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CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Udział w projekcie „Wirtualne
laboratoria – sukces innowacji”
realizowanym przez Wyższą Szkołę
Logistyki w Poznaniu we współpracy z
firmą L-Systems oferuje szkołom ponad-
gimnazjalnym dostęp do nowoczesnego
rozwiązania edukacyjnego, które
otwiera przed nimi zupełnie nowe
możliwości w zakresie nauczania.
Ćwiczenia w systemie Epicor iScala i
darmowe materiały dydaktycznych, to
pewny przepis na ciekawe zajęcia i prak-
tycznie wykształconych absolwentów.

Nauka w WLLSiM, czyli Wirtualnych

Laboratoriach Logistyczno - Spedycyjnych i

Magazynowych, to ogromna przewaga

na rynku pracy. Szkoły, które z nich

korzystają, nie muszą obawiać się niżu

demograficznego.

– wyjaśnia

Paweł Fajfer, kierownik projektu z WSL.

Innowacyjność WLLSiM polega przede

wszystkim na tym, że bez ponoszenia

dodatkowych kosztów związanych

z zakupem licencji czy specjalistycznego

sprzętu, szkoły oferują uczniom dostęp

do nowoczesnych technologii wykorzy-

stywanych na co dzień w biznesie.

W pierwszej połowie 2012r. WLLSiM będą

powszechnie dostępnym rozwiązaniem

edukacyjnym. Dla szkół spoza projektu

to bardzo dobra wiadomość. Już wkrótce

będą mogły skorzystać z materiałów

opracowanych zgodnie z obowiązującą

podstawą programową w oparciu o opinie

praktyków.

Wirtualne ćwiczenia wraz z kompletem

pomocy dydaktycznych stanowią naj-

atrakcyjniejsze obecnie na rynku narzę-

dzie kształcenia w zawodach technik

logistyk. Dzięki nauce praktycznej obsługi

systemu klasy ERP uczniowie są lepiej

przygotowani do pracy zawodowej, a

nauczyciele łatwiej niż do tej pory

przekazują im wiedzę. Korzyści z pracy

w WLLSiM widzą też potencjalni praco-

dawcy.

„Młodzi ludzie rozu-
mieją, że praktyczne umiejętności
gwarantują im lepszy start w życie
zawodowe. Szkoła, która oferuje najno-
wocześniejsze metody nauczania dba o
ich przyszłość. Uczniowie chcą poczuć się
na zajęciach jak w prawdziwej firmie, a
WLLSiM im to umożliwiają”

„Projekty takie jak Wirtualne

laboratoria-sukces innowacji są
potrzebne, bo uczą młodych ludzi jak
wykorzystywać wiedzę w praktyce.
Absolwent technikum, który zna
podstawy obsługi systemu klasy ERP,
to dla nas cenny nabytek – jest bardziej
samodzielny i nie wymaga intensyw-
nych szkoleń”

„Wirtualne Laboratoria Logistyczno-
Spedycyjne i Magazynowe wprowadziły

– mówi o zaletach projektu

Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu

Grupy Kapitałowej LUG S.A, Ambasadora

projektu.

Jak wyglądają zajęcia z WLLSiM i

dlaczego są tak atrakcyjne? Uczniowie

pracują w wirtualnych firmach, wygene-

rowanych osobno dla każdej ze szkół.

Dostęp do materiałów i pomocy dydakty-

cznych mogą mieć z dowolnego kompute-

ra z dostępem do sieci internetowej.

Szczegółowa instrukcja krok po kroku

prowadzi ich przez kolejne etapy zadania.

Kiedy podstawy zostaną już opanowane,

nauczyciel może zmodyfikować dane dla

poszczególnych ćwiczeń. Pozwala to na

wdrożenie procesowej metody nauczania,

opartej na ocenie postępów w nauce w

kategoriach jakościowych.

Uczeń ma zrozumieć dane zagadnienie, a

nie wyuczyć się go na pamięć. Dzięki temu

będzie w stanie wykonywać czynności

składające się na poszczególne zadania

bez względu na zmiany w treści polecenia.

istotne zmiany w sposobie prowadzenia
lekcji. Dzięki pracy z systemem Epicor
iScala możemy zapoznawać uczniów
z konkretnymi problemami, które poja-
wiają się w pracy logistyka” –mówi Anna

Lazar, nauczycielka z ZSSiO w Bielsku-

Białej.

Dzięki praktycznej metodzie kształce-

nia, młodzież z techników chętniej będzie

się uczyć, co zwiększy liczbę osób zainte-

resowanych kontynuowaniem nauki

na studiach. Na razie wirtualne metody

nauczania przystosowano do potrzeb

dydaktycznych na kierunku technik

logistyk. Formuła Wirtualnych Labora-

toriów jest jednak na tyle elastyczna, że

bez problemu można ją w przyszłości

dostosować do uczenia innych kierunków,

w zależności od potrzeb szkoły.

Projekt jest współfinansowany przez UE

ze środków EFS, dlatego zarówno materia-

ły dydaktyczne jak i szkolenia dla nauczy-

cieli z 49 szkół uczestniczących w projek-

cie były darmowe. Przez kolejne 5 lat po

zakończeniu projektu, WLLSiM będą

udostępniane nieodpłatnie. Koszty

związane z obsługą serwisową będą

zależały od ilości szkół współużytkujących

serwery, ale nie będzie to kwota

przekraczająca możliwości finansowe

szkoły. Więcej informacji o projekcie

można znaleźć na stronie internetowej

www.laboratoria.wsl.com.pl
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