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REKOMENDACJA  

Regionalnej konferencji mechatronicznej „IV Rewolucja przemysłowa. 

mechatronika w praktyce szkolnej” 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we 

współpracy z Politechniką Łódzką, firmą FESTO oraz firmą Mechatronik 

zorganizowało Regionalną Konferencję Mechatroniczną „IV Rewolucja 

przemysłowa. Mechatronika w praktyce szkolnej” dla nauczycieli i dyrektorów 

szkół zawodowych województwa łódzkiego (24 II 2017).  

Konferencję objęli patronatem honorowym: Wojewoda Łódzki,  Marszałek 

Województwa Łódzkiego, Rektor Politechniki Łódzkiej, Prezes Oddziału 

Łódzkiego SEP, a patronatem medialnym: Radio Łódź i Czasopismo „Dobre 

Praktyki. Innowacje w Edukacji’.  

W konferencji wzięło udział 85 uczestników dyrektorzy i nauczycieli szkół 

kształcących w branży mechatronicznej (6 łódzkich szkół zawodowych, oraz 11 

szkół z woj. łódzkiego) pracownicy uczelni wyższych, pracodawcy przedstawiciele 

władz lokalnych, przedstawiciele stowarzyszeń.  

Podczas konferencji zostały poddane analizie i wnioskowaniu zagadnienia 

szczególnie nurtujące środowisko dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych, 

ważne dla wspierania szkolnych procesów edukacji zawodowej w dobie 

dynamicznego rozwoju technologicznego tj.: kierunki rozwoju mechatroniki, nowe 

trendy w zakresie kształcenia mechatroników oraz organizacja procesu kształcenia 

zawodowego metodami projektowymi, tworzeniem portfolio uczniów oraz 

kształtowaniem kompetencji personalnych i społecznych uczniów.  

Poszukiwano odpowiedzi na pytanie: W jakim zakresie Szkoła Projektów – 

jako modelowe rozwiązanie organizacyjne – uczenie się przez wykonywanie zadań 

zawodowych, a projekt jako metoda kształtowania umiejętności i postaw spełnia 

swoje funkcje edukacyjne w dobie IV rewolucji przemysłowej? 
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Konferencję, podzieloną na dwie integralne części – I sesję wykładową jednocześnie 

będąca wprowadzeniem w tematykę oraz II prezentację Szkoły Projektów, prowadził 

Pan Marek Szymański przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. 

W ramach konferencji udostępniono laboratoria ŁCDNiKP i stanowiska techniczno-

dydaktyczne dla prezentacji uczniowskich projektów oraz przykładowych uczniowskich 

portfolio – zgromadzonych prac uczniowskich stanowiących podstawę oceny umiejętności 

i zdolności do wykonywania zadań zawodowych w Szkole Projektów.  

 

W części pierwszej konferencji - sesji wykładowej Rewolucja przemysłowa 

a formalna i pozaformalna edukacja mechatroniczna wygłoszono referaty:  

 IV rewolucja przemysłowa - dr Witold Morawski - Dyrektor FESTO DIDACTIC - 

dokonując analizy w ujęci historycznym rozwoju mechatroniki ukazano istotę zmian 

jakie niesie IV Rewolucja Przemysłowa uwypuklając istotne zagadnienia, które 

wytyczają nowe kierunki edukacji mechatronicznej, a podczas dyskusji omówiono 

nowe zadania dla organizacji kształcenia w zakresie mechatroniki; 

 Działania uczelni wyższych w systemie edukacji ustawicznej – dr inż. Krzysztof 

Smółka – Politechnika Łódzka – zaprezentowano działania uczelni podejmowane 

w zakresie kształcenia mechatroników kierowane i dostosowywane do wieku 

odbiorców ukazując wyzwania jakie niesie dla edukacji ustawicznej dynamiczny 

rozwój - IV Rewolucja przemysłowa oraz zróżnicowanie wiekowe odbiorców 

co wyznacza nowe zadania w zakresie mechanizmów walidacji oraz procedur 

akumulowania i potwierdzania osiągnięć uczących się; 

 Szkoła projektów a praca zawodowa – mgr inż. Artur Grochowski – prezes firmy – 

przeprowadzono analizę zmian koncepcji kształcenia w zawodzie technika 

mechatronika  od 2004-2016 r. z uwzględnieniem zmian w podstawie programowej z 

2012 r. dokonując jednocześnie określenia dziedzin, które łączy mechatronika oraz 

obszarów wiedzy specjalistycznej dla wskazania trendów w zakresie edukacji 

mechatroników. 

