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Wykorzystanie technologii e-learningowych w edukacji mechatronicznej 

w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej 

 

Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej jest obecnie jednym z najlepiej 

wyposażonych ośrodków w kraju pod względem  jakości i ilości stanowisk dydaktycznych 

opracowując koncepcję funkcjonowania tego ośrodka należało znaleźć odpowiedzi nie tylko 

na pytania dotyczące asortymentu stanowisk dydaktycznych, które mają znaleźć się 

w pracowniach ośrodka ale również jak najbardziej efektywnie można je wykorzystać. Żeby 

zrozumieć skalę problemu należy mieć świadomość, że w Regionalnym Ośrodku Edukacji 

Mechatronicznej mają być prowadzone zajęcia dla szerokiej gamy odbiorców: od uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poprzez studentów uczelni technicznych aż po 

pracowników przedsiębiorstw, którzy podnosić będą swoje kwalifikacje lub też osiągać nowe 

umiejętności zawodowe. Ponadto ośrodek ma w założeniach prowadzić zajęcia również dla 

uczących się spoza terenu Łodzi. Oczywiście można zastosować najprostszy model, w którym 

uczący się przechodzą cały cykl edukacyjny od kształtowania umiejętności intelektualnych po 

umiejętności praktyczne w pracowniach Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej, 

ale wówczas nie można mówić o efektywnym wykorzystaniu tych pracowni. Najlepszym 

rozwiązaniem byłoby, gdyby uczący się przychodzili na zajęcia w pracowniach Ośrodka 

z odpowiednim poziomem wiadomości i umiejętności o charakterze intelektualnym, 

a w trakcie zajęć kształtowali umiejętności praktyczne co w efekcie pozwoliłoby na 

osiągnięcie kwalifikacji  w zawodach mechatronicznych. Ten system, który moim zdaniem 

jest najbardziej efektywny wymaga jednak od uczących się zaangażowania 

w samokształcenie kierowane. Wydaje się, że w tej sytuacji nieocenione mogą okazać się 

technologie e-learningowe. Dlatego też integralną częścią projektu tworzenia Regionalnego 

Ośrodka Edukacji Mechatronicznej jest utworzenie Pracowni Kształcenia na Odległość.  

Zakłada się, że w tematyka zajęć prowadzonych na odległość będzie zgodna z tematyką 

podstawowych kursów zaplanowanych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej. 

Tematyka pierwszej transzy kursów e-learningowych obejmować więc będzie następujące 

zagadnienia: 

 Układy pneumatyczne i elektropneumatyczne,  

 Układu hydrauliczne i elektrohydrauliczne,  



 Sterowniki programowalne, 

 Układy automatycznej regulacji, 

 Roboty Mitsubishi, 

 Programowanie zestawu MultiFMS, 

 Sieci Profibus i Asi, 

 Wizualizacja procesów, 

 Tokarki sterowane numerycznie, 

 Frezarki sterowane numerycznie 

Materiały e-learningowe zawierają trzy zasadnicze elementy: 

 Materiały informacyjne dla uczącego się zawierają ustrukturyzowany pakiet 

informacji niezbędny do realizacji ćwiczeń, 

 Zestawy ćwiczeń o charakterze intelektualnym . Zestaw ćwiczeń jest tak dobrany aby 

można było ukształtować wszystkie umiejętności intelektualne przewidziane 

w pakietach edukacyjnych, 

 Pisemne testy sumujące. 

Zakłada się, że kursy e-learningowe będą prowadzone zarówno on-line z wykorzystaniem 

dedykowanego serwera jak również w wersji off-line w postaci samodzielnych kursów 

dystrybuowanych poprzez Internet lub na płytach. Z pierwszej wersji szkoleń powinni 

korzystać przede wszystkim uczący się w zorganizowanych grupach (np. uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych oraz studenci) natomiast druga wersja dedykowana jest przede 

wszystkich dla osób indywidualnie osiągających kwalifikacje z zakresu mechatroniki. 

W kolejnych latach funkcjonowania Ośrodka planuje się również opracowywanie i wdrażanie 

kursów e-learningowych dla nauczycieli, tak aby mogli samodzielnie prowadzić zajęcia 

dydaktyczne z mechatroniki z wykorzystaniem zasobów Regionalnego Ośrodka Edukacji 

Mechatronicznych. 

Należy podkreślić , że wszystkie materiały e-learningowe przygotowywane są przez 

pracowników Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

którzy stanęli przed bardzo trudnym wyzwaniem polegającym na przygotowaniu materiałów 

dydaktycznych dotyczących najnowocześniejszych technologii mechatronicznych 

(programowanie obrabiarek CNC w sześciu osiach, programowanie sześcioosiowych robotów 

Mitsubishi, czy wizualizacja zautomatyzowanych procesów technologicznych) w wersji e-

learningowej. Wymagało to z jednej strony przygotowania merytorycznego z mechatroniki 



z drugiej zaś przygotowania z zakresu dydaktyki medialnej oraz technologii kształcenia 

zdalnego. Powstanie tych kursów nie byłoby możliwe bez odpowiednich narzędzi. Założono, 

że muszą to być narzędzia nowoczesne, umożliwiające zarówno prowadzenie zajęć jak i 

zdalne ocenianie. Ponadto narzędzia te muszą mieć możliwość umieszczania w kursach dużej 

ilości multimediów (zdjęcia, animacje, filmy, rysunki). Z drugiej strony muszą być na tyle 

proste aby każdy nauczyciel mógł tworzyć i zarządzać kursami e-learningowymi przy 

minimalnym udziale pomocy informatycznej. Te wysokie wymagania spełnia 

oprogramowanie serii WBT na które składa się platforma e-learningowa do zarządzania 

kursami oraz edytory kursów umożliwiające tworzenie materiałów do kształcenia na 

odległość.  

Połączenie zaawansowanych technologii e-learningowych z wysokimi kwalifikacjami oraz 

zaangażowaniem pracowników Ośrodka pozwala mieć nadzieję, że zajęcia edukacyjne 

z wykorzystaniem technologii e-learningowych  znakomicie podniosą efektywność 

kształcenia mechatronicznego, zaś skala ich zastosowania będzie równie unikatowa jak 

struktura i wyposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


