
 
 
 

 

 

 

 

 

Broszura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„TECHNOLOGIA PRZEMYSŁ 4. DLA 

NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW 

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” 

 

 

 

Numer projektu: 
2019-1-SK01-KA202-060772 

 
 
 

Program Erasmus + na edukację i szkolenia, Akcja 

Kluczowa 2 – Partnerstwa Strategiczne 

 



PARTNERZY PROJEKTU 
 

 

 

 

Techniczny Uniwersytet w Koszycach, 

Słowacja Koordynator projektu http 

/www.sjf.tuke.sk/kr 
 
 
 

Klaster automatyzacji Technologii i Robotyki 

AT + R, Słowacja 

http://www.clusteratr.sk/ 
 

 
Kreteński Uniwersytet Techniczny, Grecja 

http://www.tuc.gr 
 
 

 

Spojená škoja JurajaHenischa, Bardejov, Słowacja 

h t t p : / / w w w . s s j h . s k /  
 
 
 
 

 

MANEX sro, Koszyce, Słowacja 

h t t p : / / w w w . m a n e x . s k /  
 
 
 

 

Politechnika Lubelska, Polska 

http://www.pollub.pl/ 

http://www.sjf.tuke.sk/kr
http://www.clusteratr.sk/
http://www.tuc.gr/
http://www.ssjh.sk/
http://www.ssjh.sk/
http://www.manex.sk/
http://www.manex.sk/
http://www.pollub.pl/


 

PROGRAM 

ERASMUS+ 

Erasmus + to nowy program Unii Europejskiej wspierający działania w 

zakresie edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu w okresie programowania 

2014-2020. Program daje szansę studentom, stażystom, kadrze 

dydaktycznej, osobom pracującym z młodzieżą i wolontariuszom 

pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Program wspiera organizacje, 

które mogą angażować się we współpracę projektową i dzielić się 

innowacjami w edukacji i szkoleniach młodzieży poprzez partnerstwa. 
 
 
 

 

 
 

 
CEL PROJEKTU 
TI4 

Głównym celem projektu jest opracowanie lekcji i kursów edukacyjnych 

dla nauczycieli kształcenia zawodowego, jako istotnego artykułu w 

profilowaniu i nabywaniu umiejętności absolwentów szkół 

zawodowych. 

 Utwórz dydaktykę i materiały informacyjne dla technologii Przemysł 4  

 Utwórz te materiały w formie e-learningowej 

 Wdrożyć wyniki projektu do programów nauczania przedmiotów 

kształcenia zawodowego w szkołach 

 Korzystaj z najlepszych metod szkoleniowych dla Przemysłu 4, 

inteligentna produkcja 

 Zapewnij materiały dydaktyczne dla nauczycieli kształcenia zawodowego 

jako kreatorów profilu zawodowego swoich uczniów dla lepszego 

zatrudnienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TREŚĆ 

PROJEKTU TI4 

 

Treść projektu koncentruje się na: 

 pokazywanie przykładów dobrych praktyk z edukacji dla I4 

 pokazywanie przykładów dobrych praktyk od wdrożenia technologii 

I4 do produkcji 

 opracowanie wyników intelektualnych z treścią skoncentrowaną na 

rozwoju I4 i przeglądem kluczowych technologii I4 

 zmiana wymagań dotyczących pracy, benefitów, zagrożeń 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Stoimy u progu rewolucji technologicznej, która fundamentalnie zmieni sposób, w jaki żyjemy, pracujemy 
i komunikujemy się ze sobą. W swoim zakresie, skali i złożoności ta transformacja będzie tak fundamentalna 
dla ludzkości, jak każda inna zmiana technologiczna w przeszłości. Nie wiemy, jak się rozwinie, ale jedno jest 
jasne: reakcja na nią musi być zintegrowana i kompleksowa, obejmująca wszystkie zainteresowane strony 
na całym świecie, od sektora publicznego po sektor prywatny, środowisko akademickie i społeczeństwo 
obywatelskie. 
Wdrożenie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach europejskich nie jest to kwestia przyszłości, jest to proces, 
który zaczyna się dzisiaj. Firmy są zainteresowane informacją i wymianą doświadczeń, ale większości 
brakuje pewności i zaangażowania w stopniowe dostosowywanie swojej produkcji do nowych technologii. 
Dlatego ważne jest, aby porozmawiać o tym, jakie podejście podjąć i jakie powinny być pierwsze kroki. 
Przemysł 4 lub 4 rewolucja przemysłowa nie są modnymi słowami ani słowami marketingowymi. Oczywiste 
jest również, że technologie Przemysłu 4 wyeliminują wiele miejsc pracy z aktualną wiedzą zawodową, a z 
drugiej strony stworzą więcej możliwości w związku z zapotrzebowaniem na nadchodzącą erę cyfryzacji 
przemysłu. Obecnie każdy kraj przyjął lub przyjmuje nowe programy krajowe w celu zwiększenia 
konkurencyjności i wydajności produkcji oraz personalizacji produktów w oparciu o I4, z czego wywodzi się 
wymóg elastyczności nie tylko produkcji, ale przede wszystkim pracy. Wybór priorytetu zorientowanego na 
wsparcie nauczycieli jest oczywistym wyborem z tej sytuacji, ponieważ to właśnie nauczyciele kształcenia 
zawodowego muszą być na pierwszym miejscu, aby być kompetentni, ale także umiejętnie przygotowani 
do edukacji dla nowej generacji produkcji - smart production . 

