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Uwagi dla trenera 
 

Cel 

Europejski sektor dronów jest ogromnym, szybko rozwijającym się sektorem, który 

ma być źródłem powstawania nowych firm i miejsc pracy poprzez rozwój 

innowacyjnych zastosowań w wielu innych sektorach (Komisja Europejska, Samoloty 

bezzałogowe, 2017). 

W ciągu najbliższych 20 lat szacuje się, że sektor dronów: 

• Bezpośrednio wpłynie na zatrudnienie 100,000 ludzi 

• Wywrze wpływ ekonomiczny przekraczający 10 miliardów euro rocznie, 

głównie w sektorze usług 

Technologia dronów i rozwój Przemysłu 4.0 będą kształtować przyszłość rynku pracy 

w Unii Europejskiej. Nauczyciele oraz trenerzy kształcenia i szkolenia zawodowego 

będą musieli uzyskać dostęp do możliwości wysokiej jakości rozwoju zawodowego 

i wsparcia w powyższych kwestiach, co jest niezbędne by zapewnić, że zarówno ich 

kompetencje techniczne, jak i umiejętności pedagogiczne są zgodne z najwyższymi 

standardami oraz najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. 

Ten podręcznik szkoleniowy jest przeznaczony do wykorzystania, jako część 

systemu zarządzania nauką (LMS), platformy e-learningowej, która oprócz 

wytycznych dla trenerów technologii dronów, zawiera też kurs Technologia dronów 

oraz narzędzia oceny. Celem tego podręcznika jest wyposażenie trenerów VET, 

nauczycieli i instruktorów w niezbędną wiedzę, zdolności i umiejętność korzystania 

z platformy e-learningowej eduDrone LMS i jej modułów, które powstały by umożliwić 

studentom VET wkroczenia w świat przedsiębiorczości, za pośrednictwem Przemysłu 

4.0 i Technologii dronów. 

Ten podręcznik ma na celu aktywne zaangażowanie uczestników w proces uczenia 

się, dostarczając informacji dotyczących tego co robić a czego nie podczas 

szkolenia, jak tworzyć dobre warunki do uczenia się i dostarcza informacje na temat 

grup wykluczonych społecznie, takich jak osoby niepełnosprawne przedstawiając 

w jaki sposób trener może je uwzględnić w procesie nauczania. W podręczniku 

skupiono się również na zapoznaniu instruktorów ze specyficznymi wymaganiami 

modułów na platformie LMS, które obejmują wykłady, studia przypadków, obiektywną 

wiedzę i quizy. 

Co robić a czego nie robić podczas szkolenia 

Trener podczas kolejnych sesji szkoleniowych powinien pamiętać o następujących 

„nakazach i zakazach”. 

RÓB 

• Utrzymuj kontakt wzrokowy. 

• Przygotuj się z wyprzedzeniem. 

• Angażuj uczniów i poproś ich, aby podzielili się swoim doświadczeniem 

i podali przykłady. 

• Używaj pomocy wizualnych. 

• Mów wyraźnie. 



• Mów wystarczająco głośno. 

• Zachęcaj do zadawania pytań i aktywnego uczestnictwa. 

• Zrób sprawozdanie i podsumowanie na koniec każdej sesji. 

• Zapisuj informacje czytelnie i jasno. 

• Rób podsumowania. 

• Logicznie pogrupuj tematy. 

• Dobrze zarządzaj czasem. 

• Przestrzegaj zasady K.I.S. – (Keep It Simple / Nie komplikuj). 

• Wyrażaj opinię. 

• Postaraj się by nic nie przeszkadzało i nie rozpraszało uczniów. 

• Bądź świadom ile energii i chęci do nauki pozostało uczniom. Obserwuj ich 

mowę ciała. 

• Utrzymaj grupę skupioną na zadaniu. 

• Dawaj wyraźne instrukcje. 

• Upewniaj się, że twoje instrukcje są zrozumiałe. 

• Oceniaj postęp pracy. 

• Bądź cierpliwy i daj uczestnikom wystarczająco dużo czasu na przemyślenia 

nad zdobytą wiedzą. 

