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Szakmai beszámoló 

az "Élményalapú logisztika" - Műhelymunka a Noszlopyban  

NTP-KNI-20-0031 kódszámú pályázati program megvalósításáról 

 

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019–2020. évi cselekvési 

programja alapján nyílt pályázatot hirdetett „A hazai és határon túli köznevelési 

intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex 

tehetséggondozó programok támogatására”.  

A Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum által a Nemzeti Tehetség 

Program NTP-KNI-20 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-KNI-20-0031 pályázati 

azonosítón nyilvántartásba vett "Élményalapú logisztika" - Műhelymunka a Noszlopyban 

című pályázatot a Miniszterelnökség támogatásra alkalmasnak minősítette.  

Az elnyert pályázati támogatás összege:   1 200 000 Ft 

A pályázati program megvalósításának időszaka:  2021.01.07.- 2021.06.30. 

 

A pályázat célja 

Pályázati programunk fő célja olyan komplex tehetséggondozó program feltételeinek és 

kivitelezésének megteremtése volt, amely tehetségígéreteink számára szakmai motiváltságot, 

logikai készségeket fejleszt. A változatos eszközök segítségével a tanulók saját tempójukban, a 

számukra legszimpatikusabb módokon fedezhették fel és sajátíthatták el az új ismereteket, a 

frissen elsajátított készségeiket pedig nagy szabadságot adó, rugalmas kereteket biztosító 

gyakorlatokon próbálhatták ki, amelyek kreatív problémamegoldást igényeltek. A 10 órás 

önismereti és 50 órás szakmai program keretében a részt vevő diákok logikai-matematikai, 

inter-, és intraperszonális tehetségterületeinek fejlesztésére került sor. 

 

Hogyan történt a tanulók kiválasztása? 

A programba a 11. évfolyam logisztikai szakirányon tanulókat vontuk be. Az osztály 22 

tanulójából került kiválasztásra az a 12 tanuló, aki a programra a legalkalmasabbnak bizonyult. 

A tanulók tájékoztatása online osztályfőnöki órán történt. Kértük a diákokat, hogy a pályázati 

programban való részvételt szüleikkel is beszéljék meg. 

Önkéntes pszichológus szakmai segítőnk állította össze azt a kérdőív sorozatot, amellyel 

mértük a tanulók szakma iránti motiváltságát, érdeklődését és kompetenciáját.  

A résztvevők kiválasztásánál elsődleges szempont a tanulók motiváltsága és szakma iránti 

elköteleződése volt. A 2021. január 27-én tartottunk egy előkészítő foglalkozást, amelynek 

célja az volt, hogy megtörténjen a tehetségterületek azonosítása. A foglalkozást pszichológus 

önkéntes segítőnk vezette Google Meet-en keresztül. A tanulók mellett mindkét szakmai vezető 

(Dohányné Végvári Anna és Ölvediné Megyei Gyöngyi) részt vett a foglalkozáson. 
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Önismereti foglalkozások 

A Gardner-féle nyolc készség terület feltérképezése előzte meg a gyermekeknél. A teszt nyolc 

tehetségterületet mér, melyekből mi háromnak (logikai-, inter-, és intraperszonális tehetség) 

fejlesztését tűztük ki célul és ezekre építettük az önismereti foglalkozásokat.  

A pandémiás helyzet miatt a középiskolákban november 11-e óta digitális oktatás folyt, 

azonban februárban még kisebb csoportlétszámú foglalkozások történhettek az iskolában, így 

az önismereti foglalkozásokat meg tudtuk tartani személyes jelenléttel. 

A programot Ölvedi Csenge pszichológus állította össze, aki mint önkéntes segítő, szakmai 

tudásával nagyban hozzájárult a program önismereti részének sikeres lebonyolításához. A 

foglalkozásokat Ölvediné Megyei Gyöngyi pedagógia szakos tanár vezette. 