 

 

 
Priorytetem projektu było opracowanie lekcji i kursów edukacyjnych dla nauczycieli kształcenia 
zawodowego, jako istotnego narzędzia w profilowaniu i nabywaniu umiejętności absolwentów szkół 
zawodowych, z treściami mającymi na celu: - pokazanie dobrych przykładów praktyk z edukacji dla I4 oraz 
dobrych przykładów praktyka od wdrożenia technologii I4 do produkcji, - opracowanie dorobku 
intelektualnego rozwoju I4: poglądy i definicje I4, koncepcja-filozofia budowania produkcji 4 (inteligentna 
produkcja), cyfryzacja systemów cyber-fizycznych jako podstawa I4, struktury inteligentnych produkcji, 
przegląd technologii: I4, zmiana wymagań pracy, korzyści, ryzyk, -opracowanie lekcji: Technologia I4 jako e-
learning. Szczegółowo opracowano zasady i metodyki poszczególnych technologii, ich zastosowań, metody 
realizacji i użytkowania. Obecnie są to: Internet rzeczy, Big Data, Robotyka, Robotyka Współpracująca, 
Wirtualna i Rozszerzona Rzeczywistość, Symulacja - Digital Twin, Cloud Systems, - Dostarczanie platform ICT 
jako Open E-Learning, - Glosariusz i wyrażenia I4 (Interoperacyjność, personalizacja, M2M , człowiek-cobot, 
...). 

O PROJEKCIE 

DLACZEGO PROJEKT JEST WAŻNY 



 

REZULTATY 

PROJEKTU 

Projekt zaowocował opracowaniem tematów aktualnie 

dostępnych technologii I4, których celem jest zastosowanie 

wiedzy teoretycznej w praktyce. 

Wyniki projektu I4 korzystają z nowoczesnych rozwiązań 

teleinformatycznych. Wszystkie systemy edukacyjne są 

wdrażane na specjalnej wielofunkcyjnej platformie edukacyjnej 

i szkoleniowej Coursevo. 

Projekt wprowadził serię lekcji nowych technologii, które 

znacząco wpływają na produkcję i zapewniają wgląd w obecne 

i przyszłe światowe trendy w zaawansowanej produkcji. 

Kolejnym Rezultatem projektu jest poprawa współpracy 

w zakresie kształcenia nauczycieli szkół średnich zawodowych 

oraz uczniów i pracodawców, zwłaszcza w obszarze gotowości 

i efektywnego zaangażowania absolwentów liceów 

zawodowych oraz ich integracji w proces pracy firm. 

Wyniki projektu I4 opierają się na synergicznym działaniu wiedzy 

z praktyki i instytucji edukacyjnych. Cele projektu są wysokiej 

jakości, oparte na aktualnych potrzebach przemysłu i szkół dla 

grup docelowych. 



Dorobek intelektualny O1: Przykłady dobrych praktyk 
 

 

 

Cele wyników O1- Przykłady dobrych praktyk były: 
1. Analiza i wykorzystanie w projekcie najlepszych metod szkoleniowych dla Przemysłu 4, inteligentnej 
produkcji 
2. Analiza i wykorzystanie w projekcie najlepszych przykładów prezentujących rozwiązania z praktyki. 
W dorobku O1 znajdują się wnioski z najlepszych przykładów z edukacji dla „Pracownika 4”, ale także dobór 
właściwych metod i ewaluacja edukacji. Wskazuje na korzyści i skuteczność wykorzystania nowych metod 
i metod pomiaru oraz wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności. Za dobre przykłady uważa się te, które 
wykorzystują nowe metody do osiągnięcia celów zdobycia wiedzy i umiejętności ze strony uczestnika, 
zadowolenia wykładowcy, ale także satysfakcji pracodawcy. 
Dobre przykłady wdrożeń i wdrożenie koncepcji Industry 4, zwłaszcza inteligentna produkcja czy 
wykorzystanie nowych technologii w praktyce mają na celu wsparcie, opanowanie i uzupełnienie wiedzy 
teoretycznej na temat konkretnych praktycznych rozwiązań. Te przykłady służą jako środek pogłębiania 
i kompetencji zawodowych. 
Wybór przykładów dobrych praktyk rządzą się przede wszystkim następującymi zasadami: 
- Przykłady dobrych praktyk są bezpośrednio związane z celami projektu i grupami docelowymi, 

- Dają okazję bezpośredniego lub pośredniego przeniesienia ich podejść lub metod na działania projektowe, 

- Są użyteczne w procesie pedagogicznym w kształceniu zawodowym – materiał, treści i podejścia. 

