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O tomto dokumente
Tento dokument, ako všetky milánske projektové dokumenty, je vyvinutý a zostavený na
základe výsledkov uskutočneného výskumu a diskusií s cieľovými skupinami a najmä na
základe skúseností s implementáciou výučbových a e-learningových platforiem s cieľovými
skupinami v Poľsku, na Slovensku, v Estónsku a Grécku. Metodika ako aj všetky ostatné
intelektuálne výstupy zahrnuté v obsahu školenia v Miláne majú reflektovať a riešiť školiace
potreby cieľových skupín projektu v oblasti automatizácie a robotiky a súvisiacich pokročilých
technológií s využitím kombinácie tradičných a VR/AR techník. Cieľom je vybaviť cieľové
skupiny potrebnými e-learningovými materiálmi a súčasnými nástrojmi VR/AR na získanie čo
najefektívnejšieho spôsobu zručností a vedomostí na implementáciu a využívanie
inovatívnych automatizačných a robotických technológií v každodennom pracovnom živote.
Hlavným cieľom Milánskej metodiky je poskytnúť podrobnú didaktickú metodiku za aktívnej
účasti všetkých partnerov. Tento dokument predstavuje milánsku metodiku vypracovanú pre
vzdelávacie kurzy Automatizácia a robotika použiteľnú pre zamestnancov v MSP a
vzdelávacích inštitúciách, ako aj pre študentov a školiteľov vysokých škôl. Tento produkt je
hlavným produktom projektu a poskytuje princípy pre tvorbu obsahu kurzov a ich prezentáciu
na e-learningovej platforme pre čo najlepšie pochopenie obsahu. Metodika kombinuje nové
prístupy zmiešaného vzdelávania vrátane klasického e-learningu a implementácie aplikácií
VR/AR.
E-learning sa masívne udomácnil v sektore vzdelávania, najmä vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Študentom ponúka širokú škálu učebných zdrojov v rôznych formátoch (napr. text, obrázky,
zvuk, videá, animácie) prostredníctvom internetu. Tento systém zlepšuje učenie vlastným
tempom a odstraňuje geografické obmedzenia. Nárast výskumu v posledných rokoch umožnil
lepšie pochopiť kritické faktory úspechu v e-learningu. Stále je tu však veľký priestor na
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skúmanie faktorov kvality, ktoré určujú úspech e-learningu a jeho kombinácie s rôznymi
vznikajúcimi technológiami [1].
Nové aplikácie, ako napríklad virtuálna realita (VR) a rozšírená realita (AR), majú potenciál
spôsobiť revolúciu v spôsobe, akým študenti skúmajú, interagujú a učia sa o nových témach
[2]– [4]. Učebné prostredia AR umožňujú používateľom prezerať si digitálne údaje zobrazené
na vrchole fyzického sveta prostredníctvom technologických zariadení [2], [5]. Virtuálna
realita môže poskytnúť simulované prostredia, zatiaľ čo rozšírená realita umožňuje
používateľom interagovať s virtuálnymi objektmi aj prvkami fyzického sveta [5]. Smartfóny a
tablety môžu fungovať ako platformy pre aplikácie AR a VR, sú teda známym zariadením, ktoré
môže študentom predstaviť nové technologické prístupy [2]. Okrem toho vzdelávacie
prostredia VR a AR poskytované mobilnými aplikáciami založenými na smartfónoch boli v
minulosti chválené pre ich obrovský potenciál vo vzdelávaní [6].
Pri porovnaní VR a AR na vzdelávacie účely bol pocit bezprostrednosti uvádzaný ako vyšší u
študentov využívajúcich AR [5]. Avšak VR bola opísaná ako pútavejšia prostredníctvom
psychologického mechanizmu priestorovej prítomnosti a efektívnejšia na zdôraznenie obsahu,
ktorý je vizuálne komunikovaný [6]. V [2] výsledky ukazujú, že aplikácie VR možno efektívne
integrovať na vzdelávacie účely. Aplikácie AR boli tiež predtým uvádzané ako účinný nástroj
na upútanie pozornosti študentov a zvýšenie ich koncentrácie na praktické úlohy [3]. Okrem
toho používanie technológie VR a AR pomohlo študentom výrazne lepšie pochopiť rôzne
koncepty v oblasti vedy, ako sa uvádza v predchádzajúcich štúdiách [4], [6]. Napriek tomu
niekoľko štúdiísa virtuálna realita ukázala ako veľmi efektívny nástroj v oblasti robotiky,
automatizácie, výroby a priemyselných bezpečnostných postupov [7], [8], [9], a preto bola
táto technológia v tejto práci uprednostnená pred AR.
Napriek potenciálu oboch technológií v súčasnosti väčšina študentov a učiteľov stále nepozná
používanie VR a AR, pretože tieto aplikácie stále predstavujú vzácny a relatívne nový nástroj
vo vzdelávaní [2]. Hoci VR a AR boli nedávno opísané ako výkonné nástroje na zlepšenie
vytvárania vedomostí študentov a skúseností s učením [2]– [6], je potrebné hlbšie pochopenie
vplyvu tejto technológie na vzdelávanie [2]. Využitie VR a AR vo vzdelávaní je stále vo veľmi
ranom štádiu a naďalej predstavuje veľmi nedostatočne preskúmanú tému, ktorá si vyžaduje
ďalší výskum zameraný na jej využitie v rôznych vzdelávacích oblastiach [2], [6], [10].
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2

DEFINÍCIA A ANALÝZA METODICKÝCH PRÍSTUPOV

2.1

Rozdelenie problému

Najviac ovplyvňujúce faktory problému:


Svet sa mení a zavádzajú sa nové koncepty: Priemysel 4.0 je hnutie, ktoré má veľký
vplyv na svet priemyselnej automatizácie



Sme výrobcovia (výrobca + spotrebiteľ), tieto úlohy sú integrované)

Existuje množstvo metód e-learningu a vzdelávacie správanie možno považovať za „ciele
vzdelávacieho procesu“
E-školiaci kurz môže byť zameraný na rozvoj rôznych typov zručností. Tieto sa nazývajú aj ako
domény alebo kategórie učenia.
Pri učení existujú tri rôzne zručnosti:
1. Kognitívne zručnosti, mentálne zručnosti, ktoré môžu zahŕňať vedomosti a porozumenie
(napr. porozumenie novým informáciám, novým vedeckým konceptom), dodržiavanie
pokynov (procedurálne zručnosti), ako aj uplatňovanie známych metód v nových situáciách na
riešenie problémov (myslenie alebo mentálne zručnosti) .
2. Interpersonálne zručnosti, rast v pocitoch a emocionálnych oblastiach (napr. zručnosti v
oblasti aktívneho počúvania, prezentácie, vyjednávania, empatie, myslenia, záujmu atď.)
3. Psychomotorické zručnosti zahŕňajúce osvojenie si fyzických vnemov a pohybov (napr.
zhotovenie konkrétneho reálneho fyzického produktu).
Rozvoj týchto zručností si vyžaduje prax a meria sa z hľadiska rýchlosti, presnosti, vzdialenosti,
postupov alebo techník vykonávania. Psychomotorické zručnosti sa teda pohybujú od
manuálnych úloh, ako je umývanie stroja, až po zložitejšie úlohy, ako je ovládanie zložitého
mechatronického stroja.
Najpoužívanejšia zmiešaná vzdelávacia organizácia poskytuje významnú príležitosť na
vzdelávanie, pretože spája bezprostrednú komunikáciu medzi inštruktorom a učiacimi sa a
nenahraditeľnú praktickú prípravu v laboratóriách a pohodlie, flexibilitu a samoreguláciu
vzdelávania bez časových a priestorových obmedzení.
E-learning je výučba poskytovaná prostredníctvom elektronických technológií, ktoré
podporujú učenie. Na poskytovanie vedomostí zvyčajne využíva médiá, ako sú obrázky, audio,
video nahrávky a iné elektronické zdroje [11]. V mnohých prípadoch sa e-learning vzťahuje na
kurz, program alebo titul, ktorý možno úplne dokončiť online.
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E-learning sa masívne udomácnil v sektore vzdelávania, najmä vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Študentom ponúka širokú škálu učebných zdrojov v rôznych formátoch (napr. text, obrázky,
zvuk, videá, animácie) prostredníctvom internetu. Tento systém zlepšuje učenie vlastným
tempom a odstraňuje geografické obmedzenia. Nárast výskumu v posledných rokoch umožnil
lepšie pochopiť kritické faktory úspechu v e-learningu. Stále však existuje veľa priestoru na
skúmanie faktorov kvality, ktoré určujú úspech e-learningu a jeho kombinácie s rôznymi
vznikajúcimi technológiami.[1].
Nové aplikácie, ako napríklad virtuálna realita (VR) a rozšírená realita (AR), majú potenciál
spôsobiť revolúciu v spôsobe, akým študenti skúmajú, interagujú a učia sa o nových témach.
[2]–[4]. Učebné prostredia AR umožňujú používateľom prezerať si digitálne údaje zobrazené
na vrchole fyzického sveta prostredníctvom technologických zariadení[2], [5]. Virtuálna realita
môže poskytnúť simulované vzdelávacie prostredie, ale používatelia nie sú schopní
interagovať s prvkami fyzického sveta[5]. Smartfóny a tablety môžu fungovať ako platformy
pre aplikácie AR a VR, sú teda známym zariadením, ktoré môže študentom predstaviť nové
technologické prístupy.[2]. Okrem toho vzdelávacie prostredia VR a AR poskytované
mobilnými aplikáciami založenými na smartfónoch boli už predtým chválené pre ich obrovský
potenciál vo vzdelávaní.[6]. Ukázalo sa však, že VR s displejmi namontovanými na hlave (HMD)
je efektívnejšie pre pohlcujúce používateľské zážitky[2].
Pri porovnaní VR a AR vo vzdelávaní sa uvádzalo, že pocit bezprostrednosti bol vyšší u
študentov využívajúcich AR [5]. Avšak VR bola tiež opísaná ako pútavejšia prostredníctvom
psychologického mechanizmu priestorovej prítomnosti a efektívnejšia na zdôraznenie obsahu,
ktorý je vizuálne komunikovaný.[6]. In[2]Výsledky ukazujú, že aplikácie VR možno efektívne
integrovať na vzdelávacie účely. Aplikácie AR boli v minulosti uvádzané ako účinný nástroj na
upútanie pozornosti študentov a zvýšenie ich koncentrácie na praktické úlohy[3]. Okrem toho
používanie technológie AR pomohlo študentom výrazne lepšie pochopiť zložité abstraktné
pojmy vo vedných odboroch, ako sa uvádza v predchádzajúcich štúdiách[4]. Napriek tomu sa
tiež naznačilo, že nie je jasné, či by VR udržala pozornosť a motiváciu u študentov opakovaným
používaním[2].
Napriek potenciálu tejto technológie v súčasnosti väčšina študentov a učiteľov stále nepozná
používanie VR a AR, pretože tieto aplikácie stále predstavujú vzácny a relatívne nový nástroj
vo vzdelávaní. [2]. Hoci VR a AR boli nedávno opísané ako efektívne nástroje na zlepšenie
budovania vedomostí študentov a skúseností s učením[2]–[6], je potrebné hlbšie pochopenie
vplyvu tejto technológie na vzdelávanie. Využitie VR a AR vo vzdelávaní je stále vo veľmi ranom
štádiu a naďalej predstavuje veľmi nedostatočne preskúmanú tému, ktorá si vyžaduje ďalší
výskum zameraný na jej využitie v rôznych vzdelávacích oblastiach.[2], [6], [10].
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Nedávny dokument OECD „Scenarios for the Future of Schooling“ [11] poukazuje na štyri
budúce vzdelávacie scenáre uvedené na obr.