Az első alkalom a Csapatépítés jegyében telt, melyen a diákok megismerkedhettek a későbbi 

foglalkozásokra is érvényes közös szabályrendszerekkel, ennek az új-szerű, önismereti-tanulási 

attitüdnek a kereteivel.  

A második alkalmon a diákok a Logikai Matematikai készségükre kaptak több rálátást a 

Szervezőkészséget mérő teszt segítségével, illetve a közös beszélgetések alkalmával jobban 

megértették, hogyan illeszkedik ez a mindennapi életükbe, s hogy választott szakmájukhoz 

hogyan kapcsolódik ez a tehetség terület.  

 

 

 

A harmadik és negyedik alkalmak fókusza a Társas készségek fejlesztése volt. A 

Kommunikációs Stílusok megismerése volt a téma, az utóbbin pedig egy közös projekt feladat 

segítségével gyakorolhatták az Asszertív Kommunikációt. 
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Szobor játék 

       

Negyedik foglalkozás projekt feladata: Tojásvédő készítés 

       

       

„Tojásvédő” csomagolás tesztelése 
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Az ötödik, és egyben utolsó pszichoedukációs alkalmon az Önismereti Készség volt 

központban. A közös beszélgetések segítették a diákokat megérteni, mi az Önismeret, és 

gyakorlati tanácsot kaptak e készség fejlesztéséhez. 

 

 

Néhány tanulói vélemény a foglalkozásokról: 

Arra jöttem rá, hogy… 

- csapatban is jól együtt tudok működni 

- tudok asszertíveb is kommunikálni 

- a társaim rendkívül értékesnek tartanak. Jó tulajdonságaim vannak, erre világítottak rá. 

- amiket mondok másoknak nagyon sokat számít nekik 

Az tetszett a legjobban, hogy… 

mindenki megpróbál együttműködni a másikkal 

a tojás csomagolós játék 

Hogy érezted magad: 

Nagyon boldog vagyok. Jól esett mindenkivel találkozni. Mindezek mellett jól estek a szavak 

és gondolatok, amik felém irányultak. 

Nagyon  jól éreztem magam. Hiányozni fognak ezek az alkalmak. 
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Szakmai program 

A 60 órás projektből 50 órát a logisztikai, szakmai programokra terveztünk. A foglalkozásokat 

Dohányné Végvári Anna és Ölvediné Megyei Gyöngyi tanárnők, valamint két külső előadónk 

Szabó Csaba és Abai Roland vezették. Márciustól a járványhelyzeti intézkedések szigorodtak, 

így online oktatásra kényszerültünk 2021. március 10-től 2021.04.20-ig.  

A foglalkozások során, olyan tudásanyaggal támogattuk meg a tananyagon felül ismereteiket, 

amelynek segítségével motiváltabbá válhattak a logisztikai szakma iránt, elköteleződésük 

mélyülhetett. Szeretnénk azt is, hogy a program során elsajátított ismereteket és skilleket  jól 

tudnák használni szakmai versenyeken, továbbtanulásuk alkalmával és a munka világában is. 
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A foglalkozásokat úgy szerveztük, hogy minél több gyakorlati helyzet elé állítsuk a gyerekeket, 

alapozzunk probléma megoldó, logikai, együttműködési és kommunikációs készségeikre ezzel 

is fejlesztve a kiválasztott három tehetségterületet. 

A program ezen szakaszában megismerkedhettek a logisztika részterületeivel és az azon belül 

részfeladatok jelentőségeivel.  

Többek között megtanultak vonalkódokat gyártani, megismerték a vonalkódok 

felhasználásának területeit és azok jelentőségét. A leltározás, a készletbeszerzés, a pénzügyi 

folyamatok hátterének tükrében.  Betekintést nyertek az alapanyag/késztermék áruáramlási 

folyamataiba és gyakorlati feladatok segítségével megtapasztalhatták a logisztikusi munka 

szerteágazó feladatkörét. Bepillantást nyertek a raktárak belső kialakításába, terveztek 

árufogadó teret, megismerkedtek az árumozgatást segítő gépekkel. 

