
 

 

Przewodnik edukacyjny 

Niniejszy przewodnik dotyczy korzystania z naszych zasobów edukacyjny: bazy danych oraz 

wywiadów z użytkownikami robotów edukacyjnych. 

Baza Robotów Edukacyjnych zawiera ponad 100 robotów różnych typów, wraz z 

informacjami o możliwych zastosowaniach. W widoku domyślnym można przeglądać je 

wszystkie w kolejności alfabetycznej. Dla wygody użytkowników udostępniliśmy 16 słów 

kluczowych do filtrowania robotów w oparciu o indywidualne potrzeby. Są one również 

wymienione w porządku alfabetycznym, w języku polskim układ jest następujący: 

Aplikacja mobilna, Arduino, Bluetooth, Druk 3D, Edukacja, Inżynieria, LEGO, Manipulator, 

Medycyna, Pilot IR, Programowanie graficzne, Robot mobilny, Społeczny, WiFi, Wyższa 

Uczelnia, Zestaw. 

Zaznaczenie dowolnych ze słów kluczowych powoduje, że baza danych odfiltrowuje tylko te 

roboty, które spełniają wszystkie wybrane kryteria (łącznie), np. jeśli zaznaczymy Druk 3D i 

Arduino, zobaczymy tylko te roboty, których komponenty są drukowane w 3D ORAZ ich 

system sterowania oparty jest na kontrolerze kompatybilnym z Arduino - znajdziemy 7 takich 

robotów w bazie. Generalnie, im więcej słów kluczowych wybieramy na raz, tym mniej 

robotów zostanie wskazanych. 

 
Słowa kluczowe są pogrupowane w 4 kategoriach: 

1. Budowa: robot mobilny (może poruszać się na kołach, nogach lub gąsienicach), 

manipulator (ramię robotyczne służące do manipulowania przedmiotami), zestaw – zwykle 

daje wiele możliwości budowania różnorodnych robotów i/lub manipulatorów, 

2. Zastosowanie: medycyna, inżynieria, edukacja, wyższa uczelnia, robot społeczny, 

3. Komunikacja: pilot IR, Bluetooth, WiFi, 



 

 

4. Kompatybilność: LEGO, Arduino, programowanie graficzne (np. oparte na Scratch), 

aplikacja mobilna (zwykle dostarczana przez dostawcę lub społeczność). 

Każdy rekord w bazie danych zawiera nazwę robota, link do strony głównej (np. producenta, 

sprzedawcy, społeczności korzystającej z danego rozwiązania), kilka zdań opisu oraz link do 

filmu pokazującego działanie robota. Oprócz stworzenia bazy przeprowadziliśmy kilka 

wywiadów z ekspertami (trenerami i edukatorami) pracującymi z robotami edukacyjnymi – 

aby zaprezentować przykłady użycia i dodatkowe wskazówki. 

Przenalizujmy pokrótce zawartość naszej bazy robotów i wywiadów oraz dalszych 

materiałów dydaktycznych dostępnych w kursie szkoleniowym. Można tu znaleźć ponad 10 

robotów zbudowanych w technologii druku 3D – w większości oferowanych jako zestawy 

typu open source/open hardware do samodzielnego przygotowania i montażu – można 

zbudować własne scenariusze edukacyjne bazujące nie tylko na robotach sensu stricto, ale 

także z udziałem ogólnych umiejętności inżynierskich. Dostępne są przykłady o różnym 

poziomie trudności: od bardzo prostych projektów, np. Little Arm lub LittleBots, poprzez 

średniozaawansowane, np. 3D Printed Arduino Social Robot Buddy, Q1 lite 3, aż po 

zaawansowane projekty, np. Aspir v2 lub Poppy. Przygotowaliśmy również moduł 

edukacyjny poświęcony drukowaniu 3D – aby Wasze doświadczenia z robotami 

drukowanymi w 3D były jeszcze przyjemniejsze. 

Duża grupa robotów przeznaczona jest specjalnie do nauki programowania: ClickBot STEM, 

RoboMaster S1, Tello EDU, Edison, ELEGOO Smart Robot Car (nawet dla początkujących), 

Lego Mindstorms. Niektóre są związane z międzynarodowymi konkursami, aby jeszcze 

bardziej przyciągnąć uczniów (np. RoboMaster S1). 

