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NTP-KNI-20-0115 NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 
A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést 
folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása -   
„Maximális fordulatszámon avagy logisztika és menedzsment a digitalizáció világában”  

 
  

 

Logisztika és menedzsment a Közgázban 

 

A ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikuma sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai 

rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatására” 

című pályázati kiírásra NTP-KNI-20-0115 azonosítószámon „Maximális fordulatszámon avagy logisztika és 

menedzsment a digitalizáció világában” címmel.  

Ennek keretében 1 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az iskola. 

 

A projektünk célja a kiválasztott tanulók kompetenciáinak, foglalkoztathatóságának növelése, érvényesülésük támogatása 

a logisztika és a menedzsment területén. 

A programban 20 tehetséges tanuló vett részt. 

A projekt vezetői Csordás Éva Margit és Vargáné Kékesi Szilvia tanárnők voltak.  

 

A logisztika és a menedzsment területén egyre nagyobb igény van jól felkészült szakemberekre. Az oktatás során a 

szakmai ismereteken túl figyelmet kell fordítani az ún soft skills (puha képességek) fejlesztésére is (komplex 

gondolkodásmód, fejlett kommunikációs készségek, együttműködés), hogy tanulóink helyt tudjanak majd állni a 

későbbiekben a munka világában. Nagyon sokrétű az a kompetenciahalmaz, amivel a mai logisztikusoknak és vállalkozási 

ügyintézőknek rendelkezniük kell.  

A tehetséggondozó program számos élményt és modern munkaformát kínált a tanulóink számára. A tudást az együtt 

végzett csapatmunka során szerezték meg. Céljaink elérését segítették a valós helyzetekben megvalósult szakmai 

együttműködések. A pályázat finanszírozásából 2 napos tanulmányúton vettünk részt, ahol ellátogattunk többek között a 

győri Audi gyárba és a Mobilis interaktív kiállításra. Az Audi gyárban lehetőségünk volt betekinteni egy világszínvonalú 

nagyvállalat bonyolult, napi működésébe. Élőben láthattuk mit jelent a logisztika és vállalat irányítás hazánk egyik 

legnagyobb gyárában. A Mobilisben pedig műszaki, és fizikai ismereteket szereztünk, autó, és motor modelleket 

próbálhattunk ki valamint izgalmas logikai játékokkal játszhattunk. A tanulmányi kiránduláson szerzett hasznos és új 

információinkat felhasználtuk egy gazdasági társasjáték készítéséhez.  

A pályázat keretében egy laptop beszerzése történt, amely a későbbiekben is a tehetséggondozást szolgálja majd.  

Ez a program egy remek lehetőség volt a tanulók szakmai elmélyülésre, önálló feladattervezésre, csapatmunkára.  

A tanulók a foglalkozások alatt felismerték a digitális kompetencia jelentőségét mind a hétköznapi mind pedig a munka 

világában, amely további egyéni fejlesztési célokat, igényeket fogalmazhat meg számukra. Az egész program a 

fenntarthatóságra és minőségre való törekvésre készítette fel a tanulókat.  


