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Erasmus + je nový program Európskej únie, ktorý podporuje
aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu
počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program dáva
príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým
zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom zlepšiť
svoje poznatky a zručnosti. Program podporuje organizácie, ktoré
sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev
zdieľať.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie študijných materiálov pre
učiteľov technických predmetov na stredných odborných školách,
ktoré budú vytvorené na báze základných aj najnovších poznatkov
z robotiky.

Zvýšiť pripravenosť absolventov stredných odborných
škôl,

Vzdelávať učiteľov stredných odborných škôl z oblasti
robotiky

Zriadiť vzdelávaciu IKT platformu a virtuálne
laboratórium,

Posilniť väzby medzi vzdelávaním, odbornou prípravou
a svetom práce.

Obsahom projektu je príprava študijných materiálov - lekcií z
oblasti robotiky na báze e-learningu, ktoré budú určené učiteľom
SOŠ. Takto pripravení učitelia budú následne tieto vedomosti
odovzdávať svojim študentom. Obsahom projektu je aj tvorba
vzdelávacieho IKT systému a virtuálneho laboratória, ktoré
umožnia riadený prístup k týmto materiálom, možnosť sledovania
a hodnotenia pokroku používateľov platformy ako aj možnosť
komunikácie a výmeny nápadov, znalostí a skúseností.

PREČO JE PROJEKT DÔLEŽITÝ

Súčasná situácia rastúcej európskej a globálnej konkurencie a z toho vyplývajúci tlak na znižovanie
cien núti aj Slovenské podniky používať moderné automatizované a robotizované výrobné systémy. Po
vykonaní hlbšej analýzy sa ukázalo, že chýbajúce informácie z oblasti robotiky u absolventov SOŠ sú
spôsobené úzkou špecializáciou bez hĺbkového a systémového poňatia z oblasti robotiky. Mnohé stredné
školy nie sú adekvátne vybavené robotickými zariadeniami a tak nedokážu študentom poskytovať
relevantné vzdelanie v tejto oblasti. Rovnako učitelia na stredných odborných školách nemajú
adekvátny prístup k aktuálnym a inovatívnym informáciám z oblasti robotiky. Z toho jasne vyplýva
potreba ba až nutnosť vzdelávania v oblasti robotiky, ktorú môžu v dostatočnej miere zabezpečiť len
odborne vzdelaní učitelia. Stredoškolskí učitelia budú profitovať z projektu tým, že získajú najnovšie
informácie a znalosti z oblasti priemyselnej a servisnej robotiky a doplnia si tak svoje vlastné vzdelanie
v tomto vysoko atraktívnom, inovatívnom a žiadanom odbore.

O PROJEKTE

Projekt je zameraný na vzdelávanie učiteľov stredných a odborných škôl v oblasti robotiky , na
inovatívne, vysoko kvalitné a aktuálne informácie z robotiky. Inovatívnosť projektu je vo vytvorení
študijných materiálov pre učiteľov technických predmetov na stredných školách, ktoré budú vytvorené
na báze základných aj najnovších poznatkov z robotiky.
Učitelia stredných odborných škôl následne transformujú získané materiály a poznatky do osnov
predmetov resp. ako súčasť príbuzných predmetov resp. duálneho vzdelávania či vedenia krúžkov pre
robotické súťaže. Plánované inovatívne študijné materiály, IKT platforma a virtuálne laboratórium sú
koncipované ako interaktívny zdroj poznania umožňujúci interakciu medzi študentmi a učiteľmi.
Zapojiť špecifické skupiny a typy organizácií (posilniť účasť osôb so špeciálnymi potrebami na
programe.Hlavným cieľom projektu je vytvorenie študijných materiálov pre učiteľov technických
predmetov na stredných odborných školách. Mali by byť súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania
všetkých študentov na SOŠ.

Školiace laboratóriá:

Pracovisko s dvojramenným robotom MOTOMAN
SDA10F

Pracovisko s paralelným robotm ABB
Flexpicker

Pracovisko inteligentnej montáže neorientovaných
3D objektov s robotom SCARA

Pracovisko s priemyselným robotom OTC
Almega AX-V6

Laboratórium servisnej robotiky

VÝSLEDKY
PROJEKTU

IKT vzdelávacia platforma, kde na báze e-learning budú spracované
aktuálne informácie z oblasti priemyselnej a servisnej robotiky. Platforma
bude vytvorená s dôrazom na jednoduchosť a intuitívnosť používania s
viacjazyčným obsahom pre všetky tri krajiny zahrnuté do projektu ako aj
jeho celkovú funkčnosť a využiteľnosť.
Virtuálne laboratórium koncipované ako interaktívny zdroj poznania,
umožňujúci interakciu medzi študentmi a učiteľmi. Bude pozostávať z 3D
virtuálnych modelov robotických a automatizovaných zariadení, s ktorými
bude možné pracovať vo virtuálnej realite. Virtuálne laboratórium bude
slúžiť na praktické overenie znalostí získaných zo vzdelávacej IKT
platformy.
Ďalším z výsledkov projektu je zlepšenie spolupráce v oblasti vzdelávania
robotiky pre učiteľov stredných odborných škôl ale aj študentov
a zamestnávateľov najmä v oblasti pripravenosti a nasadenia úspešných
absolventov stredných odborných škôl a ich integrácia do pracovného
procesu firiem.

