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Wstęp 

Dokument ten, podobnie jak wszystkie dokumenty w projekcie MILAN, został opracowywany 
na podstawie wyników badań oraz dyskusji przeprowadzonych z grupami fokusowymi, a 
zwłaszcza na podstawie doświadczeń wynikających z wdrożeń platform nauczania i e-
learningu w grupach docelowych w Polsce, Słowacji, Estonii i Grecji. Metodologia, jak 
również wszystkie inne wyniki intelektualne zawarte w treściach szkoleniowych MILAN, mają 
na celu identyfikację i zaspokojenie potrzeb szkoleniowych grup docelowych projektu w 
dziedzinie automatyki i robotyki oraz powiązanych z nimi zaawansowanych technologii, przy 
użyciu kombinacji technik tradycyjnych i VR/AR. Celem jest wyposażenie grup docelowych w 
niezbędne materiały e-learningowe oraz współczesne narzędzia VR/AR. Dzięki ty materiałom 
możliwe będzie zdobycie najbardziej efektywnych umiejętności i wiedzy niezbędnych do 
wdrożenia i wykorzystania innowacyjnych technologii opartych na automatyzacji i robotyce 
w codziennym życiu zawodowym. 

Głównym celem Metodologii MILAN jest dostarczenie szczegółowej metodologii 
dydaktycznej poprzez aktywny udział wszystkich partnerów. Niniejszy dokument przedstawia 
metodologię MILAN opracowaną dla szkoleń z zakresu Automatyki i Robotyki dla 
pracowników MŚP, instytucji szkoleniowych, a także studentów i trenerów. Metodologia jest 
podstawowym produktem projektu i określa zasady tworzenia treści kursów i prezentowania 
ich na platformie e-learningowej w sposób zapewniających ich najlepsze zrozumienie. 
Metodologia łączy nowe podejście do blended learningu (mieszana metoda łącząca 
tradycyjne podejście z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera) z 
klasycznym e-learningiem i implementacją aplikacji VR/AR. 

E-learning został masowo przyjęty w sektorze edukacji, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym. 
Oferuje uczniom szeroką gamę zasobów edukacyjnych w różnych formatach (np. tekst, 
obrazy, audio, wideo, animacje) za pośrednictwem Internetu. System ten umożliwia naukę 
we własnym tempie i eliminuje ograniczenia geograficzne. Dzięki dużej liczbie badań tego 
zagadnienia w ciągu ostatnich lat, możliwe jest lepsze zrozumienie kluczowych czynników 
sukcesu w e-learningu. Jednak wciąż istnieje dużo miejsca na badanie czynników jakości, 
które decydują o sukcesie e-learningu i jego połączeniu z różnymi powstającymi 
technologiami [1]. 

Technologie takie jak wirtualna rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR), mogą 
zrewolucjonizować sposób, w jaki uczniowie odkrywają, wchodzą w interakcje i poznają 
nowe tematy [2]–[4]. Środowiska uczenia AR umożliwiają użytkownikom przeglądanie 
danych cyfrowych wyświetlanych na elementach świata fizycznego za pomocą urządzeń 
technologicznych [2], [5]. Rzeczywistość wirtualna może zapewnić symulowane środowiska, 
podczas gdy rzeczywistość rozszerzona umożliwia użytkownikom interakcję zarówno z 
wirtualnymi obiektami, jak i elementami świata fizycznego [5]. Smartfony i tablety mogą 
działać jako platformy dla aplikacji AR i VR, stając się tym samym znanym urządzeniem, które 
może przedstawić studentom nowe podejścia technologiczne [2]. Środowiska edukacyjne VR 
i AR dostarczane przez aplikacje mobilne na smartfony były już wcześniej doceniane za ich 
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ogromny potencjał w edukacji [6]. Rzeczywistość wirtualna z wyświetlaczami montowanymi 
na głowie (HMD) okazała się bardziej skuteczna w przypadku wciągających wrażeń 
użytkowników [2]. 

Porównując wykorzystanie VR i AR w edukacji, poczucie natychmiastowego kontaktu było 
wyższe wśród uczniów stosujących AR [5]. Jednak VR została opisana jako bardziej 
angażująca poprzez psychologiczny mechanizm obecności przestrzennej i skuteczniejsza w 
podkreślaniu treści, które są komunikowane wizualnie [6]. W [2] wyniki pokazują, że 
aplikacje VR można skutecznie integrować w celach edukacyjnych. Aplikacje AR były również 
wcześniej wskazywane jako skuteczne narzędzie przyciągania uwagi uczniów i zwiększania 
ich koncentracji na praktycznych zadaniach [3]. Co więcej, jak donosiły wcześniejsze badania 
[4], [6], wykorzystanie technologii VR i AR pomogło uczniom znacznie lepiej zrozumieć różne 
koncepcje w dziedzinach naukowych. Niemniej jednak kilka badań dowiodło, że 
rzeczywistość wirtualna jest bardzo skutecznym narzędziem w dziedzinie robotyki, 
automatyki, produkcji i praktyk bezpieczeństwa przemysłowego [7], [8], [9], dlatego w 
niniejszej pracy nadano tej technologii priorytet. 

Pomimo wysokiego potencjału technologii VR i AR, obecnie większość uczniów i nauczycieli 
nadal nie jest zaznajomiona z ich wykorzystaniem, ponieważ aplikacje te nadal stanowią 
rzadkie i stosunkowo nowe narzędzie w edukacji [2]. Chociaż VR i AR zostały ostatnio opisane 
jako potężne narzędzia poprawiające konstruowanie wiedzy i doświadczenie uczenia się 
przez uczniów [2]– [6], wymagane jest głębsze zrozumienie wpływu tej technologii na 
uczenie się [2]. Wykorzystanie VR i AR w edukacji jest wciąż na bardzo wczesnym etapie i 
nadal stanowi bardzo mało zbadany temat, który wymaga dalszych badań nad ich 
wykorzystaniem w różnych dziedzinach edukacji [2], [6], [10]. 
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1 DEFINICJA I ANALIZA PODEJŚĆ METODOLOGICZNYCH 
 

1.1 Analiza problemu 

Główne czynniki: 

 Zmiany zachodzące w świecie i wprowadzenie nowych koncepcji - Przemysł 4.0 to 
ruch, który ma ogromny wpływ na świat automatyki przemysłowej. 

 Jesteśmy prosumentami (wyrażenie wynika z połączenia wyrazów Producer + 
Consumer (producent i konsument) - te role są zintegrowane. 

Istnieje wiele metod e-learningu, a zachowania związane z uczeniem się można uznać za 
„cele procesu uczenia się”. 

Kurs e-learningowy może mieć na celu rozwijanie różnego rodzaju umiejętności. Nazywa je 
również domenami lub kategoriami uczenia się. 

Istnieją trzy różne umiejętności uczenia się: 

1. Umiejętności poznawcze, tj. zdolności umysłowe, które mogą obejmować wiedzę i 
rozumienie (np. rozumienie nowych informacji, nowe koncepcje naukowe), przestrzeganie 
instrukcji (umiejętności proceduralne), a także stosowanie znanych metod w nowych 
sytuacjach do rozwiązywania problemów (myślenie lub umiejętności umysłowe). 

2. Umiejętności interpersonalne, tj. rozwijane w obszarze uczuć i emocji (np. umiejętności 
aktywnego słuchania, prezentowania, negocjowania, empatii, postaw, bycia 
zainteresowanym itp.). 

3. Umiejętności psychomotoryczne związane z rozwojem percepcji fizycznej i ruchów (np. 
tworzenie konkretnego, rzeczywistego produktu fizycznego). 

Rozwój tych umiejętności wymaga praktyki i jest mierzony szybkością, precyzją, odległością, 
procedurami lub technikami wykonania. Umiejętności psychomotoryczne wahają się zatem 
od zadań manualnych, takich jak mycie pralki, po bardziej złożone zadania, takie jak obsługa 
złożonej maszyny mechatronicznej. 

Najszerzej stosowana organizacja blended learningu zapewnia znaczącą możliwość uczenia 
się, ponieważ łączy natychmiastową komunikację między instruktorem i uczniami oraz 
niezastąpione szkolenie praktyczne w laboratoriach z wygodą, elastycznością i możliwością 
indywidualnego dopasowania edukacji bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. 

E-learning to nauczanie realizowane za pomocą technologii elektronicznych, które wspierają 
naukę. Do przekazywania wiedzy najczęściej wykorzystuje się formaty takie jak obrazy, 
nagrania audio, wideo i inne e-zasoby [11]. W wielu przypadkach e-learning odnosi się do 
kursu, programu lub stopnia, który można w pełni ukończyć online. 

E-Learning jest masowo wykorzystywany w edukacji, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym. 
Oferuje studentom dużą różnorodność zasobów edukacyjnych w różnych formatach (np. 
tekst, zdjęcia, dźwięk, wideo, animacja) dostępnych w Internecie. System ten usprawnia 
naukę we własnym tempie i eliminuje ograniczenia geograficzne. Wzrost liczby badań w 
ciągu ostatnich lat umożliwił lepsze zrozumienie kluczowych czynników sukcesu w e-
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learningu. Jednak wciąż jest dużo przestrzeni na badanie czynników jakości, które decydują o 
sukcesie e-learningu i jego połączeniu z różnymi powstającymi technologiami [1]. 

Nowoczesne technologie, takie jak rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość rozszerzona 
(AR), mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki uczniowie odkrywają, wchodzą w interakcje i 
poznają nowe tematy [2]–[4]. Środowiska uczenia AR umożliwiają użytkownikom 
przeglądanie danych cyfrowych wyświetlanych na elementach świata fizycznego za pomocą 
urządzeń technologicznych [2], [5]. Rzeczywistość wirtualna może zapewniać symulowane 
środowiska uczenia się, ale użytkownicy nie są w stanie wchodzić w interakcje z elementami 
świata fizycznego [5]. Smartfony i tablety mogą działać jako platformy dla aplikacji AR i VR, 
stając się tym samym znanym urządzeniem, które może przedstawić studentom nowe 
podejścia technologiczne [2]. Ponadto środowiska edukacyjne VR i AR dostarczane przez 
aplikacje mobilne oparte na smartfonach były już wcześniej doceniane za ich ogromny 
potencjał w edukacji [6]. Jednak VR z wyświetlaczami montowanymi na głowie (HMD) okazał 
się bardziej skuteczny w przypadku wciągających wrażeń użytkowników[2]. 

Porównując VR i AR w edukacji stwierdzono, że poczucie natychmiastowego kontaktu było 
wyższe u uczniów stosujących AR [5]. Jednak VR została również opisana jako bardziej 
angażująca poprzez psychologiczny mechanizm obecności przestrzennej i skuteczniejsza w 
podkreślaniu treści, które są komunikowane wizualnie [6]. W [2] wyniki pokazują, że 
aplikacje VR można skutecznie integrować w celach edukacyjnych. Aplikacje AR były 
wcześniej wskazywane jako skuteczne narzędzie przyciągania uwagi uczniów i zwiększania 
ich koncentracji na praktycznych zadaniach [3]. Co więcej, jak donosiły wcześniejsze badania 
[4], wykorzystanie technologii AR pomogło uczniom znacznie lepiej zrozumieć różne 
koncepcje w dziedzinach nauki. Niemniej jednak wskazano również, że nie jest jasne, czy VR 
utrzyma uwagę i motywację uczniów poprzez wielokrotne używanie [2]. 

Pomimo potencjału tej technologii, możliwość wykorzystania VR i AR jest obecnie nie znana 
większości uczniów i nauczycieli, ponieważ aplikacje te wciąż stanowią rzadkie i stosunkowo 
nowe narzędzie w edukacji [2]. Chociaż VR i AR zostały ostatnio opisane jako skuteczne 
narzędzia poprawiające tworzenie wiedzy i doświadczenie uczenia się przez uczniów [2]–[6], 
potrzebne jest głębsze zrozumienie wpływu tej technologii na uczenie się. Wykorzystanie VR 
i AR w edukacji jest wciąż na bardzo wczesnym etapie i nadal stanowi bardzo mało zbadany 
temat, który wymaga dalszych badań nad ich wykorzystaniem w różnych dziedzinach 
edukacji [2], [6], [10]. 

Dokument OECD „Scenariusze przyszłości edukacji” [11] wskazuje cztery przyszłe scenariusze 
edukacyjne przedstawione na Rys. 1. 
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Rys. 1 Cztery główne scenariusze dotyczące szkolnictwa, OECD [11]. 

