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Hlavným cieľom projektu MILAN je vypracovanie 
inovativného tréningového kurzu v oblasti robotiky 
a automatizácie.

MILAN projekt je priamo adresovaný na výzvu Erasmus+ 2018 
Horizontálna priorita “Otvorené a inovatívne postupy v 
digitálnej ére” – projektové aktivity sú zamerané na 
vypracovanie kvalitných voľných a inovatívnych študijných 
materiálov a nástrojov v oblasti robotiky a automatizácie s 
podporou virtuálnej a rozšírenej reality. Vypracované študijné 
materiály budú nainštalované na interaktívnej e-learningovej 
platforme. Táto webová platforma umožní kvalitnejšie 
vzdelávanie zamerané na identifikáciu potrieb cieľových skupín 
v oblasti pokročilej výroby. Školiaci systém MILAN bude 
obsahovať e-learningový kurz, lekcie pre mobilné zariadenia, 
interaktívne cvičenia a filmy, ktoré budú dostupné na počítači, 
tablete a smart telefóne. Vytvorené materiály budú využívať 
moderné riešenia v oblasti IKT, vrátane virtuálnej a rozšírenej 
reality. Všetky školiace systémy budú implemontované na 
špeciálnu multifunkčnú edukačnú tréningovú IKT platformu.

Ľudia zamestnaní v malých a stredných podnikoch: pracovníci stara-
júci sa o moderné stroje (roboty, automaty, montáž článkov/strojov), 
technický personál na strednej úrovni
Učitelia/školitelia/konzultanti v oblasti robotiky a automatizácie 
Študenti stredných odborných škôl

Hlavné cieľové skupiny sú:

Prípadové štúdie – informácie o osvedčených postupoch a technikách, 
ktoré je možné využiť pri vývoji výstupov projektu a využití výstupov 
projektu.

ź  lekcie pre mobilné zariadenia
ź  interaktívne cvičenia
ź  filmy na PC, tablety a smart telefóny

Obsah prípravy MILAN – obsah školiaceho kurzu v pokročilej výrobe s 
využitím IKT riešení pre vzdelávanie s podporou VR a RR.
Multifunkčná edukačná-tréningová platforma bude obsahovať:
ź eLearningový systém

MILAN Kurikulum – štruktúra a špecifikácia sieťových modulov 
podporujúcich odborné vzdelávanie a prax v oblasti pokročilej 
výroby.

Hlavné očakávané výsledky  projektu MILAN 

Metodika školenia MILAN – metodika bude podporovať
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