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ER – educational robotics

 Využitie robotiky na vyučovaní 
 Robotika je zriedkavo cieľom, častejšie 

prostriedkom
 Interdisciplinarita, projektová výuka, aktivity pre 

náročnejších žiakov, študentov
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Nesúťažné iniciatívy

Robotické vzdelávacie iniciatívy, 18.9. 

 menej nápadné, ale poskytujú širšie možnosti 
 učiteľ môže stanoviť vhodný a nezávislý 

pedagogický cieľ 
 študenti môžu uplatniť väčšiu mieru tvorivosti a 

samostatného skúmania problematiky s 
otvoreným koncom, bez jednoznačne 
uzemňujúceho definovaného súťažného 
kritéria

 skupiny v triede môžu pracovať na riešení 
rozličných problémov
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Tímová práca 
 Každá aktivita dnes vyžaduje tímovú prácu
 Tímová komunikácia
 Pochopenie tímových rolí
 Schopnosť zaradiť sa do tímu
 Schopnosť pracovať v prospech spoločného 

cieľa
 Schopnosť efektívne pracovať s odborníkmi z 

iných oblastí
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Príklady nasadenia tímovej výuky
 Experter i teams, NTNU, Nórsko
 Innovation project, ETH, Švajčiarsko
 FIRST LEGO League

• vekový rozdiel max. 3 roky
• pestrosť tímu
• tím 5-10 členov
• dôraz na rozdelenie úloh a reflexiu
• integrita tímu
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Výhody nasadenia robotiky v školách
 je interdisciplinárnej povahy a vyžaduje kombináciu 

expertov viacerých oblastí,
 je atraktívna, keďže sa zaoberá technologicky 

najvyspelejšími systémami, ktoré človek zostrojil, 
 začína byť súčasťou každodenného života a zvyšuje sa 

jej dostupnosť aj pre mladšiu generáciu, napr. vo forme 
robotických stavebníc,

 je veľmi vhodná z didaktického hľadiska, keďže môže byť 
priamou implementáciou konštrukcionizmu,

 okrem samotného vyučovania princípov robotiky, je 
doplnkovo vhodná aj na demonštráciu princípov v 
matematike, informatike, fyzike, dá sa využiť pri estetickej 
a výtvarnej výchove, či dokonca biológii. 
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Prekážky plošného nasadenia robotiky 
do škôl
 vysoké náklady s nákupom a údržbou
 nároky na osobitný priestor
 veľké časové nároky na pedagógov
 nároky na odbornú prípravu pedagógov
 pomerne rýchle zastarávanie systémov
 veľký počet žiakov a znovupoužitie tých istých 

stavebníc vyžaduje, aby aktivita bola obmedzená 
na jedno stretnutie, na konci ktorého je modely 
potrebné rozobrať – ťažšie sa organizujú väčšie 
projekty v trvaní niekoľkých hodín.



8

Súťažné iniciatívy
pevne stanovený termín ukončenia projektu
jasne a presne definovaná úloha, ktorá je navrhnutá tak, aby 
bola zvládnuteľná
často štandardizovaná súťažná platforma ku ktorej sa ľahšie 
získavajú stavebné diely, skúsenosti, existuje komunita 
vývojárov/účastníkov
možnosť získať priamu spätnú väzbu o vlastných 
schopnostiach v porovnaní sa s ostatnými
možnosť získať prestížne ocenenie a zviditeľniť tak svoju 
skupinu v širšom okolí
možnosť stretnúť sa s ostatnými tímami a vymeniť si 
skúsenosti, poučiť sa z iných prístupov
nadšenie a dobrá športová atmosféra na podujatiach, často 
kombinovaná s odbornými seminármi
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Súťažné iniciatívy
RoboCup
RoboCup Junior
World Robot Olympiad
FIRA
FIRST LEGO League
Istrobot
RobotChallenge (AT)
CybAirBot (PL)
RoboTour (CZ)
Eurobot (CZ)
Robotica (PT)
Micromouse (UK)
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Súťažné iniciatívy – RoboCup Jr.
HW-SW platforma otvorená: akékoľvek súčiastky a materiály
organizátor otvorená organizácia spravovaná akademickou sférou a