Postava 1. Štyri scenáre OECD pre budúcnosť školstva [11].
Budú sa dodržiavať prvé princípy metodológie myslenia. Aplikácia prvých princípov a
systematické myslenie tvoria základ na dosiahnutie odborných znalostí v oblasti projektovania
[12].
Myslenie First Principles umožňuje dizajnérom a inžinierom identifikovať ich predpoklady pre
daný problém. Keď sú všetky predpoklady vymenované, každý z nich musí byť spochybnený.
Treba si položiť základné, no dôležité otázky. Odpovedanie na tieto otázky pomáha rozložiť
problém na jeho základné princípy (najzákladnejšie pravdy). Po nájdení týchto princípov je
možné vytvárať nové riešenia postavené na základných pravdách. Metodológia umožňuje
inžinierom riešiť špecifické problémy od začiatku [12].
Otázka, ktorou sa táto práca zaoberá, sa dá zhrnúť takto:
Ako môžu aplikácie VR/AR pomôcť študentom lepšie si osvojiť materiály v kurzoch
Automatizácia/robotika a iných e-learningových kurzoch?
Preto kritické prvky vyhlásenia o probléme možno definovať takto:
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Obr.2. Kritické prvky problému
Na základe zadania problému a jeho najdôležitejších identifikovaných prvkov môžeme urobiť
nasledujúce predpoklady znázornené na Obr.3.

Obr.3. Problémy súvisiace s kritickými prvkami e-learningu

2.2

Najdôležitejšie otázky súvisiace s metodikou učenia

Projekt MILAN je iniciatívou priamo adresovanou horizontálnej priorite Erasmus+ 2018
„Otvorené a inovatívne postupy v digitálnej ére“. Aktivity projektu sú orientované na
vypracovanie kvalitných, otvorených a inovatívnych školiacich materiálov a nástrojov v oblasti
robotiky a automatizácie s podporou virtuálnej reality a rozšírenej reality[13]. Musí byť
vyriešená potreba vyvinúť inovatívny vzdelávací e-kurz v oblasti automatizácie a robotiky
kombinujúci VR a AR na podporu prijatia materiálov kurzu.
Perspektívy uvedené v [14] zahŕňajú túžbu učiť sa s cieľom získať výsledok učenia. Napríklad
učenie môže uspokojiť túžbu porozumieť svetu, v ktorom jednotlivci žijú. Iných jednotlivcov
môže poháňať túžba získať príjem (obchodovaním s určitými zručnosťami, ktoré sa predtým
naučili). Iní sa môžu chcieť dozvedieť o nejakej téme, pretože majú pre ňu vášeň. Vo všetkých
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týchto prípadoch je učenie poháňané konkrétnym cieľom, ktorý je vyvolaný určitou túžbou.
Okrem toho v [15] sa uvádza, že praktický prístup zameraný na cieľ v kombinácii s cielenou
spätnou väzbou zvyšuje u študentov skúsenosť a kvalitu učenia.
Z [16] je možné získať ďalší pohľad. V tejto štúdii sú uvedené názory rôznych študentov
stredných škôl. Mnohé svedectvá uvedené v článku opisujú učenie sa ako niečo, čo sa
vyžaduje. Učebný systém bol opísaný ako „utláčajúci, dusivý systém“ a študenti uvádzali, že sa
„cítili nútení učiť sa veci proti ich želaniu“. V tomto prípade je učenie opísané preto, že
jednotlivci sú nútení sa niečo naučiť.
V nasledujúcej tabuľke 1.1 sú rôzne dôvody, ktoré vedú k učeniu, zobrazené v troch rôznych
kategóriách. Metodika by sa mala zamerať na učenie riadené cieľom, keďže študenti si budú
môcť slobodne vybrať, či budú študovať materiály elektronického kurzu projektu MILAN alebo
nie. V prípade projektu MILAN môžu mať študenti rôzne túžby, ktoré definujú ich cieľ alebo
ciele, a tie ich v konečnom dôsledku privedú k tomu, aby sa naučili o robotike a automatizácii,
aby ich dosiahli.
Tabuľka 2 Učebné prístupy

Jedným zo spôsobov, ako sa jednotlivci učia, sú pokusy a omyly. Tento prístup je viac zameraný
na výskum a objavy. Po nájdení správneho riešenia metódou pokusu a omylu je možné upevniť
vedomosti o ňom praxou (opakovaním v čase) [14], [17]. Človek sa mohol pokúsiť naučiť sa
najskôr teoretickú časť určitej úlohy a potom ju uviesť do praxe. Je však dôležité poznamenať,
že v tomto prípade bude potrebné zopakovať teoretickú aj praktickú časť. Jednotlivec, ktorý
aplikuje niekoľko opakovaní na osvojenie si teoretickej časti problému, pravdepodobne posilní
vedomosti viac ako jednotlivec, ktorý použil menej opakovaní (a ešte ich neuviedol do praxe).
Voľba venovať viac času teoretickému alebo praktickému učeniu je otázkou preferencie. A v
tomto prípade, pokiaľ ide o preferencie,
Aj keď je evidentné, že jednotlivci sa líšia v tom, ako uprednostňujú učenie, vzdelávacie
dôsledky takýchto preferencií boli zdrojom kontroverzie medzi výskumníkmi a pedagógmi
[18], ako je uvedené v [19]. Hodnotenie učebných štýlov vo vyučovaní navrhujú autori, ktorí
veria, že učebné štýly možno identifikovať a využiť na zlepšenie učebných skúseností
študentov [20].
Kolbove učebné zoznamy [21], [22] sú vo výskume najpoužívanejšie učebné štýly [23]. Kolb
identifikuje štvorstupňový cyklus učenia. Opisuje, že učiaci sa začína prvým stupňom
(konkrétna skúsenosť), kde učiaci sa niečo robí. Potom nasleduje druhá fáza (Pozorovania a
úvahy), kde študent premýšľa alebo uvažuje o tom, čo urobil. V tretej etape (Tvorba
10
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abstraktných pojmov a zovšeobecnení) študent špekuluje o rôznych činnostiach a vo štvrtej
etape (Testovanie dôsledkov pojmov v nových situáciách) študent experimentuje a skúša
niečo nové. Kolb však pripúšťa, že niečo také zložité ako individuálny štýl učenia je
kombináciou najmenej dvoch zo štyroch etáp učenia. Preto triedi študentov do štyroch
kategórií:
Aj keď sa vo výskume najviac používa Kolbova klasifikácia, v praxi sa najčastejšie používa
klasifikácia štýlov učenia VAK/VARK [23]. Klasifikácia VAK zaraďuje žiakov do kategórií
vizuálnych/sluchových/kinestetických, zatiaľ čo klasifikácia VARK kategorizuje žiakov do
kategórií vizuálnych/sluchových/čítanie-zápis/kinestetických. Táto kategorizácia sa vo
všeobecnosti spája s Flemingom [23]. Informácie o modeli VARK [23]– [26] sú uvedené v
tabuľke 2.
Tabuľka 2 Princípy učenia VARK

