNEK ELEMZÉSE             

2. AZ ÉN VÁLLALATOM             

3. A TERMÉK             

4. A VÁSÁRLÓM              

5. PROTOTÍPUS- MVP              

6. PIACKUTATÁS             

7. ÜZLETI TERV             

8. DIGITÁLIS MARKETING               

9. TERMELÉS             

10. ELADÁS - Záró esemény                      

*A projekt ütemterve csak javaslat, ha szükséges, az iskola és az ország sajátosságaihoz igazítható.  

4. SABLONOK / ESZKÖZÖK 

Lásd 3. számú melléklet  
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Üzleti marketing 

játék gyerekeknek 

3. lépés: A termék  
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1. BEVEZETÉS 

- Javasolt életkor: 6-12 éves kor 

- Időtartam: 2 óra 

Egy vállalkozás alapításakor fontos tisztában lennünk azzal, hogy mi lesz a fő termékünk, 

ismernünk kell a termékek sajátosságait, ill. tudnunk kell, hogyan fogjuk eladni a termékeket, 

hogyan keltjük fel az ügyfeleink érdeklődését. 

A termék olyan kézzel fogható vagy eszmei dolog, amiért a a vásárlók többnyire hajlandóak pénzt 

fizetni. A termék élteti a vállalatot, biztosítja a bevételt, kielégíti a vásárlók igényeit vagy 

szükségleteit. 

Ahhoz, hogy sikeres legyen a termékünk, érdemes kutatást végezni és azonosítani a piacon 

elérhető hasonló termékeket, ill. felkutatni a termékelőállítás legjobb módját annak érdekében, 

hogy a lehető legnagyobb hasznot érhessük el.  

Ebben a szakaszban mindent megtanulunk a termékről, lehetővé téve minden csoport számára, 

hogy kutatást végezzen az általuk ültetni kívánt terményről, ami majd termékünké válik. A 

csoportoknak kutatást kell végezniük arról, hogyan termeljenek, milyen költségekkel, mennyit 

tudnak eladni, kinek és hogyan. Azt is meg kell vizsgálniuk, hogy más gyártók hogyan teljesítenek, 

milyen stratégiáik vannak, és hogyan különböztetik meg termékeiket vagy ügyfeleiket. 

 

2. TANULÁSI CÉLOK 

 Általános cél:  

o Ismerjük meg a terméket és találjuk ki, hogyan lehet értékesíteni 

 Speciális célok:  

o A termékkel kapcsolatos ismeretek mélyítése;  

o Kutatás a termék létrehozásának és értékesítésének módjairól;  

o A verseny és a versengés mélyebb megértése;  

o A vásárlói igények alaposabb megismerése. 
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MEGVALÓSÍTÁS A TANTEREMBEN 

Ebben a szakaszban a célunk, hogy a lehető legjobban megismerjük a termékünket, ezért a 

csapatok számára lehetővé tesszük, hogy kutatást végezzenek a termeszteni tervezett növényről.  

A csapatok azt kutatják, hogyan termeljenek, várhatóan milyen költségek merülnek fel a folyamat 

során, mennyi terményt tudnak majd eladni, kinek és hogyan. Arra is ki kell térniük, hogy mások 

hogyan járnak el, milyen stratégiákat dolgoztak ki, ill. hogyan lehet a termékeiket és vásárlóikat 

megkülönböztetni.  

Ebben a szakaszban érdemes nagyobb hangsúly fektetni a csapatok közötti egyeztetésre és az 

elemzésre annak érdekében, hogy fejlesszük a gyerekek permakultúrával és az általuk termeszteni 

kívánt konkrét termékkel kapcsolatos tudását. 

 

A folyamat egy lépésből áll:  

- A termékem története: Ki lesz a győztes? játék 

 

A feladatok meghatározása:  

 

- KI LESZ A GYŐZTES? JÁTÉK A TERMÉKEM MEGISMERÉSÉHEZ: Ebben a feladatban a 

csapatok táblajátékot játszanak, a lépések úgynevezett “házakból” állnak, amelyek hasznos 

információkat tartalmaznak a termékről, a versenytársakról és a permakultúráról. A játékot 

csapatokban kell játszani, dobókockával és játékfigurákkal. A játékban leírt feladatok célja, hogy 

minél több információt gyűjtsünk a termékről. A „házakban” szereplő információk alapjául a 

projekt 5. Szellemi terméke és a partnerség  által kidolgozott permakultúra kézikönyv szolgál .  

 

3 lehetőséget ajánlunk: 

 

- Yard4All - A kert mindenkié játék 

- Yard4All- A kert minkenkié – táblajáték 

- Yard4All- A kert mindenkié – játékos tanulás 
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Az egyes feladatok időtartama 

A feladatokat úgy dolgoztuk ki, hogy 1-2 óra alatt teljesíthetők legyenek. 

- KI LESZ A GYŐZTES? TÁBLAJÁTÉK – 1-2 óra 

A feladatra szánt idő a tanár mérlegelése szerint növelhető. A játék ideje a diákok által megszerzett 

információtól függően alakul: minél többet játszanak, annál többet tanulhatnak.  

 A feladatok összekapcsolása 

E lépés során fontos, hogy betartsuk az útmutatóban meghatározott sorrrendet. 
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 Az egyes feladatokhoz szükséges erőforrások 

Feladat Erőforrás 

5. KI LESZ A GYŐZTES? TÁBLAJÁTÉK - A 

TERMÉK MEGISMERÉSE 

- a játék munkalapjainak 

példányai  

 

 Projekt ütemterve: 

  Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. 

0. A KERT MEGISMERÉSE              
1. A VÁLLALATOM 
ÖTLETÉNEK ELEMZÉSE             

2. AZ ÉN VÁLLALATOM             

3. A TERMÉK             

4. A VÁSÁRLÓM              

5. PROTOTÍPUS- MVP              

6. PIACKUTATÁS             

7. ÜZLETI TERV             

8. DIGITÁLIS MARKETING               

9. TERMELÉS             

10. ELADÁS- Záró esemény                      

*A projekt ütemterve csak javaslat, ha szükséges, az iskola és az ország sajátosságaihoz igazítható.  

 

3. SABLONOK / ESZKÖZÖK 

Lásd 4. számú melléklet 
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Üzleti marketing 

játék gyerekeknek 

4. lépés: A vásárlóm  
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1. BEVEZETÉS 

- Javasolt életkor: 9-12 éves kor 

- Időtartam: 1-2 óra 

 

A Yard4All - A kert mindenkié projekt e szakaszát a híres “Cluedo” társasjátékra 

alapozzuk. Míg a Cluedoban a játékosoknak arra kell rájönniük, hogy ki ölte meg Mr. 

Blacket, a mi verziónkban a gyerekeknek azt kell kitalálniuk, hogy ki, miért, hol és milyen 

feltételekkel vásárolta meg Saláta asszonyt. (Az eredeti játék: 

https://tarsasjatekok.com/tarsasjatek/cluedo-2012) 

 

2. TANULÁSI CÉLOK 

 Általános cél:  

o Tanuljuk meg, hogyan határozzuk meg a vásárlói profilt az iskolai tankertben 

termelt termékek esetében. 

 Speciális célok:  

1. Különböző vásárlói profilok meghatározása a vásárók ízlése, a demográfiai 

jellemzői, vásárlási és életmódbeli szokásai alapján;  

2. Stratégia elsajátítása a potenciális vásárlók csoportosítására; 

3. Megtanulni a potenciális vásárlói csoportok jellemzőinek azonosítását; 

4. Az adott vásárlói profil meghatározásának elsajátítása.  

 

3. MEGVALÓSÍTÁS A TANTEREMBEN 

 A feladatok meghatározása:  

A játék lényege a különböző potenciális vásárlói profilok meghatározása a „Cluedo” játék 

alapján.  

Paradicsom úr eltűnt és senki sem tudja, hogy hol van!!! Az összes többi zöldség aggódva 

keresi őt a kertben, közben rájönnek, hogy minden bizonnyal a zöldségek sorsára jutott: 

Paradicsom urat eladták. De mégis hol? Egy nyomozócsapat segítségét kérték az eltűnt 

kerti növény hollétének felderítése érdekében. Minden detektívcsapatnak ki kell találnia, 

https://tarsasjatekok.com/tarsasjatek/cluedo-2012
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hogy ki, hol és milyen körülmények között vásárolta meg Paradicsom urat. Tökéletes 

rejtély, amire fényt kell deríteni!!! Minden csapat hipotzésiseket állít fel a potenciális 

vásárló személyét illetően, figyelembe véve 3 kérdéskört:  

 

1. Ki vette meg Paradicsom urat? 

2. Milyen főzési szokásai vannak e személynek? 

3. Hol vásárolta meg az illető Paradicsom urat? 

Minden lehetőséget írjunk fel egy-egy kártyára. 

A játék kezdetén minden elemből borítékba teszünk egy kártyát anélkül, hogy bárki is látná azt. A 

csapatoknak a különböző elemeket kombinálásával saját elméletüket alátámasztó hipotéziseket 

kell alkotniuk, hogy megtalálják azt a személyt, aki feltehetőleg megvásárolta Paradicsom urat.  

Amikor minden csapat elmondta a feltételezését és megfelelő indokokkal támasztotta alá, hogy 

szerintük ki a “gyanúsított vásárló”, a tanár ellenőrzi, hogy eltalálta-e valaki a megoldást. Ha nem, 

akkor újabb forduló következik, mindaddig, ameddig a vásárlót, a helyet és az étkezési szokásokat 

ki nem találja valamelyik csapat.  

Személy Étkezési szokások Bolt típusa 

Tony: 30 éves fiatal férfi Szeret főzni Mobil appon 

Petunia: 80 éves asszony sok 

unokával 

Utál főzni Tradicionális piac 

Alfred: 50 éves férfi, 

korábban szakács volt 

Vegán Szupermarket 

Martha: 25 éves nő, egyetemi 

hallgató 

Szereti  a gyorséttermi 

ételeket 

Éjjel-nappali bolt 

Tina: 40 éves nő Főzni tanul Közös beszerző csoport 
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 Az egyes feladatok időtartama:  

A játék becsült időtartama 1 óra, egy alkalommal. Ez az időtartam a tanár döntése szerint 

meghosszabbítható. 

 A feladatok összekapcsolása: A bemutatott játék szorosan összefügg a potenciális 

vásárló profiljának fogalmával. A résztvevők a játék során átfogó képet kaphatnak azokról 

a szempontokról, amelyeket érdemes figyelembe venni a „vásárló személyének” 

meghatározásakor vagy az ügyfél profiljának a megalkotásakor,  akinek a diákok az adott 

terméket szánják. Így olyan attitűdöket sajátíthatnak el a gyerekek, mint az empátia, 

döntéshozatali képesség, stratégia, pszichológiai analízis, stb., ami a „Yard4All - A kert 

mindenkié” projekt egyik fő célkitűzéséhez is kapcsolódik: azaz, hogy a tanulók az iskolai 

tankert és a játék révén vállalkozói kompetenciákra tegyenek szert. 
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 Az egyes feladatokhoz szükséges erőforrások:  

Lépések Eszközök, erőforrások1 

1. Cluedo játék  

- Cluedo tábla az 5 vásárlási helyszín 

bemutatásához2 

- 5 karakter kártya  

- 5 kártya az étkezési/főzési szokásokról 

- 5 kártya a vásár típusaival 

- egy boríték, amibe a kitalálandó 

karaktert tesszük  

 

 

 Projekt ütemterve:  

A Yard4All - A kert mindenkié projekt e szakaszát az április-május során érdemes 

megvalósitani, egy vagy két részletben, az osztálytól, a tanártól és a tanrendtől függően.  

  Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. 

0. A KERT MEGISMERÉSE              
1. A VÁLLALATOM 
ÖTLETÉNEK ELEMZÉSE             

2. AZ ÉN VÁLLALATOM             

3. A TERMÉK             

4. A VÁSÁRLÓM              

5. PROTOTÍPUS- MVP              

6. PIACKUTATÁS             

7. ÜZLETI TERV             

8. DIGITÁLIS MARKETING               

9. TERMELÉS             

10. ELADÁS- Záró esemény                      

*A projekt ütemterve csak javaslat, ha szükséges, az iskola és az ország sajátosságaihoz igazítható.  

                                                 
1 Ezek a felsorolt eszközök a mellékletben megtalálhatók, melyeket a román partneriskola 

fejlesztett le az iskolában megvalósított tesztidőszak során. A partnerség ezúton is szeretné 

megköszönni munkájukat. 
2 A tábla digitálisan is megjeleníthető fehér falfelületre vetítve. 
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4. SABLONOK / ESZKÖZÖK 

Lásd 5. számú melléklet 
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Üzleti marketing 

útmutató 

gyerekeknek 

5. lépés: Prototípus - MVP 
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1. BEVEZETÉS 

Az MVP a minimum életképes termék rövidítése, és ez a végleges termék azon minimális formája, 

amelyet a piacon tesztelnek. Ez lehetővé teszi, hogy megtudja a gyártó, készítő, hogyan reagálnak 

a felhasználók a termékre. Képzelje el például, milyen lenne csak 1 zöldborsó palántát ültetni és 

az eladni, mielőtt az egész udvart borsóval vetnénk be.  

Ebben a lépésben a diákoknak lehetősége lesz annak megtapasztalására, ahogyan egy termék 

kézzelfoghatóvá válik, ill. hogy a termék jobb felhasználhatósága vagy hatékonyabb értékesítési 

módok elérése érdekében esetenként változtatni kell néhány lépésen.  

Ennek a szakasznak a feladatai során a csapatok elemzik az eddig bejárt utat és azt, hogy miként 

kerülhetnek be a piacra, ott hogyan oldják meg az esetlegesen felmerülő problémákat. Ebben az 

esetben az ún. „storyboardot” kell használni, ugyanis ez a megfelelő eszköz a projekt 

előrehaladásának bemutatására (jelen esetben a termék előállításának megjelenítésére).   

A folyamat egy lépésből áll: Történeti tábla  

 

2. TANULÁSI CÉLOK 

 Általános cél:  

o Annak meghatározása, hogy hogyan lehet bekerülni a piacra.  

 Speciális célok:  

o A termék termelési és értékesítési folyamatának mélyebb megértése;  

o A piac reakciójának előrevetítése; 

o Különböző stratégiák kidolgozása a termék helyettesítésére. 

 

MEGVALÓSÍTÁS A TANTEREMBEN 

A struktúra 1 szakaszból áll: 

 A feladatok meghatározása:  
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- A PIAC STORYBOARDJA: ennek az eszköznek számos előnyét használhatjuk, például 

segíti a tervezést és a tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy mi minden szükséges a projekt 

végrehajtásához, vizuális információt nyújt a projekt szakaszairól, eredményesebb 

kontrollt tesz lehetővé és így nagyobb esélyünk van a projektet sikerre vinni. Ez a vizuális 

eszköz más témák esetén is könnyen használható. Lehetőséget ad arra is, hogy a diákok  

szórakoztató módon tanuljanak és egyúttal dolgozzanak saját üzleti vállalkozásukon is. A 

munkalapot négyzetekre osztottuk, ezekben kell a diákoknak a projekt lépéseit bemutató 

ábrákat feltüntetniük. Tehát minden csoport bemutatja az eddig megtett utat (termék 

kiválasztása, a vállalat/szervezet meghatározása, stb.) és a termék előállításához és 

értékesítéséhez szükséges további lépéseket, figyelembe véve különböző eshetőségeket: 

egyrészt bemutatják a lehetséges pozitív végkifejletet, másrészt megjelenítik azokat a 

lépéseket is, amikor a piac reakciója miatt szükségessé válik egy probléma megoldása vagy 

a termék helyettesítése.  

 

 Az egyes feladatok időtartama 

A feladatokat úgy határoztuk meg, hogy heti egy tanóra alatt teljesíthetők legyenek. A feladat 

elvégzésére szánt idő a tanár mérlegelése szerint növelhető.  