• Dostosuj się do lokalnych zwyczajów - i ogólnej kultury. 

 

NIE RÓB 

• Nie wpatruj się tylko w monitor komputera. 

• Nie zasłaniaj pomocy wizualnych. 

• Nie stój w jednym miejscu - poruszaj się po pokoju. 

• Nie ignoruj komentarzy i opinii uczestników (werbalnych I niewerbalnych). 

• Nie czytaj tylko z prezentacji. Podawaj dodatkowe przykłady. 

• Nie używaj podejścia „nie”. Nawet jeśli nie zgadzasz się z opinią stażysty, 

nigdy nie zaczynaj od negatywnego podejścia i nie kłóć się z grupą ani na nią 

nie krzycz. 

• Nie oceniaj. Zachęcaj swoich uczestników do mówienia i wyrażania siebie, tak 

by nie bali się popełnić błędu oraz wyjaśniaj, że proces uczenia się obejmuje 

również popełnianie błędów. 

 

Co musi zrobić trener 

Przygotowanie do szkolenia dla trenerów 

Przed wszystkim, trenerzy muszą być zaznajomieni z koncepcjami technologii 

dronów, Przemysłu 4.0 i przedsiębiorczości. Muszą zaznajomić się z terminologią 

i wypełnić wszelkie luki związane z powyższymi tematami. W ramach przygotowań 

proponujemy zapoznać się najpierw z rezultatem intelektualnym eduDrone O1: 

„Wytyczne w zakresie wykorzystania dronów w kształceniu zawodowym”, który 

zawiera wytyczne dotyczące korzystania z technologii dronów w kształceniu 

zawodowym (VET) i przedstawia podstawowe informacje dla trenerów i instytucji 

VET, które chcą włączyć tę technologię do swojego programu nauczania i rozwijać 



swój status zawodowy. „Wytyczne w zakresie wykorzystania dronów w kształceniu 

zawodowym” są dostępne w 5 językach (EN, EL, PL, IT, RO) i można je znaleźć pod 

następującym linkiem: 

https://www.edudrone-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/Guidelines-on-the-use-of-Drones-in-

VET_PL.pdf 

Poznanie uczestników 

W celu prawidłowej realizacji każdego szkolenia trener musi dobrze znać profil, 

pochodzenie i potrzeby uczestników. Trener musi odkryć, co uczniowie już wiedzą, 

a także poznać ich możliwości uczenia się. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

uczestników, którzy borykają się z różnymi trudnościami, Do takich uczniów należą 

osoby z mniejszymi szansami, tj. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne 

itp. Trener będzie musiał także wiedzieć, czy są w stanie korzystać z platformy e-

learningowej pod względem zarówno ich wiedzy i umiejętności cyfrowych 

(korzystanie z Internetu, tworzenie profilu użytkownika, nawigacja i dostęp do 

modułów e-learningowych), jak i ich zdolności fizycznych (zwłaszcza w przypadku 

uczniów z wadami wzroku lub słuchu). 

Trener powinien motywować kursantów korzystając z nieformalnych metod edukacji, 

takich jak budowanie zespołu i przełamywanie lodów, aby zachęcić uczestników do 

mówienia o sobie i dzielenia się swoim doświadczeniem podczas pierwszych sesji 

szkolenia lub pierwszych godzin w sali lekcyjnej. To nie tylko pomaga trenerowi 

dowiedzieć się więcej o uczestnikach, ale także wspiera pracę grupy, pozwalając 

uczestnikom na dzielenie się i porównywanie swoich doświadczeń oraz oczekiwań 

związanych z programem. 

W odniesieniu do potrzeb edukacyjnych uczestników, trener powinien być w stanie 

zidentyfikować dokładnie obszary, w których uczestnicy potrzebują szkolenia 

i wyjaśnić konkretne cele uczenia się, aby uczestnicy w pełni zrozumieli, co powinni 

wiedzieć po ukończeniu modułów na e-platformie edukacyjnej. W sekcji „Jak 

korzystać z platformy eduDrone LMS - specyficzne wymagania” na początku 

każdego modułu znajduje się jego cel. Czyli to, co uczeń powinien wiedzieć lub być 

w stanie zrobić, po zakończeniu modułu. Trenerzy wraz z kursantami zadecydują, 

czy wykorzystają określone cele, czy też dostosują je, usuwając lub dodając do 

kontekstu, aby dokładnie odpowiadały specyficznym potrzebom uczestników 

i środowiska, w którym pracują. 

