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Kształtowanie umiejętności w zakresie podstaw robotyki  

w ramach Akademii Młodych Twórców  

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego 

W ramach podjętych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego prac innowacyjnych, realizowany jest projekt Akademia Młodych Twórców 

skupiająca uczniów uzdolnionych informatycznie. Proponowane przez prowadzących zajęcia 

pracowników dydaktycznych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego tematy zajęć mają formę problemów do rozwiązania lub propozycji udziału 

w projektach i  pracach konkursowych. Wśród strategii i metod nauczania dominują te, które 

wyzwalają wielostronną aktywność ucznia: projekty edukacyjne, obserwacja 

i eksperymentowanie. Członków zespołu motywują do intensywnej pracy następujące 

czynniki: osiągnięcia, uznanie, samodzielna praca, odpowiedzialność oraz rozwój.  

Na przestrzeni ostatnich 10 lat osiągnięcia w Akademii Młodych Twórców miały 

różnoraką postać. I tak: 

 W roku szkolnym 2001/2002 członkowie AMT uzyskali możliwość prowadzenia 

działalności edukatorskiej. W nowopowstałej sekcji AMT noszącej nazwę Twórczej 

Szkoły Komputerowej przekazywali wiedzę i kształtowali umiejętności informatyczne 

z zakresu np. programowania, tworzenia animacji komputerowych, inwestowania na 

giełdzie poprzez Internet, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Napisali 

i wygłosili referaty: „RDF jako efektywny mechanizm opisu zasobów” oraz 

„Tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o standard DOM” na Krajowej 

Konferencji „XML w praktyce”. 

 Rok 2002/2003 był rokiem w którym zorganizowana została I Konferencja AMT, 

której celem było wskazanie i  przybliżenie, młodzieży ze szkół z terenu województwa 

łódzkiego, informatycznych technologii przyszłości. Wykłady, seminaria i warsztaty 

prowadzone były przez członków Akademii Młodych Twórców oraz przez 

absolwentów Akademii, studentów łódzkich uczelni wyższych. Ze względu na duże 

zainteresowanie młodzieży tą formą działalności, jest ona kontynuowana do dnia 

dzisiejszego. W bieżącym roku szkolnym zostanie przeprowadzona dziesiąta 



konferencja z tego cyklu. Wygłosili referaty podczas Łódzkich Targów Edukacyjnych 

(„Standard XML i jego zastosowania”) oraz w czasie Wojewódzkiej Konferencji 

Informatycznej („Ewolucja Internetu – zróżnicowanie treści i semantyki”). 

 W latach 2003-2005 uczestnicy zajęć zaprojektowali i wykonali, dla potrzeb projektu 

„Intel – Nauczanie ku przyszłości”, system kompleksowego zarządzania serwisem 

szkoleniowym, przeprowadzili prace testowe produktu firmy Microsoft „Class 

Server”. Utworzyli i umieścili w sieci internetowej podręczniki: „Pomocnik PHP” 

i „Pomocnik MySQL”, napisali artykuły prezentowane w czasopismach 

komputerowych takich jak Chip i PC World Komputer. Uczestniczyli w konferencji 

międzynarodowej „Edukacja alternatywna” wygłaszając referat „”AMT – system 

wspomagania kształcenia szkolnego”, brali udział w konkursach międzynarodowych 

(„Explora”, „IF Education”) zostając ich laureatami.  

 W roku 2006 uczniowie-członkowie Twórczej Szkoły Komputerowej doskonalili 

umiejętności programistyczne na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w języku 

angielskim. Wynikiem solidnego przygotowywania się do zajęć dydaktycznych są, 

powstałe na bazie scenariuszy zajęć, podręczniki autorstwa członków AMT, 

wydawane przez profesjonalne wydawnictwo informatyczne (MIKOM): „J2ME. Java 

dla urządzeń mobilnych. Ćwiczenia”, ”J2ME. Praktyczne projekty”, „Tablice 

informatyczne. C#”. 

 Rok szkolny 2007/2008 był rokiem, w którym zacieśniono współpracę z firmą 

Microsoft poprzez organizację portalu Ogólnopolskiej Akademii Młodych Twórców, 

w ramach projektu „Partnerstwo dla Przyszłości”. Ukazała się następna pozycja 

książkowa będąca efektem działalności dydaktycznej akademików („C# - tworzenie 

aplikacji graficznych na platformie .NET 3.0”) oraz uzyskano certyfikat krótkofalarski 

pozwalający na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych. Członek 

Akademii otrzymał tytuł Microsoft MVP w kategorii Visual Developer - Visual C#. 

