
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Efekty projektu 
 

 

O1 - Przykłady dobrych praktyk 
Cel wyniku O1- Przykładami dobrej praktyki są: 

1. Analiza i wykorzystanie w projekcie z najlepszych metod 

szkoleniowych dla Przemysłu 4, inteligentnej produkcji 

2. Analiza i wykorzystanie w projekcie z najlepszych przykładów 

prezentujących rozwiązania pochodzące z praktyki 
 

O2 - Industry 4 
Wynik celu Industry 4 dostarcza wiedzy na temat ogólnych 
wydarzeń związanych z IV Rewolucją Przemysłową, wyjaśnia 
koncepcję i filozofię I4, definiuje systemy cyber-fizyczne, opisuje 
zasady inteligentnej produkcji, główne cechy stosowanych 
technologii i ich kontekst. Wymienia również korzyści i zagrożenia 
związane z nową formą produkcji oraz wymagania dotyczące nowej 
zawartości wiedzy i umiejętności dla nowego zakresu prac. 

 

O3 - Technologia Industry 4 
Technologia Industry 4 to najważniejszy rezultat projektu. Nowe 
technologie, w tym: Internet Rzeczy, Robotyka, Big Data, Wirtualna 
/ Rozszerzona Rzeczywistość, Symulacja-Digital Twin, Systemy 
Chmurowe, Sztuczna Inteligencja, są głęboko rozwinięte, aby 
stanowić istotną część nowo opracowywanego programu 
nauczania w szkołach i edukacji biznesowej. 

O4 - Metodologia ICT 
Metodologia jest w trakcie opracowywania w fazie instalacji, 
administracji i struktury portalu e-learningowego Coursovo. 
Określony zostanie sposób wypełnienia i korzystania z systemu 
edukacyjnego platformy e-learningowej. Opracowywana jest 
metodyka pracy z wybranym systemem. 

 

O5 - Słownik pojęć 
Słowniczek zawiera terminy i wyrażenia, które zostały użyte 
w związku z rozwojem Przemysłu 4 i nowych technologii. 
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Czas trwania projektu: 

01.10.2019 - 31.10.2021 
 

Projekt ten jest finansowany przy wsparciu Komisji 

Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie 

poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych 
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Kryzys Covid intensyfikuje wdrażanie Industry 4 
Nic dziwnego, że w wyjątkowych okolicznościach pandemii 
sprawność i elastyczność działań okazały się priorytetami 
strategicznymi nad zwiększaniem produktywności 
i minimalizowaniem kosztów, które były w większości 
głównym celem. Podobnie technologie umożliwiające zdalną 
pracę i współpracę znalazły się na pierwszym miejscu na liście 
priorytetowych zastosowań dla Przemysłu 4.0. 
Dla branży kryzys COVID-19 zmienia reguły gry cyfrowej. 
Pandemia wzmocniła wartość Przemysłu 4.0, ale też ujawniła 
ograniczenia dzisiejszych wdrożeń i postawiła wyższą 
poprzeczkę sukcesu. 
Kluczowym wnioskiem jest to, że w nadchodzących latach 
sektor produkcyjny będzie bardziej cyfrowy. Trendem jest 
coraz częstsze łączenie urządzeń i usług z Przemysłowym 
Internetem Rzeczy (IoT), a także szybsze wdrażanie technologii 
sztucznej inteligencji, big data, zaawansowanej robotyki 
wirtualnej rzeczywistości, symulacji w czasie rzeczywistym. 
I to właśnie na tych kluczowych technologiach koncentruje się 
projekt TI 4.. 

 
 
 
 
 
 
 

WPŁYW 
 

Oczekiwany główny wpływ projektu jest 
bezpośrednio związany z wykorzystaniem 
wyników projektu w trakcie realizacji projektu i 
po jego wdrożeniu. Nauczyciele i uczniowie szkół 
z grup docelowych potrzebowali wiedzy 
związanej z technologią TI4. Uczestnicy 
krótkoterminowych wspólnych działań 
szkoleniowych podniosą swoje kompetencje 
zawodowe, w tym będą tworzyć treści 
dydaktyczne i wykorzystać transfer TI4 do 
edukacji. 

Partnerzy projektu 

 
Technical University in Košice, Slovakia 
koordinator projektu 
http /www.sjf.tuke.sk/kr 

 

 
Cluster Automation Technology and Robotics 
AT + R, Slovakia 
http://www.clusteratr.sk/ 

 
 
 

 

Technical University-TUC, Crete, GR 
Http /www.tuc.gr 

 
 
 

Politechnika Lubelska, Lublin, Poland 
http://www.pollub.pl/ 

 
 

 

Potrzeba edukacji dla Przemysłu 4 
 

Największą przeszkodą we wprowadzeniu Przemysłu 4 
w czasach Covid 19 jest brak wykwalifikowanej siły roboczej 
w produkcji. 
Firmy produkcyjne masowo przygotowują się do Przemysłu 4, 
przygotowując strategiczne plany selekcji i przekwalifikowania 
wykwalifikowanej kadry wewnętrznej, koncentrując się 
na zdobywaniu brakujących umiejętności poza własną firmą 
i traktując priorytetowo rekrutację młodych pracowników 
z przynajmniej częściową wiedzą, a zwłaszcza logicznym 
myśleniem i współpracą w środowisku sieciowym. 

 

United school of J. Henischa , Bardejov, Slovakia 
http://www.ssjh.sk/ 

 
 
 
 
 

MANEX sro, Košice, Slovakia 
http://www.manex.sk/ 
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