 A feladatok összekapcsolása 

Ebben az esetben fontos, hogy az útmutatóban meghatározott sorrendet kövessük.  
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 A feladatokhoz szükséges erőforrások 

Feladat Erőforrások, eszközök 

6. STORYBOARD - Munkalap példányai (6. 

melléklet) 

- Tollak 

 Projekt ütemterve: 

  Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. 

0. A KERT MEGISMERÉSE              
1. A VÁLLALATOM 
ÖTLETÉNEK ELEMZÉSE             

2. AZ ÉN VÁLLALATOM             

3. A TERMÉK             

4. A VÁSÁRLÓM              

5. PROTOTÍPUS- MVP              

6. PIACKUTATÁS             

7. ÜZLETI TERV             

8. DIGITÁLIS MARKETING               

9. TERMELÉS             

10. ELADÁS- Záró esemény                      

*A projekt ütemterve csak javaslat, ha szükséges, az iskola és az ország sajátosságaihoz igazítható.  
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3. SABLONOK / ESZKÖZÖK 

Lásd 6. számú melléklet 
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Üzleti marketing 

útmutató 

gyerekeknek 

6. lépés: Marketingkutatás 
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1. BEVEZETÉS  

- Javasolt életkor: 10-12 éves kor 

- Időtartam: 5 – 6 óra 

A Marketingkutatás a marketinggel összefüggő adatok szisztematikus gyűjtését, elemzését, és 

értelmezését jelenti. A marketingkutatás hasznos és szükséges eszköz, mely elősegíti a 

marketingszakemberek, vagy az adott szervezet vezetőinek megfelelő döntéshozatalát.  

Marketingkutatást alapvetően annak érdekében végeznek, hogy a marketing különböző 

elemeinek (termék, ár, értékesítés helye, promóció) változása miatt bekövetkező fogyasztói 

magatartásváltozást beazonosíthassák.  

A marketingszakembereknek ismerniük kell a változó piaci trendeket, úgy mint a fogyasztói 

igények és preferenciák változása, a piacon megjelenő új termékek, a versenytárs termékének ára, 

hasonló termék, stb. 

A folyamat hat lépésből áll:  

- 1. lépés   Határozd meg a célt és a „problémát”; 

- 2. lépés  Határozd meg a „kutatási tervet”; 

- 3. lépés  Tervezd meg & készítsd elő a „kutatás eszközét”; 

- 4. lépés  Gyűjts adatokat; 

- 5. lépés  Elemezd az adataidat; 

- 6. lépés   Szemléltesd az adataidat, és ismertesd az eredményeket. 

 

2. TANULÁSI CÉLOK 

 Általános cél:  

o Tanuljuk meg, hogy hogyan lehet játékosan marketingkutatást végezni.  

 Speciális célok:  

o A marketingkutatás lépései/elméletének megtanulása 

o A „piaci körülményeket” megismerése 

o A releváns adatokat összegyűjtése 

o Az eredmények elemzése  
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3. MEGVALÓSÍTÁS A TANTEREMBEN 

Mivel az előzőekben már kidolgoztuk a termékötletünket (5. lépés) és meghatároztuk a 

célközönségünket (4. lépés), mutassuk be az ötletünket leendő vásárlóinknak. Ők mondják majd 

meg, hogy elnyerte-e a tetszésüket a termékünk, vagy további fejlesztésre van szükség. Amint 

sikerül megalkotni a termékünk prototípusát (5. lépés), a kutatásunkat arra kell összpontosítanunk, 

hogy a leendő vásárlóinknak tetszik-e az, vagy sem.   

A folyamat 2 szakaszból áll: 

 
A feladatok meghatározása:  

- 1. lépés - HATÁROZZA MEG A CÉLT & A "PROBLÉMÁT": A vállalat története során különböző 

nehézségekkel találkozunk majd, amelyeket, ha nem oldjunk meg vagy nem észlelünk időben, 

bukásához vezethetnek. Ehhez tudni kell, hogyan működik cégünk, és tudni kell, hogyan lehet 

felismerni a felmerülő vagy előforduló problémákat, és hogyan kell kezelni őket. Ne feledjük, hogy 

a problémákat számos tényező okozhatja, főként külső és belső tényezők. Külső tényező lehet az 

éghajlat vagy alacsony szintű termékértékesítés, és belső tényező lehet a feladatok 

megszervezése. Annak ismerete, hogy mi történik mindig, létfontosságú ahhoz, hogy enyhíteni 

tudjuk a negatív hatásokat. 

 

- 2. lépés - HATÁROZZA MEG A "KUTATÁSI TERVET": A kutatástervezés egy stratégia a kutatási 

kérdés megválaszolására empirikus adatok felhasználásával. A kutatási terv létrehozásához 

figyelembe kell vennie:  

o Az Ön általános céljai és megközelítése;  

o A használni kívánt kutatási terv típusa;  

o Az Ön mintavételi módszerei vagy a témák kiválasztásának kritériumai;  

o Az Ön adatgyűjtési módszerei;  

o Az adatgyűjtéshez követendő eljárások;  

o Az Ön adatelemzési módszerei. 

 

- 3. lépés – DIZÁJN & KUTATÁSI ESZKÖZÖK ELŐKÉSZÍTÉSE: itt az ideje, hogy megszólítsuk a 

célközönséget és közvetlenül tőlük kérjünk információt a termékünkre vonatkozóan. Meg kell 

tudnunk, hogy a termék felkeltette-e az érdeklődésüket és hogy megvásárolnák-e azt. 

Győződjünk meg róla, hogy az ötletünk és fejlesztésünk eladható-e a piacon. Kutatást végzünk 

arról, vonzó-e a termékünk, milyen legyen a csomagolása, milyen kiszerelésben áruljuk... Minél 
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több kérdésben vagy minél többféle célcsoportban végeznek a kutatást a diákok, annál jobb, 

hiszen így több adatot tudunk elemezni és megbizonyosodhatunk arról, hogy a termékünk 

tetszik-e a vásárlóknak vagy sem. 

 

A feladat teljesítéséhez kétféle interjú 

közül választhatunk:  

- FÓKUSZCSOPORT: egy adott 

célközönségnek szóló, a készítő 

(jelen esetben a gyerekek) által 

végzett interjúk, melyek során az 

alanyok irányított beszélgetésen 

vesznek részt. Cél, hogy 

megismerjük a fogyasztók 

tapasztalatait, érzéseit és 

gondolatait az adott témával 

vagy érdeklődési körrel 

kapcsolatban. 

 

- KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS:  kutatási módszer, amelyet a válaszadók előre meghatározott 

csoportjától származó információk összegyűjtésére használunk annak érdekében, hogy 

betekintést nyerjünk a különböző érdeklődési területekre. A folyamat során online vagy offline 

kérdőív felhasználásával gyűjtünk adatokat az emberektől. 

 

Jelen esetben azt javasoljuk, hogy a – vásárlói szokások megismeréséhez szükséges -  

fókuszcsoportos interjúkat vagy a kérdőíves felmérést azonos évfolyamra járó osztályok felváltva 

végezzék egymással: az egyik osztály diákjai végzik a felmérést vagy készítenek interjút a másik 

osztály tagjaival.  

 

Az interjúk elkészítéséhez lásd a mellékletben található sablont. 
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- 4. lépés - GYŰJTSE ÖSSZE AZ ADATOKAT: Miután meghatároztuk és kiválasztottuk azokat az 

eszközöket, amelyeket az adatgyűjtéshez fogunk használni, meg kell vizsgálnunk, hogyan 

szeretnénk gyűjteni az adatokat. Ehhez nagyon hasznos eszköz az Excel fájlok, amelyek képletei 

lehetővé teszik a különböző műveletek végrehajtását  

- 5. lépés – EREDMÉNYEK ELMEZÉSE: Ebben a szakaszban az lesz a feladatunk, hogy elemezzük 

a kérdőíves felmérések és a fókuszcsoportos interjúk eredményeit és így eldönthessük, hogy 

sikeres lesz-e a termékünk a piacon vagy sem. Ha az eredmények pozitívak, ez azt jelenti, hogy a 

termékünket könnyen eladhatjuk, ha viszont negatívak, akkor alternatívákat kell kidolgoznunk a 

termékkel kapcsolatban és az új termékre vonatkozóan ismét piackutatást kell végeznünk.  

- 6. lépés - AZ ADATOK VIZUALIZÁLÁSA ÉS AZ EREDMÉNYEK KOMMUNIKÁLÁSA: Most, 

hogy az elemzésünkből származó összes adattal rendelkezünk, különböző stratégiákat 

használhatunk mind a kvalitatív, mind a kvantitatív eredmények mérésére. Mint már említettük, 

az adatok vizualizációja és elemzése előtt tisztában kell lennünk az olyan táblázatok 

fontosságával, mint az Excel, az ilyen típusú fájloknak köszönhetően nagyon könnyű lesz 

grafikonokat létrehozni, ahol az adatok dinamikusabb és egyszerűbb módon jeleníthetők meg. 

 

 Az egyes feladatok időtartama 

A feladatokat úgy határoztuk meg, hogy egy-egy tanóra alatt elvégezhetők legyenek.  

- 1. és 2. lépés: 1-2 óra 

- 3. lépés: 2 óra 

- 4. és 5. és 6. lépés: 2 óra 

A feladatokra szánt idő a tanár mérlegelése szerint növelhető.  
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 A feladatok összekapcsolása 

Ebben az esetben fontos betartani az útmutatóban meghatározott sorrendet, mivel az egyes 

lépések a kutatási kérdések megalkotásán, fejlesztésén és az adatok mérésén alapulnak.  

 

 Az egyes feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások:  

Feladat Eszközök, erőforrások 

1. Határozza meg a célt és a 

„problémát” 

- Számítógépek / tabletek internet 

eléréssel  

- Író- és papíreszközö (tollak, papírok, 

matricák, nagy kartonpapír, díszpapír 

tekercsek) 

2. Határozza meg a kutatási tervet - Számítógépek / tabletek internet 

eléréssel  

- Író- és papíreszközö (tollak, papírok, 

matricák, nagy kartonpapír, díszpapír 

tekercsek) 

3. Dizájn & kutatási eszközök 

előkészítése 

- Számítógépek / tabletek internet    

eléréssel  

- 10-es kérdőív 3 ( 7. melléklet) 

- Hang- / Videófelvétel (vagy esetleg 

mobiltelefon ehelyett)  

4. Gyűjtse össze az adatokat - Google űrlap létrehozása4 

- Excel5 

5. Eredmények elemzése - Google űrlap létrehozása  

- Excel 

6. Az adatok vizualizálása és az 

eredmények kommunikálása 

- Excel 

 

 

                                                 
3 A tanárok vagy a diákok létrehozhatnak egy Google űrlapot ugyanezekkel a kérdésekkel, online interjúk 

elvégzéséhez. Így minden adatot online, Excel fájlban gyűjthetünk. Hozzunk létre annyi linket, ahány munkacsoport 

van az osztályban. 
4 Google űrlap: amennyiben google kérdőívet készítettünk, akkor a felmérés eredményei közvetlenül rendelkezésünke 

állnak az elemzéshez. 
5 Excel: A felmérésekben résztvevők és a kontrollcsoport adatainak összegyűjtése egy excel fájlban megkönnyíti az 

eredmények elemzését. 
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 Projekt ütemterve: 

  Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Már. Ápr. Máj. Jún. 
0. A KERT MEGISMERÉSE  

            
1. A VÁLLALATOM 
ÖTLETÉNEK ELEMZÉSE             
2. AZ ÉN VÁLLALATOM             
3. A TERMÉK             
4. A VÁSÁRLÓM              
5. PROTOTÍPUS- MVP              
6. PIACKUTATÁS             
7. ÜZLETI TERV             
8. DIGITÁLIS MARKETING               
9. TERMELÉS             
10. ELADÁS - Záró esemény                      

*A projekt ütemterve csak javaslat, ha szükséges, az iskola és az ország sajátosságaihoz igazítható.  

 SABLONOK / ESZKÖZÖK 

Lásd 6. számú melléklet 
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Üzleti Marketing 

Útmutató 

gyerekeknek 

7. lépés: A pénzügyi terv 
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1. BEVEZETÉS  

- Javasolt életkor: 10-12 éves kor 

- Időtartam: 3 óra 

A vállalkozás elindításának kulcsfontosságú eleme az üzleti terv részét képező pénzügyi terv 

összeállítása. A pénz ugyanis nem korlátlanul áll rendelkezésünkre, így körültekintően meg kell 

határoznunk, hogy milyen költségek merülhetnek fel a működés során és milyen bevételekre 

számíthat a vállalkozásunk. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk az üzleti életben, a pénzügyi tervre 

támaszkova határozzuk meg a költségvetésünket, ezáltal nyomonkövethetőek lesznek a 

kiadásaink.  

Mindannyian azt szeretnénk, ha annyi pénzünk lenne, hogy ne kelljen aggódnunk miatta, de ehhez 

komolyan kell foglalkoznunk ezzel a lépéssel! 

Ha már a kezdetektől így járunk el, a vállalkozásunk egy napon termelékeny lesz és akár az egész 

világon értékesíteni tudjuk például a megtermelt zöldségeinket! 

 

TANULÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

 Általános cél:  

o Megtanuljuk, hogyan kell Pénzügyi Tervet késziteni. 

 Speciális célok:  

o Az erőforrások kalkulásának megtanulása   

o Pénzügyi Terv elkészítésének legfontosabb lépései 

o Támogatásszerzési lehetőségek meghatározása (közösségi, erőforrásbeli, 

pénzügyi…) 

o A programban résztvevők együttműködésének elérése (kortárs támogatás), az 

együttműködés szükségessének tudatosítása, korlátai, és a bürokrácia által 

meghatározott körülmények.  
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2. MEGVALÓSÍTÁS TANTERMI KERETEK KÖZÖTT 

Az eredményes végrehajtás érdekében a megvalósítási folyamatot két részre osztjuk:  

- Először egy róma kori vízvezetékrendszert építünk majd 

- A második részben szerepjátékban foglalkozunk adóügyi-pénzügyi kérdésekkel. 

- A harmadik részben az iskolakert projektünk számára fogunk készíteni egy pénzügyi 

tervet 

 

 A feladatok meghatározása:  

 

1. lépés: Vízvezetékrendszer építése  

Az osztályt csapatokra osztjuk, minden csapat kap egy pénzügyi tervet.  

A csapatok feladata, hogy építsenek vízvezetéket (régi típusú öntöző rendszer). A csapatok 

lehetőségeitől függően különböző építési módok közül választhatunk, illetve mi is bemutatunk 

néhány példát, amit a feladat elvégzéséhez segítségül lehet hívni (a szükséges eszközök eltérőek 

lehetnek, ezeket a csapattagok képességeihez és a rendelkezésre álló tárgyi eszközökhöz kell 

igazítani).  

