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Erasmus + este un program nou al Uniunii Europe pentru educatie, 

invatamant, tineret si sport. Acesta va functiona 7 ani, din 2014 

pana 2020. Programul asigura o oportunitate pentru studenti, 

pentru cei interesati in pregatirea vocationala, stafului de profesori, 

tinerilor muncitori si voluntari pentru imbunatatirea cunostiintelor 

lor si a competentelor. Programul sustine organizatiile care pot 

participa in activitatile proiectului si in parteneriat pentru 

diseminarea inovarii in educatie si pregatire a tinerilor.

Scop RUSOS 

proiect

Scopul principal al proiectului este de a crea materiale de învățare 

pe subiecte tehnice de baza pentru cele mai recente cunoștințe 

despre robotică pentru profesorii din școlile vocationale secundare 

care să fie înființate.

 

 Îmbunătățirea pregătirii absolvenților școlilor vocationale 

secundare,

 Educarea profesorilor din școlile vocationale secundare în 

domeniul roboticii,

 Crearea platformei educaționale IT și a laboratorului 

virtual,

 Consolidarea legăturilor dintre educație, formare și lumea 

muncii.

Curpins

Proiect RUSOS

Conținutul proiectului este de a pregăti materiale de studiu - lecții 

din domeniul roboticii bazate pe e-learning pentru profesorii 

școlilor vocationale. Astfel, profesorii pregătiți vor transmite aceste 

cunoștințe elevilor lor. Continutul proiectului este dezvoltarea unor 

sisteme educaționale TI și a unui laborator virtual care să permită 

accesul controlat la aceste materiale, posibilitatea monitorizării și 

evaluării progresului, precum și a utilizatorilor platformei, 

abilitatea de a comunica și de a schimba idei, cunoștințe și 

experiență.

ERASMUS +

program 



DE CE ESTE NECESAR 

PROIECTUL

Situația actuală a creșterii concurenței europene și globale, precum și presiunea scăzută asupra 

prețurilor și forțarea companiilor slovace pentru utilizarea sistemelor moderne automatizate și 

robotizate de fabricație. După evaluarea analizei stadiului actual al tehnicii au fost obținute anumite 

concluzii, care indică lipsa de informații din domeniul robotizării în rândul absolvenților. Nivelul 

scăzut al învățământului în domeniul roboticii este cauzat de facilitățile materiale și tehnice precare din 

școlile secundare, precum și de nivelul scăzut al experiențelor teoretice și practice ale cadrelor 

didactice. Prin urmare, personalul din invatamant nu este în măsură să transmită un nivel important și 

satisfăcător de educație în domeniul roboticii. Acest lucru demonstrează clar necesitatea educației în 

domeniul roboticii, care poate fi asigurată în mod adecvat de către profesori instruiți profesional. 

Profesorii vor beneficia de cele mai recente informații și cunoștințe din domeniul roboticii industriale și 

de servicii, care este acum foarte popular și atractiv, oferindu-le beneficiul profesionalismului.

DESPRE PROIECT

Proiectul se concentrează pe educaţia profesorilor din ciclul secundar al şcolilor vocationale în domeniul 

Robotica, pe activitati de inovare, pe asigurarea calitatii şi informaţii actualizate din domeniul Roboticii. 

Activitatea de inovare a proiectului este crearea de materiale de studiu cu cele mai recente cunoştinţe 

pentru profesorii de la disciplinele tehnice de bază din domeniul de Robotica din ciclul secundar din 

şcolile vocationale. Profesorii din ciclul secundar din scolile vocationale ulterior vor transforma 

materialele şi cunoştinţele obtinute in materii din curriculum-ul respectiv ca parte a unor subiecte 

conexe sau circuite duale de educaţie sau inel pentru competiţii de robotică. 

Materialele educaţionale inovative planificate, IT şi platforma de laborator virtual sunt concepute ca o 

sursă interactivă de cunoştinţe pentru a permite interacţiunea dintre elevi şi profesori. Se vor angaja 

grupuri specifice şi diverse tipuri de organizaţii (destinate participării persoanelor cu nevoi speciale în 

program). Obiectivul principal al proiectului este de a crea materiale de studiu pentru profesorii de la 

disciplinele tehnice din ciclul secundar din scolile vocationale. Acestea ar trebui să fie parte din educaţie 

şi formare pentru toţi studenţii la studii din ciclul secundar din scolile vocationale.