 

W opracowaniu przyjęto metodę First Principles, dzięki której możliwa jest systematyczna 
analiza w celu uzyskania inżynierskiej wiedzy projektowej [12]. 

Myślenie według First Principles pozwala projektantom i inżynierom zidentyfikować swoje 
założenia dotyczące danego problemu. Gdy wszystkie założenia zostaną wyliczone, każde z 
nich musi zostać zakwestionowane. Należy zadać fundamentalne, ale mocne pytania. 
Odpowiedzi na te pytania pomagają rozbić problem na jego podstawowe zasady (najbardziej 
fundamentalne prawdy). Gdy te zasady zostaną odnalezione, możliwe jest stworzenie 
nowych rozwiązań zbudowanych z fundamentalnych prawd. Metodologia umożliwia 
inżynierom rozwiązywanie określonych problemów od podstaw [12]. 

Kwestię poruszaną w tej pracy można streścić w następujący sposób: 

W jaki sposób aplikacje VR/AR mogą pomóc studentom w lepszym przyswajaniu materiałów 
w Automatyce/Robotyce i innych kursach e-learningowych? 

Dlatego główne elementy opisu problemu można zdefiniować w następujący sposób: 

Element 

VR 

AR 

Studenci 

Uczenie się 

Automatyka 

Robotyka 

Środowiska e-learningowe 
Rys. 2 Główne elementy opisu problemu 
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Na podstawie sformułowanego problemu i jego najważniejszych zidentyfikowanych 
elementów możemy przyjąć następujące założenia Rys.3.  

 

Element 

Uczenie się 

Wykłady udostępniane w formie wideo są lepsze niż wykłady w 
klasie, ponieważ uczniowie mogą zatrzymać fragment i przewinąć 
go tyle razy, ile potrzeba. 

Nauka wizualna i dźwiękowa poprzez obrazy, filmy i animacje to 
najskuteczniejszy sposób nauki w dzisiejszych czasach. 

Środowiska      
e-
learningowe 

Środowiska e-learningowe coraz lepiej wspierają uczniów w 
nauce. 

Środowiska e-learningowe są lepsze niż klasyczna prac w klasie. 

Nauka online jest znaczaco lepsza niż tradycyjna nauka w klasie i 
umożliwia uczniom uczenie się w czasie i miejscu, który jest dla 
nich potrzebny. 

E-learning daje możliwość kontynuacji nauki dzięcki 
wykorzystaniu aplikacji mobilnych w dowolnym miejscu i czasie. 

Studenci 
Studenci są bardziej zmotywowani do ukończenia studiów, gdy 
uczestniczą fizycznie w wykładach i zajęciach praktycznych. 

VR 

Aplikacje VR wzmiacniają u studentów doświadczenia płynące z 
nauki. 

Aplikacje VR są trudne w użyciu, gdyż wymahają użycia 
nieporęcznych i drogich wyświetlaczy monotowanych na głowie.  

AR 
Aplikacje AR wspierają studentów w nauce nowych zagadnień, 
dzięki przedstawieniu informacji w sposób wizulany mogą 
natychmiast je rozumieć. 

Automatyka/ 
Robotyka 

Robotyka i automatyzacja to dziedziny trudne do nauki online, 
ponieważ często wymagają wykorzystania fizycznych 
komponentów i sprzętu 

Dziedziny robotyki i automatyzacji obejmują abstrakcyjne i 
złożone koncepcje, które mają ogromny potencjał aby wyjaśniać 
je za pomocą treści wizualnych. 

Rys. 3 Kluczowe elementy w odniesieniu do analizowanego problemu E-learningu 

 

1.2 Najważniejsze kwestie związane z metodologią uczenia się  

Projekt MILAN jest inicjatywą bezpośrednio skierowaną do konkursu Erasmus+ 2018 
Priorytet horyzontalny „Otwarte i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej”. Działania 
projektowe ukierunkowane są na opracowanie wysokiej jakości, otwartych i innowacyjnych 
materiałów i narzędzi szkoleniowych z zakresu Robotyki i Automatyki przy wsparciu 
Rzeczywistości Wirtualnej i Rzeczywistości Rozszerzonej [13]. Celem projektu jest 
opracowanie innowacyjnego e-kursu szkoleniowego z zakresu Automatyki i Robotyki 
wykorzystującego VR i AR do lepszego przyswojenia materiałów szkoleniowych. 

Podejścia przedstawione przez [14] obejmują chęć uczenia się w celu uzyskania wyniku z 
uczenia się. Na przykład uczenie się może zaspokoić pragnienie zrozumienia świata, w 
którym żyją ludzie. Niektóre osoby mogą kierować się chęcią uzyskania dochodu (poprzez 
handel pewnymi umiejętnościami, których wcześniej się nauczyły), inni zaś mogą chcieć 
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dowiedzieć się czegoś na dany temat, ponieważ mają do tego pasję. We wszystkich tych 
przypadkach uczenie się jest napędzane konkretnym celem, który jest wyzwalany przez 
określone pragnienie. Ponadto w [15] stwierdzono, że praktyczne podejście ukierunkowane 
na cel w połączeniu z ukierunkowaną informacją zwrotną zwiększa doświadczenie i jakość 
uczenia się uczniów. 

Z opracowania [16] można wydobyć inną perspektywę. Przedstawiono tam opinie różnych 
uczniów szkół średnich. Wiele opinii przedstawionych w artykule opisuje uczenie się jako coś 
narzuconego. System uczenia się został opisany jako „opresyjny, duszący system”, a 
uczniowie poinformowali, że „czują się zmuszeni uczyć się rzeczy wbrew ich woli”. W tym 
przypadku uczenie się jest opisane negatywnie, ponieważ jednostki są zmuszane do uczenia 
się czegoś. 

W poniższej tabeli czynniki motywujące do uczenia się przedstawiono w trzech różnych 
kategoriach. Metodologia powinna koncentrować się na nauce ukierunkowanej na cel, 
ponieważ studenci będą mieli swobodę wyboru, czy chcą studiować materiały e-kursu 
projektu MILAN, czy nie. W przypadku projektu MILAN uczniowie mogą mieć różne 
pragnienia, które definiują ich cel lub cele, co ostatecznie doprowadzi ich do poznania 
robotyki i automatyzacji w celu ich osiągnięcia. 

 
Tabela 1 Metody uczenia się 

 Opis 

Nauka w celu przetrwania Uczenie się ma na celu adaptację do zmieniającego się 
środowiska i przetrwania w nim. 

Nauka zorientowana na cel Uczenie się odbywa się po to, aby zaspokoić pragnienie 
osiągnięcia konkretnego celu.  

Narzucone uczenie się Uczniowie uczą się czegoś, bo są do tego zmuszeni.  

 

Jednym ze sposobów uczenia się osób jest metoda prób i błędów. To podejście jest bardziej 
skoncentrowane na badaniu i odkrywaniu. Po znalezieniu prawidłowego rozwiązania metodą 
prób i błędów, ugruntowanie wiedzy na jego temat można osiągnąć poprzez praktykę 
(powtarzanie w czasie) [14], [17]. Można spróbować najpierw poznać teoretyczną część 
pewnego zadania, a następnie zastosować ją w praktyce. Należy jednak pamiętać, że w tym 
przypadku zarówno części teoretyczne, jak i praktyczne będą wymagały powtórzenia. Osoba, 
która stosuje kilka powtórzeń, aby poznać teoretyczną część problemu, prawdopodobnie 
wzmocni wiedzę bardziej niż osoba, która zastosowała mniej powtórzeń (i nie zastosowała 
tego jeszcze w praktyce). Wybór poświęcenia większej ilości czasu na naukę teoretyczną lub 
praktyczną jest kwestią preferencji. W tym przypadku, jeśli chodzi o preferencje, ważne jest 
rozróżnienie różnych stylów uczenia się [14]. 

Chociaż oczywiste jest, że uczniowie różnią się pod względem sposobu, w jaki wolą się uczyć, 
edukacyjne implikacje takich preferencji były źródłem kontrowersji wśród badaczy i 
pedagogów [18], jak cytowano w [19]. Ocenę stylów uczenia się w nauczaniu proponują 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     

 

 

 

- 11 - 

autorzy, którzy wierzą, że style uczenia się można zidentyfikować i wykorzystać do poprawy 
efektywności uczenia się uczniów [20]. 

Modele uczenia się Kolba [21], [22] są najczęściej stosowanymi stylami uczenia się w 
badaniach [23]. Kolb identyfikuje czterostopniowy cykl uczenia się. Opisuje, że uczeń zaczyna 
od pierwszego etapu (konkretne doświadczenie), w którym coś robi. Następnie ma miejsce 
drugi etap (obserwacje i refleksje), w którym uczeń myśli lub zastanawia się nad tym, co 
zrobił. W trzecim etapie (tworzenie abstrakcyjnych pojęć i uogólnień) uczeń spekuluje na 
temat różnych działań, a w czwartym etapie (testowanie implikacji pojęć w nowych 
sytuacjach) uczeń eksperymentuje i próbuje czegoś nowego. Kolb przyznaje jednak, że coś 
tak złożonego jak indywidualny styl uczenia się to połączenie co najmniej dwóch z czterech 
etapów uczenia się. Dlatego dzieli uczących się na cztery kategorie: dywergenci preferujący 
odczuwanie i obserwowanie (konkretne, refleksyjne), asymilatorzy preferujący myślenie, 
konceptualizację i oglądanie (abstrakcyjny, refleksyjny), konwergenci preferujący 
konceptualizację, działanie i eksperymentowanie (abstrakcyjny, aktywny) oraz akomodatorzy 
preferujący czucie i eksperymentowanie (konkretne, aktywne) [14], [21], [22]. 

Chociaż klasyfikacja Kolba jest najczęściej stosowana w badaniach, w praktyce najczęściej 
stosowana jest klasyfikacja stylów uczenia się VAK/VARK [23]. Klasyfikacja VAK dzieli uczniów 
na wzrokowych/słuchowych/kinestetycznych, podczas gdy klasyfikacja VARK dzieli uczniów 
na wzrokowych/słuchowych/werbalnych w formie pisanej/kinestetycznych. Ta kategoryzacja 
jest ogólnie kojarzona z Flemingiem [23]. Informacje o modelu VARK [23]–[26] 
przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2 Zasady uczenia się wg koncepcji VARK 

 Opis ucznia 

Wizualny 
- Uczy się na podstawie demonstracji i opisu 
- Łatwo rozprasza się ruchem lub działaniem, rzadko hałasem 
- Woli użycie animacji, nagrań video, modeli 3D, rysunków, obrazków, narzędzi 

wykorzystujących symbole takie jak grafy, schematy blokowe, hierarchię i strzałki 
- Tłumaczy zagadnienia innym robiąc rysunki 
- Posiada bogatą wyobraźnię i kreatywność 

Słuchowy 
- Uczy się poprzez słuchanie i rozmowę 
- Woli słuchanie i dyskusję nad tematem niż robienie notatek z wykładu 
- Słucha nagrań w celu nauczenia się poprawy pamięci 
- Stosuje głośne czytanie i powtarzanie  aby zapamiętać informacje 
- Ucząc innych ludzi i omawiając zagadnienia z nauczycielem wzmacnia ich wiedzę i 

pamięć 
- Łatwo wyraża pomysły i idee 

Forma pisana 
- Jako metodę uczenia się wybiera czytanie tekstu 
- Lubi listy, słowniki, podręczniki, notatki i szkice 
- Robi notatki i ma tendencję do ich parafrazowania 
- Ucząc się woli korzystać z notatek, niż innych materiałów do czytania 

Kinestetyczny 
- Uczy się przez kombinację różnych funkcji zmysłów 
- Woli uczyć się wykonując prace ręczne, projekty, realne doświadczenia i praktykę 
- Ucząc się lubi dotykać, eksperymentować i wchodzić w interakcję z innymi 
- Nie lubi pozyskiwania informacji tylko poprzez oglądanie lub słuchanie 
- Myśli podczas ruchu fizycznego 
- Używa ruchów do lepszego zapamiętania 
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Wielu autorów podaje, że są to ogólne kategoryzacje, a uczniowie mogą należeć do różnych 
grup, a ich kategorie mogą się zmieniać w czasie [14], [21], [22], [27]–[30]. Ponadto 
odpowiednia nauka zależy nie tylko od stylu uczenia się uczniów, ale także od 
wykorzystanych materiałów dydaktycznych. Dlatego duży nacisk należy położyć na produkcję 
materiałów dydaktycznych uwzględniających style uczenia się uczniów [25]. 

