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Streszczenie 

W artykule zaprezentowano nowoczesną koncepcje aktywnej nauki w edukacji zawodowej na 

przykładzie zestawu FUTURION, która jest realizowana w procesie dydaktycznym w Instytucie 

Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Omówiono budowę oraz zasadę 

działania poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawu dydaktycznego FUTURION. 

Przedstawiono możliwe sposoby zdobywania wiedzy praktycznej w warunkach laboratoryjnych 

a także korzyści jakie dają technologie informatyczne w szkolnictwie zawodowym. W niniejszej 

publikacji zamieszczono wykaz ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych za pomocą tego systemu 

dydaktycznego. 

Summary 

In this article we have showed the modern conception of active learning in technical edukation. 

We have done that on the example of FUTURION set which is realized in didactic process in the 

Politechnic Institute of the the State Technical University in Leszno. The construction and the roles of 

operating the particular parts (which are included in didactic FUTURION set) have been discussed. 

The possible ways of getting practical knowledge by working in a laboratory have been showed. The 

benefits of the technology of information technology in technical eduction have been also presented. 

The variety of exercises in laboratory, (which are being realized with this didactic system) are placed 

in this publication. 

 
I. Wstęp 

 System dydaktyczny FUTURION jest realizacją nowoczesnej koncepcji aktywnej 

nauki w edukacji zawodowej w zakresie elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Jego ważną 

zaletą jest połączenie atrakcyjnych form prezentacji wiedzy teoretycznej z ciekawymi 

ćwiczeniami laboratoryjnymi, co bardzo ułatwia zapamiętywanie istotnych informacji 

i sprzyja trwałemu gromadzeniu niezbędnego doświadczenia. 

 FUTURION umożliwia skuteczne połączenie praktycznej nauki z interaktywnym, 
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w sensie nieustannego kontaktu z multimedialnym komputerem klasy PC, zdobywaniem 

wiedzy technicznej. Ćwiczący zapoznaje się z zagadnieniami technicznymi oraz zasadami 

działania rzeczywistych elementów, podzespołów i układów technicznych wykonując 

konkretne zadania. Multimedialne oprogramowanie nieustannie nadzoruje ten proces szybko 

i obiektywnie sygnalizując wszelkie błędy podpowiadając właściwe rozwiązania. Zagadnienia 

do przerobienia, a także liczbę, kolejność i stopień trudności poszczególnych ćwiczeń 

laboratoryjnych ustala prowadzący ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z założonym celem 

dydaktycznym, indywidualizowanym według umiejętności i możliwości każdego 

z ćwiczących. 

 Każdy, kto tego potrzebuje, może korzystać z informacji w różnej postaci: zdjęć, 

tekstów, animowanych rysunków i filmów. Jeśli kogoś interesuje konkretny problem, może 

rozpocząć jego rozwiązywanie od razu, sięgając w trakcie pracy po potrzebne dane 

i podpowiedzi. 

 

 

 

II. Opis zestawu FURTURION 

1. Pulpit bazowy 

 Pulpit bazowy jest głównym i niezmiennym elementem stanowiska, przy którym 

odbywa się nauka i ćwiczenia praktyczne. Elementy sprzętowe przeznaczone do realizacji 

ćwiczeń laboratoryjnych z określonej dziedziny są umieszczone na specjalnych płytach 



 3 

laboratoryjnych, które w prosty sposób łączy się z pulpitem tworząc stanowisko szkoleniowe. 

Poprzez łącze szeregowe RS232C pulpit bazowy dołącza się do dowolnego komputera klasy 

PC, na którym jest uruchamiane multimedialne oprogramowanie dydaktyczne Com3Lab. 

 

 

 Pulpit bazowy zawiera wszystkie urządzenia pomiarowe i zasilające potrzebne do 

wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych: 

¬ 2 manometry do pomiaru dowolnego ciśnienia w układzie pneumatycznym oraz 

regulowanego ciśnienia zasilania, 

¬ generator napięciowych przebiegów okresowych, 

¬ 2 multimetry cyfrowe, 

¬ dwukanałowy, cyfrowy oscyloskop z pamięcią, 

¬ dziewięciokanałowy analizator stanów logicznych. 