DISEMINAČNÉ
AKTIVITY

Diseminačné aktivity projektu zahŕňajú pravidelnú aktualizáciu webovej
stránky projektu, na ktorej sú podávané aktuálne informácie o dianí,
aktivitách a stretnutiach na projekte. Súčasťou webovej stránky je okrem
základných informácií o projekte aj finálna verzia spracovaných správ z
jednotlivých výstupov projektu.
Šírenie projektu spočíva aj v propagácii na stredných školách, v
regionálnej TV v Bardejove, stredoškolských časopisoch ako aj na
odborných stretnutiach a jednaniach s firmami. Šírenie výsledkov
projektu prebieha každoročne v júni na konferencii OPTIROB, ako aj v
novembri na konferencii ICMERA v Rumunsku, kde sú pripravené
články, ktoré boli vytvorené pri realizácii prác na projekte.
Tieto akademické aktivity umožňujú realizáciu diskusií a implementáciu
niektorých nových smerov a postupov vhodných pre tento projekt.

Implementáciou projektu dôjde k zvýšeniu úrovne vzdelávania v oblasti
robotiky, ktorá je kľúčová pre modernú automatizovanú výrobu. V rámci
projektu sa vytvoria študijné materiály, ktoré by mali byť súčasťou
odbornej prípravy a vzdelávania všetkých študentov na stredných a
odborných školách.
Dopad na cieľovú skupinu "stredoškolskí učitelia":
Stredoškolský učitelia budú profitovať z projektu tým, že získajú najnovšie
informácie a znalosti z oblasti priemyselnej a servisnej robotiky a doplnia si
tak svoje vlastné vzdelanie v tomto vysoko atraktívnom, inovatívnom a
žiadanom odbore. To posilní ich pracovnú pozíciu, resp. umožní im
kariérny postup a možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce.

DOPADY
PROJEKTU

Dopad na cieľovú skupinu "výrobné podniky":
Z dlhodobejšieho hľadiska bude mať projekt prínos aj pre samotné
výrobné podniky, ktoré budú prijímať nových zamestnancov z radov
absolventov stredných odborných škôl, pretože noví absolventi budú mať
najnovšie, vysoko kvalitné a inovatívne vedomosti a zručnosti z oblasti
nasadzovania, riadenia, programovania a údržby robotizovaných systémov.
Dopad na cieľovú skupinu "študenti stredných odborných škôl":
Aj keď je projekt zameraný primárne na vzdelávanie stredoškolských
učiteľov v oblasti robotiky prínos z neho budú mať aj samotní študenti
stredných odborných škôl, keďže získajú odborné vzdelanie z robotiky na
vysokej úrovni, ktoré im poskytne najnovšie informácie z oblasti
nasadzovania, programovania a riadenia robotov, čo im na trhu práce
poskytne konkurenčnú výhodu a možnosť lepšieho uplatnenia.
Všeobecný dopad na cieľové skupiny:


poskytnutie príležitosti pre jednotlivcov, aby mohli plne rozvinúť
svoj potenciál a posilniť svoju konkurenčnú výhodu na trhu práce,



zabezpečenie úspešnej realizácie cieľových skupín na trhu práce v
danej krajine,



implementácia celoživotného vzdelávania a plánovanie kariéry,



podpora cieľových skupín pri hľadaní lepšieho umiestnenia na
trhu práce,



zvýšenie atraktivity a kvality študijných programov a programov
odborného vzdelávania.

M1- PRVÝ PARTNERSKÝ MÍTING,
KOŠICE, SLOVAKIA

Prvé stretnutie partnerstva bolo 11.11.2015 v Košiciach zúčastnili sa ho všetci partneri, okrem nemeckého partnera
VETEC, ktorý odstúpil z projektu - celkovo 14 účastníkov.
Na prvom stretnutí sa podali základné informácie o projekte,
časový plán projektu, ciele projektu, financovanie projektu,
popis výstupov.
Prezentácia partnerov projektu - PIAP Varšava, Manex
Košice, Politechnika Lubelska, TU Košice, Klaster Košice a
SŠJH Bardejov, kde sa každý partner predstavil. Prezentovali
sa detailné informácie o jednotlivých výstupoch projektu,
prezentoval sa Gantov diagram. V spolupráci so všetkými
partnermi sa pripravil akčný plán, ktorý zahŕňa úlohy a
činnosti všetkých partnerov na ďalšie obdobie projektu, kde
sú stanovené ciele a termíny plnenia úloh a činnosti na
intelektuálnych výstupoch. Na záver sa rozdelili úlohy medzi
partnerov podľa pracovných balíkov a bol dohodnutý termín
ďalšieho stretnutia.