 
Podstawowy schemat dorobku intelektualnego O1 to: 
- Znajdź przykłady kursów, szkoleń, programów nauczania przedmiotów itp., które mają już w swojej treści 
wiedzę na temat inteligentnej produkcji i technologii Przemysł 4. Te przykłady służą dodatkowo 
udokumentowaniu zakresu i sposobu włączania nowej wiedzy do programu nauczania edukacji technicznej. 
- Podaj przykłady realizacji oraz wykorzystanie poszczególnych technologii w praktyce. Celem takiego 
podejścia było pokazanie realnych przykładów wdrożeń i zastosowań, ale przede wszystkim pokazanie 
przydatności nowych technologii dla przyszłej inteligentnej produkcji. 
Aby przetworzyć ten wynik, przeanalizowano kilka przykładów, które każdy partner przedstawił dla swojej 
dziedziny (edukacja: TUKE, TUC Grecja, SŠJH Bardejov, PL Polska, praktyka: Manex Koszyce, Klaster Koszyce) 
z późniejszą oceną i selekcją do końcowego przetwarzania (MANEX Koszyce). Wybór koncentrował się na 
przykładach, które zostały zwalidowane, opracowane przez renomowane organizacje i możliwe do 
zrealizowania w grupach docelowych. Niemal każdy przykład z edukacji, ale także z praktyki wskazywał na 
wpływ na zmianę treści kształcenia, ale także na zmianę podejść i nowych technologii oraz metod kształcenia 
w dobie Przemysłu 4 i inteligentnej produkcji. Wiele efektów wyjściowych O1, będzie częścią efektów O2 i O3. 
Dorobek intelektualny O1 spełnił istotę opisu dorobku intelektualnego podanego w projekcie. Pokazuje 
zawartość merytoryczną integracji nowej wiedzy z Przemysłu 4 z edukacją, możliwości zastosowania nowych 
pomocy dydaktycznych i stanowisk szkoleniowych z połączeniem z Internetem Rzeczy, a także szkoleń online. 
Złożoność procesów szkoleniowych dla Przemysłu 4 jest dokumentowana przez renomowane organizacje w 
dziedzinie edukacji automatyzacji, takie jak FESTO. 



Dorobek intelektualny O2: Przemysł 4 

 

 

 
  

Efekty Przemysłu 4 dostarczają wiedzy o ogólnych wydarzeniach związanych z IV Rewolucją Przemysłową, 
wyjaśniają koncepcję i filozofię I4, definiują systemy cyber-fizyczne, opisują zasady inteligentnej produkcji, 
główne cechy stosowanych technologii i ich kontekst. Wymienia się również korzyści i zagrożenia związane 
z nową produkcją oraz wymagania dotyczące nowej zawartości wiedzy i umiejętności dla nowego zakresu 
prac. 
 

Efekty 02 Industry 4 przedstawia obszerny materiał na temat rozwoju, trendów i funkcji I 4. 
Przemysł 4.0 jest dziś bardzo popularnym tematem ze względu na jego duży wpływ na produkcję. Na 
przestrzeni wieków zmieniały się warunki i metody wytwarzania produktów i usług. Bezpośrednim powodem 
tych zmian był i jest postęp technologiczny. Postęp ten prowadzi obecnie do stworzenia środowiska pracy, w 
którym spotykają się świat fizyczny i wirtualny. Ludzie, maszyny, obiekty i systemy są połączone za pomocą 
ICT i Internetu, komunikują się dynamicznie w czasie rzeczywistym oraz organizują i optymalizują procesy. W 
ramach inteligentnych systemów produkcyjnych wszystkie podsystemy fabryczne są ze sobą połączone od 
dostawy przez produkcję do transportu. Dzięki temu produkcja przemysłowa może elastycznie zaspokajać 
indywidualne potrzeby klienta, dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów. 
 
Rewolucja przemysłowa zmieniła sposób, w jaki ludzie pracowali. Na przestrzeni XVIII wieku projektanci 
udoskonalali wynalazki do pracy, którą ludzie wykonywali wcześniej. Stopniowo zanikała produkcja 
manufakturowa i promowano produkcję przy pomocy maszyn. 
 