 
Tarcze i ekrany wszystkich urządzeń pomiarowych są wyświetlane na monitorze i są 

obsługiwane przy pomocy myszy (multimetry mogą być obsługiwane ręcznie z pulpitu 

bazowego). 

 

2. Płyta laboratoryjna (sprzętowa) 

 Każdy zestaw ćwiczeń laboratoryjnych składa się z odpowiedniej płyty laboratoryjnej 

dołączanej do pulpitu bazowego oraz multimedialnego oprogramowania Com3Lab 
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instalowanego na współpracującym z zestawem komputerze klasy PC, wspomagającego 

proces samodzielnej nauki i gromadzenia praktycznych doświadczeń. Rozpoczęcie pracy jest 

bardzo proste. W tym celu należy: 

¬ wybrać odpowiedni zestaw ćwiczeniowy, 

¬ dołączyć płytę laboratoryjną do pulpitu bazowego, 

¬ uruchomić oprogramowanie dydaktyczne. 

 

 Dalszym przebiegiem ćwiczenia pokieruje program (odpowiednio skonfigurowany 

przez prowadzącego zajęcia) oferując szeroka gamę interesująco prezentowanych informacji, 

czuwając jednocześnie nad prawidłowością wykonywanych czynności. 

 Przebieg każdego kursu, niezależnie od jego tematyki, ma podobny scenariusz. 

Program dydaktyczny, będąc gotowy do udzielania w różny sposób (wizualny, słowny) 

informacji istotnych na danym etapie pracy, prowadzi studenta przez kolejne zagadnienia 

proponując wykonanie różnych ćwiczeń laboratoryjnych. Ćwiczenia wykonuje się na płycie 

zamontowanej w pulpicie. Każda płyta podzielona jest na obszary odpowiadające tematyce 

kolejnych ćwiczeń. Każdy z obszarów może być w danej chwili uaktywniony. Fakt ten jest 

sygnalizowany świeceniem diody umieszczonej na danym obszarze. 

 Kursy można realizować z zastosowaniem komputera klasy PC Pentium 

o minimalnych wymaganiach sprzętowych: procesor 100MHz, karta graficzna VGA 

o rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów, karta dźwiękowa kompatybilna typu Soundblaster, 

jedno wolne łącze szeregowe RS232C, system operacyjny Windows 95. 

 

III. Możliwe sposoby zdobywania wiedzy praktycznej w warunkach laboratoryjnych 

 

 Możliwości, jakie daje zestaw dydaktyczny FUTURION można wykorzystać do 

samodzielnej nauki lub, będąc nauczycielem praktycznej nauki zawodu, do doboru 

odpowiednich metod i środków dydaktycznych dopasowanych do realizowanego zadania, 

poziomu i możliwości studentów oraz własnych preferencji. Sposoby korzystania z systemu 

dydaktycznego FUTURION mogą być następujące: 

1. Samodzielna nauka w zakresie teorii i praktyki pod kontrolą programu 
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dydaktycznego 

 Student wybiera drogę postępowania zalecaną przez program i wykonuje kolejno 

podane ćwiczenia laboratoryjne. Program dydaktyczny analizuje jego dokonania i informuje 

go o postępach. 

2. Zindywidualizowana i samodzielna nauka 

 Prowadzący zajęcia laboratoryjne wybiera z bogatej oferty zestawu FUTURION 

odpowiednie elementy dopasowując program szkolenia do własnej koncepcji dydaktycznej 

i możliwości studentów. Decyduje o tym, z jakich informacji i narzędzi pomocniczych będą 

mogli korzystać oraz według jakich kryteriów będą oceniani (zmontowany układ, schemat 

symulacyjny, praca pisemna itp.) 

3. Rozwiązywanie konkretnego problemu 

 Informujesz system, jaki problem zamierzasz rozwiązać. System proponuje zestawy 

ćwiczeń laboratoryjnych do wykonania, wspomagające narzędzia programowe i sprzęt 

techniczny. Wybierasz i... do pracy!. Umiejętność zdobywania wiedzy w taki sposób jest 

oznaką dużej samodzielności w rozwiązywaniu problemów, cechy, którą w nieodległej 

przyszłości powinien posiadać każdy, rzetelnie wykwalifikowany pracownik. 