Mnohí autori uvádzajú, že ide o všeobecné kategorizácie a študenti môžu patriť do rôznych
skupín a ich kategórie sa môžu časom meniť [14], [21], [22], [27]–[30]. Okrem toho primerané
11
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učenie nezávisí len od štýlu učenia sa študentov, ale aj od použitých učebných materiálov.
Veľký dôraz by sa preto mal klásť na tvorbu učebných materiálov s ohľadom na štýly učenia
študentov [25].
V [27] sa zistilo, že 61 % študentov preferovalo multimodálny štýl učenia a len 39 % študentov
malo preferencie unimodálne. Medzi študentmi, ktorí uprednostňovali multimodálne štýly
učenia, bol bimodálny so 41 % najobľúbenejší, nasledoval trimodálny so 14 % a kvadmodálny
so 6 %, v uvedenom poradí. V [28] bolo 52 % študentov zoskupených ako preferujúcich
multimodálne štýly učenia, pričom polovica z týchto študentov (približne 26 %) bola zaradená
do kategórie s preferenciou quadmodálneho učenia. Podľa [29] sa zistilo, že 70,3 %
jednotlivcov preferovalo multimodálny štýl, pričom 35,8 % žiakov zdieľalo všetky štyri
preferencie štýlu učenia, zatiaľ čo jednotlivci s jedným preferovaným štýlom učenia
predstavovali iba 29,7 %. Okrem toho v [30] študenti s multimodálnym súborom preferencií
predstavovali 63.
Ďalšia štúdia zistila, že študenti z Mechatronického inžinierstva väčšinou preferovali
multimodálny štýl učenia (29,2 %), po ktorom nasledovali unimodálne štýly učenia: sluchový
(20,8 %), kinestetický (16,7 %), čítanie/písanie (16,7 %) a vizuálny (16,7 %), ukazujú, že
preferencie učebných štýlov sú si u študentov mechatroniky veľmi blízke [31].
Podľa [30] v databáze jún až december 2017 (n=170653) z celkového počtu zvolených
možností bolo 28,6 % pre Kinesthetic, 25,8 % pre Auditory, 23,7 % pre čítanie/zápis a 22,0 %
pre Visual . Ak sa však pozrieme len na ľudí z oblasti inžinierstva, výsledky sa mierne líšia:
29,4 % pre Kinesthetic, 24,6 % pre sluchové, 24,0 % pre vizuálne a 22,0 % pre čítanie/zápis. V
tejto štúdii sa tiež uvádza, že pri redukcii porovnania len na štyri režimy malo 37,5 % z týchto
respondentov kinestetickú ako určitú časť svojho profilu: kinestetická sa javila ako jediná
preferencia alebo ako súčasť ich bimodálnych alebo trimodálnych preferencií (AK, RK, VK, VAK,
ARK alebo VRK). To ukazuje, že študenti majú jasnú tendenciu ku kinestetickému prístupu
(praktická práca, skutočná skúsenosť, prax a experimentovanie).
Mnohé štúdie naznačujú, že efektívne učenie je spôsobené vyučovacími metódami, ktoré
zahŕňajú zmes aktivít pre vizuálne, sluchové, čítanie a zápis a kinestetické modality [20], [27],
[30], [31]. Niektorí autori však varujú, že neexistujú jasné dôkazy o tom, že štýly učenia
pomáhajú zlepšiť celkovú skúsenosť študentov s učením [18], [23]. Napriek tomu, ako
poukázal Cuevas v [23], hypotézu o štýle učenia nemožno považovať za vyvrátenú, ktorá sa
zaoberá potrebou viac experimentálneho výskumu s cieľom nájsť istotu.
Viacerí autori označili motiváciu za kľúčový faktor, ktorý treba udržiavať a zlepšovať v procese
učenia sa študentov. Motivácia u študentov je rozhodujúca pri vedení smeru, stálosti a
intenzity učenia [15], [17], [25]. Motivácia súvisí aj so sociálnou, emocionálnou a
intelektuálnou stránkou žiakov. Klíma kurzu musí byť navrhnutá pre pozitívny sociálny,
emocionálny a intelektuálny zážitok u študentov. Zatiaľ čo negatívna klíma môže brániť učeniu,
pozitívna klíma zvyšuje výkon a učenie [15]. Okrem toho je motivácia spojená s odmenami.
Keď jednotlivci vnímajú, že pozitívne odmeny sú spojené s prijatím vedomostí, sú viac
stimulovaní, aby pokračovali v učení a celkový zážitok sa zlepšil. teda
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Pamäť sa považuje za ďalší kritický faktor, ktorý ovplyvňuje učenie, a je jasne spojená s
pojmami precvičovanie a opakovanie [33]. Pamäť je schopnosť mozgu ukladať informácie a
získavať ich, keď je to potrebné. Tri štádiá v pamäti sú rozdelené na okamžitú, krátkodobú a
dlhodobú pamäť [14].
Okamžitá pamäť dokáže zhromažďovať a uchovávať údaje počas niekoľkých sekúnd, ako sú
napríklad ulice prejdené v aute počas jazdy v meste. Krátkodobá pamäť uchováva informácie
dostatočne dlho na to, aby ich bolo možné využiť na určitý účel, ako je čítanie telefónneho
čísla a zapamätanie si ho dostatočne dlho na uskutočnenie hovoru. Trvanie krátkodobej
pamäte je obmedzené a je možné uchovať len malé množstvo údajov. Navyše môže byť ľahko
narušený rušivými vplyvmi alebo inými podnetmi. Keď sa informácie uložené v krátkodobej
pamäti v priebehu času opakujú, stávajú sa súčasťou dlhodobej pamäte [14]. Bez
precvičovania a opakovania sú informácie zabudnuté [33]. Zabúdanie sa objavuje v dôsledku
obmedzenej kapacity krátkodobej pamäte na ukladanie údajov, vymazanie zadržaných
informácií a ich nahradenie novými. Dlhodobá pamäť ukladá a uchováva dáta na dlhú dobu,
ktoré trvajú od mesiacov až po celý život. Zlepšovanie pamäti prostredníctvom asociácie sa
osvedčilo: napríklad spomienky môžu byť spojené s piesňami, pamiatkami, chuťami alebo
vôňami z osobných skúseností. To, čo je uložené v dlhodobej pamäti, môže byť k dispozícii
dlhší čas, ale nie nevyhnutne prístupné. Napríklad stretnúť sa s niekým, ale nepamätať si jeho
meno. Je pozoruhodné, že pamäť spojená s asociáciou pomáha znižovať účinky tohto javu a
pomáha zlepšovať prístup k dlhodobej pamäti [14]. ale nie nevyhnutne prístupné. Napríklad
stretnúť sa s niekým, ale nepamätať si jeho meno. Je pozoruhodné, že pamäť spojená s
asociáciou pomáha znižovať účinky tohto javu a pomáha zlepšovať prístup k dlhodobej pamäti
[14]. ale nie nevyhnutne prístupné. Napríklad stretnúť sa s niekým, ale nepamätať si jeho
meno. Je pozoruhodné, že pamäť spojená s asociáciou pomáha znižovať účinky tohto javu a
pomáha zlepšovať prístup k dlhodobej pamäti [14].
Aby sa zvýšila efektívnosť učenia a pomohla študentom naučiť sa a uložiť si informácie do
dlhodobej pamäte, musí prebiehať precvičovanie a opakovanie [34]. Ebbinghausova krivka
ukazuje vzťah medzi pamäťou a časom [35]. Obrázok 4 (získaný z [34]) predstavuje
Ebbinghausovu krivku.

Obrázok 4. Ebbinghausova krivka zabúdania a účinky opakovania s odstupom [34]
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Rozložené opakovanie zobrazené na obrázku 2.1 minimalizuje účinky zabúdania a pomáha
jednotlivcom zapamätať si dlhší čas. Bolo navrhnutých mnoho algoritmov s priestorovým
opakovaním [33]. V [34] sa navrhuje zopakovať si to, čo sa naučili štyri alebo päťkrát. hneď po
lekcii, večer, o týždeň neskôr a o mesiac neskôr. Podľa [36] sa optimálna medzera medzi prvým
a druhým kontrolným sedením zvyšuje v závislosti od toho, ako ďaleko je vyšetrenie. Ak je
teda skúška napríklad o týždeň, prvá prestávka v štúdiu (obdobie medzi prvým a druhým
stretnutím) by mala byť jeden alebo dva dni; ak je skúška o mesiac, prvá prestávka v štúdiu by
mala byť jeden týždeň; ak sú to tri mesiace, mali by to byť dva týždne; ak je to šesť mesiacov,
malo by to byť tri týždne; a ak je to jeden rok, malo by to byť jeden mesiac.

3
3.1

DIZAJN A PROSTREDIE E-LEARNINGU
Hlavné princípy používania e-learningu

Analýza úloh by sa mala používať pri kurzoch určených na budovanie špecifických pracovných
(pracovných) zručností alebo medziľudských zručností. Ak tvorca kurzu nezahrnie presný a
relevantný obsah, potom nemá cenu hľadať najlepšie vyučovacie metódy a médiá na prenos
informácií k študentom a mali by ste postupovať podľa nasledujúcich krokov
Krok 1 Identifikujte a popíšte úlohy a pre každú úlohu zodpovedajúce lekcie
Krok 2 Klasifikačné úlohy
procedurálny, (vykonanie kroku alebo usporiadanej postupnosti krokov (proces))
založené na princípoch (t. j. úlohy vyžadujúce tvorivé uplatnenie úsudkov a rozhodnutí
v rôznych situáciách a za podmienok, ktoré sa zakaždým menia, ako napríklad
„Organizácia výroby komponentov produktu“)
Krok 3 Rozdeľte každú (procesnú) úlohu logicky do jedného alebo niekoľkých diel
Počas analýzy použite operačnú architektúru (dohodnutú taxonómiu)
Budúcnosť, ak je to potrebné, rozdeľte každú prácu na menšie kroky alebo činnosti (pre
procedurálne práce) alebo usmernenia, ktoré by sa mali použiť pri vykonávaní práce
(pre práce založené na princípoch)
Krok 4 Identifikujte znalosti a zručnosti potrebné na čo najlepší výkon týchto krokov alebo
aplikujte tieto usmernenia.
Zadávanie projekčných prác externým spoločnostiam je jedným z potenciálnych riešení, ale
môže byť drahé a nerieši nedostatok vlastných odborných znalostí.
Preto je metodika zmiešaného modelu považovaná za najefektívnejšiu pre kurzy projektu
Miláno.
Zmiešané vzdelávanie kombinuje rôzne školiace médiá (napr. technológie, aktivity a
podujatia) na vytvorenie optimálneho školiaceho programu pre špecifické publikum.
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Výraz „zmiešaný“ znamená tradičného inštruktora-vedené školenia sa dopĺňajú o elektronické
formáty. Možno použiť dva hlavné modely zmiešaného vzdelávania:
1. Model toku programu: Vzdelávacie aktivity sú organizované v lineárnom,
sekvenčnom poradí a študenti majú termíny na splnenie rôznych úloh
2. Core-and-spoke model: Poskytuje sa hlavný e-learningový kurz alebo tvárou v tvár
(F2F). Na posilnenie hlavného chodu je k dispozícii sada doplnkových materiálov
Na implementáciu metodiky by sa učenie malo riadiť schémou just-in-time, ktorá je veľmi
užitočná pre ľudí pracujúcich v MSP. Zvyčajne poskytujú okamžité odpovede na špecifické
otázky týkajúce sa používateľského rozhrania technológie a použiteľných výrobných metód,
čím pomáhajú používateľom splniť úlohu. Technické glosáre poskytujú kontextové informácie.
Mobilné telefóny so stiahnutými aplikáciami a špeciálnymi kontrolnými zoznamami sú
niekoľko príkladov jednoduchých pracovných pomôcok
V súčasnosti musia mať študenti rôznorodé zručnosti v oblasti riešenia problémov,
rozhodovania a kreativity. Aby sa dosiahli tieto ciele, vzdelávanie prešlo veľkou
transformáciou smerom k e-learningu, ktorý umožňuje vyhľadávať informácie vždy a tam, kde
je to potrebné [37]. Takže v podstate s e-learningom môžu užívatelia prijať nové informácie a
získať vedomosti tým, že budú mať prístup k didaktickým zdrojom a aktivitám, ktoré majú
inštruktori online, čím sa eliminujú časové a lokalizačné obmedzenia [38].
Podľa [17] efektivita e-learningu v predchádzajúcich rokoch dramaticky vzrástla. V tejto štúdii
sa zistilo, že poskytované zdroje, podpora pre študentov, motivácia študentov,
predchádzajúce skúsenosti a interakcia medzi prostredím e-learningu a používateľmi, to
všetko je rozhodujúce pre efektivitu. Aby bolo možné navrhnúť optimalizované a efektívne elearningové prostredie, je potrebné vziať do úvahy nasledujúce vlastnosti [11], [39]:


Uchováva a poskytuje materiály v elektronickej forme, ktoré sú dostupné v prípade
potreby.



Materiály a obsah priamo súvisia s cieľmi vzdelávania.



Cieľ alebo ciele, ktoré sa majú v e-kurze dosiahnuť, a pokrok dosiahnutý pri ich plnení
sú študentom vždy jasné.



Využíva sa mediálny obsah, ako sú obrázky, animácie, video prednášky, 3D modely,
simulácie, elektronické učebnice atď.



Používajú sa metódy výučby, ako sú príklady a systematické úlohy na uvedenie
poznatkov do praxe.



Študentom sa priebežne poskytuje spätná väzba.



