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Erasmus + jest nowym unijnym programem w dziedzinie 

kształcenia, szkoleń, młodzieży i sporu. Trwa przez siedem lat, od 

2014 do 2020 roku. Program zapewnia poszerzenie wiedzy i 

umiejętności studentów, uczniów szkolenia zawodowego, kadry 

nauczycielskiej, młodych pracowników oraz wolontariuszy. 

Wspiera również organizacje mogące wziąć udział w działaniach 

projektu oraz w partnerstwie w celu rozpowszechniania innowacji 

w kształceniu i szkoleniu młodych ludzi.

Cel projektu

RUSOS

Głównym celem projektu jest stworzenie materiałów edukacyjnych 

dla nauczycieli przedmiotów technicznych w zasadniczych szkołach 

zawodowych na bazie podstawowej i najnowszej wiedzy w zakresie 

robotyki.

  Poprawa przygotowania absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych,

 Kształcenie nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych w 

dziedzinie robotyki,

 Utworzenie edukacyjnej platformy ICT oraz wirtualnego 

laboratorium,

 Aby wzmocnić związek między kształceniem, szkoleniami 

oraz światem pracy.

Treść projektu

RUSOS

Treść projektu ma na celu przygotowanie materiałów do nauki - 

lekcji z dziedziny robotyki na podstawie e-learningu, które zostaną 

ustalone dla nauczycieli szkół. Tym samym przygotowani 

nauczyciele będą następie przekazywać tę wiedzę swoim uczniom. 

Przekazem projektu jest opracowanie edukacyjnych systemów ICT 

i wirtualnego laboratorium, które umożliwiają kontrolowany 

dostęp do tych materiałów, możliwość monitorowania i oceny 

postępów, jak również użytkowników platformy, możliwość 

komunikacji i wymiany pomysłów, wiedzy i doświadczenia.
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DLACZEGO PROJEKT

JEST POTRZEBNY

Obecna sytuacja rosnącej konkurencji na rynku europejskim i światowym oraz wynikająca z tego 

presja na obniżenie cen i forsowanie w słowackich przedsiębiorstwach korzystania z nowoczesnych 

zautomatyzowanych i robotycznych systemów produkcyjnych. Po ocenie analizy stanu techniki 

uzyskano pewne wnioski, wykazujące na brak informacji z zakresu robotyki wśród absolwentów. Niski 

poziom kształcenia w dziedzinie robotyki spowodowany jest złym zapleczem materialnym i 

technicznym w szkołach średnich, a także słabym poziomem teoretycznych i praktycznych doświadczeń 

kadry nauczycielskiej. Dlatego też kadry nie są w stanie przekazać dalej istotnego i zadowalającego 

poziomu kształcenia w dziedzinie robotyki. To pokazuje jasno potrzebę i konieczność edukacji w 

zakresie robotyki, która może być odpowiednio zagwarantowana ze strony profesjonalnie 

przeszkolonych nauczycieli. Nauczyciele skorzystają na zdobyciu najnowszych informacji i wiedzy z 

zakresu obecnie bardzo popularnej i atrakcyjnej robotyki przemysłowej i serwisowej, zyskując zaletę 

jaką jest profesjonalizm.

O PROJEKCIE

Projekt skupia się na kształceniu nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych w dziedzinie robotyki, na 

innowacyjnych, wysokiej jakości i zaktualizowanych informacjach z zakresu robotyki. Innowacja 

projektu polega na stworzeniu materiałów do nauki dla nauczycieli przedmiotów technicznych w 

zasadniczych szkołach zawodowych, które są stworzone na bazie podstawowej, jak i najnowszej wiedzy 

w zakresie robotyki.

Nauczyciele  przekształcą następnie uzyskane wiadomości we własne materiały edukacyjne, w postaci 

programów konkretnych przedmiotów, modułów tematycznych do  wykorzystania w różnych zajęciach, 

w tym także w pracach kół zainteresowań  powiązanych z robotyką. Zaplanowane innowacyjne 

materiały dydaktyczne, platforma ICT i wirtualnego laboratorium są postrzegane jako interaktywne 

źródło wiedzy umożliwiające interakcję między uczniami a nauczycielami. Zaangażowanie konkretnych 

grup i rodzajów organizacji (w celu wzmocnienia w programie uczestnictwa osób o określonych 

potrzebach. Głównym celem projektu jest stworzenie materiałów do nauki dla nauczycieli przedmiotów 

technicznych w zasadniczych szkołach zawodowych. Materiały powinny być częścią kształcenia i 

szkolenia dla wszystkich uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych.



Pracowania wyposażona w robota równoległego 

ABB Flex picker

Pracownia wyposażona w dwuramiennego robota 

MOTOMAN SDA10F

Laboratoria 

szkoleniowe:

Pracownia przeznaczona do inteligentnego 

montażu nieukierunkowanychprzedmiotów 3D za 

pomocą robota SCARA

Pracownia wyposażona w robota przemysłowego 

OTC AlmegaAX-V6
Laboratorium robotów serwisowych



REZULTATY

WPŁYW

Platforma learningowa ITC bazująca na e-learningu, będzie dotyczyć 

aktualnych informacji z zakresu robotyki przemysłowej i serwisowej. 

