
Innowacyjny Zespół Szkół nr 8 

Biznes dla logistyków 
ZESPÓŁ Szkół nr 8 w Szczecinie znalazł się w gronie 4 9 
z całej Polski, które tworzą wirtualne laboratoria. Pomaga 
im w tym Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Dzięki temu 
nauczycielom będzie się łatwiej pracowało, a uczniom szybciej 
zdobywało wiedzę. 
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Szczeciński ZS nr 8 organizuje etap okręgowy olimpiady logistycznej Wyższej 
Szkoły Logistyki w Poznaniu, a teraz tworzy wirtualne laboratorium. 

Fot. Ryszard PAKJESER 

WIRTUALNE laboratoria logi-
styczno-spedycyjne i magazynowe 
mają lepiej przygotować uczniów 
do pracy. Te innowacyjne narzędzia 
kształcenia wykorzystują zaawanso
wane technologie informacyjno-ko-
munikacyjne z oprogramowaniem 
biznesowym. Są szczególnie przy
datne na kierunku technik logistyk 
Szczeciński „ekonomik" w ostatnich 
latach powołał technikum o profilu 
logistycznym. Początkiem współpra
cy ZS nr 8 i WSL w Poznaniu jest 
Ogólnopolska Olimpiada Logistycz
na. Szczecińska szkoła urządza jej 
okręgowy etap dla uczniów woje

wództwa zachodniopomorskiego. 
Głównym organizatorem jest zaś 
Wyższa Szkoła Logistyki w Pozna
niu, która rokrocznie zwycięzcom 
wręcza indeksy. 

Pod koniec ub.r. uczelnia wy
łoniła szkoły, w których chciałaby 
stworzyć laboratoria. W tym roku 
dwukrotnie odbyły się warszta
ty dla nauczycieli prowadzone 
przez WSL i firmę L-Systems. 
W kwietniowym wzięło udział 57 
nauczycieli przedmiotów zawodo
wych z całej Polski, w tym Anna 
Zganiacz z ZS nr 8. Przechodzą 
oni praktyczne szkolenia z za

kresu laboratoriów logistyczno-
-spedycyjnych i magazynowych, 
wypełniania formularzy w syste
mie, rozwiązywania problemów 
uczniów oraz wykorzystania tego 
narzędzia w pracy dydaktycznej. 

- Nauczyciele ze szkół testują
cych tworzą nową jakość polskiej 
edukacji zawodowej. Wymaga to 
wiele wysiłku i zaangażowania, 
ale na pewno przyniesie korzyść 
dla uczniów, którzy będą lepiej 
przygotowani do wykonywania 
swojego zawodu - ocenia Paweł 
Fajfer, kierownik projektu z WSL. 

Dzięki udziałowi w projekcie, 
absolwent technikum logistycz
nego ma mieć lepszą pozycję na 
rynku pracy. 

- Średni koszt szkolenia pra
cownika w zakresie, w jakim 
przygotowuje go do pracy nauka 
w wirtualnym laboratorium, to 
kilka tysięcy złotych. Zatrudnie
nie absolwenta wykształconego 
z wykorzystaniem programów 
biznesowych, używanych na co 
dzień w firmach logistycznych, jest 
więc sporą oszczędnością - mówi 
Robert Pawlak z firmy L-Systems. 

Na szkolnych komputerach nie
bawem zainstalowane zostanie 
oprogramowanie. Uczniowie będą 
się kształcić według wykorzysty
wanego przez przedsiębiorstwa 
systemu iScala. Wirtualne labo
ratoria zostaną uruchomione po 
wakacjach. Mają podnieść poziom 
kształcenia zawodowego i zmniej
szyć koszty dostępu do najnowszych 
materiałów naukowych. 

Przedsięwzięcie jest dofi
nansowane z unijnego projektu 
„Wirtualne laboratoria - sukces 
innowacji". Elżbieta KUBERA 
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