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Egy társadalmi vállalkozás célja pozitív 

változások elérése, a társadalmi küldetés 

és az üzleti tevékenység összekapcsolása 

révén. 

1. Bevezetés 
 

Ez az útmutató egy innovatív oktatási koncepció, az InnoSchool Tanulmányi Rendszer 
(ITR) részét képezi, amelyet középiskolás diákok vállalkozói készségeinek erősítésére 
fejlesztettek ki.  

Az útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az ITR oktatásban történő alkalmazásában, a 
rendszer használatában. A kézikönyv támogatja a pedagógusokat napi munkájukban, 
akik képesek lesznek bemutatni a társadalmi vállalkozás lehetőségeit a diákok számára.  

1.1 Társadalmi vállalkozói tevékenység 

A társadalmi vállalkozások képesek reagálni a 

sürgető társadalmi kihívásokra, s elsősorban a 

társadalmi hatásokra, nem pedig a nyereségre 

koncentrálnak. A társadalmi vállalkozások tehát 

innovatív és fenntartható megoldásokat keresnek a társadalmi problémákra.   

Az oktatás a társadalmi vállalkozók jövőbeli generációjának felkészítésével támogathatja a 

társadalmi szükségletek kielégítését. Ez a szerep még fontosabbá válik az EU céljainak 

ismeretében, amelyek prioritásként határozzák meg a vállalkozói ismeretek oktatását. Ezt 

felismerve született meg az InnoSchool projekt, mely újszerű megközelítésével hozzájárul a 

társadalmi vállalkozói szemlélet erősítéséhez a középiskolások körében a Duna régióban. 

1.2 Az InnoSchool projektről 

Az InnoSchool projekt célja változásokat 

generálni a vállalkozói kultúra és a 

társadalmi innováció iránti elkötelezettség 

javítása érdekében. Általános célja a 

középiskolás diákok társadalmi 

innovációjának és vállalkozói szellemének 

erősítése az InnoSchool Tanulmányi Rendszer (ITR) kifejlesztésével, tesztelésével és 

bevezetésével. 

Az InnoSchool programot a Duna régió 9 

országa közösen fejlesztette tanulók, 

tanárok, szakpolitikai döntéshozók, üzleti 

szereplők és szociális területen működő 

szervezetek részvételével.  

2. Az InnoSchool 

 Az InnoSchool Tanulmányi Rendszer küldetése: 

„A középiskolás diákok társadalmi 

innovációjának és vállalkozói szellemének 

erősítése” 

90 középiskola használja az ITR-t a Cseh 

Köztársaságban, Bulgáriában, Romániában, 

Magyarországon, Ausztriában, Szlovákiában, 

Bosznia és Hercegovinában, Szerbiában és 

Moldovában.   
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Tanulmányi Rendszer  

Az ITR egy innovatív oktatási rendszer, mely középiskolások számára készült. Célja a 

társadalmi szükségletek tudatosítása és a vállalkozói készségek fejlesztése. A 

hagyományos tantermi oktatáson alapuló tanítási módszereket digitális elemekkel és online 

szimulációval ötvözi. 

2.1 Az ITR főbb elemei 

Az InnoSchool Tanulmányi Rendszer az alábbi fontosabb elemekből épül fel:  

Digitális Játék (DJ) Az DJ az ITR központi eleme. Ez egy digitális játék, mely 
tapasztalatszerzési lehetőséget kínál a tanulók számára 
(társadalmi vállalkozói ötletek generálására) online szimuláció 
révén. 

A DJ-t interaktív web-alapú alkalmazásként fejlesztették ki, 
melyet a tanteremben és a tantermen kívül is felhasználhatnak a 
diákokból álló csapatok tanulásra, játékra, feladataik 
megoldására. 

Lehetőséget kínál a közösségi médiához való csatlakozásra, és 
iskolák közötti versenyek lebonyolítására is.   

Útmutató tanárok 
számára az ITR 
használatához 

Jelen kézikönyv gyakorlati útmutatóként szolgál a tanárok 
számára az InnoSchool pedagógia alkalmazásában. 

Módszertani és elméleti ismereteket nyújt a tanárok számára az 
ITR keretében végzendő munkájukhoz. 
 

Képzési anyagok a 
tanárok számára 

A pedagógusok írásos formában is megkapják a képzések 
anyagait. 

Hatáskérdőívek a 
tanulók számára 

A hatás kérdőívek célja a tanulók előmenetelének felmérése. 

 

2.2 Az ITR rendszer céljai és előnyei 

 

Az ITR vonzó a tanulók számára, mert: 

- Élményalapú oktatásra épül – az IKT eszközök használatával a tanulók motivációja javul  

- A játékosításnak köszönhetően alkalmas a figyelem fenntartására  

- A közösségi média beépül a digitális játékba 
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Támogatja a tanárok munkáját: képzésekkel, segédanyagokkal és technikai segítségnyújtással 

- Rugalmas felhasználhatóság: az online/offline tanórák aránya változtatható, az iskola 

igényeihez igazítható 

- A tapasztalati tanulási módszerek alkalmazása, melyek a társadalmi üzleti ötletek sikeres 

kifejlesztéséhez vezetnek 

- Fennálló társadalmi szükségletekre épül (9 ország tapasztalatai alapján) 

- Valós társadalmi vállalkozási példák és esettanulmányok kerültek bele 

- Értékes a tanulók számára (az élethosszig tartó tanulási kompetenciák fejlesztése révén) 

- Értéket teremt a közösség számára a jövőbeli társadalmi vállalkozók felkészítése révén 

- Az ITR és a digitális játék ingyenesen használható 

         Az ITR főbb pedagógiai céljai: 

- a tanulók vállalkozói készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése; legfőképpen a 

társadalmi vállalkozások területén 

- a tanulók társadalmi érzékenységének erősítése; 

- társadalmi üzleti modellek kifejlesztése; 

- társadalmi üzleti terv kidolgozása; 

- a hagyományos tanulási módszerek kombinálása az online tanulási környezet 

előnyeivel. 

 

Az ITR általános tanulási céljai tanulók számára: 

- a társadalmi problémák és kihívások megértése; 

- a társadalmi vállalkozás/kezdeményezés saját ötleteinek kidolgozása; 

- modellek és üzleti tervek kidolgozása; 

- csapatban dolgozni; 

- saját ötletek bemutatása; 

- konstruktív visszajelzések adása és fogadása. 

 

Miért használjuk az ITR-t? 

Az ITR előnyei a tanulók számára: 

- Társadalmi vállalkozói gondolkodásmód és kompetenciák kiépítése 

- Értékes, egész életre szóló és karrierkészségek megszerzése 

- A társadalmi kihívások iránti érzékenység megteremtése 

- Új képességek kifejlesztése a társadalmi problémák kezelésére 

- Lehetőség saját ötlet kifejlesztésére és társadalmi vállalkozásként történő 

továbbfejlesztésére 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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- A közösség elismerése megszerzésének lehetősége 

- Csapatmunkára való alkalmasság megteremtése 

- Tapasztalatszerzés új digitális tanulási környezetben 

- Hasznos tapasztalatok a projektorientált és élményszerű tanulásban 

- Elősegíti a tanulók továbbtanulását 

- Oklevél a képzés sikeres teljesítéséről 

Előnyök a tanárok/iskolák számára: 

- Úttörő tevékenységet folytathatnak a társadalmi vállalkozás oktatásának területén az 

iskolájukban/régiójukban 

- Részvétel az ITR tesztelésében, mely már felkeltette a 9 EU-tagállam döntéshozóinak 

figyelmét is 

- Fejlődnek szakmai készségeik és képességeik 

- A digitalizálás, a játékosság és a modern oktatási módszerek alkalmazása összhangban áll a 

nemzetközi tendenciákkal és a jövő követelményeivel 

- Lehetőség jobb kapcsolatok kialakítására a közösséggel és az érdekelt szereplőkkel - 

döntéshozókkal, vállalkozásokkal, társadalmi vállalkozásokkal, célcsoportokkal 

- Hozzájárulás az iskola népszerűsítéséhez a közösségen belül 

- Jobb kapcsolat kialakítása a tanulókkal egy informális oktatási környezetben 

- Együttműködés és megosztás más iskolák pdagógusaival 

- A partnerség további előnyökkel járhat a tanárok számára, mint például 

o Oklevél és elismerés 

o Szakmai képesítés megszerzése 

 

2.3 Hogyan használjuk az ITR-t? 

 

Az InnoSchool Tanulmányi Rendszer kétféle tanulási útvonalat javasol - az egyik a Basic kezdők 

számára, a másik az Advance a haladó szintű tanulók számára. 

- Kezdő szint:  

Olyan tanulók számára, akiknek nincs vagy nincs elegendő előzetes ismerete a 

vállalkozásokról és a társadalmi innovációról. 
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Munkaterhelés: első öt modul; alapszintű szöveges feladatok a digitális játék keretében. 

- Haladó szint: 

Olyan tanulók számára, akik már rendelkeznek elegendő előzetes ismeretekkel ahhoz, hogy 

sikeresen elvégezzék az összes offline és online tevékenységet. 

Munkaterhelés: mind a hat modul; Haladó szintű szöveges feladatok a digitális játék 

keretében. 

A tanároknak kell meghatározniuk tanulóik szintjét a képzés indítási szakaszában a tanulók/ 

osztályok profilja alapján. A hatáskérdőívek a folyamat elején ehhez segítséget nyújthatnak.   

 

A szinttől függően osztályonként a két legjobb csapat tovább folytatja a helyi/regionális 

iskolaközi versenyt, melynek győzteseit a zsűri választja ki két kategóriában: Kezdő szintű és 

Haladó szintű. 
 

 

 

Az ITR képzés ajánlott időtartama:  

Az ITR modulok az alábbi részekből állnak: 

 

6. modul - Haladó szint - üzleti tervezés

5. modul - Társadalmi üzleti modell -
értékajánlat, tevékenységek, források, 

finanszírozás

4. modul - Társadalmi üzleti modell -
termékek, ügyfelek, csatornák

3. modul - A társadalmi vállalkozás jellemzői. 
A társadalmi üzleti ötlet elemzése

2. modul - A társadalmi vállalkozó. A 
társadalmi szükségletek felismerése.
Társadalmi üzleti ötletek generálása

1. modul - Bevezetés a társadami 
vállalkozásba

Iskolák közötti verseny – KEZDŐ SZINT  

a legjobbnak ítélt csapatok között 

Iskolák közötti verseny – HALADÓ SZINT  

a legjobbnak ítélt csapatok között 

KE

ZD

Ő 

HA

LA

DÓ 
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Vegyes offline / online foglalkozás - az osztályteremben 45 perc 

I) Offline szakasz: Rövid tantermi tevékenységek, amelyek a modul 
bevezetésére, előadásokra és reflexiós tevékenységekre 
irányulnak ≈15 perc 

 
II) Online szakasz: Digitális Játék – a szint teljesítése (elmélet, kvíz, egyéb 

szakaszok) ≈30 perc 
 

                           Offline szakasz  – az osztályteremben                                                          

45 perc 

Tantermi nyomon követő tevékenységek – a tartalom 

magyarázata, megbeszélések, reflexiók és a feladatok 

kidolgozása 

                       Online szakasz – az osztálytermen kívül 

Digitális játék nyomon követő/összefoglaló tevékenységek 

az osztálytermen kívül – csapatok számára a szöveges 

feladatok kidolgozására/kitöltésére és feltöltésére 
 

Az egyes modulok az 1-től 5-ös számú modulig bezárólag 2 foglalkozást tartalmaznak az 

osztályteremben, míg a 6-os számú modul további offline foglalkozás(oka)t tartalmaz. A nyitó 

offline foglalkozás (bevezetés az ITR-be és a digitális játékba) és a záró offline foglalkozás (az 

ITR-képzés lezárása) szintén a modulok részét képezi. 

 

Kezdő szinten 12 órát lehet megtervezni az osztályban. Ha további órákra van szükség, az 

órák száma opcionálisan növelhető, legfeljebb 15-re. 

 

Az ITR olyan tevékenységeket javasol hozzárendelni az offline szakaszhoz, melyek nem 

feltétlenül egyeznek meg a szekciókra szánt időtartammal. Ez azt jelenti, hogy a tanár az 

időtartamot az igényeknek és az osztály haladási ütemének megfelelően módosíthatja. A 

tanár megváltoztathatja az offline és az online foglalkozások sorrendjét is. 

 

További rugalmasan alakítható megoldásokat az útmutató Módszertan/Általános utasítások 

részében mutatunk be. 

 

 

Az ITR-tartalmi áttekintése: 

Modulok Rövid offline 
tevékenység 

Online digitális játék Offline 
tevékenység 

Online digitális játék 
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Bevezetés Az ITR bemutatása Bevezetés az ITR-be és a 
digitális játék világába 

  

1. modul A társadalmi 
szükségletek 
bemutatása 

A társadalmi vállalkozással 
kapcsolatos főbb fogalmak 
meghatározása, és a 6 
társadalmi téma bemutatása 

Társadalmi 
vállalkozások és a 
társadalmi 
vállalkozó 

Szöveges feladatok - 
társadalmi kihívások, a 
környéken lévő 
társadalmi szükségletek 
felismerése 

2. modul Társadalmi 
szükségletek, 
amelyekre a csapatok 
összpontosítanak 

Társadalmi vállalkozók - 
példák és főbb jellemzők, 
esettanulmányok 

Álomtábla (Vision 
board) 

Szöveges feladatok - 
küldetésnyilatkozat, 
álomtábla, példák a 
társadalmi 
vállalkozásra, a 
társadalmi jogokra 

3. modul Reflexió az 
álomtáblákra (Vision 
board) 

A társadalmi és a 
hagyományos gazdasági 
vállalkozás 
megkülönböztetése, SWOT 
elemzés 

SWOT elemzés Szöveges feladatok - a 
csapat társadalmi üzleti 
projektjének céljai, 
SWOT elemzés 

4. modul Reflexió a SWOT 
elemzésre 

A társadalmi üzleti ötlet 
generálásának fő kérdései, 
az üzleti modell (Canvas 
modell) és a társadalmi 
üzleti modell bemutatása 

A társadalmi üzleti 
modell kialakítása - 
az intervenció 
típusa, szegmensek, 
csatornák, 
marketing mix, 
értékajánlat  

Szöveges feladatok - 
társadalmi üzleti modell 
- az intervenció 
típusának, 
szegmenseinek, 
csatornáinak, marketing 
mixének, 
értékajánlatának 
megtervezése 

5. modul A célcsoportok/ 
kedvezményezettek 
megértése 

Pénzügyi célok 
meghatározása - 
kulcsfogalmak, a társadalmi 
üzleti modell példája 

A társadalmi üzleti 
modell kidolgozása - 
kulcstevékenységek, 
kulcsfontosságú 
erőforrások, 
partnerek és 
kulcsfontosságú 
érdekeltek, 
költségszerkezet, 
bevétel és többlet  

Szöveges feladatok - 
kulcsfontosságú 
tevékenységek, 
kulcsfontosságú 
erőforrások, partnerek 
és kulcsfontosságú 
érintett szereplők, 
költségszerkezet, 
bevétel, többlet 

6. modul Bevezetés a társadalmi 
üzleti terv, a marketing 
mix és a verseny 
világába 

Társadalmi üzleti terv – 
rövid bevezetés 

Társadalmi üzleti 
terv kidolgozása - a 
szervezetek 
lebontási struktúrája 
és a 
kockázatkezelés; 
pénzügyi 
menedzsment 

Szöveges feladatok - 
társadalmi üzleti terv: 
szervezeti felépítés, 
termék, piaci elemzés és 
célcsoport, verseny, 
eladás és ár, hely, 
promóció, marketing 
terv és kommunikáció, 
kockázatkezelési és 
pénzügyi terv 

Záró 
foglalkozás 

Az ITR képzés lezárása    

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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 2.4 A tanár szerepe 

 

Az ITR sikeres megvalósítása kizárólag a tanárok szakértő közreműködésével lehetséges. Kész 

válaszok megfogalmazása helyett szerepük a diákok ösztönzése/támogatása a megfelelő 

kérdések felkutatásában és azonosításában, valamint a megfelelő válaszok megtalálásában. A 

tanároknak a csapatok mentorainak kell lenniük, támogatva őket társadalmi vállalkozói ötleteik 

kidolgozásában. Egyéni és szakmai tapasztalataik alapján a tanárok adaptálják a képzést a helyi 

környezethez, választják ki a tanulók számára legmegfelelőbb pedagógiai módszereket és 

megközelítéseket.  Végül a tanárok a szöveges feladatok részben értékelik a tanulói csapatok 

munkáját. 

3. Az ITR Digitális Játékának leírása  

Hogyan fognak 

játszani a tanulók? 

3.1 A Digitális Játék 

felépítése 

A DJ rugalmas web-alapú 

alkalmazás. Ennek 

megnyitásához a 

felhasználónak egyszerűen 

csak egy számítógépre / IT 

eszközre van szüksége egy 

webböngészővel (ajánlott 

böngészők: Google Chrome 

40+, Firefox 32+, Microsoft Edge vagy Internet Explorer 11+) bekapcsolt hangeszközökkel. 
 

  A DJ az alábbi webcímen érhető el:  

  http://game.innoschool-learningsystem.eu/ 

 

A játékosok bejelentkezése a Digitális Játékba 

A játékba történő bejelentkezéshez a játékosoknak szükségük van egy kódra, amelyet a tanárnak 

kell megadnia. Arról, hogy hogyan kell létrehozni a csapatot és megszerezni a kódot, a “Hogyan 

adminisztráljuk a Digitális Játékot” című rész ad tájékoztatást. 

 

1. A legelső bejelentkezéskor kattintsunk a “Még nincs jelszavunk” linkre. 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
http://game.innoschool-learningsystem.eu/
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2. A megjelenő ablakban a tanulóknak be kell írniuk a kódot, amelyet a tanár adott, és rá kell 

kattintaniuk a “Hitelesítsd a kódod” gombra. 

 

3. Ezt követően a csapatnak egy jelszót kell létrehoznia (jegyezzük meg a további 

bejelentkezésekhez!), és rá kell kattintani a “Feltölt” gombra. 

 

 

4. A jelszó sikeres létrehozásáról egy megerősítő visszajelzést kapunk. A játék elkezdéséhez 

válasszuk ki a “Vissza a belépéshez” gombot. 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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Ettől a lépéstől kezdve a játékosoknak a saját kódjukat és jelszavukat kell használniuk a játék 

eléréséhez. 

