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Projekt „DOPOSAŻENIE PRACOWNI MECHATRONICZNEJ 

W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO” 

Od co najmniej piętnastu lat Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego podejmuje różne innowacyjne działania na rzecz wdrożenia do praktyki 

edukacyjnej (w formach kształcenia formalnego i pozaformalnego) nowej,  

interdyscyplinarnej i transdyscyplinarnej dziedziny nauki i techniki – mechatroniki, w tym 

wytworzyło koncepcje mechatronicznych stanowisk techniczno-dydaktycznych, których 

urzeczywistnienie prezentują systematycznie rozwijane w Ośrodku Osiągania i Doskonalenia 

Kwalifikacji Zawodowych laboratoria Pracowni Mechatronicznej. W Łódzkim Centrum 

powstała koncepcja edukacji mechatronicznej, a w 1996 roku pierwsze stanowiska 

dydaktyczne do kształtowania umiejętności z mechatroniki. W 2004 roku konsultanci 

Centrum brali czynny udział w opracowywaniu podstawy programowej oraz programów 

kształcenia dla zawodu technik mechatronik, a w 2007 roku, przy ich współudziale powstały 

standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodów: technik mechatronik i monter 

mechatronik. W marcu 2009 roku Centrum doposażyło Pracownie Mechatroniki  

w stanowiska umożliwiające programowanie i wizualizację mechatronicznych procesów 

przemysłowych.  

Fundusze Unii Europejskiej na lata 2007-2013 stworzyły możliwość ubiegania się  

o dofinansowanie  kolejnego etapu doskonalenia wyposażenia Pracowni Mechatronicznej 

Centrum. Dzięki inicjatywie i determinacji Dyrektora oraz zaangażowaniu pracowników, przy 

wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na przełomie 2008-2009 roku powstał 

projekt inwestycyjny Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego komplementarny z:  

1. Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 w zakresie: 

 rozwijanie i promowanie różnych form osiągania nowych i zmiany posiadanych 

kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia ustawicznego,  

 usuwanie barier utrudniających dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi,  

 



 modernizacja i wyposażenie obiektów edukacyjnych,  

 wdrożenie systemu koordynacji i monitoringu kierunków kształcenia w relacji: 

województwo, powiat, gmina – w kontekście potrzeb rynku pracy i zarobkowej 

migracji regionalnej. 

2. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego w zakresie: 

 Oś priorytetowa V – „rozwój infrastruktury społecznej” poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej – przebudowa obiektów służących prowadzeniu działalności 

dydaktycznej oraz dostosowanie oferty kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy 

(w tym kształcenie osób niepełnosprawnych oraz kształcenie ustawiczne). Szeroki 

dostęp do wysokiej jakości usług kształcenia na każdym szczeblu przyczynia się do 

podwyższenia standardu życia mieszkańców na poziomie krajów Europy Zachodniej. 

 Oś priorytetowa IV – „rozwój społeczeństwa informacyjnego” – umożliwia 

ukształtowanie umiejętności wykonywania zadań zawodowych na nowoczesnych 

stanowiskach wspomaganych komputerowo i wdrożenia nowoczesnych narzędzi 

technologii informacyjnej i komunikacyjnej do gospodarki, co wpływa na rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy. 

 Oś priorytetowa III – „gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość” – projekt 

zapewnia transfer wiedzy i umiejętności na wykonywanie zadań zawodowych w małych 

i średnich przedsiębiorstwach. Synergia gospodarki oraz edukacji narzuca coraz większą 

potrzebę modernizowania i przekształcania systemów edukacji i szkoleń. 

3. Politykami horyzontalnymi UE tj.:  

 polityką ochrony środowiska,  

 polityką równych szans,  

 polityką społeczeństwa informacyjnego. 

Działania podjęte w projekcie pozwalają na efektywną aktywizację zawodową 

młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych z Łodzi i regionu łódzkiego  

(z rejonów wiejskich i miejskich). Realizacja projektu umożliwia wzmocnienie 

infrastruktury miasta i regionu. Projekt zgodny ze Strategią Lizbońską zakładającą 

szybszy wzrost gospodarki poprzez szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na 

wiedzy, a w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

 

 

 



4. Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie: 

 

 Priorytet III, Wysoka Jakość Systemu Oświaty – poprzez dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb rynku pracy poprzez stworzenie warunków dla potrzeb 

nowoczesnego przygotowania kadry wykwalifikowanych pracowników dla różnych 

firm regionu łódzkiego. Projekt służy społeczeństwu naszego regionu w przyszłości,  

a jego specyfikę działań dostosowano do potrzeb rynku pracy w sposób elastyczny  

i do  poprawy zdolności uczących się do przyszłego zatrudnienia. 

 Priorytet VI, Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich – poprzez organizację szkoleń 

prowadzących przyczynia się do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych. 

 Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej – poprzez organizację szkoleń 

prowadzących do osiągania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku  

15-25 lat oraz osób niepełnosprawnych. 

 Priorytet IX, Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach –  służy podniesieniu 

jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Działania podjęte w projekcie 

dostosowano do  potrzeb rynku pracy w sposób elastyczny.  Zwiększy się liczba 

wykwalifikowanych specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym 

wymogom pracodawców
1
.  

Projekt „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” wdrażano w ramach Osi Priorytetowej V,  

Działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego.  

Innowacyjny charakter projektu (w skali kraju) polega na: 

 pozyskaniu 23 nowoczesnych stacji techniczno-dydaktycznych (doposażenie 

Pracowni Mechatronicznej): laboratorium urządzeń mechatronicznych 

(zautomatyzowana linia produkcyjna) oraz laboratorium robotyki (sześć robotów 

przemysłowych), laboratorium CNC (obrabiarki sterowane numerycznie  

z możliwością programowania w trzech językach: FANUC, HEIDENHAIN, 

SINUMERIK), 

 

                                                 
1
 Wniosek Projekt „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego”, op. cyt. s. 8-9 



 

 wykorzystaniu technologii  e-lerningowej w procesie uczenia się (zajęcia mieszane 

– ta część zajęć, która nie wymaga bezpośredniego wykorzystania maszyn  i urządzeń 

może być prowadzona na poziomie symulacyjnym, drogą elektroniczną,  

w indywidualnym tempie. Wykorzystanie technologii e-learningowej pozwoli także na 

efektywne wykorzystanie pracowni i jednocześnie zwiększy ich dostępność oraz na 

wyrównanie poziomu uczących się. Innowacyjność tego podejścia polega również na 

tym, że przygotowano dla potrzeb zajęć e-lerningowych unikatowe materiały 

szkoleniowe z zakresu mechatroniki.). 

 zastosowaniu w procesie uczenia się systemu kształcenia modułowego – 

zadaniowego uczenia się, łączenia teorii z praktyką – jednoczesne kształtowanie 

umiejętności praktycznych i intelektualnych, indywidualizacji uczenia się, 

efektywniejszego kształtowania sylwetki absolwenta – przygotowania aktywnego, 

mobilnego i skutecznie działającego pracownika gospodarki, który charakteryzuje się 

otwartością, wyobraźnią, zdolnością do uczenia się przez całe życie oraz 

umiejętnością oceny własnych możliwości i służy doskonaleniu jakości  kształcenia 

zawodowego (w formach kształcenia formalnego i pozaformalnego) – osiąganiu 

kwalifikacji zawodowych (ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych 

dla zawodu i specjalistycznych) przez uczących się w zawodach, w których 

wymagane są umiejętności mechatroniczne.  

Pozyskane w ramach Projektu wyposażenie techniczno-dydaktyczne umożliwia  

prowadzenie zajęć dla wszystkich grup uczących się zainteresowanych edukacją 

mechatroniczną:  

 uczniów ponadgimnazjanych szkół zawodowych (technik mechatronik, technik 

elektronik, technik mechanik, monter-mechatronik, operator obrabiarek skrawających 

itp.), 

 pracowników przedsiębiorstw, 

 nauczycieli szkół zawodowych, 

 osób pozostających poza pracą 

(do 2015 r. zostanie przeszkolonych co najmniej 1480 uczniów z Łodzi i regionu 

łódzkiego oraz około 200 osób dorosłych). 

W ramach Projektu grupa pracowników (trenerów) Ośrodka Osiągania i Doskonalenia 

Kwalifikacji Zawodowych ŁCDNiKP doskonaliła iście specjalistyczne umiejętności 



zawodowe poprzez udział w tzw. szkoleniach stanowiskowych i pięciu szkoleniach 

specjalistycznych  (w każdym uczestniczyło sześć osób) w zakresie: 

1. Programowanie robotów Mitsubishi 

Cel kursu – zapoznanie się z metodami programowania robotów Mitsubishi. 

Zakres kursu: 

 Struktura programu Melfa Basic. 

 Instrukcje programowe. 

 Sterowanie obiektami zewnętrznymi. 

 Wykrywanie kolizji. 

 Programowanie w trybie Teach – In. 

Czas trwania – 16 godzin (24-25.04.2010 r.). 

2. Win CC 

Cel kursu – zapoznanie się z systemami wizualizacji stosowanymi w warunkach 

przemysłowych na przykładzie oprogramowania SCADA – WINCC SIEMENS. 

Zakres kursu: 

 Zadania oprogramowania wizualizacyjnego. 

 Określenie algorytmów sterowania obiektu.  

 Opracowanie programu dla sterownika.  

 Zaprojektowanie aplikacji wizualizacyjnej.  