Postęp w dziedzinie nauki i technologii stale wspierał rozwój industrializacji na całym świecie i przez lata 
pomagał nadać temu terminowi bardziej konkretne i wyraźne znaczenia. 
 

Termin „rewolucja przemysłowa” tłumaczy się również jako postęp techniczny, który zasadniczo zmienił 
sposób jego tworzenia w przeszłości. Rewolucja przemysłowa przynosi nowe technologie, które zmieniają 
sposób, w jaki ludzie pracują i żyją. 



Dorobek intelektualny O3: Technologia Przemysł 4 
 

 

Najważniejszym osiągnięciem projektu są wyniki intelektualne O3. Celem tego dorobku było opracowanie 
materiałów edukacyjnych i lekcji dla nauczycieli kształcenia zawodowego jako podstawowego i kluczowego 
narzędzia w profilowaniu i nabywaniu umiejętności absolwentów szkół zawodowych. 

Zamiarem i celem przetwarzania dorobku intelektualnego O3 było przede wszystkim udokumentowanie 
i potwierdzenie słuszności celów projektu oraz określenie treści i zakresu lekcji. Wymagania dotyczące 
przetwarzania lekcji wynikały również głównie z dyskusji z nauczycielami szkół średnich na kilku spotkaniach oraz 
z wymagań firm. 

  

 Materiały edukacyjne - lekcje 

Moduł nr 1: Internet rzeczy 

Jedną z kluczowych technologii inteligentnej produkcji jest Internet Rzeczy (IoT), który polega na stworzeniu 
globalnej sieci informacyjnej złożonej z dużej liczby wzajemnie połączonych „rzeczy”. Produkcyjnymi „rzeczami” 
mogą być na przykład materiały, czujniki, siłowniki, sterowniki, roboty, ludzie, maszyny, sprzęt, produkty 
i urządzenia do transportu materiałów. 
1.1 Internet Rzeczy, przemysłowy Internet Rzeczy 
Lekcja przedstawia informacje o rozwoju Internetu Rzeczy, znaczeniu jego wykorzystania w produkcji i priorytetu 
w budowaniu produkcji cyfrowej. 

 

1.2 Automatyczne pozyskiwanie danych z produkcji 
Lekcja podkreśla że obecność Internetu Rzeczy (IoT) wszędzie ma znaczący wpływ na zwiększenie szybkości przekazu 
informacji i produkcji, co poprzez późniejsze przetwarzanie prowadzi do optymalizacji procesów. Wskazuje 
ponadto, jak ważne są dane produkcyjne, określenie, jakie dane należy zbierać, jak często i dla jakiego modelu ich 
używać oraz co ujawniają one same lub w połączeniu z innymi i jak o nich decydować. Jaki wynik analizy jest tylko 
informacyjny, a co już jest krytyczne dla producenta, względnie inne funkcje. 

 

Moduł nr 2: Zaawansowana robotyka 
Roboty przemysłowe mają wiele zalet bez względu na typ robota przemysłowego jaki jest wdrażany. Jeśli robot 
zostanie odpowiednio zaprogramowany, aby sprostać unikalnym potrzebom konkretnej aplikacji, prawie na pewno 
przewyższy pracę ręczną. Do środowiska przemysłowego wkroczył nowy typ robota, którego główną cechą jest 
możliwość bezpiecznej pracy z ludźmi. Roboty współpracujące reprezentują nową technologię, która wymaga 
nowych podejść, nowych metodologii i projektów. W przypadku robotów współpracujących należy ponownie 
rozważyć wiele nowych aspektów, takich jak: rozpoznanie możliwości, jakie niosą ze sobą „coboty”, co mogą zrobić, 
jak mogą się zachowywać we współpracy z ludźmi oraz do jakich obszarów lub operacji są odpowiednie. 

 

2.1 Robotyka przemysłowa 
Lekcja przedstawia informacje o rozwoju robotów przemysłowych, ich właściwościach i funkcjach. Podkreśla, że 
odpowiednio zaprogramowany robot może znacznie dokładniej i szybciej powielać działania człowieka. 

 

2.2 Roboty Współpracujące 
Treść lekcji koncentruje się na zrozumieniu kluczowych funkcji cobotów do współpracy z człowiekiem z naciskiem 
na bezpieczeństwo. 

 

2.3 Zrobotyzowane systemy Bin picking 
Wybór losowo składowanego przedmiotu z palety lub kontenera przez robota kierowanego przez kamerę 3D określa 

się jako Bin Picking. Aplikacja Bin-Picking rozwiązuje lokalizację i wybór obiektów z palety bez konieczności ingerencji 

człowieka. Bin-Picking to inteligentne wyszukiwanie i manipulowanie obiektami. 