 

3.2 A játék logikája 

 

A játékosok Mervin - a társadalmi vállalkozó szuperhős és barátai támogatásával - ambiciózus 

társadalmi vállalkozókként indulnak el a játékban - azzal a céllal, hogy megismerjék a társadalmi 

vállalkozást és kifejlesszék saját társadalmi üzleti ötletüket. A játékban résztvevő csapatoknak 

minden szintet teljesíteniük kell. Kezdő szinten ez csak az 1–5. szintet jelenti, míg a haladó szintű 

játékosoknak az 1–6. szintet kell teljesíteniük. A játékosok bemutatót kapnak az elméleti 

ismeretekből, amelyet meg kell tanulniuk. Tanulási folyamat során feladatok és vetélkedők 

kihívásainak kell megfelelniük, és különféle jutalmakban részesülnek, HERO (a digitális játék 

pénzneme) és Támogatók formájában. A csoportok egy virtuális irodát is kapnak, mely elavult és 

felújításra szorul. A  megszerzett HERO minden szint végén felhasználható az iroda felújítására. 

A játékban még ennél is fontosabbak a támogatók - a közösség tagjai, a társadalmi 

szükségletcsoportok képviselői stb. _ akiknek támogatását a csapatok a sikeresen elvégzett 

feladatok és vetélkedők révén nyerhetik el. A végső rangsor kialakítása a megszerzett 

támogatók száma alapján történik. 

Úgy gondoljuk, hogy e tényezők motiváló légkört teremtenek a tanulók számára a feladatok 

megtanulására és elvégzéséhez.  

A tanároknak ösztönözniük kell a tanulókat, például így: 

„Teljes biztonságban vagytok ma, fiatal társadalmi vállalkozók? Van elég támogatótok, vagy 

esetleg nem bíznak bennetek mások? Próbáljatok előre haladni a feladatokkal úgy, hogy a 

támogatók csatlakozzanak hozzátok és ismét támogassanak! Ez lesz majd erőfeszítéseitek 

elismerése!” 

A HERO:  

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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- A játék elején minden játékos kap 100 egységnyi HERO-t. Ezeket Mervin adja, amikor 

elmagyarázza, hogy a játékosok hogyan kereshetik meg és költhetik el a pénzüket. 

- A játékosok HERO-t kereshetnek azáltal, hogy a kvízek során helyesen válaszolnak. 

Minden helyes válaszért a játékos egy bizonyos mennyiségű HERO-t kap. Ha a helyes 

válasz a válaszra adott időt megelőzően érkezik, a HERO mennyisége megduplázódik. 

- A HERO megszerzésének második módja az, hogy a játékosok helyesen válaszolnak 

azokra a meglepetés kérdésekre, amelyek a játék során megjelennek (a szórakoztató kvíz 

részek az Elmélet szakaszban). 

- Mervin elmondja, hogy a játékos többet megtudhat a meglepetés kérdésekről az ITR 

Facebook oldalán, és azok, akik a közösségi médiát követik, tudni fogják a választ. 

- A HERO elkölthető a piactéren megvásárolható új tárgyakra,az irodabútor darabontként 

történő frissítésére - melyek lehetnek lámpa, bútor, szék, számítógép, tapéta, vagy 

növény. A már megvásárolt tételek közötti csere lehetősége mindig fennáll. 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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- Régi típusú irodakörnyezet a játék kezdetén

- Felújított irodakörnyezet     

 

Támogatók:  

- A játék elején Mervin 10 támogatót biztosít a játékos számára. 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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- A játék folyamán a játékos szerezhet vagy elveszíthet támogatókat, a vetélkedők és a 

szöveges feladatok sikerességétől függően. Például ha az előrehaladás mértéke 25% 

alatti, akkor a játékosok elveszítik a támogatókat, ha 25-50% között van, akkor nagyon 

kevés támogatót szerezhetnek stb. 

 

 

Díjak és kitűzők: 

- Az egyes modulok teljesítését követően a játékos kap egy készséget / képességet 

(Empátia, Társadalmi szükségletek tudatosítása, Ötletgenerálás, Ötletfejlesztés, 

Fenntartható gondolkodás, Jövőtervezés) reprezentáló jelvényt. 

- Oklevelet kapnak azok a tanulók, akik a kötelező feladatokban (kvíz + szöveges 

feladatok) több mint 90% -os eredményt  értek el, miután az összes feladat kiértékelésre 

került. 

Ezeket az elismeréseket a játékos megoszthatja a közösségi médiában.  Az automatikus 

bejegyzés a Facebookba, valamint az Instagramra feltehető link elérhető a tanulói felületen. 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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Navigáció  

A DJ első képernyőjén látható az Irányítópult – a fő navigációs panel. 

 

 

 

 

Az Irányítópulton megjelennek a DJ szintek, melyek megfelelnek az ITR egyes tanulási 

moduljainak. 

A Felső menü és az Oldalsó menü elemei. 

• A felső menü mindig a képernyő tetején található. A következő elemeket jeleníti meg 

balról kezdve: 

•  

- Az oldalsó menü gomb megjelenítése / elrejtése 

- A megszerzett HERO-k mennyisége 

- A megszerzett támogatók mennyisége 

- Üzenetek gomb - megjeleníti az értesítéseket (kiértékelt nyitott feladatokat, 

megszerzett támogatókat, kapott jelvényeket és okleveleket, valamint az új irodai 

bútorokat) 

Oldalsó menü gombja 

Megmutat/Elrejt  

 

M
ű

sz
er

fa
l

D
as

h
b

o
ar

d
 

Felső menü 

Oldalsó menü 

A játék indítása gomb 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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- Fiók menü, amely tartalmazza az Eredmények statisztikáját, a Fiók beállításait (jelszó 

és e-mail megváltoztatása) és a Kijelentkezés elemeket. 

 
• Az oldalmenü megjeleníthető az oldalsó menü megjelenítése / elrejtése gomb 

segítségével. Ha nem jelenik meg, akkor az ablak mérete valószínűleg túl kicsi. Az 

oldalmenü felülről-lefelé haladva az alábbi elemeket 

tartalmazza: 

 

- 

Kezdőoldal - innét eljuthatunk az Irányítópulthoz 

gomb 

 

 

 

 

-Iroda gomb – megjeleníti a játékos virtuális irodáját  

 

 

 

 
-  

- - Eredmények megjeleníti a csapat és az osztály által 

    gomb                             elért eredmények statisztikáját 

 

 

 

   

-Beállítások  

gomb      az alkalmazás beállításai 

 

 

Otthon 

Iroda 

Eredmények 

Beállítások 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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Az iroda megjelenítésekor a Piactér menü megjelenhet a képernyő jobb oldalán. 

 

A játék mechanizmusa 

A játék akkor kezdődik, amikor rákattintunk az Irányítópulton a Játékról gombra. A játékos egy 

rövid bevezető videót fog látni, mely elmagyarázza a társadalmi vállalkozás fogalmát. A 

főszereplő Mervin - egy fiatal társadalmi vállalkozó.  

 

A játék folytatódik, Mervin vezetésével, aki tapasztalt társadalmi vállalkozóvá vált, és egy 

társadalmi szuperhős szerepében különféle tanácsokat ad a játékosok számára.  

 

 

 

 

Piactér menü 

 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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A Digitális Játéknak egy egyszerű, logikus útvonala van, amelyet a játékosnak követnie kell. 

Egyszerű navigáció segítségével mozoghat az egyik képernyőről a másikra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugrás az előző 

képernyőre 

navigáció 

Ugrás a következő 

képernyőre 

navigáció 
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Ne használjuk a böngésző Ugrás az előző oldalra navigációs gombját az előző képernyőre történő 

visszaugráshoz! 

 

 

 

Használjuk a Vissza a menühöz menüpontot, ha elérhető, mint az a fenti képen látható, vagy 
használhatjuk az Oldalsó menü megjelenítése / elrejtése gombot, és az oldalsó menüből a 
Kezdőoldal gombot. 
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 A játékosnak figyelmesen el 
kell olvasnia a képernyőn 
megjelenő szöveget, hogy az 
elméletet el tudja sajátítani. A 
játékos lépkedhet előre-hátra, és 
újra elolvashatja azt a részt, 
amelyre nagyobb figyelmet 
kívánfordítani. 

 

Az Irányítópulton a DJ 6 szintje 

jelenik meg az alábbi 

tartalommal: 

- Bevezető– egy rövid videó mindegyik szintről 

- Elmélet – ezen keresztül jut el a játékos a szint oktatási tartalmához 

- Kvíz – kvíz szakasz, amelybe a játékos csak akkor léphet be, ha a szint elméleti részét 

elsajátította. A kvíz a kitöltését követően zárolásra kerül. 

- Feladatok – szöveges feladatok, amelyek az előző tartalom teljesítése után oldhatók  

meg. A tanárnak ki kell értékelnie őket, annak érdekében, hogy a tanuló folytathassa 

a játékot a soron következő szinten. 

Az 1. szinten további tartalmi részek - Forgatókönyvek, a 2. szinten pedig az Esettanulmányok - 

találhatók. 

Amikor a Digitális Játékba első alkalommal lépünk be, a szintek mindegyike zárolva van, csak 

A Játékról menü gombbal lehet belépni az DJ bevezető részébe (mint ahogy az alábbi képen 

látható). 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool


 

 
Útmutató tanárok számára az ITR használatához  

 

 

 
www.interreg-danube.eu/innoschool 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió 
és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI). 
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg. 

 

24 

 

A tanárnak kell megnyitnia az egyes szinteket (ennek módját lásd a “Hogyan adminisztráljuk a 

Digitális Játékot” részben).  
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A játékosoknak tehát az adott szint minden egyes tartalmi részét sikeresen kell teljesíteniük. 

Kitöltést követően a kvíz rész automatikusan bezáródik. A kvíz kitöltése után a következő rész 

Zárolt tartalom. 

Az előző tartalmi 

rész teljesítését 

követően 

automatikusan 

megnyílik 

Teljesített tartalmi 

részek ezen a 

szinten   

Nem teljesített 

tartalmi részek  
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például a Feladatok megnyílnak/hozzáférhetővé válnak. A következő szint zárva marad, egészen 

addig, amíg a tanár nem nyitja meg. 

A tanári felületen a Feladatok részben a szöveges feladatok listája jelenik meg mind a kezdő , 

mind a haladó szinten. A tanár beállíthatja az alábbiakat: 

- Kezdő szintű feladatok - kezdőknek és haladóknak 

- Haladó szintű feladatok - csak haladó tanulók számára 

- Választható feladatok - további nem kötelező feladatok 

  

A feladat megnyitásához a tanulóknak a “Feladat hozzáadása” gombot kell megnyomniuk.  

A feladatlap lehetővé teszi a szöveg szerkesztését és fájl feltöltését. A csapat elmentheti a 

feladatot a „Mentés” gombbal, és a ”Bezár” gombbal térhet vissza a nyitott feladatok listájához. 
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Az összes feladat elvégzése után a csapatnak be kell adnia azokat a tanárnak a “Feltölt” 

gomb megnyomásával. 

 

A feladatok beküldése után azokat már nem lehet szerkeszteni. Ha a tanár nem elégedett a 

feladatokkal, újra megnyithatja ezt a  részt a Digitális Játék adminisztrációs részében, hogy a 

csapat újra dolgozzon velük. Az osztály soron következő foglalkozásán a tanár támogatást 

nyújthat a diákoknak a feladat javításához. 
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A csapat az eredményeket - az előrehaladást és a rangsorolást - láthatja a Fiók menü 

Eredmények linkjében, vagy az Eredmények menüpontban az oldalsó menüben. 
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3.3 Hogyan adminisztráljuk a Digitális Játékot? 

 

A tanári fiók létrehozása 

Be kell jelentkezni egy tanári fiókkal, amelyet a helyi InnoSchool projektpartner biztosít. Amikor 

a tanárt kinevezik, egy ilyen e-mailt kap: 

 

Kattintsunk a “Jelszó beállítása” gombra a tanár fiókhoz rendelt jelszó létrehozásához. Először 

meg kell adni az e-mail címet (ugyanazt, mint amelyen megkaptuk az e-mailt). 

 

Ezután be kell állítani a jelszavunkat, és meg kell jegyezni azt a következő bejelentkezéshez a DJ 

adminisztrációjához: 
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Adminisztráció 

 

A DJ adminisztrációs része az alábbi címen érhető el: 

 http://admin.innoschool-learningsystem.eu/ 

 

Ha a link nem magyar nyelvű oldalra irányít, a Log In alatt kiválaszható magyar zászlóra 

kattintva Magyar nyelvűre vált át.  

 

 
 

1. A tanári fiókba történő bejelentkezés után megjelenik az iskola oldala. Itt láthatjuk az iskolai 

információkat, az adminisztrátorokat, a többi tanárt és az összes osztályt. 

Új osztály létrehozásához kattintsunk az „Osztály létrehozása“ gombra. 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
http://admin.innoschool-learningsystem.eu/
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2. Itt meg kell adni az osztály nevét, az oktató tanárt ki kell választani, el kell dönteni hogy 

haladó, vagy kezdő osztályról lesz szó (függően a diákok előismereteitől) majd ezután 

kattintsunk az „Osztály létrehozása “ gombra. 
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3. Itt láthatjuk az új osztályt. Csak a saját osztályokat kezelhetjük. Az „Minden osztály” gomb 

megjeleníti az iskola összes osztályának listáját. 

 
 

 

4.  Kattintsunk az osztály nevére az osztályba történő belépéshez. 

 

 
 

5. Amikor belépünk az osztályba, csapatokat kell összeállítani a tanulókból. Kattintsunk a 

„Csapat létrehozása“ gombra.  
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6. Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg. Töltse ki az összes üres mezőt. Csapat létrehozásához 

legalább egy tanulót hozzá kell adnia a csapathoz. 

 

 

7. Miután megadtuk az összes szükséges információt, kattintsunk a „Csapat létrehozása“ 

gombra.  
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8. Itt látható az a csapat, amelyet éppen létrehoztunk. Kattintsunk a csapat sávjára, a csapatnak 

a játékban történő előrehaladása részletes megjelenítéséhez. 

 

 

9. Vegyük figyelembe, hogy a csapat megjelenítése kezdeti beállításként le van tiltva. Jelöljük be 

a jelölőnégyzetet a csapat előtt, majd kattintsunk az alul megjelenő “Aktivál” gombra. 
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10. Kattintsunk az „Aktivál” gombra, és a csapat aktiválódik. A csapat sávjában egy zöld hátterű 

„Engedélyezve” felirat jelenik meg. 

 
 

A csapatok listája alatt található egy Deaktivál és egy Töröl gomb is 

 

Vegyük észre, hogy megjelenik a csapat kódja a csapat sávjában. Ez egy egyedi azonosító kód, 

amelyet meg kell adnunk a csapatnak ahhoz, hogy a csapat bejelentkezzen és játszhasson a 

Digitális Játék tanulói felületén. 

Kattintsunk a csapat nevére, hogy beléphessünk a haladási oldalra. 

11. Itt látható a csapat játékban történő előrehaladását jelző oldala. Az intro (0. szint) mindig 

nyitva van. Új szint feloldásához kattintsunk az „Kinyit Szint” gombra azon a szinten, 

amelyen a csapat dolgozni szeretne. 

 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool


 

 
Útmutató tanárok számára az ITR használatához  

 

 

 
www.interreg-danube.eu/innoschool 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió 
és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI). 
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg. 

 

36 

 

12. Miután megtörtént a feloldás, a gomb zöld színűre változik és megjelenik a „Nyitva” felirat. 

Az elmélet mellett látni fogjuk a “Nyitva” feliratot is. A többi szakasz automatikusan 

feloldódik, amikor a csapat tovább halad. 

 

 
 

Minden kinyitott részhez rendelkezésre állnak a „Újranyitás” (ha az adott részt ismét át kell 

venni a csapattól) és a “Lezárva” gombok. 

 

13. Miután a csapat megválaszolt egy kvízt, látni fogjuk a pontjait mellette. A válaszok 

megtekintéséhez kattintsunk a jobb oldalon található ikonra. 
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14.  Ha rákattintunk az ikonra, látni fogjuk a választ, amelyet a csapat adott, valamint azt, hogy a 

válasz helyes-e vagy sem.  

 

 

 

 

15.  Miután a csapat beadta a nyitott feladatait, kiértékelhetjük azokat. Megjelenik egy 

„Kiértékelésre vár” felirat. Kattintsunk a jobb oldalon található ikonra a válaszok 

megtekintéséhez. 

 

A kérdésre adott válasz 
pontszáma 

Melyiket 
választotta a 
csapat 

A kapott válaszok közül 
melyik a helyes 
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16. Itt láthatjuk a kérdésre adott választ. 

 

17. A válasz értékeléséhez az előre meghatározott kritériumok mentén értékeljük egy skálán a 

feladatot, majd kattintsunk a Kiértékelés pontra. Mindenképp kell hagynunk szöveges 

kiértékelést. 
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18. Ha vissza akarunk térni a haladási oldalra, kattintsunk a csapat nevére a képernyő felső 

részén található sávban. 

 

 

19. Ekkor látni fogjuk azokat a pontokat, amelyeket megadtunk a haladási oldalon. Ekkor a 

feladatok többi részét is ki tudjuk értékelni.  
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20. Miután befejeztük a feladatok értékelését, kattintsunk a „Kiértékelés befejezése“ gombra. Ez 

véglegesít mindent. Miután rákattintottunk, a pontokat már nem módosíthatjuk többé. 

 

21. Miután rákattintottunk a gombra, az a „Kiértékelt” feliratra vált. 
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4. Tanítás az ITR-rel – útmutató lépésről lépésre  

 

4.1 Módszertan/Általános útmutató 

 

Az ITR módszertana a DJ, mint oktatási eszköz, a tanári támogató anyagok,  és gyakorlati 

feladatok egyedülálló kombinációján alapul a társadalmi vállalkozói ismeretek és 

készségek fejlesztése érdekében. 

Az ITR módszertanát az alábbi tulajdonságok jellemzik: 

- Élmények - a tanítási folyamat a Digitális Játék körül szerveződik. A DJ bemutatja a 

tanulóknak a vonatkozó elméletet és feladatokat, a társadalmi vállalkozói ötlet 

fejlesztésére szolgáló szimulációs környezetet, valamint egyéb játékelemeket, mint 

például a pontozás és a verseny. 

- Gyakorlati és tapasztalati – a tanulás során a vállalkozói ismeretek / készségek 

megszerzése gyakorlati feladatok megoldásával  valósul meg, így a csapatok 

tapasztalatokat szerezhetnek saját társadalmi üzleti projektjük kidolgozása során. 

- Rugalmasság - bár az ITR részletesen kidolgozott oktatási tervet tartalmaz az online 

és offline foglalkozásokhoz, rugalmas alkalmazást tesz lehetővé, figyelembe véve a 

helyi sajátosságokat. Ez azt jelenti, hogy a tanár hozzáigazíthatja a képzést a tanulók 

korábban megszerzett ismereteihez, az offline foglalkozásokhoz rendelkezésre álló 

időhöz, a szakértők bevonásának lehetőségeihez, a társadalmi vállalkozók 

látogatásainak megszervezéséhez, a kreatív tanítási módszerekhez stb.  