Platforma powstanie w celu łatwej obsługi i intuicyjności z wielojęzyczną 

treścią przeznaczoną dla wszystkich trzech krajów włączonych do projektu, 

a także w celu jej ogólnej funkcjonalności i użyteczności,

Wirtualne laboratorium zaprojektowane będzie jako interaktywne źródło 

wiedzy, pozwalające na interakcję między uczniami i nauczycielami. Będzie 

składało się z wirtualnych modeli 3D urządzeń robotycznych i 

automatycznych, z którymi będzie można pracować w wirtualnej 

rzeczywistości. Wirtualne laboratorium będzie wykorzystywane do 

sprawdzania wiedzy praktycznej zdobytej podczas szkolenia na platformie 

ICT.

Działania projektu zmierzają do zwiększenia współpracy w dziedzinie 

poznawania robotyki przez nauczycieli w zasadniczych szkołach 

zawodowych, jak i uczniów i pracodawców. Kolejnym celem projektu jest 

zwiększenie współpracy oraz przygotowanie na sukces absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych oraz ich integrację z pracownikami firm.

PROJEKT
Wydarzenia upowszechniające projekt obejmują regularne aktualizacje 

internetowej strony projektu, gdzie znajdują się aktualne informacje o 

wydarzeniach, działaniach i spotkaniach projektowych. Część strony 

internetowej jest pozbawiona podstawowych informacji o projekcie, a 

wersja końcowa przetworzonych raportów z poszczególnych rezultatów.

Upowszechnienie projektu obejmuje również promocję w zasadniczych 

szkołach zawodowych, w telewizji regionalnej w Bardejowie, 

czasopismach szkół średnich i na profesjonalnych spotkaniach z firmami. 

Opublikowanie wyników projektu odbywa się co roku w czerwcu na 

konferencji OPTIROB, a w listopadzie na konferencji ICMERA w 

Rumunii, gdzie przygotowywane są artykuły, które powstały podczas 

rozwiązywania rezultatów projektu.

Te działania naukowe umożliwiają odbycie dyskusji i wdrożenie 

niektórych nowych kierunków i metod akceptowalnych dla projektu.



WPŁYW

PROJEKTU

Dzięki realizacji projektu wzrośnie poziom wykształcenia w dziedzinie 

robotyki, która jest kluczem do nowoczesnej zautomatyzowanej produkcji. 

Projekt stworzy materiały dydaktyczne, które powinny stać się częścią 

szkolenia i kształcenia wszystkich uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

Wpływ na grupę docelową „Nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych”: 

Nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych będą czerpać korzyści z 

projektu dzięki najnowszym informacjom i wiedzy z zakresu robotyki 

przemysłowej i serwisowej, poprawiać własne wykształcenie w zakresie 

niezwykle atrakcyjnej, innowacyjnej i cieszącej się dużym 

zapotrzebowaniem dziedzinie. To poprawi ich pracę, odpowiednio pozwoli 

im na możliwość rozwoju kariery i lepsze zaistnienie na rynku pracy.

Wpływ na grupę docelową „Firmy produkcyjne”:

W dłuższym czasie trwania projektu także firmy produkcyjne 

zatrudniające nowych pracowników z rankingów absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych, będą czerpały korzyści, ponieważ nowi 

absolwenci będą mieli wysokiej jakości, najnowszą i innowacyjną wiedzę 

oraz umiejętności w zakresie wdrażania, zarządzania, programowania i 

utrzymania systemów robotycznych.

Wpływ na grupę docelową „Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych”: 

Chociaż projekt koncentruje się przede wszystkim na edukacji nauczycieli 

zasadniczych szkół zawodowych w dziedzinie robotyki, możliwość 

skorzystania z niego będą mieli również uczniowie zasadniczych szkół 

zawodowych, jako kształcenie zawodowe z zakresu robotyki na wysokim 

poziomie, co dostarczy im najnowszych informacji z dziedziny wdrażania, 

programowania i zarządzania robotami, a tym samym pozwoli im na 

uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy i na możliwość 

lepszego wdrożenia.

Ogólny wpływ na grupy docelowe:

 zapewnienie szansy dla poszczególnych jednostek na rozwój ich 

całego potencjału oraz poprawę własnej przewagi konkurencyjnej 

na rynku pracy,

 zapewnienie pomyślnego wprowadzenia grup docelowych na 

krajowy rynek pracy,

 dożywotnia nauka i planowanie kariery,

 wsparcie grup docelowych poprzez szukanie lepszej posady na 

rynku pracy,

 zwiększenie atrakcyjności i jakości programów nauczania oraz 

programów kształcenia zawodowego.



