
RSS   |    Newsletter   |    

« poprzedni artykuł następny artykuł »

2011-02-10, Aktualizacja: 2011-02-10 14:33

Masz zdjęcie do tego tematu?
Wyśli j »

Olsztyn w innowacyjnym projekcie WL-SI

W dniach 12-14 stycznia w  siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w  Poznaniu odbyło się spotkanie
robocze w ramach projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”. Celem szkolenia było
przygotowanie 70 nauczycieli ze szkół w  całej Polsce do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych (WLLSiM). Z możliwościami
tego innow acyjnego narzędzia kształcenia zapoznawało się też dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół
Ekonomiczno - Handlow ych im, Polaków spod Znaku Rodła w  Olsztynie, jednej z 49 szkół
testujących w projekcie.

Od stycznia tego roku 44 uczniów  z Olsztyna uczestniczy w
zajęciach z laboratorium logistyczno-spedycyjnego i laboratorium
magazynow ego, prow adzonych w  oparciu o metodę Wirtualnych
Laboratoriów . W ramach innow acyjnego narzędzia udostępnianego
szkołom przez Internet - WLLSiM, uczniow ie pracują z systemem
iScala, na co dzień w ykorzystyw anym w  firmach z branży
logistycznej. Dzięki temu, nabędą umiejętności praktyczne, które po
ukończeniu szkoły pomogą im znaleźć pracę w  zaw odzie. Podczas
styczniow ych w arsztatów  Jarosław  Sadow ski i Elżbieta Strużyńska,
nauczyciele z ZSEH, poszerzali sw oją w iedzę z zakresu obsługi
WLLSiM. Dzięki temu uczniow ie z Olsztyna będą uczestniczyć w
innow acyjnych zajęciach na europejskim poziomie! 

„Na sali w idzę w iele osób, z którymi już od kilku lat w spółpracujemy
nad doskonaleniem edukacji logistycznej w  ramach Forum
Nauczycielskiego. Tym bardziej cieszy mnie, że tak istotny i
innow acyjny projekt jak Wirtualne laboratoria – sukces innow acji
będzie w zbogacony o Państw a dośw iadczenie pedagogiczne.” –
stw ierdził Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki doc. dr inż. Ireneusz
Fechner, otw ierając spotkanie. Wielokrotnie podkreślał, że metoda
nauczania, jaką są Wirtualne Laboratoria, jest istotną ew olucją w

dzisiejszym systemie kształcenia na poziomie nie tylko zaw odow ym, ale rów nież w yższym. „Lepiej
przygotow ani absolw enci techników , to rów nież lepsi studenci” - podsumow yw ał. 

Harmonogram szkolenia był dość napięty, a nauczyciele pracow ali w  czterech mniejszych grupach po 17-18
osób. Pierw szego dnia odbyły się praktyczne szkolenia z zakresu laboratoriów  logistyczno-spedycyjnych,
drugiego z laboratoriów  magazynow ych. Całość zakończyła się dyskusją na temat sposobu korzystania z
Wirtualnych Laboratoriów  Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynow ych, podczas której nauczyciele
przedstaw iali sugestie zw iązane z dalszym rozw ojem tego narzędzia. 

Oprócz w iedzy praktycznej, uczestnicy spotkania mogli poszerzyć też znajomość techniczno-
administracyjnych aspektów  projektu w  ramach szkolenia teoretycznego, które odbyło się ostatniego dnia.
Podczas w szystkich szkoleń obecny był pełen skład personelu kluczow ego. Mateusz Michalski zapoznał
nauczycieli z harmonogramem poszczególnych etapów  przedsięw zięcia. Wojciech Zalew ski zreferow ał
zasady funkcjonow ania internetow ego punktu konsultacji i upow szechniania idei Wirtualnych Laboratoriów , a
Robert Paw lak (przedstaw iciel f irmy L-Systems, partnera projektu) w yjaśnił kw estię dostępu do Wirtualnych
Laboratoriów  Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynow ych, z których uczniow ie i nauczyciele mogą korzystać
codziennie w  godzinach 6:30 – 18:30. 

„Wszyscy uczymy się razem. Państw o jesteście specjalistami od dydaktyki, ale też się uczycie, aby być
ekspertami z obsługi systemu i-Scala, co upraktyczni Państw a dydaktykę. My – personel projektu – uczymy się
pracow ać dla Państw a, dostrzegać i rozw iązyw ać Państw a bieżące problemy w  pracy z Wirtualnymi
Laboratoriami. Okres testow y jest po to, abyśmy dopracow ali system i zakres w spółpracy tak, aby po tym
czasie funkcjonow ał płynnie” - podsumow ał znaczenie w spółpracy ze środow iskiem nauczycielskim w
ramach projektu jego koordynator merytoryczny, Bartosz Osmola, podczas prezentow ania strategii
Wirtualnych Laboratoriów . 

O PROJEKCIE 
Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynow e są innow acyjnym narzędziem kształcenia w
ramach laboratoriów  zaw odow ych na kierunku technik logistyk, która w ykorzystuje zaaw ansow ane
technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Rdzeniem informatycznym projektu jest oprogramow anie
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biznesow e ERP (ang. Enterprise Resource Planning) udostępnione nieodpłatnie przez f irmę Epicor. Projekt
„Wirtualne laboratoria – sukces innow acji”, realizow any jest przez Wyższą Szkołę Logistyki przy w spółpracy
z f irmą L-Systems. Uczestniczy w  nim 49 szkół w  obszaru całego kraju. 

Szkoły w spółużytkują przygotow ane środow isko w irtualne, które jest złożone z dostosow anego do potrzeb
edukacyjnych oprogramow ania zainstalow anego na szkolnych komputerach. W ten sposób mają dostęp do
materiałów  z baz danych na serw erach zew nętrznych, które pozw alają realizow ać założenia podstaw
programow ych. Oprócz tego mogą w  nieograniczonym zakresie korzystać z materiałów  pomocniczych -
podręcznika dla nauczycieli, podręczników  dla uczniów , prezentacji Flash uzupełniających zakres treści
dydaktycznych oraz szkoleń multimedialnych dla nauczycieli. 

Uczniow ie uczą się w  oparciu o system iScala, w ykorzystyw any na co dzień przez przedsiębiorstw a w e
w spomaganiu działalności gospodarczej (np. Scania, Energizer, Elektrolux), co zw iększa praktyczny w ymiar
laboratoriów  zaw odow ych. Dośw iadczenie zebrane w  ramach tw orzenia i uruchamiania tej metody, posłuży
w  przyszłości do opracow ania uniw ersalnej, pow szechnie dostępnej w ersji Wirtualnych Laboratoriów  dla
innych kierunków  zaw odow ych. Z założenia ma to pozw olić na podniesienie poziomu kształcenia
zaw odow ego oraz obniżenie kosztu dostępu do najnow szych materiałów  naukow ych. 
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