K dispozícii sú fóra alebo iné priestory otvorené pre diskusie.



Navrhnutý e-learning uprednostňuje potreby jednotlivých študentov (používateľov)
pred uprednostňovaním potrieb inštruktora alebo vzdelávacej inštitúcie.
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Celkovo 56 % predchádzajúcich štúdií, ktoré boli analyzované v [17], definovalo účinnosť ako
„výsledok vzdelávania“ a aplikovalo túto definíciu a 38 % z nich využilo definíciu „prenosu
(aplikácie do praxe)“ a aplikovalo ju. „Výsledok vzdelávania“ sa vzťahuje na meranie učenia
jednotlivcov prostredníctvom metód hodnotenia, ako je použitie predbežného testu,
záverečnej skúšky (post-testu) a záverečnej známky. V rámci „prenosu (aplikácie do praxe)“ je
nevyhnutná schopnosť aplikovať obsah poskytovaný v e-learningovej platforme, pričom
niekedy sa účinnosť hodnotí pomocou sebahodnotenia študentov (spokojnosť, úsilie
jednotlivcov, zaznamenané zmeny v praxi atď.) . Prvý prístup ukazuje dôležitosť merania
výkonu študentov v priebehu času s cieľom kontrolovať (a v prípade potreby presmerovať) ich
pokrok.
Predchádzajúce skúsenosti účastníkov môžu zvýšiť alebo znížiť účinnosť, čo bolo zdôraznené
v [15], [17]. Vplyv pohlavia mizne vo webových kurzoch. Ak predchádzajúce znalosti nie sú
postavené na pevných základoch, môže to brániť jednotlivcom v pokroku v učení [40].
Predchádzajúce práce zistili, že e-learning je efektívny pri poskytovaní vedomostí [11], [17],
[37], [38], [39], [41], [43]. Zo všetkých štúdií analyzovaných v [22] len 10 % z nich zistilo, že elearning nie je efektívny, takže odpoveď na položenú otázku je kladná: e-learning efektívne
pomáha študentom získať vedomosti. V položke 2.3.3 je e-learning porovnávaný s inými typmi
vzdelávania s cieľom odhaliť jeho klady a zápory.
3.2

Výhody a nevýhody e-learningových prostredí a vzdelávacích prístupov

E-learning si v posledných rokoch získal popularitu; je však dôležité zvážiť aj to, aké sú jeho
silné a slabé stránky a iné vzdelávacie prístupy. Tradičné vzdelávanie zahŕňa poskytovanie
vedomostí v triede, ktoré má geografické aj časové obmedzenia. Mnohé štúdie uvádzajú, že
e-learning poskytuje lepšie výsledky ako tradičné vzdelávanie [43]– [45]. Iné štúdie však s
týmito zisteniami nesúhlasia. Napríklad v [46] sa nezistil žiadny významný rozdiel v skóre
záverečných skúšok jednotlivcov v online a tradičnom vzdelávaní. Ďalší výskumníci tiež
zdôraznili dôležitosť sociálnych aspektov, ako aj interakcie s inštruktorom pri učení. Ako je
uvedené v [17], učenie a aktívna účasť na online diskusiách bola posilnená sociálnou
interakciou s inštruktormi, ako aj spoluprácou s rovesníckymi študentmi. Okrem toho bola
miera úspešnosti zistená vyššia medzi študentmi v elektronických kurzoch, ktoré viedol
inštruktor, ako pri elektronických kurzoch so štýlom samostatného štúdia. Možnosti, ktoré
online vzdelávanie poskytuje jednotlivcom podvádzať, boli opísané ako oveľa vyššie v online
vzdelávaní ako v tradičnom vzdelávaní v [46]. V tej istej štúdii sa výhody a príležitosti týchto
študentov podvádzať minimalizovali pridaním prostredia pod dohľadom v areáli, aby mohli
absolvovať skúšky pre online študentov. Tento prístup ku kombinácii prvkov e-learningu a
tradičného vzdelávania je podstatou „zmiešaného vzdelávania“. Myšlienka zmiešaného
vzdelávania je atraktívna, pretože zachováva prvky tradičného vzdelávania, ktoré sú efektívne,
a zahŕňa mnohé výhody e-learningu [47]. Na posúdenie a vyplnenie tabuľky 2.1 boli použité
rôzne štúdie [37], [38], [43]– [49]. Porovnáva tri učebné prístupy a ukazuje ich výhody a
nevýhody. Rôzne prístupy hodnotia študenti mechatroniky na TalTech za posledné tri roky
pomocou dotazníkov so skóre od 1 do 5 (1 zodpovedá „veľmi nízkej korelácii“; 2 zodpovedá
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„nízkej korelácii“; 3 zodpovedá „normálnej alebo strednej korelácii“. „; 4 zodpovedá „vysokej
korelácii“; 5 zodpovedá „veľmi vysokej korelácii“). Porovnáva tri učebné prístupy a ukazuje ich
výhody a nevýhody. Rôzne prístupy hodnotia študenti mechatroniky na TalTech za posledné
tri roky pomocou dotazníkov so skóre od 1 do 5 (1 zodpovedá „veľmi nízkej korelácii“; 2
zodpovedá „nízkej korelácii“; 3 zodpovedá „normálnej alebo strednej korelácii“. „; 4
zodpovedá „vysokej korelácii“; 5 zodpovedá „veľmi vysokej korelácii“). Porovnáva tri učebné
prístupy a ukazuje ich výhody a nevýhody. Rôzne prístupy hodnotia študenti mechatroniky na
TalTech za posledné tri roky pomocou dotazníkov so skóre od 1 do 5 (1 zodpovedá „veľmi
nízkej korelácii“; 2 zodpovedá „nízkej korelácii“; 3 zodpovedá „normálnej alebo strednej
korelácii“. „; 4 zodpovedá „vysokej korelácii“; 5 zodpovedá „veľmi vysokej korelácii“).
Tabuľka 3 Výhody a nevýhody rôznych prístupov k učeniu

Ako je uvedené v tabuľke 3, najlepší výsledok sa dosiahne pri zmiešanom vzdelávaní s 51
bodmi z maximálneho počtu 65, po ktorom nasleduje e-learning so 47 bodmi a nakoniec 44
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bodov za tradičné učenie v triede. Tento výsledok je zmysluplný, pretože ukazuje, ako môže
synergia e-learningu a tradičného vzdelávania poskytnúť študentom tie najlepšie vzdelávacie
skúsenosti. Okrem toho sa táto myšlienka zhoduje so závermi predchádzajúcich štúdií, ktoré
využívajú a navrhujú rôzne prístupy pre efektívne zmiešané vzdelávanie [47], [50], [51].
Napriek tomu v plne vyučovanom e-learningovom systéme môžu byť niektoré výhody iných
prístupov prijaté premýšľaním o nových nápadoch na navrhnutie platformy. Tabuľka 3
umožňuje dizajnérovi identifikovať vlastnosti, ktoré je potrebné zlepšiť pre každý prístup a
vymyslieť nové nápady na zlepšenie celkovej kvality učenia.
3.3

Hlavné vlastnosti v súčasnosti úspešných e-learningových platforiem

Analyzovalo sa niekoľko veľkých medzinárodných online e-learningových platforiem (Udemy
[52], Pluralsight [53], Udacity [54], edX [55]). Hlavné vlastnosti každého z nich sú zvýraznené v
tabuľke 4. Tieto vlastnosti možno neskôr využiť na vytvorenie atraktívnejšieho dizajnu elearningového prostredia [56].
Tabuľka 4. Online e-learningové platformy a ich hlavné vlastnosti
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Projektový tím má dobré skúsenosti z projektu MechMate Erasmus [57] s používaním eLearningovej platformy Coursevo a vzhľadom na náklady a efektivitu, ako aj na základe členov
tímu
Projektový tím je Takouto platformou je Coursevo, e-learningová platforma projektu
MechMate, viacjazyčný multimediálny informačný systém na riadenie kurzov, podporu
vzdelávacích procesov a vzdelávacích komunít prostredníctvom webu. Coursevo, vyvinutý
Laboratóriom distribuovaných multimediálnych informačných systémov a aplikácií Technickej
univerzity na Kréte (TUC/MUSIC), implementuje moderné pedagogické prístupy a podporuje
zmiešané vzdelávanie.
3.4

Služby Coursevo a správa kurzov

Coursevo ponúka súbor služieb [57] pre:
 Organizácia a správa digitálneho vzdelávacieho obsahu: Prezentácie a nahrávky
prednášok, poznámky, cvičenia, technický laboratórny materiál, literatúra, často
kladené otázky atď.
 Návštevnosť kurzu: Oznámenia, e-mailové správy, kalendár kurzov, osobné
hodnotenie, automatické sledovanie cvičení a termínov, správy o aktualizácii obsahu,
sylabus kurzu, učebná cesta, testovacie testy a generovanie certifikátov kurzu.
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 Komunikácia a spolupráca vzdelávacích komunít: Zoznamy adresátov kurzov a skupín,
živé chatovacie miestnosti, fóra, ankety, osobné správy, okamžité správy, nástroje na
vytváranie poznámok, zdieľanie súborov, videokonferencie a spolupráca.
 Vzdelávacie aktivity: Registrácia kurzov, formovanie laboratórnych tímov, nahrávanie
cvičení a správa termínov, hodnotiace testy, multimediálne prezentácie, plánovanie
zdrojov a rezervácie.
 Monitorovanie kurzu: Štatistiky používania kurzu a ukazovatele výkonu triedy.
 Interoperabilita s inými vzdelávacími platformami prostredníctvom balíkov SCORM.
Každý kurz je možné nakonfigurovať tak, aby dodržiaval špecifické pravidlá registrácie a
prístupu k obsahu. Pedagógovia môžu aktivovať správnu podmnožinu kurzových služieb v
závislosti od potrieb kurzu. Môžu využívať služby a nástroje, ktoré umožňujú jednoduchú
tvorbu obsahu a publikovanie na webe. Na tvorbu dokumentov môžu využívať bežné
kancelárske aplikácie. Tieto dokumenty môže Coursevo spracovať na účely indexovania a
potom ich publikovať vo formáte vhodnej webovej prezentácie.
Okrem kancelárskych dokumentov môžu pedagógovia nahrávať obrázky, videá a objekty
SCORM Sharable Content Objects (SCO) alebo rýchlo a jednoducho znovu použiť existujúci
obsah na webe, ktorý je dostupný na populárnych webových platformách, ako sú YouTube,
SlideShare a Wikipedia. Všetok vyššie uvedený obsah kurzu je možné kombinovať s inými
službami Coursevo, ako sú videoprednášky, fóra, hodnotenia atď., a organizovať ich v rôznych
vzdelávacích dráhach, aby sa splnili rôzne vzdelávacie potreby.
3.5