M1- ROZPOCZYNAJĄCE SPOTKANIE 

PARTNERSTWA, KOSZYCE, 

SŁOWACJA

Spotkanie inauguracyjne partnerstwa odbyło się w Koszycach 

11.11.2015 roku; uczestniczyli w nim wszyscy partnerzy z 

wyjątkiem partnera VETEC German, który wycofał się z 

projektu. Razem w spotkaniu brało udział 14 uczestników. Na 

spotkaniu podano ogólne informacje dotyczące projektu, 

harmonogram, cele, finansowanie projektu oraz opis 

rezultatów. Częścią spotkania było również zaprezentowanie 

partnerów projektu - PIAP Warszawa, MANEX Kosice, 

Politechnika Lubelska, TUKE, Cluster AT+R, SŠJH 

Bardejów, gdzie każdy z partnerów przedstawił swoje 

obowiązki.

Koordynator projektu zaprezentował szczegółowe informacje 

o każdym rezultacie projektu; zaprezentowany został również 

Diagram Gantta. We współpracy ze wszystkimi partnerami 

przygotował plan działania zawierający zadania i czynności 

przewidziane dla wszystkich partnerów na kolejny okres 

projektu. Określono cele, terminy i czynności dla rezultatów 

pracy intelektualnej. Na końcu uzgodniono podział ról 

pomiędzy partnerami zgodnie z obowiązkami oraz 

uzgodniono datę kolejnego spotkania.

M2 - DRUGIE SPOTKANIE 

PARTNERSTWA, KAZIMIERZ 

Drugie spotkanie partnerstwa miało miejsce 20.05.2016 roku 

w Kazimierzu Dolnym, Polska – wzięli w nim udział wszyscy 

partnerzy, łącznie 15 uczestników. Na początku spotkania 

zweryfikowano wykonanie planu działania oraz zadania 

ustalone na pierwszym spotkaniu inauguracyjnym. Na 

spotkaniu zaprezentowano również nowego partnera - 

Politechnikę Bukareszteńską, która zapisała się do projektu 

1.04.2016 roku.

Ponadto, przedyskutowano rezultaty projektu: O1 - Analiza 

wymagań dla grup docelowych, O2 Zestaw materiałów 

szkoleniowych dla nauczycieli zasadniczych szkół 

zawodowych w dziedzinie robotyki oraz O3 - Platforma 

szkoleniowo-edukacyjna ITC przeznaczona do szkolenia 

nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych w dziedzinie 

robotyki. Pomiędzy partnerów podzielono resztę obowiązków 

oraz uzgodniono datę kolejnego spotkania w Bukareszcie, 

Rumunia. Przedyskutowano również sprawy dotyczące 

realizacji seminarium upowszechniającego, które powinno 

odbyć się w październiku 2016 na Słowacji.



M3 – TRZECIE SPOTKANIE 

PARTNERSTW, BUKARESZT, RUMUNIA

2017 r. w stolicy Rumunii - Bukareszcie. Wzięli w nim 

udział wszyscy partnerzy, łącznie 12 uczestników. Na 

początku tego spotkania odczytano wyniki z 

tymczasowego raportu oraz kwestie finansowe, będące 

wynikiem działań sprawozdawczych, płatności itd. W 

kolejnej części spotkania rozmawiano głównie o rezultacie  

projektu nr 2 - Zestaw materiałów dydaktycznych na 

potrzeby szkoleń dla nauczycieli szkół średnich w 

dziedzinie robotyki oraz nr 3 - Platforma szkoleniowo-

edukacyjna ITC przeznaczona do szkolenia nauczycieli 

szkół średnich w dziedzinie robotyki.

Koordynator Projektu we współpracy z partnerami 

podzielił zadania związane z rezultatami projektu oraz 

wydarzeniami upowszechniającymi, gdzie na przykład 

zdecydowano, że wkład w postaci artykułu na konferencji 

międzynarodowej RIE 2017 w Sofii, Bułgaria, wraz z 

prezentacją ulotek i newsletterów zostanie opublikowany 

jako część rozpowszechniania projektu. Zakończeniem 

spotkania było uzgodnienie terminu ostatniego spotkania 

ustalonego na 29.09.2017 r.

SEMINARIUM UPOWSZECHNIAJĄCE,

BARDEJÓW, 6.10.2016

Głównym celem wydarzenia była promocja 

międzynarodowego projektu Erasmus plus: „RUSOS - 

Robotyka dla nauczycieli zasadniczych szkół 

zawodowych” składa się z wprowadzenia do dwóch 

podstawowych informacji na temat projektu oraz z 

zaprezentowania jego aktualnych rezultatów - materiały 

dydaktyczne z dziedziny robotyki przemysłowej i 

serwisowej, opcje platformy e-learningowej Moodle do 

tworzenia wirtualnego laboratorium.