Tworzenie warunków do nauki 

Aby pomyślnie ukończyć kurs na platformie eduDrone LMS, trener musi upewnić się, 

że dostępne są następujące urządzenia i elementy: 

• Komputery, laptopy. 

• Dostęp do internetu (dobre połączenie internetowe). 

• Zestawy słuchawkowe. 

https://www.edudrone-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/Guidelines-on-the-use-of-Drones-in-VET_PL.pdf
https://www.edudrone-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/Guidelines-on-the-use-of-Drones-in-VET_PL.pdf


Zwłaszcza w przypadku osób z wadami wzroku i / lub słuchu trener musi zapewnić 

dostępność kursu dla uczniów o tych szczególnych potrzebach. 

Rozwijanie umiejętności uczenia się wśród uczestników 

Technologia dronów i Przemysł 4.0 są stosunkowo nowe w sektorze kształcenia 

i szkolenia zawodowego, a także w szkoleniach, kształceniu ustawicznym i sektorze 

edukacji, ale szybko się rozwijają i wkrótce będą odgrywać kluczową rolę 

w tworzeniu rynku pracy, kształcenia i szkolenia zawodowego, szkoleń i edukacji. 

Uczestnicy powinni chętnie dowiedzieć się więcej na temat wyżej wymienionych 

tematów, a trenerzy powinni skupić się na rozwijaniu kluczowych kompetencji 

uczestników, takich jak „nauka uczenia się”. 

 
„Nauka uczenia się” to umiejętność uczenia się i wytrwałości, organizowania własnej nauki, w tym 

poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. 

Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb, identyfikację 

dostępnych możliwości oraz umiejętność pokonywania przeszkód w celu skutecznego uczenia się. 

Kompetencja ta oznacza zdobywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, 

a także poszukiwanie i wykorzystywanie wskazówek. Nauka uczenia się angażuje uczniów do 

korzystania ze zdobytej wcześniej wiedzy i życiowych doświadczeń w celu wykorzystania 

i zastosowania ich w różnych sytuacjach: w domu, w pracy, w nauce i szkoleniu. 

 

Motywacja i pewność siebie są kluczowymi kompetencji. Trener będzie musiał 

zorganizować środki, za pomocą, których uczestnicy mogą ćwiczyć naukę 

umiejętności uczenia się wraz z konkretnymi zdolnościami, które powinni rozwijać, 

uczestnicząc w tym kursie. Między innymi może być konieczne zorganizowanie 

dalszych ćwiczeń szkoleniowych, podczas których uczeń może ćwiczyć robienie 

tego, co opisuje cel uczenia się. Uczestnicy szkolenia muszą mieć możliwość 

wielokrotnego ćwiczenia modułów i muszą być zmotywowani do ukończenia każdego 

modułu. 

Definiowanie niepełnosprawności i jej rodzajów 

W „Wytycznych w zakresie wykorzystania dronów w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym”, o którym wspominaliśmy wcześniej, możesz przeczytać, w jaki sposób 

możesz wspierać uczniów niepełnosprawnych w procesie uczenia się na podstawie 

ich potrzeb edukacyjnych i profilu. Tutaj wymienimy różne rodzaje 

niepełnosprawności, które istnieją, tak aby trener był bardziej świadomy zakresu 

istniejących niepełnosprawności i różnych profili uczestników, z którymi może 

pracować na szkoleniu. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia niepełnosprawność może być fizyczna, 

poznawcza, umysłowa, zmysłowa, emocjonalna, rozwojowa lub może być ich 

kombinacją. Niepełnosprawność to termin ogólny, obejmujący upośledzenia, 

ograniczenia aktywności i ograniczenia uczestnictwa. Upośledzenie jest problemem 

w funkcjach lub strukturze ciała; ograniczenie aktywności to trudność napotkana 

przez osobę podczas wykonywania zadania lub działania; podczas gdy ograniczenie 

uczestnictwa jest problemem związanym z sytuacjami społecznymi. 



