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^ ^ ^ ^ Czy można uczyć 

^ * ^ zawodu w spo-
^ ^ ^ ^ J sób praktyczny, 

jak oczekują 
tego pracodawcy? W Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Handlo-
wych im. Polaków spod Znaku 
Rodła w Olsztynie już się prze
konano, że jest to możliwe. 
Trudno sobie wyobrazić życie 
bez komputera i internetu, 
nie tylko w domu, ale przede 
wszystkim w pracy. Aby spros
tać wyzwaniom praktyki, 
w ostatnich latach sposób 
kształcenia ponadgimnazjal-
nego zasadniczo się zmienił. 
W szkołach powszechnie do
stępne są pracownie kompu
terowe, a zajęcia odbywają 
się w formie laboratoriów. 
Szkoła w Olsztynie jest jedną 

z 49 szkół testujących Wir
tualne Laboratoria Logis-
tyczno-Spedycyjne i Magazy
nowe, innowacyjne narzędzie 
kształcenia opracowane w ra
mach projektu „Wirtualne la
boratoria — sukces innowa
cji" przez Wyższą Szkołę 
Logistyki w Poznaniu i firmę L-
Systems. Dzięki ćwiczeniom 
przygotowanym w systemie 
ERP Epicor iScala uczniowie 
podczas zajęć laboratoryjnych 
wykonują takie same zada
nia, jak pracownicy w praw
dziwej firmie. Przyjmują za
mówienia, fakturują 
i sporządzają oferty w wir
tualnym przedsiębiorstwie, 
gdzie błędy można popełniać 
bez szkody dla firmy i finanso
wych konsekwencji. 

— Projekty takie jak „Wir
tualne laboratoria — sukces 
innowacji" są potrzebne, bo 
uczą młodych ludzi, jak wy
korzystywać wiedzę w prak
tyce. Absolwent technikum, 
który zna podstawy obsługi 
systemu klasy ERP, to dla 
nas cenny nabytek — jest 
bardziej samodzielny i nie 
wymaga intensywnych szko
leń — mówi o zaletach pro
jektu Ryszard Wtorkowski, 
prezes zarządu Grupy Kapita
łowej LUG SA, ambasadora 
projektu. 
Dzięki Wirtualnym Laborato
riom szkoły bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów związa
nych z zakupem licencji czy 
specjalistycznego sprzętu ofe
rują uczniom dostęp do nowo

czesnych technologii wykorzy
stywanych na co dzień w biz
nesie. Jest to możliwe dzięki 
umieszczeniu oprogramowa
nia na serwerach zewnętrz
nych, z którymi szkolne kom
putery łączą się za 
pośrednictwem internetu. Do
stęp do materiałów dydaktycz
nych, takich jak prezentacje 
multimedialne, filmy instruk
tażowe i podręczniki, to 
ogromne ułatwienie nie tylko 
dla nauczycieli prowadzących 
zajęcia laboratoryjne, ale 
przede wszystkim dla uczniów. 
— Jeden z uczniów po zaled
wie półtora miesiąca nauki 
z WLLSiM dostał się na prak
tyki, gdzie wiedza zdobyta 
podczas zajęć wystarczyła, 
żeby samodzielnie mógł wy

konywać zadania realizowane 
przez etatowych pracowników 
— mówi o korzyściach z nauki 
w Wirtualnych Laboratoriach 
Paweł Fajfer, kierownik pro
jektu. — To pokazuje, jak 
wielkie możliwości otwiera 
przed uczniami znajomość ob
sługi systemów klasy ERP. 
Wierzymy, że uczniowie nie 
tylko łatwiej znajdą pracę, ale 
przede wszystkim chętniej pó
jdą na studia. 
Uczestnicy projektu 
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