Działania obejmujące wykłady z robotyki dotyczące 

wiedzy podstawowej i najnowszej, jak również praktyczne 

zaprezentowanie robota przemysłowego UR5 firmy 

Industrial Solutions, Koszyce. Ramię robotyczne zostało 

użyte przez uczestników w celu wyjaśnienia zasad ruchu, 

jak i samego w sobie programowania.

Wśród uczestników znaleźli się nauczyciele szkół średnich, 

przedstawiciele przedsiębiorstw oraz uczniowie.



Rezultat projektu nr 1: Analiza grup docelowych

Celem rezultatów pracy intelektualnej było wdrożenie szczegółowej analizy w celu określenia potrzeb i wymagań grup 

docelowych, przeprowadzonej we wszystkich krajach partnerstwa. Na potrzeby przeprowadzania analiz wybrano przedstawicieli 

grup docelowych bezpośrednio kontaktujących się przez partnerów projektu, ale także na spotkaniach osobistych, a także 

wykorzystano kolejny nowy formularz gromadzenia danych, jakim było badanie ankietowe online. Ocenę analizy 

przeprowadzono dla każdego kraju, jak również dla całego świata. Ten rezultat pracy intelektualnej zawiera następujące 

zadania:

1. Opracowanie pierwszej wersji kwestionariusza w celu analizy grup docelowych,

2. Ocena pierwszej wersji kwestionariusza przeprowadzona przez wszystkich partnerów,

3. Wdrożenie uwag partnerów i przygotowanie pierwszej wersji kwestionariuszy,

4. Przedstawienie kwestionariusza grupom docelowym,

5. Analiza i ocena kwestionariuszy,

6. Sformułowanie merytorycznej zawartości rezultatów pracy intelektualnej O2 i O3,

7. Opracowanie analizy wymagań grupy docelowej,

8. Ocena pierwszej wersji analizy wymagań grup docelowych przez wszystkich partnerów,

9. Opracowanie ostatecznej wersji analizy grupy docelowej na podstawie opinii partnerów,

10. Opracowanie pierwszej wersji raportu D1 na podstawie analizy potrzeb grup docelowych,

11. Ocena pierwszej wersji raportu D1 przez wszystkich partnerów,

12. Opracowanie ostatecznego wydania D1.

Stworzenie kwestionariuszy ma na celu zdobycie informacji na temat rzeczywistych potrzeb użytkowników. Zawierają one 

pytania dotyczące: danych faktograficznych oraz klasyfikacji ankietowanych, takich jak określenie stanowiska pracy 

ankietowanego, danych, takich jak rodzaj nauczania preferowanego przez ankietowanego oraz kwestii dotyczących znajdowania 

informacji na temat poziomu wiedzy systemów A&R [Rozszerzonej Rzeczywistości]. W celu uzyskania odpowiednich informacji z 

różnych grup docelowych stworzono dwa rodzaje kwestionariuszy. Jeden dla managerów i techników przedsiębiorstw 

produkcyjnych, drugi dla nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych.

Kwestionariusze zostały przekazane wszystkim reprezentantom grup docelowych projektu:

 Nauczycielom szkół średnich,

 Przedsiębiorstwom produkcyjnym,

 Uczniom zasadniczych szkół zawodowych.

Aby uzyskać wymaganą liczbę wskazówek, wszyscy partnerzy zdecydowali się spełnić poniższe warunki:

 Wypełnionych kwestionariuszy obydwu grup docelowych przez przynajmniej 20 przedsiębiorstw i 20 szkół średnich w 

każdym kraju partnerstwa - pracowników firm produkcyjnych oraz nauczycieli szkół średnich. Ogólnie, wypełnionych powinno 

być około 240 kwestionariuszy, aby można było uznać je za odpowiedni wzorzec do uzyskania odnośnych informacji.

REZULTATY PROJEKTU



REZULTATY PROJEKTU

Rezultat projektu nr 2: Zestaw materiałów szkoleniowych przeznaczonych na szkolenia nauczycieli szkół 

średnich w zakresie robotyki

Celem projektu jest głównie stworzenie materiałów do nauki dla nauczycieli przedmiotów technicznych w 

zasadniczych szkołach zawodowych do ustalenia na podstawie podstawowej i najnowszej wiedzy w zakresie 

robotyki. Nauczyciele  zasadniczych szkół zawodowych przekształcą następnie uzyskane wiadomości we 

własne materiały edukacyjne, w postaci programów konkretnych przedmiotów, modułów tematycznych do  

wykorzystania w różnych zajęciach powiązanych z robotyką. Zaplanowane innowacyjne materiały 

edukacyjne są postrzegane jako interaktywne źródło edukacyjne umożliwiające interakcję między uczniami 

a nauczycielami.