Loc de munca cu robot paralel  cu mana 

flexibila ABB 

Loc de munca cu robot cu doua maini MOTOMAN SDA10F

Laboratoare de 

Pregatire:

Loc de munca pentru asamblare inteligenta a 

obiectelor neorientabile  3D cu robot de tip 

SCARA

Loc de munca cu robot industrial tip OTC 

AlmegaAX-V6
Laborator al robotilor pentru servicii 



REZULTATE 

PROIECT

Platforma IT de invatare este bazata pe e-learning si va fi completata cu 

informatii curente din domeniul robotilor industriali. Platforma va fi 

construita pentru a fi utilizata foarte usor si cu continut multi lingvistic 

pentru toate cele trei tari incluse in proiect precum si pentru un inalt grad de 

utilizare si functionalitate,

Laboratorul virtual a fost conceput ca o sursa interactiva de cunostiite, 

asigurand interactiunea intre studenti si profesori. Ea va consta in modele 

virtuale 3D de echipamente automate si roboti cu ajutorul carora va fi 

posibila activitatea in cadrul realitatii virtuale. Laboratorul virtual va fi util 

pentru verificarea cunostiitelor practice dobandite din invatarea cu ajutorul 

platformei IT.

Activitatile din cadrul proiectului intentioneaza sa imbunatateasca 

cooperarea in domeniul educatiei in domeniul roboticii pentru profesorii din 

ciclul secundar din scolile vocationale precum si pentru elevi si angajati. Alt 

obiectiv al proiectului este sa imbunatateasca cooperarea si pregatirea 

pentru obtinerea succesului absolventilor din ciclul secundar din scolile 

vocationale si integrarea lor in munca in diverse companii. 

ACTIVITATI DE

DISEMINARE
Activitatile de diseminare din proiect includ completarea regulata a 

paginii web, unde sunt date informatii curente despre evenimente, 

activitati si intalniri in cadrul proiectului. Parte din pagina web 

exceptand informatii de baza din proiect va cuprinde raportul versiunea 

finala precum si raporturile pentru rezultatele individuale. 

Diseminarea din proiect consta de asemenea in promovarea revistelor din 

invatamantul superior si a conferintelor profesionale cu diverse companii 

in scolile vocationale, la televiziunea locala din Bardejov. Diseminarea 

rezultatelor proiectului va avea loc in fiecare an in iunie la conferinta 

OPTIROB, si in noiembrie la conferinta ICMERA din Romania, unde au 

fost pregatite articole pe durata desfasurarii proiectului cuprinzand 

rezultate ale proiectului.

Aceste activitati academice vor permite realizarea de discutii si 

implementarea a unor noi directii si metode acceptabile de proiect.



IMPACT

PROIECT

Dupa implementarea proiectului va creste nivelul de educatie  in domeniul 

roboticii care este cheia pentru o productie moderna automatizata. 

Proiectul va asigura materiale educationale care vor fi parte din 

actgivitatea de invatare si educare pentru elevii din ciclul secundar din 

scolile vocationale. 

Impactul pentru grupul tinta " Profesorii din ciclul secundar din scolile 

vocationale": 

Profesorii din ciclul secundar din scolile vocationale vor beneficia prin 

proiect de ultimele informatii si cunostiite din domeniul roboticii 

industriale si de servicii completand propria educatie in acest domeniu inalt 

si atractiv. Aceasta va imbunatati activitatea  proprie si va asigura 

progresul in cariera si pe piata muncii.

Impactul pentru grupul tinta " Companii de productie":

Pe timp indelungat proiectul va avea beneficii pentru companiile de 

productie care va beneficia de noi angajati absolventi din ciclul secundar 

din scolile vocationale care vor avea noi cunostiite de calitate si inovative si 

aptitudini in domeniul constructiei, managementului, programarii si 

mentenantei sistemelor robotizate.  

Impactul pentru grupul tinta " Elevii din ciclul secundar din scolile 

vocationale": 

Cu toate ca proiectul este focusat pe profesorii din ciclul secundar din 

scolile vocationale din domeniul roboticii, vor beneficia si elevii din ciclul 

secundar din scolile vocationale de educatie vocationala din domeniul 

roboticii la un nivel inalt ceea ce le va conferi ultimele informatii din 

domeniul utilizarii, programarii si managementului robotilor si pregatirea 

lor pentru piata muncii conferind avantaje si posibilitati de angajare. 

Impactul general pentru grupurile tinta:

 producerea de oportunitati individuale pentru dezvoltarea 

potentialului si obtinerea de avantaje competitive pentru piata muncii, 

 asigurand succesul implementarii a grupurilor tinta pe piata 

muncii in aceste tari, 

 implementarea pregatirii pe termen lung si planificarea carierei 

 pentru grupurile tinta prin cautarea plasarii pe piata muncii,

 imbunatatind atractivitatea si calitatea programelor de studiu si a 

celor vocationale.