 Konfiguracja programu komunikacyjnego.  

 Uruchomienie i testowanie aplikacji i przetestowanie.  

Czas trwania – 16 godzin (8-9.05.2010 r.). 

3. Programowanie sterowników Simatic S7 300 

Cel kursu – uczenie się programowania, podstaw konfiguracji i obsługi sterownika  

SIEMENS S7 300. 

Zakres kursu: 

 Budowa sterowników S7 300. 

 Struktura i funkcje programu STEP7. 

 Konfiguracja połączenia ze sterownikiem. 

 Tworzenie projektu. 

 Tworzenie konfiguracji sprzętowej. 

 Obsługa sygnałów cyfrowych i analogowych przez sterownik. 

 



 Zasady pisania programów - struktura i elementy programu. 

 Korzystanie z narzędzi do monitorowania i testowania programu. 

 Pisanie programów w języku LAD i FBD. 

 Zapoznanie się z operacjami logicznymi. 

 Programowanie podstawowych operacji logicznych, liczników zdarzeń, liczników 

czasu i arytmetycznych. 

 Podprogramy i procedury. 

 Podstawy programowania strukturalnego. 

 Archiwizacja projektu. 

Czas trwania – 40 godzin (28.06.-2.07.2010 r.). 

4. Sieci Asi oraz Profibus DP 

Cel kursu – uczenie się programowania i obsługi sieci z wykorzystaniem AS-i i Profibus DP  

(w oparciu o  sterowniki z serii S7-300).  

Zakres kursu: 

 Warstwa fizyczna sieci AS-i oraz Profibus DP. 

 Współpraca urządzeń łączonych w ramach sieci opartej o interfejs AS-i oraz Profibus 

DP (inicjalizacja systemu, komunikacja Master-Slave).  

 Konfiguracja i uruchomienie sieci opartej o interfejs AS-i oraz Profibus DP.  

 Programowanie sieci opartych o interfejs AS-i oraz Profibus.  

Czas trwania –16 godzin (6.07.07.201 r.). 

5. Platforma e-learningowa 

Cel kursu – ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia i prowadzenia kursów  

e-learningowych. 

Zakres: 

 Tworzenie szkolenia e-lerningowego z wykorzystaniem edytora 4 WEB. 

 Tworzenie testów z wykorzystaniem edytora 4 WEB. 

 Generowanie kursów do umieszczenia na platformie e-learningowej oraz w trybie  

off-line. 

 Umieszczanie kursów na platformie. 

 Zarządzanie kursami umieszczonymi na platformie. 

Czas trwania – 32 godz. (24.04.-6.07.2010 r., e tym część stacjonarna 5-6.06.2010 r.). 

 



W efekcie realizacji projektu „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” opublikowano następujące materiały 

(pakiety edukacyjne) dla potrzeb wspomagania procesu uczenia się z wykorzystaniem 

urządzeń zakupionych w ramach projektu: 

1. Jankowski Włodzimierz: Programowanie i obsługa sieci Profibus i Asi. ŁCDNiKP, 

Łódź, 2010 

2. Jankowski Włodzimierz: Programowanie i obsługa zestawu Multi FMS. ŁCDNiKP, 

Łódź, 2010  

3. Jankowski Włodzimierz: Wizualizacja procesów w zestawie Multi FMS. ŁCDNiKP, 

Łódź, 2010  

4. Krawczak Dariusz: Programowanie i obsługa frezarek CNC EMCO CONCEPT 

TURN 250. ŁCDNiKP, Łódź, 2010 

5. Muchowiecki Ryszard: Projektowanie i montaż układów hydrauliki 

i elektrohydrauliki. ŁCDNiKP, Łódź, 2010  

6. Rutkowska Urszula: Programowanie sterowników PLC Simatic S7 serii 300. 

ŁCDNiKP, Łódź, 2010 

7. Węgrzyn Elżbieta, Krawczak Paweł: Projektowanie i montaż układów pneumatyki 

i elektropneumatyki. ŁCDNiKP, Łódź, 2010  

8. Wrąbel Dariusz: Programowanie i obsługa frezarek CNC EMCO CONCEPT MILL 

250. ŁCDNiKP, Łódź, 2010 

9. Zankowski Ryszard: Programowanie i obsługa układów regulacji ciągłej PCS. 

ŁCDNiKP, Łódź, 2010 

10. Zawiasa Piotr: Programowanie i obsługa robotów Mitsubishi Electric RV-3sB,  

RP-1AH oraz RH-6SH. ŁCDNiKP, Łódź, 2010 

Struktura każdego pakietu edukacyjnego obejmuje:  

1. „Poradnik dla nauczyciela” zawierający m. in.: wykaz celów operacyjnych, zakres 

zastosowania materiałów, wskazówki metodyczne do realizacji zajęć, w tym opis 

wskazanych metod kształcenia, przykładowy scenariusz zajęć edukacyjnych, opis 

stosowanych metod i narzędzi pomiaru dydaktycznego, wykaz i opis ćwiczeń 

niezbędnych do osiągnięcia wszystkich  celów operacyjnych, testy osiągnięć: test 

pisemny wraz z kluczem odpowiedzi i test praktyczny wraz z kryteriami oceny  

w postaci tabeli. 