demokraticky volenými výbormi
charakter úlohy rovnaká úloha každý rok, postupne zvyš. náročnosti
vekové kategórie dve: ZŠ a SŠ zvlášť
veľkosť tímu typicky 2-4 členovia, v prípade tanca i viac
príprava v priebehu celého roka stavba a programovanie robotov

v kluboch
súťažné roboty prinesené, na súťaži sa už nemenia, iba kontrolujú
možnosť postupu národné kolá, nadnárodné kolá, majstrovstvá sveta
podrobnosti tri nezávislé kategórie, každá iného typu: Tanec – dôraz

na tvorivosť, Záchranár – pre študentov, ktorých motivuje
užitočnosť aplikácie, Futbal – spolupráca a koordinácia
dvoch hráčov, stratégia, väčší dôraz na konštrukciu,
mechaniku, stabilitu, rýchlosť a robustnosť.
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Súťažné iniciatívy – FLL
HW-SW platforma uzavretá: iba štandardné komponenty LEGO a SW 
organizátor komerčná iniciatíva, centralist. riadenie zhora nadol
charakter úlohy každý rok iná sada približne 10 úloh
vekové kategórie jedna: 10-16 rokov
veľkosť tímu 5-10 členov
príprava ca. 2 mesiace po oznámení úlohy, všeobecná

príprava počas celého roka v kluboch 
súťažné roboty prinesené, na súťaži sa už nemenia, iba kontrolujú
možnosť postupu regionálne/národné kolá, stredoeurópske kolo,

medzinárodný festival
podrobnosti prísne časové ohraničenie, športovo ladená súťaž:

okrem kvalitných modelov a programov je dôležité aj
nasadenie, presnosť a rýchlosť účastníkov počas
súťaže kvalitná podpora pre trénerov aj lokálnych
organizátorov: slovenský manuál pre trénerov
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Súťažné iniciatívy – WRO

Robotické vzdelávacie iniciatívy, 18.9. 

HW-SW platforma uzavretá: iba štandardné komponenty LEGO a SW
organizátor komerčná iniciatíva, centralistické riadenie zhora nadol
charakter úlohy každý rok celkom iná úloha
vekové kategórie štyri: ZŠ, mladší SŠ, starší SŠ, študenti bak. štúdia
veľkosť tímu 2-3 členovia
príprava niekoľko mesiacov po oznámení úlohy, všeobecná

príprava počas celého roka 
súťažné roboty prinesené, ale na súťaži sa musia postaviť a

naprogramovať celkom od začiatku v časovom strese
možnosť postupu národné kolá,  celosvetové finále
podrobnosti v porovnaní s FLL menej športovo a skôr technicky

orientovaná, jedna náročnejšia úloha, osobit. kategória
je prezentácia výrobku na vopred zadanú tému; na
Slovensku: zatiaľ len experiment. odskúšanie jednej
kategórie WRO: bez niekoľkomesačnej prípravy, ale s
oveľa väčším časovým priestorom na súťaži.
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Súťažné iniciatívy – Istrobot

Robotické vzdelávacie iniciatívy, 18.9. 

HW-SW platforma otvorená: akékoľvek súčiastky a materiály
organizátor občianske združenie Robotika.SK a FEI STU

Bratislava, resp. Innoc Rakúsko
charakter úlohy každý rok rovnaká úloha
vekové kategórie jedna: bez obmedzenia
veľkosť tímu nešpecifikovaná, väčšinou jednotlivci
príprava počas celého roka 
súťažné roboty prinesené, na súťaži sa len skontrolujú
možnosť postupu jednodňová akcia
podrobnosti konštruktérsky orientovaná súťaž zameraná na

hobby, kluby a študentov bakalárskych programov,
jedinečné a dobre osvedčené kategórie Stopár,
MiniSumo, a Micromouse, resp. zbieranie pukov,
prestížna súťaž s účasťou médii, dobrou tradíciou a
desiatkami účastníkov, spravidla sa zapájajú aj
viaceré tímy zo základných a stredných škôl
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FreeScale Race Challenge

Robotika.SK,  September 2010

• Istrobot
• Robotour
• FIRST LEGO League
• RoboCup Junior
• Freescale Race Challenge
• Robot Challenge