 

IV. Korzyści, jakie dają technologie informatyczne w szkolnictwie zawodowym 

1. Korzyści dla nauczyciela 

Indywidualizowanie ćwiczeń laboratoryjnych 

 Szkolenie z użyciem systemu dydaktycznego FUTURION umożliwia ciągłe 

nadzorowane przez specjalistyczne oprogramowanie przebiegu ćwiczenia oraz sukcesywne 

wprowadzanie uczniów w różnorodne zagadnienia techniczne. Dobry nauczyciel zna 

indywidualne możliwości, silne i słabe strony swoich podopiecznych. Takiemu nauczycielowi 

system dydaktyczny FUTURION oferuje możliwość ustalenia, dla grupy lub dla każdego 

ucznia indywidualnie, odpowiedniego ciągu ćwiczeń laboratoryjnych do wykonania, 

właściwych dla ich/jego możliwości i umiejętności. To nauczyciel, manewrując wskaźnikiem 

myszki po okienkach zawierających różne ikony, wybiera zagadnienia, ćwiczenia, ustala ich 

kolejność i dostępność różnych środków wspomagających naukę. 
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Wysoka efektywność nauczania 

 Zestaw dydaktyczny FUTURION to jednocześnie sala lekcyjna i laboratorium. Jest 

znakomitą pomocą w przekazywaniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. 

Korzystający z niego studenci uczą się szybko i stają się coraz bardziej samodzielni. Daje to 

nauczycielowi większą swobodę w opracowywaniu ćwiczeń uzupełniających, pozwala 

poświęcić więcej uwagi tym studentom, którzy tego potrzebują, a w konsekwencji - podnosi 

efektywność nauczania. 

Mobilność 

 FUTURION to niewielki pulpit zawierający wszystko, co jest potrzebne do 

wykonania danego ćwiczenia laboratoryjnego. Gdziekolwiek nauczyciel ma możliwość 

korzystania z komputera klasy PC, może dołączyć do niego wspomniany pulpit bazowy i... do 

twórczej pracy! 

Dobra inwestycja 

 Kolejne korzyści, jakie daje FUTURION, to wielka oszczędność czasu nauczyciela, 

wysoka jakość wszystkich pomocy dydaktycznych za rozsądną cenę i nowoczesna metodyka 

pracy. 

2. Korzyści dla ucznia 

Precz nudo! 

 Rozwiązania problemu można szukać stosując podejście systematyczne, metodę prób 

i błędów lub symulację. System jest nieustannie gotów zaspokoić ciekawość i żądzę wiedzy 

cierpliwie odpowiadać na pytania „co to jest" „jak to działa" i „dlaczego". To naprawdę 

ciekawsze niż niejedna gra komputerowa. 

Własne tempo pracy 

 Jak lubisz się uczyć: szybko?, systematycznie?, zrywami?, intensywnie?, powoli?, 

dokładnie? FUTURION dopuszcza wszystkie warianty. To nauczyciel decyduje o tym, jak 

i kiedy osiągniesz wyznaczony cel. 

Dobrze?- Dobrze! 

 Interakcyjny program nadzoruje wszystko, co student robi. Zna nie tylko jego 

odpowiedzi, ale potrafi ocenić prawidłowość wykonanych ćwiczeń praktycznych. Reaguje 

natychmiast. Jeśli trzeba podpowiada, jak znaleźć właściwe rozwiązanie. Te 
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„zindywidualizowane reakcje" to ważna cecha programu edukacyjnego, wyróżniająca go 

spośród innych programów tego typu. 