Jeśli interesuje Was samodzielny montaż urządzeń, znajdziecie w naszej bazie zestawy 

robotów – inspirują do kreatywnego myślenia i idealnie wpisują się w obszar edukacji 

STEM/STEAM. Wystarczy zaznaczyć słowo kluczowe „Zestaw” i zobaczyć takie przykłady: VEX 

IQ, Robotis Engineer Kit, Bioloid, Velleman KSR13, Lego Mindstorms. Ciekawe przypadki 

użycia robotów są także dostępne w plikach wywiadów (np. mBOT z rodziny MakeBlock). 

Innym podejściem do zwiększenia wszechstronności robotów jest ich modułowa struktura 

(warto zobaczyć ClickBot) lub połączenie z zewnętrzną sztuczną inteligencją (np. Tello EDU, 

Moxi). Warto spojrzeć na przykłady robotów DYI (zrób-to-sam), które można wykonać 

samodzielnie przy użyciu technologii druku 3D i prototypowania Arduino. 

Istnieje kilka komercyjnych robotów społecznych: EMYS, Furhat (również dokładnie opisany 

w rozmowie z prof. Olovem Engwallem), iPAL, Kebbi Air S, Kaspar, Maatje (niektóre 

przypadki użycia można znaleźć w Wywiadzie 1 z Adult Educator z Holandii ), NAO, Paro, 

Tessa. Na przykład robot ZORA (jedna ze specjalistycznych aplikacji zaimplementowanych na 

robocie NAO) – pokazany w Wywiadzie z Edukatorem Dorosłych – przeznaczony jest do 

pomocy pielęgniarkom, opiekunom dzieci i seniorom. 

Można znaleźć także bardziej zaawansowane roboty oparte na Robot Operating System – 

idealne dla szkolnictwa wyższego i badań. TurtleBot3 Burger o otwartej architekturze ROS 

można zastosować niemal wszędzie – kilka propozycji edukacyjnych zawiera wywiad z 

Agnieszką Węgierską (doktorantką i badaczką). 



 

 

Warto przejrzeć przypadki użycia dostarczone przez profesjonalistów z różnych dziedzin, 

przedstawiające ich doświadczenia z wykorzystaniem robotów w edukacji. Wywiady te 

obejmują różne zastosowania, od użycia robota zaprojektowanego przez prof. Engwalla do 

nauki wymowy po doświadczenia prof. Terzieva, który stosuje komercyjnego robota 

społecznego Pepper do określenia wpływu materiału wykładowego na studentów, stopnia 

zaangażowania w klasie oraz sprawdzenia, co wzbudza zainteresowanie słuchaczy. 

Pan Kubat i Łuczak – zarówno doktoranci, jak i pracownicy naukowi wykorzystują mBoty do 

nauczania innych edukatorów z poziomu podstawowego i średniego. Są oni zaangażowani w 

duży projekt mający na celu podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej, czyli osób 

prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także 

aktywizujące utalentowaną informatycznie młodzież, pobudzające kreatywność i promujące 

współpracę zespołową w ramach klubów informatycznych. 

Można znaleźć przykłady programowalnych robotów mobilnych imitujących zwierzęta lub 

sztuczną inteligencję. Na przykład Mireia Castellá, psycholog kliniczny, przedstawia kilka 

robotów, których używa w Instytucie Pere Mata (Reus, Hiszpania). Wśród nich są: Cozmo, 

Bee-Bot, PLEAO-RB (robo-dinozaur), OZOBOT i SPHERO-Bolt. Część z nich można znaleźć w 

naszej bazie danych, jednak kilka nie jest już dostępnych – robotyka to bardzo dynamiczna 

dziedzina nauki i techniki. 

Z Bee-Bota korzystała prof. Ona Ventura – nauczycielka i specjalistka ds. trudności w uczeniu 

się i zaburzeń językowych. 

Więcej przykładów wykorzystania robotów jako partnerów społecznych czy edukatorów 

można znaleźć w wywiadach z prof. Marią Georgantopoulou i Danielą Angelovą: robot 

Edison, z Hristo Popovem: robot Roberta oraz Anabelą Lòpez: Robot-Mysz. 

Roboty mogą również bezpośrednio pomagać osobom niepełnosprawnym – wywiad z 

Edukatorem Dorosłych na uniwersytecie nauk stosowanych w Holandii przedstawia 

przypadek wykorzystania robota Lea, a ostatnio także manipulator Obi, do pomocy osobom z 

problemami motorycznymi kończyn górnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja 

odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

wykorzystanie informacji w niej zawartych. 


