Już prawie rok działalności (od 16 września 2013r)
Szkolnego Koła Spedytora w Zespole Szkół Technicznych
w Rybniku. W tym roku także mija 15-lecie przygotowywania
w ZST techników do branży spedycyjnej.
Szkolne Koło Spedytora ma na celu rozwijanie zainteresowań związanych z kierunkiem kształcenia. Skupia się na opracowywaniu
materiałów popularyzujących pracę spedytora, wykonywaniu prezentacji pomocnych w teoretycznym przygotowaniu zawodowym. Pobudza
do współpracy z uczniami innych szkół kształcących na pokrewnych kierunkach.

Na patrona Koła wybrano Lionela Casson (22.07.1914 – 18.07.2009) autora książek na temat historii
morskiego handlu w świecie starożytnym. Opisującego także zmiany konstrukcyjne statków od prostych
łodzi do frachtowców będących w stanie przewozić setki marines wyposażonych w ciężką artylerię
na pokładzie mogące zabrać ponad tysiąc ton ładunków, osiągających prędkość siedmiu węzłów.
W swoich książkach przedstawiał jak wojskowe przedsięwzięcia doprowadziły do zorganizowanego
przemieszczania towarów do odległych miejsc takich jak Indie.

W ramach działań Szkolnego Koła Spedytora uzyskano
możliwość

uczestniczenia

w

wykładach

uczelnianych

w Rybnickim Ośrodku Naukowo – Dydaktycznym Uniwersytetu
Ekonomicznego z Katowic.
Dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym
młodzież miała niepowtarzalną okazję wysłuchania autorytetu
z dziedziny transportu profesora UE dr hab. Roberta Tomanka autora i współautora ponad 140 publikacji, w tym 6 książek oraz
ponad 20 projektów badawczych i eksperckich, przewodniczącego
Komisji Transportu PAN o/Katowice od 2008 roku prorektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Uczniowie mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości z zakresu organizacji transportu, polityki transportowej, kosztów wewnętrznych,
zarządzania gospodarką magazynową (dokumentacja towarzysząca oraz oprogramowania informatyczne), regulacji z zakresu polskiego prawa
gospodarczego dla prowadzących samodzielną działalność gospodarczą pod opieką dr Piotra Horosza oraz dr Edyty Klosy.
Tematyka wybranych wykładów, która dostosowana była do możliwości młodzieży oraz zgodna z realizacją programu nauczania z zakresu
przedmiotów zawodowych to ogromna szansa na bardzo dobre przygotowanie się do przyszłego egzaminu kwalifikacji zawodowych.
Nasze działania wspierają Studenckie Koło Naukowe Transportu SKNT oraz DIALOG

z Katedry Transportu oraz Logistyki

Ekonomicznej UE w Katowicach.
Poprzez dobre relacje z pracodawcami regionalnych przedsiębiorstw uzyskaliśmy patronat pobliskich firm dla naszego Koła a dla
uczniów szkoły współpracę w rozwijaniu zainteresowań oraz zdobywaniu praktycznych umiejętności podczas zajęć na terenie firmy i szkoły.
Przedsiębiorstwa w ramach współpracy umożliwiły odbywanie praktyk uczniowskich w zakresie przygotowania zawodowego technika
spedytora.

Na internetowej stronie szkoły w zakładce dla przedmiotów zawodowych umieszczona została stronka Koła na której: w ramach
działalności Koła przygotowane zostały prezentacje ułatwiające przyswojenie wiedzy teoretycznej odnośnie dokumentacji tworzonej w ramach
spedycji (handlowej, magazynowej, księgowej i finansowej), zasady jej tworzenia oraz generowania podczas procesu spedycji.

Nasze Koło w innowacyjny sposób pomaga uczniom poszerzyć wiedzę z zakresu transportu, spedycji, zarządzania przedsiębiorstwem
spedycyjnym, organizacją przewozów, wyborem środków transportowych, obsługą klienta podczas procesu transportowego.
Jesteśmy przygotowani poprzez zdobycie uprawnień przez Wyższą Szkołę Logistyki do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem Wirtualnych
Laboratoriów na przedmiotach zawodowych. Podczas lekcji bardzo chętnie wykorzystujemy opracowane i udostępnione przez WSL pomoce
dydaktyczne w postaci filmów, prezentacji. Mamy nadzieję, że uczniom ten współudział w działaniach Szkolnego Koła Spedytora dopomoże
w przygotowaniu się do przyszłego zawodu.
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