MVP to wyjątkowi specjaliści, posiadający imponującą wiedzę z zakresu technologii 

Microsoftu.  

 W  roku szkolnym 2008/2009 efekty kształcenia pozaformalnego postanowiono 

upowszechnić i  wykorzystać do wzmocnienia oddziaływania projektu i  stworzenia 

możliwości skorzystania z niego jak największej liczbie młodzieży. Jeśli „Akademia 

Młodych Twórców” ma oddziaływać (na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, 

a w niektórych przypadkach także na poziomie europejskim), rezultaty wszystkich 



projektów Akademii muszą mieć charakter długofalowy, być lepiej znane i aktywnie 

wykorzystywane. Stąd podjęte z powodzeniem działania nad opracowaniem, 

w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu „Akademia 

Młodych Twórców – program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych 

informatycznie” i wdrażaniem go od lipca 2010 roku. 

Celem projektu jest umożliwienie uzdolnionym uczennicom i uczniom 

udziału w specjalistycznych zajęciach pozaszkolnych. Ich tematyka wykracza poza program 

nauczania realizowany w szkołach (na lekcjach przedmiotów informatycznych) tak, aby 

mogli rozwijać swoje uzdolnienia oraz zainteresowania, zgodnie z indywidualnymi 

możliwościami i predyspozycjami. Uczestnicy projektu kształtują podczas zajęć umiejętności, 

które są niezbędne do skutecznego wypełnienia zadań związanych z nauką, pracą 

i powinnościami społecznymi. W ramach projektu organizowane są zajęcia informatyczne 

w następujących grupach tematycznych: 

 Projektowanie i tworzenie stron WWW  

o uczennice i uczniowie poznają praktyczne metody tworzenia nowoczesnych 

i efektywnych stron WWW, realizowanych w idei Web 2.0, z wykorzystaniem 

najnowszych narzędzi i technologii. Po ukończeniu zajęć będą potrafili 

samodzielnie projektować i budować dynamiczne strony internetowe, łącząc 

najnowsze technologie sieciowe takie jak: HTML 4.01 i HTML 5 z językiem 

programowania JavaScript. W swojej pracy wykorzystują język 

programowania PHP, bazy danych SQL oraz framework jQuery – 

umożliwiający tworzenie animacji oraz rozbudowanych interakcji 

z użytkownikiem. Podczas zajęć uczennice i uczniowie przygotują autorskie 

projekty, między innymi zaprojektują i zbudują własną stronę WWW, 

miniblog oraz grę internetową. 

 Administrowanie sieciami 

o Członkowie grupy ukształtują umiejętności administrowania sieciami 

komputerowymi, serwerami i usługami internetowymi oraz zarządzania 

ruchem w sieci. Zajęcia obejmują między innymi następującą tematykę: 

budowa serwera i sieci lokalnej LAN oraz WLAN i ich integracja 

z Internetem, zarządzanie usługami sieciowymi (serwery WWW, FTP, poczty 

i nazw domenowych), zarządzanie otoczeniem sieciowym, metody 

zabezpieczeń sieci przed wirusami i spamem (za pomocą firewalli i skanerów 

antywirusowych). Uczniowie będą także wykonywali projekty sieci LAN, 



przeliczali adresy sieci IP na podsieci oraz poznają obsługę zarządzalnych 

urządzeń sieciowych. 

 Grafika komputerowa i multimedia 

o Zajęcia kształtują umiejętności uczniów w zakresie projektowania i edycji 

grafiki rastrowej oraz tworzenia filmów i przekazów dźwiękowych. Będą oni 

wykonywać autorskie projekty zawierające profesjonalnie przygotowaną 

grafikę, animacje, filmy i dźwięki oraz współpracować z grupą tworzącą strony 

WWW, projektując szablony stron internetowych, bannery reklamowe, galerie 

zdjęć i inne elementy graficzne i multimedialne. Tematyka zajęć obejmuje 

między innymi następujące zagadnienia: kompozycja obrazu podczas 

wykonywania zdjęć i nagrywania filmów, prawne aspekty wykorzystania 

fotografii i filmów, obróbka grafiki w programach Photoshop i iLife, cyfrowe 

przetwarzanie dźwięków, tworzenie filmów w programach Pinnacle Studio 

i iMovie oraz animacji w programach Flash i Photoshop, projektowanie 

multimedialnych przekazów w programie iWork. Zajęcia są prowadzone 

zarówno na platformie Mac, jak i Windows. 