M1- KICK-OFF INTALNIREA INTRE 

PARTENERI, KOŠICE, SLOVAKIA

Intalnirea intre parteneri  a fost pe 11.11.2015 in Kosice – si 

au participat toti partenerii cu exceptia firmei VETEC 

partenerul german, care a iesit din proiect – in total au 

participat 14 persoane. La acesta intalnire au fost furnizate 

informatii generale despre proiect, planul de realizare a 

proiectului, obiectivele proiectului, bugetul, descrierea 

rezultatelor preliminare. O parte a intalnirii a fost consacrata 

prezentarii partenerii din proiect: - PIAP Warsaw, MANEX 

Kosice, Politechnica Lubelska, TUKE, Cluster AT+R, SŠJH 

Bardejov, unde fiecare partener a prezentat responsabilitatile 

proprii.

Coordonatorul proiectului a prezentat informatii detaliate 

despre fiecare obiectiv al proiect si deasemenea graficul Gant 

de realizare. In cooperare cu toti partcipantii a fost pregatit 

planul de actiune care include tascuri si activitati pentru toti 

partcipantii pentru etapa viitoare a proiectului. Au fost 

determinate obiectivele, termenele si activitatile tuturor 

rezultatelor. In final a fost agreat distribuirea rolurilor intre 

parteneri in acord cu responsabilitatile si a fost agreeata data 

pentru noua intalnire. 

M2 - CEA DE A DOUA INTALNIRE 

INTRE PARTNERI, KAZIMIERZ 

DOLNY, POLAND

Cea de a doua intalnire intre parteneri a avut loc pe 

20.05.2016 in Kazimierz Dolny, Poland – au participat toti 

partenerii- total 15 participanti. La inceputul intalnirii au fost 

controlate performantele planului de actiune si tascurile de la 

intalnirea initiala. La intalnire a fost prezentat noul partener 

- Universitatea Politehnica din Bucuresti, care a intrat in 

cadrul proiectului la 01.04.2016.

Mai mult, au fost discutate rezultatele planificate: O1 - 

Analiza si necesitatile grupurilor tinta, O2 - Setul de 

materiale de pregatire pentru profesorii din ciclul secundar 

din scolile vocationale in domeniul roboticii si O3 - Platforma 

IT de educatie si pregatire pentru profesorii din ciclul 

secundar din scolile vocationale in domeniul roboticii. Alte 

responsabilitati au fost repartizate intre parteneri si a fost 

agreata noua intalnire din Bucuresti, Romania. De asemenea 

a fost discutata si realizarea seminarului pentru diseminarea 

informatiilor din proiect care va avea loc in Octombrie 2017, 

Slovacia. 



M3 – CEA DE A TREIA INTALNIRE 

INTRE PARTENERI, BUCURESTI, 

ROMANIA

Al treilea parteneriat a avut loc pe 2 februarie 2017 în 

capitala României, Bucureşti. Au participat toţi 

partenerii, total 12 participanţi. La această întâlnire, s-au 

citit la început rezultatele la raportul interimar şi 

aspectele financiare ca urmare a plăţilor si a raportarii 

activităţilor. În următoarea parte a reuniunii s-a discutat 

în principal despre proiectul nr. 2 - Set de materiale 

educaţionale de formare a profesorilor de gimnaziu în 

domeniul roboticii şi platforma nr. 3 - instruire bazată pe 

platforma IT pentru pregatirea profesorilor de liceu în 

domeniul de Robotica.

Coordonatorul proiectului in cooperare cu partenerii a 

repartizat activitatile proiectului si diseminarile asa cum 

a fost, de exemplu, articolul la conferinta internationala 

RIE 2017 de la Sofia, Bulgaria, impreuna cu prezentarea 

newletterului ca parte in diseminarea proiectului. S-a 

convenit ca ultima intalnire sa aiba loc pe data de 

29.09.2017. 

SEMINARUL DE DISEMINARE, 

BARDEJOV, 06.10.2016

Obiectivele evenimentului au fost de a promova proiectul 

international Erasmus plus: "RUSOS - Robotica pentru 

profesorii din ciclul secundar al scolilor vocationale" 

constand in introducerea deopotriva a informatiilor de 

baza despre proiect si prezentarea rezultatelor curente- 

materialele educationale din domeniul robotilor industriali 

si de servicii, platforma e-learning, optiunile platformei 

Moodle pentru crearea laboratorului virtual. 