M2 - DRUHÝ PARTNERSKÝ MÍTING,
KAZIMIERZ DOLNY, POĽSKO

Druhé stretnutie partnerstva bolo 20.05.2016 v Kazimierz
Dolny, Poľsko - zúčastnili sa ho všetci partneri - celkový počet
15 účastníkov. Na tomto stretnutí sa v úvode kontrolovalo
plnenie akčného plánu a úloh z úvodného prvého stretnutia.
Predstavil sa nový partner - Universita Politehnica of
Bucharest, ktorá vstúpila do projektu 01.04.2016.
Ďalej sa prediskutovali výstupy a to analýza požiadaviek
cieľových skupín ,súbor vzdelávacích materiálov pre odbornú
prípravu stredoškolských učiteľov v oblasti robotiky a
vzdelávaco-tréningová IKT platforma pre odbornú prípravu
stredoškolských učiteľov v oblasti robotiky. Rozdelili sa
ďalšie úlohy medzi partnerov a dohodol sa termín ďalšieho
stretnutia. Prediskutovala sa otázka ohľadom diseminačného
seminára, ktorý by sa mal konať v októbri 2016 na
Slovensku.

M3 - TRETÍ PARTNERSKÝ MÍTING,
BUKUREŠŤ, RUMUNSKO

Tretie stretnutie partnerstva bolo realizované 2.2.2017
v hlavnom meste Rumunska, Bukurešti. Zúčastnili sa ho
všetci partneri, celkovo 12 účastníkov. Na tomto stretnutí
sa v úvode preberali výsledky z hodnotenia priebežnej
správy
a finančné záležitosti v nadväznosti na
vykazovacie aktivity, platby a podobne. V ďalšej časti
stretnutia sa diskutovalo najmä o projektovom výstupe
č.2 - Súbor vzdelávacích materiálov pre odbornú
prípravu stredoškolských učiteľov v oblasti robotiky a č.
3 - Vzdelávaco-tréningová IKT platforma pre odbornú
prípravu stredoškolských učiteľov v oblasti robotiky.
Koordinátor projektu v spolupráci s partnermi rozdelili
úlohy týkajúce sa projektových výstupov ako aj
diseminačných aktivít, kde sa napríklad rozhodlo, že
v rámci diseminácie projektu bude publikovaný spoločný
príspevok na medzinárodnej konferencii Rie 2017 v Sofii,
Bulharsku spolu s prezentáciou letákov a newsleterov
projektu. Záverom stretnutia sa dohodol termín
posledného partnerského mítingu, ktorý bol stanovený na
29.9.2017.

DISEMINAČNÝ SEMINÁR, BARDEJOV,
06.10.2016

Hlavným
cieľom
podujatia
bola
propagácia
medzinárodného projektu Erasmus plus:“ RUSOS Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl“
spočívajúca v predstavení tak základných informácií o
projekte ako aj prezentácia jeho aktuálnych výsledkov vzdelávacích materiálov z oblasti priemyselnej a servisnej
robotiky, e-learningovej platformy Moodle a možnosti pre
vytvorenie virtuálneho laboratória.
Aktivity zahŕňali prednášky z oblasti robotiky, ktoré sa
zaoberali základnými i najnovšími poznatkami, ako aj
praktické ukážky priemyselného robota UR5 od
spoločnosti Industrial Solutions z Košíc. Toto robotické
rameno bolo účastníkmi podujatia využívané za účelom
ozrejmenia si tak princípov pohybu ako aj samotného
programovania.
Zapojení
účastníci
boli
zastúpení
v
podobe
stredoškolských učiteľov, zástupcov firiem a študentov.

PROJEKTOVÉ

Projektový výstup č. 1: Analýza potrieb cieľových skupín
Cieľom tohto výstupu je urobiť hĺbkovú analýzu a identifikáciu potrieb a požiadaviek cieľových skupín. Výstup obsahuje dve
časti a to analýzu požiadaviek strojárskych podnikov na novo prijímaných zamestnancov - absolventov stredných odborných škôl
ako aj analýzu potrieb stredoškolských učiteľov na vzdelávanie v oblasti robotiky. Analýzy boli robené vo všetkých krajinách
partnerstva a všetci partneri projektu boli zapojení, vyhodnotenie analýz sa robilo osobitne za každú krajinu ale aj celkovo.
Tento intelektuálny výstup zahŕňa niekoľko úloh:
1.
Vypracovanie prvej verzie dotazníkov pre analýzu potrieb cieľových skupín,
2.
Posúdenie prvej verzie dotazníkov všetkými partnermi,
3.
Implementácia pripomienok partnerov a vypracovanie finálnej verzie dotazníkov,
4.
Implementácia dotazníka v rámci cieľových skupín,
5.
Analýza a vyhodnotenie dotazníkov,
6.
Formulácia vecného obsahu intelektuálnych výstupov O2 a O3,
7.
Vypracovanie analýzy požiadaviek cieľových skupín,
8.
Posúdenie prvej verzie analýzy požiadaviek cieľových skupín všetkými partnermi,
9.
Vypracovanie finálnej verzie analýzy požiadaviek cieľových skupín na základe pripomienok partnerov,
10.
Vypracovanie prvej verzie správy D1 Správa z analýzy potrieb cieľových skupín,
11.
Posúdenie prvej verzie správy D1 všetkými partnermi,
12.
Vypracovanie finálnej verzie správy D1.
Dotazníky sú zamerané na získanie informácií o skutočných potrebách užívateľov. Skladajú sa z otázok zameraných na: faktické
údaje a klasifikácia respondentov, ako sú identifikácia pracovnej pozície respondenta, výskumných údajov, ako sú typ
vzdelávania, ktorý respondent uprednostňuje a otázky zamerané na zistenie informácií o úrovni znalostí v oblasti A&R systémov.
Boli vytvorené dva druhy dotazníkov za účelom získania relevantných informácií od rôznych cieľových skupín. Jeden bol určený
manažérom a technickým pracovníkom vo výrobných podnikoch, zatiaľ čo druhý bol zameraný na učiteľov stredných odborných
škôl.

Dotazníky boli distribuované predstaviteľom všetkých cieľových skupín projektu:


Stredoškolskí učitelia,



Výrobné podniky,



Študenti SOŠ.

K dosiahnutiu požadovanej kvality ukazovateľov, všetci partneri súhlasili s dodržaním nasledujúcich podmienok:


Osloviť minimálne 20 podnikov a 20 stredných škôl v každej krajine partnerstva, ktoré budú vyplnené oboma

cieľovými skupinami – zamestnanci výrobných podnikov ako aj učiteľmi na SOŠ. Celkovo by sa teda malo vyplniť približne 240
dotazníkov, čo možno považovať za dostatočnú vzorku k získaniu relevantných informácií.

VÝSTUPY

Projektový výstup č. 2: Súbor vzdelávacích materiálov pre odbornú prípravu stredoškolských učiteľov v
oblasti robotiky
Cieľ projektu spočíva najmä vo vytvorení študijných materiálov pre učiteľov technických predmetov na
stredných odborných školách, ktoré budú vytvorené na báze základných aj najnovších poznatkov z robotiky.
Učitelia stredných odborných škôl následne transformujú získané materiály a poznatky do osnov predmetov
resp. ako súčasť príbuzných predmetov resp. duálneho vzdelávania s cieľom obsiahnuť komplexnú
problematiku v oblasti robotiky. Plánované inovatívne študijné materiály sú koncipované ako interaktívny
zdroj poznania umožňujúci interakciu medzi študentmi a učiteľmi.
Hĺbkové analýzy a identifikácia potrieb a požiadaviek cieľových skupín sa konali na Slovensku ako aj
v ďalších partnerských krajinách. Boli vyhodnocované tak za krajinu ako aj celkovo. Partnerom TUKE bolo
navrhnuté, aby vzdelávacie materiály - lekcie boli vybrané zo dvoch základných okruhov oblasti robotiky:

Priemyselná robotika - základné pojmy a definície, parametre, riadenie, programovanie a obsluha
priemyselných robotov, bezpečnosť robotických systémov, koncové efektory priemyselných robotov, vizuálne
a kamerové systémy priemyselných robotov, senzorové vybavenie priemyselných robotov.

Servisná robotika (prvé roboty, história a rozdelenie, príklady vo svete), základné pojmy a definície
servisnej robotiky (definícia robota, schéma robota, kategorizácia, požiadavky a systémový model), servisné
roboty kolesové (príklady a aplikácie), servisné roboty pásové (príklady a aplikácie), servisné roboty
kráčajúce (príklady a aplikácie), servisné roboty lietajúce, plávajúce, lezúce ... (príklady a aplikácie),
senzorické vybavenie servisného robota (druhy senzorov, príklady použitia), vizuálne a kamerové systémy
servisných robotov (použitie kamier, príklady), navigácia robotov, multiagentné systémy a multirobotické
systémy, vývojové trendy v oblasti servisnej robotiky.
Celkový proces prípravy kurzov je zložený z niekoľkých krokov. Štruktúra procesu je načrtnutá na obr. 1.
V kroku prvom je potrebné si určiť, pre ktorú cieľovú skupinu ideme vytvárať kurz. Tento proces je
obmedzený na niekoľko cieľových skupín, ako už bolo vyššie spomínané. Je možné po úprave kurzov využiť
existujúci kurz aj pre iné cieľové skupiny. Druhým dôležitým krokom procesu je identifikácia kľúčových
cieľov lekcie. Táto časť je striktne podmienená požiadavkami RUSOS projektu, partnermi a podnikmi SME.
Pri splnení týchto dvoch podmienok pristupujeme ku začatiu kurzu. Výukový e-learning softvér musí
vyhovovať a byť prispôsobený potrebám a vzdelávacím cieľom vybranej skupiny študentov, učiteľov resp.
zamestnancov podnikov. Samotný výukový program sa realizuje vo webovom prostredí Modle. Spätná väzba
je zozbieraná od užívateľov kurzu a použitá na postupné zlepšovanie, aktualizáciu a doplňovanie obsahu
kurzu.

Obr. 1 Celkový proces vývoja a prípravy kurzov

PROJEKTOVÉ

Celkový proces prípravy kurzov identifikuje kľúčové fázy, ktoré musia byť sledované aj s ohľadom na úspešnú
implementáciu RUSOS tréningových kurzov.
Lekcie systému RUSOS sú štruktúrované tak, že každá lekcia obsahuje nasledovné:

Ciele lekcie,

Úvod do lekcie,

Vysvetlenie špecifickej tematickej časti lekcie - textové/grafické/multimodálne,

Príklad (praktický príklad),

Cvičenia – precvičovanie napr. formou testu (súbor niekoľko správnych otázok, úloh a podobne)
K tomu, aby bolo možné vytvárať RUSOS kurz je potrebné mať počítač pripojený k internetu, poznať webovú
adresu, na ktorej sa celý systém nachádza a mať vytvorené používateľské heslo. Nasledujúce inštrukcie
sumarizujú možnosti a využitie softvérového balíka Modle, ktorý projekt RUSOS využíva ako e-learningový
systém pre nahratie, úpravu a aktualizáciu vzdelávacích materiálov – lekcií pre cieľové skupiny. Modle je
softvérový balík pre podporu e-learningového vzdelávania, dištančnej i prezenčnej výučby, prostredníctvom online kurzov dostupných na internete. Je poskytovaný bezplatne ako open source softvér (GNU GPL) a funguje na
každom počítači s PHP s databázami MySQL. Vývojové prostredie je inštalované na serveri TUKE s použitím
Windows operačného systému. Prístup k e-learningovému nástroju – je umožnený prostredníctvom www stránky:
http://rusos.sjf.tuke.sk/moodle/, cez webový prehliadač, obr. 2.

Obr. 2 E-learningové prostredie RUSOS kurzu
Užívatelia, administrátor a cieľové skupiny e-learningového RUSOS kurzu používajú rovnakú webovú
adresu pre prístup do vzdelávacieho systému. V závislosti na prihlasovacích údajoch užívateľa je možné
pracovať v tomto systéme na rôznych úrovniach:
1.

2.

3.

Študenti stredných odborných škôl, zamestnanci SME podnikov:
- pracujú s lekciami a cvičeniami,
- majú možnosť participovať na špecifickom fóre RUSOS kurzu a chatu.,
Učitelia stredných odborných škôl:
- disponujú možnosťami editácie kurzu (úpravy a správy lekcií),
- zúčastňujú sa diskusií na administrátorskom fóre,
- sledujú študijné pokroky cieľových skupín a prístup ku kurzom.
Administrátor:
- pokročilé možnosti administrácie webového rozhrania kurzu.
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Po prihlásení užívateľa na webový portál, je používateľ automaticky zapísaný do zoznamu užívateľov
RUSOS kurzu.
Proces aktualizácie kurzu RUSOS je založený na nasledujúcich krokoch (Obr. 3).
1.


2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ako prvé, určíme cieľ aktualizácie, môžu nastať dve rôzne možnosti:
Prispôsobenie obsahu tak, aby spĺňalo potreby konkrétnej cieľovej skupiny.
Aktualizácia týkajúca sa zmien spojených s vývojom nových technológií.
Pozorný výber materiálu pre materiálu pre lekcie, ktoré je potrebné aktualizovať.
Je veľmi dôležité poskytnúť študentovi logicky uzavretý a užitočný obsah.
Ďalším krokom je aktualizácia kurzu. Pred uskutočnením akýchkoľvek zmien by sa mali všetky
údaje o kurze zálohovať. Názov súboru zálohy by mal popísať, kedy boli vykonané zmeny.
Aktualizácia by mala byť vykonaná jednou osobou, ak je to možné, s rovnakým štýlom kurzu /
lekcie.
Na zaznamenávanie zoznamu zmien v kurze by sa mal použiť záznam. Tento zoznam by mal
obsahovať informácie o tom, kto, kedy a čo sa zmenilo.
V prípade, že sa lekcia musí radikálne zmeniť, odporúča sa vytvoriť novú lekciu, než aktualizovať
staršiu. Jednou z výhod tohto riešenia je pridaná možnosť prístupu k starším verziám lekcie.
Každá zmena v kurze by mala byť pred publikovaním dôkladne otestovaná. Testy by nemal
vykonávať človek, ktorý zmeny realizoval. Počas testovania by sa mal hlavný dôraz klásť na
integritu obsahu, názvov a formátu kurzu.
Po dokončení týchto krokov by sa mal v prípade chýb zopakovať proces aktualizácie.
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Obr.3 Proces aktualizácie kurzu RUSOS

Vytvoreniu finálnej verzie vzdelávacích materiálov – lekcií predchádzali rozhovory a konzultácie v rámci
konzorcia projektu týkajúce sa stavu rozpracovanosti, obsahu a kontextu pripravovaných vzdelávacích
materiálov – lekcií z oblasti priemyselnej a servisnej robotiky v rámci špecifikácii jednotlivých krajín
partnerstva. Školiaci systém RUSOS pozostáva z nasledujúcich lekcií:
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Návrh vzdelávacích materiálov – lekcií
1.
Úvod do priemyselnej robotiky (história, prvé roboty, trendy vývoja)
2.
Definícia a štruktúra priemyselného robota
3.
Funkcie a parametre priemyselného robota
4.
Priama a inverzná kinematika priemyselných robotov
5.
Bezpečnosť robotických systémov
6.
Pohony robotov
7.
Koncové efektory priemyselných robotov
8.
Vizuálne a kamerové systémy priemyselných robotov
9.
Obsluha priemyselného robota
10.
Programovania priemyselného robota (on-line a off-line programovanie, spôsoby programovania)
11.
Aplikácie priemyselných robotov
12.
Kolaboratívne roboty
13.
Základné pojmy a definície servisnej robotiky (kategorizácia, požiadavky a systémový model robota)
14.
Servisné roboty kolesové (definícia, príklady a aplikácie)
15.
Servisné roboty pásové
16.
Servisné roboty kráčajúce
17.
Servisné roboty lietajúce, plávajúce, lezúce ... (definície, príklady a aplikácie)
18.
Senzorické vybavenie robota
19.
Multiagentové robotické systémy
20.
Rehabilitácia, roboty v zdravotníctve

Špecifikácia pre vytvorenie výstupu 2 sa opiera jednak o doposiaľ vykonanú analýzu potrieb a požiadaviek
cieľových skupín, návrh štruktúry vzdelávacieho materiálu - lekcie ako aj o postupnosťou krokov akčného
plánu:
1.
Výber vhodného študijného materiálu – vzorovej lekcie z oblasti priemyselnej robotiky pre
implementáciu do vzdelávaco-tréningovej IKT platformy. Partner (TUKE) zodpovedný za tento výstup
vyberie a spracuje vhodný študijný materiál – vzorovú lekciu, ktorá bude implementovaná do vzdelávacotréningovej IKT platformy,
2.
Hodnotenie a posúdenie vytvoreného študijného materiálu – vzorovej lekcie všetkými partnermi pre
implementáciu do vzdelávaco-tréningovej IKT platformy,
3.
Implementácia pripomienok z hodnotenia partnerov do vytvoreného študijného materiálu - vzorovej
lekcie pre jeho implementáciu do vzdelávaco-tréningovej IKT platformy. Jednotliví partneri posúdia
a okomentujú vhodnosť navrhnutého študijného materiálu – lekcie,
4.
Preklad študijného materiálu – vzorovej lekcie do partnerských jazykov. Partner (TUKE)
zodpovedný za tento výstup zabezpečí preklad materiálu,
5.
Výber vhodného študijného materiálu – vzorovej lekcie z oblasti servisnej robotiky pre
implementáciu do vzdelávaco-tréningovej IKT platformy. Partner (TUKE) zodpovedný za tento výstup
vyberie a spracuje vhodný študijný materiál – vzorovú lekciu, ktorá bude implementovaná do vzdelávacotréningovej IKT platformy,
6.
Hodnotenie a posúdenie vytvoreného študijného materiálu – vzorovej lekcie všetkými partnermi pre
implementáciu do vzdelávaco-tréningovej IKT platformy,
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7.
Implementácia pripomienok z hodnotenia partnerov do vytvoreného študijného materiálu - vzorovej
lekcie pre jeho implementáciu do vzdelávaco-tréningovej IKT platformy. Jednotliví partneri posúdia a
okomentujú vhodnosť navrhnutého študijného materiálu – lekcie,
8.
Preklad študijného materiálu – vzorovej lekcie do partnerských jazykov. Partner (TUKE)
zodpovedný za tento výstup zabezpečí preklad materiálu,
9.
Návrh súboru vzdelávacích materiálov – lekcií. Partner (TUKE) zodpovedný za tento výstup
realizuje predbežný návrh vzdelávacích materiálov – lekcií z priemyselnej i servisnej robotiky,
10.Komentovanie a pripomienkovanie partnerov projektu k názvu, obsahovej časti, formátu a štruktúre
vzdelávacích materiálov – lekcií,
11.
Finálna verzia súboru vzdelávacích materiálov – lekcií, rozdelenie medzi jednotlivých partnerov.
Partner (TUKE) zodpovedný za tento výstup v súčinnosti s ostatnými partnermi rozdelí jednotlivé lekcie,
12.
Zapracovanie pripomienok a komentárov partnerov, potvrdená akceptácia rozdelenia vzdelávacích
materiálov – lekcií u zodpovedného partnera (TUKE).

Tento intelektuálny výstup zahŕňa niekoľko úloh:
1.

Spracovanie študijných materiálov pre oblasť priemyselnej robotiky,

2.

Hodnotenie a posúdenie vytvorených materiálov všetkými partnermi,

3.

Implementácia pripomienok z hodnotenia do vytvorených materiálov,

4.

Spracovanie študijných materiálov pre oblasť servisnej robotiky,

5.

Hodnotenie a posúdenie vytvorených materiálov všetkými partnermi,

6.

Implementácia pripomienok z hodnotenia do vytvorených materiálov,

7.

Hodnotenie a posúdenie všetkých vypracovaný materiálov externými hodnotiteľmi,

8.

Implementácia pripomienok od externých hodnotiteľov,

9.

Vypracovanie prvej verzie správy D2 Správa z vypracovania súboru vzdelávacích materiálov,

10.

Posúdenie prvej verzie správy D2 všetkými partnermi,

11.

Vypracovanie finálnej verzie správy D2.

Za splnenie tohto intelektuálneho výstupu v požadovanom rozsahu a kvalite je zodpovedný koordinátor
projektu TUKE, avšak do vypracovania tohto výstupu budú zahrnutí všetci partneri projektu.
V rámci tohto intelektuálneho výstupu bude vypracovaná správa "D2 Správa z vypracovania súboru
vzdelávacích materiálov - lekcií"
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Projektový výstup č. 3: Vzdelávaco-tréningová IKT platforma pre odbornú prípravu
stredoškolských učiteľov v oblasti robotiky

Vzdelávaco-tréningová IKT platforma je hlavným intelektuálnym výstupom projektu RUSOS. Jedná sa o
vzdelávaciu platformu na báze e-learningu, ktorého hlavnou výhodou je, že je k dispozícii presne podľa
aktuálnych potrieb jeho užívateľov, časovo a priestorovo neobmedzene. Táto vzdelávacia platforma umožní
kontrolovaný a nepretržitý prístup k študijným materiálom ako aj možnosť výmeny svojich znalostí a
skúseností s ostatnými účastníkmi kurzu a to implementáciou rôznych komunikačných modulov ako je
fórum, chat a iné. Vzdelávacia platforma bude vytvorená tak, aby umožnila jednoduchý prístup k
vzdelávacím materiálom s dôrazom na jednoduchosť a intuitívnosť používania s viacjazyčným obsahom pre
všetky tri krajiny zahrnuté do projektu ako aj jeho celkovú funkčnosť a využiteľnosť.

Obr. 3 Celkový proces vývoja a prípravy e-learningu
Špeciálnou súčasťou IKT platformy bude aj virtuálne laboratórium, ktoré bude slúžiť na praktické overenie
znalostí získaných v rámci štúdia vo vzdelávacej IKT platforme. Virtuálne laboratórium bude vytvorené vo
virtuálnej realite a bude pozostávať z virtuálnych 3D modelov rôznych robotov a ďalších automatizovaných
zariadení. Jednotlivé virtuálne modely robotov a ostatných zariadení bude možné zostavovať do rôznych
konfigurácii a tak vytvárať rôzne robotizované pracoviská vo virtuálnej realite.
Výhody použitia IKT platformy a virtuálneho laboratória:

využívanie inovačných prístupov k učeniu a metodík založených na IKT a virtuálnej realite,

nové metódy učenia a spolupráce implementované do každodenných činností,

väčšia príležitosť k profesionálnemu rozvoju všetkých cieľových skupín,

posilnenie väzieb medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a svetom práce,

podpora zavádzania inovatívnych postupov do oblasti vzdelávania a odbornej prípravy tým, že
podporuje individuálny študijný prístup,

posilnenie profesijného rozvoja tých, ktorí pracujú v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
zvyšovaním kvality a rozsahu vzdelávania, vrátane nových pedagogických metód založených na IKT a
virtuálnej realite.
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Výhodou takéhoto virtuálneho laboratória je, že bude prístupné on-line kedykoľvek podľa potrieb
užívateľov. Tento intelektuálny výstup zahŕňa niekoľko úloh:
1.