W [27] stwierdzono, że 61% uczniów miało preferencje dotyczące multimodalnego stylu 
uczenia się, a tylko 39% uczniów miało preferencje unimodalne. Wśród uczniów, którzy 
preferowali multimodalne style uczenia się, bimodalny był najbardziej preferowany z 41%, 
następnie trimodalny z 14% i quadmodalny z 6%, odpowiednio. W [28] 52% uczniów zostało 
pogrupowanych jako mających preferencje dotyczące multimodalnych stylów uczenia się, 
przy czym połowa z nich (około 26%) została sklasyfikowana jako mająca preferencje 
quadmodalne. Według [29] stwierdzono, że 70,3% osób miało preferencje dotyczące stylu 
multimodalnego, przy czym 35,8% uczniów podzielało wszystkie cztery preferencje 
dotyczące stylu uczenia się, podczas gdy osoby z preferencją jednego stylu uczenia się 
stanowiły tylko 29,7%. Ponadto w [30] osoby uczące się z preferencjami multimodalnymi 
stanowiły 63,7%, a osoby z preferencjami unimodalnymi – 36,3%. 

Inne badanie wykazało, że studenci inżynierii mechatroniki preferowali przede wszystkim 
multimodalny styl uczenia się (29,2%), a następnie jednomodalne style uczenia się: słuchowy 
(20,8%), kinestetyczny (16,7%), czytanie/pisanie (16,7%) i wizualny (16,7%). Pokazuje to, że 
preferencje dotyczące stylu uczenia się są bardzo zbliżone wśród studentów mechatroniki 
[31]. 

Według [30] w bazie danych od czerwca do grudnia 2017 r. (n=170653) spośród wszystkich 
wybranych opcji 28,6% było dla stylu kinestetycznego, 25,8% dla słuchowego, 23,7% dla 
czytanie/pisanie i 22,0% dla wizualnego. Jednak patrząc tylko na inżynierów, wyniki różnią 
się nieznacznie: 29,4% w przypadku stylu kinestetycznego, 24,6% w przypadku słuchowego, 
24,0% w przypadku wizualnego i 22,0% w przypadku czytanie/pisanie. Ponadto w tym 
badaniu doniesiono, że redukując porównanie tylko do czterech trybów, 37,5% tych 
respondentów miało styl kinestetyczny jako część swojego profilu: pojawił się on jako 
pojedyncza preferencja lub jako część ich preferencji bimodalnych lub trimodalnych (AK, RK, 
VK, VAK, ARK lub VRK). Pokazuje to, że uczący się mają wyraźną tendencję do podejścia 
kinestetycznego (praca w ręce, prawdziwe doświadczenie, praktyka i eksperymentowanie). 

Wiele badań sugeruje, że skuteczne uczenie się jest spowodowane metodami nauczania, 
które obejmują mieszankę czynności związanych ze stylami wzrokowym, słuchowym, 
czytaniem i pisaniem oraz kinestetycznym [20], [27], [30], [31]. Jednak niektórzy autorzy 
ostrzegają, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że style uczenia się przyczyniają się do 
poprawy ogólnego doświadczenia uczenia się uczniów [18], [23]. Niemniej jednak, jak 
wskazał Cuevas w [23], hipotezy stylu uczenia się nie można uznać za obaloną, ze względu na 
potrzebę przeprowadzenia bardziej eksperymentalnych badań w celu uzyskania pewności. 

Motywacja została uznana przez kilku autorów za kluczowy czynnik podtrzymujący i 
wzmacniający proces uczenia się uczniów. Motywacja uczniów ma kluczowe znaczenie w 
sterowaniu kierunkiem, stałością i intensywnością uczenia się [15], [17], [25]. Motywacja jest 
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również powiązana ze stroną społeczną, emocjonalną i intelektualną uczniów. Atmosfera 
kursu musi być taka, aby zapewnić studentom pozytywne doświadczenia społeczne, 
emocjonalne i intelektualne. Podczas gdy negatywna atmosfera może utrudniać naukę, 
pozytywna atmosfera zwiększa wydajność [15]. Ponadto motywacja jest powiązana z 
nagrodami. Kiedy osoby dostrzegają, że pozytywne nagrody są związane z przyswajaniem 
wiedzy, są bardziej stymulowane do kontynuowania nauki, a ogólne doświadczenie jest 
lepsze. Dlatego wykorzystanie nagród jako metody zwiększania motywacji uczniów ma 
kluczowe znaczenie [32]. 

Pamięć jest uważana za kolejny krytyczny czynnik, który wpływa na uczenie się i jest 
wyraźnie powiązana z pojęciami praktyki i powtarzania [33]. Pamięć to zdolność mózgu do 
przechowywania informacji i odzyskiwania ich, gdy jest to konieczne. Trzy etapy w pamięci są 
klasyfikowane jako pamięć bezpośrednia, krótkotrwała i długotrwała [14]. 

Bezpośrednia pamięć może gromadzić i przechowywać dane w ciągu kilku sekund, na 
przykład na ulicach przejeżdżanych samochodem podczas jazdy po mieście. Pamięć 
krótkotrwała przechowuje informacje wystarczająco długo, aby wykorzystać je w określonym 
celu, takim jak odczytanie numeru telefonu i zapamiętanie go wystarczająco długo, aby 
wykonać połączenie. Czas trwania pamięci krótkotrwałej jest ograniczony i można zachować 
tylko niewielkie ilości danych. Ponadto może być łatwo zakłócony przez rozproszenia lub 
inne bodźce. Gdy informacje przechowywane w pamięci krótkotrwałej powtarzają się w 
czasie, stają się częścią pamięci długotrwałej [14]. Bez praktyki i powtarzania informacje 
zostają zapomniane [33]. Zapomnienie pojawia się ze względu na ograniczoną pojemność 
pamięci krótkotrwałej do przechowywania danych, wymazania zachowanych informacji i 
zastępowania ich nowymi. Pamięć długotrwała przechowuje i przechowuje dane przez długi 
czas, który trwa od miesięcy do całego życia. Udowodniono, że poprawa pamięci poprzez 
skojarzenia jest skuteczna: na przykład wspomnienia mogą być kojarzone z piosenkami, 
widokami, smakami lub zapachami z osobistych doświadczeń. To, co jest przechowywane w 
pamięci długotrwałej, może być dostępne przez dłuższy czas, ale niekoniecznie dostępne. Na 
przykład spotkanie kogoś, ale nie pamiętanie jego imienia. Na uwagę zasługuje fakt, że 
pamięć połączona z asocjacjami pomaga redukować skutki tego zjawiska i przyczynia się do 
poprawy dostępu do pamięci długotrwałej [14]. 

Aby zwiększyć efektywność uczenia się i pomóc uczniom w przyswajaniu i przechowywaniu 
informacji w pamięci długotrwałej, muszą odbywać się ćwiczenia i powtarzanie [34]. Krzywa 
Ebbinghausa pokazuje związek pamięci z czasem [35]. Rys. 4 (uzyskany z [34]) przedstawia 
krzywą Ebbinghausa. 
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Rys. 4 Krzywa zapominania Ebbinghausa oraz efekt powtarzania [34] 

Powtarzanie w odstępach czasu pokazane na Rys. 4 minimalizuje efekty zapominania i 
pomaga osobom zapamiętywać przez dłuższy czas. Zaproponowano wiele algorytmów z 
rozłożonymi powtórzeniami [33]. W [34] sugeruje się, aby przejrzeć to, czego się nauczono 
cztery lub pięć razy: zaraz po lekcji, wieczorem, tydzień później i miesiąc później. Według 
[36] optymalna przerwa między pierwszą a drugą sesją powtórkową zwiększa się w 
zależności od odległości egzaminu. Tak więc, na przykład, jeśli egzamin jest za tydzień, 
pierwsza przerwa w nauce (okres czasu między pierwszą a drugą sesją) powinna wynosić 
jeden lub dwa dni; jeśli do egzaminu za miesiąc, pierwsza przerwa w nauce powinna wynosić 
jeden tydzień; jeśli są trzy miesiące, powinny to być dwa tygodnie; jeśli to sześć miesięcy, 
powinno to być trzy tygodnie; a jeśli jest za rok, powinien to być jeden miesiąc. Należy 
zauważyć, że te luki są przybliżone, ponieważ nie ma jasnego konsensusu co do tego, który 
algorytm działa lepiej. 

 

2 PROJEKTOWANIE TREŚCI I ŚRODOWISKA E-LEARNINGU 
 

2.1 Główne zasady wykorzystania e-learningu 

Analiza zadań powinna być wykorzystywana w przypadku kursów mających na celu 
budowanie określonych umiejętności zawodowych (zawodowych) lub interpersonalnych. 
Jeśli projektant kursu nie zawiera dokładnej i odpowiedniej treści, znalezienie najlepszych 
metod instruktażowych i mediów do przekazywania informacji uczącym się ma niewielką 
wartość, dlatego należy postępować zgodnie z poniższymi krokami 

Krok 1 Identyfikacja i opis zadania, a dla każdego zadania odpowiedniej lekcji  

Krok 2 Klasyfikacja zadań 

proceduralny (wykonywanie kroku lub uporządkowanej sekwencji kroków (procesu) 
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oparte na zasadach (tj. zadania wymagające twórczego zastosowania osądów i 
decyzji w różnych sytuacjach i w zmieniających się za każdym razem warunkach, np. 
„Organizowanie produkcji komponentów produktu”) 

Krok 3 Podział każdego zadania (procesu) logicznie na jedną lub kilka prac 

Wykorzystanie do analizy architektury operacyjnej (uzgodniona taksonomia) 

W przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba, podział każdej pracy na mniejsze etapy lub 
czynności (w przypadku prac proceduralnych) lub wytyczne, które należy zastosować 
do wykonania pracy (w przypadku prac opartych na zasadach) 

Krok 4 Identyfikacja wiedzy i umiejętności niezbędnych do najlepszej prezentacji tych 
kroków lub do zastosowania tych wytycznych.  

Jednym z potencjalnych rozwiązań jest zlecanie prac projektowych firmom zewnętrznym, ale 
może to być kosztowne i nie rozwiązuje problemu braku wewnętrznej wiedzy fachowej. 
Dlatego metodologia modelu mieszanego jest uważana za najbardziej efektywną w 
przypadku kursów projektowych w  projekcie MILAN. 

Nauczanie mieszane (blended) łączy różne narzędzia szkoleniowe (np. technologie, zajęcia i 
wydarzenia) aby stworzyć optymalny program szkoleniowy dla określonej grupy odbiorców. 

Termin blended oznacza, że tradycyjne prowadzone przez instruktora szkolenie uzupełniane 
jest formatami elektronicznymi. Można zastosować dwa główne modele nauczania 
mieszanego: 

1. Modelowy przebieg programu: zajęcia edukacyjne zorganizowane są w liniowej, 
sekwencyjnej kolejności, a uczący się mają terminy na wykonanie różnych zadań. 

2. Model core-and-spoke: Zapewniony jest główny kurs e-learningowy lub bezpośredni 
(F2F), który jest wzmocniony zestawem materiałów uzupełniających.  

Aby wdrożyć metodologię, nauka powinna przebiegać według schematu just-in-time 
(dokładnie na czas), co jest bardzo przydatne dla osób pracujących w MŚP. Zwykle udzielają 
natychmiastowych odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące interfejsu użytkownika danej 
technologii i użytecznych metod produkcji, pomagając w ten sposób użytkownikom w 
realizacji zadań roboczych. Informacje kontekstowe przedstawiane są w glosariuszach 
technicznych. 

Telefony komórkowe z pobranymi aplikacjami i specjalnymi listami kontrolnymi to kilka 
przykładów prostych pomocy w pracy. 

W chwili obecnej uczący się muszą posiadać różnorodne umiejętności rozwiązywania 
problemów, podejmowania decyzji i kreatywności. Aby osiągnąć te cele, edukacja przeszła 
dużą transformację w kierunku e-learningu, pozwalając na poszukiwanie informacji tam, 
gdzie jest to potrzebne [37]. Zasadniczo, dzięki e-learningowi, użytkownicy mogą przyswajać 
nowe informacje i zdobywać wiedzę, mając dostęp do zasobów dydaktycznych i działań 
prowadzonych przez instruktorów online, eliminując ograniczenia czasowe i lokalizacyjne 
[38]. 
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Według [17] skuteczność e-learningu dramatycznie wzrosła w ostatnich latach. W badaniu 
tym stwierdzono, że zapewnione zasoby, wsparcie dla uczniów, ich motywacja, wcześniejsze 
doświadczenia i interakcje między środowiskiem e-learningowym a użytkownikami mają 
kluczowe znaczenie dla skuteczności. Aby zaprojektować zoptymalizowane i efektywne 
środowisko e-learningowe, należy wziąć pod uwagę następujące cechy [11], [39]: 

 Materiały w formie elektronicznej przechowywane są i udostępniane w dowolnym 
miejscu i czasie. 