- Nagyméretű vízvezeték fából és nádból, melyet szívószál, pálcika, műanyag 

pohár/nád/fakéreg felhasználásával is elkészíthetjük.  https://www.plusarts.es/actividad-

de-agua-caminos-de-agua-p-326-es 

- Kisméretű vízvezeték: a játék alábbi ábrája szemlélteti, hogyan kell elkészíteni az ókori 

római vízvezetéket6 

                                                 
6 Ediciones Laberinto: Hogyan építsünk ókori római vízvezetéket. 

https://edicioneslaberinto.es/producto/construir-un-acueducto-romano/ 

 

A vízvezeték építésének lépéseinek fordítása:  

1. Vágjon ki papírpoharakat az ív íveinek létrehozásához. A csészéket lefelé, egy kis hídra kell helyezni.  

2. A római boltíveket téglából építették. Megpróbálhatjuk reprodukálni őket pillecukrok segítségével: 

simítsa őket ki egy kicsit az egyik oldalon úgy, hogy kissé trapéz alakúak legyenek, majd nedvesítse meg 

őket mindkét oldalon, hogy összetapadjanak, és az egész ív alakot vegyenek fel. 3. Próbáljon meg 

https://www.plusarts.es/actividad-de-agua-caminos-de-agua-p-326-es
https://www.plusarts.es/actividad-de-agua-caminos-de-agua-p-326-es
https://edicioneslaberinto.es/producto/construir-un-acueducto-romano/
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- 2. lépés – SZEREPJÁTÉK: A feladat során három fő szerepkörrel fogunk találkozni: a 

zöldségeskert-társaságokkal (néhányan közülük), egy további csapat alkotja a banki ügyintézőket 

és egy csapat a vállalkozói tanácsadókat. Kisebb gyerekeknél a fő szerepek a következők lehetnek: 

kertészek, építőanyag kereskedők, a munkálatok során segédkező barátok. Esetükben a banktól 

vagy boltoktól érkező értesítések kisebb összegről szóljanak, például  1-10 €, vagy  2-2 € vagy 200 

forint, 500 forint. 

 

 

o 1. szerepkör: Zöldségeskert- társaság. Feladatuk a vízvezeték kiépítése, melynek 

segítségével könnyebben jut el a víz a zöldségeskerthez. Ehhez kapnak néhány eszközt 

(karton, ragasztószalag, műanyag poharak, ollók…) – de nem az összeset. Azoket ugyanis, 

                                                 
szilárdabb íveket építeni a súrolópárnák segítségével. Egy jelölővel ossza el a súrolópárnát hosszirányban 

ketté, majd rajzolj ferde vonalakat szabályos, 3 és 1 cm távolságban.  

4. Vágd le a vonalak mentén, és trapéz alakú töredékeket kapsz majd. Ragasszuk össze őket, és tartsuk az 

egész rövid oldalt ugyanazon a területen, amíg íve nem lesz. 



TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821  

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a 

szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.  

amelyekre a  feladat végrehajtásához még szükségük lesz, meg kell ugyanis vásárolniuk. 

Az eszközök felosztásához használjuk az 1. sablont. 

o 2. szerepkör: Banki ügyintézők. a csapatnak küldetése, hogy banktisztviselőként üzeneteket 

juttassanak el a banktól a zöldségeskert-társasághoz. 

 1. számú értesítés: Locsoló Kisasszony, a paradicsom értékesítésből számazó 100€ 

jóváírásra került a számláján.  

 2. számú értesítés: Kapa Kisasszony, megkaptuk a bérleti díjról szóló számlát, 

melynek alapján önnek ma 120 € -t kell fizetnie.  

 3. számú értesítés: Metszőolló Úr, megkaptuk az eszközvásárlásról szóló számláját, 

így ma 30€ -t kell fizetnie. 

 4. számú értesítés: Gereblye Úr, megkaptuk a vízszámlát, ma 50€ -t kell fizetnie. 

 5. számú értesítés: 200€ összegű bírságot kapott engedély nélküli szerszámtároló 

építéséért.  

 6. számú értesítés:  Talicska Kisasszony, 300 € összegben adomány érkezett az ön 

számára.  

 

o 3. szerepkör:  Vállalkozói tanácsadók. Ez a csapat a zöldségeskert-társaságnak fog segíteni, 

ötleteket adnak, segítséget nyújtanak a pénzügyi terv készítéséhez (a megadott minta 

alapján), a zöldségeskert-társaság így szükség esetén pénzügyi támogatást vagy banki 

kölcsönt is igényelhet. Munkájukat a háttérből segíti egy felnőtt.  Kisebb gyermekek 

esetében ez a csapat olyan barátokból vagy segítőkből állhat, akik biztosítják a szükséges 

eszközöket, vagy segítenek az építésben… 

 

- 3. lépés – A 2. GYAKORLAT SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK MEGVITATÁSA 

E szakasz célja, hogy a diákok egymás között megbeszéljék, hogyan érezték magukat az előző 

feladat végrehajtása során.  

A résztvevők megosztják egymással: 

o a feladattal kapcsolatos véleményüket; 



TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821  

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a 

szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.  

o gondolataikat, észrevételeiket a pénzügyi terv fontosságáról, a pénz fontosságáról, annak 

helyes felhasználásáról és kezeléséről; 

o hogyan érezték magukat az általuk eljátszott szerepben, illetve hogyan vélekednek a 

többiek által megformált szerepekről; 

o milyen akadályokat kellett leküzdeniük és milyen lehetőségeik adódtak (saját csapatukon 

belül milyen nehézégek merültek fel, illetve mik voltak az erősségeik). 

o milyen fontos a közös munka, egymás segítése, kapcsolódva a kortárstámogató modell 

célkitűzéséhez: sajátos és a nem sajátos nevelési igényű gyerekek közötti jobb 

együttműködés ösztönzése és támogatása.  

Javaslat: ha elegendő idő áll rendelkezésre, a feladatot kétféleképpen is végre lehet hajtani, ekkor 

a második körben a gyerekek szerepet cserélnek (példáu: a banki ügyintézők vállalkozói tanácsadók 

lesznek).  

 

 

 Az feladatokra szánt idő:  

A lépéseket egyenként 45 perc / tanóra teljesítésével kell végrehajtani.  

- 1. lépés: 1 óra 

- 2. lépés és 3. lépés: 2 óra 

 

A feladatokra szánt idő a tanár mérlegelése szerint növelhető. 

 

 A feladatok kapcsolódása:  

Ennél a lépésnél fontos az útmutatóban meghatározott sorrend betartása. A szerepjáték célja, 

hogy a diákok saját tapasztalatot szerezzenek az üzleti életben adódó gazdasági nehézség (vagy 

jó helyzet) megélésével kapcsolatban és a későbbiekben világos legyen számukra a pénzügyi terv 

fontossága, mely szükséges a sikeres fejlődéshez.   
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Az egyes feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások:  

 

 

 

 

Feladat Erőforrások, eszközök 

1. Vízvezetékrendszer építése  

 

- Papírpoharak 

- Iskolai felszerelés (olló, ragasztó) 

      2. Szerepjáték - Nyomtassuk ki a pénzügyi táblázatot, adjuk 

át a vállalkozói tanácsadóknak. 

- A mellékletben megadott eszközöket 

biztosítsuk minden csapatnak. 

      3. Megbeszélés - Nincs szükség különleges eszközre 
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 Projekt ütemterve:  

  Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Már. Ápr. Máj. Jún. 

0. A KERT MEGISMERÉSE              
1. AZ ÉN VÁLLALAT 
ÖTLETEM             

2. A VÁLLALATELEMZÉSEM             

3. A TERMÉK             

4. AZ ÜGYFELEIM              

5. PROTOTÍPUS- MVP              

6. PIACKUTATÁS             

7. PÉNZÜGYI TERV             

8. DIGITÁLIS MARKETING               

9. TERMELÉS             

10. ELADÁS- Záró esemény                      

*A projekt ütemterve csak javaslat, ha szükséges, az iskola és az ország sajátosságaihoz igazítható.  
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Üzleti marketing 

útmutató 

gyerekeknek 

8. lépés: Digitális marketing: 

reklámozás és rendelés 
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1. BEVEZETÉS 

- Javasolt életkor: 6-12 éves kor 

- Időtartam: 2-3 óra 

Digitális marketing alatt a termékeket és szolgáltatások online marketing eszközök  - 

közösségimédia-marketing, kutatási-marketing és email-marketing – felhasználásával történő 

népszerűsítését és értékesítét értjük.  

A vállalat átfogó kommunikációs stratégiájának része a közösségimédia-marketing, mely 

különböző online marketingtevékenységek és célkitűzések kombinációjából áll, felhasználva a 

közösségi hálózatok nyújtotta lehetőséget arra, hogy minél szélesebb körben szólítsuk meg az 

embereket. Mivel napjainkban felhasználók milliói vannak jelen nap mint nap a közösségi 

terekben, ezért üzenetünk fogyasztói célközönséghez eljuttatásának leggyorsabb és a 

leghatékonyabb módja, hogy mi is megtervezzük az egyes marketing tevékenységeinket ezeken 

az online felületeken.   

Egy másik lehetőség, amely ebben az útmutatóban szerepel a gyakorlatok továbbfejleszétseként, 

a Támogatói kampány. Ez a gyakorlat lehetővé teszi, hogy további közösségek vegyenek részt a 

projektben és vonódjanak be az iskolai életbe. A javasolt új gyakorlat teljes leírását a 10. 

mellékletben találja. 

 

2. TANULÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

 Általános cél:  

o Megismerjük a marketinggel és a digitális marketinggel kapcsolatos fogalmakat  

 Speciális célok: 

o A közösségi hálózatok feltérképezése  

o Marketingkampány felépítésének megismerése 

o Marketing terv készítése a Liba Játék (Goose Game) alapján  

o A projekt megismertetése a nyilvánossággal, projekt közzététele 
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3. MEGVALÓSÍTÁS TANTERMI KERETEK KÖZÖTT 

E lépésben a diákok betekintést nyernek a közösségi hálózatok működésébe, találkoznak az ezzel 

összefüggő fogalmakkal és az elsajátított tudásukkal maguk is képesek lesznek arra, hogy 

termékeiket és vállalatukat is megismertessék a nyilvánossággal, valamint leendő vásárlóik 

számára lehetővé tehetik az előzetes rendeléseket/foglalásokat online platformokon is.  

Az osztályt kertészkedő csapatokra osztjuk, ezzel is ösztönözve őket a csapatmunkára, hiszen 

minden feladatot együtt, csapatban kell megoldaniuk. 

 

A feladatok meghatározása:  

- 1. lépés - A Liba játék (Goose Game)  

Az Üzleti és Marketing Játék e szakasza a tradicionális Liba Játék (Goose Game) szabályain alapszik. 

Ezt a játékot a játékosok eredetileg egyénileg játsszák, mindenki a “Start” mezőről indul és nyer, 

aki először ér célba, közben leküzdve a játék során felmerülő akadályokat. A játékosok dobókocka 

segítségével jutnak előre. Nagyon egyszerű játék, amit különféle helyzetekre lehet adaptálni, mint 

ahogyan tettük ezt mi is a 8. lépésben.  

A mi esetünkben a Liba Játék a marketing témaköréhez kapcsolódik, vagyis az egyes mezők a 

marketing témakörével összefüggő feladatokat tartalmaznak. A játékosok nem egyénileg, hanem 

csapatban vesznek részt a játékban, így kell az egyes feladatokat teljesíteniük és eljutni a célig, 

megszerezve a lehető legmagasabb pontszámot - itt a legtöbb like-ot. 

De hogyan lépkednek a csapatok a játékmezőn? Itt nem használunk dobókockát, hanem minden 

csapat együtt halad előre a játékmezőn, és mindegyikőjüknek teljesítenie kell valamennyi 

próbatételt. Egymást követve, mezőről mezőre kell tehát haladni. 
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o Like-ok 

Mint ahogyan említettük, minden feladat a digitális marketinggel függ össze és a sikeres 

teljesítést like-okkal mérjük. Szükségünk lesz három pártatlan játékosra is, akik a bírói 

feladatokat látják el a játék során. Ők nem lehetnek egyik csapatnak sem tagjai, hiszen a 

csapatok teljesítményét kell majd pontozniuk. A pontozást meg kell beszélniük, e tekintetben 

egyezségre is kell jutniuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ki lesz a győztes? 

Minden játékmezőn más és más, digitális marketinggel összefüggő feladatot találunk, 

amelyeket a gyerekeknek meg kell oldaniuk. Minden teljesített feladatért meghatározott 

mennyiségű like jár, de hogy pontosan hány pontot kapnak a csapatok, azt a bírók döntik 

el (egy 1-től 10-es skálán pontozva).  

Az a csapat lesz a győztes, amelyik a legtöbb like-ot gyűjti össze.  
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o MEZŐK: 

o 1. mező (10 perc): Válasszunk egyedi elnevezést a márka/a kampány 

megjelölésére! 

o 2. mező (15 perc): Tervezzük meg a logót! 

o 3. mező (15-20 perc): Legyünk villámgyorsan ismertek! 

A gyerekeknek készíteniük kell egy népszerű, trendi bejegyzést/mémet/kisfilmet. 

Lehet vicces, érdekes, exkluzív… de a legfontosabb, hogy rendelkezzen azokkal az 

ismérvekkel, amelyek révén villámgyorsan ismertségre lehet szert tenni, persze 

mindig megadva a kellő tiszteletet a célközönségnek és a többi résztvevő számára.   

 Példa: napjainkban számos lehetőség van rá, hogy rövid idő alatt 

ismertséget szerezzünk egy kisfilm, egy mém, egy tik-tok videó, stb. által. A 

csapatoknak  gyors ismertség elérésére alkalmas rövid bemutatkozást kell 

készíteniük, de hogy ez a kritérium teljesül-e, azt a bírók fogják eldönteni 

és értékelni. Így az is kiderül, mennyire volt sikeres és meggyőző az előadás.  

 

o 4. mező: A bejegyzéstől a válaszbejegyzésig 

Itt két mezőt fogunk találni. Ha a csapat a “bejegyzés” mezőre érkezik, akkor innen 

egyenesen a “válaszbejegyzés” mezőre lépnek majd. 

o 5. mező (15-20 perc): Készítsünk egy hirdetést a Youtube-ra 

A hirdetés ne legyen hosszabb 1-2 percnél, és tartalmazza a termékkel kapcsolatos 

kulcsfontosságú adatokat. 

o 6. mező (15-20 perc): Tegyük egyedivé a márkánkat! 

Egy kép, egy szöveges bejegyzés, egy előadás, egy infografika, stb. által minden 

csapatnak meg kell határoznia azokat a jellegzetességeket, amelyek 

megküldönböztetik a terméküket a többiekétől.  

o 7. mező (10 perc): Értékeljük a statisztikai adatokat (2. szakasz) 
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Ellenőrizni kell a profiloldalak látogatottságát, a like-ok számát és különböző 

stratégiákat kell kidolgozni arra, hogyan lehet ezeket a számokat növelni. 

o 8. mező: A keresőoldalak találati listáján elért helyezés romlik 

Ó, jaj! A pozíciótok visszaesett! 

o 9. mező: A közösségimédia-megjelenésekért felelős menedzser nem 

megfelelő szöveges bejegyzése sértően hatott a célközönségre! Vissza a Start 

mezőre!  

o 10. mező: a pontok összeszámolása:  

a legtöbb pontot szerző csapat lesz a győztes: A csapatotok a Google találati 

listáján az első helyen áll! Gratulálunk! 

 

 Az egyes feladatokra szánt idő:  

A lépéseket egyenként 45 perc / tanóra teljesítésével kell végrehajtani.  

- 1. lépés: Liba játék (I) (50 perc) 

- 2. lépés: Liba játék (II) (50 perc) 

A feladatokra szánt idő a tanár mérlegelése szerint növelhető. 

 

 A feladatok összekapcsolása:  

A játékban szereplő feladatok szorosan összefüggenek a digitális marketing terv 

összeállításával. A játék során a résztvevők átfogó képet kapnak arról, hogyan kell a legelső 

lépéstől elindulva elkészíteni egy kommunikációs tervet. Olyan képességeket fejleszthetünk 

mint a kreatvitás, döntéshozatal, vezetői attitűd, adatelemzés, stb., ami elvezet minket a 

“Yard4All - A kert mindenkié” projekt fő játékeleméhez is: a kert művelése és a játék során 

sajátítsanak el a gyerekek vállalkozói kompetenciákat.  
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Az egyes feladatok végrehajtásához szükséges eszközök:  

 

 

 

 Projekt ütemterv:e A Yard4All – A kert mindenkié projekt e részét az áprilisi-májusi 

hónapokban kell megvalósítani, egy vagy két részre osztva, attól függően, hogy a 

csapatok, a tanárok hogyan tudnak rá időt szakítani, illetve hogyan illeszthető be a 

tantervbe. 

  Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. 

0. A KERT MEGISMERÉSE              
1. AZ ÉN VÁLLALAT-
ÖTLETEM             

2. A VÁLLALATELEMZÉSEM             

3. A TERMÉK             

4. AZ ÜGYFELEIM              

5. PROTOTÍPUS MVP              

6. PIACKUTATÁS             

7. PÉNZÜGYI TERV             

8. DIGITÁLIS MARKETING               

9. TERMELÉS             

10. ELADÁS- Záró esemény                      

*A projekt ütemterve csak javaslat, ha szükséges, az iskola és az ország sajátosságaihoz igazítható.  

 

4. SABLONOK/ ESZKÖZÖK    

Lásd 9. melléklet 

 

Feladat Erőforrások, eszközök 

1. A liba játék 

 

-  Tábla a játékhoz 

- Közösségi média háló (Twitter, Instagram, 

Tik-Tok, Youtube…) 
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5.  

Üzleti Marketing 

Útmutató 

gyerekeknek 

9. lépés: Termelés 
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1. BEVEZETÉS 

- Javasolt életkor: 6-12 éves kor 

- Időtartam: 1-2 óra 

 

Itt az idő, hogy összegezzük az eddig elért eredményeinket! 

Létrehoztuk a vállalatunkat, megalkottuk a marketing tervünket, tudjuk, hogy mennyi terméket 

kell eladnunk a veszteség elkerülése érdekében és ami a legfontosabb, vannak vásárlóink, akik 

igényt tartanak a termékeinkre!  

Most viszont minden energiánkat arra kell összpontosítanunk, hogy a terményeinkkel 

megjelenhessünk a vásáron és azokat el is tudjuk adni.  

 

2. TANULÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

 Általános cél:  

o Zárjuk sikeresen a termelési folyamatot. 

 Speciális célok: 

o A termelési folyamat végső fázisainak megismerése: betakarítás, szállítás, 

raktározás és csomagolás. 

o A folyamat során mindvégig ügyeljünk a termékre. 

o Csapatjátékkal ösztönözzük az együttműködést és a közös munkát.  

o Biztassuk a résztvevőket arra, hogy mind egyénileg, mind a csapatuk tagjaként 

legyenek hatékonyak és termelékenyek.  

 

3. MEGVALÓSÍTÁS TANTERMI KERETEK KÖZÖTT 

A “Yard4All – A kert mindenkié” program ezen része két szakaszból áll: 

1. lépés: Ügyességi játék / kincskeresés 

2. lépés: Csomagolási verseny 
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Mindkét szakasz célja, hogy a diákok megismerjék és maguk is megtapasztalják, mi történik a 

zöldségtermesztést követően. A játék résztvevői tisztába kerülnek azzal, hogy még bizony nagyon 

sok teendő vár rájuk, de azt is tudni fogják, hogyan kell mindezt megfelelően megvalósítani.   

 A feladatok meghatározása:  

- 1. LÉPÉS: ÜGYESSÉGI JÁTÉK (GYMKHANA)/PEDDY PAPER 7: Az első szakasz során 

három feladatot kell teljesíteni: 

o Betakarítás 

o Szállítás 

o Raktározás 

A játékot időre játsszák a csapatok.  A kertet a termény méretéhez igazodva kell felosztani 

megfelelő nagyságú területekre (ágyásokra). 

Minden csapatnak egy adott időtartamon belül kell begyűjtenie egy fajta zöldséget (3 perc jut 

minden egyes terményre). Mielőtt a verseny elkezdődik, a csapatoknak meg kell ismerniük 

„hogyan lehet szakszerűen összegyűjteni a zöldségeket” szabályokat annak érdekében, hogy 

ne tegyék tönkre sem a kertet, sem pedig a zöldségeket. A szabályokat érdemes felírni egy 

táblára. Ebben a szakaszban (betakarítás-szállítás-raktározás) a tanár felügyeli a szabályok 

betartását, a cél, hogy a diákok is megértsék, jobb eredményt érhetnek el, ha elsősorban a 

gondosságra törekednek és nem csak a gyorsaságra.   

A tanár figyeli az időt, síppal jelzi, amikor a csapatoknak másfajta zöldséget kell gyűjteniük.  

                                                 
7 Peddy paper: csapatok egymással összefüggő feladat-sorozatot teljesítenek, ennek során 

állomásokon mennek végig. A „küldetést” akkor teljesítette a csapat, ha minden feladatot 

megoldottak, melyek az adott témában mélyítik a már megszerzett tudásukat/hozzájárulhatnak 

a tudás bővítéséhez/ az elsajátítot ismeretek ellenőrzésére szolgálnak. A feladatok részben vagy 

teljes mértékben egymásra épülhetnek, akár az állomások között is lehetnek megoldandó 

problémák. A szó eredete a „menlevélre” utal. Forrás itt (angol nyelven): 

https://www.scitepress.org/Papers/2018/68205/68205.pdf 

 

https://mail2.kezenfogva.hu/owa/redir.aspx?C=CJ3PhNuoaIWJzF2FhRO1iBPwBOl7MIhMtVIXmVSoPKGw3v-xgQjZCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.scitepress.org%2fPapers%2f2018%2f68205%2f68205.pdf
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 1. állomás: Szedjük össze a terméket: A játékosoknak meghatározott időtartamon 

belül meg kell tölteniük a dobozokat bizonyos mennyiségű zöldséggel, majd ezt a 

dobozt át kell adni a soron következő játékosoknak (akik a szállításért felelnek). 

 2. állomás: Szállítás: A szállító játékosok összegyűjtik a dobozokat, majd a lehető 

legrövidebb időn belül a raktárba szállítják azokat, anélkül, hogy mennyiségi vagy 

minőségi hiányt, vagy kárt okoznának a terményben.  

 3. állomás: Raktározás: A raktározást végző csapattagok megkapják az árukészletet 

és gondoskodnak a megfelelő tárolásról. Ők felelnek a végső mérlegelésért és a 

termék megjelöléséért.  

Az a csapat nyer, amelyik nagyobb mennyiségű zöldséget juttat el a raktárba.  

 

- 2.LÉPÉS – CSOMAGOLÁS: A csapatnak kreatív és tetszetős csomagolást kell alkotnia. A tanárok 

mutathatnak példákat vagy ötleteket abban az esetben, ha diákoknak nem jut eszébe semm. 

Például: újrahasznosított csomagólópapír, kosarakat, kidíszített cipős dobozok… 

A játék végén a bírók döntenek, melyik csomagolást találják a legötletesebbnek, figyelembe véve: 

- a külső megjelenést; 
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- az újrahasznosított anyagok alkalmazását; 

- a feliratozást. 

*A bírói feladatot a csapatok egy-egy tagja is elláthatja, de semlegeseknek kell maradniuk.  

 Az egyes feladatok időtartama  

Ezt a feladatot májusban (Magyarországon esetleg júniusban) javasolt végrehajtani, 

amikor a termény alkalmas a betakarításra. A feladat két szakaszból áll: 

- 1. lépés: 50 perc 

- 2. lépés: 50 perc 

 

 A feladatok egymáshoz kapcsolódása:  

Ez a feladat kiemelkedő jelentőséggel bír, lényegét tekintve kapcsolódik a játék többi 

eleméhez. Itt nyer értelemet ugyanis mindaz, amin a gyerekek az előző hónapokban 

dolgoztak. A játék résztvevői már nemcsak a termékkel foglalkoznak, hanem egymással 

együtt kell működniük annak érdekében, hogy a zöldségeket megfelelően tudják 

előkészíteni az eladásra, kellő gondossággal eljárva a betakarítás, a szállítás, a raktározás 

és a csomagolás során egyaránt, mindvégig szem előtt tartva az utolsó lépést: az eladást 

és a piacot.  

 

A program végrehajtása több tantárgyhoz is kapcsolódik, ezek közül legalább 2 tárgy a 

projektben kifejlesztett IO4-es és IO5-ös anyaghoz is kapcsolódik:  

 

- Testnevelés: az elvégzett tevékenység a testnevelés keretébe illeszkedik, hiszen 

olyan készségeket fejleszt, mint a mozgás, a sebesség és a koordináció. A tanár által 

kigondolt pálya - jellegétől függően - tartalmazhat egyensúlyozási gyakorlatokat, 

ugrásokat, mászásokat stb.  

- Matematika: mivel a játék a metrikus rendszer ismeretét és használatát feltételezi, 

a tanár a mértékegységeket összekapcsolhatja egyes matematikai feladatok 

elvégzésével is, például a kg átváltása más mértékegységre.  
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- Művészetismeret: a 2. rész a kézműves tevékenységhez is kapcsolódik, mivel a 

diákoknak a termékeket kreatívan, tetszetősen kell becsomagolniuk. Ehhez 

használhatnak különböző kézműves termékeket, illetve a saját ötleteket is, fejlesztve 

ezáltal a kreativitásukat.  

 

 Az egyes feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások:  

 

Feladat Eszközök, erőforrások 

1. ÜGYESSÉGI JÁTÉK 

(GYMKHANA)/PEDDY PAPER 

- dobozok a zöldségek 

szállításához és tárolásához  

- szállítóeszköz (talicska, egyéb 

guruló kiskocsi, vízi szállító 

eszköz…) 

- raktárhelyiség 

- mérlegsúlyok az összegyűjtött 

zöldség mérlegeléséhez 

 

2. CSOMAGOLÁS - karton,  

- ceruzák  

- jelölőfilcek 

- ragasztó 

- különböző dekorációs 

eszközök a csomagoláshoz 
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 Projekt ütemterve:  

A feladatot május hónapban kell végrehajtani, a projekt megvalósításának 9. hónapjában. 

 

  Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. 

0. A KERT MEGISMERÉSE              
1. AZ ÉN VÁLLALAT 
ÖTLETEM             

2. A VÁLLALATELEMZÉSEM             

3. A TERMÉK             

4. AZ ÜGYFELEK              

5. PROTOTÍPUS- MVP              

6. PIACKUTATÁS             

7. PÉNZÜGYI TERV             

8. DIGITÁLIS MARKETING               

9. TERMELÉS             

10. ELADÁS- Záró Esemény                      

*A projekt ütemterve csak javaslat, ha szükséges, az iskola és az ország sajátosságaihoz igazítható.  
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Üzleti Marketing 

Útmutató 

gyerekeknek 

10. lépés: Eladás - Záró esemény 
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1. BEVEZETÉS 

- Javasolt életkor: 9-12 éves 

- Időtartam: 6 óra 

Elérkeztünk útmutatónk utolsó fejezetéhez, ami a „Nálunk nőtt – Termelői piac fesztivál” 

szervezéséről szól. 

Tulajdonképpen olyan nyilvános rendezvényről van szó, ahol a programban résztvevők 

eladhatják a megtermelt élelmiszereket és kézzel készített termékeiket, illetve bemutathatják 

a felhasznált alapanyagokat és eszközöket. Erre az alkalomra természetesen másokat is 

meghívhatnak (például diákokat, barátokat és családtagokat). A rendezvényen a 

résztvevőknek lehetősége nyílik arra, hogy megmutassák, mivel is foglalatoskodtak addig.  

 

2. TANULÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

 Általános cél:  

o Megtanuljuk a termelői vásár szervezésének lépéseit.  

 Speciális célok:  

o Gondoljuk át a diákokkal, mi szükséges a rendezvényünk megszervezéséhez.  

o Az esemény megszervezésekor és a feladatok felosztásakor ösztönözzük a 

csapatmunkát.   

o Fejlesszük a hirdetési/reklámozási készségeket, miközben népszerűsítjük az 

eseményt. 

o Legyünk aktív részesei a termékértékesítő rendezvénynek, már a tervezési 

szakasztól egészen a rendezvény zárásáig.  

 

 

3. MEGVALÓSÍTÁS A TANTEREMBEN 

Ezt a tevékenységet az osztály tagjai együtt végzik, mivel az esemény megtervezése közös 

ügyük.  
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 A feladatok meghatározása:  

- 1. feladat: A FESZTIVÁL MEGTERVEZÉSE & MEGSZERVEZÉSE. A feladatban résztvevők 

kisebb csapatokat alkotnak: 

o feladatlista kialakítása és a feladatok elvégzéséért felelős, legalább két-két 

diák kijelölése (pl. annak eldöntése, hogy mely termékek szerepeljenek a 

kínálatban, milyen dekorációs elemekre lesz szükség, ….); 

o az egyes feladatokhoz szükséges anyag- és emberi erőforrás-szükséglet 

meghatározása, illetve 

o az eladásra kínált termék megjelölése érdekében. 

 

 

- 2. feladat: A FESZTIVÁL REKLÁMOZÁSA. A csapatoknak népszerűsíteni kell a 

rendezvényt vagy egy offline felületen közzétett, vagy egy online, azaz interneten 

közzétett reklámanyaggal. Például:  

o Offline reklámanyagok: közvetlen – személyes kommunikációra szolgáló - 

marketing anyagok (F2F = face to face), poszterek, transzparensek, feliratok, 

jelzések készítése az árusító pultokra és a termékekhez.  

o Digitális reklámanyagok (rövid videó/szöveges bejegyzés készítése és közzététele 

egy közösségi média felületen/iskolai blogon vagy weboldalon…). 
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- 3. feladat:  a „Nálunk nőtt – Termelői piac fesztivál” nyilvános rendezvényen a 

résztvevőknek lehetősége nyílik arra, hogy értékesítsék a megtermelt élelmiszereket és 

kézzel készített termékeiket. Bemutathatják mindazt, amit a program során elértek, 

alkottak. A rendezvényre meghívhatnak más érdeklődőket is (például diákokat, barátokat 

és a családtagokat), és felkérhetik őket, hogy vegyenek részt néhány, a projekt során 

megismert játékban.  

 

 

 A feladatok időtartama: Az előkészítő feladatok (1. és 2. feladat) a számítások szerint két, 

egyenként 1 óra hosszúságú szakaszra oszthatók.  

A  „Nálunk nőtt – Termelői piac fesztivál” (3. feladat)  megtartására egy szabadon választott 

napon kerül sor, nyilvános rendezvény keretében.  

- 1. feladat és 2. feladat: 2 óra 

- 3. feladat: 4-5 óra 

 

 A feladatok egymáshoz kapcsolódása: a tervezési, a szervezési és a reklámozási szakasz 

során a résztvevőknek mindent elő kell tudni készíteni a „Nálunk nőtt – Termelői piac 

fesztivál” megtartásához. 
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 Az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrások:  

Feladat Erőforrások, eszközök 

1. A fesztivál megtervezése & 

megszervezése.  

 

- flipchart 

- toll 

- papír.  

 

   2. A fesztivál reklámozása: - Offline reklámozáshoz: karton, 

ragasztószalag, ragasztó, kötél, pálcikák, 

színes ceruzák, jelölőfilcek… 

- Online reklámozáshoz: kamera, 

számítógép és internet.  

 

   3. „Nálunk nőtt  – Termelői piac fesztivál” - asztalok 

- székek 

- jelölő táblák 

- poszterek 

- dekoráció… 
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 Projekt ütemterve: a „Yard4All - A kert mindenkié” projekt ezen szakaszát a májusi-júniusi 

hónapokban kell megvalósítani, 4 ütemben, az osztályoktól, a tanároktól és a tantervtől 

függően.  

 

  Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. 

0. A KERT MEGISMERÉSE              
1. AZ ÉN VÁLLALAT-
ÖTLETEM             

2. A VÁLLALTELEMZÉSEM             

3. A TERMÉK             

4. AZ ÜGYFELEIM              

5. PROTOTÍPUS MVP              

6. PIACKUTATÁS             

7. PÉNZÜGYI TERV             

8. DIGITÁLIS MARKETING               

9. TERMELÉS             

10. ELADÁS- Záró Esemény                      

*A projekt ütemterve csak javaslat, ha szükséges, az iskola és az ország sajátosságaihoz igazítható.  