 

V. Ćwiczenia laboratoryjne realizowane za pomocą systemu futurion 

l. Elektrotechnika i elektronika 

 Każdy zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z tej grupy składa się z niewielkiej płytki 

drukowanej zawierającej wszystkie elementy i połączenia niezbędne do realizacji wybranego 

ćwiczenia. Płytę laboratoryjną z zestawem ćwiczeń należy dołączyć do pulpitu bazowego. Po 

włączeniu zasilania i uruchomieniu programu dydaktycznego odpowiedniego dla danego 

kursu, zestaw jest gotowy do pracy. Uruchomienie programu polega na wybraniu go 

z katalogu Com3Lab, którego zawartość przedstawia poniższy rysunek. 

 

 

 Widoczne ikony odpowiadają programom dydaktycznym poszczególnych kursów 

(modułów): 

¬ DCI, DC2  - prąd stały, część 1 i 2; 

¬ AC1, AC2 - prąd przemienny, część 1 i 2; 

¬ EC1, EC2  - elektronika analogowa, część 1 i 2; 

¬ DT1, DT2  - technika cyfrowa, część 1 i 2; 

¬ MT   - technika mikroprocesorowa. 

 

2. Automatyka 

 W czasie tych ćwiczeń laboratoryjnych słuchacz odbędzie wirtualną wędrówkę przez 

muzeum technik automatyzacji. Muzeum prezentuje historię technologicznego rozwoju 

ludzkości. W jednym z pokoi słuchacz otrzyma informacje o różnych urządzeniach 
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przemysłowych, zasadach ich działania i znaczeniu dla współczesnych technologii. 

W końcowej fazie ćwiczeń laboratoryjnych słuchacz zajmie się całkiem poważnymi 

sprawami próbując rozwiązać na własną rękę zagadnienie automatyzacji procesu 

produkcyjnego. Zestaw laboratoryjny FUTURION, korzystając z możliwości rzeczywistości 

wirtualnej, pozwoli studentom obejrzeć wszystko, zarówno z „zewnątrz jak i od środka”. 

Prowadzący zajęcia może posłużyć się klasyczną strukturą menu: 

¬ podstawy, 

¬ historia, 

¬ techniki automatyzacji, 

¬ technika i praca, technika i społeczeństwo, technika i przyszłość, 

¬ ćwiczenia laboratoryjne, 

¬ kafejka internetowa. 

 Dydaktycznym podsumowaniem wędrówki jest możliwość wykonania szeregu 

ćwiczeń praktycznych z zakresu elektropneumatyki przy użyciu specjalizowanej płyty 

sprzętowej dołączonej do pulpitu bazowego i małej sprężarki powietrza. 

 Program dydaktyczny proponuje wykonanie szeregu szczegółowych ćwiczeń 

laboratoryjnych. Nieustannie analizuje dokonania ćwiczącego, zarówno odpowiedzi udzielane 

przy komputerze jak i operacje realizowane na płycie sprzętowej. Popełnienie brzemiennego 

w skutki błędu i dalsze dążenie w niewłaściwym kierunku jest po prostu niemożliwe, 

ponieważ program doskonale wie, jak wygląda rzeczywista struktura połączeń i natychmiast 

sygnalizuje wszelkie nieprawidłowości. Dzięki temu rzeczywiście słuchacze mogą uczyć się 

na własnych błędach. 

 Prowadzący zajęcia laboratoryjne, może bez najmniejszych kłopotów komponować 

własne sekwencje ćwiczeń wybierając je myszką z obszernych bibliotek i ustawiając 

w zaplanowane przez siebie ciągi a także może dołączać własne strony z informacjami 

i opracowane przez siebie ćwiczenia nawet jeśli nie umie programować. 

 

VI. Podsumowanie 

 W artykule zaprezentowano nowoczesną koncepcje aktywnej nauki w edukacji 

zawodowej na przykładzie zestawu dydaktycznego FUTURION, która realizowana jest 
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w procesie dydaktycznym w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Lesznie. 

 Omówiono budowę oraz zasadę działania poszczególnych elementów wchodzących 

w skład zestawu dydaktycznego FUTURION. Przedstawiono możliwe sposoby zdobywania 

wiedzy praktycznej w warunkach laboratoryjnych a także korzyści jakie dają technologie 

informatyczne w szkolnictwie zawodowym. W niniejszej publikacji zamieszczono wykaz 

oraz krótki opis ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych za pomocą tego systemu. 
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