Dorobek intelektualny O3: Technologia Przemysł 4 
 

Moduł nr 3: Analiza dużych zbiorów danych 
Analiza Big Data to często złożony proces badania Big Data w celu odkrycia informacji — takich jak ukryte wzorce, 
korelacje, trendy rynkowe i preferencje klientów — które mogą pomóc organizacjom w podejmowaniu 
świadomych decyzji biznesowych. Big Data obejmuje wszystkie rodzaje danych i pomaga dostarczać właściwe 
informacje właściwej osobie, w odpowiedniej ilości, we właściwym czasie, aby pomóc w podejmowaniu 
właściwych decyzji. Podczas gdy analiza statystyczna i tradycyjna analiza Business Intelligence odpowiadają na 
pytania „Co się stało”, analiza Big Data odpowiada na pytania „Dlaczego tak się stało”. Ten moduł zawiera tematy 
wprowadzające do analizy Big Data i aplikacji w kontekście Przemysłu 4.0. 

 

3.1 Wprowadzenie do analizy Big Data 
Ta lekcja jest wprowadzeniem do Big Data i ich znaczenia w zdobywaniu wglądu do danych i automatyzacji procesu 
podejmowania decyzji. 

 

3.2 Wizualizacja, Proces, Narzędzia i Ludzie. Prywatność informacji 
Ta lekcja przedstawia wizualizację danych jako ważną część procesu analizy i przedstawia cykl życia analizy Big Data 
oraz główne narzędzia w niej używane. Kończy się ważnymi aspektami dotyczącymi prywatności danych i 
informacji. 

 

3.3 Aplikacje i przypadki użycia w branży Big Data 
Ta lekcja składa się ze zbioru rzeczywistych aplikacji i przypadków użycia w produkcji oraz źródeł referencyjnych dla 
innych branż. 

 

Moduł nr 4: druk 3D, produkcja przyrostowa (Additive technology) 
Moduł zawiera wprowadzające tematy dotyczące skanowania 3D, pozyskiwania danych w inżynierii odwrotnej 
i szybkiego prototypowania, a także profesjonalnego modelowania 3D nowych części i zespołów przeznaczonych do 
druku 3D. Inżynieria odwrotna wprowadza konwersję części fizycznej na model cyfrowy. 

 

4.1 Skanowanie 3D - metoda pozyskiwania danych w Inżynierii Odwrotnej 
Lekcja przedstawia możliwości wykorzystania skanerów 3D do pozyskiwania danych niezbędnych do inżynierii 
odwrotnej. Przedstawiono przykładowe projekty skanerów 3D: Artec Space Spider do skanowania małych i bardzo 
małych obiektów oraz Artec EVA do skanowania dużych obiektów. Oba omawiane skanery to skanery ręczne, 
skanery mobilne z zasilaniem sieciowym i bateryjnym. Omówiono również wykonanie skanów 3D w/w skanerami z 
wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Artec Studio ver. 12. Pokazano, jak postępować, aby wykonać 
prawidłowy skan rzeczywistego obiektu i uzyskać wysokiej jakości model cyfrowy 3D. Omówiono następujące tryby 
śledzenia obiektu rzeczywistego, skanowania geometrii i tekstury, skanowania z wykorzystaniem funkcji real fusion, 
edycji skanów i łączenia ich w jeden model oraz eksportu danych do plików wymiany danych. 
 
4.2 Szybkie prototypowanie. Inżynieria odwrotna 
Lekcja wprowadza w zagadnienia związane z technologią Reverse Engineering oraz metodami Rapid Protoyping. 
Omówiono znaczenie tych technologii we współczesnym Przemyśle 4.0, zwłaszcza w zakresie rozwoju produktów. 
Przedstawiono klasyfikację metod RP. Omówiono i krótko scharakteryzowano najważniejsze metody RP. Dodatkowo 
technologie Rapid Tooling, nierozerwalnie związane z RP i RE, są wykorzystywane do tworzenia 
niekonwencjonalnych narzędzi produkcyjnych. 