Activitatile au inclus lectii despre robotica care acopera 

cunostiitele de baza si ultimele noutati, si de asemenea 

demonstratii practice a robotului industrial UR5  a 

companiei Industrial Solution din Kosice. Acest robot de 

tip brat articulat a fost utilizat de catre cursanti la 

eveniment pentru explicarea principiilor de miscare si a 

programarii. 

Participantii au cuprins atat profesorii, prezentantii 

firmelor interesate cat si elevi si studenti.



Proiect output Nr. 1: Analiza grupurilor tinta

Scopul acestui output intelectual a fost identificarea necesitatilor si cerintelor grupurilor tinta care au fost implementate in 

fiecare tara partenera. Pentru performarea analizei au fost contactati reprezentanti din grupurile tinta de catre partenerii din 

proiect si aditional prin intalniri directe si au fost de asemenea utilizata colectarea de date on-line pe baza de chestionar. 

Evaluarea analizei a fost facuta de fiecare tara precum si global. Acest output intelectual contine urmatoarele task-uri:

1. Dezvoltarea unei prime versiuni a unui chestionar pentru analiza necesitatilor grupurilor tinta; 

2. Evaluarea primei versiuni a chestionarului de catre toti partenerii; 

3. Implementarea comentariilor partenerilor si pregatirea chestionarului final; 

4. Implementation of a questionnaire within the target groups,

5. Analiza si evaluarea chestionarelor; 

6. Formularea continutului pentru outputurile O2 si O3;

7. Dezvoltarea si analiza cerintelor grupurilor tinta; 

8. Evaluarea primei versiuni a analizei cerintelor grupurilor tinta de catre toti partenerii; 

9. Dezvoltarea versiunii finale a analizei grupurilor tinta bazate pe feedback-ul partenerilor; 

10. Elaborarea primei versiuni a raportului D1 privind analiza necesitatilor grupurilor tinta; 

11. Evaluarea primei versiuni a raportului D1 de catre toti partenerii; 

12. Dezvoltarea raportului final D1.

Chestionarul este destinat obtinerii de informatii despre necesitatile utilizatorilor. Acestea includ intrebari despre: datele faptice 

și clasificarea respondenților, cum ar fi identificarea poziției de lucru a respondentului, datele privind activitatea de cercetare, 

cum ar fi tipul de educație pe care respondentul îl preferă și întrebările privind găsirea informațiilor despre nivelul de cunoaștere 

a sistemelor A & R. Au fost create două tipuri de chestionare pentru a obține informații relevante din partea diferitelor grupuri 

țintă. Unul a fost conceput pentru manageri și tehnicieni din întreprinderile producătoare, în timp ce celălalt se adresează 

cadrelor didactice din școlile profesionale secundare.

Au fost distribuite chestionare reprezentanților tuturor grupurilor țintă ale proiectului:

 Profesorii din învățământul secundar,

 Întreprinderile de producție,

 Elevii școlilor profesionale secundare.

Pentru a atinge calitatea necesară a indicatorilor, toți partenerii au convenit să îndeplinească următoarele condiții:

 Pentru a ajunge la cel puțin 20 de întreprinderi și 20 de școli secundare din fiecare țară parteneră care să fie completate 

de ambele grupuri țintă - angajați ai companiilor producătoare, precum și profesori din școlile secundare. În total, ar trebui 

completate aproximativ 240 de chestionare, care pot fi considerate un eșantion suficient pentru a obține informații relevante.

REZULTATELE PROIECTULUI



PEZULTATELE PROIECTULUI

Proiect output Nr. 2: Set de materiale de pregatire pentru profesorii din ciclul secundar in domeniul roboticii 

Scopul proiectului constă în principal în crearea materialelor de studiu de subiecte tehnice pentru profesorii 

din școlile profesionale secundare subiecte care să fie realizate pe baza cunoștințelor de bază și cele mai 

recente despre robotică. Profesorii de școli profesionale secundare transformă ulterior materialele și 

cunoștințele dobândite în curriculum-ul disciplinei, respectiv ca parte a unor discipline conexe, respectiv 

învățământul dual, pentru a cuprinde o problematica cat mai complexă din domeniul roboticii. Materialele 

inovative de învățare planificate sunt concepute ca o resursă interactivă de învățare care permite 

interacțiunea dintre elevi și profesori.

Analizele aprofundate și identificarea nevoilor și cerințelor grupurilor țintă au fost realizate în Slovacia și în 

toate țările parteneriatului, toți partenerii vor fi implicați în proiect și o evaluare va fi efectuată separat 

pentru fiecare țară, dar și la nivel global pentru toți partenerii. TUKE a sugerat că materialele educaționale - 

lecții, sa fie selectate din două domenii robotice de bază: 

 Robotica industrială - termeni și definiții de bază, inclusiv parametrii, programarea, siguranța 

sistemelor robotizate, sisteme vizuale, cameră video pentru roboți, efectori roboți, echipamente senzoriale 

pentru roboți industriali.