A magyarországi fesztivál képei, mely a Kelenvölgyi Általános Iskolában valósult meg 

2021-ben: 
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TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821  

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a 

szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.  

 

Hivatkozások 
 

 Entrepreneurship programs for kids, available in https://eseedling.com/blog/ 

 FAO; 2007; The school garden boosting the school curriculum – Caderno 1; Available 

in: https://biowit.files.wordpress.com/2010/11/caderno_horta.pdf Access in 

27/07/2020 

 Happycode, available in: 

https://www.happycode.pt/?campaignid=1076803610&adgroupid=51646043454&a

did=268465690053&gclid=EAIaIQobChMI2bvwsPqV6wIVU_hRCh3t7wqBEAMYASAA

EgIvIPD_BwE 

 Homemade Cultivation Blog. School gardens: 12 activities to explore; Available in : 

https://cultivosdacaseiro.pt/cultivar-com-criancas/hortas-escolares-10-atividades-

para-explorar/ Access in: 27 /07/2020 

 How to Create an Online Avatar, available in: https://www.topfreewares.com.br/top-5-

sites-para-criar-avatar/ - In this case is important to count with the support of partners 

to identify similar pages in their own language that can be used in the project.  

 Mestrado em 1º e 2º ciclos do ensino básico; Instituto Piaget.  

 Neves, Manuela Ricardo; 2014; Organization of the Educational Space: “Break” the 

Routine 

 Permaculture available in: https://br.pinterest.com/surahalpleiades/hortas-

permacultura/ 

 Público-Alvo: O Que É e Como Definir em 6 Passos (2020) available in: 

https://neilpatel.com/br/blog/publico-alvo/ 

 Storyboard available in: https://pt.wikipedia.org/wiki/Storyboard 

 SWOT Analysis for improving kid’s Environment available in http://ikecoalition.org/wp-

content/uploads/2015/10/SWOT-analysis-template.pdf  

 Wood, Julie; 2018; 5 Things to successfully teac kids entrepreneursip: how to create a 

feasible business model (part 3) available in: https://eseedling.com/5-things-to-

successfully-teach-kids-entrepreneurship-part-3/ 

 

Hivatkozások a magyar változathoz 
 

• Játékok és feladatok gazdasági ismeretek általános iskolai oktatásához  

https://biowit.files.wordpress.com/2010/11/caderno_horta.pdf%20Access%20in%2027/07/2020
https://biowit.files.wordpress.com/2010/11/caderno_horta.pdf%20Access%20in%2027/07/2020
https://www.happycode.pt/?campaignid=1076803610&adgroupid=51646043454&adid=268465690053&gclid=EAIaIQobChMI2bvwsPqV6wIVU_hRCh3t7wqBEAMYASAAEgIvIPD_BwE
https://www.happycode.pt/?campaignid=1076803610&adgroupid=51646043454&adid=268465690053&gclid=EAIaIQobChMI2bvwsPqV6wIVU_hRCh3t7wqBEAMYASAAEgIvIPD_BwE
https://www.happycode.pt/?campaignid=1076803610&adgroupid=51646043454&adid=268465690053&gclid=EAIaIQobChMI2bvwsPqV6wIVU_hRCh3t7wqBEAMYASAAEgIvIPD_BwE
https://cultivosdacaseiro.pt/cultivar-com-criancas/hortas-escolares-10-atividades-para-explorar/
https://cultivosdacaseiro.pt/cultivar-com-criancas/hortas-escolares-10-atividades-para-explorar/
https://www.topfreewares.com.br/top-5-sites-para-criar-avatar/
https://www.topfreewares.com.br/top-5-sites-para-criar-avatar/
https://br.pinterest.com/surahalpleiades/hortas-permacultura/
https://br.pinterest.com/surahalpleiades/hortas-permacultura/
https://eseedling.com/5-things-to-successfully-teach-kids-entrepreneurship-part-3/
https://eseedling.com/5-things-to-successfully-teach-kids-entrepreneurship-part-3/
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https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/jatekok-es-feladatok-a-gazdasagi-ismeretek-

altalanos-iskolai-oktatasahoz  

 

• Pénziránytű ingyenes e-learning portál pénzügyi és vállalkozási ismeretkről:  

Diákoknak:  

https://penziranytu.hu/e-learning-portal  

Tanároknak:  

https://elearning.penziranytu.hu/reg/tanar  

 

 

• Gamifikáció (játékosítás) az oktatásban:  

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-gamifikacio-jatekositas-

motivacios-eszkoztara-az-oktatasban  

 

• https://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2020/nevelestudomany_2020_2_37-51.pdf  

 

• https://megoldaskozpont.com/gamifikacio-az-oktatasban/  

 

• https://skoll.hu/gamifikacio-az-oktatasban/  

 

• Táblajátékok:  

  

• Logikai táblajáték program:   

http://kipkozpont.uni-miskolc.hu/content.php?cid=cont_566861d67a3c37.79527226  

 

• https://ofi.oh.gov.hu/tablajatekok  

 

• Tempus Közalapítvány Erasmus+ Módszertani Gyűjtemény - Tudástár  

https://tka.hu/tudastar_kereso  

 

• Storyboard módszer: 

Történetmesélés. Miért olyan népszerű a mostanában? Mert mindenkihez szól. Storyboard 

az iskolában. ⋆ oraterv.hu 

 

• Tudományos Módszer Lépései Tudományos Kutatási Tevékenységek (storyboardthat.com) 

 

• Karakterfejlesztés 

5 kreatív módszer az animált karakterek kifejlesztésére - Élet - 2022 

(entwicklungsethnologie.org) 

 

• Avatarkészítés 

Ingyenes Avatar eszközök | Infiniteq | Érdekességek 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/jatekok-es-feladatok-a-gazdasagi-ismeretek-altalanos-iskolai-oktatasahoz
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/jatekok-es-feladatok-a-gazdasagi-ismeretek-altalanos-iskolai-oktatasahoz
https://penziranytu.hu/e-learning-portal
https://elearning.penziranytu.hu/reg/tanar
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-gamifikacio-jatekositas-motivacios-eszkoztara-az-oktatasban
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-gamifikacio-jatekositas-motivacios-eszkoztara-az-oktatasban
https://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2020/nevelestudomany_2020_2_37-51.pdf
https://megoldaskozpont.com/gamifikacio-az-oktatasban/
https://skoll.hu/gamifikacio-az-oktatasban/
http://kipkozpont.uni-miskolc.hu/content.php?cid=cont_566861d67a3c37.79527226
https://ofi.oh.gov.hu/tablajatekok
https://tka.hu/tudastar_kereso
https://oraterv.hu/tortenetmeseles-az-iskolaban/
https://oraterv.hu/tortenetmeseles-az-iskolaban/
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/tudom%c3%a1nyos-m%c3%b3dszer
https://hu.entwicklungsethnologie.org/5-creative-ways-develop-animated-characters-for-storyboard-243
https://hu.entwicklungsethnologie.org/5-creative-ways-develop-animated-characters-for-storyboard-243
https://infiniteq.hu/ingyenes-avatar-eszkozok/
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Mellékletek 

1. melléklet 

Munkalap 1.1. – Növény táblák 

 

Nővényfajták: szívsaláta, kelkáposzta, póréhagyma, cékla, brokkoli, karfiol, saláta, paradicsom, 

hagyma, bors, mángold, cukkini, burgonya, uborka, retek, sárgarépa, petrezselyem, borsó, 

padlizsán, fokhagyma, tök, eper 

 

Gyógy- és fűszernövények: fodormenta, kakukkfű, bazsalikom, menta, oregánó.  

Válassz ki 10 növényt a kutatómunka elvégzéséhez és töltsd ki a táblázatot! 

 

 

 

 

 

Zöldség 

Mikor kell 

elültetni? 

Válaszd ki a 

hónapot! 

Milyen 

gyakran kell 

öntözni? 

Az 

ültetéshez 

szükséges 

hely 

nagysága 

Betakarítás 
Termesztési 

alternatívák 
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2. melléklet 

2.1 Munkalap: MINTA a SWOT analizis elvégzéséhez  

 Erősségek Gyengeségek 

Belső  Mit tudunk a 

legeredményesebben 

kamatoztatni? 

 Mi az, ami iránt e 

legjobban lelkesedünk 

 Mit csinálunk jobban a 

versenytársaknál? 

 Miben vagyunk igazán 

jók? 

 Milyen pozitív 

tulajdonságokat látnak 

bennünk más emberek? 

 Hogyan tudunk a többi 

piaci szereplőnél jobban 

teljesíteni? 

 Mire vagyunk 

különösen büszkék 

magunkkal 

kapcsolatban? 

 Rendelkezünk-e elég tapasztalattal? 

 Miben kell fejlődnünk? 

 Melyek azok a tulajdonságok, 

amelyek a legkevésbé szolgálják az 

üzleti célkitűzéseink elérését? 

 Mely készség elsajátításával jár a 

legtöbb nehézség? 

 Melyik az a feladat, amit kizárólag 

munkaköri kötelezettségből 

kifolyólag végzünk? 

 Magunkkal kapcsolatban mivel 

vagyunk elégedetlenek? 

 Milyen téren nincs 

tapasztalatunk, milyen területen 

nem rendelkezünk megfelelő 

erőforrással vagy 

kapcsolatrendszerrel?  

 Lehetőségek Veszélyek 

Külső  Milyen külső 

körülmények 

segíthetnek minket 

céljaink elérésében? 

 Tudunk valami 

előremutató 

újdonsággal előrukkolni 

az adott ágazatban? 

 Melyek azok az 

erőforrások, amelyekkel 

rendelkeznünk kell 

ahhoz, hogy közelebb 

kerülhessünk céljaink 

eléréséhez? 

 Milyen külső körülmények 

nehezítik a céljaink elérését? 

 Mik azok a problémák ezen a 

területen, amelyek gátolnak 

minket a céljaink elérésében? 

 Nagy a verseny ezen a területen?   

 Van-e olyan általános jellegű 

kockázat, amit figyelembe kell 

vennünk? 

 Milyen problémával 

szembesülhet a csapatunk? 
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 Hogyan tudjuk 

felhasználni az 

erősségeinket? 

 Milyen alternatívákat 

tudunk nyújtani 

azokhoz képest, akik 

sikereket értek el ebben 

az ágazatban? 

 Melyik területtel 

szeretnénk a 

későbbiekben 

foglalkozni azok közül, 

amelyen jó 

eredményeket értünk 

el?  

 Hogyan tudjuk 

minimalizálni a 

gyengeségeket? 

 Mit szeretnénk tanulni 

illetve mivel szeretnénk 

foglalkozni a jövőben? 

   

 

2.2 Munkalap: Canvas Modell – Üzleti modell minta 

Mivel állunk szemben? 

(probléma)  

 

Mit kell tennünk? 

(megoldás)  

Mi teszi különlegessé? 

(egyedi érték)  

Ki a célközönség? 

(ügyfélszegmens) 

Hogyan érhetjük el az embereket? 

(csatornák)  

Milyen áron tudjuk eladni a termékeket? 

 (költségstruktúra) 

 

(Ezek a képek példaként szolgálnak a mintajátékból, minden sablon egységes lesz, ugyanolyan 

dizájnnal, projektinformációkkal és logóval.)  
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3. melléklet 

3.1 Munkalap: Név - Szófelhők   

 

 

(A bemutatott sablon példaként szolgál, a projekt résztvevők ez alapján készíthetik el a 

saját verziójukat.) 
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3.2. Munkalap: Weboldal  

A WEBOLDAL 

DIZÁJNJA: 

A platform és az eszközök meghatározása a weboldal létrehozásához (a diákok a 

google mellett más alkalmazásokat is használhatnak a feladathoz; a tanároknak 

tudniuk kell, rendelkeznek-e a diákok google fiókkal és ha nem, abban az esetben 

a szülők hozzájárulnak-e ilyen fiók létrehozásához). 

A WEBOLDAL 

TÍPUSA: 

Elérhetőség az 

interneten 

Online áruház Blog Nyitóoldal 

TÉMA: Üzleti vállalkozás Szolgáltatások Közösségfejlesztés Iskolai 

feladatok  

MENÜPONTOK: (pl.) KEZDŐLAP Katalógus Kapcsolat  

Adatok a 

termékről/vállalatról 

Szezonális 

termékek  

  

Célkitűzések    

Galéria    

WEBOLDAL CÍME:   
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4. melléklet 

4.1. Munkalap - Ki lesz a győztes? – játék  

 

 

A játékmezők ún. “házak”, amelyek különböző feladatokat rejthetnek (pl. kutatómunka végzése, 

válaszolni egy kérdésre, stb.), de tartalmazhatnak valamilyen adatot (egy zöldséggel, 

gyümölccsel,  mezőgazdasági eszközökkel, vagy a permakultúrával kapcsolatban), vagy éppen 

szerencsét hoznak. A játékot hagyományos formában, papír játéktáblán is játszhatjuk, emellett 

lehetőség van online változat elkészítésére is (játékkészítő szoftverek igénybevételével, 

gamestructor, gamemaker, stb.). Az egyes kártyák leírását a Portugáliában 2021. október 12-16. 

napja között megrendezésre kerülő közös képzési eseményen (Short-Term Joint Staff Training 

Event) szerzett tapasztalatok alapján határozzuk meg, ennélfogva a fenti sablon pusztán 

iránymutatásul szolgál a játék formátumát illetően, nem a végleges verzió, ami majd tartalmazza 

a projektazonosítókat és a résztvevő szervezetek logóját is.  

 

 

Zöldség  

Zöldség  

Zöldség  

Zöldség  

Zöldség  

Gyümölcs 

Gyümölcs 

Gyümölcs 

Gyümölcs 

Gyümölcs 

Feladat 

Feladat 

Feladat 

Feladat 

Feladat 

Feladat 

Lépj előre 2 mezőt  

Lépj előre 2 házat  

 

Lépj előre 2 mezőt  

 

Lépj vissza 2 mezőt 

Lépj vissza 2 mezőt 

 

Lépj vissza 2 mezőt  

Eszközök 

Eszközök 

Eszközök 

Eszközök 

Eszközök 

Vicces 

tények a  

permakultúra 

világából 
 

Vicces 

tények a  

permakultúra 

világából 
 

Vicces tények a  

permakultúra 

világából 
 

Vicces 

tények a  

permakultúra 

világából 
 

Szerencse 

Szerencse 

Szerencse 
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Zöldségfajták (6)  

 

 
Saláta 

A saláta ideális kerti zöldségfajta, nem nagy a helyigénye, gyorsan megnő, 

kedveli az enyhe éghajlatot. Több fajtája 30 napon belül vágáséretté válik, 

sőt egyes fajták mikrozöldekként ennél hamarabb is fogyaszthatóvá 

válnak. Ha szakaszosan, 10-14 napos időközönként ültetjük, akkor 

folyamatos lesz a betakarítás. Nem kell sokat foglalkozni velük az alatt az 

idő alatt, amíg a magból kifejlett növény válik. A növény gyökérzete 

meglehetősen kicsi, ezért csak 1-2 centiméter mélyre ültessük. A sorokban 

ültetett saláta a kertnek egyfajta tradicionális megjelenést kölcsönöz. A 

sorokat egymástól 30-45 centiméteres sortávolságra, az egyes növényeket 

pedig egymástól 25-30 centiméteres tőtávolságra ültessük. Az öntözésnél 

ügyeljünk arra, hogy rendszeresen, gyakran történjen, kis vízmennyiséggel.   

