NTP 2018 - Veszprém tanulmányút

Iskolánk 2018-ban is sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Programra, és 1 400 000 Fttámogatást nyert, melyet diákvállalkozások működésének elősegítésére használhat fel.
A pályázati kiírásnak megfelelően 2018 októberében háromnapos tanulmányútra mentünk
Veszprémbe, hogy a vállalkozások megalakuljanak, az üzleti tervek elkészüljenek – és persze,
hogy egymást is közelebbről megismerhessük.
Két csapat jött el 8 fővel (9. és 10. évfolyam diákjai), és munkájukat két kísérőtanár segítette.
A diákvállalkozásokat a JAM (Junior Achievement Magyarország) szervezeti keretein belül
indítottuk útnak, mely hivatalos formát adott a vállalkozások működéséhez. Megalakulás –
tervezés – termelés – értékesítés – eredménykimutatás – felszámolás: egy rövid év alatt minden

lépcsőfokot meg kell járniuk, ami egy vállalkozás életében előfordul. Ezt a munkát kellett
előkészíteni ez alatt a három nap alatt.
1. nap: A reggeli utazást követően, szállásunk elfoglalása után, a jó időt kihasználva sétát
tettünk a történelmi várnegyedben: megtekintettük I. Szent István király és Gizella
királyné szobrát, az Érseki Palotát, Szent István völgyhidat és a Szentháromság szobrot.

Délután egy kis ráhangoló beszélgetéssel kezdtük, melyből megismertük egy kicsit egymást, és
megtudtuk, hogy ki, milyen ötletet szeretne megvalósítani az év folyamán. Komoly munkával
folytattuk a napot, melyet alig tudtunk befejezni – mert ha egy ötlet elindul ….. ! 
A csapatok tagjai egyre bátrabban hozakodtak elő gondolataikkal, elképzeléseikkel, amelynek
eredményeképpen létrejöttek a vállalkozási koncepciók. Estére már nagyon elfáradtak, de
nagyon lelkesek voltak, nehezen tudtak elmenni, pihenni – pedig a másnap is nagyon sok
érdekességet tartogatott!

2. nap: Egy sikeres vállalkozást, a Herendi Porcelán Manufaktúrát látogattuk meg, ahol a
Porcelanium látogatóközpontban a porcelánkészítés titkaiba kukkanthattunk be. A rövid
látogatás után a Porcelánművészeti Múzeumot is megnéztük, majd kényeztettük magunkat
egy finom kávéval/kakaóval az Apicius Kávéházban.

A kirándulás után Veszprémbe visszatérve folytattuk a munkát a vállalkozások üzleti terveinek
elkészítésével, marketingstratégiák kidolgozásával, logók tervezésével és terméktervek
kitalálásával. Nagyon hamar elszaladt az idő vacsoráig, ami után a csapatok még lefekvésig
csiszolgatták ötleteiket, pontosították tevékenységeiket.

3. nap: Reggeli után a vállalkozások – hiszen már azok voltak! – azt a feladatot kapták, hogy
készítsenek 2-3 perces kisfilmet a veszprémi tanulmányút számukra fontos eredményeiről.
Remek kis munkák születtek, melyeket már a hazafelé úton a vonaton megnéztünk!
Egy kis ízelítő:
https://www.facebook.com/virag.kozma.31/videos/1238134196359878/?t=25
Hamar véget ért ez a három nap. Élménybeszámolónkat annak az épületnek a képével fejeznénk
be, amely Veszprém egyik jellegzetes, központi épülete, és amely helyet adott kis csapatunk
minden egyes ebédjének: ez a Hangvilla. Neve sugallja, hogy művészeti események helyszíne,
de mindemellett biztosította, hogy elegendő energiánk legyen a szellemi munka elvégzésére is!

