
Na lekcjach pracują 
jak w prawdziwej firmie 
• Wirtualne laboratoria przygotowują przyszłych logistyków do zawodu. Być może podob
nych programów doczekają się w przyszłości uczniowie innych kierunków zawodowych 

Iza Budzyńska 

•P; I amiast uczyć się czy
stej teorii, mogą od 
razu nabytą wiedzę 

I od razu wypróbować 
w praktyce. Uczniowie Zespo
łu Szkół Ekonomiczno-Odzie-
żowych w Gnieźnie w zawo
dzie technik logistyki biorą 
udział w projekcie „Wirtualne 
laboratoria". Dobiega końca 
rok szkolny, a wraz z nim 
pierwsza edycja realizacji tego 
przedsięwzięcia wśród ucz
niów gnieźnieńskiego „ekono
mika". 

W komputerowej symulacji 
każdy uczeń prowadzi własną 
firmę - musi zajmować się 
przyjmowanie zamówień, or
ganizacją transportu i fakturo
waniem. Wygląda to dokładnie 
tak, jak zajmowanie się logi
styką w prawdziwej dużej fir
mie. 

- Wirtualne Laboratoria 
Logistyczno-Spedycyjne i Ma
gazynowe są zbudowane w o-
parciu o rozwiązania wykorzy
stywane w firmach (program i-
Scala), przez co zajęcia stały się 
dla uczniów jak praca w najno
wocześniejszym przedsiębior
stwie logistycznym. Nauka na 

' komputerach jest też o wiele 
ciekawsza, dlatego uczniowie 
czekają na lekcje z większym 
niż dotąd zainteresowaniem -
podsumowuje Łukasz Muciok, 
jeden z dwóch nauczycieli pro
wadzących zajęcia z przedmio
tów zawodowych w ZSEO w 
Gnieźnie. 

W oparciu o Wirtualne Labo
ratoria Logistyczno-Spedycyj
ne i Magazynowe można zrea
lizować większość zajęć zapla
nowanych w programie nau-

Ci Wirtualne Laboratoria są zbudowane 
w oparciu o rozwiązania wykorzystywane 
w firmach. Nauka na komputerach jest 
też o wiele ciekawsza, dlatego nasi ucz
niowie czekają na lekcje z większym 
niż dotąd zainteresowaniem » 

Uczniowie gnieźnieńskiego „ekonomika" zajęcia w wirtualnych laboratoriach mają od stycznia 

cyjny sposób - opowiada o za
letach pracy z WLLSiM Ma
riusz Grzeczka, uczeń III klasy 
TL. Dla uczniów nacisk na 
praktyczne wykorzystanie 
zdobytej wiedzy jest dziś czymś 
normalnym i pożądanym, bo 
wiąże się z lepszym przygoto
waniem do przyszłej pracy. 

- Na praktykach odbywałem 
ćwiczenia w systemach klasy 
WMS. Program iScala w zasa
dzie niewiele się od nich różni. 
Oprogramowanie bardzo uła
twia naukę, także cieszę się, że 
możemy z niego korzystać rów
nież podczas zajęć - dodaje 
Mateusz Jur, uczeń III klasy TL. 

W projekcie bierze udział 49 
szkół w całej Polsce. Jest on 
współfinansowany z Europej
skiego Funduszu Społecznego, 
partnerem w jego realizacji w 

- Oprogramowanie bardzo ułatwia naukę - mówi Mateusz Jur 

czania dla przedmiotów labo
ratorium logistyczno-spedy-
cyjne i laboratorium magazy
nowe. W programie iScala ucz
niowie pracują praktycznie sa
mi. Siadają do komputerów, na 
których, po zalogowaniu na 
konto, mają dostęp do ćwiczeń 
z gotowymi instrukcjami postę
powania. Rola nauczyciela o-
granicza się do nadzoru tech
nicznego i merytorycznego. 

- Nasza nauka nie sprowa
dza się tylko do wykonywania 
ćwiczeń z wykorzystaniem 
iScali. Poznajemy też sposób 
przygotowywania dokumen
tów przewozowych czy faktur. 
Czuję się trochę tak, jakbym już 
pracował w prawdziwej firmie. 
Na pewno jestem lepiej przygo
towany do praktyk zawodo
wych i późniejszej pracy niż 
osoby, które uczą się w trady-

Gnieźnie jest Wyższa Szkoła 
Logistyki w Poznaniu. 

Ogromną zaletą Wirtual
nych Laboratoriów według ko
ordynatorów i pomysłodaw
ców jest to, że uczniowie są bar
dziej zmotywowani do nauki 
i zainteresowani przedmiotem. 
Dzięki temu w przyszłości mają 
być lepszymi pracownikami. 
Efekty programu będzie można 
ocenić dopiero za pewien czas. 
Jednak sami uczniowie przy
znają, że zdobyte umiejętności 
pozwalają im lepiej się odna
leźć podczas praktyk zawodo
wych. 

Wcześniej zajęcia z laborato
riów logistyczno-spedycyjnych 
odbywały się w formie teore
tycznych wykładów, kiedy to 
nauczyciel wyjaśniał dane za
gadnienie, a uczniowie wyko

nywali proste ćwiczenia w ze
szycie albo z użyciem Excela. 
Nauka była przez to bardzo 
uproszczona i oderwana od 
praktycznych problemów 
związanych z pracą w zawo
dzie. Dzięki Wirtualnym Labo
ratoriom uczniowie mają kom
putery ze specjalistycznym o-
programowaniem i zewnę
trzne bazy danych, z których 
korzystają. Projekt adresowany 
do przyszłych logistyków, być 
może pozwoli opracować w ,| 
przyszłości podobne metody * 
nauki także dla innych kierun- " 
ków zawodowych. 

W ZSEO są w tej chwili dwie 
klasy trzecie kształcące przysz
łych logistyków. Będą oni 
pierwszymi absolwentami 
technikum o tym kierunku w 
Gnieźnie. 
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