(forrás: https://gilmour.com/growing-lettuce)  

 
Kelkáposzta 

A kelkáposzta a káposztafélék családjába tartozik, csakúgy mint a 

fejessaláta, a brokkoli, a kelbimbó, és a többi közkedvelt “keresztes 

virágzatú zöldség”. Kora tavasszal (az utolsó fagyos időszak vége előtt 3-5 

héttel) kell a magokat, illetve a fiatal palántákat elültetni. Sokfelé azonban 

a kelkáposztát már ősszel elültetetik, amikor hűvösebbre fordul az idő, 

ugyanis ha hidegebb időben növekszik, ízletesebbé válnak a levelei. A 

kelkáposzta többféleképpen is termeszthető a kertben, akár 

hagyományos vagy megemelt ágyásokban, de konténerben is. (forrás: 

https://www.almanac.com/plant/kale) 

 
Káposzta 

A káposzta fényigényes növény és a kötött, szilárd talajt kedveli.  

Amennyiben mód van rá, a talajt már az ősz folyamán készítsük elő 

trágyával vagy komposzttal, és így teleltessük át.  A káposzta elültetése 

előtt győződjünk meg arról, hogy a talaj megfelelő szilárdságú-e, aztán 

gereblyézzük át a felszínt. Ne ültessük ugyanarra a helyre, ahol az előző 

évben is termesztettünk valamilyen káposztafélét. A szabadföldi 

termesztés a legjobb, de elültethetjük őket nagyobb méretű, mély 

konténerekben is, ügyelve arra, hogy konténerenként 1 vagy 2 káposztát 

ültessünk. Nem túlzottan vízigényes, elegendő 10 naponta öntözni, 

azonban ha a káposztafejek megjelennek, bőséges öntözéssel jóval 

nagyobbra nőnek. (forrás: https://www.rhs.org.uk/advice/grow-your-

own/vegetables/cabbages)  

  
 

Hagyma 

A hagymát dughagymáról vagy magról is termeszthetjük, és viszonylag 

rövid idő alatt (65 nap, vagy még annál rövidebb idő alatt is) megnő. Jól 

tűri a hideg időt a növekedés kezdeti szakaszában, ezért tanácsos tavasszal 

elültetni - kivéve ott, ahol a telek enyhék, mert ezeken a területeken a 

hagyma őszi vagy téli növénynek számít.   

https://gilmour.com/growing-lettuce
https://www.rhs.org.uk/advice/grow-your-own/vegetables/cabbages
https://www.rhs.org.uk/advice/grow-your-own/vegetables/cabbages
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A dughagymát vagy a magokat kb. 5 centiméter mélyre ültessük, 

egymástól 10-15 centiméteres tőtávolságra, de ha zölhagymát szeretnénk 

termelni, közelebb kell ültetni őket. 

(forrás:  

https://www.goodhousekeeping.com/home/gardening/a20705738/how-

to-grow-onions/) 

 
Brokkoli 

A brokkoli ellenálló, szabadföldi, kétnyári zöldségfajta. Körülbelül 45-90 

centiméter nagyságúra nő meg, vastag, húsos levelei és vastag főszára 

van. Hidegtűrő növény. A brokkolit úgy ültessük, hogy akkor forduljon 

termőre, ha az átlagos napi hőmérséklet nem haladja meg a 23°C-

ot. Májustól júniusig ültessük el a növényt. A palántákat 4-6 hetesen 

ültessük ki a kertbe, miután a palántákat nagyjából 4 napon keresztül 

felkészítettük erre és kellően megerősödtek.  

 
Póréhagyma 

A póréhagyma rendkívül ellenálló zöldség, nem szükséges különösebben 

sokat foglalkozni vele. A legjobb termést tavaszi időszakban hozza, akkor, 

amikor egyébként kevés friss zöldség érhető el. A korai póréhagymák 

kevésbé ellenállóak, de őszre megerősödnek, a kifejlett póréhagymák már 

gyönyörű, hosszú szárral rendelkeznek a téli-tavaszi hónapokra. Napos 

területen, laza szerkezetű, tápanyagban gazdag talajban termesszük. Az 

ültetése nagyon egyszerű. Kezdjük azzal, hogy a komposztot egy 

edénybe szórjuk, amit aztán óvatosan lenyomkodunk, majd a magokat 

egymástól kb. 2-3 centiméter távolságra szórjuk, vagy ültetőtálat is 

használhatunk,  amibe hajtatóedényenként 2-2 magot helyezünk el.  A 

magokat vékonyan fedjük be komposztanyaggal, végül pedig öntözzük 

meg őket. Tartsuk nedvesen a komposztot, így a magok könnyebben 

kicsíráznak és növekednek.  A korán ültetett egyedeket tegyük fedett 

napos helyre, vagy üvegházba, ahol a meleg hatására gyorsabban 

fejlődnek. Ahogy növekednek a palánták, úgy szükség szerint 

szétültethetőek. ( forrás: https://www.growveg.co.uk/guides/growing-

leeks-from-sowing-to-harvest/)  

 

Gyümölcsfajták (5)  

 

 
Alma 

Az almatermesztés hosszú időre szóló elköteleződést jelent - az almafa 

megfelelő metszésétől kezdve. A nemesített vagy házi alma - 

tudományos elnevezése malus domestic- meglehetősen 

napfényigényes gyümölcsfajta, az agyagos és semleges PH-jú talajt 

szereti, nyáron és ősszel virágzik, a virágai rózsaszínűek.  (forrás: 

https://www.almanac.com/plant/apples) 

https://www.growveg.co.uk/guides/growing-leeks-from-sowing-to-harvest/
https://www.growveg.co.uk/guides/growing-leeks-from-sowing-to-harvest/
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Görögdinnye 

A görögdinnyét alapvetően nem nehéz termeszteni, viszont  nagyon 

igényes növény, ezért nem tanácsos a termesztése akkor, ha nincs 

elegendő hely a növekedéshez, ha a talaj nem tápanyagban gazdag, 

vagy nem tudják megfelelően öntözni. A növény ugyanis a 

tápanyagban gazdag, kötött talajt igényli.  A görögdinnye 

elültetéséhez kicsit meg kell emelni a talajt (ehhez formáljunk kis 

földkupacokat vagy buckákat). Néhány hét elteltével már látható, hogy 

mely palánták az erősebbek, a gyengébbeket pedig egyeljük, így 1-1 

palánta marad ültetési helyenként. (forrás:  

https://www.tropicalpermaculture.com/growing-watermelons.html) 

 
Körte 

A körte - tudományos néven pyrus - meglehetősen napfényigényes 

gyümölcs, a tápanyagokban gazdag, agyagos-homokos talajt kedveli, 

nyáron, illetve ősszel virágzik.  

A többi gyümölcsfajtához képest a körtét könnyebb termeszteni, mivel 

kevés kártevő, illetve betegség támadja meg. A körtének több fajtája is 

ismert, közülük egyes fajták nyersen is fogyaszthatók, míg másokat 

javasolt fogyasztás előtt megfőzni. (forrás: 

https://www.almanac.com/plant/pears) 

 

 

 

 
Szeder 

A szeder - tudományos néven rubus fruticosus - meglehetősen 

napfényigényes gyümölcs, a homokos, savas kémhatású talajt kedveli. 

Nyáron virágzik, virágai fehér és rózsaszínűek. Három fő fajtája ismert: 

lehajló vesszőjű (kúszó) tüskétlen, merev szárú tüskétlen és merev 

szárú tüskés.  A merev szárú szederfajták maguktól is megfelelően 

nőnek, de a kúszó szeder hosszú indáinak futtatásához támrendszert 

kell kialakítani.  Valamennyi szederfajta évelő: a gyökerek éveken át 

megmaradnak, de a föld feletti bokorrész kétnyári. Vagyis az első év 

vegetációs időszak, a vesszők termés nélkül növekednek, a második 

évben termést hoznak, majd elszáradnak. Azonban a növény minden 

évben új vesszőket is növeszt az elpusztultak helyett. Ahhoz, hogy 

bőséges termésünk legyen, és hogy a szederbokor ne legyen 

túlbúrjánzott, nagyon fontos a megfelelő metszés. (forrás: 

https://www.almanac.com/plant/blackberries) 

 
Citrusfélék 

A grépfrút- és narancsfák átlagosan 5-7 méter magasra, de a kisebb 

fajtáik 2-4 méter magasra nőnek. A legtöbb citrusféle öntermékeny, 

ezért egyetlen fa is elegendő ahhoz, hogy termésünk legyen. A fák 

általában 3-6 éves koruktól kezdenek gyümölcsöt teremni, de ez függ 

egyrészt a citrusféle fajtájától (citrom, narancs, grépfrút, stb), másrészt 

a műveléstől, attól, hogy a fákat hogyan gondozzák, az éghajlattól, 

továbbá, hogy a növénynek vannak-e betegségei, illetve számos más 

tényezőtől. A fák virágzása a napos, meleg időszakban jellemző, kellő 



TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821  

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a 

szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.  

csapadékmennyiség esetén. ( forrás: 

https://www.almanac.com/plant/lemons-oranges)  

 

Eszközök (5)  

 

 
 

 

Komposztáló 

A komposztálás célja, hogy a szerves hulladékot értékes anyagokká 

alakítsuk át. A folyamat során a háztartási hulladék különböző 

mikroorganizmusok és oxigén segítségével (aerob folyamat) ún. 

komposzt anyaggá alakul át. A komposzt javítja a talaj 

termőképességét és szerkezetét. A komposzt olyan természetes 

gombaölő és más hasznos organizmusokat tartalmaz, amely segít a 

talajra vagy a növényekre káros kórokozókkal szembeni 

védekezésben.  (forrás: Yard4All- A kert mindenkié – Kertfenntartási 

Kisokos - Organic Garden Maintenance Manual -)  

 
 

Mely anyagok nem kerülhetnek a komposztálóba:   

hal, hús, kagyló, tejtermékek, zsír; állati ürülék (mivel olyan 

kórokozókat tartalmazhatnak, amelyek a bomlási folyamat során 

életben maradhatnak); rovarirtóval kezelt kerti zöld hulladék, beteg, 

fertőzött növények, hamu, gyomok (amennyiben a komposztot a 

termőföldön akarjuk felhasználni); textil, festék, elem, üveg, fém, 

műanyag, gyógyszerek, vegyszerek. 

A komposztálandó anyagok mérete: 3 - 7 centiméteres darabok, attól 

függően, hogy milyen célra akarjuk használni a komposztot (forrás: 

Yard4All- A kert mindenkié – Kertfenntartási Kisokos -Organic 

Garden Maintenance Manual-) 

 
Kapa 

A kapa ősi, sokoldalú mezőgazdasági eszköz, amit a föld 

megműveléséhez, a gaztól, gyomoktól való megtisztításához és a 

gyökérzöldségek betakarításához használnak. Az ágyások kapával 

történő előkészítése történhet egyrészt úgy, hogy az elültetett 

növény köré földet húzunk (kisebb halmokat képezve), vagy keskeny 

barázdákat (vetőbarázdákat) csinálunk, esetleg nem túl mély lyukakat 

(ültetőgödröket) vágunk a magoknak és a hagymáknak. A kapával 

történő gyomirtás során fontos, hogy a talajt a gyomnövény 

gyökerétől és más növénymaradványoktól gondosan tisztítsuk meg. 

A kapát a gyökérzöldségek (mint például a burgonya) és más, föld 

alatt termő zöldségek betakarítása során is használhatjuk a föld 

mozgatásához, a termés kiásásához. (forrás: 

https://fmexim.com/agricultural-tools.php)   

Talaj Az ideális termőföld termékeny, a növények számára könnyen 

hasznosítható kalciumban, magnéziumban, foszforban, káliumban és 

nitrogénben, illetve szerves anyagban gazdag, amelyben 

https://www.almanac.com/plant/lemons-oranges
https://fmexim.com/agricultural-tools.php


TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821  

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a 

szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.  

megtalálhatóak az 1. feladatban megismert mikroorganizmusok. Ha 

ezek az elemek egyensúlyban vannak, ÉLŐ TALAJ-ról beszélünk. 

(forrás: Yard4All- A kert mindenkié – Kertfenntartási Kisokos -Organic 

Garden Maintenance Manual-) 

 
Lapát & ásó 

 

A lapátot különböző anyagok, pl. föld, szén, kavics, hó, homok vagy 

érc ásásához, mozgatásához használhatjuk, de széles körben 

használják a mezőgazdaságban, az építőiparban és kertészkedés 

során is. A legtöbb típusa kézi szerszám,  amely egy közepes 

hosszúságú nyélből és a hozzá erősített széles fejből áll. (forrás: 

https://fmexim.com/agricultural-tools.php)   

 

 

 
Gereblye 

 

 
Talicska 

 

A szerszámok közül a gereblye az egyik leginkább kedvelt eszköz, 

legyen szó bármilyen gazdálkodási formáról. Több típusa is elérhető, 

és elsődlegesen a talaj felszínének lazítására, egyengetésére szolgál. 

A hagyományos gereblye folyamatosan fejlődött, alakult a kézi vagy 

állati erővel húzott szerszámból a traktorra szerelhető változatokig. 

(forrás: https://farmingmethod.com/modern-farm-tools/)  

 

A talicska-vagy más néven “furik vagy taliga” egy egykerekű, 

kisméretű kézi szállítóeszköz, amelyet egy személy a végénél lévő 

fogók segítségével tol és irányít. Rendszeresen használják 

építkezéseknél vagy a mezőgazdaságban. Átlagos teherbíró 

képessége kb. 100 liter (4 m3). (forrás: 

https://farmingmethod.com/modern-farm-tools/) 

 

Feladatok (6)  

Kérdések Válaszok  

Mivel tudjuk a talajban pótolni a nitrogént és 

a többi ásványi anyagot?  

A talaj tápanyagtartalmának helyreállításához 

napraforgó, bükköny, lóhere és len keverékét 

használhatjuk, nem teljesen erjesztett állati 

eredetű szerves trágyával összedolgozva. 

Melyek a fő talajtípusok ?  2 féle van – a homokos és az agyagos talaj.  

Mely ásványi anyagok fordulnak elő a 

talajban? 

Nitrogén, foszfor és kálium. 

Mely ásványi anyag hiányának tünetét látjuk a 

képeken szereplő növények esetében? 

 

 
 

Nitrogén. 

https://fmexim.com/agricultural-tools.php
https://farmingmethod.com/modern-farm-tools/
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Mi történik akkor, ha genetikailag módosított 

magokat használunk?  

Két-három generáción keresztül is 

terméketlenné válik a vetőmag.  

Mely típusú vetőmagokkal érhetünk el jobb 

termést?   

Organikus, nem hibrid, nem génmódosított 

vetőmagokkal. 

Mely ásványi anyag hiányának tünetét látjuk a 

képen szereplő növény esetében? 

 

Magnézium.  

A felsoroltak közül melyik NEM zöldség? 

Bors 

Paradicsom 

Uborka 

Egyik sem  

Egyik sem. 

Mitől lesznek a gyümölcsök és a zöldségek 

zöld színűek? 

A klorofill nevű vegyülettől. 

Ha a föld alatt növekednek. 

Ha éretlenül takarítják be őket. 

Az A-vitamintól. 

A klorofill nevű vegyülettől. 

 

A paradicsom hány %-a viz? 

5% 

20% 

50% 

80% 

80% . 

Forrás: Yard4All- A kert mindenkié – Kertfenntartási Kisokos -Organic Garden Maintenance 

Manual-)  

&  

https://www.beano.com/posts/the-ultimate-fruit-vegtable-quiz 

 

Érdekes tudnivalók a permakultúráról (4) 

A permakultúra a természet szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró és a természet 

ihlette élő környezetek és funkcionális területek, illetve kereskedelmi struktúra és életvitel 

kialakításának a művészete. Foglalkozik továbbá az emberiséggel, a bolygónkkal és az 

erőforrások egyenlő elosztásának kérdésével, továbbá számos egyéb olyan problémával, 

amiknek a fennállásáról a legtöbb embernek még csak tudomása sincsen. ( forrás: 

https://www.fondationlouisbonduelle.org/en/2017/11/21/permaculture-agroecology/) 
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A permakultúra kifejezés az angol “permanent culture” (fenntartható kultúra) és “permanent 

agriculture” (fenntartható mezőgazdaság) kifejezések összevonásából származik. (forrás: 

https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/5-things-you-need-to-know-about-

permaculture/) 

 

A permakultúra gyakorlati megoldási javaslatokat kínál egyes, az egész világot érintő fontos 

problémákra, úgy mint:  

 a természeti környezet pusztítása; 

 a klímaváltozás és az időjárási viszonyok változása; 

 A termőföld és a talaj károsodása és kizsákmányolása, a folyók, a tavak, az óceánok, a 

föld és a levegő szennyezése; 

 számos lenyűgöző és hasznos növény- és állatfaj kipusztulása; 

 a nagyszámú szegény és éhező ember, akik nem tudják, mit fognak enni másnap.  

