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UKOŃCZONE BADANIA TERENOWE W ZESPOLE SZKÓL 

EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W ŚREMIE. 

Szkoła w Śremie 17 marca 2010 roku była kolejnym przystankiem w 

przeprowadzanych badaniach terenowych. Przedstawiciele Wyższej Szkoły Logistyki starali 

się przede wszystkim zapoznać z problemami odwiedzanej szkoły średniej oraz przedstawić 

możliwości oferowane przez projekt „Wielkopolska musi wiedzieć”.  

Bartosza Osmolę i Mateusza Michalskiego z WSL przyjął Pan Dyrektor Piotr Karliński. Po 

obejrzeniu budynku szkoły, goście rozpoczęli rozmowę z nauczycielami przedmiotów zawodowych.  

W trakcie wymiany poglądów szczególnie podkreślono fakt braku środków na pomoce dydaktyczne 

oraz inne elementy, które mogłyby podnieść jakość i atrakcyjność kształcenia na kierunku technik 

logistyk (co potwierdza słuszność i celowość projektu).  Szkoła chcąc pomóc uczniom i zachęcić ich do 

zdobywania wiedzy praktycznej, umożliwia im odbywanie praktyk w firmach logistycznych i pokrywa 

koszty ich dojazdu. W trakcie rozmowy zauważono także nadmierne rozbudowanie założeń 

Ministerialnych dotyczących kształcenia w zawodzie technik logistyk oraz ich niedopasowanie do 

potrzeb rynku pracy. Pan Dyrektor podkreślił również problem, jakim jest trudność ze zdobywaniem 

środków na zaplecze informatyczne uzasadniając, iż w coraz bardziej skomputeryzowanym otoczeniu 

bardzo ważne jest by przyszli pracownicy branży logistycznej mogli zdobywać wiedzę także ze źródeł 

multimedialnych.   

 

Po rozmowie z nauczycielami tradycyjnie nadszedł czas na spotkanie z najważniejszą grupą 

docelową całej akcji. Uczniowie wysłuchali krótkiego opisu projektu „Wielkopolska musi wiedzieć”, po 

czym zabrali się za udzielanie odpowiedzi zawartych w przegotowanych dla nich kwestionariuszach 

ankietowych. Pod koniec spotkania był czas na udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez 

młodych logistyków. Głównymi obszarami zainteresowania był przede wszystkim sposób 

funkcjonowania Logistycznej Platformy Badawczej. Często pytano też o to, które kierunki studiów na 

Wyższej Szkole Logistyki pozwolą w najwyższym stopniu rozwinąć się w przyszłej profesji. Wiele osób 

interesowało się również faktycznym zapotrzebowaniem na pracowników z ich wykształceniem, 

które jak mogli się dowiedzieć, przy tak szybkim tempie rozwoju branży logistycznej jest bardzo 

wysokie.  

 

Podstawowym celem projektu „Wielkopolska musi wiedzieć” jest stworzenie platformy 

komunikacyjnej pomiędzy szkołami a firmami logistycznymi. Niebawem powstanie Logistyczna 

Platforma Badawcza - portal internetowy umożliwiający zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami i 

firmami będący jednocześnie bazą informacji o pracy i edukacji logistycznej. Znajdą się na niej 

najważniejsze wnioski po przeprowadzeniu badań terenowych w szkołach i firmach. Badania te miały 

dokładnie sprecyzować wzajemne oczekiwania obu stron projektu. Zaplanowane panele dyskusyjno-

problemowe to szansa do bezpośredniego dialogu na bazie zebranych informacji, co w efekcie ma 

doprowadzić do dopasowania wzajemnych oczekiwań. Powstaną także materiały i pomoce 

dydaktyczne dla szkół, które będą miały na celu rozwój kształcenia logistycznego w oparciu o bliższy 

kontakt z praktyką. 
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Dodatkowe informacje: 

Wojciech Zalewski 

Rzecznik projektu  

„Wielkopolska musi wiedzieć” 

Tel. 061 850 47 88 

wojciech.zalewski@wsl.com.pl 

 

 

 