A tanárok által alkalmazható rugalmas megoldások, a következők: 

- az offline foglalkozások számának tetszőleges beállítása, 

- kifordított osztálytermi oktatás - a legfontosabb tevékenységek az offline 

foglalkozások részei lehetnek, míg a digitális játék egyes részei, mint például az 

elmélet és néhány gyakorlati feladat az osztálytermen kívül végezhető el, 

- ha a kötelező szöveges feladatok minimális terhelést jelentenek, további választható 

feladatok állnak rendelkezésre, 

- a csapatmunka optimalizálható a feladatok csoporttagok közötti megosztása révén, 

- együttműködés fejlesztése: a jobb csapatok támogathatják azokat, akik lemaradtak, 

- digitális kommunikációs és oktatási csatornák is beépíthetők. 

Az offline foglalkozások nagy jelentőséggel bírnak, lehetőséget teremtenek a kapcsolatépítésre  

tanár-csapat, tanár - osztály, csapat - osztály viszonylatban. E foglalkozás keretében a tanár nem 

csak tanít és magyaráz, hanem megvitatja a tanulókkal a tartalmat és a feladatokat. Arra kéri 

őket, hogy reflektáljanak, osszák meg álláspontjukat és tapasztalataikat, aktív módon 

vizsgálódjanak. Az ilyen típusú foglalkozás a korábbi tartalmak átgondolására szolgál, és 
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útmutatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a csapatok hogyan dolgozzák fel a soron következő 

nyitott feladatokat. A csapatok tovább dolgozhatnak, bemutatót tarthatnak és visszacsatolást 

kaphatnak az osztálytól és a tanártól az általuk elvégzett nyitott feladatokról.  

Az offline foglalkozásokhoz a tanárok olyan módszereket használhatnak, mint például 

osztálytermi beszélgetések, viták, ötletbörze, kérdések a csoportoknak, vagy az osztálynak. 

Példák bemutatása az egyes fogalmak magyarázatának alátámasztására,  társadalmi vállalkozói 

tapasztalattal rendelkező vendégelőadók meghívása. A tanárok szerepe itt az is, hogy világosan 

elmagyarázzák az új témákat. Hasznos eszközök lehetnek a kulcsfontosságú elméleti kifejezések 

jellemzőinek megkülönböztetésére például a táblázatok, listák, diagramok, képek, videók, 

internetes eszközök stb. A tanárnak ösztönöznie kell a tanulókat, hogy kezdjenek azonosulni a 

társadalmi vállalkozókkal. Mentorálás közben támogatni kell a csapatokat, miközben 

kidolgozzák üzleti ötleteiket. Általában sok kérdés merül fel, és a játékosok / csapatok eltérő 

módon haladnak előre saját tempójukban. A tanárok irányíthatják a csapatokat kérdésekkel, 

megfelelő példákra és eszközökre hivatkozva, segítve őket a saját ötleteik kialakításában.  

4.2 Az értékelés mechanizmusa 
  

A szöveges feladatok megoldását a digitális játék adminisztrációja során a tanár értékeli. A 

szöveges feladatokért a tanárnak pontokat kell adnia.   

Példa egy feladat értékelésére: 
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Egy példa: Küldetésnyilatkozat (nyitott feladat, 2-es számú modul, kötelező) 

A csapat… 4 = Teljes mértékben megfelelt (100%) 
3 = Nagyjából megfelelt (75%) 
2 = Semleges (50%) 
1 = Inkább nem felelt meg (25%) 
0 = Nem felel meg (0%) 
 

a. küldetését röviden meghatározza (világosan 
érthető és kompakt formában) 

 

b. leírja, mit szeretnének elérni, vagy 
megvalósítani 

 

c. leírja mit kívánnak tenni 
(felajánlani/létrehozni) 

 

d. leírja milyen nem kielégített társadalmi igényt 
szeretnének kielégíteni 

 

Elért pontszám: (az elérhető összes 
pontszámból) 

 

A teljesítés százalékos aránya  

Támogatók száma  

 

4.3 Az ITR moduljai 

 

  4.3.1 Bevezetés az ITR-be és a Digitális Játékba 
 

Összefoglaló 

 A tréning kezdeti szakaszának célja az ITR bevezetése, A Digitális játék bemutatása, a csapatok 

összeállítása. E foglalkozás keretében megismerik a DJ szabályait, a társadalmi vállalkozás 

fogalmát.  

 

Vegyes online/offline foglalkozás 

 

     I) Offline szakasz:  

Téma: Bevezetés az ITR-be és a Digitális Játékba 

Tanulmányi célok:  

- Bemutatni a tanulóknak az ITR-t, annak célkitűzéseit, a képzés felépítését, valamint 
azt, hogy a tanulók mit profitálhatnak  belőle 

- A Digitális Játék bemutatása  
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Az első foglalkozás magában foglalja: 
 

- a kezdeti hatáskérdőív tanulók általi kitöltését, 
- a tanulói csapatok kialakítását. 

 

Becsült időtartam: 20 perc 

A tevékenység típusa: tanári előadás, reflexiók 

Útmutató a tanár számára a tevékenységhez: 
1) A kezdeti hatáskérdőív tanulók általi kitöltése 

Kérjük meg a tanulókat, hogy töltsék ki a hatás kérdőívet (1. számú melléklet) 

 
2) A tanárnak el kell magyaráznia a tanulók számára az ITR képzés céljait és sajátosságait, 

különös hangsúlyt fektetve 

- a társadalmi és környezeti problémákkal való kapcsolódásra, 
- az empátia fejlesztésére, 
- a gyakorlati vállalkozói készségek fejlesztésére, 
- a cselekedve tanulásra, 
- a webalapú játék használatára, 
- az iskolák közötti versenyre. 

 

A tanulók aktív részvételre való motiválása érdekében a tanár ráirányíthatja a figyelmet 

a jövőbeli vállalkozói ismeretek megszerzésére, valamint arra, hogy a fiatalok 

lehetőséget kapnak társadalmi kihívások megoldására. 

A tanárnak tájékoztatnia kell a tanulókat a képzés időtartamáról és hogy miként 

értékelik a csapatokat. 

3) A csapatok kialakítása 
Az osztály létszámától  függően alakítsunk 2–4 fős csapatokat.  

A tanárnak össze kell állítania a csapatok  listáját a regisztrációhoz (Lásd a 2. számú 

mellékletet - a csapatok listája). 

Végezzük el acsapatok regisztrálását úgy, ahogyan a „A Digitális Játék adminisztrálása” 

című fejezet 6. lépése írja le, és a következő foglalkozáson adjuk meg a csapatoknak a 

kódot.  

4) Bevezetés a Digitális Játékba 
 
Az online folytatás előtt a tanárnak be kell mutatnia a Digitális Játékot 
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      II) Online szakasz: 

Ehhez az online szakaszhoz egy közös tesztfiókot kell használni, amelyet a tanár előre 

létrehozott. 

A DJ bevezető része egy rövid videót mutat be a játékosnak, amely elmondja Mervin történetét 

kiemelve, miért döntött úgy, hogy társadalmi vállalkozóvá válik. Ez a történetmesélő videó 

ráirányítja a tanulók figyelmét a témára, és ösztönzi őket az utazás folytatására. Ez a videó 

elmagyarázza a társadalmi vállalkozás fogalmát is. 

 

A tanulóknak meg kell tanulniuk az DJ szabályait is. Hagyjuk őket, hogy online olvassák el a 

szabályokat, majd beszéljük meg újra a kritikus részeket, hogy később, játék közben betartsák a 

szabályokat. 

A bevezető részt követően beszélgessünk a társadalmi vállalkozás fogalmi értelmezéséről. 

Javasolt kérdések a reflexióhoz:  

✓ Miről szól az üzlet? 

✓ Miért volt boldogtalan Mervin, annak ellenére, hogy sikeres üzleti vállalkozása volt? 

✓ Milyen társadalmi problémákat ismert fel Mervin a közösségében? 

✓ Milyen alternatívát javasolt Marge Mervin számára? 

✓ Ezt a videót nézve mi a különbség a vállalkozó és a társadalmi vállalkozó között? Melyik 

típusú vállalkozásnak a fő célja a nyereség? Milyen haszna lehet egy társadalmi 

vállalkozásnak? 

✓ Ki élvezi a társadalmi vállalkozási tevékenység előnyét? 

✓ Lehetséges-e, hogy a fiatalok társadalmi vállalkozást indítanak? El tudod-e magad 

képzelni társadalmi vállalkozóként, aki jót cselekszik, miközben üzletel? 

A társadalmi vállalkozásról többet megtudhatunk a későbbi foglalkozásokon. Ösztönözzük a 

tanulókat arra, hogy legyenek türelmesek és kitartók, miközben előre haladnak a képzésben. 

 4.3.2 1. modul 

 

Tanulmányi eredmények: 

Az 1. modul befejezésével a tanulók képesek lesznek: 

1. megérteni és leírni a társadalmi vállalkozás fogalmát, 

2. megérteni, leírni és megkülönböztetni az önkéntes munka, a filantróp, a jótékonyság, 

az alapítvány, az egyesület, a humanitárius szervezet, az innováció, a társadalmi 

innováció, a vállalkozói szellem és a társadalmi vállalkozás fogalmait, 

3. megérteni a különbséget a társadalmi vállalkozás és az önkéntes munka között,  

4. felismerni a társadalmi szükségleteket, 
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5. elmagyarázni a vonatkozó elméleteket. 

 

Összefoglaló 

Az ITR első moduljában a tanulók megismerkednek olyan alapvető fogalmakkal, mint az 

innováció, a társadalmi innováció, a vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozás és a társadalmi 

vállalkozó. A tanulók gyakran rendelkeznek valamilyen tapasztalattal, vagy könnyen 

összekapcsolják a társadalomhoz kapcsolódó tevékenységeket a társadalmi vállalkozással, ami 

bizonyos zavart okozhat számukra. Ez az oka annak, hogy ebben a modulban megtanulják, mi az 

önkéntes munka, a jótékonysági szakemberek, a jótékonyság, az alapítvány, az egyesület és a 

humanitárius szervezet, és hogyan kell megkülönböztetni ezeket a fogalmakat a társadalmi 

vállalkozástól. Az 1. szint jó tanulási útvonalat biztosít e cél eléréséhez. Ezen túlmenően 

instrukciókat tartalmaz egy rövid bevezető offline foglalkozáshoz és egy reflektív offline 

foglalkozáshoz, amely számba veszi a társadalmi szükségleteket és a közösségi kihívásokat, és 

összekapcsolja őket a változás lehetőségeivel. Ezenkívül a Digitális Játék 1. szintje bemutatja a 

hat társadalmi témát (forgatókönyvek). 

 

 

   Vegyes offline / online foglalkozás  

 
     I) Offline szakasz: 
 

Megjegyzés: Ez a rész opcionálisan választható, és a tanár eldöntheti, hogy végigmegy-e rajta, 

lerövidíti vagy közvetlenül folytatja a játékkal. 

 
Téma: A társadalmi szükségletek bemutatása  
 
Tanulmányi célok: A társadalmi szükségletek és kihívások tudatosítása  
 
A tevékenység típusa: Osztálytermi beszélgetés 
 
Becsült időtartam: 10 perc 
 
Útmutató tanárok számára a tevékenységhez:  
Kérjük meg az osztály tagjait, hogy beszéljék meg mindazokat a társadalmi szükségleteket, 
amelyeket felismernek a szomszédságukban, közösségükben, régiójukban, az országban vagy a 
világban. A válaszokat az osztály flipchartra, vagy táblára írhatja. 

A vitának abba az irányba kellene mennie, hogy felhívja a figyelmet a tanulók látókörébe eső 

konkrét társadalmi szükségletekre és kihívásokra. 
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Javasolt kérdések: 

- Milyen társadalmi szükségleteket / problémákat észleltetek az országban / helyi 

közösségben? 

- Mely csoportokat érint? 

- A problémák megegyeznek-e / hasonlóak-e egymáshoz az egyes helyeken? 

- Mennyire jelentős a társadalmi probléma? 

- Miért létezik ez a probléma? 

- Hogyan lehetne többet megtudni a problémáról? 

A tanár, mint a beszélgetés moderátora, összegzést készít a beszélgetés végén, hangsúlyt 

helyezve a társadalmi szükségletekből származó lehetőségekre, speciálisan kiemelve a csapatok 

számára a változás kezdeményezését. 

Szükséges anyagok: flipchart vagy fehér tábla, számítógép, kivetítő, képernyő 

 
II) Online szakasz: 

 
A csapatok elkezdik a játékot az 1. szinten. Az elmélet áttekintésével megértik és 

megkülönböztetik a fogalmakat: 

- önkéntes munka, jótékonysági szakemberek, jótékonysági intézmények, alapítványok, 
egyesületek, humanitárius szervezetek 

- innováció és társadalmi innováció 
- vállalkozás és társadalmi vállalkozás 

Ezen és a többi szinten a tanulók játék közben váratlanul, meglepetésszerű módon 

kvízkérdéseket kapnak. 
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Az elmélet befejezése után a következő szakasz - a kvíz automatikusan megnyílik. 

Figyelmeztessük a tanulókat arra, hogy figyelmesen olvassák el az elméletet, szükség esetén 

többször is, a kvíz sikeres elvégzése érdekében. A kvíz nem nyitható meg újra, és ha nem sikerül 

megoldaniuk, akkor elveszítik a támogatókat és a megszerzett HERO-t, ami meghatározza 

rangsorban elfoglalt helyüket.. Vegyük rá a csapatokat a koncentrációra és a döntések gyors 

meghozatalára, mivel a kvíz időhatárhoz kötött. A rendelkezésre álló idő leteltét követően 

kevesebb támogatót kaphatnak. A kvízkérdések megválaszolásakor a csapatok nem 

befolyásolhatják egymást. 

A digitális játék csapatai előtt álló következő lépés a 6 társadalmi téma bemutatása:  

- Idősgondozás 
- Gyermekjólét 
- Vidéki periféria helyzet 
- Kirekesztett csoportok 
- Környezeti felelősségvállalás 
- Munkaerő elvándorlás, brain-drain. 

  

A tanulóknak el kell olvasniuk az összes társadalmi témát, és ki kell választaniuk azt a témát, 

amely ösztönzi őket jövőbeli társadalmi üzleti ötleteik kitalálására. Az összes megnyitása és 

elolvasása után a csapatoknak ki kell választaniuk egy forgatókönyvet a “Select Scenario 
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(Forgatókönyv kiválasztása”) gomb segítségével, amely megnyitja a következő ablakokat. 

 

 

A játékosok csak akkor folytathatják a DJ következő részét, ha a forgatókönyv kiválasztásra 

került. –  

Szöveges feladatok: a következő online foglalkozáson kell megoldani őket az osztálytermen 

kívül. 

 

   Offline foglalkozás  

 
Téma: Hogyan reagálnak a társadalmi vállalkozások és a vállalkozók a társadalmi 
szükségletekre? 
 
Tanulmányi célok:  

- annak megértése, hogy a társadalmi szükségleteket át lehet alakítani társadalmi 
vállalkozási lehetőségekké, 

- segíteni a tanulókat a regionális / nemzeti szintű társadalmi szükségletek elemzésében, 
és meghatározni, hogy mely társadalmi szükségletek mentén dolgoznak tovább a 
játékban.   

A tevékenység típusa: előadás és osztálytermi beszélgetés / ötletbörze 

Becsült időtartam: 45 perc 
 
Útmutató a tevékenységhez:  

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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Mutassuk be a sikeres társadalmi vállalkozókat (videók, cikkek, rövid szóbeli prezentációk vagy 
az 1-es számú kiegészítő anyag felhasználásával) és kezdeményezzünk megbeszélést erről.  
Az általános példákat az alábbiakban soroljuk fel, de akadhat köztük néhány helyi / regionális 
példa is. 
https://www.youtube.com/watch?v=9QdhABLacUs  
https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I   
vagy 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=1ecKK3S8DOE&feature=emb_logo  
 
Példakérdések:  
1. Milyen ötlettel kezdték meg vállalkozásukat a társadalmi vállalkozók? 
2. Honnan származtak az ötletek? 
3. Hogyan fejlesztették elképzeléseiket sikeres társadalmi vállalkozásokká? 
4. Mi a közös minden bemutatott társadalmi vállalkozásban? 
 
Kérjük meg az osztályt, hogy beszéljen a szomszédságában, közösségében vagy régiójában 
azonosított társadalmi vállalkozókról. E tevékenység céljából utalhatunk olyan ismeretekre / 
tapasztalatokra, amelyekkel a tanuló már rendelkezhet, például a társadalmi vállalkozás egy 
ismert példája, vagy egy adott célcsoport megfigyelése stb. 
 
1. Millyen társadalmi vállalkozásokat ismertetek fel a városban / régióban? 
2. Mit csinálnak? 
3. Kinek a számára? 
4. Mi okból? 
 
Ezenkívül a tanár a megbeszélést arrafelé irányíthatja, hogy konkrét társadalmi üzleti ötletekre 
mutasson rá. 
A tanár, mint a beszélgetés moderátora, összefoglalót készít a foglalkozás végén, hangsúlyozva a 
társadalmi szükségletekből fakadó lehetőségeket.  
Szükséges anyagok: flipchart vagy fehér tábla, PC hangszórókkal, kivetítő és képernyő 
 

   Online foglalkozás 

 

Ez a foglalkozás a csapatok felügyelet nélküli munkájára szolgál a Digitális Játék 1. szintjén 

bemutatott nyitott feladatokkal: 

Alapszint: 

1. feladat: Társadalmi kihívások  

Határozz meg és sorolj fel legalább 3 társadalmi szükségletet / problémát / kihívást a 

közösségedben. Röviden írd le ezeket a társadalmi problémákat 2-2 mondatban.  

 

 

Haladó szint:  

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
https://www.youtube.com/watch?v=9QdhABLacUs
https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=1ecKK3S8DOE&feature=emb_logo
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2. feladat: A társadalmi szükségletek a környékeden 

Írj egy rövid fogalmazást a környékeden felmerülő társadalmi szükségletekről és társadalmi 

problémákról. Próbálj meg válaszolni az alábbi kérdésekre, és nyugodtan adj hozzájuk további 

információkat: 

Gondolj a városodra / arra a helységre / környékre / régióra, ahol élsz. 

Vannak-e olyan társadalmi problémák, amelyeket azonosítani lehet? Mik ezek? (Például milyen 

típusú hátrányos helyzetű emberek élnek a régiódban? Melyek az idős emberekhez kapcsolódó 

legfontosabb társadalmi szükségletek? Melyek a gyermekekhez kapcsolódók? Hogyan mozdul el 

a régiód társadalma a környezeti felelősségvállalás felé? Hogyan hat az agyelszívás és az 

elnéptelenedés a régiódra? Mit tesz a közösség e társadalmi problémák megoldása érdekében? 

Mit vállal fel az önkormányzat ezeknek a kihívásoknak a kezelésére? 

(Követelmény: 500 szó) 

Választható: 

3. feladat. Társadalmi innovációk felkutatása 

Milyen típusú társadalmi innovációk léteznek? Használj több releváns internetes forrást a 

kérdés megválaszolásához. (Keress legalább öt különféle típusú innovációt.) Milyen típusú 

társadalmi innovációk vannak? Nevezz meg példákat. 