( Forrás: https://www.permaculturenorthernbeaches.org.au/get-into-permaculture) 

A permakultúra – részben - az ökoszisztémák működésével kapcsolatban az elmúlt ötven év 

során megszerzett tudományos ismereteken alapul. A permakultúra azzal foglalkozik, hogy 

jobban megértse a föld kialakulását, a talaj termőképességének jelentőségét, az élet 

fenntartásához nélkülözhetetlen életközösségeket, az ökoszisztémák diverzitását és 

stabilitását, az éghajlati viszonyokról készített tanulmányokat, a természetes evolúciót igazoló 

genetikai sokféleséget, illetve az energia bioszférán belüli áramlását és körforgását.( forrás:  

https://www.fondation-louisbonduelle.org/en/2017/11/21/permaculture-agroecology/)  

 

Szerencse (3)  

Válassz ki valakit az ellenfeleid közül, és add oda neki az első feladatkártyát a pakliból. Ha nem 

teljesíti jól a kapott feladatot, akkor vissza kell lépnie egy mezőt (ebben a játékban egy házat).  

 

 

 

 

 

https://www.fondation-louisbonduelle.org/en/2017/11/21/permaculture-agroecology/
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5. melléklet 

5.1. Munkalap – Cluedo tábla 

 

5.2. Munkalap – Cluedo karakterek kártyái 
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5.3. Munkalap – Cluedo szokások kártyák 

5.4. Munkalap – Cluedo eladási típusok 
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5.5. Munkalap – Cluedo munkalap a nyomozáshoz 

 



TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821  

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a 

szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.  

 



TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821  

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a 

szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.  

 

6. melléklet 

6.1. Munkalap - Képes forgatókönyv 

 

 

Jelenet Jelenet Jelenet 

Rajzoljátok le a tankertet! Rajzoljátok le a csapatot! Rajzoljátok le az elültetett 

magokat! 

   

 

Jelenet Jelenet Jelenet 

Rajzoljátok le, hogy hogyan is 

fog kinézni a megtermelt 

zöldség! 

Rajzoljátok le a leendő 

vásárlótokat! 

Rajzoljatok le egy olyan ételt, 

ami az általatok megtermelt 

zöldség felhasználásával készül! 
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7. melléklet 
 

7.1. Munkalap – Minta a felméréshez 

 

 

Bevezetés résztvevőknek: 

 

Üdvözöljük, kedves leendő Vásárlónk! 

Köszönjük, hogy részt vesz a következő, a munkánk és a kisvállalkozásunk fejlesztése 

szempontjából alapvető fontosságú interjúban.  

Arra kérjük, hogy teljes őszinteséggel válaszolja meg a kérdéseket, mert csak így derül ki 

számunkra, hogy az elképzelésünkkel kapcsolatban mely témakörökön kell tovább dolgoznunk és 

mik az erősségeink.  

 

Köszönjük! 

 

ZÖLDSÉGFOGYASZTÁSI / ZÖLDSÉGVÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK 

 

 Hányan laknak az Ön háztartásában? 

 Közülük hány fő a gyermek és hány fő a felnőtt? 

 Abban a háztartásban, ahol él, ki szokott zöldséget fogyasztani? 

 Milyen gyakran fogyaszt zöldséget? 

o Minden nap 

o Hetente 

o Nagyon ritkán 

 Milyen gyakran vásárol zöldséget? 

o Minden nap 

o Hetente 

o Havonta kétszer 

 Mit szokott vásárolni? Melyek a kedvenc élelmiszerei? 

 Megvásárolna-e olyan zöldséget, aminek a kinézete nem túl szép? Miért? 
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A zöldségek kiválasztásának szempontjai 

 

 Mi alapján dönti el, hogy mely zöldségeket vásárolja meg? 

 Csak szezonális zöldségeket vásárol, vagy azt veszi meg, ami éppen kapható? 

 Soroljon fel 5 zöldséget, amit az Ön háztartásában a leginkább fogyasztanak! 

 

A zöldségek felhasználása 

 Hogyan készíti elő a zöldségeket? 

 Nyersen szokott zöldséget fogyasztani? 

 Milyen ételeket szokott főzni? 

 Mik a javaslatai egy zöldséges ételekről szóló szakácskönyv elkészítéséhez? 

  

VISSZAJELZÉS AZ ÜZLETI ELKÉPZELÉSEINKRE  

 

A iskolakert terményeivel kapcsolatos felmérés, hogy lássuk, sikeres lesz-e a vállalkozásunk. 

 

 Mit gondol az elképzelésünkről?  

 Megvásárolná-e az általunk megtermelt terményeket? 

 Miért vásárolna a mi tankertünkből? 

 Ön szerint a gyerekek meg tudják termelni a terményeket? 

 Mik az elvárásai az általunk termelt zöldségekkel kapcsolatban? 

o Külalak/megjelenés? Ízvilág? Textúra? Miért ezek az elvárásai? 

 Vásárolt már bioterméket? 

 Ismer olyan helyet, ahol biozöldséget és biogyümölcsöt árulnak? 

 Ön szerint ott, ahol lakik, lenne igény a biozöldségekre? 

 Ön szerint az általunk megtermelt termények különböznének a boltokban kapható 

termékektől? 

 

 

CSOMAGOLÁS 

Szeretnénk, ha ötleteket adna nekünk a termékeink csomagolásával kapcsolatban.  

 

 Ön szerint hogyan kellene kinéznie a csomagolásnak? 

 Milyen anyagokat használjunk fel? 

 Milyen anyagokat ne használjunk? 

 Ön használna-e a csomagoláshoz valamilyen egyedi színt? 

 Esetleg valamilyen egyedi formát? 

 Mennyi zöldség kerüljön az egyes csomagokba?  
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8. melléklet 
1. CSAPAT: 

 1000 eurós / 400.000 HUF tervezett bevétellel hozzuk létre a vállalatunkat. 

 A szükséges eszközök: 

o 3 db színes papírlap, 2 db ceruza vagy toll, 2 db kartonlap, 2 oldal egy régi 

újságból 

 KIADÁS BEVÉTEL 

ESZKÖZ   

SZÁMLÁK   

Iroda   

(közművek: áram + víz)   

DOLGOZÓK   

ÉRTÉKESÍTÉS   

NYILVÁNOSSÁG   

BANK   

EGYEBEK:   

EGYEBEK:   

ÖSSZESEN   

MÉRLEG (bevétel – kiadás) 

 

 

2. CSAPAT 

 500 EURÓS / 200.000 HUF TERVEZETT BEVÉTELLEL HOZZUK LÉTRE A VÁLLALATUNKAT. 

 Eszközök: 

o 1 db olló, 3 csomag különböző színű gyurma, ragasztó 

 KIADÁS BEVÉTEL 

ESZKÖZ   

SZÁMLÁK   

Iroda   

(közművek: áram + víz)   

DOLGOZÓK   

ÉRTÉKESÍTÉS   
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NYILVÁNOSSÁG   

BANK   

EGYEBEK:   

EGYEBEK:   

ÖSSZESEN   

MÉRLEG (bevétel – kiadás) 

 

3. CSAPAT 

 200 EURÓS / 80.000 HUF TERVEZETT BEVÉTELLEL HOZZUK LÉTRE A VÁLLALATUNKAT 

 Eszközök: 

o 1 db olló, néhány színes papír,3 csomag gyurma, 1 csomag színes ceruza vagy 

toll, 2 db kartonpapír, mérőszalag, 1 db régi újság 

 KIADÁS BEVÉTEL 

ESZKÖZ   

SZÁMLÁK   

Iroda   

(közművek: áram + víz)   

DOLGOZÓK   

ÉRTÉKESÍTÉS   

NYILVÁNOSSÁG   

BANK   

EGYEBEK:   

EGYEBEK:   

ÖSSZESEN   

MÉRLEG (bevétel – kiadás) 

 

 

Banki ügyintézők: ők adják az egyes csapatoknak a szükséges eszközöket és a különböző 

értesítéseket.  

 Az eszközök ára: 

o Olló: 50€ 

o Ragasztó: 50 € 
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o Mérőszalag: 25€ 

o Gyurma: 10€ csomagonként 

o Újság: 0,20 € oldalanként 

o Színes papir: 5€ laponként 

o Kartonlap: 10€ darabonként 

o Színes ceruza: (30€ csomagonként/1€ darabonként) 

o Értesítések: minden csapatnak legalább 2 pozitív és 2 negatív tartalmú értesítést 

kell átadni. 

o 1. számú értesítés: a bankszámlán 100 eurós bevétel került jóváírásra 

paradicsomértékesítésből. 

o 2. számú értesítés: Sajnálattal közöljük az alábbiakat: Megérkezett a bérleti díjról szóló 

számla. A mai napon 120 eurót kell fizetniük.  

o 3. számú értesítés: Rossz hír! Megérkezett az eszközvásárlásról szóló számla. A mai napon 

30 eurót kell fizetniük.  

o 4. számú értesítés: Túl nagy vízfogyasztás! Megérkezett a vízszámla. A mai napon 50 eurót 

kell fizetniük. 

o 5. számú értesítés: 200 eurós bírságot szabtak ki engedély nélküli eszköztároló építéséért.  

o 6. számú értesítés:  Egy titkos jóakaró!!! 300 eurós adomány érkezett. 

o 7. számú értesítés: Az édesanyjuk támogatja a projektet és 500 eurót adományozott. 

o 8. számú értesítés: Megnyerték az iskolai vállalkozók versenyét. Gratulálunk! 200 euró 

került jóváírásra a számlájukon.   

o 9. számú értesítés: Az egyik szomszéd panaszt tett, mert a munkálatok akadályozzák a 

kilátást az ablakából. 100 eurót kell fizetniük.   

o 10. számú értesítés: A bank rosszul kalkulált, ezért az előző évre fizetett adó összegéből 

500 eurót visszautal.  
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9. melléklet 

 

9.1. Munkalap – LIBA JÁTÉK TÁBLA 
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10. melléklet 

 

Támogatói kampány 

 

Bevezetés  

Ezt az útmutató az az igény hívta életre, hogy szponzorációval és vásárral egészítse ki a projektben 

részt vevő partnerek és iskolák által megvalósíottt üzleti és marketing játékot (IO3). Ez különösen 

a projektet záró, a Multiplikációs esemény megvalósításakor volt hasznos A kert mindenkié projekt 

(hivatkozási szám: 2019-1-PT01-KA201-060821) keretében.  

A zárórendezvény és a hozzá kapcsolódó vásár célja az volt, hogy lehetővé tegye a résztvevők, 

főként a diákok és a tanárok, de az érdekelt felek, például a szülők vagy helyi egyesületek, 

szervezetek számára is, hogy közelebb kerüljenek az tankertben végzett fenntartható 

termeléséhez, amelyet a gyerekek formális és nem formális oktatási eszközökkel valósítottak meg.  

Ezen a rendezvényen a gyerekek bemutathatták azt a folyamatot, amellyel a zöldségeket és 

gyümölcsöket megtermelték; a termést a közösség körében értékesíthették; és ezzel 

környezetükben fenntarthatóbb szemléletmódot alakíthattak ki.  

A projekt fenntarthatóságának megőrzése érdekében, Francisco Javier Sánchez, a spanyolországi 

Colomera, Granada, Juan Alonso Rivas CEIP spanyol tanára, a Defoin spanyolországi 

társintézménye a "Szponzorálj egy kertet" ötletét vetette fel.  Ez kiegészíti az IO3-ban létrehozott 

„Üzleti és marketing játék gyerekeknek” modellt.  

 

Célok  

E dokumentum fő célja, hogy kiegészítse és támogassa az IO3 irányelveit egy további, választható 

aktivitással, amely a projekt fenntarthatóságát segíti elő. A partnereknek ennek megvalósítása 

nem volt kötelező.  

Ezzel a projektkonzorcium a következőket kívánta elérni:  

- A projekt élettartamának meghosszabbítása a projekt befejezésén és végrehajtásán túl.  

- Hozzájárulni a fenntartható és felelősségteljes fogyasztáshoz.  

- A környezeti szempontok tudatosítása a projektben részt vevő gyermekek és a helyi közösség 

körében egyaránt.  
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Módszertan  

A módszertan a projekt főszereplőinek megközelítésére épül, ahol a tanulók lesznek azok, akik a 

kertről alkotott üzenetet népszerűsítik. Teszik ezt azért, hogy az eljusson a jövőbeli 

szponzorokhoz, támogatókhoz és a kert jövőbeli örökbefogadóihoz.  

A kert szponzorációját elősegítő programok célja, hogy aktívan és dinamikus közvetítse az ötletet 

és mutassa meg eredetiségét és kreativitiását. A kampány kidolgozható személyes vagy digitális 

formában, de akár kombinálható is a két forma. Ugyanakkor a projektnek informatívnak kell lennie, 

hogy a szponzoráció okainak és előnyeinek hangsúlyozásával új fogyasztási alternatívákat 

népszerűsítsen.  

A tanulók közössége kulcsszerepet játszik majd e tevékenység fejlesztésében, mivel a kert 

összekötő elemként és eszközként működik a generációk, és a különböző típusú emberek közötti 

kapcsolatok kialakításában. A kampány módszertanához hozzáadott értéket jelent majd a 

technológia használata mind a személyes térben, mind online formában. A digitális formátum 

lehet az egyik leghatékonyabban használható médium az üzenet terjesztésére. Ezt a módszertant 

érdemes két részre kell osztani: egyrészt a digitális anyag elkészítésére, másrészt a terjesztésre is 

fókuszálni. 

Az anyagok készítése során a tanulók csoportja az online eszközöket segítségével figyelemfelkeltő 

plakátokat készíthet, vagy például a „canva” használatával videót hozhat létre, vagy az inshot-tal 

(egy alkalmazás a telefonra) zenét tölthet le a videójukhoz. A tanulók videót forgathatnak, 

amelyben prezentálhatják azt az üzenetet, amelyet el szeretnének juttatni a jövőbeli 

támogatóikhoz. 

Az üzenet terjesztésére a diákcsoportnak olyan digitális csatornát kell használnia, mint a közösségi 

média: elsősorban és ajánlottan az iskola hálózatai (Facebook, Instagram vagy Tiktok), valamint a 

közvetlen üzenetküldő csatornák (wpp, telegram, e-mail).  

Az új technológiáknak köszönhetően több emberhez- akár nemzetközi szinten is -eljuttathatják 

üzenetüket.  

Az elért hatás kvantitatív módon mérhető. A hatás mérésére szolgáló néhány mutató a következő:  

 "a kert szponzorálása iránt érdeklődők száma". 

 "a kertet szponzoráló végső támogatók száma";  

 "a támogatások teljes összege" (1. melléklet: a mennyiségi mutatók listája).  
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Támogasson egy kertet!  

Miért érdemes szponzorálni?  

Egy támogatói kampány népszerűsítéséhez elengedhetetlen, hogy ismerjük magának a szónak a 

jelentését. A Cambridge-i szótárban található "szponzoráció" szó jelentése szerint a 

következőképpen definiálhatjuk:  

1. "Pénz, amelyet általában egy vállalat ad, hogy támogasson egy személyt, szervezetet vagy 

tevékenységet".  