 

4.3 Technologia addytywna — druk 3D 
Lekcja przedstawia metody przyrostowego wytwarzania prototypów i wyrobów gotowych metodami druku 3D. 
Główny nacisk położono na przybliżenie jednej z metod wytwarzania przyrostowego, jaką jest druk 3D przy użyciu 
jednej z najpopularniejszych metod FDM. Omówiono przykłady drukarek 3D drukujących materiałami 
termoplastycznymi (drukarka kartezjańska i drukarka typu Delta). Przedstawiono materiały użyte do druku FDM oraz 
właściwości mechaniczne drukowanych modeli fizycznych. Omówiono wpływ parametrów drukowania drukarek 3D 
na jakość i czas drukowania. Omówiono procedury przygotowania plików *stl oraz doboru parametrów drukowania 
na przykładzie drukarek Zortrax M200 (drukarka kartezjańska) i Anycubic Predator (drukarka typu Delta). 
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Moduł nr 5: Cyfrowy bliźniak (Digital Twin) 
Ten moduł zawiera tematy wprowadzające dotyczące bliźniaków cyfrowych, narzędzia do tworzenia bliźniaków cyfrowych 
oraz ramy metodologiczne tworzenia bliźniaków cyfrowych. 
Podstawowy pomysł Cyfrowy bliźniak odnosi się do wirtualnej reprezentacji obiektów fizycznych, procesów, ludzi, danych, 
systemów lub środowisk. Cyfrowy bliźniak jest zatem jedynym narzędziem, które umożliwia ciągłość produkcji i ciągłą 
optymalizację. 
5.1 Cyfrowy bliźniak 

Lekcja przedstawia informacje o rozwoju cyfrowego bliźniaka, znaczeniu jego wykorzystania w produkcji dla optymalizacji 
produkcji i wydajności produkcji. Za pomocą symulacji w wirtualnym bliźniaku możliwe jest nie tylko skrócenie fazy 
projektowania, ale także przyspieszenie testów, które można przeprowadzić na długo przed rozpoczęciem produkcji 
fizycznych prototypów. 
5.2 Narzędzia do tworzenia DT 
Treść lekcji ma na celu zrozumienie kluczowych funkcji oprogramowania Digital Twin Process Simulate. 
5.3 Ramy metodologiczne tworzenia cyfrowych bliźniaków 
Ta lekcja przedstawia metodyczną procedurę tworzenia cyfrowego bliźniaka. Czytelnik pozna logikę kroków z instrukcjami 
programu do tworzenia cyfrowego bliźniaka. Przedstawiona metodologia może posłużyć jako przewodnik we wdrażaniu 
cyfrowego bliźniaka w zakładach produkcyjnych. 

 

Moduł nr 6: Rzeczywistość wirtualna (VR) 
Ten moduł zawiera wstępne tematy dotyczące rzeczywistości wirtualnej i zastosowań rzeczywistości wirtualnej w produkcji. 
Rzeczywistość wirtualna (VR) jest obecnie zjawiskiem, które w coraz większym stopniu przenosi się z nauki do rzeczywistości, 
a jego zastosowanie można zaobserwować w kilku sektorach. Ta technologia zapewnia zupełnie nowe spojrzenie na różne 
obszary, do których jako zwykli śmiertelnicy bardzo trudno byłoby nam dotrzeć. Pozwala zobaczyć, a nawet poczuć rzeczy, 
które często są bardzo trudne do osiągnięcia w prawdziwym życiu. 
Aby uzyskać wprowadzone pojęcia podstawowe nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza o dostarczonych materiałach 
dydaktycznych. Niektóre z przedstawionych przypadków użycia wymagają zrozumienia narzędzi programowych do 
manipulacji i przetwarzania danych. 
6.1 Wirtualna rzeczywistość 
Ta lekcja jest wprowadzeniem do wirtualnej rzeczywistości i jej znaczenia w uzyskaniu ogólnego przeglądu i automatyzacji 
procesu podejmowania decyzji. Zapewnia przegląd tego, czym jest rzeczywistość wirtualna, jak działa i jakie typy 
rzeczywistości wirtualnej znamy. Lekcja wyjaśnia, czym jest rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość mieszana i jaka jest 
między nimi różnica. 
6.2 Aplikacje wirtualnej rzeczywistości w produkcji 
Lekcja daje przegląd możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w różnych dziedzinach przemysłu i sektorach 
nieprzemysłowych. Zajmuje się wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w zastosowaniach produkcyjnych, które obejmują 
projektowanie, prototypowanie, obróbkę, montaż, inspekcje, planowanie, szkolenia. 

 

Moduł nr 7: Sztuczna inteligencja 
Smart Factory 4.0 Automated Factory – elastyczny system wykorzystujący sztuczną inteligencję (AI) do automatycznej 
optymalizacji wydajności i łączenia poprzednich elementów linii produkcyjnej z autonomiczną kontrolą procesu 
produkcyjnego. 
7.1 Sztuczna inteligencja w produkcji 
Lekcja przedstawia ustalenia o rozwoju sztucznej inteligencji, znaczeniu jej wykorzystania w produkcji dla budowania 
produkcji autonomicznej oraz wpływie na zmianę bieżącej produkcji. 
7.2 Inteligentne produkty, maszyny, roboty 
Treść lekcji koncentruje się na zrozumieniu podstawowych cech i różnic między inteligentnymi produktami i systemami 
a tradycyjnymi. 
7.3 Technologia metody sztucznej inteligencji stosowane w produkcji 
Sztuczna inteligencja (AI) w produkcji pozwala systemom produkcyjnym być świadome, porównujące, przewidujące, 
optymalizujące, a tym samym bardziej odporne niż tradycyjne systemy produkcyjne. Inteligentny i samooptymalizujący się 
system produkcyjny może zostać wdrożony poprzez sztuczną inteligencję (m.in. uczenie maszynowe oraz przy rosnącej ilości 
i złożoności danych zwłaszcza głębokiego uczenia, sieci neuronowych). 