Coursevo funkcie pre multimediálne použitie

Coursevo poskytuje integrované vzdelávacie prostredie pre synchrónne a asynchrónne
učenie, ktoré ponúka významné výhody v porovnaní s inými eLearningovými systémami:
Kladie dôraz na používanie multimédií ako výkonného vzdelávacieho prostriedku [57].
Vzdelávacie aktivity využívajúce viacero médií môžu byť skutočne efektívnejšie ako ich robenie
prostredníctvom jedného média (ako je text), ale dôležité je efektívne kombinovať médiá.
Efektívne multimédiá na učenie si vyžadujú starostlivé kombinovanie médií dobre
odôvodnenými spôsobmi, ktoré využívajú jedinečné vlastnosti každého média. Najúčinnejšie
multimédiá poskytujú vzdelávacie skúsenosti, ktoré odrážajú skutočné skúsenosti a umožňujú
študentom aplikovať obsah v rôznych kontextoch.
Predovšetkým funkcie, ktoré ponúka Coursevo, pokiaľ ide o efektívne využitie multimédií vo
vzdelávaní, sú tieto [57]:
 Efektívna podpora správy multimédií a video/audio dátových tokov.
 Mechanizmy na synchronizáciu multimediálnych prezentácií.
 Podpora synchrónnych a asynchrónnych vzdelávacích aktivít.
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 Podpora živého synchronizovaného multimediálneho prenosu cez systém a prístup k
zaznamenanému multimediálnemu obsahu.
 Podpora intervencie študentov v živých stretnutiach.
 Tvorba multimediálneho vzdelávacieho obsahu dvoma spôsobmi:
o Prostredníctvom webového rozhrania bez potreby inštalácie špecializovaného
softvéru.
o Prostredníctvom autonómnej desktopovej aplikácie (Coursevo Studio) na
offline vytváranie vysokokvalitných videoprezentácií s automatickou
synchronizáciou snímok (obr. 9), ktoré možno jednoducho exportovať a neskôr
publikovať. Coursevo Studio podporuje aj generovanie ukážok a prezentácií
softvéru pomocou snímania obrazovky, nahrávania rečníka a prezentácie
diapozitívov.
 Komunikačné nástroje na podporu vzdelávacích komunít:
o Živý videorozhovor medzi online používateľmi.
o Videokonferenčné služby s nástrojmi
BigBlueButton (http://bigbluebutton.org/).

na

spoluprácu

využívajúcimi

o Asynchrónne multimediálne komunikačné správy.
 Pokročilé multimediálne kolaboratívne anotačné nástroje na vzdelávacích materiáloch
pomocou multimédií.

4

BERÚC DO ÚVAHY CIEĽOVÚ SKUPINU KURZU

4.1

Faktory umožňujú študentom úspešne dokončiť kurz

Cieľovými skupinami projektu sú:


Ľudia zamestnaní v MSP: pracovníci obsluhujúci pokročilé stroje (roboty, automaty,
montážne bunky/stroje), ako aj stredný technický personál.



Učitelia/tréneri/konzultanti v oblasti robotiky a automatizácie.



Študenti odborných škôl a vysokých škôl a samouci.

Podľa [58] existuje viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú študijné výsledky študentov. Najviac
zdôrazňovanými individuálnymi atribútmi boli „pocit úspechu“ (učiaci si v každom okamihu
všímajú pokrok a vnímajú nové nadobudnuté zručnosti), „ovládanie zručností“ (učiaci sa cítia
veľmi sebavedomí a schopní uplatniť nové poznatky v praxi), „ vnímaná užitočnosť
učenia“ (študenti chápu, ako môžu byť tieto znalosti pre nich užitočné) a „dosiahnutie
kariérnych cieľov“ (jednotlivci jasne vidia, ako im získané informácie pomôžu dosiahnuť ich
špecifické ciele).
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V [32] bol konečný faktor ovplyvňujúci vytrvalosť študentov závislý od počtu hodín používania
virtuálneho systému. Taktiež podľa [59] bolo pravidelné štúdium najsilnejším prediktorom
akademických výsledkov. Medzi ďalšie predtým uvádzané faktory patrí jednoduchosť
používania a použiteľnosť systému, pocit prepojenia s inštitúciou poskytujúcou obsah a
spolupráca s rovesníkmi [32]. Neskoré odoslanie a nečítanie informačných balíkov kurzu tiež
predpovedali slabý výkon jednotlivcov [59]. Študentské úspešné kurzy (SSC) poskytujú
študentom informácie o inštitúcii, ktorú navštevujú, techniky na rozvoj efektívnych študijných
zručností a návykov, ako aj pomoc pri plánovaní akademickej činnosti a kariéry. Výsledky v
[60] ukázali, že SSC zvyšuje zapojenie študentov, vytrvalosť, udržanie a akademické výsledky,
najmä ak dostanete pokyn na začiatku programu. To posilňuje myšlienky prezentované v [32],
[58], [59], ktoré povzbudzujú inštruktorov, aby jasne ukázali študentom, kde sa momentálne
nachádzajú, aké sú ich ciele (kam idú) a ako im osvojené vedomosti pomôžu splniť ich Ciele.
Je možné pozorovať, ako pravidelné štúdium môže zlepšiť študijný úspech študentov. Aby to
žiaci dosiahli, musia si osvojiť návyk študovať. Budovanie študijných návykov, najmä v prípade
využívania nástrojov VR/AR, ktoré sa používajú na nasadenie ako herné prostredia, je náročná
úloha na implementáciu metodiky.
4.2

Budovanie efektívnych študijných návykov u študentov

Predchádzajúce štúdie ukázali dôležitosť motivácie jednotlivcov pre akademický úspech [15],
[17], [25], [26], [44]. Aby si študenti vytvorili študijné návyky, musia byť motivovaní k učeniu.
Udržať si motiváciu v priebehu času však nie je ľahká úloha. Preto môže byť Hook model [61]
použitý na pomoc študentom pri vytváraní pravidelných študijných návykov. Ide o štvorfázový
proces, ktorý u používateľov vytvára návyky. Obrázok 6 (získaný z [61]) zobrazuje štyri fázy
Hook modelu.
Pred vysvetlením fáz modelu je dôležité pochopiť zvyky. Neurovedci uvádzajú, že návyky
umožňujú jednotlivcom automaticky ukladať odpovede do bazálnych ganglií (oblasť mozgu
spojená s mimovoľnými činnosťami), pričom svoju pozornosť sústreďujú na iné veci [62].
Návyky sa vytvárajú, keď mozog neprebieha aktívne uvažovanie a správanie je kodifikované
tak, aby poskytlo riešenie určitého problému [61]. Zvyk ako hryzenie nechtov je okamžitá
automatická reakcia vyvolaná nepríjemným pocitom alebo stresom. Aby sme vyvinuli
návykový produkt, musia sa zvážiť dve premenné: frekvencia a vnímaná užitočnosť. Čím väčšia
frekvencia a vnímaná užitočnosť, tým silnejší je zvyk. Frekvencia sa vzťahuje na počet výskytov
správania, čo sa opäť zhoduje so zisteniami [32], [59] ako aj s pojmami precvičovanie a
opakovanie opísanými v bode 2.2.3. Vnímaná užitočnosť sa týka toho, aké užitočné a
odmeňujúce je správanie v mysli používateľov. Obrázok 5 (získaný z [61]) zobrazuje zónu
návyku s ohľadom na frekvenciu a vnímanú užitočnosť.
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Obrázok 5. Zóna zvyku [61]
Ak jednotlivci vnímajú, že ich potreba (v tomto prípade učenie) nie je vyriešená, nebudú
pokračovať v učení s programom, kurzom alebo platformou. Frekvencia aj vnímaná užitočnosť
sa musia navzájom živiť. Dôraz by sa mal klásť na hodnotu, ktorá sa dáva študentom, aby
neustále vnímali užitočnosť a pokrok smerom k svojim cieľom [58], [61].
Aby bolo možné zapojiť študentov do ich štúdia, Hook Model zobrazený na obrázku 5 (získaný
z [61]) poskytuje jasnú cestu. Prvá fáza je spúšťač. Je to aktuátor, ktorý začína správanie.
Spúšťače sú vnútorné a vonkajšie. Produkty, ktoré v používateľoch vytvárajú návyky, začínajú
zobrazovať externé spúšťače, ako je e-mail, ikona aplikácie na smartfóne, odkaz na webovú
stránku alebo upozornenie. Vonkajšie spúšťače sú však len prvou časťou. Myšlienkou je, že po
niekoľkých cykloch používatelia nepotrebujú ďalšie podnecovanie spôsobené vonkajšími
spúšťačmi. To je bod, v ktorom sú jednotlivci podnecovaní vnútornými spúšťačmi. Keď je
produkt alebo služba spojená s myšlienkou, emóciou alebo predtým vyvinutou rutinou, prejaví
sa vnútorný spúšťač. Najúčinnejšími silnými vnútornými spúšťačmi sú negatívne emócie, ako
je frustrácia, osamelosť alebo zmätok, ktoré produkujú takmer okamžitú akciu na zmiernenie
negatívnej emócie. Pozitívne emócie sú však aj vnútornými spúšťačmi. Myšlienkou je, že
produkt daný používateľom musí eliminovať bolesť používateľov (negatívnu emóciu), aby
vždy, keď to pocítia, premýšľali o použití tohto produktu. Nakoniec sa tieto opakované akcie
postupne stávajú návykmi spojenými s vnútornými spúšťačmi [61].