Na Słowacji oraz we wszystkich krajach partnerstwa przeprowadzono głęboką analizę i rozpoznanie potrzeb 

i wymagań grup docelowych, wszyscy partnerzy zostaną zaangażowani w projekt, a ocena będzie 

przeprowadzona z jednej strony osobno dla każdego kraju, ale również globalnie dla wszystkich krajów 

partnerskich. TUKE zasugerował, że materiały dydaktyczne - lekcje zostały wybrane spośród dwóch 

podstawowych zagadnień robotyki:

 Robotyki przemysłowej - podstawowe pojęcia i definicje wraz z parametrami, programowaniem, 

bezpieczeństwem systemów robotycznych, systemami wizualnymi i systemami kamer dla robotów, robotyki i 

efektorów, urządzeniem czujnikowym dla robotów przemysłowych.

 Robotyki serwisowej - Wprowadzenie do robotyki serwisowej, podstawowe pojęcia i definicje 

robotyki serwisowej, kołowe roboty serwisowe (przykłady, zastosowania), gąsienicowe roboty serwisowe 

(przykłady, zastosowania), roboty latające, pływające, wspinające się... (przykłady, zastosowania), 

urządzenia czujnikowe dla robota przemysłowego, systemy wizualne i systemy kamer robotów serwisowych 

(przykłady, zastosowania), systemy wieloagentowe i wielorobotowe, rozwój trendów w obszarze usług 

robotyki.

Ogólny proces przygotowywania kursu składa się z kilku kroków. Struktura procesu została zobrazowana na 

Rys. 1 Krok pierwszy, należy określić, dla której grupy docelowej organizujemy kurs. Proces ten ogranicza 

się do kilku grup docelowych. Po zmodyfikowaniu kursów możliwe jest skorzystanie z istniejących kursów 

dla innych grup docelowych. Drugim istotnym krokiem w procesie jest określenie kluczowych celów lekcji. 

Ta część jest ściśle uzależniona od wymagań projektu RUSOS, partnerów i SMEs-ów [sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw]. Gdy te dwa warunki zostają spełnione, rozpoczynamy kurs. Samouczek 

oprogramowania e-learningowego musi spełniać i być dobrany do potrzeb i celów nauki wybranej grupy 

uczniów, nauczycieli, pracowników. Samouczek sam w sobie znajduje się w środowisku sieciowym Moodle. 

Opinie użytkowników kursu są gromadzone i wykorzystywane do stopniowego polepszania, aktualizowania i 

doskonalenia zakresu szkolenia.

Rys. 1 Proces tworzenia i przygotowywania kursu
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Ogólny proces przygotowywania kursu określa kluczowe fazy, których należy przestrzegać w celu pomyślnej 

realizacji kursów szkoleniowych RUSOS.

Lekcje RUSOS są stworzone tak, że każda lekcja zawiera:

 Cel lekcji,

 Wprowadzenie do lekcji

 Wyjaśnienie konkretnego tematu, jako części lekcji - tekst/grafika multimodalna,

 Przykład (przykład praktyczny),

 Szkolenie - szkolenie w formie testowej (zestaw kilku właściwych pytań, zadań itd.)

Aby być w stanie rozpocząć kurs RUSOS, należy posiadać komputer z podłączeniem do Internetu, znać adres 

strony, na której znajduje się cały system oraz mieć założone hasło użytkownika. Poniższe instrukcje 

podsumowują możliwości i korzystanie z pakietu oprogramowania Moodle (w zależności od uprawnień 

użytkownika), wykorzystywanego przez projekt RUSOS, jako system e-learningowy do zamieszczania, 

edytowania i aktualizowania materiałów szkoleniowych - lekcji dla grup docelowych. Moodle to pakiet 

oprogramowania przeznaczony do wspierania edukacji e-learningowej, edukacji na odległość i odbywaniu kursów 

w formie online dostępnych w Internecie. Jest dostępny jako darmowe oprogramowanie (GNU GPL) i działa na 

każdym urządzeniu PHP z bazami danych MySQL. Środowisko rozwoju zainstalowane jest na serwerze TUKE i 

korzysta z systemu operacyjnego Windows. Dostęp do narzędzi e-learningowych znajduje się na stronie 

internetowej: http://rusos.sjf.tuke.sk/moodle/, w sieci, patrz Rys. 2.

Użytkownicy, administratorzy i grupy docelowe kursu e-learningowego RUSOS korzystają z tego samego 

adresu strony internetowej w celu dostępu do systemu edukacji. W zależności od loginu użytkownika, 

możliwa jest praca na tym systemie na różnych poziomach:

1. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, pracownicy SMEs-ów:

- lekcje i ćwiczenia,

- możliwości udzielania się na konkretnym forum kursu i czatu RUSOS,

2. Nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych:

- możliwości edytowania kursu (edycja i zarządzanie kursem),

- udział w dyskusjach na forum administracji,

- monitorowanie postępu nauki w grupach docelowych oraz dostęp do kursu,

3. Administrator: 

- zaawansowane możliwości administrowania środowiskiem sieciowym kursu.