 

Hová jutunk el az 1-es számú modul végén? 

- A Társadalmi Szükségletek tudatosulása 
- A csapatok megalakultak 
- A forgatókönyvek bemutatásra kerültek 
- Olyan Fogalmakat ismertünk meg, mint társadalmi vállalkozás, társadalmi 

innováció, társadalmi vállalkozó  
- Megértettük, hogyan reagál a Társadalmi Vállalkozás a társadalmi szükségletekre 
- Felismertük a Társadalmi Szükségletek a közösségben 
- A társadalmi szükségletekre úgy tekintünk, mint a Változtatás lehetőségére 

 

  

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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  4.3.3 2. modul 

Tanulmányi eredmények: 

A 2-es számú modul elsajátításának eredményeként a tanulók képesek lesznek: 

1. felsorolni a társadalmi vállalkozás kulcsfontosságú területeit / kezdeményezéseit 
2. azonosítani a társadalmi vállalkozókat 
3. felsorolni a sikeres társadalmi vállalkozó jellemzőit 
4. felismerni és felsorolni a társadalmi szükségleteket, problémákat és kihívásokat 
5. azonosítani azokat az ágazatokat és vállalatokat, ahol a társadalmi vállalkozók 

dolgoznak 
6. koncentrálni környezetük társadalmi szükségleteire azzal a szándékkal, hogy 

megoldásokat találjunk rá 
7. létrehozni egy álomtáblát egy adott témához kapcsolódó ötletek rögzítésére 

 

Összefoglaló 

A 2-es számú modul első offline foglalkozásán a csapatoknak el kell dönteniük, mi lesz a 

társadalmi vállalkozási ötletük. A Digitális Játék révén a tanulók megismerik a történelem híres 

társadalmi vállalkozóit és a társadalmi vállalkozók legfontosabb jellemzőit. Meg fogják ismerni 

azt is, hogyan védi az EU polgárainak szociális jogait. 

A 2. szinten van egy speciális szakasz az Esettanulmányokról a Digitális Játékban, mely inspirálja 

a fiatalokat és segít nekik betekintést nyerni a társadalmi vállalkozásba. 

Innentől kezdve a csapatoknak el kell kezdeniük az ötletek generálását, és meg kell határozniuk, 

mi lesz a küldetésük. Az offline foglalkozáson elkezdik összeállítani  az álomtáblát (Vision 

board),  munkájuk mentális térképét. 

 

Vegyes offline / online foglalkozás  

         I) Offline szakasz: 

Téma: Reflexiók az 1-es számú modulra és a választott társadalmi szükséglet 
 
Tanulmányi célok:  

- segíteni a tanulóknak abban, hogy eldöntsék, melyik társadalmi üzleti ötletet válasszák 
ki, 

- tapasztalatszerzés a csoport szintű megbeszélésben. 
 
A tevékenység típusa: A tanulók szóbeli prezentációi és osztálytermi beszélgetések 
 
Becsült időtartam: 15-25 perc 
 
Útmutató tanárok számára a tevékenységhez: 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool


 

 
Útmutató tanárok számára az ITR használatához  

 

 

 
www.interreg-danube.eu/innoschool 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió 
és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI). 
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg. 

 

55 

Minden csapat képviselője röviden bemutatja  egy vagy több társadalmi szükségletre vonatkozó 
preferenciáit. A szóbeli előadások során a tanár felírja a társadalmi szükségleteket a flipchartra 
vagy a táblára. Az előadások után a tanár felkéri a tanulókat, hogy beszéljék meg, állapodjanak 
meg és írják le a következő kérdésekre adott válaszokat: 

1. Milyen társadalmi szükségleteket fogtok figyelembe venni? 
2. Melyik az a társadalmi üzleti ötlet, amelyet a csapat ki fog dolgozni a Digitális Játékban? 
3. Honnan származott/származtak az ötlet/(ek)? 
4. Mely csoportokat érint? 
5. Vannak-e már működő, ehhez hasonló társadalmi vállalkozások a városban / a helyi 

közösségben? 
 
A tanulók megbeszélik a fenti kérdéseket csapatokban és bemutatják válaszukat a többi 
tanulónak és a tanárnak. A tanár felkéri a többi tanulót, hogy tegyék meg észrevételeiket és 
adjanak visszajelzést a bemutatott ötletekről. 

A megbeszélést úgy  kell irányítani, hogy minden csapat elkezdje meghatározni társadalmi üzleti 

ötletét. 

Szükséges anyagok: flipchart vagy fehér tábla 

 
           II) Online szakasz: 

 
A 2. szint elmélete bemutat néhány, a történelemből híres társadalmi vállalkozót. Azt is elárulja, 

hogy melyek a társadalmi vállalkozók alapvető sajátosságai, melyek alapján csoportosítja őket 

(D10): 

1. Álmodozó (Dreamer) – akinek mindig van jövőképe 
2. Döntésképesség (Decisiveness) - a döntéseiket gyorsan meghozzák 
3. Cselekvő (Doer) - gyorsan cselekednek 
4. Elkötelezettség (Determination) - vállalkozásukat teljes elkötelezettséggel valósítják meg 
5. Dedikáció (Dedication) - kötődnek a vállalkozásukhoz 
6. Odaadás (Devotion) - a projekt megvalósítását valódi örömmel végzik 
7. Részletek (DetaITR) - a részletek ellenőrzése 
8. Sors (Destiny) - ők a sorsuk "tulajdonosai" 
9. Dollár (Dollars) - a pénz nem a legfontosabb ösztönző, hanem a siker mutatója 
10. Elosztás (Distribute) - a vállalkozás irányításának megosztása a csapattal 

Annak megértése érdekében, hogy az EU miként garantálja az emberek szociális jogainak 

védelmét, a tanulók megismerkednek a szociális jogok európai pillérével. 

A 2. szint tartalmaz egy külön szakaszt - Esettanulmány. A csapatok megismerkednek egy 

esettanulmánnyal a kiválasztott társadalmi szükséglet témájukban, valamint további 5 

megismerésére nyílik lehetőségük. 

 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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Ösztönözzük őket arra, hogy olvassák el az esettanulmányokat, és utaljunk rájuk a teljes képzés 

során. Mindegyik példa bemutat egy létező sikeres társadalmi vállalkozást, annak küldetését, a 

társadalmi problémát, melyet le akar küzdeni, az alaptermékeket, a kihívásokat, a társadalmi 

hatásokat, a célcsoportokat és az üzleti elemeket. 

Ezt követően a tanulók folytatják a játékot a 2. szint kvíz kérdéseivel.  

    Offline foglalkozás  

 

Téma: Álomtábla (Vision board) 

Tanulmányi célok: 

- a tanulók rögzítsék egy adott témához kapcsolódó ötleteiket, 

- meg kell állapodniuk a legmegfelelőbb munkamódszerben, 

- fogalmazzák meg a küldetésnyilatkozatot, 

- készítsenek el egy álomtáblát (Vision board)  

Oktatási módszer: rövid magyarázat az álomtáblák elemeiről és egy műhelymunka 

Időtartam: 45 perc 

 

Útmutató a tevékenységhez: 

A tanár számos lehetőséget mutathat be az álomtáblák létrehozására 

1. Képek, rajzok használata, 

3. 3D-s álomtábla létrehozása ,4. PowerPoint prezentáció elkészítése, vagy online megjelenítés 

(7 alkalmazás és webhely a látványtáblák 

fejlesztéséhez:https://www.developgoodhabits.com/online-vision-board/), 

5. Vagy mindezek kombinációja. 

 

A rövid bevezetés után a tanár felkéri a tanulókat, hogy válaszoljanak a következő kérdésekre, és 

írják le őket az álomtáblára. A tanulók csoportokban dolgoznak. 

Ezenkívül a tanár kiosztja és bemutatja a küldetések példáit (2-es számú kiegészítő anyag), és 

útmutatást ad a tanulóknak, hogyan készítsék el a sajátjaikat ennek alapján. 

A tanulóknak az alábbi nyitott kérdésekre kell válaszolniuk: 

1. Mi a társadalmi vállalkozásod küldetése? 
2. Mit fog tenni a társadalmi vállalkozásod? 
3. Mi lesz a legfontosabb terméke / szolgáltatása? 
4. Írd le azt a társadalmi problémát / társadalmi szükségletet, amelyet a társadalmi 

vállalkozás kezelni fog. 
 
Szükséges anyagok, eszközök: flipchart vagy fehér tábla, nyomtatott példák a (társadalmi) 
vállalkozások küldetéséről, flipchart papír, filctollak vagy PC, okostelefonok és nyomtató. 
 

  

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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    Online szakasz  

                                     

Alapfokú szintű és haladó 

1. feladat: Küldetésnyilatkozat 

Most már tudod, hogy mit jelent a társadalmi vállalkozás, és ki tekinthető a közösségben 

társadalmi vállalkozónak. Kiválasztottál egy témát a tevékenységedhez. Ezt kell most 

kidolgoznotok a csapatoddal. Írj egy mondatot, amely röviden bemutatja, mit szeretnél elérni. Ez 

lesz a küldetésed, és ez lesz a középpontban, amíg elkészíted a társadalmi üzleti tevékenységed / 

vállalkozásod tervét. Fogalmazd meg a küldetésedet röviden, de pontosan, hogy mindenki 

megérthesse. Írd ide a küldetésnyilatkozatodat (1–3 mondat), és válaszolj a következőkre: Mit 

fog tenni (felajánlani / előállítani) a vállakozásod? Mi az a társadalmi szükséglet, amelyet 

szeretnél kielégíteni? (Legfeljebb 350 karakter) 

2. feladat: Álomtábla (Vision board) 

  

A küldetésed alapján a csapatod egy osztálytermi tevékenység során el fog készíteni egy 

álomtáblát. Ez a munkád kezdőpontja és gondolattérképe. 

Ez segít abban, hogy a választott témára összpontosíts az ITR teljes tanulási útvonala során. Az 

álomtábla létrehozására többféle lehetőséged van, mint például: 

1. Képek, rajzokhasználata, 

3. 3D-s álomtábla létrehozása , 

4. PowerPoint prezentáció elkészítése, vagy egyéb online megjelenítés, 

5. Vagy mindezek kombinációja. 

 

Légy kreatív! 

Töltsd fel a csapatod álomtábláját (például JPEG, PNG formátumban) a játékba. 

 

Haladó szint 

3. feladat: Hol működnek a társadalmi vállalkozók? 

Nevezd meg azokat az ágazatokat és vállalatokat, ahol a társadalmi vállalkozók a helyi 

közösségben / az országban / vagy más európai régiókban dolgoznak. Készíts egy listát a 

minimum 5 különböző példáról az ágazat-vállalkozás-tevékenység megadásával. 

 

Választható 

4. feladat. A szociális jogok európai pillére 

Gondolatban térj vissza ahhoz témához, amelyet korábban már olvastál ebben a modulban. 

Melyek a szociális jogok európai pillérének alapelvei és jogszabályai (20)? Végezz internetes 

kutatást, és keresd meg az európai pillér 10–15 társadalmi jogszabályát. 

 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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5. feladat. Mit tanultál? 

Mi a társadalmi vállalkozó / vállalkozás küldetése? Mit csinál a társadalmi vállalkozó / 

vállalkozás? Mi a legfontosabb terméke / szolgáltatása? Írd le azt a társadalmi problémát, 

amelyet a társadalmi vállalkozó / vállalkozás igyekszik megoldani. 

Írj egy rövid fogalmazást, amelyben megválaszolod a számodra bemutatott esettanulmány 

kérdéseit! 

 

 

Hová jutunk el az 2-es számú modul végén? 

- A társadalmi vállalkozó fontos jellemzőinek tudatosulása 

- Bemutatásra kerültek a DJ esettanulmányai 

- Kiválasztottunk egy társadalmi szükségletet, melyen a csapatok tovább dolgoznak 

Minden csapat meghatározta saját küldetésnyilatkozatát 

- Megjelenítésre került a társadalmi üzleti ötlet az Álomtábla segítségével 
  

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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4.3.4 3-as számú modul 

 
Tanulmányi eredmények 

A 3. modul elvégzését követően a tanulók képesek lesznek: 

1. szemléltetni az általuk választott téma erősségeit és gyengeségeit, 
2. azonosítani, megérteni és bemutatni a lehetőségeket, 
3. előre jelezni a veszélyeket, 
4. saját ötleteket kidolgozni a társadalmi vállalkozás / kezdeményezés számára, 
5. alkalmazni és integrálni a társadalmi vállalkozói készségeket és a kritikus 

gondolkodást, 
6. bemutatni a csapat álomtábláját, 
7. bemutatni a társadalmi vállalkozásuk / kezdeményezésük ötleteit 

 
                                                     

 

Összefoglaló  

A 3-as számú modul tisztázza, hogy a társadalmi vállalkozás mennyiben különbözik a 

hagyományos vállalkozásoktól. A tisztán pénzügyi célokat kitűző gazdasági vállalkozással 

ellentétben a társadalmi vállalkozást a társadalmi probléma leküzdésére irányuló szándék 

ösztönzi, miközben összehangolja azt a gazdasági haszonnal / megtérüléssel. A két 

vállalkozástípus szemléltető példái segítik a tanulókat a megkülönböztetésben, így 

összpontosítani tudnak  ötletük társadalmi céljára. Egy új elméleti ismeretet - a SWOT elemzést 

is bemutatjuka 3. szinten, példákkal tisztázzuk, ha szükséges, a ehhez a tanár további 

magyarázatot fűz. A SWOT elemzést széles körben használják az ötlet / projekt / üzlet / stb. 

értékeléséhez. Ezzel az eszközzel a tanulók képesek lesznek elemezni társadalmi ötleteiket. Ez a 

modulon belül végrehajtandó egyik fontos feladat. A szakértő értékelés és visszajelzés segíti a 

csapatokat ötleteik realisztikusabb megfogalmazásában.  

 

Vegyes offline / online foglalkozás  

 

I) Offline szakasz: 

Téma: Reflexió az Álomtáblákra 
 
Tanulmányi célok:  

- a tanulók ötleteinek kidolgozása 
- visszajelzés fogadása és adása 

 
Tevékenység típusa: Az álomtáblák szóbeli prezentációicsoportonként és osztálytermi 
megbeszélések (visszajelzés) 
 
Becsült időtartam: 15 perc. 
 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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Útmutató a tanár számára a tevékenységhez:  
Minden csapat képviselője röviden bemutatja álomtábláját, és visszajelzést kér a többi tanulótól. 
A tanár felkéri a többi tanulót, hogy kommentálja az elhangzottakat és adjon pozitív 
visszajelzéseket. A tanulók mondják el a véleményüket arról, mit kellene / lehetne javítani. A 
következő kérdésekre várjunk választ (a visszajelzések legyenek velük kapcsolatosak) 

1. Érthető-e a küldetés? 
2. Meg tudod-e mondani, mely társadalmi üzleti ötlet áll e mögött, kizárólag csak a 

küldetésnyilatkozata alapján? 
3. Releváns-e az alaptermék / szolgáltatás a célcsoport számára? 
4. Az álomtábla általános megjelenése (érdekes-e, informatív-e, színes-e stb.) 

 
A tanár, mint a vita / visszacsatoló foglalkozás moderátora, legfeljebb 3 pozitív választ és 

legfeljebb 3 fejlesztési javaslatot fogalmaz meg csapatonként, így, ha szükséges, a csapatok 

tovább dolgozhatnak jövőképükön és ötleteiken. 

Szükséges anyagok: flipchart vagy fehér tábla 

II) Online szakasz: 
 

A 3. szint elmagyarázza, melyek a társadalmi vállalkozók és a hagyományos vállalkozók 

hajtóerői, és mi a legfontosabb különbség a társadalmi vállalkozások és a gazdasági 

vállalkozások között, könnyen érthető példákkal illusztrálva. 

SWOT-elemzés - az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek azonosítására szolgáló 

stratégiai tervezési technika elméletileg és példákon keresztül kerül bemutatásra. A SWOT 

segítségével a csapatok képesek lesznek elemezni társadalmi ötleteiket. 

Ezt követően a tanulók készen állnak a kvíz megoldására. 

   

   Offline foglalkozás 

  

Téma: Végezzük el a saját SWOT elemzésünket 
 
Tanulmányi célok:  

- a választott téma erősségeinek és gyengeségeinek bemutatása 
- a lehetőségek azonosítása, megértése és bemutatása 
- a veszélyek előrejelzése  

 
A tevékenység típusa: Rövid útmutató a SWOT elemzésről és egy műhelymunka 
 
Becsült időtartam: 30 perc. 
 
Útmutató a tanár számára a tevékenységhez: 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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A tanulók elolvassák a játék SWOT-elemzésének magyarázatát. A SWOT-elemzés fejlesztésével 
kapcsolatos tényleges munka előtt a tanár röviden megismételheti, hogy a SWOT mozaikszóban 
az S-erősségekre, a W-gyengeségekre, az O-lehetőségekre és a T-veszélyekre utal. 
 
Egy rövid útmutatást követően a tanulók a mellékelt 1-es számú feladatlapon csapatokban 
dolgoznak, annak érdekében, hogy SWOT elemzéseket készítsenek társadalmi üzleti ötleteikről 
vagy egy választott témáról. 

Szükséges anyagok: Flipchart vagy fehér tábla, flipchart papír, filctollak, PC, kivetítő és 

képernyő. 

  Online szakasz  

Alapfokú és Haladó szint 

1. feladat: Fogalmazd meg a céljaidat 

Néhány példa: 

Milyen társadalmi szükségletre kívánsz reagálni? 

Mi a fő tevékenység - a társadalmi vállalkozás termékei / szolgáltatásai? 

Ki fizet a termékeidért / szolgáltatásaidért? 

Kinek a hasznára válik a társadalmi vállalkozásod? 

Mi az, ami jobb lesz tőle? 

Itt az ideje jobban elgondolkodnod a társadalmi vállalkozásodról! 

 

                           

2. feladat: Az üzleti ötleted SWOT-elemzése 

Erősségek: Gondolj a társadalmi üzleti ötletek tulajdonságaira, amelyek segítenek küldetésed 

megvalósításában. 

Gyengeségek: Gondolj magad és társadalmi vállalkozásod olyan tulajdonságaira, amelyek 

romboló hatást fejthetnek küldetésed megvalósítására. 

 

Lehetőségek: Gondolj azokra a külső feltételekre, amelyek segítenek elérni küldetésedet 

célkitűzésedet. 

 

Veszélyek: Gondolj azokra a külső körülményekre, amelyek káros hatást fejthetnek ki 

társadalmi vállalkozásod teljesítményére. 

Készítsd el saját SWOT elemzésedet a csapatod tagjaival együtt! 

 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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Hová jutunk el a 3-as számú modul végén? 