15

Nesúťažné iniciatívy
 menej nápadné, ale poskytujú širšie možnosti 
 učiteľ môže stanoviť vhodný a nezávislý 

pedagogický cieľ 
 študenti môžu uplatniť väčšiu mieru tvorivosti a 

samostatného skúmania problematiky s 
otvoreným koncom, bez jednoznačne 
uzemňujúceho definovaného súťažného 
kritéria

 skupiny v triede môžu pracovať na riešení 
rozličných problémov
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Educational Robotics Initiatives in Slovakia, November 3rd 2008

Non-contest Initiatives
Platforms
Robotnačka
Remotely-operated laboratory
Sbot
NXT Logo

Projects
CENTROBOT

Courses
Robolution
Seminar for informatics teachers (FMFI) 
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Robotnačka in Classroom

Educational Robotics Initiatives in Slovakia, November 3rd 2008

03/11/2008 Robotnačka at Eurologo 2005 10

Robotnačka – example of use

• new "oleobject [comname Robot.RobotCtrl.1 
name r]

• r'connect "com4 0
• r'alwayswait "on
• r'pd
• repeat 10 [r'fd 1000 r'rt 108]
• r'pu
• r'ltspeed 10 40 180 = r1 + r2

r2 = 4*r1
--
180 = 5*r1
r1 = 36,  r2 = 4*36 = 144
r = (r2 - r1)/2 = (144 -36)/2 = 54



18

Example II

fdul
defpoint B
β = heading2pt A
fd 100
fdul
defpoint C
γ = heading2pt A
δ = heading2pt B  
followline.lt 700

Given is a point A and two non-parallel lines that intersect 
outside of the whiteboard. Draw a line that connects A with 
the intersection of the two lines 

defpoint Cx
setheading δ
fdul
defpoint Bx
setheading β
fduhtp Cx, γ + 180
defpoint Ax
pd
moveto A

Allowed:

fdul
defpoint
fd
heading2pt 

followline.lt
fduhtp
pd
moveto

Educational Robotics Initiatives in Slovakia, November 3rd 2008



• Direct interactive control of NXT brick from 
Imagine controller project

• A loadable project with set of predefined 
procedures and operations that are supported by 
firmware

• Logo interpreter written in NBC – communicates 
interactively with Imagine
(remote remote-expression)

                              robotika.sk/NXTLogo

NXT Logo

Educational Robotics Initiatives in Slovakia, November 3rd 2008
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NXT Logo example: line-following 
to "follow []
[
  setsensor 3 5 128
  motor 0 "onrev 40
  while ["true]
  [
    while [ge? sensor 3 59] []
    motor 0 "float 0
    motor 2 "onrev 40
    wait 50
    while [lt? sensor 3 60] []
    motor 2 "float 0
    motor 0 "onrev 40
  ]
]

Educational Robotics Initiatives in Slovakia, November 3rd 2008



to measureRatio
  setsensor 1 “angle
  setsensor 2 “angle
  setsensor 1 “rst
  setsensor 2 “rst
  motor “A “power 50
  ; rotate the first wheel 10-

times
  while [gt? 160 sensor 1] [ ]
  ; sensor2 measures the 

opposite 
  ; side, output the ratio
  op list sensor 1 sensor 2 
end

Educational Robotics Initiatives in Slovakia, November 3rd 2008

Gears Project



to movePlatform
  setsensor 1 “lightA
  let “threshold 30
  motor “C “power 15
  motor “C “on
  while [lt? sensor 1 

:threshold] []
  motor “C “off
end

Educational Robotics Initiatives in Slovakia, November 3rd 2008

Pulleys Project
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Educational Robotics Initiatives in Slovakia, November 3rd 2008

Charts library for Logo
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CBR – case-based reasoning

 Symbolické systémy: logika, výrokový a 
predikátový počet

 indukcia 
 dedukcia
 Reprezentácia poznatkov, udržiavanie 

konzistencie
 Neurčitosť
 Fuzzy
 Kontext
 Lazy learning -> CBR
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CBR – case-based reasoning

 4xR
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CBR – applications
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BBR – behavior-based robotics

 Kľúčové: parelné procesy, koordinácia, 
reaktívnosť

 Arkin: Behavior-Based Robotics

 Robot schemas for navigation:
  
http://www.cse.nd.edu/courses/cse471/www/bbr/i
ndex.html


