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I-TRACE
IMMERSIVE TRAINING FOR
AEROSPACE

O PROJEKCIE

CELE PROJEKTU

Łącząc i wzmacniając powiązania między
światem edukacji i kształcenia, a światem
biznesu,
I-trace
zajmuje
się
dwoma
podstawowymi zagadnieniami:

•
•
Projekt I-trace ma na celu dodanie
innowacyjnych narzędzi technologicznych
(poprzez wykorzystanie narzędzi Open
Source), które uzupełnią i wykroczą poza
istniejące
instrumenty
szkoleniowe
na
uniwersytetach, w instytucjach kształcenia i
szkolenia zawodowego, czy firmach. W ten
sposób zaktualizowane umiejętności cyfrowe
(najtrudniejsze w istniejących ścieżkach
edukacyjnych) i praktyczne doświadczenie w
tym rozwijającym się sektorze będą bardziej
dostępne dla studentów w całej Unii
Europejskiej.

Odkrywanie przyszłych potrzeb w zakresie
umiejętności w przemyśle;
Ulepszenie obecnego technicznego procesu
szkolenia
zawodowego
w sektorze
lotniczym za pomocą nowych koncepcji
pedagogicznych i metodologii opartych na
cyfrowej integracji w nauczaniu, poprzez
wykorzystanie immersyjnego uczenia się,
oferowanego
przez
nowe
wirtualne
środowiska
nauczania
3D
i
inne
innowacyjne formy uczenia się poprzez
doświadczenie.

Działania projektu obejmują obszary:

•

PARTNERZY
•
W projekcie I-TRACE udział bierze 7
partnerów europejskich, m.in. dostawcy
szkoleń zawodowych (3), uniwersytety (2),
grupy zrzeszające izby handlowe (1) oraz
firmy specjalizujące się w wirtualnej
rzeczywistości (1). Zaangażowane kraje to
Włochy, Norwegia, Polska i Hiszpania.

IO1
Badania
porównawcze
umiejętności i potrzeb zawodowych
związanych z sektorem lotniczym na
poziomie
europejskim,
podnoszące
specyfikę sektora w każdym z krajów
partnerskich (silniki, montaż, systemy
kontroli itp.)
IO2 - Najlepsze praktyki w treningu
immersyjnym.
Identyfikacja
rzeczywistych
sytuacji,
w
których
szkolenie immersyjne zostało skutecznie
wykorzystane do określonych celów
dydaktycznych we Włoszech, Hiszpanii,
Polsce i Norwegii oraz na poziomie
europejskim.

•

IO3 - Wspólne wytyczne dotyczące
projektowania,
wdrażania
działań
szkoleniowych,
mające
na
celu
maksymalizację
technicznego
i
zawodowego
uczenia
się
zarówno
studentów,
jak
i
operatorów
w
europejskim łańcuchu dostaw lotniczych.

KONFERENCJA w POLSCE

Konferencja odbędzie
września 2019.

się

w

dniach

16-20

Zapraszamy do udziału wszystkie
firmy
zainteresowane wykorzystaniem immersyjnego
nauczania w Przemyśle 4.0.
Formularz rejestracyjny do udziału w konferencji
będzie umieszony na stronie projektu:

https://itrace.prz.edu.pl
email: itrace@prz.edu.pl
Adres: Politechnika Rzeszowska
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Tel: +48 17 865 1104