- Az álomtábla szakértői értékelése 

- A társadalmi és gazdasági vállalkozók közötti különbség megértése 

- Megfogalmaztuk a csapat társadalmi üzleti céljait 

-  csapatok elkészítették társadalmi üzleti ötleteik SWOT elemzését 
 

 

  4.3.5 4-es számú modul 

 

Tanulmányi eredmények 

A modul befejezésekor a tanulók képesek lesznek: 

a. meghatározni olyan kifejezéseket, mint például marketingstratégia, közösségi 
média, csapat és a menedzsment, 

b. osztályozni és kategorizálni a marketinggel és menedzsmenttel kapcsolatos 
tevékenységeket, 

c. elemezni a közösségi hálózatépítési és együttműködési lehetőségeket, 
d. megoldani a társadalmi vállalkozók marketingstratégiájával kapcsolatos 

összetettebb kutatási feladatokat: piaci szegmentálás, 
e. elkezdeni saját társadalmi üzleti modelljük létrehozását (a következők elemzésével: 

a termékre / szolgáltatásra támasztott kereslet, felhasználó / célcsoport / 
kedvezményezettek, mennyire lesz kifizetődő, hogyan kell bemutatni termékünket, 
mely csatornákon, közösségi médián és más modern marketing csatornákon 
keresztül), 

f. saját ötleteket kidolgozni a társadalmi vállalkozás / kezdeményezés számára. 

Összefoglaló  

A 4-es számú modul kibővíti a tanulók tudását és készségeit ügyfélszegmentálási, marketing- és 

menedzsment feladataik megtervezésében. Először a csapatoknak fel kell tenniük maguknak az 

alapvető kérdéseket: mit, miért, kinek és hogyan kínáljuk a termékünket?  

A piaci szegmentálást használják a célügyfelek és kedvezményezettek besorolására. A jó 

pénzügyi eredmények biztosítása érdekében minden vállalkozásnak (beleértve a társadalmi 

vállalkozásokat is) gondosan meg kell terveznie a felhasználni kívánt marketing keverékét. A 

tanulók megismerkednek a marketing 4P és 7P pontjával. Az üzleti modell kidolgozása és 

megjelenítése az Üzleti Modell módszerrel történik, amelyet DJ mutat be. Ezenkívül a tanulók 

megismerkednek a társadalmi üzleti modellel, amely jobban alkalmazható a társadalmi ötlet 

strukturálásához. Az offline foglalkozáson ezt részletesebben el kell magyarázni, mielőtt a 

tanulók elkezdenék kidolgozni. Ez a modul a szegmensekre, csatornákra és a (társadalmi) 

értékajánlatra összpontosít. 

 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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Vegyes offline / online foglalkozás  

      

I) Offline szakasz: 

Téma: Reflexió a SWOT Elemzésre  
 
Tanulmányi célok:  

- a tanulók ötleteinek kidolgozása 
- pozitív és negatív visszajelzés fogadása és adása 

 
A tevékenység típusa: SWOT elemzések szóban, vagy flipchart papíron, vagy PC-n, 
prezentációk csoportonként, valamint osztálytermi megbeszélés (visszajelzés) 
 
Becsült időtartam: 15 perc. 
 
Útmutató a tanár számára a tevékenységhez:  
 

Minden csapat képviselője röviden bemutatja SWOT elemzését és visszajelzést kér a többi 

tanulótól. A tanár felkéri a többi tanulót, hogy adjanak visszajelzéseket és kommentálják az 

elhangzottakat.Mondják el a véleményüket arról, mit kellene / lehetne javítani..  

 

A következő kérdésekre várjunk választ (a visszajelzések legyenek velük kapcsolatosak) 

1. Milyen fontos tényezőket fedeztél fel a társadalmi vállalkozásodban? 
2. Miért választottad ezeket a tényezőket? 
3. A SWOT elemzés melyik részét tartod a legfontosabbnak társadalmi vállalkozásod 

szempontjából? Miért? 
A tanár, mint a vita / visszacsatoló foglalkozás moderátora, legfeljebb 3 pozitív választ és 

legfeljebb 3 fejlesztési javaslatot foglal össze csapatonként. 

Szükséges anyagok: flipchart vagy fehér tábla, számítógép, kivetítő.. 

II) Online szakasz: 

A 4. szint irányadó kérdésekkel segíti a csapatokat abban, hogy megvitassák, felkutassák és 

megválaszolják: kik lehetnek az ügyfeleik, milyen marketing és menedzsment feladatokkal kell 

szembenézniük, és milyen közösségi hálózatépítési lehetőségeik vannak. A tanulók az alábbi 

kérdésekkel foglalkozzanak, hogy tisztázzák ötleteiket: 

1. Mit az, amit kínálsz? - mivel a társadalmi vállalkozás egyaránt értékesít terméket és 

küldetést is. 

2. Miért kínálod a társadalmi szolgáltatásodat / termékedet / folyamatodat? - el kell 

gondolkodni arról is, hogy ezek milyen értéket adnak a termékeddel együtt az ügyfeleknek, és 

arról is, hogy ezek hogyan befolyásolják célcsoportodat. 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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3. Kinek kínálod? - határozd meg, hogy kik lesznek a vevőid és kik a társadalmi 

kedvezményezettek. A tanulók megtanulják, hogyan kell elvégezni a piaci szegmentálást, az 

ügyfelek földrajzi, demográfiai, pszichológiai és magatartási jellemzői alapján. 

4. Hogyan kínálod őket? - hogyan kell a termékeket / szolgáltatásokat eladni. A tanulók 

marketing stratégiájuk megtervezéséhez megismerkednek a marketing mix-szel. 

A 4. szint elméleti része magában foglalja az üzleti modellezést Canvas Modell (BMC) módszerrel 

is. A következő 9 építőelemmel kerül bemutatásra: Kulcsfontosságú partnerek; Kulcsfontosságú 

tevékenységek; Kulcsfontosságú erőforrások; Költségszerkezet; Értékajánlatok; 

Ügyfélkapcsolatok; Csatornák; Ügyfélszegmensek és Bevételi források. 

A társadalmi vállalkozók támogatására tervezett konkrétabb eszköz a Társadalmi Canvas Modell 

(Social Business Model Canvas (SBMC)). 13 építőelemmel támogatja a csapatokat abban, hogy 

modellezzék ötleteiket ezen és a következő modulon belül. Az SBMC aBMC-nalapultovábbi 

részekkel kiegészítve: 

- Értékajánlat a Társadalmi értékajánlathoz, Ügyfélértékajánlat és Hatásfelmérés; 
- További szegmensek a Kedvezményezettről és az Ügyfélről. 

Ezen felül tartalmazza még a Kulcsfontosságú érdekelt felek, Beavatkozás típusa és 

Nyereség című blokkokat. 

Az elméleti részből megszerzett ismereteket a 3. szint kvíz szakasza ellenőrzi. 

Offline foglalkozás 
 

Téma: A társadalmi üzleti modell  (SBMC) - 1. rész 

Tanulmányi eredmények 
- saját ötletek kidolgozása a társadalmi vállalkozás / kezdeményezés számára; 
- alkalmazzuk és integráljuk a társadalmi vállalkozói készségeket és a kritikus 

gondolkodást; 
- együttműködés és interakció csoportokban; 
- a feladatok megosztása a csoporton belül; 

 
A tevékenység típusa: rövid magyarázat és műhelymunka 
 
Időtartam: 45 perc 
 
Útmutató a tanár számára a tevékenységhez: 
Osszuk ki a csapatoknak a 2-es számú feladatlapot a beavatkozás típusával, szegmenseivel, 
csatornáival és marketing-mixével kapcsolatos kérdésekkel. A csapatoknak röviden meg kell 
vitatniuk az irányadó kérdéseket, és meg kell próbálniuk megválaszolni azokat. Osszuk fel a 
sablont (3-as számú feladatlap) a csapatok között. Vegyük észre, hogy a sablon adaptálható 
annak érdekében, hogy a tanulók hasznos eredményeket produkáljanak mind az SBMC, mind a 
társadalmi üzleti terv számára.  
 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool


 

 
Útmutató tanárok számára az ITR használatához  

 

 

 
www.interreg-danube.eu/innoschool 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió 
és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI). 
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg. 

 

65 

A tanulóknak meg kell érteniük, hogy a vászon blokkjai összefonódnak, tehát ez nem pusztán az 
üres dobozok kitöltésének feladata, hanem egy többdimenziós tervezési folyamat, mely által a 
társadalmi üzleti ötlet részletesebben tisztázódik. 
 

Szükséges anyagok: Flipchart, vagy fehér tábla, flipchart papír, filctollak, PC, kivetítő . 

 

Online foglalkozás 

A modul nyitott feladatai a következők: 

Alapfokú és haladó szintek 

1. feladat. A társadalmi üzleti modell (SBMC) 

(Felhívjuk figyelmét, hogy a társadalmi modell vázának csak néhány része található a 4. 

modulban. Az 5. modul többi részét ki kell tölteni.) 

 

A beavatkozás típusa: 

Mi az, amit eladsz? 

Melyek a társadalmi terméked vagy szolgáltatásod fő jellemzői? 

Milyen formában történik a beavatkozásod, és e téren mit fog tenni a társadalmi vállalkozásod? 

 

Valamit gyártani fogsz, vagy szolgáltatsz? 

Írj egy ismertetést a tervezett társadalmi vállalkozásodról. 

 

(Maximális pontszám: 5 pont: 10 perc) 

 

2. feladat. Szegmensek 

Kit célzol meg a beavatkozással? 

Kik az ügyfeleid és kik a (társadalmi) kedvezményezettjeid? 

Ugyanazok, akik fizetnek (ügyfelek), és akik használják és hasznot húznak a társadalmi 

vállalkozásod tevékenységeiből, vagy ezek más csoportok? 

Készíts portrét a megcélzott ügyfelekről (hol élnek / dolgoznak, életkor, szokások, érdeklődési 

kör, vásárlói viselkedés, melyek azok a szükségletek, amelyeket ki szeretnél elégíteni a 

termékeiddel ...) és a társadalmi kedvezményezettek portréját (hol élnek / dolgoznak, életkoruk, 

iskolai végzettségük vagy egyéb státuszuk, milyen társadalmi szükségleteik vannak, ...) 

 

3. feladat. Csatornák 

Hogyan fogod elérni az ügyfeleidet? 

Hogyan fogod biztosítani a kedvezményezettek tájékoztatását és bevonását? 
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4. feladat. Értékajánlat 

A sikeres társadalmi vállalkozásnak ki kell emelkednie a tömegből, és valódi értéket kell 

teremtenie a kedvezményezettek számára.  

Mit oldasz meg ügyfeleid számára? 

Ez számukra milyen előnyökkel jár majd? 

Gondolj azokra az érvekre, amelyeket mondanál annak érdekében, hogy meggyőzd a 

fogyasztókat a terméked vagy szolgáltatásaid megvásárlásáról. Írd le a társadalmi vállalkozásod 

értékajánlatát. 

Itt leírhatod ötleted társadalmi innovációs elemét is. Fontos megoldást kínálsz egy társadalmi 

problémára. 

Mi az, ami miatt valószínűbb, hogy a te ötleted hatékonyabb lesz, mint másoké? 

Találj ki új módszereket, ötleteket vagy termékeket / szolgáltatásokat a társadalmi probléma 

megoldására. 

 

Minden kérdést a csapaton belül beszélj meg! 

 

Haladó szint 

 

5. feladat. Hogyan kínálod fel? (Marketing mix) 

Hová jutunk el a 4-es számú modul végén 

- Az álomtábla szakértői értékelése 

- Minden csapat elkezdte a társadalmi üzleti modell  kidolgozását 

- Meghatározásra került a beavatkozás típusa 

- Elkészült a piaci szegmentálás 

- Megtervezésre került a marketing mix 

- Meghatározásra került az értékjavaslat 

 

  4.3.6 5-ös számú modul 

 

Tanulmányi eredmények: 

 

A modul elvégzése után a tanulók képesek lesznek: 

1. meghatározni olyan fogalmakat, mint fő költségek és jövedelmek, a befektetések 
vonzása, forrásszerzés, ár, költségek, bevétel és nyereség, 

2. számításokat végezni a termékről / szolgáltatásról, 
3. osztályozni és kategorizálni a marketinggel és a menedzsmenttel kapcsolatos 

tevékenységeket a társadalmi üzleti modell szerint, 
4. elemezni a forrásszerzési lehetőségeket, 
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5. kielemezni, hogyan lehet elosztani a keletkezett nyereséget a társadalmi 
vállalkozóvá válás érdekében, 

6. megoldani a társadalmi vállalkozók marketingstratégiájával kapcsolatos 
összetettebb kutatási feladatokat: piaci szegmentálás, 

7. létrehozni saját társadalmi üzleti modelljüket (a következők elemzésével: a 
termékre / szolgáltatásra támasztott kereslet, felhasználó / célcsoport / 
kedvezményezettek, mennyire lesz kifizetődő, hogyan kell majd bemutatni 
termékünket, mely csatornákon, közösségi médián és más modern marketing 
csatornákon keresztül), 

8. meghatározni a csapat közös véleményét SBMC  és empátia térkép módszerek 
segítségével 

 

Összefoglaló  

Az első offline foglalkozáson a tanulók részletesebben tanulmányozzák az empátia térképet és 

annak használatát a megcélzott ügyfelek és a kedvezményezettek jobb megismerése révén, mely 

ötleteik jobb kifejlesztéséhez vezet.  

Ezen kívül megtanulnak olyan fontos pénzügyi szakkifejezéseket, mint: jövedelem, bevétel, ár, 

költség, kiadások, nyereség, forrásszerzés, közösségi finanszírozás, vegyes érték, közösségi 

haszon, beruházási hatás és társadalmi finanszírozás. Az 5-ös számú modul további ismereteket 

ad a SBMC-ről az üzleti ötlet modellezéséhez. A csoportokon belül megvitatandó és a társadalmi 

üzleti modellből blokként kidolgozandó témák a fő tevékenységek, a kulcsfontosságú 

erőforrások, a partnerek és a főbb érdekelt szereplők, a költségszerkezet, a bevétel és a 

nyereség. 

Az offline foglalkozások és a nyitott feladatok során a csapatoknak meg kell határozniuk saját 

ötleteiket e technika alkalmazásával. 

 

Vegyes offline / online foglalkozás  

 I)  Offline szakasz: 

Téma: Empátia térkép a célcsoportokkal (vásárlók és / vagy kedvezményezettek) 
 
Tanulmányi eredmények: 
- segíteni a tanulókat a célcsoportjuk iránti empátia erősítésében, 
- a kedvezményezettek által tapasztalt szükségletek és problémák jobb megértése, 
- megismertni a tanulókkal a kedvezményezettek és az ügyfelek viselkedését. 
 
A tevékenység típusa: rövid magyarázat és műhelymunka 
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Időtartam: 25 perc 
 
Útmutató a tanár számára: 
Az empátia térkép egy emberközpontú kutatási módszer, melyet felhasználhatunk a 
célcsoportok (ügyfelek és / vagy kedvezményezettek) hozzáállásának és viselkedésének jobb 
megértésére. 
Ezt felhasználókra (ügyfelekre és / vagy kedvezményezettekre) összpontosító egyszerű 
műhelymunka-tevékenységként be lehet mutatni a tanulóknak. A mellékelt sablon lehetővé teszi 
igényeik, belső hajtóerőik és a külső hatások feltárását és megjelenítését,  ily módon ösztönözve 
őket a cselekvésre. Így a tanulók képesek lesznek a felhasználó szemszögéből megvizsgálni a 
dolgokat, és felkészülni célcsoportjaik számára értelmes megoldások kidolgozására. Osszuk ki a 
csapatoknak a 4-es számú feladatlapot, és kérjük meg őket arra, képzeljék el, hogy annak 
középpontjában a potenciális felhasználóik (ügyfelek / kedvezményezettek) vannak. 
A csapatoknak röviden meg kell vitatniuk a sablon minden egyes blokkjában szereplő irányadó 
kérdéseket, és meg kell próbálniuk megválaszolni azokat. Ebben a szakaszban nincs szükség túl 
nagy részletezésre, mivel a cél az, hogy elősegítsük azonosulásukat a célcsoportjukkal. A 
térképsablon adaptálható annak érdekében, hogy a tanulók hasznos válaszokat adjanak. A 
tevékenység eredményei a Társadalmi Üzleti Modell és a Társadalmi Üzleti Terv keretében 
alkalmazhatók. 
Az előző modulban elvégzett szegmentálást követően a tanulóknak közelebb kell kerülniük 
kulcsfontosságú felhasználóikhoz (ügyfelekhez / kedvezményezettekhez), ami döntő jelentőségű 
a további üzleti tervezés szempontjából. Ennek alapján a tanulók befejezhetik az „Értékajánlat” 
című nyitott feladatot a 4. szintről. 
 
Ha további magyarázatokra van szükség, kérdéseket tehetünk fel:   

- Kik az ügyfeleid? 
- Kik a kedvezményezettek? Ugyanazok-e, mint az ügyfelek? 
- Miért nem? 
- Le tudod-e leírni a társadalmi üzleti ötletedet a felhasználók (ügyfelek és / vagy 

kedvezményezettek) szempontjából? 
- Jobban tudod-e társként kezelni az érintett embereket, ha ezt a perspektivikus 

megközelítést használod? 
- Képes leszel-e az ő igényeiknek megfelelőbb megoldásokat kidolgozni? 

 
Szükséges anyagok: Flipchart vagy fehér tábla, flipchart papír, filctollak, PC, kivetítő  
 
 
II) Online szakasz: 

 
Az 5. szinten a tanulók megtanulják, hogy a társadalmi vállalkozásnak a finanszírozási források 

megkeresése előtt világosan meghatározott jogi struktúrára és pénzügyi célokra van szüksége. 

Hangsúlyozzuk, hogy az ötlet lehetőségeit társadalmi hatásán keresztül értékelik. A befektetők a 

társadalmi vállalkozó vezetői képességeire is igényt tartanak, és elkötelezettek az ötletgyártó 

csapat mellett. 
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A finanszírozási források felkutatása előtt a tanulóknak betekintést kell kapniuk a társadalmi 

vállalkozás jogi struktúrájába, és egyértelmű pénzügyi célokat kell meghatározni. 

A tanulók megismerkednek a következő fogalmakkal: jövedelem, bevétel, ár, költség, kiadások, 

nyereség, pénzügyi forráskeresés, közösségi finanszírozás, vegyes érték, közösségi haszon, 

beruházás-hatás, társadalmi finanszírozás. 

A szint folytatódik a Társadalmi Üzleti Modell (SBMC) témával, megmagyarázva annak releváns 

építőelemeit. A Kvíz szakasz ezen témákkal kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. 

 

 Offline szakasz  

Téma: A társadalmi üzleti modell vászon (SBMC) - 2. rész 
 
Tanulmányi eredmények: 

- saját ötletek kidolgozása a társadalmi vállalkozás / kezdeményezés számára; 
- alkalmazzuk és integráljuk a társadalmi vállalkozói készségeket és a kritikus 

gondolkodást; 
- együttműködés és interakció csoportokban; 
- a feladatok megosztása a csoporton belül; 

 
A tevékenység típusa: rövid magyarázat és műhelymunka 
 
Időtartam: 30 perc 
 
Útmutató a tanár számára a tevékenységhez: 
A tanár részletesebb magyarázatot ad a pénzügyi fogalmakról, a modulban szereplő előadás 
felhasználásával. 
 