 Robotica de servicii - Introducere in robotica de servicii, termeni de baza si definitii ale roboticii de 

servicii, roboti de service (exemple, aplicatii), roboti de serviciu (exemple, aplicatii), zbor, inot, alpinism. 

Echipamente de senzori pentru robot industrial, sisteme vizuale și de cameră video pentru roboți de servicii 

(exemple, aplicații), sisteme multi-agent și sisteme multi robotice, tendințe de dezvoltare în domeniul 

roboticii de servicii.

Procesul general de pregătire a cursului constă în mai multe etape. Structura procesului este schițată în 

figura 1. În prima etapă, este necesar să determinăm pentru ce grup țintă vom crea un curs. Acest proces 

este limitat la mai multe grupuri țintă. Este posibil să se utilizeze cursurile existente pentru alte grupuri țintă 

după ce cursurile au fost modificate. Al doilea pas important în acest proces este identificarea obiectivelor 

cheie ale lecției. Această parte este strict condiționată de cerințele proiectului RUSOS, parteneri și IMM-uri. 

Odată ce aceste două condiții sunt îndeplinite, vom începe cursul. Tutorialul software-ului de e-learning 

trebuie să îndeplinească și să fie adaptat la nevoile și obiectivele de învățare ale unui grup selectat de elevi, 

profesori si angajați. Tutorialul este implementat în mediul web Moodle. Feedback-ul este colectat de la 

utilizatorii cursului și folosit pentru a îmbunătăți, actualiza și perfecționa treptat conținutul cursului.

Fig. 1 Procesul de creatie si pregatire a cursului 



REZULTATELE PROIECTULUI

Procesul general de pregătire a cursurilor identifică fazele-cheie care trebuie urmate în vederea implementării cu 

succes a cursurilor de pregătire RUSOS. 

Lecțiile RUSOS sunt structurate astfel încât fiecare lecție să conțină următoarele: 

 Scopul lecției,

 Introducere în lecție,

 Explicarea acestora ca parte a lecției - text / grafic / multimodal,

 Exemplu (exemplu practic),

 Formare - formare prin formular de testare (set de mai multe întrebări corecte, sarcini și așa mai 

departe)

Pentru a putea crea un curs RUSOS, este necesar să aveți un calculator conectat la Internet, să cunoașteți adresa 

web pe care se află întregul sistem și să aveți o parolă de utilizator creată. Următoarele instrucțiuni rezumă 

posibilitățile și utilizarea pachetului software Moodle (în funcție de drepturile utilizatorilor), care utilizează 

proiectul RUSOS ca un sistem de învățare electronică pentru încărcarea, editarea și actualizarea materialelor de 

instruire - lecții pentru grupurile țintă. Moodle este un pachet software pentru a sprijini educația prin e-learning, 

învățământul la distanță și participarea prin intermediul cursurilor on-line disponibile pe Internet. Este oferit 

gratuit ca software open source (GNU GPL) și funcționează pe fiecare mașină PHP cu baze de date MySQL. 

Mediul de dezvoltare este instalat pe serverul TUKE utilizând sistemul de operare Windows. Accesul la 

instrumentul de învățare online - este disponibil prin intermediul site-ului Web: http://rusos.sjf.tuke.sk/moodle/, 

prin intermediul paginii web, a se vedea figura 2.

Utilizatorii, administratorii și grupurile țintă ale cursului de instruire e-learning RUSOS utilizează aceeași 

adresă web pentru accesul la sistemul de învățământ. În funcție de datele de conectare ale utilizatorilor, 

este posibil să lucrați la acest sistem la diferite nivele:

1. Elevii școlilor profesionale secundare, angajații IMM-urilor: 

- lucrează cu lecții și exerciții,

- posibilitatea de a participa la un forum specific la cursul RUSOS și chat.,

2. Profesori de școli profesionale secundare: 

- posibilități de editare a cursului (editați și gestionați cursul),

- participa la discuții la forumul de administrare,

- controlul progresului studiului la grupurile țintă și accesibilitatea la curs,

3. Administrator: 

- posibilități avansate de administrare a mediului web al cursului.

Fig. 2 Sursa e-learning a cusului RUSOS 



REZULTATELE PROIECTULUI

După ce utilizatorul este conectat la portalul web, acesta este automat inclus în lista utilizatorilor de cursuri 

RUSOS.

Procesul de actualizare al cursului RUSOS se bazează pe următorii pași (Figura 3).