Tekintettel, hogy a logisztika fejlődése hihetetlenül gyors, a folyamatos innováció a gyártás és 

a szervezés területén egyaránt folyamatos, ezért a gyártás során alkalmazott gépek világába is 

betekintést nyerhettek egy-egy különleges feldolgozó gép vagy gyártósor kapcsán. A 

különleges feldolgozás és gyártás, természetesen mindig a fogyasztó által igényelt 

specifikációhoz igazodik. A megszerzett ismeretekhez hozzá kapcsoltuk a készletgazdálkodás 

jelentőségét, azok fázisait, folyamatait. A késztermék útjának kialakítására is kitértünk, ezáltal 

nyomonkövetve az alapanyag beszerzésétől a késztermék legyártásáig történő szakaszokat. 

Rálátást kaptak a diákok mindezek mellett az okmányok kezelésének szükségszerűségére, a 

csomagolási módokra és a jelölési klauzulákra. 

Külső szakértőink a veszélyes áruk kezelésének szabályaira, valamint a munkavédelem, 

tűzvédelem gyakorlati kérdéseivel ismertették meg tanulóinkat. 

 

A raktártervek csoportmunkában készültek: 
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Amikor online térbe szorultunk: 
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Tűz és balesetvédelmi előadás az udvaron                 Veszélyes áruk előadás 

 

A tanulók által készített oktatási segédanyagok 
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Szándékunkban áll a pályázat lezárulta után tovább folytatni a tehetséggondozást, akár alsóbb 

évfolyamokon tanuló diákok bevonásával. Szeretnénk kialakítani egy „logisztikai műhelyt”, 

ahol a tanulók képzése során több gyakorlati ismerettel tudjuk majd gazdagítani a már 

megszerzett tudásukat.  

 

Kiegészítő tevékenységek - 60 órán felüli foglalkozások 

A pályázat megvalósításának fontos eleme volt, hogy olyan foglalkozásokat, programokat 

szervezzünk, amelyek túl mutatnak a hagyományos iskolai kereteken, játékosak, élményekben, 

szakmai tapasztalatokban gazdagok. Így került sor egy interaktív foglalkozás és egy raktár 

látogatás megszervezésére. 

 

Interaktív foglalkozás  

A pályázatunkban vállaltunk egy négy órás interaktív foglalkozás lebonyolítását.  A cél az 

ismeretek összegzése, vidám, gondolkodtató, játékos feladatok segítségével. A programra 

minden szülőt meghívtunk, de csak hatan jelezték vissza – köztük egy házaspár – hogy el tudnak 

jönni. A program lebonyolítását 9. évfolyamos logisztikai szakirányon tanuló diákok is 

segítették. 

A foglalkozás elején Dohányné Végvári Anna tanárnő adott egy rövid tájékoztatást a logisztikai 

ügyintéző szakmáról, majd a résztvevőkből két csoportot alakítottunk ki úgy, hogy egyenlő 

számú diák és felnőtt legyen a csapatokban. Megválasztásra kerültek a „csapatkapitányok” is. 

A nagyon jó hangulatú versenyen több olyan feladatot kaptak a résztvevők, amely a 

munkamegosztásra, a logikára, a feladatok átlátásának képességére épült. A feladatok többek 

között marketing, kereskedelem, szállítás, szállítmányozás, raktározás témakörökben 

mozogtak. A szülők és a diákok egyaránt jó hangulatban, vidám beszélgetéssel zárták a napot. 