2. „Poradnik dla uczącego się” zawierający m. in.: wykaz celów operacyjnych, zakres 

zastosowania pakietów, materiały informacyjne i ćwiczenia opracowane dla potrzeb 

kursu e-learningowego, wykaz i opis ćwiczeń praktycznych, test praktyczny. 

W pierwszej wersji projektu zakładano, że będzie on realizowany przez dwa lata, co o tyle 

było istotne, iż poza pozyskaniem nowych stanowisk techniczno-dydaktycznych (podstawowe 

zadanie projektu inwestycyjnego) zaprojektowano w nim także, miedzy innymi opracowanie 

omawianych już materiałów dydaktycznych wspomagających proces osiągania kwalifikacji 

zawodowych na nowoczesnych stacjach dydaktycznych. Zadanie wymagające od autorów 

poznania nowych stanowisk, w tym ich możliwości, funkcji i wykorzystania przez uczących 

w procesie uczenia się. W efekcie różnych uwarunkowań projektowany okres realizacji projektu 

został skrócony do roku – rzeczowo i finansowo realizowano go w 2010 roku. 

W Projekcie „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” zaprojektowane przedsięwzięcia 

zrealizowano z zachowaniem przedstawionej poniżej struktury zarządczej (rysunek 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Struktura zarządcza Projektu „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” 
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i z zastosowaniem zadaniowego systemu pracy, w ramach którego m. in.:  

 przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej 

powyżej 206 000 € dla potrzeb zakupu nowoczesnych stacji techniczno-dydaktycznych, 

 przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości 

szacunkowej poniżej 14 000 € dla potrzeb wyłonienia organizatora specjalistycznych 

szkoleń,  

 przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej 

poniżej 125 000  € dla potrzeb opracowania materiałów szkoleniowych, 

 przygotowano pomieszczenia Ośrodka Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji 

Zawodowych do instalacji nowych stanowisk techniczno-dydaktycznych  

w laboratorium robotów, CNC, maszyn i urządzeń mechatronicznych, 

 dokonano odbioru dostawy, montażu i uruchamiania nowych maszyn i urządzeń, 

 dokonano odbioru maszyn i urządzeń oraz przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych, 

 pracownicy Centrum uczestniczyli w 5 specjalistycznych szkoleniach, 

 powstały materiały szkoleniowe (10 zestawów pakietów edukacyjnych), 

 upowszechniano Projekt i jego efekty (różne rodzaje tablic i plakatów informacyjnych,  

 opracowano wzbogaconą ofertę edukacyjną dla uczących się (uczniów, nauczycieli  

i innych dorosłych), 

 współpracowano z Instytucją Zarządzającą i Urzędem Miasta Łodzi, 

 sprawowano nadzór nad wszystkimi aspektami wdrażania projektu, 

 zakończono Projekt w zakresie rzeczowym (listopad 2010 r.) i finansowym (grudzień 

2010 r.). Efekt końcowy Projektu prezentuje rysunek 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 2. Efekt finalny Projektu „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” 

 

utworzenie na bazie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

 
UNIKATOWEGO W SKALI KRAJU 

RREEGGIIOONNAALLNNEEGGOO  OOŚŚRROODDKKAA    

EEDDUUKKAACCJJII  MMEECCHHAATTRROONNIICCZZNNEEJJ    
 

E F E K T  F I N A L N Y 



Liczymy na to, że przyjęty w Projekcie wskaźnik rezultatów – liczba osób 

korzystających z infrastruktury dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Edukacji 

Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

w latach 2011-2015 wyniesie co najmniej 1680 uczących się, w tym 1480  uczniów z Łodzi  

i regionu łódzkiego oraz około 200 osób dorosłych, zostanie bez problemów osiągnięty,  

a zastosowanie nowoczesnych technologii oraz strategii, form i metod dydaktycznych  

w procesie uczenia się mechatroniki pozwoli na osiąganie przez uczących się 

zapotrzebowanych przez rynek pracy większości kwalifikacji mechatronicznych na poziomie 

zaawansowanym i znacząco wpłynie na zwiększenie dostępu do nowych technologii osobom 

uczącym się, nauczycielom i innym dorosłym (pracownikom przedsiębiorstw, osobom 

pozostającym poza pracą) z terenu Łodzi i regionu łódzkiego. 
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