Ugyanúgy, mint az előző modulban, a 3-as számú feladatlap segítségével a tanulók elkészítik a 
Társadalmi Üzleti Modelltt, megvitatva egymás között a kulcsfontosságú tevékenységekkel, a 
kulcsfontosságú erőforrásokkal, a partnerekkel és a fő érdekelt szereplőkkel, a 
költségszerkezettel, a bevételekkel és a nyereséggel kapcsolatos kérdéseket. 
A csapatok már tapasztalatokat szereztek a Társadalmi Üzleti Modell  kidolgozásában az előző 
modulban, de hívjuk fel a figyelmüket arra a lehetőségre, hogy a jobb hatékonyság érdekében 
osszák meg egymás között a feladatokat. Ebben a szakaszban már magabiztosabban érzik 
magukat az elképzelésükkel kapcsolatban, mindazonáltal szükségük lesz a tanár támogatására, 
hogy mélyebben belemenjenek a részletekbe. Fontos, megtanítani őket arra, hogy ötleteik 
megtervezésekor mindig maradjanak a valóság közelében. 
Emlékeztessük őket arra, hogy mindvégig kísérjék figyelemmel, hogy a társadalmi üzleti 
modelljükből kidolgozott egyes blokkok miként illeszkednek az egész modellhez.. 
 
Szükséges anyagok: Flipchart vagy fehér tábla, flipchart papír, filctollak, PC, kivetítő  

 Online szakasz  
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Ezekkel a feladatokkal a csapatok folytatják az Társadalmi Üzleti Modell (SBMC) kidolgozását, 

amelyet már a 4. modulban elindítottak, és az offline foglalkozások során dolgoztak rajta. A 

nagyobb munkaterhelés miatt meg lehet fontolni egy hosszabb ideig tartó vagy további offline 

foglalkozást az osztályban a feladatok elvégzéséhez és beadásához. 

ALAPFOKÚ és HALADÓ szint 

 

1. feladat: Fő tevékenységek 

 

Vannak dolgok, amelyeket a társadalmi vállalkozásnak meg kell tennie, szállítania vagy 

előállítania ahhoz, hogy értéket nyújtson az ügyfeleknek és valamilyen hatást érjen el. 

Milyen tevékenységeket kell folytatnod? 

Beszéld meg mindezen kérdéseket a csapaton belül! 

 

2. feladat: Főbb erőforrások 

Beszéld meg mindezen kérdéseket a csapattal! 

Milyen erőforrásokat tervezel birtokolni, vagy kell megszerezned vagy fejlesztened? 

Mely erőforrások lesznek a legfontosabbak a siker eléréséhez? 

 

3. feladat: Partnerek és kulcsfontosságú érdekelt szereplők 

Beszéld meg mindezen kérdéseket a csapattal együtt! 

Kik azok az emberek és csoportok, akiket bevonni tervezel a siker eléréséhez? 

Milyen értéket fognak behozni a vállalkozásba? (például finanszírozók, partnerek, 

beszállítók). 

 

4. feladat: Költségszerkezet 

Beszéld meg mindezen kérdéseket a csapattal! 

Melyek a munkára és a szükségletek kielégítésére fordított költségek fő elemei? 

Mely erőforrások és tevékenységek jelentik a legnagyobb költséget? 

Hogyan fogod ellenőrizni a legfőbb költségeket? 

 

5. feladat: Bevétel 

Gondolj arra, hogyan fogod elérni a fenntartható egyensúlyt. 

Beszéld meg mindezen kérdéseket a csapattal! 

Melyek lesznek a munkából származó bevételek, a támogatások és adományok legfőbb 

forrásai, amelyeket munkád támogatására fogsz szerezni? 

Ideális esetben mennyiben járulnának hozzá az egyes források a teljes jövedelemhez? 

Gondolkozz azon, hogyan fogod elérni a fenntartható egyensúlyt. 

 

6. feladat: Nyereség 

Beszéld meg mindezen kérdéseket a csapattal! 
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Mekkora nyereséget remélsz elérni évente, és ebből mekkora részt fogsz újra befektetni? 

Milyen módon fogod újra befektetni ezt a nyereséget a szervezet támogatása és a 

közösség szolgálata érdekében? 

 

Hová jutunk el az 5-ös számú modul végén? 

- Mindegyik csapat elkészítette az ügyfelek / kedvezményezettek empátiatérképét 

- Minden egyes csapat elkészítette a maga társadalmi üzleti modelljét 

- Megterveztük a legfontosabb tevékenységeket és a legfontosabb erőforrásokat 

- Megterveztük a partnereket és a kulcsfontosságú érdekelt szereplőket 

- Megterveztük a költségszerkezetet 

- Megterveztük a bevételt 

- Megterveztük a nyereséget 

 

4.3.7 6-os számú modul 

 

Tanulmányi eredmények: 

A modul elvégzését követően a tanulók képesek lesznek: 

1. létrehozni és kifejleszteni egy társadalmi üzleti terv első változatát, 

2. részletesebben kidolgozni a társadalmi vállalkozás / kezdeményezés saját ötleteit, 

3.  alkalmazni és integrálni a társadalmi vállalkozói készségeket és a kritikus gondolkodást. 

Összefoglaló 

Miután áttekintették az előző modulok összes tartalmát és elkészítették a társadalmi üzleti 

modellt, ebben a modulban a csapatok elkészítik a társadalmi üzleti terv első változatát. 

Megvitatják, mi legyen ennek tartalma és hogyan dolgozzák ki azt. Ezt követően a lehető 

legrészletesebben kidolgozzák. 

 

Vegyes online/offline foglalkozás  

 

I) Offline szakasz: 

Téma: A társadalmi üzleti terv kidolgozása – Marketing mix és verseny 
 
Tanulmányi cél: 

- megérteni a társadalmi vállalkozás tervezésének lépéseit 
- a marketing mix eszköz megértése és alkalmazása 
- megismerkedni a versenytársak elemzésével 
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A tevékenység típusa: rövid oktatás és műhelymunka 
 
Becsült időtartam: 45 perc. 
 
Útmutató a tanár számára a tevékenységhez: 
Ezen és a következő offline foglalkozáson a tanulók kidolgozzák a társadalmi üzleti tervüket és 
felkészülnek arra, hogy megválaszolják a Digitális Játék 6. szintjének feladatait. A tanár a 
mellékelt prezentáció segítségével bemutathatja a társadalmi üzleti terv felépítését (6-os számú 
kiegészítő anyag). 
 

1) Marketing mix 
A tanár felkéri a tanulókat, hogy találják ki társadalmi üzleti ötletüket, és röviden írják le azt a 
marketing mix eszközt, amelyet alkalmazni fognak. 
 
Termék (Product) 
A termék értékelésekor gondolja végig, hogy mi az, ami miatt az ügyfelek keresletet 
támasztanának a termék iránt: 

• A termék minősége 
• A termék használata 
• A termék megjelenése (kiszerelés, csomagolás stb.) 
• A termék ára 

 
Csatorna (Place) 

• Szükséged van-e bolthelyiségre / üzemcsarnokra, vagy ez egy online vállalkozás? 
• Különbözik-e a disztribúciós stratégiád a versenytársaidétól? 

Ár (Price) 

• Mi a termék / szolgáltatás vevők által észlelt értéke? 

• Mennyit számítanak fel a versenytársak ugyanazon vagy hasonló termékért / 

szolgáltatásért? 

• Szerinted az enyhe árcsökkenés jelentősen növelheti-e a piaci részesedést? 

Promóció (Promotion) 

• Hogyan fogsz marketing üzenetet küldeni a vásárlóidnak? 

• Milyen kommunikációs csatornákat fogsz használni (közösségi média, televíziós reklám, 

rádió, nyomtatott média stb.)? 

• Mi a versenytársak promóciós stratégiája? Hatékony? 

 
A marketinggel kapcsolatos rész elsajátítása után a csapatoknak elemezniük kell 
versenytársaikat.  
 

2) A verseny 
A tanár felkéri a tanulókat, hogy gondolkozzanak el társadalmi üzleti ötletükön, és röviden írják 
le versenytársaikat a 6-os számú feladatlap kérdéseinek megválaszolásával.  
 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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Szükséges anyagok: Flipchart papírok, filctollak / ceruzák 

II) Online szakasz: 
Az online szakasz rövid bevezetés a társadalmi üzleti terv kidolgozásához, amely fizikailag a 

tanáraik által irányított csapatok együttműködő munkájával valósul meg. 

  Offline foglalkozások  

1. téma: Társadalmi üzleti terv kidolgozása - Szervezeti felépítés struktúrája és kockázatkezelés    
 
Tanulmányi cél: 

- megérteni a társadalmi vállalkozás tervezésének lépéseit, 
- megismerkedni a szervezetek struktúrájával, 
- kockázatelemzést készíteni. 

 
A tevékenység típusa: rövid oktatás és műhelymunka 
 
Becsült időtartam: 45 perc. 
 
Útmutató a tanár számára a tevékenységhez:  
1) Szervezeti felépítés  
A tanár felkéri a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, milyen embereket kívánnak 
vállalkozásukban alkalmazni. A tanulók megvitatják és kitöltik tervüket: 

- Hány emberre van szükségük egy adott osztályon (például marketing, pénzügy, termelés 
stb.) 

- Milyen háttérre, tapasztalatra és szakértelemre van szükség? 
 
A tanulók bemutathatják a szervezeti struktúrát diagram, vagy szöveg formájában. 
 
2) Kockázatkezelés 
A tanár felkéri a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azokon a lehetséges kockázatokon, amelyek 
befolyásolhatják társadalmi vállalkozásukat. A tanulók megvitatják és kidolgozzák a következő 
kérdéseket, és döntenek arról, hogy milyen intézkedéseket hozzanak, amelyek megfelelően 
enyhíthetik a kockázatokat. 

- Milyen kockázatok vannak? Vedd figyelembe mind a munkahelyet, mind az egészet, és az 
egyéni munkát.  Gondold át az esemény valószínűségét, és azt, hogy jelentős, vagy 
jelentéktelen hatással lesz-e a társadalmi vállalkozásodra. 

- Hogyan fogod enyhíteni ezeket a kockázatokat? Mit lehet tenni? Milyen lépéseket lehet 
tenni a veszteség megelőzése érdekében? 

Szükséges anyagok: Flipchart papírok, filctollak / ceruzák 

 Offline szakasz  

2. téma: Társadalmi üzleti terv kidolgozása - pénzügyi irányítás     
 
Tanulmányi cél: 

- megérteni a társadalmi vállalkozás tervezésének lépéseit, 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool


 

 
Útmutató tanárok számára az ITR használatához  

 

 

 
www.interreg-danube.eu/innoschool 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió 
és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI). 
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg. 

 

74 

- megérteni és kiszámítani a költségeket, az árakat, a mérleget, az eredménykimutatást, a 
bevételeket és a nyereséget. 

 
A tevékenység típusa: rövid oktatás és műhelymunka 
 
Becsült időtartam: 45 perc. 
 
Útmutató a tanár számára a tevékenységhez: 
A tanár felkéri a diákokat, hogy gondolkodjanak el az alábbi kérdéseken a pénzügyi terv 
elkészítése során. 

1. Mennyi induló tőkére van szükséged? 
2. Milyen források állnak rendelkezésre az alaptőke biztosításához? (saját tőke, adomány, 

bank) 
3. Milyen költségek fognak felmerülni? 
4. Számítsd ki az éves bevételt és a nyereséget! 
5. Hogyan kívánod felosztani a nyereséget (a többletbevételt mibe tervezed befektetni)? 

 
Osszuk ki a 7-es számú feladatlapot, és kérjük meg a tanulókat, hogy töltsék ki a megadott 

pénzügyi táblázatokat és válaszoljanak a kérdésekre: 

1. Induló és a finanszírozási források példája (mérleg) 

2. Milyen költségek fognak felmerülni? 
3. Bevétel 

4. Számítsd ki az éves jövedelmet és a nyereséget - Tervezett eredménykimutatás 

5. Röviden írd le, hogyan kívánod felosztani a nyereséget! 

Szükséges anyagok: Flipchart papírok, filctollak / ceruzák 

 

Online foglalkozás 

Haladó szint 

1. feladat. Szervezeti felépítés 

Próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre: 
• Milyen személyes kapcsolat szükséges a küldetéshez? 
• Milyen háttérre, tapasztalatra, szakértelemre van szükség? 
• Milyen hálózatokhoz kell csatlakozni az erőforrásokhoz történő hozzáférés érdekében? 
• Mely szakértői tudással nem rendelkezel, és hogyan fogod megszerezni? 
• Hogyan változhat a csapat összetétele és a testület az idő múlásával? 
 

2. feladat. Termék 

Próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre: 

• Mutasd be a termékedet, vagy szolgáltatásodat, programodat, és magyarázd el, hogyan 
működik, és kinek a számára mit kínál. 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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• Milyen az egyedi eladási javaslatod? Miért jobb a te terméked / szolgáltatásod, mint a többieké 
a piacon? 
• Honnan tudod, hogy a termékednek / szolgáltatásodnak van esélye a piacon? 
• Írd le, miből áll a terméked, vagy szolgáltatásod! 
 

3. feladat. Piacelemzés és célcsoport 
Próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre: 
• Mit jelent a "társadalmi piaci" szükséglet és milyen lehetőséget nyújt számodra? 
• Kik a célcsoportjaid? Kik a kedvezményezettek vagy az ügyfelek? Hogyan fogod kiszolgálni 
őket? 
• Kik az érdekelt szereplők és a szövetségeseik? 
 

4. feladat. Verseny 
Próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre: 
• Kik a versenytársak? 
• Versenytársak: milyen más megközelítéseket próbáltak ki a társadalmi probléma 
megoldására? 
• Milyen tapasztalataik vannak más szolgáltatóknak? 
 

5. feladat. Értékesítés és ár 

Próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre: 

• Várható értékesítés 
• Hogyan lehet meghatározni a termék / szolgáltatás árát? 
 

6. feladat. Csatorna 

Próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre: 
• Írd le az értékesítési csatornákat, valamint azt, hogyan fogod elérni az ügyfeleidet! 
 

7. feladat: Promóció 

Próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre: 
• Hogyan kommunikálsz a problémáról és megoldásáról? 
• Milyen történeteket tudsz elmondani és bemutatni; milyen példákat / képeket tudsz 
megosztani? 
• Milyen kommunikációs csatornákat használnál? 
• Közösségi médiai és webes jelenlét 
 

8. feladat: A marketing terved 

Próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre: 
• Mutasd be a marketingkommunikációdat! 
• Mi az üzeneted? 
• Ismertesd azt a problémát, amelynek megoldásán dolgozol: Miért fontos? Mekkora a 
kiterjedése? Milyen tényezők társulnak hozzá? Melyek az alapvető kiváltó okok? 
• Ismertesd a lehetőségeket is: Miért oldható meg? Milyen lenne a világ (a víziód), abban az 
esetben, ha megoldanád? 
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9. feladat: Mutasd be a marketingkommunikációdat 

Próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre: 
• Mutasd be társadalmi vállalkozásod tevékenységeit! 
• Melyek a vállalkozás outputjai és eredményei? 
• Milyen hatást fejt ki a társadalmi vállalkozásod és hogyan fogod ezt mérni? 
• Hogyan néz ki részleteiben a programod? 
• Milyen kezdeti irányítási struktúrát fogsz létrehozni a stratégia végrehajtásához? 
• Milyen partnerségek vagy együttműködések lennének kritikusak vagy hasznosak? 
• Milyen tapasztalatokra / ismeretekre építetted a megoldásodat?  
 
Mutasd be a társadalmi üzleti ötletedet (társadalmi program leírása) 

 

Választható 

 

10. feladat: Kockázatkezelés 

Próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre: 
• Milyen kockázatok vannak? 

• Hogyan fogod enyhíteni ezeket a kockázatokat? 
 

11. feladat: Pénzügyi terv  

Próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre: 

• Mennyi induló tőkére van szükséged? 
• Milyen források állnak rendelkezésre az alaptőke biztosításához? (saját tőke, adomány, bank) 
• Milyen költségek fognak felmerülni? 
• Számítsd ki az éves bevételt és a nyereséget! 
• Hogyan fogod megosztani a többletbevételt (a nyereséget mibe tervezed befektetni)? 
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Hová jutunk el a 6-os számú modul végén? 

Kidolgozott marketing mix 

- Versenytársak elemzése 

- Szervezeti felépítés kialakítása 

- Elkészült kockázatelemzés 

- Elkészült pénzügyi terv 

- Megszerzett kompetencia a vállalkozói tevékenység megtervezéséhez 

 - Minden csapat elkészítette a társadalmi üzleti tervét 

 

4.3.8 Az ITR-képzés lezárása 

 

 

Összefoglaló  

Ez az ITR képzés záró foglalkozása. Alapszinten erre az 5. modul után, a haladó szinten pedig a 6. 

modul után kerül sor. A foglalkozás folyamán a csapatok záró prezentációt mutatnak be, és az 

eredmények és a végső rangsor kihirdetésre kerülnek. 

A tanár összefoglalja a képzést és elmondja, hogy a legjobb csapatok miként fogják tovább 

folytatni a versenyt a helyi / regionális iskolák közötti versenyen.  

A foglalkozás végén a tanulóknak ki kell tölteniük a záró hatásvizsgálati kérdőívet. 

 

 

Offline szakasz  

Téma: Az ITR képzés lezárása 

Tanulmányi cél: 

- a képzés eredményeinek összefoglalása 
 
Ezen a záró foglalkozáson: 

- a tanulók kitöltik a záró hatásvizsgálati kérdőívet 

- kihirdetésre kerül az a két tanulói csapat, akik tovább folytatják a versenyt a helyi / regionális 

szintű iskolák közötti versenyen 
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Becsült időtartam: 45 perc 

A tevékenység típusa: előadás a csapatok és a tanár részéről 

Útmutató a tanár számára a tevékenységhez: 
A csapatoknak számára lehetőség nyílik arra, hogy bemutassák a véglegesített társadalmi üzleti 

ötleteiket (az időbeli korlát miatt nem túl részletesen): 

- alapfokú szinten - a csapatok által elkészített társadalmi üzleti modell  

- haladó szinten - a csapatok által elkészített társadalmi üzleti terv 

A tanár röviden összefoglalót tart a képzésről, kihangsúlyozva az eredményeket - azaz milyen 

eredményeket értek el a tanulók / csapatok és milyen jövőbeni kilátások várnak innentől kezdve 

a tanulókra / csapatokra. 

A tanár bejelenti az osztályonként két legjobbra minősített DJ csapatot, akik tovább folytatják a 

versenyt a helyi / regionális iskolák közötti versenyen. Ezen a döntő versenyen a zsűri két 

kategóriában határozza meg a győztes csapatokat: Alapfokú szint és Haladó szint. 