  Materiały i treści są bezpośrednio związane z celami nauczania. 

 Cele do osiągnięcia w e-kursie oraz postępy w nauce są zawsze jasne dla uczących się. 

 Wykorzystywane są treści multimedialne, takie jak zdjęcia, animacje, wykłady wideo, 
modele 3D, symulacje, e-podręczniki itp. 

 Jako metody nauczania wykorzystywane są przykłady i systematyczne zadania do 
zastosowania wiedzy w praktyce. 

 Informacja zwrotna jest stale przekazywana uczniom. 

 Dostępne są fora lub inne przestrzenie otwarte na dyskusje. 

 Potrzeby poszczególnych uczniów (użytkowników) są ważniejsze niż potrzeby 
instruktora lub instytucji edukacyjnej. 

W sumie 56% wcześniejszych badań, które przeanalizowano w [17], określało skuteczność 
jako „efekt uczenia się” i stosowało tę definicję, a 38% z nich stosowało definicję 
„przeniesienia (zastosowania do praktyki)” i ją stosowało. „Wynik uczenia się” odnosi się do 
mierzenia uczenia się poszczególnych osób za pomocą metod oceny, takich jak test wstępny, 
egzamin końcowy (test końcowy) i ocena końcowa. W „przeniesieniu (zastosowanie do 
praktyki)” umiejętność zastosowania treści dostarczonych na platformie e-learningowej jest 
niezbędna, czasami oceniając skuteczność na podstawie samooceny uczniów (zadowolenie, 
wysiłek poszczególnych osób, zgłaszane zmiany w praktyce itp.). Pierwsze podejście pokazuje 
znaczenie mierzenia wyników uczniów w czasie w celu kontrolowania (i przekierowywania, 
jeśli to konieczne) ich postępów. Drugie podejście podkreśla znaczenie praktycznego 
wykorzystania tego, czego się nauczyliśmy, w celu wzbogacenia doświadczenia uczenia się. 

Wcześniejsze doświadczenia uczestników mogą zwiększyć spadek efektywności, co zostało 
podkreślone w [15], [17]. Efekt płci znika w kursach internetowych. Jeśli dotychczasowa 
wiedza nie jest zbudowana na mocnych fundamentach, może utrudniać postępy w nauce 
[40]. Wcześniejsze prace wykazały skuteczność e-learningu w dostarczaniu wiedzy [11], [17], 
[37], [38], [39], [41], [43]. Spośród wszystkich analizowanych w [22] badań tylko 10% uznało, 
że e-learning nie jest skuteczny, więc odpowiedź na zadane pytanie jest twierdząca: e-
learning skutecznie pomaga uczniom w zdobywaniu wiedzy. W punkcie 2.3.3 e-learning jest 
porównywany z innymi rodzajami uczenia się, aby ujawnić jego zalety i wady. 

 

2.2 Zalety i wady różnych platform e-learningowych i podejść do uczenia się  

E-learning zyskał na popularności w ostatnich latach, jednak ocena jego mocnych i słabych 
stron oraz różnych podejść do uczenia się pozostaje nadal istotna. Tradycyjne uczenie się 
obejmuje dostarczanie wiedzy w klasie, przy ograniczeniach zarówno geograficznych, jak i 
czasowych. Wiele badań wykazało, że e-learning przyniósł lepsze wyniki niż tradycyjne 
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nauczanie [43]–[45]. Niemniej jednak istnieją badani, które temu przeczą. Na przykład w [46] 
nie stwierdzono istotnej różnicy w końcowych wynikach egzaminów u osób uczących się w 
trybie online i tradycyjnym. Również inni badacze podkreślali wagę aspektów społecznych 
oraz interakcji z instruktorem w procesie uczenia się. Jak doniesiono w [17], uczenie się i 
aktywne uczestnictwo w dyskusjach online zostało wzmocnione przez interakcje społeczne z 
instruktorami, a także współpracę z rówieśnikami. Ponadto wskaźnik sukcesu okazał się 
wyższy wśród studentów e-kursów prowadzonych przez instruktora niż e-kursów ze stylem 
samodzielnego studiowania. Możliwości oszukiwania podczas nauki online zostały wskazane 
jako znacznie wyższe niż podczas tradycyjnego uczenia się w [46]. W tym samym badaniu 
zminimalizowano korzyści i możliwości oszukiwania przez tych studentów poprzez 
stworzenie nadzorowanego środowiska do zdawania egzaminów na terenie kampusu. Takie 
podejście do łączenia elementów e-learningu i tradycyjnego uczenia się jest istotą blended 
learning. Idea blended learningu jest atrakcyjna, ponieważ zachowuje elementy tradycyjnego 
uczenia się, które są skuteczne i zawiera wiele zalet e-learningu [47]. Do oceny i uzupełnienia 
tabeli 3 wykorzystano różne badania [37], [38], [43]–[49]. Porównuje trzy podejścia do 
uczenia się i pokazuje ich zalety i wady. Różne podejścia są oceniane przez studentów 
mechatroniki w TalTech z ostatnich trzech lat za pomocą kwestionariuszy z wynikiem od 1 do 
5 (1 odpowiada „bardzo niskiej korelacji”, 2 odpowiada „niskiej korelacji”, 3 odpowiada 
„normalnej lub średniej korelacji”, 4 odpowiada „wysokiej korelacji”, 5 odpowiada „bardzo 
wysokiej korelacji”). 

 
Tabela 3 zalety i wady różnych podejść do uczenia się 

 Tradycyjna nauka w 
klasie 

E-learning Blended learning 

Łatwo uwzględnić różne indywidualne 
preferencje oraz style uczenia się 

3 5 5 

Umożliwia uczącym się stałe śledzenie 
własnych postępów (gdzie są i gdzie 
powinni być) 

2 5 5 

Daje uczącym się elastyczność w 
kontekście miejsca i czasu 

1 5 3 

Niższe koszty dla uczących się i 
instruktorów 

2 5 3 

Nieustannie daje uczącym się obraz 
celów do osiągnięcia 

3 5 5 

Stymuluje interakcję studentów I 
uczestnictwo w dyskusji 

4 3 3 

Umożliwia uczącym się zastosowanie 
nowej wiedzy w praktyce 

4 3 4 

Wspiera społeczną interakcję i 
redukuje izolację 

5 2 3 

Poprawia umiejętności komunikacyjne 
uczących się 

5 2 3 

Możliwości oszukiwania są 
zminimalizowane 

5 2 5 

Umożliwia szybkie udzielanie 
odpowiedzi na pytania jednostek 

5 3 4 

Zwiększa motywację uczących się 2 4 4 

Jakość i ilość informacji zwrotnej 
poprawia się 

3 3 4 

Razem 44/65 47/65 51/65 
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Jak pokazano w Tabeli 3, najlepszy wynik uzyskuje się w nauczaniu mieszanym z 51 punktami 
na maksymalnie 65 punktów, następnie w nauczaniu e-learningowym z 47 punktami i 
wreszcie 44 punktami w tradycyjnym nauczaniu w klasie. Wynik ten jest znaczący, ponieważ 
pokazuje, w jaki sposób synergia e-learningu i tradycyjnego uczenia się może zapewnić 
uczniom najlepsze doświadczenia edukacyjne. Co więcej, pomysł ten jest zgodny z 
wnioskami z poprzednich badań, które wykorzystują i sugerują różne podejścia do 
efektywnego uczenia mieszanego [47], [50], [51]. 

Niemniej jednak, we w pełni wykształconym systemie e-learningu, można wykorzystać 
niektóre korzyści płynące z innych podejść, myśląc o nowych pomysłach na zaprojektowanie 
platformy. Tabela 3 umożliwia projektantowi zidentyfikowanie cech, które należy ulepszyć w 
każdym podejściu, oraz burzę mózgów w celu poprawy ogólnej jakości uczenia się. 

 

2.3 Przegląd platform e-learningowych dostępnych na rynku 

Przeanalizowano kilka dużych międzynarodowych platform e-learningowych online (Udemy 
[52], Pluralsight [53], Udacity [54], edX [55]). Główne cechy każdej z nich przedstawiono w 
Tabeli 4. Znajomość tych cech umożliwi stworzenie projektu bardziej atrakcyjnego 
środowiska e-learningowego [56]. 

 
Tabela 4 Platformy e-learningowe i ich główne cechy 

  Główne cechy platformy 

Platformy 
 e-learningowe 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Kursy grupowane wg kategorii 
- Szczegółowy opis kursu oraz informacja o tym czego uczeń 

nauczy się oraz do kogo kurs jest dedykowany 
- Informacja o wymaganych umiejętnościach 
- Informacja o kosztach kursu 
- Średnia ocena kursu i liczba ocen dla każdego kursu 
- Liczba uczniów biorących udział w kursie 
- Certyfikat ukończenia kursu 
- Informacja o elementach kursu (rodzaje źródeł, testy 

praktyczne, typ dostępu i certyfikatu) 
- Materiały dostępne w formie video i tekstowej 
- Informacja o języku w jakim dostępna jest instrukcja oraz 

opcjach zmiany napisów 
- Powszechnie dostępne duże promocje (od 199 $ do 9,99) 
- Recenzja każdego kursu 
- Informacje o treści kursu i przegląd treści 
- 30-dniowa gwarancja zwrotu kosztów 
- Ocena opis i kwalifikacje instruktora w każdym kursie 
- Opinie uczestników kursu 
- Kursy dostępne w wielu różnych obszarach nauki 

 
 
 
 
 
 

- organizacja ścieżki kursu: selekcja kursów, aby każdy student 
przeniósł się od nowicjusza do eksperta 

- dostępność materiałów dopasowanych do poziomu ucznia 
- Informacja o wymaganej liczbie godzin, którą nalży poświęcić 

aby uzyskać poziom eksperta 
- informacja o tym czego uczeń nauczy się 
- Informacja o prerekwizytach 
- Tabela z informacją o zawartości kursu 
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- Streszczenie kursu w formacie video 
- Średnia ocena kursu i liczba ocen dla każdego kursu 
- Informacja o nauczycielu 
- testy umiejętności dostępne dla konsumentów, aby 

zrozumieć na jakim etapie nauki są i do czego zmierzają 
- Koszt przedstawiony w wersji miesięcznej, półrocznej i 

rocznej 
- 10-dniowa bezpłatna wersja próbna dostępu do platformy 
- Głównie kursy związane z obszarem nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 

 
 
 
 

 

- Kursy grupowane wg kategorii 
- Kursy jako nanostopnie (nanodegrees) 
- Nanostopnie jako ścieżka rozwoju kariery lub możliwości 

znalezienia lepszej pracy 
- Szacowany czas na ukończenie kursu to kilka miesięcy 

(przedstawiona informacja o wymaganym nakładzie czasu) 
- Informacja o prerekwizytach 
- Informacja o firmach będących partnerami w danych 

obszarach nauki 
- Określony czas rejestracji, moment startu i zakończenia 

kursu 
- Nanostopnie dostępne tylko w przypadku ukończenia kursu 

w limitowanym czasie 
- Informacja o tym, czego uczniowie nauczą się 
- Informacja o zawartości programu 
- Spersonalizowana informacja zwrotna przekazywana 

uczniom 
- Mentoring indywidualny 
- Dostępne recenzje studentów, którzy wcześniej brali udział 

w kursach 
- Wyższa cena (koszt od 199$ do 1074$ za każde pół roku) 
- Kursy w obszarze nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych, sztucznej inteligencji, automatyki i biznesu 

 
 
 
 
 

 

- Kursy grupowane wg kategorii nauki 
- Kursy organizowane przez znane instytucje 
- Przegląd kursu w formie video 
- Dokładnie określony moment rozpoczęcia kursu 
- Opis kursu 
- Informacja o tym, czego uczniowie nauczą się 
- Informacja o nauczycielach i ich kwalifikacjach 
- Dostępne tylko wybrane opinie 
- FAQ do każdego kursu 
- Informacja o wymaganym nakładzie czasu 
- Kursy oferowane bezpłatnie, dodatkowa opcja to płatny 

certyfikat 
- Informacja o instytucji realizującej kurs 
- Dostępne opcje językowe i tłumaczenia 
- Informacja o prerekwizytach 

- Platforma udostępnia kursy z wielu różnych obszarów nauki 
 

Doświadczenie zespołu projektowego w korzystaniu z platformy e-learningowej bazuje na 
realizowanym projekcie MechMate, finansowanym ze środków Erasmus+ [57]. Taką 
platformą jest Coursevo, platforma e-learningowa projektu MechMate, wielojęzyczny 
multimedialny system informacyjny do zarządzania kursami, wspierający procesy uczenia się 
i społeczności uczące się przez Internet. Coursevo, opracowany przez Laboratorium 
Rozproszonych Multimedialnych Systemów Informacyjnych i Aplikacji Technical Univerisity 
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of Crete (TUC/MUSIC), wdraża nowoczesne podejścia pedagogiczne i wspiera nauczanie 
mieszane. 
 