Obrázok 6. Model háku [61]
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Druhou fázou modelu je akcia. Ako je vysvetlené v [63], na uskutočnenie akejkoľvek akcie musí
byť prítomný spúšťač, kým má používateľ schopnosť a motiváciu ju vykonať. V [64] je motivácia
definovaná ako „energia pre činnosť“. Správne motivátory vytvárajú akciu sľubovaním
výsledku, ktorý si užívateľ želá [61]. Schopnosť sa týka toho, aké ľahké je vykonať akciu.
Jednoduchosť použitia je kľúčovým faktorom. Čím jednoduchšie, tým lepšie [32].
Podľa [63] je jednoduchosť kritická a je definovaná šiestimi prvkami: čas (ako dlho trvá
vykonanie akcie), peniaze (koľko to stojí), fyzická námaha (fyzická aktivita potrebná na
vykonanie akcie), mozog cykly (mentálne úsilie potrebné na dokončenie akcie), sociálne
akceptovanie (úroveň akceptovania akcie ostatnými) a nerutinné (stupeň narušenia akcie
súčasnými rutinami). Je tiež pozoruhodné, že každé správanie je poháňané jedným z troch
hlavných motivátorov: hľadanie potešenia a únik od bolesti, hľadanie nádeje a únik od strachu
a hľadanie sociálneho prijatia a únik od sociálneho posudzovania a odmietnutia [61].
Variabilná odmena je treťou fázou Hooked Modelu. Keď jednotlivci vedia, že po dokončení
akcie príde odmena, motivácia sa dramaticky zvýši [32], [64]. V [61] sú odmeny rozdelené do
troch kategórií: odmeny kmeňa (hľadanie spoločenských odmien poháňaných prepojením s
inými jednotlivcami), odmeny lovu (hľadanie zdrojov a informácií) a odmeny seba (hľadanie
odmien ľudí). kompetencie, absolvovanie a zvládnutie). Variabilné odmeny zvyšujú hladinu
dopamínu v nucleus accumbens (oblasť mozgu spojená s potešením). Experimenty uvedené v
[65] ukázali, že variabilné odmeny uspokojujú a udržiavajú záujem v priebehu času pridaním
variability.
Investície, štvrtá fáza modelu, zahŕňa záväzok zo strany používateľov. Jednotlivci, ktorí
investujú viac času a úsilia do produktu, si ho viac vážia. Toto je súčasťou ľudskej prirodzenosti;
jednotlivci preceňujú svoju prácu viac ako prácu iných. Táto fáza prichádza po tom, čo
používateľ dostane variabilnú odmenu, keď jednotlivci s väčšou pravdepodobnosťou vynaložia
úsilie [61]. Čím viac času a úsilia ľudia do niečoho vkladajú, tým viac si to vážia a využívajú.

5
5.1

VIRTUÁLNA REALITA A ROZŠÍRENÁ REALITA
VR a AR aplikácie

Rozšírená a virtuálna realita môže zmeniť užívateľské vnímanie sveta. Virtuálna realita
privádza jednotlivcov do nového digitálneho prostredia a umožňuje im s ním interagovať [66].
Použitím uzavretých okuliarov, ako je Oculus Rift, posúva VR prítomnosť používateľov inde
[67]. Rozšírená realita kombinuje skutočné a virtuálne objekty a prekrýva virtuálne objekty do
skutočného sveta v reálnom čase [66]. Smartfóny, tablety a iné inteligentné zariadenia môžu
fungovať ako platformy pre aplikácie AR a VR, sú teda známym zariadením, ktoré môže
študentom predstaviť nové technologické prístupy [2]. Oba prístupy majú výhody a nevýhody
v závislosti od potreby, ktorú treba vyriešiť. Ukázalo sa, že VR je efektívnejšia pre pohlcujúce
používateľské zážitky [2]. VR však znamená, že používatelia nie sú schopní interagovať s
fyzickým svetom [5], niečo, čo je možné urobiť s AR. V ďalšej položke 4.2 je analyzovaný vplyv
VR a AR v oblasti vzdelávania a sú uvedené metodické návrhy.
25

Multifunkčná inovatívna sieť na podporu vzdelávania pre
odborné vzdelávanie a prípravu
v pokročilej výrobe
Číslo projektu 2018-1-PL01-KA202-050812

5.2

Vplyv aplikácií VR a AR na proces učenia

Lacná spotrebiteľská technológia zobrazovania virtuálnej reality priniesla nové príležitosti na
poskytovanie vedomostí a školenia pomocou pohlcujúcich a pútavých technológií, ako sú VR
a AR. Virtuálne vzdelávacie prostredia priniesli pozitívne výsledky vzdelávania v rôznych
oblastiach vrátane vzdelávania [7], [68]. V [2] výsledky ukázali, že aplikácie VR možno efektívne
integrovať na vzdelávacie účely. Okrem toho sa AR ukázala ako účinná pri učení [69] a bola
opísaná ako jedna z najsľubnejších technológií vo vzdelávaní v nasledujúcich rokoch [70].
Okrem toho výsledky predchádzajúcich štúdií naznačujú, že kombinácia skutočných objektov,
AR a VR poskytuje potenciálne výhody v kolaboratívnom vzdelávacom prostredí [71], [73].
Pri porovnaní VR a AR vo vzdelávaní bola VR hlásená ako pútavejšia ako AR prostredníctvom
psychologického mechanizmu priestorovej prítomnosti a efektívnejšia na zdôraznenie
vizuálne komunikovaného obsahu [6]. Skvelý pocit ponorenia vytvorený prostrediami VR
môže poskytnúť školenie na mieste v kontrolovanom a bezpečnom prostredí [7]. V [73]
výskumníci použili VR na predstavenie konceptov špeciálnej relativity v prostredí podobnom
hre. Po použití virtuálneho systému študenti verili, že simulácia bola pozitívnou vzdelávacou
skúsenosťou a opísali predmetnú oblasť ako menej abstraktnú. Výsledky tiež ukázali, že
študenti dosiahli lepšie výsledky v koncepčných testoch špeciálnej teórie relativity, čo ukazuje,
že VR bola dramaticky užitočná pri sprístupňovaní tradične náročných abstraktných tém pre
študentov. navyše virtuálne vzdelávacie prostredia môžu poskytnúť prístup k veľmi drahým
zariadeniam na miestach, ktoré sú ťažko dostupné [7], ako sú výrobné zariadenia. Väčšina
účastníkov štúdie [74] tiež uviedla pozitívne aspekty VR, vrátane zvýšených sociálnych
interakcií a zníženej sociálnej úzkosti. Napriek tomu sa uvádza, že nie je jasné, ako by VR
udržala pozornosť a motiváciu u študentov opakovaným používaním [2].
Na druhej strane študenti používajúci AR dosahovali výrazne lepšie výsledky ako tí, ktorí
používali VR, pokiaľ ide o učenie a vykonávanie úloh [75] a AR poskytovala študentom vyšší
pocit bezprostrednosti, ako sa uvádza v [5]. Aplikácie AR boli v minulosti uvádzané ako účinný
nástroj na upútanie pozornosti študentov a zvýšenie ich koncentrácie na praktické úlohy [3].
Okrem toho používanie technológie AR pomohlo študentom výrazne lepšie pochopiť zložité
abstraktné pojmy vo vedných odboroch, ako sa uvádza v predchádzajúcich štúdiách [4], [76].
AR má silu transformovať akademické prostredia, vďaka čomu sú oveľa efektívnejšie,
zábavnejšie a interaktívnejšie ako predtým. AR poskytuje výborné možnosti vo vzdelávaní,
najmä v e-learningu. Vďaka rozšírenej realite už nebude existovať potreba určovať kontexty a
situácie učenia, keďže podmienky fyzického sveta ich všetky špecifikujú [70], [74].
Navrhovanie prostredí VR a AR na učenie musí explicitne zahŕňať pedagogické úvahy [78]. Na
vytvorenie efektívneho virtuálneho prostredia pre vzdelávanie musí dizajnér začať chápať
ciele učenia, pretvárať úlohy z reálneho sveta a hodnotiť pokrok študenta, ako aj jeho výkon
[6]. Aby bolo možné navrhnúť a sľubné prostredie VR pre študentov, musí byť definovaný
rámec, ktorý jasne popisuje cieľového používateľa a musia byť stanovené vzdelávacie
skúsenosti a výsledky [78]. Jednoduchosť používania imerzívnych systémov VR je tiež kritická,
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čo dokazuje lepšie sústredenie a väčšiu duševnú intenzitu u používateľov, čo následne vedie k
výkonom s vyšším stupňom kreativity [79]. navyše
Projekt European Inspiring Science Education (ISE) poskytuje vzdelávacie nástroje a zdroje
spojené s e-learningom. Tím European Inspiring Science vidí VR a AR ako potenciálne silné
vzdelávacie nástroje na podporu učenia, ale iba ak sú splnené nasledujúce charakteristiky:


Inteligentné: technológia v triede by sa mala prispôsobiť a podporovať postupy, ktoré
si predtým vyžadovali intenzívny ľudský zásah.



Interaktívna: technológia v triede by mala podporiť interakciu medzi inštruktormi a
študentmi.



Personalizované: technológia triedy by sa mala prispôsobiť potrebám jednotlivých
používateľov.



Integrované: technológie v triede by mali byť integrované do jedného systému.[67],
[81]

Technológie VR aj AR predstavujú svoje výhody v závislosti od kontextu, situácie a potreby,
ktorú majú v úmysle podporovať.
Priemyselné riešenia VR/AR sú postavené z rôznych kombinácií softvérových platforiem,
hardvérovej infraštruktúry, obsahu a služieb. Typický systém zahŕňa mobilnú počítačovú
platformu, platformu na tvorbu softvérových aplikácií, detekciu a sledovanie na zosúladenie
virtuálneho obsahu s fyzickými objektmi, displej, bezdrôtovú komunikáciu, sieťové pripojenie
a správu a analýzu dát. Aplikácie môžu byť spustené lokálne alebo v cloude. Displej koncového
používateľa je zvyčajne mobilné zariadenie, buď ručné zariadenie (HHD), ako sú chytré
telefóny alebo tablety, alebo displej namontovaný na hlave (HMD), ako sú inteligentné
okuliare, alebo nejaký iný nositeľný tvarový faktor, napríklad pripevnený na prilbu.
Väčšina softvérových platforiem CAD a robotiky má rozhranie VR a dokonca TeamViewer Pilot
je teraz integrovaný s náhlavnými súpravami RealWear Wearable, inteligentnými okuliarmi
Vuzix a Epson atď. reality (AR) a umožňuje odborníkom na diaľku viesť používateľov zložitými
operáciami prostredníctvom živého zdieľania kamery, hlasu a anotácií na obrazovke.
Odborníci v organizáciách s centralizovanou podporou môžu použiť počítač alebo inteligentné
mobilné zariadenie na virtuálnu prepravu do terénu a v reálnom čase vidieť, čo žiaci vidia
prostredníctvom slúchadiel a inteligentných okuliarov.
Najpokročilejší a prichádzajúci v blízkej budúcnosti je Pohlcujúci prístup VR vzdelávania.
Publikum je v tomto prípade ošetrené jedinečným pohlcujúcim konferenčným zážitkom, zatiaľ
čo vedúci pracovníci a odborníci z XR zdieľajú poznatky o vplyve XR na svet.
„Neschopnosť stretnúť sa a komunikovať tvárou v tvár bude pre svet čoraz väčšou výzvou, ale
jedným z riešení môže byť rozšírená realita (XR),“ povedal prezident HTC China Alvin W.
Graylin. "Aby sme v dnešnej dobe zostali v bezpečí, musíme vytvoriť väčšiu vzdialenosť medzi
ľuďmi a naopak, jednou z najväčších výhod XR je schopnosť používateľov odstrániť vnímanie
vzdialenosti a hraníc." (XRLearn.com).
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Pri implementácii týchto troch technológií je dôležité pochopiť rozdiely medzi nimi. Virtuálna
realita je plne pohlcujúca technológia, v ktorej používateľ vidí iba digitálny obsah zobrazený
zariadením. S rozšírenou realitou sa fyzický a virtuálny svet spája prekrytím digitálnych
informácií do prostredia používateľa, zvyčajne prostredníctvom 2D displeja. Zmiešaná realita
spája digitálny a fyzický svet a umožňujedigitálny obsah na interakciu so skutočným svetom v
3D.
Zmena paradigmy
Aj keď je používanie AR, VR a MR na komunikáciu a vizualizáciu stále dôležité, spôsob, akým
výrobcovia využívajú tieto riešenia, sa začal meniť. Výrobcovia a školitelia teraz viac ako
kedykoľvek predtým využívajú technológiu AR a MR v školiacich a výrobných prostrediach a
prinášajú ju pracovníkom v prvej línii, aby ich mohli používať na sofistikovanejšie a náročnejšie
úlohy.
5.3