A tanulóknak ki kell tölteniük a végleges hatásvizsgálati kérdőívet online vagy nyomtatott 

változatban (1-es számú melléklet), amelyben visszajelzésként megadhatják az elégedettség 

szintjüket. 

5. Függelék 

Készüljünk fel az ITR-re 

Ellenőrző lista a tanárok számára a zökkenőmentes tanulási folyamat biztosítása 

érdekében 

1. Tervezzük meg a képzés időtartamát az alábbiak szerint : ☐ 

a. Vizsgáljuk meg, hogy az ITR adott szakasza elsajátításának (osztályszintű 
foglalkozáson) mennyi legyen a minimális időtartama és biztosítsunk elegendő 
időt a képzés lebonyolítására 

 

  

b. Vegyük figyelembe az osztály sajátosságait  

c. Használjuk ki a Módszertan / Általános útmutató szakaszban bemutatott 
rugalmasan alkalmazható lehetőségeket 

 

2. A technikai feltételek ellenőrzése: Biztosítsunk elegendő számítógépet internet-
hozzáféréssel és webböngészővel az osztály minden egyes csapata számára, és hívjuk fel a 
tanulók figyelmét az internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép / eszköz 
használatának szükségességére az osztályon kívül is 

☐ 

3. A tanulók kezdeti önértékelése – A kérdőívet a tanulók számára nyomtassuk ki és 
osszuk ki a tanulóknak, gyűjtsük és tartsuk meg a kitöltött kérdőíveket, vagy ellenőrizzük, 
hogy a tanulók a Digitális Játékot bevezető foglalkozás során kitöltötték-e az online 

☐ 

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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kérdőívet  

4. Biztosítsuk a tanulók Digitális Játékba történő bejelentkezésének lehetőségét:  

a. Hozzunk létre egy közös tesztfiókot az osztály számára, amelyet a tanulók csak az első 
foglalkozáson, a Digitális Játékba történő bevezetés folyamán használnak 

☐ 

b. Használjuk (az 1-es számú mellékletet) a csapatok információinak regisztrálására az 
első foglalkozás folyamán, az osztályban 

☐ 

c. Hozzunk létre csapatonként egy-egy csapatfiókot, amelyet a többi foglalkozás során 
fogunk használni  

☐ 

d. Adjunk meg minden egyes csapatnak egy-egy kódot a következő foglalkozáson, és 
kérjük meg őket a hozzá tartozó jelszó létrehozására 

☐ 

5. Értékeljük az egyes osztályok / csoportok beadott feladatait minden szintet követően az 
adott szint teljesítéséhez (legkésőbb azelőtt, hogy a tanulók megnyitják a következő szint 
nyitott feladatait) 

☐ 

6. Nyissuk meg az azt követő szintet az összes szakaszával ☐ 

7. Technikai problémák kezelése - ha bármilyen technikai problémát tapasztalunk a 
tanulói felülettel vagy a tanár felületével végzett munka során, akkor ezek valószínűleg a 
webböngésző vagy más számítógépes rendszer problémája miatt merülnek fel. Ebben az 
esetben vegyük fel a kapcsolatot a helyi rendszergazdával. Megoldások néhány felmerülő 
technikai kérdésre: 

☐ 

a. Megjelenítés és méretprobléma a tanulói felületen - használjuk a Zoom (Nagyítás) 
beállításokat a böngészőjében 

 

b. Az irányítópulthoz való visszatéréshez használjuk a Kezdőlap gombot a böngésző 
Vissza gombja helyett 

 

c. 403-as hiba / jogosulatlan művelet - jelentkezzünk be újra a fiókjába  

8. Nyújtsuk be a helyi InnoSchool partnernek az osztály 2 legjobbnak rangsorolt csapata 
listáját az iskolák közötti verseny folytatása érdekében. 

☐ 

9. A tanulók végső önértékelése - Kérdőív a tanulók számára, nyomtassuk ki és osszuk ki a 
tanulóknak, gyűjtsük be és őrizzük meg a kitöltött kérdőíveket, vagy ellenőrizzük, hogy az 
összes tanuló kitöltötte-e az online kérdőívet a záró foglalkozás során 

☐ 

Fogalommagyarázat/szójegyzék  

 

Üzleti angyalok: olyan magánszemélyek, akik többlet készpénzzel rendelkeznek és komolyan 
érdeklődnek a jövőbeni induló vállalkozásokba történő befektetés iránt. Hálózati csoportokban 
is dolgoznak, hogy befektetésük előtt kollektív módon átvilágítsák az üzleti ajánlatokat. A tőke 
mellett mentorálást vagy tanácsadást is kínálhatnak. Az üzleti angyalok számos prominens cég 
indításában segítettek, mint például a Google, a Yahoo és az Alibaba. A befektetés ezen alternatív 
formája általában egy cég korai növekedési szakaszában fordul elő, a befektetők akár 30% -
tőkearányos nyereséget is elvárnak. A nagyobb hozam érdekében hajlamosak nagyobb 
kockázatvállalásra a beruházásokban. 
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Kedvezményezettek: azok az emberek, közösségek, a tágabb társadalom és a környezet, 
melyeket egy társadalmi vállalkozás tevékenysége révén kíván támogatni. A 
kedvezményezettekre pozitív vagy negatív hatást lehet kifejteni a vállalkozás tevékenysége 
révén. A kedvezményezetteket közvetlen és közvetett, illetve elsődleges és másodlagos 
csoportokra lehet osztani, a támogatásukhoz való viszonyuktól függően. 

Kevert érték: azt a tényt tükrözi, hogy az „érték” társadalmi, környezeti és pénzügyi 
megfontolásokat foglal magában. A társadalmi vállalkozások és az effektív befektetők a kevert 
értéket veszik figyelembe. 

Üzleti modell: az üzleti modell leírja annak alapját, hogy egy szervezet hogyan teremt, 
szolgáltat és szerez meg értéket gazdasági, társadalmi, kulturális vagy más összefüggésekben. Az 
üzleti modell kidolgozása az üzleti stratégia része. Az elméletben és a gyakorlatban az üzleti 
modell kifejezést az informális és formális leírások széles skáláján használják, annak érdekében, 
hogy képviseljék az üzleti vállalkozás alapvető szempontjait, ideértve a célt, az üzleti folyamatot, 
a megcélzott ügyfeleket, az ajánlatokat, a stratégiákat, az infrastruktúrát, a szervezeti felépítést, 
a beszerzést, a kereskedelmi gyakorlatokat, valamint az operatív folyamatokat és 
szakpolitikákat, beleértve a kultúrát is. 

Kereskedelmi bankok: az első hely, ahová a vállalkozók mennek, amikor a finanszírozásra 
gondolkodnak. A bank általi finanszírozás magában foglalja az üzleti terv és felmérés 
részleteinek szokásos megosztási folyamatát, amely alapján a kölcsönt a bank jóváhagyja. 

Közösségi haszon: egy adott tevékenységnek a közösség számára nyújtott teljes haszna 
(társadalmi, környezeti és gazdasági), beleértve a benne levő családokat és az egyéneket. 

Költség: valamiért fizetett vagy azzal egyenértékű felszámított pénzösszeg 

Közösségi finanszírozás: egy projekt vagy vállalkozás finanszírozásának gyakorlata, ha nagy 
számú ember gyűjt pénzt, akik mindegyike viszonylag kis összeggel járul hozzá, általában az 
interneten keresztül zajlik. 

Vállalkozói szellem: képesség és hajlandóság üzleti vállalkozás fejlesztésére, megszervezésére 
és irányítására, annak kockázataival együtt, a nyereség megszerzése érdekében. 

Kiadások: költségek, amelyek valami miatt felmerültek, vagy amelyekre követelésként 
tekintenek. 

Forráskeresés: jótékonysági célokra, gazdasági, vagy egyéb vállalkozásokhoz pénzügyi 
támogatás felkutatása. 

Impact befektetés: olyan vállalatokba, szervezetekbe és alapokba történő befektetés, 
amelynek célja a pénzügyi megtérülés mellett mérhető társadalmi és környezeti hatás 
létrehozása is. 

Jövedelem: beáramló pénz, leginkább rendszeres, munkához vagy beruházásokhoz kötődően.  
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Innováció: az a folyamat, melynek során egy ötlet vagy találmány olyan termékké vagy 
szolgáltatássá alakul át, amely értéket teremt vagy amelyért az ügyfelek fizetnek. 

Marketing mix: olyan eszköz, amely segít megérteni, mit kínál a termék vagy szolgáltatás, és 
hogyan lehet megtervezni egy sikeres termékkínálatot. A marketing mixet leggyakrabban a 
marketing 4 P-jén (vagy kiterjesztve 7P) (Price, Product, Promotion, and Place) (+People, 
Process and Physical Evidence - ár, termék, promóció és csatorna (emberek, folyamat és fizikai 
megjelenés)) keresztül valósítják meg.  

Marketing stratégia: meghatározza a célpiacokat és azt az értékajánlatot, amelyet a legjobb 
piaci lehetőségek elemzése alapján kínálnak fel. (Philip Kotler és Kevin Keller, Marketing 
menedzsment, Pearson, 14. kiadás Edition) 

Ár: az elvárt, megkövetelt vagy valamiért kifizetett pénzösszeg. 

Nyereség: pénzügyi nyereség, leginkább a megszerzett és valamilyen dolog vásárlására, 
működtetésére vagy előállítására elköltött összeg közötti különbség. 

Bevétel: jövedelem, leginkább szervezetekhez kötődik és jelentősebb összeget jelent. 

Önfinanszírozás, vagy más néven bootstrapping, a startup vállalkozások finanszírozásának 
hatékony módja, különösen akkor, ha a vállalkozás éppen induló szakaszban van. A kezdő 
vállalkozók számára gyakran nehézségeket okoz a finanszírozás megszerzése anélkül, hogy 
először felmutatnának valamilyen eredményt  vagy olyan tervet, amely potenciálisan sikerre 
vezetne. Befektethetünk saját megtakarításainkból, vagy kérhetünk támogatást ehhez a családtól 
és a barátoktól. Ezt könnyedén növelni lehet, mivel kevesebb formai követelménynek / 
szabálynak kell megfelelni, valamint  költségei is alacsonyabbak.  A legtöbb helyzetben a család 
és a barátok rugalmasak a kamatláb tekintetében. 

Társadalmi vállalkozók: olyan személyek, akik innovatív megoldást kínálnak a társadalom 
legsürgetőbb társadalmi problémáira. 

Társadalmi vállalkozás: az a folyamat, amellyel innovatív és fenntartható megoldásokat 
találnak és valósítanak meg a társadalom fontos és elhanyagolt problémáinak megoldására.  
Eredményesebb megoldások megtalálása esetén ezek társadalmi innovációhoz vezetnek. A 
modern társadalomban rendkívül fontos a fenntartható modellek kiépítése a társadalmi 
kihívások és szükségletek kielégítésére. 

Társadalmi pénzügyek: a pénzkezelés olyan megközelítése, amely társadalmi osztalékot és 
gazdasági megtérülést eredményez. A társadalmi innovációk olyan új ötletek, amelyek 
megfelelnek a társadalmi igényeknek, társadalmi kapcsolatokat teremtenek, és új 
együttműködéseket alakítanak ki. 

Érdekelt szereplő: Bármely olyan szereplő, amely befolyásolja egy szervezet tevékenységeit, 
vagy egy szervezet tevékenységei befolyást gyakorolnak rá. Jellemzően az érdekelt szereplők 
leginkább közvetlen vagy célzott kedvezményezettek, bár ide  tartoznak a szervezet 
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alkalmazottai és önkéntesei, annak szolgáltatói, felhasználói és befektetői, beszállítói és vásárlói, 
és valószínűleg a kedvezményezettek és a hozzájuk közeli személyek családjai és közösségei is.  

SWOT-elemzés: egy stratégiai tervezési eszköz, amely segít azonosítani az üzleti ötlet / 
vállalkozás / projekt / stb. erősségeit és gyengeségeit, valamint a fennálló lehetőségeket és 
veszélyeket.  

A Szociális Jogok Európai Pillére új és hatékonyabb jogok biztosításáról szól, amelyek 
társadalmi szükségleteknek is tekinthetők. 20 alapelvet és jogot tartalmaz, amelyek három fő 
csoportba sorolhatók. Esélyegyenlőség és hozzáférés a munkaerőpiachoz; tisztességes 
munkakörülmények; szociális védelem és társadalmi befogadás. 

Kockázati tőkealapok: professzionálisan kezelt alapok, amelyek hatalmas potenciállal 
rendelkező vállalatokba fektetnek be. Tőkéjük ellenértékeként befektetnek egy üzleti 
vállalkozásba, és IPO vagy felvásárlás esetén kilépnek. A kockázati tőkealapok szakértelemet és 
mentorálást nyújtanak, valamint lakmusz-próba indikátorként működnek ott, ahol a szervezet 
tartózkodik, azáltal, hogy az üzleti vállalkozást a fenntarthatóság és a skálázhatóság 
szempontjából értékelik. 

Önkéntes: olyan személy, aki saját akaratából felajánlja, hogy önként és fizetés nélkül hajlandó 
szolgáltatást nyújtani. A szónak ebben az értelmezésében az ingyenes, illetve a csökkentett díjas 
támogató tevékenységet vállalóktól eltérően az önkéntesek itt képzetlen munkaerőt jelentenek. 

 

 
Forrás:  
www.nyereségbooks.com  
www.entrepreneur.com 
www.evpa.eu.com  
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Feladatlapok 

 

3-as számú modul  

1-es számú feladatlap: Készítsd el saját SWOT elemzésedet  

 
A SWOT elemzés elkészítése folyamán válaszolj az alábbi kérdésekre: 
 
 

B
el

ső
  

S-Erősségek 

Milyen erősségeid vannak, vagy 
miben tudsz jobban teljesíteni, mint a 
többiek? 

W-Gyengeségek 

Milyen tulajdonságaidat kell 
fejleszteni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K
ü

ls
ő

  

O-Lehetőségek 

Milyen feltételek fejthetnek ki pozitív 
hatást? 

T-Veszélyek 

Melyek lehetnek azok az akadályok, 
amelyekkel szembesülhetsz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi lehet az elemzés tárgya? 

1. Pénzügyi források: 
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- Tőke 

1. Pénzforgalom 

- Hozzáférés további finanszírozáshoz 

 

2. Fizikai eszközök: 

- Infrastruktúra, létesítmények / helyiségek- Felszerelés, szállítóeszközök 

 

3. Vezetési, felügyeleti és operatív készségek 

- Vezetői képességek 

- Műszaki ismeretek és tapasztalatok 

 

4. Piac 

- Ár kontra versenytárs ára, piaci részesedés 

- Termék / szolgáltatás minősége 

- Vannak-e új piacok az új termékek számára? 

- A cég székhelye 

 

5. Termelési folyamat 

- Megfelelő gyártási folyamat és gépek 

 

6. Menedzsment információk 

- Rendelkezésre áll a szükséges információ? 

- Rendelkezésre állnak-e az információk a korrekciós intézkedések végrehajtására 

szolgáló intézkedések időben történő meghozatala érdekében? 

 

7. Készletek 

- Megfelelőek-e mennyiség, minőség és ár szempontjából? 

- Vannak-e olyan új elérhető anyagok, amely hasznosak lehetnek a vállalat számára? 

 

8. Társadalmi környezet 

- Hogyan alkalmazkodik a társadalmi vállalkozás a piachoz, és hogyan fogadják el az 

emberek? 

- Vannak-e speciális előítéletek, szokások és berögzült vélemények az adott társadalmi 

vállalkozással kapcsolatban a közösségben? 
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4-es számú modul 

 

2-es számú feladatlap: Társadalmi Üzleti Modell (SBMC) - 1. rész  

Megválaszolandó kérdések 

1. A beavatkozás típusa - Mit kívánsz eladni? Gyártasz valamit, vagy ez szolgáltatás? 
Melyek a társadalmi termék, vagy szolgáltatás fő jellemzői? Milyen formában történik a 
beavatkozás, és mit fog tenni a társadalmi vállalkozás? Írd le ezeket. 

2. Szegmensek: Kit célzol meg a beavatkozással? Kik az ügyfeleid és kik a (társadalmi) 
kedvezményezettjeid? Ugyanazok, akik fizetnek (ügyfelek), és akik használják és hasznot 
húznak a társadalmi vállalkozásod tevékenységeiből, vagy ezek más csoportok? 

- Röviden írd le megcélzott ügyfeleidet (hol élnek / dolgoznak, életkor, szokások, 
érdeklődési kör, vásárlói viselkedés, melyek azok a szükségletek, amelyeket ki 
szeretnél elégíteni a termékeiddel stb.) 

- Röviden írd le a társadalmi kedvezményezettjeidet (hol élnek / dolgoznak, 
életkoruk, iskolai végzettségük vagy egyéb státuszuk, milyen társadalmi 
szükségleteik vannak, ...stb.) 

 
3. Csatornák:  

- Hogyan fogod elérni az ügyfeleidet? 
- Hogyan fogod biztosítani a kedvezményezettek tájékoztatását és bevonását? 

4. Értékajánlat: A differenciálás fontos elem a társadalmi vállalkozás felépítésekor, és 
valós értéket teremt a kedvezményezettek számára. Mi az, ami megkülönböztet a 
versenytársaidtól? Mit oldasz meg ügyfeleid számára? Ez számukra milyen előnyökkel 
jár majd? Gondolj azokra az érvekre, amelyeket mondanál annak érdekében, hogy 
meggyőzd a fogyasztókat a terméked vagy szolgáltatásaid megvásárlásáról. Írd le a 
társadalmi vállalkozásod értékajánlatát. 

 
5. Hogyan kínálod fel? (csak haladó tanulók számára) 

- Melyek a marketing mix fő típusai, amelyeket használni fogsz? 
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3-as számú feladatlap: A Társadalmi Üzlet Modell Vászon sablonja
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5-ös számú modul 

4-es számú feladatlap: Empátia térkép a célcsoportokról (vásárlók és / vagy 

kedvezményezettek) 

Egy magyarázatokkal ellátott példa az empátia térkép kitöltésének módjáról 
 

 
 
Forrás: http://gamestorming.com/wp-content/uploads/2017/07/Empathy-Map-006-PNG.png 

 
Irányadó kérdések: 

1. lépés: Hozd létre a fókuszt és a célokat 

Ki a térképen ábrázolt személy? 

Ez az a felhasználó, akit meg akarsz érteni és vele együttérezni. Foglald össze helyzetét és 
szerepét. Ha a térkép több személyről szól, akkor mindegyikről készíts külön térképet ! 

Mi a kívánt eredmény? 