 

 
 
 
 
 

 

Ten dorobek intelektualny obejmuje kilka zadań: 

1. Tworzenie platformy e-learningu. 

2. Realizacja materiałów edukacyjnych na platformę e-learningową. 

3. Testowanie platformy e-learning przez partnerów projektu, zewnętrznych ewaluatorów oraz 

w działaniach upowszechniających. 

4. Aktualizacja i implementacja komentarzy i sugestii z testów. 
 
 
Platforma zapewnia instruktorowi sposób tworzenia i dostarczania treści, monitorowania udziału uczniów i 

oceny ich wyników. Platforma może zapewnić studentom możliwość korzystania z interaktywnych funkcji, 

takich jak zorganizowane dyskusje, wideokonferencje i fora dyskusyjne. 

Dorobek intelektualny O4: Metodologia ICT 

Wszystkie systemy edukacyjne są wdrażane na specjalnej wielofunkcyjnej platformie teleinformatycznej 

do edukacji i szkoleń, COURSEVO, opracowanej przez Politechnikę Kreteńską. 

Zadaniem było określenie sposobu realizacji i korzystania z systemu edukacyjnego platformy eLearning. 

Opracowano metodologię pracy z systemem tak, aby wszyscy partnerzy mogli z nim pracować. 

W tym celu odbyło się szkolenie u partnera odpowiedzialnego (TUC), gdzie uczestnicy zapoznali się i 

nauczyli pracy z systemem. 



Dorobek projektu O5: Słowniczek pojęć 
 

 

 

 

 

 

Osiągnięcie dorobku O5 - Słowniczek to terminy i wyrażenia, które zostały użyte w związku z rozwojem 

przemysłu 4 i nowych technologii. Poniżej wyjaśniono również terminy i skróty powszechnie używane 

w terminologii technicznej odnoszącej się do produkcji. To ich interpretacja w celu zrozumienia ich 

znaczenia. 

Wykorzystanie dorobku O5 pokazuje zasadność opracowania takiej terminologii technicznej, a sami 

nauczyciele przedmiotów zawodowych z zadowoleniem przyjęliby opracowanie odrębnej wersji w formie 

„glosariusza” i rozszerzonej o dotychczasowe skróty i oznaczenia stosowane w automatyce 

i poszczególnych technologiach. 

Konsorcjum chce spełnić ten wymóg i planuje opracować rozszerzoną wersję glosariusza po zakończeniu 

projektu. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ na uczestników, zaangażowane organizacje i grupy docelowe jest 

bardzo pozytywny. Aktywne rozwiązanie i pozyskiwanie wiedzy z Przemysłu 4 

i jego technologii, jego wpływ na zmianę produkcji i profesji zawodowych są 

wysoko oceniane i doceniane. Dla wielu nauczycieli zawodu same idee 

projektu, na podstawie których zainteresowali się Przemysłem 4, są bardzo 

cenne. 

 
Interesariusz dorobku projektu mają również doświadczenie we wszystkich 

krajach partnerskich. Na Słowacji zainteresowanie to potwierdzają różne 

spotkania robocze i biznesowe pomiędzy Manex i Klaster z partnerami ze sfery 

produkcyjnej i pozaprodukcyjnej. 

 
Koordynator projektu szczególnie docenia wykorzystanie pomysłów TUKE rzez 

każdego z partnerów, których istotą jest jak najpełniejsze przedstawienie istoty 

projektu, zwłaszcza podczas różnorodnych spotkań z uczniami i studentami, 

skupionych na tym, jak nowa rewolucja Industry 4 zmienia ich wykształcenie i 

zawody. 

 
Ogólny wpływ na grupy docelowe: 
 stwarzanie możliwości dla jednostek, aby móc w pełni wykorzystać swój 

potencjał i wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy, 

 zapewnienie pomyślnej realizacji grup docelowych na rynku pracy w 

danym kraju, 
 Realizacja kształcenia ustawicznego i planowanie kariery, 
 Pomoc grupy docelowej poszukujące lepszej pozycji na rynku pracy, 

 Zwiększenie atrakcyjności i jakości programów studiów i szkoleń 

zawodowych. 

