Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Popolnoma interaktiven izobraževalni program za module usposabljanj za mehatroniko in biomehatroniko.
Program je zasnovan kot "mešano učenje", kar pomeni kombinacijo
standardnih in naprednih oblik izobraževanja (e-učenje z interaktivnimi spletnimi sestanki in virtualno učilnico), ki pomaga povečati
učinkovitost izobraževalnega procesa.
V razvoj programa je vključena skupina ekspertov iz 3 evropskih držav.
Program je dostopen v 4 jezikih:
češkem, angleškem, nemškem in slovenskem.

Ciljna skupina
Zaposleni v malih in srednjih
podjetjih v strojništvu
Študenti tehničnih šol
Pripravniki v šoli
Brezposelni ljudje
Managerji malih in srednjih podjetij
Vodje usposabljanj v izobraževalnih
institucijah

Izdelki
Priročnik
za uporabnike

Priročnik
za učitelje

je podporna knjiga študentom
za mehatroniko in biomehatrioniko.
Opisuje osnovno raven znanja
o mehaniki, elektroniki,
pnevmatiki, hidravliki
in biomehatroniki.

je sestavljen iz strukture vodnika
za tečaj, študij primerov, vaj,
metodologije, testnih orodij.

E-učenje

Mehatronični
laboratorij v Opavi

je spletno orodje za spletne
konference in rešitev e-učenja, ki
omogoča interaktivne spletne
sestanke in virtualno učilnico.

orodja in oprema za praktično
usposabljanje na elektronskem
in hidravličnem/pnevmatičnem
delovnem mestu.

Prednosti e-učenja

E-učenje ti da globalne
priložnosti. Pridružiš se
lahko razgovorom ali
izmenjuješ informacije z
drugimi, ki so vključeni,
ne glede kje so.

Tehnološka orodja omogočajo
boljše sodelovanje med študenti.
V spletnem okolju je lažje delati,
saj e-učencem ni potrebno biti
v istem prostoru.

Je samozapakirano! Lahko
vzameš module, ki so
potrebni in lahko delaš
kjerkoli. Fizična prisotnost ni
potrebna.
Delaš lahko kjerkoli si ob
katerem koli času – tečaji
so na voljo 24/7 in udeležiš
se jih, ko ti ustreza.
Potrebuješ samo dostop
do računalnika in interneta.

V vseh lekcijah lahko bereš učno
gradivo na spletu ali ga preneseš
za učenje kasneje. Po vsaki lekciji
lahko testiraš svoje znanje.

www.biomechatronics.eu
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