W dniu 07.12.2018 r. w naszej szkole nastąpiło uroczyste podpisanie
Innowacji Pedagogicznej pn. „Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny",
którą będą realizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych kolejowych z
naszej szkoły wspólnie z pracownikami „PKP Intercity” S.A. Zakład
Zachodni w Poznaniu, Sekcja Handlowa i Eksploatacyjna we Wrocławiu.
W uroczystym podpisaniu uczestniczył Pan Janusz Kazior - Zastępca
Dyrektora ds. handlowych Zakładu Zachodniego "PKP Intercity" S.A. w
Poznaniu oraz Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu Pani
Stella Gazdulska.

Uzasadnioną potrzebą wprowadzenia Innowacji jest poprawa
jakości pracy szkoły poprzez stworzenie modelu innowacyjnej metody
kształcenia. Zwiększenie dostępności do zaawansowanych technologii
informacyjno – komunikacyjnych (TKI) w prowadzeniu Działalności usługowej
kolei w klasach technikum transportu kolejowego w roku szkolnym 2018/2019
(w okresie od grudnia 2018 do czerwca 2019 roku). Projekt odpowiada na
problem: niewystarczającego przygotowania praktycznego uczniów do pracy w
zawodzie lub kontynuacji nauki na najbardziej wymagających studiach, braku
środków na samodzielne stworzenie przez szkołę laboratoriów przedmiotów
zawodowych i braku skutecznych i atrakcyjnych narzędzi do prowadzenia zajęć
praktycznych. Zapewnia równe szanse poznania nowych technologii w szkołach
położonych przede wszystkim na terenie mniejszych powiatów, o niskich
dochodach budżetu powiatu na jednego mieszkańca z niskim udziałem osób z
wykształceniem wyższym. Dostęp do nowych technologii w zawodzie technik
transportu kolejowego ma wpływ na zainteresowanie szkołą uczniów szkół
gimnazjalnych.
Głównymi celami innowacji są:
1) wypracowanie:

umiejętności korzystania z terminali kasowo-biletowych
umożliwiającego realizację podstawy programowej dla przedmiotów,
określonych w ramowym planie nauczania dla technika transportu
kolejowego,

umiejętności rozpoznawania zasadniczych elementów budowy
pojazdów szynowych oraz ocenę ich stanu technicznego mającego wpływ
na bezpieczeństwo ruchu,

umiejętności postępowania z osobami niepełnosprawnymi oraz
udzielania wszystkim podróżnym pierwszej pomocy w trakcie obsługi na
pokładzie pociągu,

2) konieczność opracowania i pilotażowego wdrożenia innowacyjnych
programów dotyczących kształcenia w zawodzie technik transportu kolejowego,

które poprawią jakość kształcenia oraz praktyczne przygotowania uczniów do
wykonywania zawodu technika transportu kolejowego.
Efektem innowacji jest przede wszystkim wdrożenie i
przygotowanie uczniów do zastosowania nowoczesnych
technologii oraz:
 nabycie umiejętności informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w pracy
technika transportu kolejowego:

posługiwanie się najnowszymi technologiami sprzedaży biletów i
obsługi podróżnych stosowanych przez wszystkich przewoźników w kraju,

rozpoznawanie zasadniczych elementów budowy pojazdów szynowych
oraz ocenę ich stanu technicznego mającego wpływ na bezpieczeństwo
ruchu,

postępowanie z osobami niepełnosprawnymi oraz udzielania
wszystkim podróżnym pierwszej pomocy w trakcie obsługi na pokładzie
pociągu,

poprawa wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w
zawodzie,

przygotowanie praktyczne kadr do zawodu lub kontynuacji nauki na
studiach,

wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży zamieszkującej małe
miejscowości,


efektywniejsze zarządzanie czasem i informacją.

Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu składa serdeczne
podziękowania za zaangażowanie i trud wdrożenia Innowacji Panu Januszowi
Kazior - zastępcy Dyrektora Zakładu Zachodniego "PKP Intercity" S.A. w
Poznaniu oraz nauczycielom Panu Antoniemu Winiarskiemu oraz Panu
Rolandowi Potocznemu.
Stella Gazdulska – dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych

