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Rezultaty projektu
O1 - Analiza docelowych grup odbiorców.
Celem tego etapu było przeprowadzenie wnikliwej analizy 
dla identyfikacji potrzeb i wymagań docelowych grup 
odbiorców rezultatów projektu. Badania te były 
prowadzone we wszystkich krajach partnerskich projektu. 
W celu zebrania danych partnerzy projektu kontaktowali 
się bezpośrednio z przedstawicielami grup docelowych, 
były także organizowane spotkania. Stosowne ankiety 
zostały umieszczone w Internecie, z możliwością ich 
wypełnienia on-line. Przeprowadzono analizę zebranych 
informacji w poszczególnych krajach uczestniczących w 
projekcie. Opracowano również globalna ocenę 
analizowanych zjawisk.
O2 - Zestaw materiałów szkoleniowych z dziedziny 

robotyki dla nauczycieli średnich szkół zawodowych.
Opracowane materiały szkoleniowe dotyczą dwóch 
podstawowych obszarów: 
- Robotyki przemysłowej - obejmują podstawowe pojęcia i 
definicje oraz parametry robotów, ich programowanie, 
bezpieczeństwo systemów zrobotyzowanych, systemy 
wizyjne, elementy wykonawcze i urządzenia sensoryczne 
dla robotów przemysłowych.
- Robotyki usługowej – obejmują podstawowe pojęcia i 
definicje oraz parametry, programowanie, typy robotów 
usługowych (kołowe, gąsienicowe, kroczące, latające, 
pływające, wspinające się), elementy wykonawcze, 
wyposażenie sensoryczne robotów usługowych, systemy 
wieloagentowe, grupowe (swarm), trendy rozwojowe w 
robotyce usługowej.
O3 - Edukacyjno-szkoleniowa platforma ICT dla szkoleń 
nauczycieli średnich szkół zawodowych 
w obszarze robotyki.
Edukacyjno-szkoleniowa platforma ICT stanowi główny 
rezultat niniejszego projektu. Od strony struktury, 
administrowania i instalacji stanowi ona e-learningowy 
portal Moodle. Została opracowana ogólna koncepcja 
platformy, zostały zdefiniowane  odpowiednio role i 
kompetencje jej użytkowników jak też ustalono wzorzec 
standardowej lekcji. Przeprowadzono testy i zebrano 
komentarze partnerów projektu. Obecnie platforma 
zawiera przykładowe lekcje dot. robotyki przemysłowej. 
Udostępniono link w celu weryfikacji rozwiązań 
informatycznych oraz zebrania opinii zainteresowanych 
użytkowników:
http://rusos.sjf.tuke.sk/moodle/
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Laboratorium wirtualne

Specjalna część platformy ICT będzie zawierać 
wirtualne laboratorium robotyki, które będzie 
służyć do oceny praktycznej wiedzy uzyskanej 
podczas nauki z wykorzystaniem platformy 
edukacyjnej.

Laboratorium wirtualne będzie zawierało kilka 
modeli wirtualnych 3D różnych robotów oraz 
innego wyposażenia zautomatyzowanego. 
Poszczególne modele wirtualne robotów będą 
kompilowane do różnych konfiguracji i w ten 
sposób będą tworzyć różne zrobotyzowane 
stanowiska pracy w rzeczywistości wirtualnej.

Projekt RUSOS 

Częścią projektu będzie utworzenie „Platformy 
Edukacyjnej RUSOS” oraz Laboratorium 
wirtualnego.

Platforma Edukacyjna RUSOS

Opracowana platforma edukacyjna umożliwi 
otwarty i ciągły dostęp do materiałów 
szkoleniowych, jak też stwarza okazję do 
wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy 
uczestnikami kursu. Platforma Edukacyjna RUSOS 
stanowi kurs e-learningowy w środowisku 
Moodle, który składa się z zestawu lekcji. 
Założenia przy tworzeniu platformy uwzględniają 
zapewnienie łatwego dostępu do materiałów 
nauczania, przyjaznej obsługi kursu, ogólnej jego 
funkcjonalności i użyteczności. Interfejs 
użytkownika, jak też wszystkie materiały zostaną 
opracowane w wersjach językowych partnerów 
projektu oraz w języku angielskim.

Przykład testowania laboratorium wirtualnego z 
wyposażeniem interaktywnym.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

PIAP, Polska
http://www.piap.pl/

Klaster Technologii Automatyzacji 

i Robotyki (AT+R), Słowacja
http://www.clusteratr.sk/

Politechnica w Bukareszcie, Rumunia
http://www.upb.ro/

Zespół szkół zawodowych Juraja Henischa, 

Słowacja
http://www.ssjh.sk/

Firma MANEX, Koszyce, Słowacja
http://www.manex.sk/

Politechnika Lubelska, Polska
http://www.pollub.pl/

Politechnika w Koszycach (TUKE), Słowacja

Koordynator projektu
http/www.sjf.tuke.sk/kr

Partnerzy projektu

http://rusos.sjf.tuke.sk/moodle/
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