1. În primul rând, determinăm ținta actualizării, există două opțiuni diferite:

 Personalizați conținutul pentru a satisface nevoile unui anumit grup țintă.

 Actualizarea modificărilor legate de dezvoltarea noilor tehnologii.

2. Selectarea materialelor care urmează să fie actualizate. Este foarte important să oferiți elevilor un 

conținut logic și util.

3. Următorul pas este actualizarea cursului. Înainte de efectuarea oricăror modificări, toate datele 

cursului ar trebui să fie susținute. Numele de fișier de rezervă ar trebui să contina descrieri, atunci 

când au fost făcute schimbări. O actualizare ar trebui făcută de o persoană, dacă este posibil, cu 

același stil de lecție.

4. Trebuie realizata o înregistrare a unei liste referitoare la schimbările cursului. Această listă trebuie 

să conțină informații despre cine, când și ce a schimbat.

5. Dacă lecția trebuie schimbată radical, se recomandă să creați o nouă lecție înainte de a actualiza 

lecția existentă. Unul dintre beneficiile acestei soluții este accesibilitatea versiunilor mai vechi ale 

lecției.

6. Orice modificare a cursului trebuie să fie testată temeinic înainte de publicare. Testele nu ar trebui 

să fie efectuate de persoana care a efectuat modificările. În timpul testării, accentul trebuie pus pe 

integritatea conținutului, a denumirii și formatului cursului.

7. După terminarea acestor pași, procesul de actualizare trebuie repetat în cazul unor erori.

Crearea versiunii finale a materialelor de instruire a fost precedată de interviuri și consultări în cadrul 

consorțiului de proiect privind stadiul de finalizare, conținutul și contextul materialelor educaționale 

pregătite - lecții de robotică industrială și de servicii în limitele specificațiilor fiecărei țări partenere. Sistemul 

de formare RUSOS constă în următoarele lecții:

Fig. 3 Procesul de updating in RUSOS



REZULTATELE PROIECTULUI

Designul materialelor educationale- lectii

1. Introducere în robotica industrială (istorie, primii roboți, tendințe de dezvoltare);

2. Definirea și structura roboților industriali;

3. Funcțiile și parametrii roboților industriali;

4. Cinematica directă și inversă a roboților industriali;

5. Siguranța sistemelor robotizate;

6. Unitățile robotului;

7. Maini mecanice ale roboților industriali;

8. Sisteme vizuale și video- cameră pentru roboți industriali;

9. Funcționarea robotului industrial;

10. Programarea roboților industriali (programare on-line, off-line, tipuri de programare);

11. Aplicații ale roboților industriali;

12. Roboți colaborativi;

13. Termeni de bază și definiții ale serviciilor robotice (categorii, cerințe, model de sistem al robotului);

14. Roboți de serviciu pe roți (definiții, exemple, aplicații);

15. Roboți de serviciu de urmărire;

16. Roboții de serviciu umanoizi de mers pe jos;

17. Roboții de zbor, înot, alpinism (definiții, exemple, aplicații);

18. Echipamentul senzorilor pentru robotul de serviciu;

19. Sisteme robotizate multiagent;

20. Reabilitarea, roboți în medicină.

Specificația pentru produsul de ieșire 2 se bazează pe analiza nevoilor și cerințelor grupurilor țintă până 

acum, propunerea structurii materialelor de instruire, precum și a succesiunii planului de acțiune:

1. Selectarea materialelor de studiu adecvate - un exemplu de lecție din domeniul roboticii industriale 

pentru implementarea în cadrul instruirii la platforma IT. Partenerul (TUKE) responsabil pentru această 

ieșire va selecta și procesa materialele de studiu adecvate - o lecție de probă care va fi implementată în 

platforma de instruire în domeniul IT,

2. Evaluarea materialelor de studiu propuse - un exemplu de lecție pentru toți partenerii de 

implementare la platforma IT bazată pe instruire,

3. Implementarea feedback-ului din evaluarea partenerilor în materialele de studiu propuse - o lecție 

de probă pentru implementarea acestuia în platforma IT. Partenerii individuali evaluează și comentează 

oportunitatea materialelor de studiu propuse - lecții,

4. Traducerea materialelor de studiu - o lecție de probă în limbile partenerilor. Partener (TUKE) 

responsabil pentru această ieșire va oferi traducerea materialelor,

5. Selectarea materialului de studiu adecvat - un exemplu de lecție din domeniul roboticii de servicii 

pentru implementarea în cadrul instruirii la platforma IT. Partenerul (TUKE) responsabil pentru această 

ieșire va selecta și procesa materiale de studiu adecvate - o lecție de probă care va fi implementată în 

platforma de instruire în domeniul IT, 

6. Evaluarea materialelor de studiu propuse - un exemplu de lecție pentru toți partenerii de 

implementare la platforma IT bazată pe instruire,



REZULTATELE PROIECTULUI 

Acest intelectual output include urmatoarele task-uri:

