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Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum 

Éves programjaink: 

 Tematikus podcast, videofilmek készítése és feltöltése a honlapunkra, új facebook oldalunkra. 

 Hanganyag, videofilmek témái: 

 „ Mond, Te mit választanál? -  a technikumi oktatás bemutatása 

 „ Szülői dilemmák”- a döntéshozás folyamat 

 „ Az információ tengerében- eligazodás a képzések között, nyílt napok a Közgázban 

 „ Egyedül nem megy”-diákélet bemutatása  

 „ Tanulóink Európában”- Erasmus+program  

 „ Közgázból a munka világába-karrierutak bemutatása 

 Digitális diákújság ismerkedés a Közgázzal tematikus újság: szakmáinkról, szakmai 
kirándulásainkról, zöld programunkról, gólyaavatóról 

 Szakmáink népszerűsítése: szabadulószoba játék-kihelyezett tanórák 

 Szakmai konferencia a mikrogazdasági szereplőkkel az általános iskolák és gimnáziumok 
igazgatóinak, nyolcadikos osztályfőnököknek,  

 Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató rendezvényen való részvétel 

 Közgáz Napok: változatos szakmai programok jelenlegi és leendő diákjainknak 

 Nyílt napok: az általános iskolás tanulók interaktív formában ismerkednek meg szakmáinkkal, az 
iskolai élettel. 

 Európai Szakképzés hete: kihelyezett tanórákat tartunk, külső előadókat hívunk, vetélkedőket 
szervezünk. 

  A munka világában is hasznosítható ismeretek átadásával bővítjük tanulóink szakmaismeretét, 
növeljük motivációjukat. 

 Pályaorientációs nap 

 Kamarai Szakmai Pályaválasztási Nap 

 Általános iskolákban szervezett pályaválasztási rendezvény, fórum 

 Pályaorientációs Szakmai Nap 

 Közgáz társasjáték 

 Városi vetélkedő a fenntarthatóság jegyében 

 KÖZGÁZ „juniális” 
 
Szakkörök, fakultációk: 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, tanórákon kívüli tevékenységek 

 SNI/BTMN fejlesztés matematika, szövegértés, helyesírás 

 Emelt szintű érettségi felkészítés: történelem 

 Emelt szintű érettségi felkészítés: történelem 

 Történelem tehetséggondozó szakkör 
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 Emelt szintű érettségi felkészítő gazdasági ismeretek 

 Emelt szintű érettségi felkészítő magyar nyelv 

 Emelt szintű érettségi felkészítő angol nyelv 

 Emelt szintű érettségi felkészítő német nyelv 

 Közép szintű érettségi felkészítő matematika 

 Közép szintű érettségi felkészítő informatika 

 Emelt szintű érettségi felkészítő irodai titkár 

 Emelt szintű érettségi felkészítő közgazdasági ismeretek 

 versenyfelkészítés: gazdálkodás-menedzsment 

Diákcsoportok 

 Regula 

 Lámpaláz színjátszó kör 

 Versmondók 

 Cajon dob együttes 

Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy tanulóink megismerkedjenek a társadalmi felelősség-vállalás 

fogalmával. Az iskolai közösségi szolgálat saját rendszer szerinti működtetésével fel-hívjuk diákok figyelmét a 

környezetvédelemre, az idősek segítésérének fontosságára is. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek 

képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

diákönkormányzat működtetnek. Számos, hagyományos programmal teszik színesebbé az iskolai életet. 

Sportolási lehetőségek: 

 Kosárlabda 

 Labdarúgás 

 Atlétika 

 Tollaslabda 

 

Intézményünkben büfé működik, továbbá a szomszéd intézményben menzai étkezésre van lehetőség. 

 
Iskolánkban 1996-tól jár mozgássérült tanuló. Az intézmény felvállalja a sajátos nevelés igényű (nagyothalló, 
mozgássérült, látássérült), de képezhető fiatalok szakképzését és nevelését is integrált formában. 2011-ben 
befejeződött az intézmény épületének teljes akadálymentesítése. 
Terveink közt szerepel a megváltozott munkaképességűek szakmához juttatása is, amihez minden 
infrastruktúra is adott az intézményben. 

 

 

 

 