ODDZIAŁY
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M1-PIERWSZE SPOTKANIE 
PARTNERÓW, KOSZYCE, 
SŁOWACJA 

 
 

Pierwszym spotkaniem partnerów odbyło się: 24.10.-25.10.2019 w Koszycach 

- uczestniczyli wszyscy partnerzy - łącznie 13 uczestników. Pierwsze spotkanie 

dostarczyło podstawowych informacji o projekcie, harmonogramie projektu, 

celach projektu, finansowaniu projektu, opisie wyników. 

 

Prezentacja partnerów projektu- TUC Greece, Manex Košice, LUT Poland, TU 

Košice, Klaster Košice i SŠJH Bardejov, gdzie każdy z partnerów przedstawił 

się. Przedstawiono szczegółowe informacje na temat wyników 

poszczególnych projektów oraz przedstawiono wykres Gantta. We 

współpracy ze wszystkimi partnerami został przygotowany plan działania, 

który obejmuje zadania i działania wszystkich partnerów na kolejny okres 

projektu, w którym ustalane są cele i terminy realizacji zadań i działań 

dotyczących wyników intelektualnych. Ostatecznie, zadania zostały 

podzielone między partnerów zgodnie z pakietami roboczymi i uzgodniono 

termin kolejnego spotkania. 

 

 

M2- DRUGIE SPOTKANIE 

PARTNERÓW, TUC, GRECJA 

 
Drugie spotkanie partnerów odbyło się: 03.06.2021 – spotkanie to zostało 

zorganizowane online, w związku z sytuacją COVID 19 – wzięli w nim udział 

wszyscy partnerzy – łącznie 11 uczestników. Na wstępie na tym spotkaniu 

przedstawiono warunki wirtualnych spotkań oraz sprawdzono wykonanie 

planu działań i zadań z poprzedniego spotkania. 

 

Dalej Omówiono wyniki, a mianowicie analizę wymagań grup docelowych, 

zestaw materiałów edukacyjnych do szkolenia nauczycieli szkół średnich oraz 

platformę edukacyjno-szkoleniową ICT Coursevo. Pozostałe zadania zostały 

podzielone między partnerów i uzgodniony termin kolejnego spotkania, które 

odbędzie się na Politechnice Lubelskiej w Polsce. 

 

 
M3 - TRZECIE SPOTKANIE 

PARTNERSKIE, PL, POLSKA 

 

Trzecie spotkanie partnerów projektu odbyło się 07.10.-08.10.2021 w Lublinie. 

Wzięli w nim udział wszyscy partnerzy, łącznie 12 uczestników. Na początku 

tego spotkania omówiono stan poprzedniego rozwiązania projektowego. 

 

Sprawdzono działania upowszechniające projekt i podzielono zadania 

pomiędzy partnerów w celu dalszej realizacji projektu. Na zakończenie 

spotkania ustalono termin ostatniego spotkania partnerskiego, który ustalono 

na grudzień 2021 roku. 



 DZIAŁANIA UPOWSZECHNIAJĄCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Działania związane z rozpowszechnianiem projektu obejmują 

regularne aktualizowanie strony internetowej projektu, która zawiera 

aktualne informacje o wydarzeniach, działaniach i spotkaniach 

w ramach projektu. Oprócz podstawowych informacji o projekcie, 

strona zawiera również ostateczną wersję przetworzonych raportów z 

poszczególnych wyników projektu. 

 
Upowszechnianie projektu ma również miejsce w promocji w szkołach 

ponadgimnazjalnych, w telewizji regionalnej w Bardejowie, 

magazynach licealnych, a także na spotkaniach zawodowych i 

negocjacjach z firmami, na konferencjach, na których 

przygotowywane są artykuły, ulotki, newslettery, które powstały 

w trakcie realizacji prac nad projektem. 

 
Te zajęcia akademickie pozwalają na dyskusję oraz wdrożenie nowych 

kierunków i procedur odpowiednich dla tego projektu. 

 
Projekt rozprzestrzenia się i popularyzuje wyniki w dwóch obszarach: 

1. Upowszechnianie dla społeczności zawodowej – szkoły, firmy, dni 

otwarte, ulotki, wydawnictwa czasopism, konferencje, Internet. 

2. Rozpowszechnianie dla ogółu społeczeństwa - rozpowszechnianie w 

czasopismach publicznych, artykułach promocyjnych, ulotkach, 

Internecie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Koordynator projektu: 

 
Techniczny Uniwersytet w 

Koszycach Wydział 

Mechaniczny, 

Park Komenskiego 8 

042 00 Koszyce 
 

 
mikulas.hajduk@tuke.sk 

maria.strojna@tuke.sk 

 
http://projectti4.eu/ 
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