2. "Valakinek vagy valaminek a szponzorálása vagy szponzoráltnak lenni".  

A "szponzorálás" szó e két jelentését szem előtt tartva úgy kell gondolnunk, hogy a kert 

szponzorálása egy sor tevékenység elvégzését, a pénzt adományozó szponzorok, támogatók 

iránti elköteleződést jelent.  

 

A kampány végrehajtásának módjai  

 

Bármilyen kampány történhet digitális vagy online formában, de ehhez figyelembe kell vennünk 

a felület sajátosságait és az ezekhez tartozó lépéseket. Annak érdekében, hogy szélesebb 

közönséget érjünk el, lehetőség van a két forma kombinálására is. 

 

- Kampány személyesen: 

Számolva a személyes kampány korlátaival, figyelembe kell vennünk a minél több ember 

elérésének lehetőségét. Ehhez ki kell alakítanunk egy szilárd kapcsolati hálót, érdemes 

feltérképezni ismeretségi körünket, akikkel beszélgethetünk, és elmondhatjuk nekik az 

elképzelésünket. A fontos eseményeken való részvétel, a közterületeken való megjelenés egy 

másik módja annak, hogy láthatóvá tegyük az ötletünket. Annak érdekében, hogy önkéntesek 

segítségével az ötletet megismertessük a közösséggel, bármely rendezvényen elhelyezhetünk egy 

asztalt transzparensekkel, plakátokkal. E módszer hatásköre: kampány és az ötlet szájról szájra 

terjedése a közösség körében. Az önkéntesek csoportja tájékoztatja a közönséget az egész 

projektről és arról, hogy mik voltak a részeit. Emellett az önkéntesek válaszolnak az érdeklődők 

kérdéseire.  

- Kampány online formában: 

Online kampány indítható a közösségi médiában és az iskola honlapján. Ebből a célból érdemes 

ismeretterjesztő képeket vagy magyarázó videókat készíteni a kampány főbb gondolatairól, 
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missziójáról és arról, hogy miből áll az elképzelés: hogyan, mikor és milyen fő célkitűzésekkel 

valósul meg a jövőbeni kert. Ebben az értelemben kötelező  egy kommunikációs csatornát 

létrehozni, amelyen keresztül összefogható az összes kérdés és érdeklődő (pl. e-mail).  

 

- A két módszer kombinációja:  

Ez sok esetben a leghatékonyabb, főként az elérhetőség és a közösségen belüli, és a közösségen 

kívül lévő emberek körében kifejtett hatása miatt. Itt a fent említett módszereket kellene 

kombinálni a kampány megvalósításához. Egyrészt érdemes kihasználnunk a nyilvános tereket és 

rendezvényeket, és a digitális média segítségével (például egy tableten történő videó 

bemutatásával) népszerűsíteni az ötletünket. Másrészt a közösségi média továbbra is 

nélkülözhetetlen információforrást jelenthet számukra, mivel ezeken keresztül meghívhatjuk az 

embereket az eseményeinkre, így folytonosságot biztosítva, egyrészt az tankertben zajló 

tevékenységeknek, másrészt a folyamatos reklámozás fenntartásához. Emellett így arra is 

buzdíthatjuk az érdeklődőket, hogy többször támogassák a kert megvalósítását.   

 

Miért akarnának az emberek egy iskolai tankertet szponzorálni?  

Ez a kérdés a megvalósítás előtt is felmerülhet. Az iskolák, a helyi közösségek és a gyermekek 

körül különböző szintek és érdekelt felek léteznek és ezekkel élünk együtt (gazdasági szint, 

társadalmi elkötelezettség, az iskolával való kapcsolat stb.). Ezek függvényében tudjuk vagy nem 

tudjuk megvalósítani a szponzorációs célunkat.  

Ezt figyelembe véve, az első lépés az lesz, hogy elemezzük, hogy a környezetünk jól fogadná-e a 

támogatói kampány ötletét. Érdemes elemzés készítenünk arról, hogy milyen terméket tudunk 

nekik kínálni, milyen erőforrásokkal számolhatunk (idő, emberi erőforrás, anyagok...), valamint a 

megvalósítás életképességéről is.  

Miután elemeztük az iskolát körülvevő közösségeket,  vizsgáljuk meg, hogy az emberek miért 

szponzorálnának egy iskolai tankertet. Ezek közül néhány ok a következő:   

- A formális oktatással párhuzamos, projektalapú tanulás, amely kiegészítené a tanulók 

készségfejlesztését.  

- Bevonjuk a gyermekeket a környezetvédelmi kérdésekbe és a felelős fogyasztásba, 

valamint a közösséget is, hogy így hatásunkat hatványozottan érjük el.  

- Aktív állampolgári részvétellel az iskolán keresztül bevonjuk az embereket 

legfiatalabbaktól a legidősebbekig a programba, ezzel megerősítjük az intézmények 

szerepét a közössében, növeljük a diákok iskola iránti elköteleződését, ezáltal 

csökkentjük a hiányzásokat.  
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- Támogatjuk a bio-, öko- és szezonális zöldségek termelését és fogyasztását (a támogatók 

bizonyos alkalmakkor zöldségkosarat kapnak).  

 

Először is, az tankertek szponzorálásának okai szorosan kapcsolódnak a felelős fogyasztási 

alternatívák népszerűsítéséhez, és eme gyakorlat pozitív környezetre gyakorolt hatásaihoz, és ezek  

tudatosításához.  

A támogatói kampányok népszerűsítésekor fontos figyelembe vennünk az következő  

kulcsfontosságú fogalmakat: 

- 0 Kilométer, vagy közelség és szezonális piac. A nagybani piacokon történő tömeges 

fogyasztással szemben így a helyi gazdaságot támogathatjuk, lehetővé téve a helyi gazdák és 

állattenyésztők, vagy ebben a konkrét esetben a tankertek terményeinek fogyasztásának 

ösztönzését. Nem szezonális zöldség vagy gyümölcs figyelemkívül hagyása, ezáltal tudjuk 

felhívni a figyelmet a szezonon kívüli élelmiszerek fogyasztásának mellőzésére, ez a hozzáállás 

csökkenti a termelést és az ebből eredő nagyipari hulladéktermelést. 

- Biotermékek: biotermékek azok, amiket a talaj termékenységét fenntarthatóan, az állatok 

jólétét elősegítő, valamint a szintetikus vegyi termékek, például műtrágyák, növényvédő szerek 

vagy antibiotikumok használatát mellőző termeléssel/tenyésztéssel állítanak elő. Az 

iskolakertből betakarított termékek 100%-ban biotermékek lennének, nem használnának a 

környezeti fenntarthatóság ellen ható vegyszereket, és nem támogatnák a feldolgozott 

termékek előállítását.  

- A széndioxid kibocsátás csökkentése: A CO2-kibocsátás elkerülhetetlen a fogyasztói világ 

mai felépítése miatt, de egyes, a termelési láncot javító intézkedésekkel enyhíthetjük hatásait. 

Az egyik ilyen intézkedés az élelmiszerláncban keletkező össz széndioxid kibocsátás 

csökkentése: a termék létrehozásának ötletétől a termék fogyasztóhoz való eljutásáig tartó 

teljes folyamat során CO2 keletkezik: a nyersanyagot elő kell állítani és el kell szállítani a 

termelési helyiségbe, ahol azt kezelik, ott azonban hulladék, és CO2-kibocsátás keletkezik. A 

gyártás után a terméket el kell szállítani a nagy- és/vagy kiskereskedelmi raktárakba, és végül 

el kell juttatni a végső fogyasztóhoz.  

- Új projektek támogatása az iskolában: Végül, de nem utolsósorban a tankert 

finanszírozásának ez a módja új tevékenységek és projektek indítását teszi lehetővé az 

iskolában, lehetőséget adva a diákok számára, hogy különböző tanulási folyamatokban 

vegyenek részt.  
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Mi az, amit fontos közvetíteni a leendő szponzoraink felé?  

 

- Hogyan készült a termék. A szponzornak tudnia kell, hogy mit szponzorál, és ehhez fontos, hogy 

megfelelő tájékoztatást adjunk neki arról, hogy milyen anyagokat használtunk fel az előállításához, 

milyen termékeket szponzorálhat, hogyan gondoztuk a terméket az ültetéstől a betakarításig.  

- Milyen előnyökkel jár, ha valaki egy iskolai tankert szponzora lesz: vannak különböző előnyök, 

amelyeket a támogatóknak tudniuk kell, mielőtt egy tankertet támogatnának, és ezekre így vagy 

úgy, de fel kell hívnunk a figyelmüket. A fent említett okok közül néhány a következő: 

 Az oktatási rendszer támogatása.  

 Az ökológiai, szezonális és helyi termékekből származó előnyök kihasználása.  

 Környezetbarát fogyasztási alternatívák megismerése.  

- Mennyibe fog kerülni a tankert szponzorálása: az összeg több tényezőtől függ, többek között a 

kerthez szükséges anyagoktól; mit tudunk megtermelni a tankertünkben stb. Az összeg attól is 

függ, hogy milyen környezetben található az iskola, és milyen eszközökkel lehet a 

leghatékonyabban bevonni a közösséget a tankert projektbe. A következő szempontokat is 

tisztázni kell:  

 A támogatás különböző módozatai: fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy milyen 

gyakran szeretnénk, hogy a támogatók pénzadományt küldjenek. A támogatás különböző 

módozatait (időszakos, egyszeri...) alakíthatjuk így ki közösen.  

 A díj befizetésének módja. A díjak megállapítása fontos, de azt is meg kell határoznunk, 

hogy az adomány kifizetése hogyan történjen: banki átutalással, kézpénzben az 

iskolatitkárságon (Spanyolországban például kezdik bevezetni a „bizum”- való fizetést, 

amely más országokban nem túl ismert fizetési mód). Emellett érdemes megnézni a jogi 

hátteret is, hogy hivatalosan kinek szól a támogatás, és ezt hogy könyvelik majd el. Ha van 

az iskolának alapítványa, érdemes velük együttműködve intézni a pénzügyeket. 

 Végezetül meg kell határoznunk, hogy mit jelent az tankert szponzori szerepvállalás: ehhez 

fel kell tennünk magunknak a kérdést: akarjuk-e, hogy a támogatók közvetlenül részt 

vegyenek a kert művelésében? Segítenének a kertben végzett feladatokban? Kapnának-e 

részesedést a kert terméséből?  

 

Lépések  

Itt az ideje, hogy elkezdjük támogatói kampányunk népszerűsítését. Hogyan kezdhetjük el? Annak 

érdekében, hogy megkönnyítsük és világos képet adjunk a követendő lépésekről, arra kérjük, hogy 

olvassa el még egyszer az "Útmutató a gyermekeknek szóló marketing- és üzleti játékhoz" című 

részt, hogy elsajátítsa az útmutatóban lévő fogalmakat, mivel az ebben az alternatív 
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tevékenységben követendő lépések szinte azonosak. Itt talál egy "tennivalólistát", hogy készen 

álljon a támogatói kampány elindítására.  

 

1. Ismerjük meg a termékünket  

(20-23. oldal, Útmutató a gyermekeknek szóló marketing- és üzleti játékhoz).  

a. Mink van?  

b. Mit adhatunk az embereknek?  

2. Azonosítsuk a leendő támogatókat/vásárlókat (24-28. oldal, Útmutató a gyermekeknek 

szóló marketing- és üzleti játékhoz).  

3. A támogatói kampányunk népszerűsítésének módja: személyes kapcsolatokon keresztül, 

online, vagy vegyesen.  

a. Fogalmazzuk meg, hogy mit akarunk tenni.  

b. Határozzuk meg, hogy hol és mikor.  

4. A támogatói kampány létrehozása  

a. Mit fogunk tenni?  

b. Ossza fel az elvégzendő feladatokat és szerepeket  

i. Ki végzi majd a tájékoztatást? 

ii. Ki fogja elkészíteni az anyagokat (plakátokat, matricákat...)?  

c. A következőkre lesz szükségünk: 

i. Alkotás, dizájn 

ii. Promóció  

iii. Terjesztés  

d. Tájékoztatás  

i. A termékünk előnyei  

ii. A kampány  

iii. Hogyan vehet részt  
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5. Az általunk végzett tevékenység(ek) terjesztése, a támogatók folyamatos tájékoztatása 

a. Küldjön nekik fényképeket.  

b. Hívja meg őket, hogy látogassák meg a kertet.  

6. Ossza szét a terményeket a szponzorai között.  

Egyéb hasonló kezdeményezések/szponzorációs módok a tankert finanszírozására  

 

Az adománygyűjtés a tevékenységek finanszírozásához szükséges források előteremtését jelenti. 

Ezek a források általában pénzügyi jellegűek, elsősorban pénz, bár lehetnek más típusú javak vagy 

jogok is. Még tágabb értelemben tekinthetjük az adománygyűjtést önkéntesek toborzásának, akik 

munkájukkal segítik céljaink elérését.  

A közösségi finanszírozás egy olyan, általában online finanszírozási módszer, amely pénzügyi vagy 

más típusú adományokon keresztül, jutalmakért, önzetlen részvételért cserébe egy bizonyos 

projekt finanszírozását valósítja meg. Attól függően, hogy a résztvevők milyen típusú jutalmat 

kapnak a projektben való részvételükért cserébe, a közösségi finanszírozásnak jelenleg öt modellje 

létezik:  

 Adományok: A hozzájárulók nem várnak cserébe semmilyen juttatást  

 Jutalmak: A hozzájárulók jutalmat kapnak a hozzájárulásukért.  

 Részvények: A támogatók a kezdeményezből/terményekből részesedést kapnak.  

 Közösségi hitelezés (Crowdlending): Ez egy közösségi finanszírozási forma, amely 

egy vállalat által nyújtott kölcsönökön keresztül valósul meg, a kölcsönadott pénz 

kamatozásáért cserébe. 

 Jogdíj: Amikor Ön befektet egy bizonyos projektbe vagy vállalatba, és elvárja, hogy 

részesedést kapjon a nyereségből, még ha csak jelképeset is.  

 

Az, hogy a közösségi finanszírozás hogyan működik, attól függ, hogy milyen típusú modellt 

választottunk finanszírozási formaként.  

Ezek a főbb fázisok:  

 A vállalkozó elküldi projektjét vagy üzleti ötletét egy - általában online – egy közösségi 

finanszírozással foglalkozó platformra, hogy így támogatásért jelentkezzen. Annak 

érdekében, hogy projektjüket értékelni lehessen, megadja a következőket: a projekt 

leírását, hogy mekkora összegre van szükségük, mennyi idő áll rendelkezésükre a 

szükséges feltételek összegyűjtésére, milyen típusú közösségi finanszírozást 

választanak stb.  

 Projektértékelés: a közösség vagy maga a platform értékeli a projekt érdekességét.  
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 A projektet a pályázatban megjelölt ideig közzéteszik a platformon. Ez az az időszak, 

amely a befektetők számára rendelkezésre áll.  

 Amíg a projekt nyilvános, a lehető legnagyobb mértékben népszerűsítik azt a 

finanszírozás megszerzése érdekében.  

 A projekt lezárása. A megállapított időszak végén a projektet lezárják, és ellenőrzik, 

hogy mennyi támogatást nyertek.  

 

A szponzorációs kampány mellékletei  

 

1. számú melléklet: a mennyiségi mutatók listája  

- A tankert támogatása iránt érdeklődők várható száma;  

- A tankert támogatása iránt érdeklődők végleges száma;  

- A tankertet támogató végleges személyek száma;  

- Az anyagi hozzájárulások várható száma;  

- A befizetett hozzájárulások teljes összege;  

- A támogatók várható számának eléréséhez szükséges becsült idő;  

- Valós időben a szponzorok várható száma;  

- A tankert projektben közvetlenül részt vevő személyek száma;  

- A növekedési termelés százalékos aránya;  
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Projekt partnerek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