VR a AR pre tréning robotiky a automatizácie

In [7], [8], VR je opísaný ako veľmi užitočný nástroj na školenie v priemyselnom pracovnom
priestore, ako aj nástroj na školenie o bezpečnosti. V tomto zmysle môže školiaci nástroj VR
poskytnúť študentom základné zručnosti na vykonávanie práce (pochopenie základnej funkcie
práce, ako nosiť osobné ochranné prostriedky alebo ako rozpoznať a použiť iné nástroje), ako
aj naučiť sa kriticky dôležité veci. bezpečnostné opatrenia pred vykonaním akýchkoľvek
činností na pracovisku.
Iné prístupy navrhujú kolaboratívne virtuálne prostredie, využívajúce simulátor VR Robotics a
implementáciu komunikácie s fyzickým robotickým systémom, čo umožňuje simulátoru
načítať programy a dokonca synchronizovať simuláciu s fyzickým vykonávaním robotického
systému. [9].
Tieto myšlienky zodpovedajú cieľovej skupine (ľudia zamestnaní v MSP: pracovníci obsluhujúci
pokročilé stroje, ako aj stredný technický personál; učitelia, školitelia, konzultanti v oblasti
robotiky a automatizácie a študenti odborných škôl). Pozitívne výsledky s virtuálnou realitou
v oblasti robotiky, automatizácie, výroby a postupov priemyselnej bezpečnosti získané v [7],
[8], [9] robia z virtuálnej reality najoptimálnejšiu technológiu na použitie v tejto práci.
Študenti môžu absolvovať kurzy na cestách s aplikáciami dostupnými pre iOS a Android vedľa
robotov a automatizačných liniek alebo na vzdialený prístup k zariadeniu. Kurzy je možné
stiahnuť aj na prezeranie offline.

6
6.1

METODOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU E-LEARNINGOVÉHO PROSTREDIA
Budovanie cieľovej stratégie

Prostredie by malo poskytovať nasledujúce možnosti, ktoré sú realizované v Coursevo:
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Prístup k hodnoteným hodnoteniam, kvízom a projektom



Overené certifikáty po ukončení kurzu



Prednostný prístup k technickej podpore pre študentov



Konzultácia vzdelávacieho programu



Mapovanie zručností a kompetencií



Zbierky a kurátorské vzdelávacie cesty



Pokročilá analytika a štatistiky



Sledujte pokrok študentov, dokončenia a spätnú väzbu



Hodnota ROI rozvoja zručností



Štatistiky a porovnávanie zručností v odvetví



Rebríčky žiakov



Úspech zákazníka



Integrácie API



LMS integrácie

Obrázok 7. Vzdelávacie prostredie rešpektuje ciele a vzdelávacie zručnosti každého študenta
[57].
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Na obrázku 8 je znázornený koncept návrhu e-learningového prostredia vytvoreného podľa
prvých prezentovaných princípov [57]. Je dôležité poznamenať, že prostredie nebolo vyvinuté
ani naprogramované. Bola graficky navrhnutá len tak, aby vizuálne vysvetlila kľúčové prvky,
ktoré je potrebné zahrnúť do efektívneho učenia sa pri vytváraní návykov v kombinácii s
virtuálnou realitou.

Obrázok 8. Návrh koncepcie e-learningového prostredia [57].
Vďaka tomuto dizajnu môžu študenti jasne vidieť začiatok a koniec kurzu. Vždy je jasné, kde
sa momentálne nachádzajú a ako ďaleko sú od konečného kurzu. To sa dosiahne zobrazením
trate podobným mape a pruhmi postupu v pravom hornom rohu. Okrem toho môžu študenti
graficky vidieť, koľko krokov musia prejsť, kým dosiahnu svoj konečný cieľ, a to vo všeobecnom
pohľade na ľavej strane (bloky, skúška a certifikát), ako aj v centrálnom zobrazení mapy (časti,
ktoré je potrebné dokončiť v rámci modulu a bloku ).
Keďže ide o online kurz s vlastným tempom, študent má povzbudenie, aby dokončil kurz, zložil
skúšku a na konci získal certifikát (jedna z odmien udelených používateľovi). Certifikát funguje
ako odmena a známka sa používa na udržanie motivácie počas celého kurzu.
Prostredie bolo navrhnuté tak, aby psychologicky uľavilo od bolesti spôsobenej týmito
negatívnymi emóciami, čím sa zvýšil počet potrieb riešených používateľovi. Počas celého ekurzu budú študenti každý deň vyzvaní externým spúšťačom (tj e-mailom), ktorý im
pripomenie, aby dokončili časť kurzu. Po niekoľkých opakovaniach by sa začal vytvárať návyk.
Zakaždým, keď dôjde k psychologickej úľave od týchto negatívnych emócií, používateľ sa viac
pripúta k elektronickému prostrediu.
Aby mohol učiaci sa konať, musí mať dostatočnú motiváciu, schopnosť dokončiť požadovanú
akciu a musí byť prítomný spúšťač na aktiváciu správania.
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Motivácia sa zvyšuje jej prepojením s externými spúšťačmi prijímanými každý deň
(pripomienky, ktoré majú používateľa vyzvať na vstup do e-kurzu). Vďaka neustálej grafickej
vizualizácii dosiahnutého pokroku a systematicky prijímaným variabilným odmenám študent
dokončí sekciu alebo dosiahne 2-dňovú stávku za používanie (podrobnejšie popísané neskôr).
Časť schopností sa týka jednoduchosti používania. Dizajn bol vytvorený tak, aby eliminoval čo
najviac zbytočných krokov, čím sa skrátil čas na dokončenie požadovanej akcie a fyzické a
duševné úsilie (mozgové cykly) práce spojené s vykonaním akcie. Zvyšuje tiež pocit sociálneho
súhlasu, ako aj sociálnu interakciu (certifikácia na konci, sekcie komentárov a fórum) [57].
Je dôležité, aby sa prednášky konali vo formáte videa, čo umožňuje študentom pozastaviť a
prehrať video toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. Vedľa tlačidla „Prehrať“ video obsahuje aj
možnosť vygenerovať záložky (poznámky/komentáre) a umiestniť ich po celej dĺžke videa.
Tieto záložky môže študent použiť na označenie najdôležitejších momentov každého výkladu.
Je dôležité poznamenať, že pod každou videoprednáškou je sekcia komentárov, kde môžu
používatelia klásť otázky týkajúce sa sekcie. To umožňuje študentom komunikovať ako v
skutočnej triede, ale zároveň to zvyšuje interakciu medzi študentmi a učiteľmi, ako aj medzi
študentmi a študentmi. Ako je znázornené, používatelia môžu kladne hlasovať za každú otázku
alebo komentár (zvýšenie interného spúšťača súvisiaceho s potrebou sociálneho schválenia a
prijatia), odpovedať alebo zobraziť iné odpovede.
6.2

Úloha odmien a opakovania na kurze

Študentom záleží na známke, pretože to je vo všeobecnosti to, čo určuje, či kurz prejdú alebo
nie. Je to tiež spôsob, ako ukázať svoju úroveň odbornosti v tejto téme, ktorá je silne spojená
s potrebou každého človeka po sociálnom schválení a prijatí. To je dôvod, prečo dávať
študentom známku ako variabilné odmeny v malých sústach je účinný spôsob, ako ich udržať
zapojených. Študentom tiež ukazuje dôležitosť neustálej a vytrvalej práce na dosiahnutie
konečného cieľa [57].
V závislosti od typu kurzu alebo predtým preštudovaných materiálov môžu byť navrhnuté
ďalšie praktické úlohy (napr. kvíz). V rámci nej môže študent poskytnúť odpovede na rôzne
otázky.
Potom môže študent kliknúť na „Skontrolovať odpovede“. V tom istom tlačidle je
špecifikované, že ak sú odpovede správne, sekcia sa označí ako dokončená a učiaci sa
odomkne známkovú odmenu. V prípade, že študent nevie, ako má cvičenie vyriešiť, je
užívateľovi poskytnutá možnosť pozrieť si riešenie vo video formáte. Pod videom by bola opäť
k dispozícii sekcia komentárov pre prípadné otázky, ktoré môžu vzniknúť. Na pravej strane
sekcia so zdrojmi obsahuje možnosti stiahnuť si vyhlásenie o probléme vo formáte PDF a
riešenie vo formáte PDF aj videa [57].
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Obrázok 9. Návrh predstavy o odmenách a lište postupu [57].
Je pozoruhodné, že ako rastie počet dokončených sekcií a pridáva sa viac poznámok k sekciám
a záložiek, zvyšuje sa aj investícia študenta do platformy. Keďže investície do produktu
vytvárajú preferencie voči tomuto konkrétnemu produktu v dôsledku ľudskej tendencie
nadhodnocovať našu vlastnú prácu [61], pravdepodobnosť, že sa študenti vrátia k využívaniu
elektronickej platformy, je vyššia.
Po dokončení praktickej úlohy sa používateľ naučí materiál. Po určitom čase však
Ebbinghausova krivka ukazuje, že na vedomosti sa začína zabúdať [35]. Aby sa predišlo tomuto
efektu, riešením je po určitom čase umiestniť určité úlohy na zapamätanie.
6.3

Úlohy virtuálnej reality

Pokyny na vypracovanie určitého projektu by sa mohli dať študentom, ak boli študentom
vopred poskytnuté všetky potrebné znalosti.
Aplikácia VR je ďalšou zo sekcií, ktoré môžu študenti využiť pri získavaní vedomostí. V e-kurze
musí byť virtuálna realita použitá ako nástroj na dosiahnutie cieľov kurzu. Musí pomôcť dodať
obsah a zlepšiť zážitok z učenia. Ak technológia virtuálnej reality umožňuje inštruktorovi robiť
niečo, čo sa bez nej nezaobíde, potom musí byť súčasťou sekcie VR pre virtuálnu realitu. V
opačnom prípade sa musia preskúmať iné spôsoby, ktoré by mohli byť realizovateľnejšie.
Úlohy virtuálnej reality poskytujú študentom väčšie množstvo praxe, aby sa naučili určité
témy, ktoré si môžu vyžadovať pohlcujúcejší alebo interaktívnejší zážitok.
Mnohé z týchto prvkov sú prítomné aj v mnohých populárnych a virálnych hrách: pohľad
podobný mape od začiatku do konca, stratégia zameraná na cieľ, využívanie variabilných
32

