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FERIE W EKONOMIKU TO CZAS DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI W OBSŁUDZE  

PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 

 
Uczniowie klas trzecich oraz czwartych w zawodzie technik logistyk w staszowskim 

Ekonomiku wraz z początkiem zimowego wypoczynku rozpoczęli zajęcia pozalekcyjne w 

ramach projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”, w czasie których będą 

doskonalić swoje umiejętności IT oraz zdobywać kompetencje w obsłudze branżowych 

programów komputerowych. Czterdziestoosobowa grupa uczestniczy w zajęciach z obsługi 

komputerowego programu transport – spedycja (Speed TSL) oraz z programu magazynowego 

(LoMag). Uczestnicy projektu w czasie zajęć z programu Speed TSL poznają zasady obsługi 

firm transportowych i spedycyjnych działających na rynku krajowym i zagranicznym. 

Zdobędą kluczowe umiejętności IT ze swojej branży zawodowej pozwalające na 

przygotowanie zleceń transportowych, kart drogowych, rozliczenie czasu pracy kierowców, 

fakturowanie, kontrolę rentowności, zarządzanie własnym transportem i wiele innych zadań 

wykonywanych przez firmy branży TSL. 

 

   
 

Cztery dziesięcioosobowe grupy będą też kształtować swoje kluczowe umiejętności w 

obsłudze oprogramowania magazynowego LoMag, służącego do zarządzania pracą 

magazynów i składowania towarów. Uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych z obsługi 

programu LoMag logistycy nauczą się nie tylko wystawiać i tworzyć dokumenty 

magazynowe przychodowe i rozchodowe (np. Pz, czy Wz), ale też dokumentować sprzedaż 

poprzez wystawianie faktur i zachęcać do zakupów w określonej firmie poprzez 

przygotowanie ofert handlowych, zamówień dla kontrahentów oraz projektować i tworzyć 

etykiety logistyczne i magazynowe. Logistycy ze staszowskiego Ekonomika poświęcając 

swój wolny czas będą lepiej przygotowani do poruszania się po rynku pracy oraz będą 

„atrakcyjniejszymi” pracownikami, spełniającymi wymagania stawiane przez pracodawców z 

branży TSL i nie tylko. 
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Wystawimy fakturę do zamówienia, zaplanujemy trasę i przygotujemy paletowe jednostki 

ładunkowe dla odbiorcy… 
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Po zapoznaniu się z treścią zadania zabieramy się do pracy… 

 

 
 