1. Procesarea materialelor de studiu pentru robotica industriala;

2. Evaluarea si analiza materialelor realizate de toti partenerii; 

3. Implementarea de feedback-uri pentru materialele realizate; 

4. Procesarea materialelor de studiu pentru robotica pentru servicii; 

5. Evaluarea si analiza materialelor realizate de toti partenerii; 

6. Implementarea de feedback-uri pentru materialele realizate; 

7. Evaluarea si analiza materialelor realizate de evaluatorii externi; 

8. Implementarea de feedback-uri de la evaluatorii externi; 

9. Elaborarea primei versiuni a raportului D2 de elaborare a materialelor educationale;  

10. Revizuirea primei versiuni a raportului D2 de catre toti partenerii; 

11. Dezvoltarea versiunii finale a raportului D2.

TUKE ca coordonator al proiectului este responsabil pentru realizarea acestor output-uri intelectuale 

respectand atat scopul cat si calitatea, dar toate contributiile partenerilor sunt incluse in output-uri. 

Ca si parte a output-urilor intelectuale, in cadrul raportului D2 -elaborarea setului de materiale 

educationale- au fost elaborate lectiile on-line. 

7. Implementarea feedback-urilor de la evaluarile partenerilor in materialele propuse- in lectiile on-

line implementate in platforma IT. Individual partenerii pot comenta si completa materialele 

propuse- a lectiilor;  

8. Traducerea materialelor de studiu- lectiile vor fi traduse in toate limbile tarilor partenere. 

Translation of study material - a sample lesson into the partner languages. Partnerul (TUKE) este 

responsabil pentru aceste output-uri de traducere a materialului; 

9. Conceperea setului de materiale de educatie- lectii. Designing set of educational materials - lessons. 

Partnerul (TUKE) pentru aceste output-uri pentru implementarea conceptia preliminara a 

materialelor de studiu- lectiile pentru robotica industriala si de servicii; 

10. Commenting from the project partners on the title, content, format and structure of learning 

materials - lessons,

11. Versiunea finala a setului de materiale educationale- lectii, vor fi stabilite ca urmare a consultarii 

individuale a partenerilor. Partnerul (TUKE) responsabil pentru acest output in colaborare cu 

ceilalti parteneri vor completa fiecare lectie; 

12. Includerea comentariilor de la parteneri confirmand acceptarea distribuirii materialelor 

educationale- lectiile partenerului responsabil (TUKE).



Proiect output No. 3: Platforma IT educationala si de invatare pentru profesorii din ciclul secundar din 

scolile vocationale in domeniul roboticii 

Platforma IT educationala si de invatare constituie rezultatul major al proiectului RUSOS. Aceasta 

platforma de educatie asigura accesul controlat si continuu la materialele de studiu, precum si schimbul de 

cunostiite si experienta cu alti participanti la curs. Platforma educationala RUSOS este un curs e-learning in 

nucleul Moodle, care consta intr-un set de lectii. Platforma de invatare este creata pentru un acces usor la 

materialele de studiu, centrate pe utilizarea usoara a acestora, cu continut multilimbaj pentru toate cele trei 

tari cuprinse in proiect si de asemenea pentru functionalitate si utlizare usoara. 

REZULTATELE PROIECTULUI 

O parte speciala a platformei IT include laboratorul virtual de roboti care este utilizat pentru evaluarea 

cunostiintelor practice rezultate din studiul cu ajutorul platformei educationale IT. Laboratorul virtual este 

creeat cu un numar de modele 3D pentru diversi roboti si alte echipamente de automatizare. Modelele 

virtuale individuale de roboti si alte componente sunt integrate in diferite configuratii si diferite spatii de 

lucru in cadrul realitatii virtuale. 

Beneficiile utilizarii platformei IT si a laboratorului virtual: 

 utilizarea metodelor inovative de invatare bazate pe platforma IT si a laboratorului virtual,

 metode noi de invatare si colaborare implementate in activitatile curente,

 oportunitati pentru dezvoltarea profesionala pentru toate grupurile tinta,

 strangerea legaturilor intre educatie, invatamant si campul muncii,

 introducerea practicilor suport inovative in domeniul educatiei si invatarii prin sustinerea studiului 

individual,

 dezvoltarea profesionala a celor care lucreaza in domeniul educatiei si invatamantului, prin 

imbunatatirea calitatii si scopului din educatie, prin includerea metodelor noi de pregatire bazate pe 

IT si realitate virtuala.