 

 Po przerwie, w drugiej części sesji plenarnej pt. Geneza i założenia Szkoły 

Projektów w ŁCDNiKP, przedstawiono innowacyjne rozwiązania w zakresie kształcenia 

zawodowego: 

 Prezentacja  Szkoły Projektów -  Pani Eleonora  Muszyńska kierownik Pracowni 

Kształcenia Praktycznego  zaprezentowała koncepcję organizacji procesu kształcenia 
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zawodowego w ŁCDNiKP - Szkoły Projektów, w której zadania zawodowe stanowią 

podstawę projektów edukacyjnych przygotowujących młodych ludzi do wykonywania 

pracy zawodowej i uczenia się przez całe życie. 

 Dobre praktyki w edukacji formalnej - Pan Mariusz Mosiński wraz z uczniami 

przedstawili działania podejmowanie w Szkole Projektów z perspektywy nauczyciela 

i z perspektywy ucznia, odnosząc się do osobistych doświadczeń podczas realizacji 

projektu „Projektowanie, programowanie i uruchamianie fragmentu linii 

mechatronicznej” począwszy od wyłonienia tematu, przez organizację pracy zespołu 

projektowego, realizację wyznaczonych etapów i dokumentowanie osiągnięć. 

 Dobre praktyki w edukacji pozaformalnej - Pan Paweł Krawczak dokonał analizy 

oferty zajęć edukacji pozaformalnej w ŁCDNiKP (Akademia Młodych Twórców; 

Twórcza Szkoła Komputerowa, kształcenie praktyczne uczniów i dorosłych 

w różnych obszarach zawodowych m.in. mechatroniki, robotyki, elektroniki, 

energoelektroniki, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, 

komputerowego wspomagania wytwarzania, projektowania i druku 3D) dostrzegając 

walory projektów współfinansowanych ze środków UE w ŁCDNiKP, 

a Pan Artur Grochowski koncentrując się na projekcie „Fabryka Robotów”, 

przedstawił cele, założenia i refleksje z realizacji ww. projektu. 

 Szkoła projektów a praca zawodowa – Absolwenci Szkoły Projektów w ŁCDNiKP 

Robert Horynek i Kamil Wawrzyniak podzielili się refleksją nad procesem kształcenia 

uczniów i przygotowaniem ich do funkcjonowania na rynku pracy, wskazali mocne 

strony uczenia się poprzez realizację projektów zawodowych dostrzegając ich 

pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój, a w szczególności na doskonalenie 

kompetencji personalnych i społecznych, wysoko cenionych przez pracodawców. 

 

 Po części plenarnej dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia Szkoły 

Projektów w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 W pracowniach Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej uczestnicy 

konferencji mieli okazję uczestniczyć w uczniowskich prezentacjach projektów: 

 Sterowanie silników indukcyjnych trójfazowych klatkowych – opiekun 

Tomasz Markiewicz. 

 Projektowanie, programowanie i uruchamianie fragmentu linii montażowej – opiekun 

Mariusz Mosiński. 
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 Projektowanie, łączenie i uruchamianie układu elektro-pneumatycznego sterowanego 

sterownikiem LOGO – opiekun Krzysztof Suliga. 

 Projektowanie i programowanie układu mechatronicznego realizującego cel 

technologiczny zgodny z pomysłem uczniów – opiekun Ryszard Muchowiecki. 

 Integracja przemysłu i edukacji szansą dla absolwentów na rynku pracy – 

opiekunowie Joanna Orda, Włodzimierz Jankowski. 

 Prezentacja wybranych portfolio uczniowskich – opiekunowie Elżbieta Węgrzyn, 

Andrzej Grajlich. 

 Programowanie drukarek 3D – opiekun Paweł Krawczak. 

 

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały metodyczne związane 

z organizowaniem procesu kształcenia zawodowego metodami projektowymi, tworzeniem 

portfolio uczniów oraz kształtowaniem kompetencji personalnych i społecznych uczniów oraz 

materiały informacyjne dotyczące nowych technologii. Na odnotowanie zasługują następujące 

publikacje autorstwa nauczycieli Szkoły Projektów: 

 „Szkoła Projektów. Scenariusze zajęć edukacyjnych” (86 s., 7 scenariuszy zajęć 

dydaktycznych, w których dominującą metoda kształcenia jest metoda projektów), 

redakcja: Eleonora Muszyńska, Donata Andrzejczak, Maria Stompel, Łódź 2016; 

 „Szkoła Projektów. Materiały dydaktyczne.” (99 s., 7 zestawów materiałów 

dydaktycznych z obszaru elektryczno-elektronicznego i mechanicznego), redakcja 

Jadwiga Morawiec, Danuta Urbaniak, Maria Stompel, Łódź 2017. 

