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Edukacja górnicza współcześnie

 Większość materiałów dydaktycznych  
powstała dość dawno

 Procesy i technologie górnicze są często 
trudne do zrozumienia

 Dotarcie do współczesnych studentów 
tylko przy pomocy tekstu i szkiców jest 
trudne
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Założenia projektu

 Stworzenie  możliwie kompleksowych 
i aktualnych materiałów do 
nauczania górnictwa

 Ułatwienie zrozumienia trudnych 
zagadnień inżynierskich

 Umożliwienie odwiedzenia często 
niedostępnych części zakładów 
górniczych 

 Dotarcie do nowego pokolenia 
studentów przy pomocy  technologii, 
które znają i wykorzystują w życiu 
codziennym
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Rezultat projektu

Zestaw podręczników obejmujących swoim zakresem:

 Pojęcia ogólne dotyczące górnictwa

 Górnictwo powierzchniowe

 Górnictwo podziemne

Treść  podręczników będzie wzbogacona o  multimedia wyzwalane za 
pomocą znaczników  mających postać ilustracji/zdjęć. Materiały 
wzbogacające treść będą miały formę :

 Filmów w technologii 360 stopni, nagranych w rzeczywistym 
środowisku

 Animacji/symulacji 3D, pozwalających również na „imersję”, 
obrazujących trudne do zaobserwowania w rzeczywistości procesy

 Modeli osadzonych w rzeczywistości rozszerzonej wraz z 
możliwością interakcji z nimi

 Tradycyjnych zdjęć i filmów  

Rock Fragmentation

Equipment and Materials Handling

Safety, Environment & Social License to 
operate, Mine closure

Surface Mining

Rock Mass/ Mechanics

Deposits/ Mine Planning

Underground 
Mining
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MiReBooks Pre-project

W roku 2018 rozpoczęto prace nas wykładami 
próbnymi:

 Ładowanie, transport i rozładunek urobku

 Urabianie skał przy wykorzystaniu materiałów 
wybuchowych

 Eksploatacja przy pomocy koparki 
wielonaczyniowej 

 Eksploatacja w warunkach podziemnych

Wykonane prace:

 Przygotowanie scenariuszy  zajęć

 Gromadzenie materiałów cyfrowych 

 Łączenie materiałów cyfrowych i treści 
dydaktycznych

 Przeprowadzenie zajęć i zebranie opinii o nowej 
metodzie nauczania
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Ładowanie, transport i rozładunek urobku

 Zespół Montanuniversität Leoben i TU Graz

 Kopalnia odkrywkowa  VA Erzberg
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Wykorzystane technologie i sprzęt
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Nowy materiał dydaktyczny
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Urabianie skał przy pomocy materiałów wybuchowych

 Zespół TalTech i MaruVR

 Kamieniołom wapienia Aru-Lõuna w Estonii
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Wykorzystane technologie i sprzęt
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Ocena MiReBooks pre-project

 Informacje zwrotne zebrane 
zostały w postaci ankiet

 Ankiety zostały przygotowane 
dla studentów i wykładowców

 Do końca września 2019 roku 
sporządzony zostanie raport z 
wynikami ankiet
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Zakres prac w projekcie głównym

 Aplikacja pozwalająca na wyzwalanie treści 
multimedialnych na podstawie znaczników 
oraz pozwalająca na interakcję użytkownika 
z tą treścią 

 Stworzenie lub zebranie treści 
dydaktycznych oraz materiałów 
multimedialnych

 Narzędzie do authoringu wykładów, 
pozwalające na wyjście poza zakres 
podręczników MiReBooks

 Stworzenie repozytorium danych możliwych 
do wykorzystania
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Dziękuję za uwagę
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