2.4 Usługi i zarządzanie kursami w Coursevo 

Coursevo oferuje następujący zestaw funkcjonalności [57]: 
 Organizacja i zarządzanie cyfrową treścią edukacyjną: Prezentacje i nagrania 

wykładowców, notatki, ćwiczenia, materiały techniczne do laboratoriów, literatura, 
FAQ, itd. 

 Uczestnictwo w kursie: Ogłoszenia, wiadomości e-mail, kalendarz kursu, ocena 
osobista, automatyczne śledzenie ćwiczeń i terminów, wiadomości o aktualizacji 
treści, sylabus kursu, ścieżka nauki, testy oceny i generowanie certyfikatów kursu  

 Komunikacja i współpraca w grupach uczących się: listy mailingowe kursów i grup, 
czaty na żywo, fora, ankiety, prywatne wiadomości, wiadomości błyskawiczne, 
narzędzia do adnotacji, udostępnianie plików, wideokonferencje i współpraca. 

 Działania edukacyjne: rejestracja kursów, tworzenie zespołów laboratoryjnych, 
przesyłanie ćwiczeń i zarządzanie terminami, testy oceniające, prezentacje 
multimedialne, planowanie zasobów i rezerwacje. 

 Monitorowanie kursów: Statystyki wykorzystania kursu i wskaźniki wyników zajęć. 

 Interoperacyjność z innymi platformami edukacyjnymi za pośrednictwem pakietów 
SCORM. 

Każdy kurs można skonfigurować tak, aby był zgodny z określonymi zasadami rejestracji i 
dostępu do treści. Nauczyciele mogą aktywować odpowiedni podzbiór usług kursu w 
zależności od potrzeb kursu. Mogą korzystać z usług i narzędzi, które pozwalają na łatwe 
tworzenie treści i publikowanie w Internecie. Mogą korzystać z popularnych aplikacji 
biurowych do tworzenia dokumentów. Dokumenty te mogą być przetwarzane przez 
Coursevo w celu indeksowania, a następnie publikowane w przyjaznym dla sieci formacie 
prezentacji. 

Oprócz dokumentów biurowych nauczyciele mogą przesyłać obrazy, filmy i obiekty SCORM 
Sharing Content Objects (SCO) lub szybko i po prostu ponownie wykorzystać istniejące treści 
w sieci, które są dostępne na popularnych platformach internetowych, takich jak YouTube, 
SlideShare i Wikipedia. Wszystkie powyższe treści kursu można łączyć z innymi usługami 
Coursevo, takimi jak wideo-wykłady, fora, oceny itp. i organizować w różne ścieżki nauczania 
w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb edukacyjnych. 
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2.5 Treści multimedialne w Coursevo 

Coursevo zapewnia zintegrowane środowisko edukacyjne dla synchronicznego i 
asynchronicznego uczenia się, które oferuje znaczące korzyści w porównaniu z innymi 
systemami e-learningowymi: kładzie nacisk na wykorzystanie multimediów jako potężnego 
sposobu uczenia się [57]. 

Zajęcia edukacyjne realizowane z wykorzystaniem wielu mediów mogą być bardziej 
efektywne niż robienie tego za pomocą jednego medium (takiego jak tekst), ale ważne jest 
ich efektywne łączenie. Skuteczność multimediów w nauce wymaga starannego łączenia ich,  
w dobrze uzasadniony sposób, który wykorzystuje unikalne cechy każdego z nich. 
Najskuteczniejsze multimedia zapewniają korzyści edukacyjne, które odzwierciedlają 
doświadczenia ze świata rzeczywistego i pozwalają uczniom stosować treści w różnych 
kontekstach. 

Funkcje oferowane przez Coursevo w zakresie efektywnego wykorzystania multimediów w 
edukacji są następujące [57]: 

 Efektywne wsparcie zarządzania strumieniami multimediów i danych wideo/audio. 

 Mechanizmy synchronizacji prezentacji multimedialnych. 

 Wsparcie synchronicznych i asynchronicznych zajęć edukacyjnych. 

 Obsługa zsynchronizowanej transmisji multimediów na żywo przez system oraz 
dostęp do nagranych treści multimedialnych. 

 Wsparcie udziału uczniów w sesjach na żywo. 

 Multimedialne treści edukacyjne tworzone są na dwa sposoby: 

o Za pośrednictwem interfejsu internetowego bez konieczności instalowania 
specjalistycznego oprogramowania. 

o Poprzez autonomiczną aplikację komputerową (Coursevo Studio) do 
tworzenia wysokiej jakości prezentacji wideo w trybie offline z automatyczną 
synchronizacją slajdów, które można łatwo wyeksportować i później 
opublikować. Coursevo Studio obsługuje również generowanie demonstracji i 
prezentacji oprogramowania poprzez przechwytywanie ekranu, nagrywanie 
mówcy i prezentację slajdów. 

 Narzędzia komunikacji wspierające społeczności edukacyjne: 

o Czat wideo na żywo między użytkownikami online. 

o Usługa wideokonferencji z narzędziami do współpracy wykorzystującymi 
BigBlueButton (http://bigbluebutton.org/). 

o Asynchroniczne komunikaty multimedialne. 
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 Zaawansowane multimedialne narzędzia do wspólnych adnotacji na materiałach 
edukacyjnych z wykorzystaniem multimediów.  

3 BIORĄC POD UWAGĘ GRUPĘ DOCELOWĄ KURSU 

3.1 Czynniki które sprawiają, że uczniowie osiągają sukces w pełnym ukończeniu kursu 

Grupami docelowymi projektu są:  

• Osoby zatrudnione w MŚP: pracownicy obsługujący zaawansowane maszyny (roboty, 
automaty, montaż ogniw/maszyn), a także personel techniczny średniego szczebla.  

• Nauczyciele/szkoleniowcy/konsultanci w dziedzinie robotyki i automatyzacji.  

• Studenci szkół zawodowych i uniwersytetów oraz samodzielni uczniowie.  

Według [58] istnieje kilka czynników, które wpływają na osiągnięcia akademickie studentów. 
Najbardziej wyróżnionymi indywidualnymi cechami były „poczucie osiągnięć” (uczeń 
zauważa postęp w każdym momencie i postrzega nowe zdobyte umiejętności), „panowanie 
umiejętności” (uczeń czuje się bardzo pewnie i zdolny do praktycznego wykorzystania nowej 
wiedzy), „postrzegana użyteczność uczenia się” (uczniowie rozumieją, w jaki sposób wiedza 
ta może być dla nich przydatna) oraz „spełnianie celów kariery” (osoby wyraźnie widzą, w 
jaki sposób uczone informacje pomogą im w osiągnięciu ich konkretnych celów).  

W [32] ostateczny czynnik wpływający na wytrwałość studentów był uzależniony od liczby 
godzin korzystania z systemu wirtualnego. Ponadto, według [59], regularne badania były 
najsilniejszym predyktorem osiągnięć akademickich. Inne czynniki, o których wcześniej 
wspomniano, obejmują łatwość użytkowania i użyteczność systemu, poczucie związku z 
instytucją dostarczającą treści oraz współpracę z uczniami rówieśników [32]. Późne 
zgłoszenia i brak czytania pakietów informacji o kursie również przewidywały słabe wyniki 
poszczególnych osób [59]. Studenckie Kursy Sukcesu (SSC) dostarczają osobom uczącym się 
informacji o instytucji, w której uczestniczą, technikach rozwijania skutecznych umiejętności i 
nawyków nauki, a także pomocy w planowaniu kariery akademickiej i zawodowej. Wyniki w 
[60] pokazały, że SSC zwiększa zaangażowanie studentów, wytrwałość, utrzymanie i 
osiągnięcia akademickie, zwłaszcza gdy jest poinstruowany na początku programu. 
Wzmacnia to pomysły przedstawione w [32], [58], [59], które zachęcają instruktorów do 
wyraźnego pokazania uczniom, gdzie są obecnie, jakie są ich cele (gdzie się wybierają) oraz w 
jaki sposób przyjęta wiedza pomoże im osiągnąć ich cele.  

Można zaobserwować, w jaki sposób regularne studia mogą zwiększyć sukces akademicki 
studentów. Aby to osiągnąć, uczący się muszą nabyć nawyk studiowania. Budowanie 
nawyków badawczych, zwłaszcza w przypadku wykorzystania narzędzi VR/AR, które są 
wykorzystywane do wdrażania jako środowiska gier, jest trudnym zadaniem dla wdrożenia 
metodologii. 
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3.2 Budowanie efektywnych nawyków naukowych u słuchaczy 

Wcześniejsze badania wykazały znaczenie motywacji poszczególnych osób dla sukcesu 
akademickiego [15], [17], [25], [26], [44]. Aby stworzyć nawyki w nauce, osoby uczące się 
muszą być zmotywowane do nauki. Jednak utrzymanie motywacji w czasie nie jest łatwym 
zadaniem. Dlatego model haka [61] może być wykorzystany, aby pomóc uczniom w 
tworzeniu regularnych nawyków w nauce. Jest to proces czterofazowy, który tworzy nawyki 
u użytkowników. Rysunek 6 (uzyskany z [61]) przedstawia cztery fazy modelu Hooka.  

Przed wyjaśnieniem faz modelu ważne jest zrozumienie nawyków. Neurolodzy donoszą, że 
nawyki umożliwiają jednostkom automatyczne przechowywanie odpowiedzi w zwojach 
podstawowych (obszar mózgu związany z mimowolnymi działaniami), koncentrując się 
jednocześnie na innych rzeczach [62]. Przyzwyczajenia powstają wtedy, gdy mózg nie 
prowadzi aktywnej refleksji, a zachowanie jest kodyfikowane w celu rozwiązania określonego 
problemu [61]. Nawyk jak gryzienie paznokci jest natychmiastową automatyczną 
odpowiedzią wywołaną nieprzyjemnym uczuciem lub stresem. W celu opracowania 
produktu kształtującego nawyk należy wziąć pod uwagę dwie zmienne: częstotliwość i 
postrzegane narzędzie. Im więcej częstotliwości i postrzegane narzędzie, tym silniejszy 
nawyk. Częstotliwość odnosi się do liczby razy zachodzące zachowanie, które ponownie 
odpowiada stwierdzeniu [32], [59], a także koncepcjom praktyki i powtórzeń opisanym w pkt 
2.2.3. Postrzegane narzędzie odnosi się do tego, jak użyteczne i satysfakcjonujące jest 
zachowanie użytkowników. Rys. 5 (uzyskany z [61]) przedstawia strefę siedliskową z 
uwzględnieniem częstotliwości i postrzeganej użyteczności. 

 
Rys. 5 Obszar przyzwyczajeń  [61] 

Jeśli ludzie uznają, że ich potrzeba (uczenie się w tym przypadku) nie jest rozwiązywana, nie 
będą kontynuować nauki za pomocą programu, kursu lub platformy. Zarówno częstotliwość, 
jak i postrzegane narzędzie muszą się wzajemnie zasilać. Należy skupić się na wartości, jaką 
przypisuje się uczniom, tak aby stale dostrzegali użyteczność i postęp w realizacji ich celów 
[58], [61].  