Vytvorenie e-learningovej platformy.

2.

Implementácia vzdelávacích materiálov do e-learningovej platformy.

3.

Testovanie e-learningovej platformy partnermi projektu, externými hodnotiteľmi a v rámci
diseminačných akcií.

4.

Update a implementácia pripomienok a návrhov z testovania.

5.

Vytvorenie virtuálneho laboratória.

6.

Testovanie virtuálneho laboratória partnermi projektu, externými hodnotiteľmi a v rámci
diseminačných akcií.

7.

Update a implementácia pripomienok a návrhov z testovania.

8.

Vytvorenie prvej verzie správy D3 Správa z implementácie vzdelávaco-tréningovej platformy.

9.

Posúdenie prvej verzie správy D3 všetkými partnermi.

10.

Vypracovanie finálnej verzie správy D3

LMS poskytuje inštruktorovi spôsob, ako vytvoriť a dodávať obsah, monitorovať účasť študentov a
hodnotiť ich výsledky. LMS môže poskytnúť študentom možnosť využiť interaktívne prvky, ako sú
štruktúrované diskusie, videokonferencie a diskusné fóra. LMS možno použiť na sledovanie účinnosti
organizácie pri vzdelávaní a odbornej príprave.

Obr.4 Schéma LMS systému
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Obr. 5 Architektúra IKT platformy RUSOS
Pre e-learningové aplikácie bola vytvorená nasledovná štruktúra RUSOS kurzov, obr. 6.

Virtuálne laboratórium je on-line aplikáciou navonok vyzerajúcou ako bežná
webová stránka. Za bežným zobrazením sa však skrýva množina funkcii, ktorá
má byť pomocná pri projektovaní virtuálnych 3D modelov rôznych robotov a
ďalších automatizovaných zariadení. RUSOS virtuálne laboratórium
umožňuje:











Obr. 6 Štruktúra
RUSOS kurzu

zobrazenie modelov v trojrozmernej virtuálnej realite,
pohybovať sa voľne v trojrozmernom priestore,
meniť spôsob pohybu v trojrozmernom priestore,
nastaviť pohľady (kamery),
meniť štruktúru povrchu podlahovej plochy – vodiace čiary pre lepšiu
orientáciu,
vkladať samostatné objekty (stroje, prípravky a ostatné doplnky),
vkladať cudzie objekty s minimálnymi požiadavkami na ich
prispôsobenie,
preberať všetky funkcie vlastné dosadeným strojom,
presúvať a otáčať s vloženými objektmi,
odmeriavať pohyb posuv aj otáčanie objektov pre presné určenie ich
polohy
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Virtuálne modely:
Každý model vložený do virtuálneho
laboratória si prináša so sebou všetky
vlastnosti a funkcionality, ktoré má
nastavené. Ak má ovládacie prvky, tak aj
tieto sa do systému prenášajú. Niektoré zo
štandardne ponúkaných modelov majú túto
možnosť využitú.
Uvádzame niekoľko
modelov, ktoré sú štandardne v systéme
používané a majú svoje vlastné ovládanie.
Pre nasledujúce priblíženie boli zámerne
vybraté také štandardné modely, ktoré
reprezentujú širokú škálu rôznorodosti
možných modelov.
Obr. 7 Robot KUKA vložený do virtuálneho
laboratória

Vlastný model robota:
Konkrétny robot uvedený na príklade je
vybavený chápadlom a vlastným riadením v
piatich stupňoch voľnosti a otváraním a
zatváraním chápadla. Používa riadiaci panel,
ktorý výzorom napodobňuje Kuka Control
Panel (KCP). V pravej časti sa nachádza šesť
tlačidiel na zapnutie alebo vypnutie
konkrétneho pohybu. Zatlačením tlačidla sa
spustí pohyb, ďalším zatlačením sa pohyb
vypína. Pre ľahšiu orientáciu sú farebne
odlíšené. Majú rovnakú farbu ako prvý člen
kinematického reťazca, ktorý sa ním ovláda,
obr. 8.

Obr. 8 Vlastný experimentálny model robota
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maria.strojna@tuke.sk
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