 Programowanie w językach wysokiego poziomu 

o Zajęcia poszerzają wiedzę dotyczącą języków obiektowych wysokiego 

poziomu oraz rozwijają umiejętności programowania w języku Visual C#, 

wspierającym nowoczesne techniki programowania i dającym możliwość 

tworzenia aplikacji na różne platformy. Rozpoczynając od omówienia 

interfejsu i zasad działania środowiska programistycznego, uczennice 

i uczniowie będą stopniowo przechodzić do pisania coraz trudniejszych 

aplikacji, jednocześnie zgłębiając składnię języka programowania C# i ucząc 

się abstrakcyjnego myślenia. Podczas zajęć poznają budowę i zasady 

tworzenia aplikacji desktopowych, internetowych oraz aplikacji bogatych 

w animacje i multimedia, a także napiszą własne aplikacje: notatnik, minigrę 

lokalną i sieciową czy edytor grafiki.  

 Robotyka i sztuczna inteligencja 

o Uczestnicy zajęć konstruują, programują i testują działanie robotów mobilnych 

(z wykorzystaniem zestawów Lego Mindstorms NXT) oraz programują roboty 

przemysłowe firmy Mitsubishi. Program zajęć został podzielony na moduły 

dotyczące: robotów mobilnych, przemysłowych, sztucznej inteligencji, sieci 



neuronowych oraz ich wykorzystania w robotyce. Uczennice i uczniowie  

realizują autorskie projekty mające na celu zbudowanie własnego mobota (ang. 

MOBOT – MObile roBOT) oraz zgłębiają tajniki programowania w językach: 

NXC i LeJOS (pozwalających ożywić skonstruowane roboty), a także 

w języku MELFA BASIC IV (wykorzystywanym do programowania robotów 

przemysłowych). 

Zainteresowanie członków Akademii zajęciami w grupie „Robotyki i sztucznej 

inteligencji” jest wyjątkowo duże. Jest to zapewne  spowodowane tym, iż robotyka (ang. 

robotics) jest stosunkowo nową dziedziną nauki, która łączy różne tradycyjne gałęzie nauk 

technicznych. Według definicji wprowadzonej w 1979 roku robot to: programowalny, 

wielofunkcyjny manipulator zaprojektowany do przenoszenia materiałów, części, narzędzi 

lub specjalizowanych urządzeń poprzez różne programowalne ruchy, w celu realizacji 

różnorodnych zadań. Pojęcia robot używamy także do nazywania autonomicznie działających 

urządzeń odbierających informacje z otoczenia przy pomocy sensorów i wpływających na nie 

przy pomocy efektorów.  

Najistotniejszą cechą robotów jest ich programowalność pozwalająca przystosować 

robota do zmiennych wymagań i środowisk pracy. Domeną ich zastosowań są te zadania, 

które są niebezpieczne dla człowieka, na przykład związane z manipulacją szkodliwymi dla 

zdrowia substancjami lub przebywaniem w nieprzyjaznym środowisku. Bujny rozwój 

przeżywa robotyka mobilna pozwalająca tworzyć roboty poruszające się, i to nie tylko na 

kołach, ale i na kończynach.  I z tego rodzaju robotami uczniowie spotykają się na 

początkowych zajęciach z robotyki.  

Ten pierwszy kontakt zostaje nawiązany poprzez wykorzystanie serii zestawów Lego 

Mindstorms produkowanych przez Lego Group od 1998 roku, która łączy klocki Lego 

(głównie z serii Lego Technic) z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami 

(zamknięty układ sterowania przemieszczeniem) i komputerową jednostką centralną 

pozwalającą między innymi na konstruowanie robotów oraz na ich odpowiednie 

oprogramowywanie. W trakcie zajęć wykorzystywany jest graficzny język programowania 

LEGO Mindstorms NXT Software pozwalający zgłębiać tajniki programowania, strukturę 

algorytmów i „ożywiać” zbudowane konstrukcje.  

Kolejne kroki w przygodzie z robotyką i programowaniem to poważniejsze wyzwania 

i bardziej skomplikowane projekty. Dlatego też podczas zajęć wykorzystywane są zestawy 

LEGO Mindstorms NXT wzbogacone o dodatkowy zestaw Education Resource Set. 