  Anna tanárnő beszél a logisztika lényegéről 
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Részvevők                                                                                    „Rendezd be a raktárt” feladat 

 

      

                 Csapatmunka                                                             Segítők értékelik a feladatmegoldást 
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Repülőgépet gyártottunk, annak minden logisztikai mozzanatával (beszerzés, szállítmányozás, 

gyártás, K+F, minőség-ellenőrzés). 
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Raktárlátogatás a kaposvári Kapos-Coop Zrt. 4. számú üzletében 

A látogatás részeként megtekinthettük a különböző áruk elhelyezésére szolgáló raktárak 

kialakításának kritériumait, a különböző árucsoportok árukezelési technikáit, az árumozgató 

eszközöket. Ezzel párhuzamosan betekintést nyerhettek a tanulók az áru mozgását követő 

adminisztrációs követelményekbe: az áruk számlázására, az fogyasztói ár kialakításának 

folyamatára, az áruk érkeztetésére vonatkozó szabályok és eljárások széles skálájára. 

                   

                        Tájékoztatás                                                            A raktárban 

Ami a programból kimaradt … 

A pályázat összeállításakor terveztünk két szakmai kirándulást.  

Korábbi szakmai kapcsolatainkat felhasználva Kecskemét Phoenix Mecano Kft és a Neumann 

János Egyetem látogatását vettük tervbe. Célunk egy modern automata magasraktár 

működésének megismerése valamint a kecskeméti egyetemen folyó logisztikus mérnök képzés 

megismerése. 

A másik tervezett kirándulásunk úti célja a Szakma Sztár Fesztivál megtekintése a Hungexpo 

Vásárközpontban valamint a Közlekedési Múzeum megtekintése.  

Sajnos a pandémiás intézkedések miatt ezeken a helyeken nem tudtak fogadni Bennünket. A 

kapcsolatok továbbra is élnek, reméljük, hogy a következő tanévben osztálykirándulás keretei 

között pótolni tudjuk ezeket, az élményt nyújtó szakmai programokat. 
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A program sikerességének kimeneti mérése 

 „A Projekt hatását a gyermekek szakmai motivációjára, illetve a pályával kapcsolatos 

elköteleződésüket ugyanazzal a Kérdőív csokorral mértük, melyet a programban való 

résztvevők kiválasztásához használtunk. Ez a Kérdőív (1) a Szakmai érdeklődés, (2) a 

Kompetencia érzet, (3) a Sikerért tett erőfeszítést, (4) a Szakmával kapcsolatosan érzett belső 

feszültséget, (5) a Pályaválasztáskor való autonóm döntést, (6) a Szakma hasznosnak ítélését, 

és (7) a Szakmához való kapcsolódást mérte. A résztvevők kiválasztáskor, valamint a program 

végén gyűjtött értékeit hasonlítottuk össze kétmintás párosított t-próba használatával. 

 A kiválasztás során a legmotiváltabb tanulókból lettek a résztvevők, s ők a program 

befejeztével még motiváltabbak lettek.  

A foglalkozásokat levezető kolléganők, Dohányné Végvári Anna és Ölvediné Megyei Gyöngyi 

is eredményesnek ítélték a megvalósult projektet.  

„A tanulók önismerete, magabiztossága, kommunikációs készsége sokat fejlődött. 

Nyitottabbakká, kezdeményezőbekké váltak, s ennek hasznát tapasztaltuk a tanítási órák 

alkalmával is. Szakmai ismereteik a gyakorlati, interaktív, probléma megoldó feladatok 

eredményeképpen mélyültek. Több tanuló jutott arra az elhatározásra, hogy felsőfokú 

tanulmányait logisztikai mérnök szakon szeretné folytatni.” 

 

Köszönjük a Nemzeti Tehetség Programnak, hogy lehetőséget adott céljaink elérésére. 

 

A tehetségfejlesztés a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatásával a 

Nemzeti Tehetség Alapból valósult meg „A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, 

iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó 

programok támogatása” alprogram keretében. 

 

Facebook: Nemzeti Tehetség Program – 1823 

(https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823) 

Instagram: nemzetitehetsegprogram (www.instagram.com/nemzetitehetsegprogram/) 
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