Fig. 4 Dezvoltarea procesului de pregatire pentru e-learning 



REZULTATELE PROIECTULUI

Avantajul unui asemenea laborator virtual este ca el poate fi accesat on-line oricand functie de necesitatile 

utilizatorului. 

Rezultatele intelectuale curpind urmatoarele task-uri:

1. Crearea platformei e-learning;

2. Implementarea materialelor educationale in platforma e-learning;

3. Testarea platformei e-learning de catre partenerii din proiect, evaluatorii externi si actiunile de 

diseminare;

4. Includerea sugestiilor dupa testare si a feedback-urilor; 

5. Crearea laboratorului virtual;

6. Testarea laboratorului virtual de catre partenerii din proiect, evaluatorii externi si actiunile de 

diseminare;

7. Includerea sugestiilor dupa testare si a feedback-urilor; 

8. Crearea primei versiuni a raportului D3 – Implementarea plaformei IT de invatare;

9. Recenzarea primei versiuni a raportului D3 de catre toti partenerii;

10. Realizarea variantei finale a raportului D3.

LMS asigura instructorului calea de a creea si pune la dispozitie continutul, monitorizarea participarii 

studentilor si evaluarea rezultatelor lor. LMS poate asigura studentilor oportunitati de utilizare 

interactiva ca de exemplu discutii, video conferinte si forumuri. LMS poate fi utilizat pentru monitorizare 

efectiva in educatie si invatare. 

Fig. 5 LMS schema sistemului 



REZULTATELE PROIECTULUI

Fig. 7 Structura

Proiectului RUSOS

Laboratorul virtual este o aplicatie on-line pe o pagina web. Pentru utilizare 

sunt folosite o serie de functii care asigura realizarea 3D  a modelelor pentru 

diferite tipuri de roboti si alte componente de automatizare.

Laboratorul RUSOS asigura: 

 crearea pe display a modelelor virtuale in trei dimensiuni,

 miscarea in spatiul tri-dimensional,

 schimbarea directiei de miscare in spatiul tri-dimensional,

 setarea camerei video,

 schimbarea structurii suprafetei podelei,

 linii de ghidare pentru o mai buna orientare,

 inserarea nobiectelor individuale (masini,componente si echipamente),

 inserarea altor obiecte cu necesar minim de cerinte,

 preluarea in totalitate a funhctiilor masinilor,

 masurarea ratei de viteza pentru translatie si rotatie pentru 

determinarea corecta a pozitiei

Fig. 6 Architectura platormei IT, RUSOS



REZULTATELE PROIECTULUI

Modelele Virtuale:

Fiecare model inserat in laboratorul virtual 

are toate componentele si functionalitatile 

care au fost setate. Daca acesta are facilitati 

de control, acestea vor fi transferate in sistem. 

Modelele oferite uzual au aceste optiuni 

incluse. Aceste modele sunt utilizate frecvent 

in sistem si sunt dotate cu control propriu. 

Pentru intelegerea acestei cercetari, au fost 

selectate modele standard pentru a 

reprezenta o varietate de posibile modele. 

Propriul model al robotului:

Robotul din acest exemplu este echipat cu 

griper si control pe cinci grade de mobilitate 

si deschiderea si inchiderea griperului. 

Acesta utilizeaza un panou de comanda care 

simuleaza panoul de control de la KUKA 

(KCP). In partea dreapta, sunt 6 butoane 

pentru controlul miscarilor specifice on-off. 

Prin apasarea butonului robotul incepe sa se 

miste, cealalta miscare se opreste. Pentru o 

orientare mai usoara, sunt utilizate culori 

diferite. Culorile sunt aceleasi ca si partile 

componente cinematice ale robotului care 

sunt controlate. 

Fig. 8  Robotul KUKA inserat in laboratorul virtual 

Fig. 9 Modelul experimental al robotului 



Coordonatorul Proiectului:

Universitatea Tehnica din Kosice

Facultatea de Inginerie Mecanica  

Departamentul de Robotica 

 Park Komenského 8 042 00

Košice

mikulas.hajduk@tuke.sk

maria.strojna@tuke.sk

Acest proiect a fost finantat de Comisia Europeana. Aceasta publicatie reprezinta numai opinia autorilor, iar 

Comisia Europeana sau Agentia nationala nu sunt responsabile pentru orice informatie cuprinsa in aceasta 

publicatie. 

Pentru mai multe informatii va rugam vizitati pagina de 

web:

http://rusos.sjf.tuke.sk/index.html
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