To dodatkowe 671 części, między innymi przekładnie pasowe, gąsienice, mechanizm 

http://www.robonet.pl/?camp/lego-mindstorms


różnicowy, które pozwolą na realizację najbardziej wymyślnych projektów. Ponadto 

słuchacze maja  do dyspozycji 3 silniki i 4 czujniki, akcelerometr, oraz kompas, pozwalające 

na realizacje jeszcze bardziej zaawansowanych konstrukcji.  

Jak wcześniej wspomniano jedną z najważniejszych zalet zestawów LEGO Mindstorms jest 

możliwość programowania i „ożywiania” zaprojektowanych konstrukcji. Do realizacji pomysłów 

uczniowskich wykorzystuje się wiele różnych narzędzi. Poczynając od prostych, intuicyjnych, 

graficznych języków programowania jak NXT Software, aż do języków zbliżonych swoją 

składnią do tych używanych w „dorosłej” praktyce programistycznejjak NQC.  

Do programowania kostki służy specjalne, dołączone do zestawu oprogramowanie 

o niezbyt wyszukanej nazwie – LEGO Mindstorms NXT Software v 1. Oparte jest ono na 

technologii stworzonej przez firmę National Instruments, znanego światowego producenta 

elektroniki pomiarowej i oprogramowania do zbierania danych pomiarowych. Uczniowie 

instalują je na komputerze przed podłączeniem kostki NXT. Bardzo proste przykładowe 

programy mogą być tworzone z poziomu menu kontrolera NXT. Do pisania bardziej 

skomplikowanych wykorzystywanych jest wiele środowisk systemowych działających na 

komputerach klasy PC przy wykorzystaniu interfejsów USB i/lub Bluetooth zarówno do 

ładowania programów oraz do komunikacji sterownika z komputerem.  

Do oryginalnego zestawu Lego Mindstorms NXT dołączane jest także proste 

środowisko graficzne – NXT-G. Tworzenie programów w tym środowisku programowania 

robotów polega na przeciąganiu z dostępnej palety bloków poleceń na przygotowany arkusz. 

Komendy łączy się ścieżka reprezentująca watek główny programu. Przypomina to 

projektowanie schematów blokowych.  

Drugim z kolei programem wykorzystywanym na zajęciach jest program ROBOTC 

oparty na języku typu „C” umożliwiający pisanie programów na kostkę NXT w tym języku. 

Jest bardzo rozbudowany i oferuje wiele opcji m.in.: 

 możliwość synchronizacji dwóch silników w celu jazdy po torze prostym – 

zaawansowana kontrola serwomotorów algorytmem PID umożliwiającym 

wykonywanie precyzyjnych obrotów silnikiem o zadaną liczbę stopni (pozwala 

wykonywać robotem dokładne skręty), 

 wyświetlania na ekranie LCD kostki NXT własnej grafiki i tekstu,  

 odtwarzania własnej muzyki i efektów dźwiękowych z głośnika NXT, 

 komunikacji z innymi robotami lub urządzeniami poprzez Bluetooth, 



Środowisko programistyczne ROBOTC posiada, podobnie jak NXT-G funkcję przeciągania 

bloków, z tym, że w ROBOTC przeciąga się tekst (kod), który następnie można edytować.  

Na zajęciach kończących pierwszy okres kształcenia z zakresu robotyki członkowie 

AMT poznali język NXC czyli Not Exactly C będący językiem programowania podobnym 

również do języka C przeznaczonym jednakże do programowania NXT. Język NXC jest do 

tego stopnia podobny do C, że po jego opanowaniu, uczeń może szybko zacząć programować 

w C++, C#, czy php lub innym środowisku popularnie używanym w informatyce. 

Obecnie uczniowie przystapili do zgłębiania tajników programowania robotów 

mobilnych w języku LeJOS. Jest to wysokopoziomowy, darmowy, oparty o licencje open 

source język programowania zbudowany na języku Java oferujący m.in.: 

 obiektowo zorientowany język programowania, 

 możliwość tworzenia wątków, 

 tablice, w tym wielowymiarowe, 

 rekurencje, 

 synchronizacje, 

 obsługę wyjątków, 

 zaimplementowane większość klas z pakietów Java.lang i Java.util, 

 bardzo dobra dokumentacę. 

W myśl zasady „napisz raz, uruchamiaj wszędzie”, programy napisane w Javie można 

uruchamiać na wielu urządzeniach, np. telefonach komórkowych, mobilnych robotach, czy 

komputerach z różnymi systemami operacyjnymi przy użyciu wirtualnej maszyny Javy.  