Niepełnosprawność jest zatem złożonym zjawiskiem, odzwierciedlającym interakcję 

między cechami fizycznymi i społecznymi. 

Rodzaje niepełnosprawności 

Osoba może również kwalifikować się jako niepełnosprawna, jeśli w przeszłości 

miała upośledzenie lub jest postrzegana jako niepełnosprawna na podstawie 

standardu grupy lub normy. Takie upośledzenia mogą obejmować upośledzenia 

fizyczne, sensoryczne i poznawcze lub rozwojowe. Zaburzenia psychiczne (znane 

również jako niepełnosprawność psychiczna lub psychospołeczna) oraz różne 

rodzaje chorób przewlekłych mogą również być zakwalifikowane jako 

niepełnosprawność. 

 

Kalectwo fizyczne 

Wszelkie upośledzenia, które ograniczają fizyczną funkcję kończyn lub zdolności 

motorycznych, są niepełnosprawnością fizyczną. Inne niepełnosprawności fizyczne 

obejmują upośledzenia, które ograniczają aspekty codziennego życia, takie jak ciężki 

bezdech senny; astma, cukrzyca czy różne alergie. 

 
Niepełnosprawność sensoryczna 
Niepełnosprawność sensoryczna to upośledzenie jednego lub więcej zmysłów. 

Termin ten jest używany głównie w odniesieniu do upośledzenia wzroku i słuchu, ale 

inne zmysły również mogą być upośledzone, np.: poczucie smaku i zapachu 

(upośledzenie węchu i smaku). Niewrażliwość na bodźce, takie jak dotyk, ciepło, 

zimno i ból, są często uzupełnieniem bardziej ogólnych zaburzeń fizycznych 

związanych z układem nerwowym i bardzo często mają związek z paraliżem. 

Niewrażliwość na ból jako oddzielna choroba jest rzadkim i bardzo niebezpiecznym 

przypadkiem. 

 
Zaburzenie równowagi 
Zakłócenie, które powoduje, że człowiek czuje się niepewnie, na przykład podczas 
stania lub chodzenia. Mogą mu towarzyszyć takie objawy jak zawroty głowy, 
zamroczenia lub uczucie wirowania czy unoszenia się. Równowaga jest wynikiem 
współpracy kilku układów ciała. Oczy (układ wzrokowy), uszy (układ przedsionkowy) 
i zmysły (propriocepcja), muszą być nienaruszone. Mózg, który zestawia te 
informacje, musi działać skutecznie. 
 
Niepełnosprawność intelektualna 
Szeroka koncepcja, która obejmuje upośledzenie umysłowe i deficyty poznawcze 

zbyt łagodne lub zbyt specyficzne (jak w przypadku specyficznej trudności w uczeniu 

się), może zostać zakwalifikowana jako upośledzenie umysłowe. Niepełnosprawność 

intelektualna może pojawić się w każdym wieku. Upośledzenie umysłowe jest 

podtypem niepełnosprawności intelektualnej, a termin niepełnosprawność 

intelektualna jest obecnie preferowany przez wielu zwolenników w większości krajów 

anglojęzycznych jako eufemizm dla upośledzenia umysłowego. 

 
 



Zdrowie psychiczne i niepełnosprawność emocjonalna 

Zaburzenie psychiczne / choroba psychiczna to psychologiczny lub behawioralny 

wzorzec związany na ogół z subiektywnym cierpieniem lub niepełnosprawnością 

występującą u osoby. Rozpoznawanie i rozumienie warunków zdrowia psychicznego 

zmieniało się w czasie i między kulturami, i nadal istnieją różnice w definicji, ocenie 

i klasyfikacji zaburzeń psychicznych, chociaż standardowe kryteria wytycznych są 

powszechnie akceptowane. 