Remélem, hogy ezt fogja tenni a felhasználó. Hogyan néz ki a siker? Például, mit kell tennie 
másként, vagy miről kell másképpen döntenie? Miközben a gyakorlat az empátia fejlesztéséről 
szól, és nem ad el illetve nem tervez meg semmit, a kérdés megválaszolása segíti a résztvevőkre 
történő összpontosítást és a tevékenységhez kötődő kontextus megállapítását. 
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2. lépés: Értsd meg a külvilágot 

Nincs meghatározott sorrendje az egyes szakaszok kitöltésének, de hatékonyabb lehet  a kívülről 
megfigyelhető tevékenységekkel kezdeni a felhasználó világában. A résztvevők ezeket gyakran 
könnyebben hozzák létre, mint az introspektív lépéseket. Kezdjük azzal, hogy megvizsgáljuk a 
felhasználó tapasztalatait, és képzeld el, milyen érzés lehet az ő bőrében lenni. Töltsd ki a térkép 
részeit, hogy megértsd mi az, amit lát, mond, csinál és hall. 

Mit LÁT? 

Mivel találkozik mindennapjai során? Ezek lehetnek emberek, tevékenységek vagy dolgok. Mit 
csinálnak a körülötte lévő emberek? Mit az, amit néz, olvas, és minek van kitéve a környezetében 
vagy a piacon, amely befolyásolhatja őt? Vedd számba az alternatív termékeket és 
szolgáltatásokat, vagy valami olyan dolgot, amit a verseny idéz elő. Ne feledd, hogy ez a világ az ő 
világa, nem a tiéd, tehát ne feltételezd, hogy vállalkozásod, vagy terméked irányítja az ő 
figyelmét. Még akkor is, ha az e-mail hírleveled fantasztikusan jó, a többi 20 is ott van a 
postaládájában bejövő levelek között. 

Mit CSINÁL és MOND? 

Milyen a viselkedése és a magatartása? Mi a hozzáállása és miket mond? Ez változhat attól 
függően, hogy hol van, kivel van, vagy kinek a közelében van. A hozzáállás másokkal szembeni 
cselekedetek sorozata lehet, vagy az, hogy hogyan közvetít valamit. Ha lehetőség van rá, vedd 
figyelembe, hogy viselkedése hogyan változott a közelmúltban, vagy hogyan változik meg 
nyilvános és a magánéleti környezetében. Például folyamatosan írt posztokat a Facebookon, 
amíg mindenki el nem mondta neki, hogy ez csúnya dolog. Most titokban használja és cseveg a 
Facebookon, de nem ír új bejegyzéseket. 

Mit HALL? 

Mit hall a felhasználó, és ez hogyan befolyásolja őt? Vedd számba a személyes kapcsolatokat a 
családdal, a barátokkal és a munkatársakkal, valamint azt, amit a média a bloggerek, a közösségi 
média befolyásolói (influenszerek) és a szakterületek szakértői mondtak. Koncentrálj azokra a 
dolgokra, amelyek befolyásolják a gondolkodását - nem a felesleges információáramokra. Az 
influenszereknek (befolyásoló személyeknek) azokra az emberekre, dolgokra vagy helyekre kell 
koncentrálniuk, amelyek befolyásolják a felhasználó cselekvési módját. Fusd át a Beyoncéval 
készített interjút. 

3. lépés: Fedezd fel az elmét 

A külső elemek felfedezésének befejezését követően a figyelem az elmére irányul, hogy 
feltáruljanak azok a gondolatok és érzések, amelyeket a felhasználó belül érez, és közvetlenül 
nem figyelhetők meg. Ezek a kutatás során kikövetkeztethetők, kitalálhatók, vagy rögzíthetők 
közvetlen idézetekben. Ez a gyakorlat központi része, mivel a csapatok elképzelik, milyen érzés 
valaki másnak a fejével gondolkozni. 

Mit GONDOL és ÉREZ? 

Mi az, ami számít a felhasználó számára, hogyan gondolkodik róla? Vedd figyelembe a 
gondolatok pozitív és negatív oldalát. Mi miatt érzi magát jól vagy rosszul? Miért aggódik, vagy 
mi tartja fenn éjjel? Hogyan érzi magát? Rémült? Izgatott? Aggódó?  
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Ezután fedezd fel fájdalmainak és örömeinek  sajátosságait. Hogyan néz ki a siker és a kudarc? 
Értsd meg a frusztrációkat és a kihívásokat, az akadályokat, amelyek az útjában állnak. Milyen 
céljai és álmai vannak? Mit  szeretne elérni vagy ért már el eddig? 

Forrás: https://www.uxbooth.com/articles/empathy-mapping-a-guide-to-getting-inside-a-users-head/ 

 
5-ös számú modul 
 

5-ös számú feladatlap: Társadalmi Üzleti Modell (SBMC) - 2. rész  

Megválaszolandó kérdések: 

1. Fő tevékenységek: Milyen tevékenységeket kell folytatnod a szolgáltatás nyújtása vagy 
a termék(ek) gyártása érdekében, hogy valamilyen hatást fejtsenek ki a fogyasztókra és 
/ vagy a kedvezményezettekre? 
 
2. Főbb erőforrások: Milyen erőforrásokra van szükséged? Mely források lesznek a 
legfontosabbak a siker eléréséhez? Ezek az erőforrások lehetnek emberi, pénzügyi, 
fizikai vagy technológiai források. 
 
3. Partnerek és kulcsfontosságú érdekelt szereplők: Kik azok az emberek és csoportok, 
akiket bevonni tervezel a siker eléréséhez? 
Milyen értéket fognak behozni a vállalkozásba? (például finanszírozók, partnerek, 
beszállítók). 
 
4. Költségszerkezet: Melyek a költségek fő elemei?  Milyen erőforrások és tevékenységek 
drágábbak? 
 
5. Bevétel: A legtöbb társadalmi vállalkozás többféle bevételi forrásra támaszkodik, hogy 
pénzügyi szempontból fenntarthatóvá váljon. Melyek lesznek a munkából származó 
bevételek, a támogatások és adományok legfőbb forrásai, amelyeket munkád 
támogatására fogsz generálni? Ideális esetben mennyiben járulnának hozzá az egyes 
források a teljes jövedelemhez? Gondolkozz azon, hogyan fogod elérni a fenntartható 
egyensúlyt. 
 
6. Többlet: Minden társadalmi vállalkozásnak többletet (= nyereséget) kell létrehoznia 
ahhoz, hogy felszínen maradjon, és feladatát teljesítse. Mekkora nyereséget remélsz 
elérni évente, és ebből mekkora részt fogsz újra befektetni?  Milyen módon fogod újra 
befektetni ezt a nyereséget a szervezet támogatása és a közösség szolgálata érdekében? 
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6-os számú modul 

6-os számú feladatlap: Versenytársak 

 

 Vállalkozásod 1-es számú 
versenytárs 

2-es számú 
versenytárs 

3-as számú 
versenytárs 

A termék / 
szolgáltatás fő 
jellemzője 

    

Mit támogatsz 
(ők mit 
támogatnak)? 

    

Ár (alacsony, 
közepes, magas) 

    

A teljes élmény 
minősége 
(termék és 
szolgáltatás) 

    

A termék / 
szolgáltatás 
elérhetősége 

    

Milyen 
társadalmi hatást 
fejt ki a (te 
vállalkozásod) a 
versenytárs 
vállalkozása? 
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6-os számú modul 

7-es számú feladatlap: Pénzügyi táblázatok 

 
1. Alaptőke és a finanszírozási források példája (mérleg) 
 

Sorsz. Kezdeti beruházás Összege Sorsz. A finanszírozás 
forrásai 

Összege 

1. Épület   1. Saját tőke  

2. Berendezés   2. Bankkölcsön  

3. Jármű   3. Adományok  

4. Alkatrész   4. Közös vállalkozás   

5. Nyersanyag - és 
raktárkészletek 

    

6. Egyéb     

      

      

7. Összesen  5. Összesen  

 
2. Milyen költségek fognak felmerülni? 
 

Költségek  Összege éves 
szinten 

Munkabér  

Bérleti díjak  

Biztosítás  

Irodaszerek  

Nyersanyag költségek   

Közművek/rezsi költségek  

Reklám költségek   

Egyéb költségek  
 

3. Bevételek 

Szolgáltatások/termékek Egység Egységár Összesen 

Szolgáltatás/termék 1    

Szolgáltatás/termék 2    

Adományok, támogatások stb.    

Éves szinten összesen  
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4. Számítsd ki az éves jövedelmet és a nyereséget - Tervezett eredménykimutatás 

Megnevezés   1. év 2. év 3. év 

Összes bevétel    

Összes költség     

Nyereség / veszteség 
(összes jövedelem-
összes ráfordítás) 

   

Adó (ha van)    

Nettó nyereség 
(nyereségadó) 

   

 

5. Röviden írd le, hogyan kívánod elosztani a nyereséget 

Példák: 

▪ Befektetés többféle társadalmi cél megvalósításába 

▪ Osztalékfizetés részvényeseknek vagy befektetőknek 

▪ Új projektek / termékek / szolgáltatások kikísérletezésére vagy tesztelésére 

▪ Befektetés a vállalkozás fejlesztésébe (például eszközök, berendezések vásárlása, új 

munkakörök létrehozása stb.) 

▪ Befektetés a helyi közösségbe (támogatás a kedvezményezettek számára) 
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1-es számú melléklet: Hatás kérdőív a tanulók számára  

 
InnoSchool kérdőív 

 
* * * 

Ez a kérdőív 45 állítást tartalmaz, és kb. 10 percig tart a kitöltése. Nincs se rossz se helyes válasz. Minden 
állítás esetében jelöld be, hogy az mennyire illik rád. A skálákat a lehető legnagyobb mértékben használd ki. 
 
Egyáltalán nem értek egyet  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 10 Teljes mértékben egyet értek 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
A te ID kódod / Keresztnév, vezetéknév:  (tanuló tölti ki) 
Nemed: férfi, nő, egyéb (drop-down menu selection) 
 
Iskola: School 1 (selection, drop-down menu; for each country, selection of Pilot participating schools 

will be included) 
 
Ország: Austria (selection, ‘drop-down’ menu; only one option available per country) 
 
1.  Ismered a vállalkozások vagy társadalmi vállalkozások elméletét?  

Yes (Yes/No, drop-down menu selection) 
2. Van valaki a családodban, aki vállalkozó?  

 Yes (Yes/No, drop-down menu selection) 
3.  Tudod mi a különbség egy vállalkozás és társadalmi vállalkozás között? 

Yes (Yes/No, drop-down menu selection) 
4. Ismersz valakit, aki társadalmi vállalkozó? 

Yes (Yes/No, drop-down menu selection) 
 
 
Első rész 
 

Állítások 

Egyáltalá
n nem 
értek 
egyet 

    

Semleges      Teljesen 
egyet 
értek 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 

1. Amikor egy 
nagy 
feladattal 
nézek 
szembe, 
hamar 
nekiállok 
megoldani 
azt   

            

2. Kíváncsi 
típus 
vagyok, és 
folyamatosa
n keresek 
valami újat  

            

3. Mindig 
optimista 
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vagyok a 
jövőmmel 
kapcsolatba
n  

4. Amikor sok 
dolgom van 
egyszerre, 
könnyen 
megterveze
m, hogy 
mivel 
kezdjek 
először  

            

5. Mindent 
beleadok, 
bármit is 
csinálok 

            

6. Ha elkezdek 
egy 
feladatot, 
biztos 
vagyok 
abban, hogy 
sikeresen 
fogom 
befejezni 

            

7. Jól kezelem 
a 
feszültséget 
a 
bizonytalan 
helyzetekbe
n is  

            

8. A szükséges 
munkák 
elvégzése 
és a 
határidők 
betartása 
mindig az 
első, utána 
jöhet csak a 
kikapcsolód
ás 

            

9. Képes 
vagyok 
tanulni saját 
hibáimból  

            

10. Gyorsan 
tudok 
alkalmazko
dni 
a változó 
körülménye
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Második rész 
 

khez  

11. Odafigyelek 
mások 
igényeire  

            

12. Tudom, 
hogy 
hogyan 
segítsek 
másoknak, 
akiknek 
szüksége 
van rá  

            

13. Felajánlom 
a 
segítségem 
azoknak, 
akiknek 
erre 
szüksége 
van  

            

14. Szeretek 
érdeklődést 
mutatni 
mások iránt    

            

15. Azt 
tervezem, 
hogy egy 
nap 
elindítom 
saját 
vállalkozáso
m 

            

Állítások 

Egyáltalán 
nem értek 

egyet 
   

 Semleges    
 

Teljesen 
egyetértek  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Tudok kreatív 
megoldással előállni egy 
bizonyos probléma 
megoldására 

           

2. Ha valami új ötletem 
támad, felírom valahova, 
pl. telefonba vagy 
jegyzetfüzetbe.   

           

3.  Szeretek megbirkózni a             

4.  Úgy érzem,  rajtam 
múlik, hogy mi történik 
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Harmadik rész 
 

velem 

5.  Szoktam azzal időt 
tölteni, hogy a hosszú 
távú céljaimat 
megtervezzem  

           

6. Biztos vagyok benne, 
hogy képes vagyok 
másokat vezetni egy cél 
elérése érdekében  

           

7. Képes vagyok 
változtatni, ha a dolgok 
nem úgy mennek, ahogy 
elterveztem  

           

8. Minden hibámat 
nyomon követem 

           

9. Mielőtt belevágok egy 
feladatba, elképzelem, 
hogy lehetne azt 
megoldani 

           

10.  Csak alapos 
átgondolás után 
cselekszek 

           

11. Más típusú 
emberekkel is jól tudok 
együtt dolgozni  

           

12. Gyorsan hozok 
döntéseket 

           

13. Problémamegoldó típus 
vagyok   

           

14. Mindig megtalálom a 
megoldást a kihívásokra, 
semmi sem állíthat meg  

           

15.  Ha valami problémát 
észlelek, rögtön nekiállok 
megoldani  

           

Állítások 
Egyáltalán 
nem értek 
vele egyet 

    

Semleges     Teljes 
mértékben 

egyet 
értek vele 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ki tudok találni új 
ötleteket és termékeket  

           

2.  Elő tudok állni olyan 
ötletekkel, amik a ma 
kihívásaira válaszolnak  

           

3. Képes vagyok 
meghatározni társadalmi 
szükségleteket, és 
elméleti megoldási 
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A következő kérdések csak a pilot utáni kérdőívben jelennek meg. 

 
1. Mennyire vagy elégedett a társadalmi vállalkozásokról szóló oktatási anyagunkkal?  

 
Egyáltalán 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teljes 

javaslatokat kigondolni.  

4. Meg tudom határozni 
üzleti ötletem 
lehetőségeit és 
kockázatait 

           

5.  Egy cél elérése 
érdekében képes vagyok 
különböző 
tevékenységeket 
meghatározni 

           

6. Felismerem az új piaci 
lehetőségeket egy új 
termék vagy szolgáltatás 
számára  

           

7. Képes vagyok egy 
pontos célt kitűzni és 
elindulni irányába 

           

8.  Képes vagyok saját 
terveimet előzetesen 
kiértékelni  

           

9.  Azonosítani tudom az 
ötletemhez szükséges 
finanszírozási 
lehetőségeket  

           

10.   Meg tudom becsülni 
egy projekt összes 
pénzügyi forrását és 
költségét 

           

11.  Meg tudom állapítani 
egy személy legnagyobb 
erősségét a csapatban 

           

12. Képes vagyok 
meggyőzni másokat arról, 
hogy csatlakozzanak 
hozzám, és együtt 
dolgozzunk célom elérése 
érdekében 

           

13. Képes vagyok 
megfogalmazni csapatom 
jövőképét és értékeit 

           

14. Képes vagyok 
konstruktív visszajelzést 
adni a csapat más 
tagjának  

           

15. Képes vagyok mások 
ötleteit felhasználva a 
dolgozni a csapat javára.  
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nem vagyok 
elégedett 

mértékben 
elégedett 
vagyok 

 
 

2. Mennyire vagy elégedett a tantermi vállalkozói oktatási anyagunkkal?   
 

Egyáltalán 
nem vagyok 
elégedett 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teljes 
mértékben 
elégedett 
vagyok 

 

3. Mennyire ajánlanád másoknak ezt a tanangyagot (online és tantermi oktatási anyag 

együttesen)?  

 

Egyáltalán 
nem vagyok 
elégedett 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teljes 
mértékben 
elégedett 
vagyok  

 

Köszönjük a válaszaidat! 

 

  

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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2-es számú melléklet: A csapatok listája    

ITR képzés Iskolája: 

Tanár: 

Osztály: 

A képzés időtartama: 

A csapatok listája 

A csapat neve A csapat tagjai A csapat e-mail 
címe 
(vagy legalább egy 
csapattag e-mail 
címe) 

Kód 
(a Digitális Játék 

eléréséhez) 

 1. 
2. 
3. 
4. 
… 
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Webes linkek  

http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html 

https://web.archive.org/web/20080225104053/ 

http://ashoka.org/social_entrepreneur 

https://www.youtube.com/watch?v=9QdhABLacUs 

https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I  

https://www.youtube.com/watch?v=bWAxdYN0dlc 

https://www.blackandwhitestudios.nz/blog/mission-statement-examples 

https://www.developgoodhabits.com/online-vision-board/ 
https://www.uxbooth.com/articles/empathy-mapping-a-guide-to-getting-inside-a-users-head/ 

https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/  
http://gamestorming.com/wp-content/uploads/2017/07/Empathy-Map-006-PNG.png  

 

Kapcsolati pontok  

Sor
sz. 

Ország Partner neve Képvisel
ő neve 

Kapcsolati cím 

1 CSEH 
KÖZTÁRSASÁG 

DEX Innovációs Központ 
(DEXIC) 

  

2 BULGÁRIA Üzleti inkubátor - Gotse 
Delchev, Vállalkozás 
Támogatási Központ (BIGD) 

  

3 ROMÁNIA A Társadalmi és Szakmai 
Integráció Európai Központja 
ACTA 

Mihaela 
Popovici 

actacenter@gmail.com  

www.actacenter.ro 

4 MAGYARORSZÁG Közép-Dunántúli Regionális 
Innovációs Ügynökség Kft. 
(KDRIÜ) 

Bende 
Csaba 
 
 

csaba.bende@kdriu.hu 
www.kdriu.hu 

5 AUSZTRIA Bécsi Oktatási Tanács, Európai 
Iroda (EUB) 

  

6 SZLOVÁKIA Kassai Műszaki Egyetem 
(TUKE) 

  

7 BULGÁRIA Regionális Oktatási Osztály – 
Blagoevgrad (RDE) 

  

8 ROMÁNIA Bihor megye Forrás- és 
Oktatási Támogatási Központja 
(CJRAE) 

Simina 
Maria 
Miko 

morarsimina@yahoo.co
m 
www.cjraebihor.ro   

9 BOSZNIA-
HERCEGOVINA 

Prijedor Város Gazdasági 
Fejlesztési Ügynöksége 
“PREDA-PD” 

  

10 SZERBIA Regionális Fejlesztési és 
Európai Integrációs Ügynökség 
Belgrád (RADEI) 

  

11 MOLDOVAI 
KÖZTÁRSASÁG 

FACLIA - Gyermekekért és 
Fiatalokért Egyesület  
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