Rys. 2 Środowisko e-learningowe kursu RUSOS
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Po zalogowaniu się użytkownika na portalu internetowym, automatycznie zostaje on dodany do listy 

użytkowników kursu RUSOS.

Proces aktualizacji kursu RUSOS opiera się na poniższych krokach (Rysunek 3).

1. Najpierw określamy cel aktualizacji, istnieją dwie różne możliwości:

 Dostosowanie zakresu spełnienia potrzeb konkretnej grupy docelowej.

 Aktualizacja zmian w związku z rozwojem nowych technologii.

2. Dokładny dobór materiałów lekcyjnych do aktualizacji. Bardzo ważne jest, aby zapewnić uczniom 

logicznie zamkniętą i przydatną treść.

3. Następnym krokiem jest aktualizacja kursu. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian, należy 

utworzyć kopię zapasową wszystkich danych kursu. Nazwa pliku z kopią zapasową powinna 

zawierać informację o dacie wprowadzenia zmian. Aktualizacji powinna dokonać jedna osoba, jeśli 

to możliwe, w takim samym stylu kursu/lekcji.

4. Do rejestrowania wykazu dotyczącego zmian kursu należy użyć rejestru. Wykaz ten powinien 

zawierać informację o tym kto, kiedy i co zmienił.

5. Jeżeli lekcja wymaga gruntownej zmiany, zaleca się stworzenie nowej lekcji przed aktualizacją 

istniejącej. Jedną z korzyści tego rozwiązania jest dostęp do starszej wersji lekcji.

6. Każda zmiana w kursie powinna być dokładnie sprawdzona przed publikacją. Testy nie powinny 

być wykonywane przez osoby wprowadzające zmiany. W trakcie sprawdzania, należy skupić 

głównie uwagę na spójność treści, nazwy i format kursu.

7. W razie wystąpienia błędów, po wykonaniu tych kroków należy powtórzyć proces aktualizacji.

Stworzenie ostatecznej wersji materiałów szkoleniowych zostało przeprowadzone na podstawie wywiadów i 

konsultacji z konsorcjum w sprawie etapów ukończenia, treści oraz kontekstu przygotowanych materiałów 

dydaktycznych - lekcji dotyczących robotyki przemysłowej i serwisowej wraz z wyszczególnieniem każdego 

kraju partnerskiego. System szkoleniowy RUSOS zawiera następujące lekcje:

Rys. 3 Proces aktualizacji w RUSOS
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Projektowanie materiałów dydaktycznych – lekcji:

1. Wprowadzenie do robotyki przemysłowej (historia, pierwsze roboty, tendencje rozwojowe)

2. Definicja i konstrukcja robotów przemysłowych

3. Funkcje i parametry robotów przemysłowych

4. Bezpośrednia i odwrotna kinematyka robotów przemysłowych

5. Bezpieczeństwo systemów robotycznych

6. Napędy robota

7. Manipulatory robotów przemysłowych

8. Systemy wizualne i systemy kamer robotów przemysłowych

9. Działanie robota przemysłowego

10. Programowanie robotów przemysłowych (programowanie online i offline, rodzaje programowania)

11. Zastosowania robotów przemysłowych

12. Roboty współpracujące

13. Podstawowe pojęcia i definicje robotyki serwisowej (klasyfikacja, wymagania, model systemowy 

robota)

14. Kołowe roboty serwisowe (definicje, przykłady, zastosowania)

15. Gąsienicowe roboty serwisowe

16. Chodzące roboty serwisowe

17. Roboty latające, pływające, wspinające się... (definicje, przykłady zastosowania)

18. Urządzenia czujnikowe dla robota serwisowego

19. Systemy wieloagentowe w robotyce

20. Rehabilitacja, roboty w medycynie

Określenie rezultatu 2 oparte jest na analizie dotychczasowych potrzeb i wymagań grup docelowych, 

propozycji struktury materiału szkoleniowego, jak również na sekwencji planu działania:

1. Wybór odpowiedniego materiału do nauki - przykład lekcji z dziedziny robotyki przemysłowej do 

wdrożenia w zakres szkolenia na platformie ICT. Partner (TUKE) odpowiedzialny za ten rezultat wybierze i 

opracuje odpowiedni materiał do nauki - przykładową lekcję do wdrożenia na platformę szkoleniową ICT,

2. Ocena i analiza zaproponowanego materiału do nauki - przykład lekcji dla wszystkich partnerów do 

wdrożenia na platformie szkoleniowej ICT,

3. Wdrożenie opinii z oceny partnerów do opracowanego materiału do nauki - przykładowa lekcja do 

wdrożenia na platformę ICT. Ocena i uwaga poszczególnych partnerów na temat przydatności 

zaproponowanego materiału do nauki - lekcji,

4. Tłumaczenie materiału do nauki - przykładowa lekcja w języku partnera. Odpowiedzialny za ten 

rezultat partner (TUKE) zapewni tłumaczenie materiału,

5. Wybór odpowiedniego materiału do nauki - przykład lekcji z dziedziny robotyki serwisowej do 

wdrożenia w zakres szkolenia na platformie ICT. Partner (TUKE) odpowiedzialny za ten rezultat wybierze i 

opracuje odpowiedni materiał do nauki - przykładową lekcję do wdrożenia na platformę szkoleniową ICT,