Aby zaangażować uczniów w badania, model Hook’a pokazany na Rys. 6 (uzyskany z [61]) 
zapewnia wyraźną ścieżkę. Pierwsza faza to wyzwalacz. To siłownik rozpoczyna zachowanie. 
Wyzwalacze są wewnętrzne i zewnętrzne. Produkty, które tworzą nawyki u użytkowników 
zaczynają wyświetlać zewnętrzne wyzwalacze, takie jak e-mail, ikona aplikacji na smartfonie, 
link do strony internetowej lub powiadomienie. Jednak zewnętrzne wyzwalacze są tylko 
pierwszą częścią. Chodzi o to, że po kilku cyklach użytkownicy nie potrzebują dalszego 
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podżegania spowodowanego przez zewnętrzne wyzwalacze. Jest to punkt, w którym 
jednostki są wywołane wewnętrznymi wyzwalaczami. Gdy produkt lub usługa wiąże się z 
myślami, emocjami lub wcześniej rozwiniętą rutyną, manifestuje się wewnętrzny wyzwalacz. 
Najskuteczniejszymi, potężnymi wewnętrznymi wyzwalaczami są negatywne emocje, takie 
jak frustracja, samotność czy zamieszanie, które powodują niemal natychmiastowe działanie 
w celu złagodzenia negatywnych emocji. Jednak pozytywne emocje są również 
wewnętrznymi wyzwalaczami. Chodzi o to, że produkt podany użytkownikom musi 
wyeliminować ból użytkowników (ujemne emocje), aby za każdym razem, gdy go czują, 
myśleli o użyciu tego produktu. Wreszcie stopniowo te powtarzające się działania stają się 
nawykami związanymi z wewnętrznymi wyzwalaczami [61]. 

 
Rys. 6 Model Hook’a  [61] 

Drugą fazą modelu jest Action. Jak wyjaśniono w [63], aby każde działanie miało miejsce, 
musi być obecny element uruchamiający, podczas gdy użytkownik ma zdolność i motywację. 
W [64] motywacja jest zdefiniowana jako „energia działania”. Odpowiednie motywatory 
tworzą działanie, obiecując wynik, którego pragnie użytkownik [61]. Zdolność odnosi się do 
tego, jak łatwo jest wykonać akcję. Łatwość obsługi jest kluczowym czynnikiem. Im łatwiej, 
tym lepiej [32].  

Zgodnie z [63] prostota jest krytyczna i definiowana jest przez sześć elementów: czas (jak 
długo trwa do wykonania działania), pieniądze (ile to kosztuje), wysiłek fizyczny (aktywność 
fizyczna wymagana do podjęcia działania), cykle mózgowe (wysiłek umysłowy potrzebny do 
zakończenia działania), akceptacja społeczna (poziom akceptacji działania przez innych) i 
nierutynowa (stopień zakłócenia działania z obecnymi procedurami). Warto również 
zauważyć, że każde zachowanie jest napędzane przez jeden z trzech głównych 
motywatorów: poszukiwanie przyjemności i uciekanie od bólu, poszukiwanie nadziei i 
uciekanie od strachu, poszukiwanie akceptacji społecznej i ucieczka od społecznego osądu i 
odrzucenia [61].  

Zmienna nagroda to trzecia faza modelu Hook’a. Kiedy ludzie wiedzą, że będzie nagroda po 
zakończeniu działania, motywacja jest dramatycznie zwiększona [32], [64]. W [61] nagrody 
klasyfikuje się w trzech kategoriach: nagrody plemienia (poszukiwanie nagród społecznych 
napędzanych więzią z innymi jednostkami), nagrody za polowanie (poszukiwanie zasobów i 
informacji) i nagrody samego siebie (poszukując nagrody kompetencji, ukończenia i 
opanowania). Zmienne nagrody zwiększają poziom dopaminy w jądrze akumulatorów 
(obszar mózgu związany z przyjemnością). Doświadczenia zgłoszone w [65] wykazały, że 
zmienne nagrody zaspokajają i utrzymują zainteresowanie w czasie, dodając zmienność.  
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Inwestycja, czwarta faza modelu obejmuje zaangażowanie ze strony użytkowników. Osoby, 
które inwestują więcej czasu i wysiłku w produkt, cenią go więcej. Jest to część ludzkiej 
natury; osoby fizyczne przeceniają swoją pracę w większym stopniu niż praca innych osób. 
Etap ten następuje po otrzymaniu zmiennej nagrody przez użytkownika, kiedy osoby fizyczne 
są bardziej skłonne do podejmowania wysiłków [61]. Im więcej czasu i wysiłku w coś włożyć, 
tym bardziej cenią i wykorzystują go. 

 

4 RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA I RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA 
 

4.1 Aplikacje VR oraz AR 

Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość może zmienić postrzeganie świata przez 
użytkowników. Rzeczywistość wirtualna przenosi jednostki do nowego środowiska 
cyfrowego, umożliwiając im interakcję z nią [66]. Stosując zamknięte gogle, takie jak Oculus 
Rift, VR umieszcza użytkowników w innych miejscach [67]. Rozszerzona Rzeczywistość łączy 
w sobie obiekty rzeczywiste i wirtualne, nakładając wirtualne obiekty na świat rzeczywisty w 
czasie rzeczywistym [66]. Smartfony, tablety i inne inteligentne urządzenia mogą działać jako 
platformy dla aplikacji AR i VR, czyli znane urządzenie, które może wprowadzać nowe 
podejścia technologiczne do studentów [2]. Oba podejścia mają swoje zalety i wady w 
zależności od problemu. VR okazał się bardziej skuteczny w angażowaniu użytkowników [2]. 
Niemniej jednak VR oznacza, że użytkownicy nie są w stanie współdziałać ze światem 
fizycznym [5], co jest możliwe z AR. W kolejnym punkcie 4.2 analizowany jest wpływ VR i AR 
w dziedzinie edukacji oraz przedstawione są sugestie metodologiczne. 

 

4.2 Wpływ aplikacji VR oraz AR na proces uczenia się 

Niedrogie technologie wyświetlania wirtualnej rzeczywistości konsumenckiej przyniosły 
nowe możliwości dostarczania wiedzy i szkoleń dzięki wciągającym i angażującym 
technologiom, takim jak VR i AR. Wirtualne środowiska uczenia się przyniosły pozytywne 
efekty uczenia się w różnych dziedzinach, w tym w edukacji [7], [68]. W [2] wyniki pokazały, 
że aplikacje VR mogą być skutecznie zintegrowane do celów uczenia się. Ponadto AR okazała 
się skuteczna w nauce [69] i została opisana jako jedna z najbardziej obiecujących technologii 
w edukacji w najbliższych latach [70]. Ponadto wyniki poprzednich badań sugerują, że 
połączenie rzeczywistych obiektów, AR i VR zapewnia potencjalne korzyści w środowisku 
opartym na współpracy [71], [73].  

Porównując VR i AR w edukacji, VR zgłaszano jako bardziej angażujące niż AR poprzez 
psychologiczny mechanizm obecności przestrzennej i skuteczniej podkreślającej treści 
komunikowane wizualnie [6]. Wielkie poczucie zanurzenia stworzone przez środowiska VR 
może zapewnić szkolenie na miejscu w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku [7]. W [73] 
naukowcy wykorzystali VR do wprowadzenia koncepcji szczególnej względności w grze 
podobnej do naturalnego środowiska. Po wykorzystaniu wirtualnego systemu uczniowie 
wierzyli, że symulacja była pozytywnym doświadczeniem uczenia się i opisywali obszar 
tematyczny jako mniej abstrakcyjny. Wyniki pokazały również, że uczniowie lepiej radzili 
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sobie w testach koncepcyjnych dotyczących szczególnej względności, pokazując, że VR jest 
niezwykle przydatne w zwiększaniu dostępności dla osób uczących się tradycyjnie trudnych 
tematów abstrakcyjnych. Ponadto wirtualne środowiska uczenia się mogą zapewnić dostęp 
do bardzo drogiego sprzętu w trudno dostępnych miejscach [7], takich jak zakłady 
produkcyjne. Ponadto większość uczestników w [74] zgłosiła pozytywne aspekty VR, w tym 
zwiększone interakcje społeczne i mniejszy niepokój społeczny. Niemniej jednak doniesiono, 
że nie jest jasne, w jaki sposób VR zachowa uwagę i motywację uczniów poprzez wielokrotne 
używanie [2]. 

Z drugiej strony uczniowie korzystający z AR osiągali znacznie lepsze wyniki niż uczniowie 
korzystający z VR w zakresie uczenia się i wykonywania zadań [75], a AR zapewniało uczniom 
większe poczucie bezzwłoczności, jak opisano w [5]. Aplikacje AR były wcześniej zgłaszane 
jako skuteczne narzędzia przyciągające uwagę uczniów i zwiększające ich koncentrację na 
praktycznych zadaniach [3]. Ponadto wykorzystanie technologii AR pomogło studentom 
znacznie lepiej zrozumieć złożone pojęcia abstrakcyjne w niektórych dziedzinach nauki, jak 
opisano w poprzednich badaniach [4], [76]. AR ma moc przekształcania środowisk 
teoretycznych, czyniąc je o wiele bardziej wydajnymi, przyjemnymi i interaktywnymi niż 
dotychczas. AR zapewnia doskonałe możliwości w edukacji, zwłaszcza w e-learningu. W 
rzeczywistości rozszerzonej nie będzie już istniała potrzeba określenia kontekstów i sytuacji 
uczenia się, ponieważ warunki świata fizycznego określają je wszystkie [70], [74]. 
Projektowanie środowisk VR i AR do celów uczenia się musi wyraźnie uwzględniać kwestie 
pedagogiczne [78]. Aby rozwijać skuteczne wirtualne środowiska szkoleniowe, projektant 
musi zacząć rozumieć cele uczenia się, odtworzyć zadania w świecie rzeczywistym i ocenić 
postępy uczących się, a także jego wyniki [6]. Ponadto, aby zaprojektować właściwe  
środowisko VR dla osób uczących się, należy zdefiniować ramy jasno opisujące docelowego 
użytkownika oraz ustanowić doświadczenia i wyniki uczenia się [78]. Łatwość korzystania z 
wciągających systemów VR ma również kluczowe znaczenie, co dowodzi lepszego skupienia i 
większej intensywności umysłu u użytkowników, co w konsekwencji skutkuje reakcjami o 
wyższym stopniu kreatywności [79]. Ponadto przed zaprojektowaniem aplikacji VR lub AR do 
celów edukacji należy starannie rozważyć szereg kwestii: grupa docelowa, poziom kursu 
(licencjat, studia podyplomowe), wymagania wstępne, poruszane tematy, podejście do nauki 
i format klasy, sprzęt i oprogramowanie do wykorzystania, praktyczne zadania, organizacja 
grupy, wymagania kadrowe oraz główne trudności i ograniczenia związane z korzystaniem z 
tych technologii [80]. 

Projekt European Inspiring Science Education (ISE) zapewnia narzędzia i zasoby edukacyjne 
związane z e-uczeniem się. Zespół European Inspiring Science postrzega VR i AR jako 
potencjalnie potężne narzędzia edukacyjne wspierające uczenie się, ale tylko wtedy, gdy 
spełnione są kolejne cechy:  

 Inteligentny: technologia  powinna dostosowywać i wspierać praktyki stosowane w 
celu intensywnej interwencji człowieka.  

 Interaktywne: technologia  powinna zwiększać interakcje między instruktorami a 
uczniami.  

 Spersonalizowane: technologia  powinna dostosowywać się do potrzeb 
poszczególnych użytkowników.  

 Zintegrowane: technologie  powinny być zintegrowane w jednym systemie[67], [81].  
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 Zarówno technologie VR, jak i AR mają swoje zalety w zależności od kontekstu, 
sytuacji i potrzeby, jaką zamierzają wspierać. 

Przemysłowe rozwiązania VR/AR zbudowane są z różnych kombinacji platform 
oprogramowania, infrastruktury sprzętowej, treści i usług. Typowy system obejmuje mobilną 
platformę obliczeniową, platformę do tworzenia aplikacji, wykrywanie i śledzenie w celu 
dostosowania treści wirtualnych do obiektów fizycznych, wyświetlacza, komunikacji 
bezprzewodowej, łączności sieciowej oraz zarządzania danymi i analizy. Aplikacje mogą być 
uruchamiane lokalnie lub w chmurze. Wyświetlacz użytkownika końcowego jest zwykle 
urządzeniem mobilnym, urządzeniem ręcznym (HHD), takim jak smartfony lub tablety, lub 
wyświetlaczem na głowicy (HMD), takim jak inteligentne okulary lub inny współczynnik 
noszenia, np. zamontowany na kasku.  

Większość platform oprogramowania CAD i Robotics posiada interfejs VR, a nawet 
TeamViewer Pilot jest teraz zintegrowany z zestawami słuchawkowymi RealWear Wearable 
Headsets, Vuzix i Epson smartglass itp. TeamViewer Pilot rozszerza moc oprogramowania do 
zdalnej pomocy poza wsparciem IT w realnym świecie dzięki rozszerzonej rzeczywistości (AR) 
i umożliwia ekspertom zdalne prowadzenie użytkowników przez skomplikowane operacje 
poprzez udostępnianie kamer na żywo, głos i adnotacje na ekranie. Eksperci w 
scentralizowanych organizacjach wsparcia mogą korzystać z komputera lub inteligentnego 
urządzenia mobilnego, aby praktycznie przetransportować je na teren i zobaczyć, co uczący 
się widzą za pomocą zestawów słuchawkowych i inteligentnych okularów w czasie 
rzeczywistym.  