Programowanie w Javie, a także programowanie robotów NXT w środowisku leJOS 

wcale nie musi być trudne. Wystarczy wiedzieć, gdzie szukać informacji. Wiele wskazówek 

i podstawy korzystania z leJOS NXJ słuchacze uzyskują właśnie podczas zajęć na kursie.   

Na wyposażeniu Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego znajdują się również profesjonalne roboty przemysłowe zgrupowane w dwóch 

pracowniach. W pierwszej mamy możliwość poznania tajników programowania 

w środowisku języka Melfa Basic, budując wirtualne środowisko pracy robotów 

i uruchamiając program na fizycznym robocie przemysłowym. W drugiej pracowni roboty 

przemysłowe zlokalizowane są na tzw. elastycznej linii produkcyjnej. Jedne pobierają 

elementy z taśmy transportowej i „podają” je obrabiarkom CNC w celu dalszej obróbki. Inne 

zajmują się montażem elementów z kilku detali, które podnoszą z taśmy  transportowej bądź 

z odpowiednich magazynów. Niektóre z nich można dostosować do swoich potrzeb 

zmieniając końcówkę uchwytu manipulatora.  



Uczniowie będą więc mieli możliwość zapoznania się z programowaniem sterowników 

PLC, programowaniem obrabiarek CNC, zaawansowanym programowaniem robotów 

przemysłowych, budowania i programowania rozproszonych systemów mechatronicznych 

wykorzystując sieci przemysłowe oraz będą mieli okazję zapoznania się z problemami jakie 

mogą wyniknąć podczas stosowania takich urządzeń w procesach technologicznych. 

W przypadku programowania robotów przemysłowych znajdujących się w pracowniach 

Centrum będą posługiwali się językiem MELFA BASIC IV. Melfa Basic IV jest językiem 

programowania zaprojektowanym specjalnie dla robotów Mitsubishi. Struktura Melfa Basic 

IV jest bardzo zbliżona do znanego od wielu lat, prostego języka programowania jakim jest 

BASIC. Liczba funkcji obu języków jest podobna. Przy użyciu tego języka można 

bezpośrednio programować ruch robota, jak również realizować wiele specjalnych funkcji 

takich jak np. obliczenia. Zawiera on zintegrowany zestaw funkcji matematycznych, 

sterowania paletą i kontroli zgodności a także łatwy do zapamiętania zestaw instrukcji. 

Ponadto umożliwia realizację interpolacji, obsługę przerwań, procedur, podprogramów, 

synchronizację działań z przenośnikiem oraz  integrację z systemem wizyjnym.  

Obecnie oprogramowanie komputerów pozwala na wykonywanie złożonych zadań, ale 

są to w większości zadania dobrze określone, które wiemy jak rozwiązać a komputer 

wykonuje ściśle określone instrukcje. Pozostałe zagadnienia, dla których nie potrafimy 

znaleźć algorytmu, czyli przepisu, który wykonywany krok po kroku zapewniłby nam 

w rozsądnym czasie rozwiązanie, wchodzą w zakres zainteresowań sztucznej inteligencji. 

Robotyka przemysłowa wykorzystując sztuczną inteligencję, swoje rozwiązania oparła na 

połączeniu biologii i techniki. Połączenie takie dało ogromne możliwości inżynierom 

i konstruktorom dzięki rozwojowi bioniki, nauki zajmującej się badaniem budowy oraz 

zasadami działania organizmów żywych w celu wykorzystania tej wiedzy do budowy maszyn 

i urządzeń. Nie przez przypadek układ sterowania robotów i manipulatorów jest oparty na 

modelu sterowania ruchem zwierząt wyższych. Wszystko to zmierza do budowy robotów 

przemysłowych trzeciej generacji, czyli takich których systemy opierają się na elementach 

sztucznej inteligencji. Tak odpowiednio wyposażone roboty odznaczały by się pewną 

inteligencją co w tym znaczeniu określało by zdolności adaptacyjne. Stąd też nazwa roboty 

adaptacyjne, czyli takie które zostały wyposażone np. w sztuczny układ wizji, czujniki 

dotyku, mechanizmy ruchu oraz elementy manipulacyjne. Z zagadnieniami związanymi ze 

sztuczna inteligencją członkowie Akademii Młodych Twórców będą zapoznawani pod koniec 

bieżącego roku szkolnego a dalsze tajniki robotyki młodzież będzie zgłębiała zapewne na 

studiach politechnicznych.   

 