6. Ocena i analiza zaproponowanego materiału do nauki - przykład lekcji dla wszystkich partnerów do 

wdrożenia na platformie szkoleniowej ICT.
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Ten rezultat pracy intelektualnej zawiera kilka zadań:

1. Przetwarzanie materiałów do nauki z zakresu robotyki przemysłowej,

2. Ocena i analiza materiałów stworzonych przez partnerów,

3. Wprowadzenie opinii z oceny stworzonych materiałów,

4. Przetwarzanie materiałów do nauki z zakresu robotyki serwisowej,

5. Ocena i analiza materiałów stworzonych przez partnerów,

6. Wprowadzenie opinii z oceny stworzonych materiałów,

7. Ocena i analiza wszystkich materiałów wystawiona przez osoby oceniające z zewnątrz,

8. Wprowadzenie opinii od osób oceniających z zewnątrz,

9. Opracowanie pierwszej wersji raportu D2 z opracowania zestawu materiałów dydaktycznych,

10. przegląd pierwszej wersji D2 przez wszystkich partnerów,

11. Opracowanie ostatecznej wersji D2.

TUKE jako koordynator projektu odpowiedzialny jest za osiągnięcie tego rezultatu pracy intelektualnej w 

wymaganym zakresie i jakości, ale wszyscy partnerzy projektu są uwzględnieni w wyniku.

 

Jako część tego rezultatu pracy intelektualnej, raport „D2 z opracowania zestawu materiałów dydaktycznych 

- lekcji”.

7. Wdrożenie opinii z oceny partnerów do opracowanego materiału do nauki - przykładowa lekcja do 

wdrożenia na platformę ICT. Ocena i uwaga poszczególnych partnerów na temat przydatności 

zaproponowanego materiału do nauki - lekcji,

8. Tłumaczenie materiału do nauki - przykładowa lekcja w języku partnera. Odpowiedzialny za ten 

rezultat partner (TUKE) zapewni tłumaczenie materiału,

9. Projektowanie zestawu materiałów dydaktycznych - lekcji. Partner (TUKE) odpowiedzialny za ten 

rezultat, wdraża pierwotny projekt materiałów szkoleniowych - lekcji z zakresu robotyki 

przemysłowej i serwisowej,

10. Uwagi partnerów projektu w związku z tytułem, treścią, formatem i strukturą materiałów 

edukacyjnych - lekcji,

11. Ostateczna wersja zestawu materiałów dydaktycznych - lekcji, podział pomiędzy poszczególnymi 

partnerami. Partner (TUKE) odpowiedzialny za ten rezultat, wraz z innymi partnerami, podzieli 

poszczególne lekcje,

12. Uwzględnienie uwag partnerów, potwierdzone zaakceptowanie dystrybucji materiałów 

dydaktycznych - lekcji do odpowiedzialnego partnera (TUKE).



Rezultat projektu nr 3: Platforma szkoleniowo-edukacyjna ITC przeznaczona do szkolenia nauczycieli szkół 

średnich w dziedzinie robotyki

Platforma szkoleniowo-edukacyjna ITC jest głównym rezultatem pracy intelektualnej projektu RUSOS. 

Niniejsza platforma edukacyjna pozwala na kontrolowany i ciągły dostęp do materiałów do nauki, jak 

również na możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi uczestnikami kursu. Platforma edukacyjna 

RUSOS jest składającym się z lekcji kursem e-learningowym w środowisku Moodle. Platforma learningowa 

zostanie utworzona w celu ułatwienia dostępu do materiałów do nauki, skupiać się będzie na prostym 

sposobie użytkowania, zawierającym wielojęzyczną treść przeznaczoną dla wszystkich trzech krajów 

włączonych do projektu, jak również na ogólnej funkcjonalności i użyteczności.

REZULTATY PROJEKTU

Specjalna część platformy ICT zawiera wirtualne laboratorium robotów, które pomaga w rozwoju 

praktycznej wiedzy nabytej podczas nauki na platformie edukacyjnej ICT. Wirtualne laboratorium składa 

się z wielu wirtualnych modeli 3D różnych robotów i innych zautomatyzowanych urządzeń. Poszczególne 

wirtualne modele robotów i innych urządzeń wykonane są w różnych konfiguracjach i tym samym tworzą 

różne zrobotyzowane miejsca pracy i wirtualnej rzeczywistości.