Najbardziej zaawansowaną i nadchodzącą w najbliższej przyszłości jest podejście Immersive 
VR Education. Publiczność w tym przypadku jest traktowana na podstawie unikalnego 
wciągającego doświadczenia konferencyjnego, podczas gdy kadra kierownicza i eksperci z XR 
dzielą się spostrzeżeniami na temat wpływu XR na świat.  

„Niemożność spotkania i komunikowania się twarzą w twarz będzie coraz większym 
wyzwaniem dla świata, ale rozszerzona rzeczywistość (XR) może być jednym z rozwiązań” - 
powiedział prezydent HTC China, Alvin W. Graylin. „Aby zachować bezpieczeństwo w 
dzisiejszych czasach, musimy stworzyć większą odległość między ludźmi i, odwrotnie, jedną z 
największych zalet XR jest możliwość usunięcia postrzegania odległości i granic dla 
użytkowników” (XRLearn.com).  

Przy wdrażaniu tych trzech technologii ważne jest zrozumienie różnic między nimi. Wirtualna 
rzeczywistość to w pełni wciągająca technologia, w której użytkownik widzi tylko treści 
cyfrowe wyświetlane przez urządzenie. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości światy fizyczne i 
wirtualne są łączone poprzez nakładanie informacji cyfrowych na środowisko użytkownika, 
zwykle za pomocą wyświetlacza 2D. Mieszana rzeczywistość łączy światy cyfrowe i fizyczne i 
pozwala treściom cyfrowym na interakcje z rzeczywistym światem w 3D. 

 

Zmiana paradygmatu 

Podczas gdy wykorzystanie AR, VR i MR do komunikacji i wizualizacji jest nadal ważne, 
sposób, w jaki producenci korzystają z tych rozwiązań, zaczął się zmieniać. Teraz bardziej niż 
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kiedykolwiek producenci i trenerzy wykorzystują technologię AR i MR w środowiskach 
szkoleniowych i produkcyjnych, a także wprowadzają ją do pracowników pierwszej linii, aby 
mogli być wykorzystywani do bardziej zaawansowanych i wymagających zadań. 
 

4.3 VR oraz AR w szkoleniach dotyczących automatyki i robotyki 

W [7], [8] VR jest opisane jako bardzo przydatne narzędzie do szkolenia w przestrzeni 
roboczej w przemyśle, a także jako narzędzie do szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. W tym 
sensie narzędzie szkoleniowe VR może zapewnić uczącym się podstawowe umiejętności do 
wykonywania pracy (zrozumienie podstawowej funkcji pracy, sposobu noszenia środków 
ochrony osobistej lub rozpoznawania i wykorzystywania innych narzędzi), a także uczyć się 
kluczowych środków bezpieczeństwa przed podjęciem jakichkolwiek działań w miejscu 
pracy.  

Inne podejścia sugerują wspólne środowisko wirtualne, wykorzystując symulator VR Robotics 
i wdrażając komunikację z fizycznym systemem robotycznym, umożliwiając symulatorowi 
ładowanie programów, a nawet synchronizację symulacji z fizycznym wykonaniem systemu 
robotycznego [9].  

Pomysły te są zgodne z grupą docelową (osoby zatrudnione w MŚP: pracowników 
obsługujących zaawansowane maszyny, jak również pracowników technicznych średniego 
szczebla; nauczyciele, trenerzy, konsultanci w dziedzinie robotyki i automatyki oraz studenci 
szkół zawodowych). Pozytywne wyniki z rzeczywistości wirtualnej w dziedzinie robotyki, 
automatyki, produkcji i praktyk bezpieczeństwa przemysłowego uzyskane w [7], [8], [9] 
sprawiają, że wirtualna rzeczywistość jest najbardziej optymalną technologią do 
wykorzystania w tej pracy.  

Osoby uczące się mogą brać udział w kursach z aplikacjami dostępnymi na iOS i Androidzie 
obok robotów i linii automatyki lub uzyskać zdalny dostęp do sprzętu. Kursy można również 
pobrać do oglądania w trybie offline. 

 

5 METODOLOGOCZNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA ŚRODOWOSKA E-LEARNINGOWEGO 
 

5.1 Budowanie strategii ukierunkowanej na cele 

Środowisko powinno zapewnić następujące opcje, które są realizowane w Coursevo:  

 Dostęp do ocen ocenianych, quizów i projektów 

 Zweryfikowane certyfikaty po ukończeniu kursu 

 Priorytetowy dostęp do wsparcia technicznego dla osób uczących się 

 Konsultacje z programem uczenia się 

 Mapowanie umiejętności i kompetencji 

 Kolekcje i ścieżki nauczania 

 Zaawansowane analizy i analizy 

 Śledzenie postępów uczących się, ukończeń i informacji zwrotnych 

 Wartość zwrotu z inwestycji w rozwój umiejętności 
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 Wgląd w umiejętności branżowe i analiza porównawcza 

 Tabele liderów uczniów 

 Sukces klienta 

 Integracja API 

 Integracja LMS 

 

 
Rys. 7 Środowisko uczenia się szanuje każdy cel uczący się i umiejętności uczenia się [57]. 

 

Na Rys. 8 przedstawiono projekt koncepcji projektu środowiska e-learningowego 
opracowanego zgodnie z pierwszymi przedstawionymi zasadami [57]. Należy zauważyć, że 
środowisko nie zostało opracowane ani zaprogramowane. Został zaprojektowany graficznie, 
aby wizualnie wyjaśnić kluczowe elementy, które należy uwzględnić w celu skutecznego 
uczenia się przyzwyczajeń w połączeniu z rzeczywistością wirtualną. 
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Rys. 8 Projekt koncepcji projektowania środowiska e-learningowego [57]. 

 

Dzięki temu projektowi uczniowie mogą wyraźnie zobaczyć początek i koniec kursu. Zawsze 
jest jasne, gdzie obecnie są i jak daleko są od kursu końcowego. Osiąga się to dzięki 
widokowi na mapę kursu i paskom postępu w prawym górnym rogu. Ponadto uczniowie 
mogą graficznie zobaczyć, ile kroków muszą przejść przed osiągnięciem celu końcowego, 
zarówno w widoku ogólnym po lewej stronie (bloki, egzamin i certyfikat), jak i w widoku 
mapy centralnej (odcinki do wypełnienia według modułu i bloku).  

Jako samodzielny kurs online, uczeń ma zachętę do ukończenia kursu, przystąpienia do 
egzaminu i uzyskania certyfikatu na końcu (jedna z nagród przyznawanych użytkownikowi). 
Certyfikat działa jak nagroda, a ocena służy do utrzymania motywacji przez cały kurs.  

Środowisko zostało zaprojektowane tak, aby psychologicznie złagodzić ból spowodowany 
tymi negatywnymi emocjami, zwiększając tym samym liczbę potrzeb rozwiązanych 
użytkownikowi. W całym kursie e-uczącym się będą codziennie monitowani z zewnętrznym 
impulsem (tj. e-mailem), który przypominałby im o ukończeniu części kursu. Po kilku 
powtórzeniach, nawyk zaczął się kształtować. Za każdym razem, gdy ból psychologiczny jest 
złagodzony z tych negatywnych emocji, użytkownik staje się bardziej uzależniony od e-
środowiska.   

Aby działać, uczący się musi mieć wystarczającą motywację, zdolność do wykonania 
pożądanego działania i musi być obecny wyzwalacz, aby aktywować zachowanie. 

Motywacja jest wzmacniana poprzez powiązanie go z zewnętrznymi wyzwalaczami 
odbieranymi codziennie (przypomnienia, aby skłonić użytkownika do wejścia na kurs 
elektroniczny). Dzięki ciągłej graficznej wizualizacji osiągniętego postępu i systematycznie 
otrzymywanych zmiennych nagrodach uczący się kończy sekcję lub osiąga dwudniowy strajk 
użytkowania (później opisany bardziej szczegółowo). Część umiejętności odnosi się do 
łatwości użytkowania. Projekt został stworzony, aby wyeliminować jak najwięcej zbędnych 
kroków, skracając czas na wykonanie pożądanego działania oraz wysiłek fizyczny i umysłowy 
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(cykle mózgowe) pracy zaangażowanej w podjęcie działań. Zwiększa również poczucie 
akceptacji społecznej, a także interakcji społecznej (certyfikacja na końcu, sekcje komentarzy 
i forum) [57].  

Ważne jest, aby wykłady były prowadzone w formacie wideo, co pozwala uczącym się na 
wstrzymanie i odtwarzanie wideo tyle razy, ile jest to potrzebne. Obok przycisku „Odtwarzaj” 
wideo zawiera również opcję generowania zakładek (uwagi/uwagi) i umieszczania ich na 
całej długości wideo. Te zakładki mogą być wykorzystane przez studenta do zaznaczenia 
najważniejszych momentów każdego wyjaśnienia. Ważne jest, aby pamiętać, że w każdym 
wykładzie wideo, istnieje obszar sekcji komentarzy, gdzie użytkownicy mogą zadawać 
pytania związane z sekcją. Umożliwia to uczniom interakcję jak w prawdziwej klasie, ale 
także zwiększa interakcję uczeń-nauczyciel, a także interakcję uczeń-uczeń. Jak pokazano, 
użytkownicy mogą głosować pozytywnie na każde pytanie lub komentarz (zwiększenie 
wewnętrznej przyczyny związanej z potrzebą akceptacji społecznej i akceptacji społecznej), 
odpowiadać lub przeglądać inne odpowiedzi. Wszystkie te opcje są włączone, aby wzmocnić 
interakcję społeczną i rozwinąć u uczącego poczucie wspólnoty i bycie częścią grupy 
(potwierdzone krytyczne dla zwiększenia motywacji). 

 

5.2 Rola nagród I powtórzeń w kursie 

Uczniowie dbają o oceny, ponieważ to na ogół określa, czy zdają kurs, czy nie. Jest to również 
sposób na pokazanie ich poziomu wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie, który jest silnie 
powiązany z potrzebą akceptacji społecznej i akceptacji społecznej każdego człowieka. 
Dlatego, dając uczniom ocenę jako zmienne nagrody w małych porcjach jest potężnym 
sposobem, aby utrzymać ich zaangażowanie. Pokazuje również uczącym się znaczenie stałej i 
trwałej pracy dla osiągnięcia ostatecznego celu [57].  

W zależności od rodzaju kursu lub materiałów, które wcześniej przeanalizowano, można 
zaproponować inne zadania praktyczne (np. quiz). Pod nim uczeń może udzielić odpowiedzi 
na różne pytania.  

Po tym, student może kliknąć na „Sprawdź odpowiedzi”. W tym samym przycisku określa się, 
że jeśli odpowiedzi są poprawne, sekcja jest oznaczona jako ukończona, a uczący się 
odblokowuje nagrodę za ocenę. W przypadku, gdy student nie wie, jak rozwiązać ćwiczenie, 
możliwość oglądania rozwiązania w formacie wideo jest dostarczana użytkownikowi. W 
ramach filmu ponownie dostępna będzie sekcja komentarzy w przypadku ewentualnych 
pytań, które mogą się pojawić. Po prawej stronie sekcja zasobów zawiera opcje pobierania 
instrukcji problemu w formacie PDF oraz rozwiązanie zarówno w formacie PDF, jak i wideo 
[57]. 
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Rys. 9 Projekt idei paska nagród I postępu w nauce [57]. 

 

Warto zauważyć, że wraz ze wzrostem liczby ukończonych sekcji i dodawaniem większej 
liczby notatek i zakładek zwiększa się również inwestycja dokonywana przez uczącego się w 
platformie. Ponieważ inwestycje w produkt stwarzają preferencje wobec tego konkretnego 
produktu ze względu na ludzką tendencję do przeceniania własnej pracy [61], 
prawdopodobieństwo powrotu osób uczących się do korzystania z e-platformy jest większe.  

Po wykonaniu zadania praktycznego użytkownik zapozna się z materiałem. Jednak po 
pewnym czasie krzywa Ebbinghausa pokazuje, że wiedza zaczyna być zapomniana [35]. Aby 
uniknąć tego efektu, rozwiązaniem jest umieszczenie pewnych zadań pamięci po pewnym 
czasie. 
 