Multifunkčná inovatívna sieť na podporu vzdelávania pre
odborné vzdelávanie a prípravu
v pokročilej výrobe
Číslo projektu 2018-1-PL01-KA202-050812

odmien a ďalšie prvky na zaobchádzanie s používateľom, používanie dizajnov, ktoré priťahujú
užívateľa zobrazením všetkých už vykonaných investícií, vytvorením návykov využitím
interných a externých spúšťačov atď. Takto sa užívatelia zapájajú do hier. Myšlienkou za
dizajnom tohto e-prostredia je prilákať používateľov, ale namiesto toho sa učiť. Využitie týchto
prvkov je opodstatnené, ak to znamená väčší počet študentov, ktorí sa zapájajú do učenia a
rozvíjajú si silné študijné návyky vo svojich rutinách. Predchádzajúce štúdie ukázali, že
používanie gamifikácia na vzdelávacie účely zvyšuje zapojenie študentov,
Aplikácia VR vo vzdelávaní dáva možnosť vytvárať komplexné laboratóriá a zostavy bez
nutnosti míňať veľké sumy peňazí a využívať veľké plochy. Toto je obzvlášť užitočné pre
priemyselno-technickú odbornú prípravu, pretože vybavenie potrebné na efektívne učenie je
relatívne drahé. Študenti používajúci takéto rámce môžu buď pozorovať 3D časti alebo zostavy
z rôznych pohľadov, alebo sa zúčastniť interaktívnych cvičení. To je výhodné v porovnaní s
tradičným učením, keďže aplikácia VR spája praktický prístup s teoretickými poznatkami [84].
Okrem toho môže študent voľne experimentovať v rámci bez rizika poškodenia nastavenia, čo
zapája jeho kreativitu a vlastnú iniciatívu.V dôsledku toho sa zvyšuje motivácia študentov učiť
sa a rozvíjať zručnosti, čo výrazne zefektívňuje a zefektívňuje štúdium. VR môže tiež povzbudiť
študentov, aby získali dobré vyučovacie postupy a implementovali inovatívne modely učenia
do technológie.
Tréningový systém založený na VR v zmysle serióznej hry, ktorá v reálnom čase simuluje
spoluprácu medzi priemyselnými robotickými manipulátormi a ľuďmi, vykonávajúcimi
jednoduché výrobné úlohy, je prezentovaný v [14]. Prezentovaný scenár sa týka spoločnej
manipulácie pri ukladaní pásky pri výrobe kompozitných dielov pre letectvo a kozmonautiku.
V rozšírenej štúdii Yilmaz (2018) skúma literatúru týkajúcu sa používania rozšírenej reality (AR)
vo vzdelávaní vrátane 38 článkov publikovaných v rokoch 2016 až 2017 [10]. Ide o porovnanie
úrovní a odborov vzdelávania, typov používaných AR materiálu ako aj vzdelávacích výhod
tohto prístupu.
Vďaka zabudovaniu digitálneho obsahu do reálneho prostredia je AR sľubným nástrojom na
vývoj novej metodológie učenia súvisiaceho s pracovným priestorom [13]. Pozitívne účinky AR
v tomto kontexte boli preukázané v rôznych aspektoch, napr. na efektívnosť pokynov
týkajúcich sa zvýšenej pozornosti, participácie a motivácie užívateľov [12]. Navyše,
experimentálny a exploračný charakter AR-aktivít možno dobre kombinovať so situovanými a
konštruktivistickými teóriami učenia [85]. Nakoniec, najvýznamnejšou výhodou AR je jej
„jedinečná schopnosť vytvárať pohlcujúce hybridné vzdelávacie prostredia, ktoré kombinujú
digitálne a fyzické objekty, čím sa uľahčí rozvoj spracovateľských zručností, ako je kritické
myslenie, riešenie problémov a komunikácia prostredníctvom vzájomne závislých spoločných
cvičení. podľa Dunleavy, Dede,
Vzdelávanie o prevádzke a údržbe strojov (od motorových vozidiel až po celé priemyselné
závody) je často prvoradé v školiacom procese priemyselno-technického odborného výcviku
[86]. Tieto stroje sú nielen čoraz komplexnejšie, ale nemožno zaručiť pre každý prípad plnú
dostupnosť každej ich časti (priestorovej aj obsahovej) z dôvodu zvyšujúcej sa funkčnej
koherencie. Prekonaním mediálnej priepasti medzi skutočným a digitálnym tréningovým
obsahom AR nielenže vizualizuje prvky strojov, ktoré sú prakticky skryté, ale môže tiež
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demonštrovať súvisiace procesy a vzťahy príčina-následok v sémantickom kontexte. Keďže AR
zahŕňa aj reálne prostredie a zobrazuje iba ďalšie vrstvy, používa sa skôr v spojení so
skutočnými nastaveniami. Jeho typická aplikácia môže zahŕňať rozpoznávanie komponentov
a ich označovanie, takže študent sa môže učiť súčasne a pozerať sa na skutočné stroje. Okrem
toho možno AR použiť na odhalenie prvkov, ktoré sú zvonku skryté, alebo na prezentáciu
simulácií skutočných procesov, ako sú energetické alebo informačné toky alebo prenosy tepla.
AR môže tiež podporovať technikov v oblasti údržby a služieb technickej pomoci, pričom
nemajú dostatok skúseností na to, aby zvládli narastajúcu zložitosť moderných produktov [40].
Porcelli et al. predstavujú hlavné technické a organizačné výzvy, ktorým je potrebné čeliť, aby
bolo možné zaviesť AR aj v procese poskytovania služieb údržby prostredníctvom prípadovej
štúdie v priemyselnom kontexte.
Jedným z hlavných problémov, s ktorými sa stretávajú manuálne montážne pracoviská, je
ľudská chyba pri vykonávaní operácií. Dalle Mura, Dini a Failli (2016) navrhujú inovatívny
systém založený na interakcii medzi snímačom sily a zariadením rozšírenej reality (AR), ktorý
sa používa na poskytovanie potrebných informácií o správnom postupe montáže pracovníkovi
a na upozornenie v prípade vyskytujúce sa chyby [87].
Michalos a spol. (2016) prezentujú nástroj Augmented Reality (AR) na podporu operátorov,
kde ľudia a roboty spolupracujú na zdieľanom priemyselnom pracovisku [88]. Systém
poskytuje AR vizualizáciu procesu montáže, video a textové pokyny a aktualizácie stavu
výroby. Tento nástroj tiež zvyšuje bezpečnosť operátora a je v súlade s hybridným montážnym
prostredím prostredníctvom ponorných schopností technológie AR. Hardvérové nastavenie
pozostáva z AR zariadenia a markerov, ručných zariadení pre vstup používateľa a sieťovej
infraštruktúry na prepojenie medzi robotom a databázou úložiska.
Úlohy virtuálnej reality e-prostredia by mohli nasmerovať používateľa, aby si paralelne stiahol
aplikáciu do svojho mobilného telefónu, aby mal demo v prostredí Coursevo a dokončil zadanú
úroveň alebo úlohu s cieľom podporiť prijatie materiálov. Dôvodom je, že e-kurz projektu
MILAN je pripravený na poskytovanie obsahu online. Študenti preto potrebujú, aby boli
prostredia virtuálnej reality dostupné kedykoľvek, kdekoľvek a bez potreby kupovať drahé
vybavenie.
Tieto požiadavky naznačujú, že najefektívnejším spôsobom, ako poskytnúť študentom
technológiu virtuálnej reality, je používanie ich vlastných smartfónov alebo tabletov, ako sa
uvádza v predchádzajúcich štúdiách [2], [6]. Využitie týchto zariadení umožňuje študentom
ponoriť sa do virtuálnych svetov prakticky bez nákladov. Potrebný je iba VR headset, ktorý
nájdete na internete
Je dôležité poznamenať, že aj keď má jasné výhody znížením nákladov pre používateľa takmer
na nulu a oslovením každého študenta s týmto prístupom, interaktívny zážitok je akosi znížený.
Napriek tomu je pozoruhodné, že pri úlohách VR v e-learningovom prostredí môže byť študent
informovaný, že aplikácia virtuálnej reality je dostupná aj pre profesionálne VR headsety, ako
je Oculus Rift alebo HTC Vive. S niekoľkými úpravami bolo možné aplikáciu exportovať do
práce s týmito zariadeniami.
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Dizajn a vývoj aplikácií VR je vhodný pre herný engine Unity (verzia 2019 alebo 2020). Unity je
vývojová platforma, ktorá umožňuje vytvárať 2D, 3D prostredia virtuálnej reality a následne
ich exportovať pre rôzne platformy (Android, iOS, Oculus Rift, HTC Vive atď.). Integrované
vývojové prostredie Microsoft Visual Studio 2017 alebo novšie je navyše možné použiť na
vývoj správnej funkcionality aplikácií v kombinácii s programovacím jazykom C#.
Príklad 360-stupňového pohľadu a vysvetlenie priemyselného robota, rotácie robota na osi
dva a rotácie robota na osi päť realizované pomocou softvéru Unity.
Na generovanie audia s potrebnými vysvetleniami sa použil online demo nástroj prevodu textu
na reč od IBM [89]. Model robota bol získaný z Unity Asset Store [91].
Táto technika umožňuje zaviesť textové aj hlasové pokyny neustále zobrazované
používateľovi, ktoré sa na začiatku úlohy prehrávajú aj ako zvuk.

Obrázok 10. Možnosti prezentácie pokynov v aplikáciách VR.
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Obrázok 11. Hlavný princíp integrácie aplikácií VR do kurzu

7

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

E-learning by mal uvažovať o umožňujúcej a časovo a zdrojovo úspornej technike učenia sa,
najmä pre školenie študentov a pracovníkov s novými a rýchlo sa rozvíjajúcimi technológiami,
ako je automatizácia a robotika, kde vzdialené zdieľanie hardvéru a učebných zdrojov
umožňuje zvýšiť efektivitu a efektivitu vzdelávacieho procesu. Aj keď je potrebné poznamenať,
že implementácia princípov zmiešaného vzdelávania je nevyhnutná. Definícia jasných
učebných ciest a možnosť opakovania niektorých lekcií pomáha študentom získať vedomosti
najefektívnejším spôsobom. Aplikácie VR a AR poskytujú základnú podporu pre praktické
školenia, ktoré sú v mnohých offline alebo online kurzoch nedostupné.
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