Zalety korzystania z platformy ICT oraz wirtualnego laboratorium są następujące:

 wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania i metodologii opartych na ICT oraz wirtualnej 

rzeczywistości,

 nowe metody nauki i współpracy wdrażane w codziennych czynnościach,

 lepsza szansa na profesjonalny rozwój wszystkich grup docelowych,

 wzmocnienie powiązań pomiędzy kształceniem, szkoleniem oraz światem pracy,

 wprowadzenie wspierania innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia poprzez

wspieranie indywidualnego podejścia do nauki,

 wzmacnianie profesjonalnego rozwoju osób zajmujących się edukacją i szkoleniami, poprawa 

jakości i zakresu kształcenia, w tym nowe metody nauczania oparte na ICT i wirtualnej 

rzeczywistości.

Rys. 4 Proces rozwoju przygotowania e-learningowego



REZULTATY PROJEKTU

Zaletą tego rodzaju wirtualnego laboratorium jest to, że będzie ono dostępne online za każdym razem, 

zgodnie z potrzebami użytkownika.

Ten rezultat pracy intelektualnej składa się z kilku zadań:

1. Stworzenie platformy e-learningowej.

2. Umieszczenie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej.

3. Sprawdzenie platformy e-learningowej przez partnerów, osoby oceniające z zewnątrz i 

wydarzenia upowszechniające.

4. Aktualizacja i wprowadzenie opinii i propozycji testów.

5. Stworzenie wirtualnego laboratorium.

6. Sprawdzenie wirtualnego laboratorium przez partnerów, osoby oceniające z zewnątrz i 

wydarzenia upowszechniające.

7. Aktualizacja i wprowadzenie opinii i propozycji testów.

8. Stworzenie pierwszej wersji raportu D3 – Wdrożenie szkoleń i platformy ICT.

9. Przegląd pierwszej wersji raportu D3 przez wszystkich partnerów.

10. Opracowanie pierwszej wersji raportu D3 przez wszystkich partnerów.

LMS [System Zarządzania Nauczaniem] zapewnia instruktorowi możliwość tworzenia i dostarczania 

treści, monitorowania udziału uczniów oraz ocenę ich wyników. LMS może zapewnić uczniom szansę 

korzystania z interaktywnych funkcji, takich jak zorganizowany dyskusje, wideokonferencje i fora 

dyskusyjne. LMS może zostać użyty do monitorowania skuteczności organizacji w kształceniu i szkoleniu.

Rys. 5 Schemat systemu LMS
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Rys. 7 Struktura

kursu RUSOS

Wirtualne laboratorium jest aplikacją online pojawiającą się zewnętrznie jako 

standardowa strona internetowa. Jednakże, standardowy widok jest zbiorem 

funkcji pomagającym zaprojektowanie wirtualnych modeli 3D różnych 

robotów i innych zautomatyzowanych urządzeń. Wirtualne Laboratorium 

RUSOS pozwala na:

 wyświetlanie modeli w trójwymiarowej wirtualnej rzeczywistości,

 swobodne poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej,

 zmianę sposobu poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej,

 ustawienie widoków (kamer),

 zmianę struktury powierzchni podłogi - linie przewodnie dla lepszej

orientacji,

 zamieszczanie poszczególnych przedmiotów (maszyn, wyposażenia i 

innych akcesoriów),

 zamieszczanie obcych przedmiotów z minimalnymi wymaganiami w 

celu dostosowania,

 przejęcie wszystkich funkcji przez maszyny,

 poruszanie i obracanie zamieszczonymi przedmiotami,

 pomiar posuwu i obracanie obiektów w celu dokładnego określenia ich 

położenia

Rys. 6 Struktura platformy ITC RUSOS
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Modele wirtualne:

Każdy model umieszczony w wirtualnym 

laboratorium zapewnia wszystkie cechy i 

funkcjonalność, które zostały 

zaprojektowane. Jeżeli mają możliwość 

sterownicze, są one również przenoszone do 

systemu. Opcja ta jest używana w niektórych 

modelach oferowanych domyślnie. Oto 

niektóre modele, które są normalnie używane 

w systemie i posiadają własne urządzenia 

sterownicze. Aby zrozumieć to podejście, 

wybrano standardowe modele, które 

reprezentują szeroką gamę możliwych 

modeli.

Własny model robota:

Specyficzny robot pokazany na przykładzie 

jest wyposażony w chwytak i samokontrolę w 

pięciu stopniach swobody oraz otwieranie i 

zamykanie chwytaka. Korzysta z panelu 

sterowania naśladującego panel sterowania 

KUKA (KCP). Po prawej stronie znajduje 

się sześć przycisków do włączenia lub 

wyłączenia poszczególnych ruchów. 

Naciśnięcie przycisku uruchomi ruch robota, 

następne wyłączy go. Dla lepszej orientacji 

wyróżniono kolory. Są to takie same jak 

kolory jak pierwszy element łańcucha 

kinematycznego, który go kontroluje.

Rys. 8 Robot KUKA umieszczony w wirtualnym 

laboratorium

Fig. 9 Modelul experimental al robotului 
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