5.3 Zadania wirtualnej rzeczywistości 

Instrukcje dotyczące opracowania określonego projektu mogłyby zostać przekazane uczącym 
się, jeżeli uczący się otrzymali już wszelką niezbędną wiedzę.  

Aplikacja VR jest jedną z sekcji, które uczniowie mogą wykorzystać w celu zdobycia wiedzy. 
W kursie elektronicznym jako narzędzie do osiągnięcia celów kursu należy wykorzystać 
rzeczywistość wirtualną. Musi on pomóc w dostarczaniu treści i zwiększaniu doświadczenia 
w nauce. Jeśli technologia wirtualnej rzeczywistości pozwala instruktorowi zrobić coś, czego 
nie da się zrobić bez niej, wówczas należy uwzględnić sekcję VR dla rzeczywistości wirtualnej. 
W przeciwnym razie należy zbadać inne sposoby, które mogą być bardziej wykonalne do 
wdrożenia. Zadania wirtualnej rzeczywistości zapewniają uczącym się większą ilość ćwiczeń, 
aby uczyć się pewnych tematów, które mogą wymagać bardziej wciągającego lub 
interaktywnego doświadczenia. 
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Wiele z tych elementów są również obecne w wielu popularnych i wirusowych gier: widok 
podobny do mapy od początku do końca, strategia ukierunkowana na cel, wykorzystanie 
zmiennych nagród i innych elementów do traktowania użytkownika, wykorzystanie 
projektów, które hakują użytkownika poprzez wyświetlanie wszystkich zrealizowanych już 
inwestycji, tworzenie nawyków poprzez wykorzystanie wyzwalaczy wewnętrznych i 
zewnętrznych itp. W ten sposób użytkownicy zostają podpięci do gier. Ideą projektu tego e-
środowiska jest również zaczepienie użytkowników, ale zamiast tego nauka. Wykorzystanie 
tych elementów jest uzasadnione, jeżeli oznacza to większą liczbę osób uczących się 
angażujących się w naukę i rozwijanie silnych nawyków w swoich procedurach. Wcześniejsze 
badania wykazały, że stosowanie grywalizacji do celów uczenia się zwiększa zaangażowanie 
studentów, stopnie zaszeregowania [82] i ma pozytywny wpływ na efekty uczenia się [83].  

Zastosowanie VR w edukacji daje możliwość tworzenia złożonych laboratoriów i konfiguracji 
bez konieczności wydawania wysokich kwot pieniędzy ani korzystania z dużych obszarów. 
Jest to szczególnie przydatne w przypadku przemysłowego i technicznego szkolenia 
zawodowego, ponieważ sprzęt niezbędny do skutecznego uczenia się jest stosunkowo drogi. 
Uczniowie korzystający z takich ram mogą albo obserwować części 3D lub zespoły z różnych 
widoków, albo brać udział w interaktywnych ćwiczeniach. Jest to korzystne w porównaniu z 
tradycyjnym uczeniem się, ponieważ zastosowanie VR łączy praktyczne podejście z wiedzą 
teoretyczną [84]. Ponadto student może swobodnie eksperymentować w ramach bez ryzyka 
szkodliwej konfiguracji, co wiąże się z kreatywnością i inicjatywą z własnej inicjatywy. W 
rezultacie motywacja uczniów do uczenia się i rozwijania umiejętności zostaje wzmocniona, 
co sprawia, że nauka jest znacznie wydajniejsza i skuteczniejsza. VR może również zachęcać 
uczniów do korzystania z dobrych praktyk dydaktycznych i wdrażania innowacyjnych modeli 
uczenia się w technologii. 

Oparty na VR system szkoleniowy w postaci poważnej gry symulującej w czasie rzeczywistym 
współpracę między robotami przemysłowymi a ludźmi, wykonujący proste zadania 
produkcyjne, przedstawiono w [14]. Przedstawiony scenariusz odnosi się do wspólnego 
obchodzenia się z taśmą do budowy części kompozytowych w przemyśle lotniczym.  

W rozszerzonym badaniu Yilmaz (2018) dokonuje przeglądu literatury dotyczącej 
wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej w edukacji, w tym 38 artykułów opublikowanych 
w latach 2016-2017 [10]. Obejmuje to porównanie poziomów i dziedzin edukacji, rodzajów 
stosowanych materiałów AR oraz korzyści edukacyjnych tego podejścia.  

Poprzez umieszczenie treści cyfrowych w realnym środowisku AR jest obiecującym 
narzędziem do opracowania nowej metodologii uczenia się związanego z przestrzenią 
roboczą [13]. Pozytywne skutki AR w tym kontekście udowodniono w różnych aspektach, np. 
w zakresie skuteczności instrukcji dotyczących zwiększonej uwagi, uczestnictwa i motywacji 
użytkowników [12]. Ponadto eksperymentalny i rozpoznawczy charakter działań AR można 
dobrze połączyć z zlokalizowanymi i konstruktywistycznymi teoriami uczenia się [85]. 
Wreszcie, najważniejszą zaletą AR jest „unikalna zdolność do tworzenia wciągających 
hybrydowych środowisk uczenia się, które łączą obiekty cyfrowe i fizyczne, ułatwiając tym 
samym rozwój umiejętności przetwarzania, takich jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie 
problemów i komunikowanie się poprzez współzależne ćwiczenia współpracy.”, według 
Dunleavy’ego, Dede i Mitchella (2009, s. 20) [85].  
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Edukacja w zakresie obsługi i konserwacji maszyn (od pojazdów silnikowych do całych 
zakładów przemysłowych) ma często pierwszorzędne znaczenie w procesie kształcenia 
przemysłowego i technicznego szkolenia zawodowego [86]. Maszyny te są nie tylko coraz 
bardziej złożone, ale nie można zagwarantować pełnej dostępności każdej ich części 
(przestrzennej i związanej z treścią) w każdym przypadku ze względu na większą spójność 
funkcjonalną. Przezwyciężając lukę medialną między rzeczywistymi a cyfrowymi treściami 
szkoleniowymi, AR nie tylko wizualizuje elementy maszyn, które są praktycznie ukryte, ale 
może również pokazać powiązane procesy i relacje przyczynowo-skutkowe w kontekście 
semantycznym. Ponieważ AR wiąże się również z rzeczywistym środowiskiem i po prostu 
wyświetla dodatkowe warstwy, jest raczej używany w połączeniu z prawdziwymi 
ustawieniami. Jego typowe zastosowanie może obejmować rozpoznawanie komponentów i 
ich etykietowanie, dzięki czemu student może uczyć się jednocześnie, patrząc na prawdziwe 
maszyny. Ponadto AR można wykorzystywać do wystawiania elementów ukrytych z zewnątrz 
lub do prezentacji symulacji rzeczywistych procesów, takich jak przepływy energii lub 
informacji lub transfery ciepła.  

AR może również wspierać techników w zakresie obsługi technicznej i pomocy technicznej, 
podczas gdy nie są wystarczająco doświadczeni, aby radzić sobie z rosnącą złożonością 
nowoczesnych produktów [40]. Porcelli et al., przedstawia główne wyzwania techniczne i 
organizacyjne, z którymi należy stawić czoła, aby wprowadzić AR również w procesie 
realizacji usług konserwacyjnych, poprzez studium przypadku w kontekście przemysłowym.  

Jednym z głównych problemów napotykanych w ręcznych stanowiskach montażowych jest 
błąd ludzki w wykonywaniu operacji. Dalle Mura, Dini i Failli (2016) proponują innowacyjny 
system oparty na interakcji między czujnikiem siły a sprzętem rzeczywistości rozszerzonej 
(AR) wykorzystywanym do przekazywania pracownikowi niezbędnych informacji na temat 
prawidłowej sekwencji montażu oraz do ostrzegania ich w przypadku wystąpienia błędów 
[87]. 

Michalos i in. (2016) przedstawia narzędzie rozszerzonej rzeczywistości (AR) służące 
wspieraniu operatorów, w których ludzie i roboty współpracują we wspólnym miejscu pracy 
przemysłowej [88]. System zapewnia wizualizację AR procesu montażu, instrukcje wideo i 
tekstowe oraz aktualizacje stanu produkcji. Narzędzie zwiększa również bezpieczeństwo 
operatora i jest zgodne ze środowiskiem montażu hybrydowego dzięki możliwościom 
zanurzeniowym technologii AR. Konfiguracja sprzętu składa się ze sprzętu i markerów AR, 
urządzeń przenośnych do wprowadzania przez użytkownika oraz infrastruktury sieciowej do 
łączenia robota z bazą danych pamięci masowej.  

Zadania rzeczywistości wirtualnej e-środowisko mogą skłonić użytkownika do pobrania 
aplikacji na swój telefon komórkowy równolegle, aby mieć demo w środowisku Coursevo i 
ukończyć określony poziom lub zadanie w celu wsparcia przyjęcia materiałów. Powodem 
tego jest to, że e-kurs projektu MILAN jest przygotowany do dostarczania treści online. 
Dlatego osoby uczące się potrzebują środowiska wirtualnej rzeczywistości, aby były dostępne 
w każdej chwili, w dowolnym miejscu i bez konieczności zakupu drogiego sprzętu.  

Wymogi te sugerują, że najskuteczniejszym sposobem zapewnienia osobom uczącym się 
technologii wirtualnej rzeczywistości jest korzystanie z własnych smartfonów lub tabletów, 
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tak jak sugerowano w poprzednich badaniach [2], [6]. Korzystanie z tych urządzeń umożliwia 
uczącym się zanurzenie się w wirtualnych światach praktycznie bez żadnych kosztów. 
Potrzebny jest tylko zestaw słuchawkowy VR, który można znaleźć w Internecie. 

Ważne jest, aby zauważyć, że chociaż przynosi wyraźne korzyści poprzez zmniejszenie 
kosztów dla użytkownika do niemal zera i dotarcie do każdego ucznia z takim podejściem, 
interaktywne doświadczenie jest w jakiś sposób obniżone.  

Warto jednak zauważyć, że w zadaniach VR w środowisku e-learningowym można 
poinformować uczącego się, że aplikacja wirtualnej rzeczywistości jest również dostępna dla 
profesjonalnych zestawów słuchawkowych VR, takich jak Oculus Rift lub HTC Vive. Dzięki 
kilku modyfikacjom aplikacja może zostać wyeksportowana do pracy z tymi urządzeniami.  

Projektowanie i rozwój aplikacji VR jest odpowiedni do pracy z silnikiem gry Unity (wersja 
2019 lub 2020). Unity to platforma programistyczna, która umożliwia tworzenie środowisk 
rzeczywistości wirtualnej 2D, 3D, a następnie eksportowanie ich na różne platformy 
(Android, iOS, Oculus Rift, HTC Vive itp.). Ponadto zintegrowane środowisko programistyczne 
Microsoft Visual Studio 2017 lub nowsze może być wykorzystane do opracowania poprawnej 
funkcjonalności aplikacji w połączeniu z językiem programowania C#.  

Przykład 360-stopniowego widoku i wyjaśnienia robota przemysłowego, rotacji robotów na 
osi drugiej i rotacji robota na osi piątej realizowanej za pomocą oprogramowania Unity.  

W celu wygenerowania audio z niezbędnymi wyjaśnieniami wykorzystano narzędzie 
demonstracyjne z tekstem do mowy przez IBM [89]. Model robota uzyskano z Unity Asset 
Store [91].   

Technika pozwala na wprowadzenie instrukcji tekstowych i głosowych stale wyświetlanych 
użytkownikowi, które są również odtwarzane jako dźwięk na początku zadania. 

 

 

 
Rys. 10 Opcje instrukcji w aplikacjacjach VR. 
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Rys. 11 Główna zasada włączania aplikacji VR do kursu. 

 

6 UWAGI NA ZAKOŃCZENIE 

E-learning  powinien uwzględniać technikę umożliwiającą i oszczędzającą czas oraz zasoby do 
celów uczenia się, zwłaszcza w celu szkolenia studentów i pracowników z nowymi i szybko 
rozwijającymi się technologiami, takimi jak automatyzacja i robotyka, w przypadku których 
zdalne udostępnianie sprzętu i zasobów dydaktycznych pozwala zwiększyć wydajność i 
skuteczność procesu uczenia się. Należy jednak zauważyć, że kluczowe znaczenie ma 
wdrożenie zasad uczenia się mieszanego. Określenie jasnych ścieżek uczenia się i możliwość 
powtórzenia niektórych lekcji pomaga uczniom w jak najskuteczniejszy sposób zdobywać 
wiedzę. Aplikacje VR i AR stanowią niezbędne wsparcie dla szkolenia praktycznego, które jest 
niedostępne w wielu kursach offline lub online. 
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