 

Uczestnikom konferencji udostępniono również cykl poradników dla nauczycieli oraz 

uczących się z zakresu kształcenia zawodowego opracowanych w ramach projektu EFRR 

RPO woj. łódzkiego „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w ŁCDNiKP” zawierających 

informacje i wskazówki niezbędne dla efektywnego zorganizowania procesu kształcenia 

w zakresie edukacji mechatronicznej: projektowania i montażu układów pneumatyki 

i elektropneumatyki, programowania sterowników PLC, projektowania montażu układów 

hydrauliki i elektrohydrauliki, projektowania układów komunikacyjnych w urządzeniach 

i systemach mechatronicznych, programowania i obsługi układów regulacji ciągłej, 

programowania i obsługi frezarek CNC. 
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Wyniki dyskusji prowadzonych podczas części wykładowych i sesji poświęconej 

prezentacji Szkoły Projektów upoważniają do rekomendowania przez Konferencję 

IV REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA. MECHATRONIKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ 

następujących rozwiązań i wniosków: 

 

1. Efekty uczenia się to najważniejsza kategoria edukacyjna sumująca procesy uczenia się 

poprzez rozwiązywanie zadań – projektów, uczenia się w grupie, uczenia się według 

modelu konstruktywistycznego, uczenia się w wymiarze edukacji dla zdatności człowieka 

– obywatela  pracownika. 

2. Najważniejszym zadaniem dla współczesnej i przyszłościowej szkoły zawodowej, CKP, 

CKZiU jest organizacja uczenia się poprzez wykonywanie projektów (zadań 

zawodowych), a w tym grupowe rozwiązywanie problemów, budowanie portfolio 

uczącego się i wspieranie go przez nauczycieli kształcenia zawodowego, nauczycieli 

tutorów, coachów. 

3. Jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły zawodowej i szkoły zawodowej 

przyszłości jest przetworzenie systemu nauczania na system uczenia się i potwierdzania 

efektów uczenia się, w którym dokumentowanie osiągnięć ucznia w postaci portfolio 

tworzonego w szkole przy wsparciu nauczycieli - ekspertów skutecznie przyczynia się 

do świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz funkcjonowania w życiu 

gospodarczym. 

4. IV Rewolucja Przemysłowa w zakresie automatyzacji produkcji i procesów 

produkcyjnych wymusza nowe systemowe podejście do kształcenia mechatroników 

zarówno w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych,  

organizacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie, jak i kultury organizacji 

zapewniającej wysokie standardy jakości.   

5. Nowe trendy w kształceniu mechatroników to integracja przemysłu i edukacji  rozumiana 

jako: 

 podejście systemowe w kształceniu mechatroników – całościowe ujęcie wszystkich 

podmiotów, procesów i relacji w firmie jako istotne dla doskonalenia umiejętności 

niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych,  

 synergiczne połączenie w zespoły specjalistów różnych dziedzin dla realizacji 

projektów odpowiadających zadaniom zawodowym mechatronika, 
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 konieczność ciągłego poszerzania wiedzy zarówno specjalistycznej w zakresie 

innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, jak i dotyczącej 

organizacji i zarządzania produkcją w tym integracji procesów produkcyjnych, 

zarządczych i pomocniczych, 

 ciągłe uczenie się pracowników i uzupełnianie wiedzy z zakresu architektury 

przedsiębiorstwa, modeli biznesowych, rachunkowości, logistyki, systemów 

zapewniania jakości wykorzystujących narzędzia tj. mapowanie strumienia wartości 

VSM, specjalistycznego oprogramowania autonomicznych systemów decyzyjnych  

oraz zintegrowanych systemów informatyczny bazujący na wzorcach biznesowych 

klasy ERP,   

 konieczność doskonalenia umiejętności obsługi i eksploatacji urządzeń 

mechatronicznych nowej generacji, spełniających standardy systemu Industry 4.0, 

 konieczność projektowania i programowania systemów modułowych dla tworzenia 

inteligentnych fabryk, które w sposób autonomiczny organizują proces produkcji 

elastycznie reagując na zmiany wymogów klienta,  

 konieczność budowania pozytywnych relacji w zespole sprzyjających twórczej 

i opartej na wysokich standardach współpracy. 

 


