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Określenie Przemysł 4.0 /I4/ jest dziś bardzo popularnym tematem. Branża 
przechodzi transformację i ewolucję w kierunku pełnej cyfryzacji i inteligencji 
procesów produkcyjnych w celu zapewnienia wysokiej wydajności. Aby osiągnąć te 
cele, konieczne jest wdrażanie nowych technologii oraz inteligentne sieciowanie 
maszyn i procesów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Jednak zasadniczo zmienia się również rodzaj pracy, a co za tym idzie umiejętności 
potrzebne do jej wykonywania również się zmieniają. 

Największym wyzwaniem dla menedżerów branży nie jest technologia, ale ludzie. 
Dlatego instytucje edukacyjne muszą reagować na te trendy i dostosowywać 
program nauczania, aby zapewnić uczniom odpowiednie umiejętności do 
przyszłego zatrudnienia. 

Priorytetem projektu jest opracowanie lekcji i kursów edukacyjnych dla nauczycieli 
kształcenia zawodowego, jako kluczowego artykułu w profilowaniu i nabywaniu 
umiejętności absolwentów szkół zawodowych. 

 
 
 

• Projekt koncentruje się na: 
• pokazywaniu dobrych przykładów 

praktyki edukacyjnej dla I4 
• Opracowanie wyników 

intelektualnych z treścią 
skoncentrowaną na rozwoju I4 i 
przegląd kluczowych technologii 
I4 

• zmiana wymagań dotyczących 
stanowisk pracy, korzyści, 
ryzyka 

 
 
 
 
 
 

Cele projektu nie są związane z żadnym kierunkiem studiów ani stanowiskiem, 
ponieważ w I4 obecny profil jednej dziedziny traci na znaczeniu, a przyszłość to 
kształcenie interdyscyplinarne. 
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Wyniki projektu i jego działania oparte są na 5 planowanych rezultatach 
intelektualnych: 

   

    O1-                             

Przykłady 

dobrych 

praktyk 
 

 

O2- 

Industry 

4.0 

O3- 

Technologie 

Industry 4.0 

O4- 

Metodologia 

ICT 

 

 

 

O5- 

Słownik 

pojęć 
 

 

Celem O1- Przykłady dobrych praktyk jest przeanalizowanie i wykorzystanie w projekcie 
najlepszych metod wdrażania koncepcji i technologii I4 zarówno w procesie 
edukacyjnym, jak i w zastosowaniu w praktyce, ze wskazaniem ich korzyści i 
skuteczności. 

Rezultat O2 dostarczy wiedzy z rozwoju I4, definicji I4, koncepcji/filozofii kreowania 
produkcji I4, cyfryzacji. 

Opracowanie lekcji O3: Technologie I4, jako e-learning, zostaną opracowane 
szczegółowe zasady i metodologie technologii, ich zastosowania, metody wdrażania 
i użytkowania. Obejmują one obecnie: Internet of Things, Big Data, Robotics, 
Collaborative Robotics, Virtual and Augmented Reality, Simulation - Digital Twin, Cloud 
Systems. 

Rezultat O4 będzie wykorzystywał nowoczesne rozwiązania ICT, jako otwarte e-learning. 

Słowniczek terminów i wyrażeń wyjaśnia terminy związane z I4, takie jak np. 
interoperacyjność, personalizacja, M2M, człowiek-kobot, ... 

  

 

Planowane produkty i rezultaty projektu 

 

http://projectti4.eu 
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