 

Niepełnosprawność rozwojowa 
Zaburzenie umysłowe / choroba psychiczna to psychologiczny lub behawioralny 

wzorzec związany na ogół z subiektywnym cierpieniem lub niepełnosprawnością 

występującą u osoby. Rozpoznawanie i rozumienie warunków zdrowia psychicznego 

zmieniało się w czasie i między kulturami, ale nadal istnieją różnice w definicji, ocenie 

i klasyfikacji zaburzeń psychicznych, chociaż standardowe kryteria wytycznych są 

powszechnie akceptowane. 

 
Trudności w uczeniu się 

Trudności w uczeniu się są często nazywane specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Jest to klasyfikacja obejmująca kilka zaburzeń, w których osoba ma trudności 

z uczeniem się w typowy sposób, zwykle spowodowana przez nieznany czynnik lub 

grupę czynników. Nieznanym czynnikiem jest zaburzenie, które wpływa na zdolność 

mózgu do odbierania i przetwarzania informacji. To zaburzenie może sprawić, że 

osoba nim dotknięta nie będzie w stanie nauczy się tak szybko lub w taki sam 

sposób, jak osoba, która nie jest dotknięta tym problemem. Osoby z trudnościami 

w uczeniu się mają trudności z nabyciem określonych rodzajów umiejętności lub 

wykonaniem zadań, jeśli muszą same znaleźć rozwiązanie. 

 
Specjalne potrzeby edukacyjne 
Termin obejmuje szeroką grupę uczniów, którzy mają trudności w nauce i wymagają 
specjalnych usług edukacyjnych. Obejmuje ona: 

• Uczniów, którzy mają znacznie większe trudności w nauce niż rówieśnicy. 

• Osoby niepełnosprawne, które mają utrudniony dostęp do korzystania 
z ogólnych udogodnień edukacyjnych dla uczniów w tym samym wieku. 

• Uczący się, którzy potrzebują specjalnych warunków, ponieważ mają znacznie 
lepsze umiejętności niż ich rówieśnicy. 

Ocena wydajności uczestników i sukces programu szkoleniowego 

Ocena wydajności uczestników jest kluczowym elementem zrównoważonego 

i udanego programu szkoleniowego. Obejmuje ocenę osiągniętych wyników 

nauczania oraz skuteczności programów szkoleniowych.  

Ocena ta zostanie przeprowadzona przez trenera po zakończeniu wszystkich (lub 

wybranych) modułów, w zależności od wybranego programu nauczania dla każdej 

grupy lub klasy. Trener będzie zbierać dane za pomocą różnych metod, takich jak 

dyskusje i / lub kwestionariusze na następujące tematy: 



• Czy uczestnicy byli zadowoleni z treści i metod programu szkoleniowego. 

• Czy dowiedzieli się czegoś ze szkolenia lub czy rozwinęli nowe umiejętności 

związane z tematem szkolenia. 

• Czy są w stanie zastosować te umiejętności w aktualnym życiu zawodowym 

lub poprawić (dzięki nim) swoją przyszłą karierę zawodową. 

Poza tym, trener poprosi uczestników szkolenia o dokonanie samooceny i wykonaniu 

testów walidacyjnych, które będą dostępne w LMS dla wszystkich modułów. 

Certyfikat zostanie wydany, jeśli uczestnik osiągnie minimalny wymagany procent 

dobrych odpowiedzi (75%) podczas testu walidacyjnego. Ten certyfikat będzie 

dowodem na uczestnictwo i zdobytą wiedzę na temat technologii dronów, pod egidą 

programu Erasmus +. Ułatwi to uczestnikom lepsze zaprezentowanie zdobytych 

umiejętności i kwalifikacji. 

 

Jak korzystać z platformy eduDrone LMS: specyficzne wymagania dla modułów 

nauczania (cel, cele uczenia się, tematy wykładów) 

W tym rozdziale dziesięć modułów platformy e-learningowej zostało opracowanych 

w formie planów szkoleniowych, które obejmują cel każdego z modułów i cele 

nauczania, plan szkolenia, ustalenie, co uczestnik już wie, „jak, dlaczego, kiedy" oraz 

zadania związane z przygotowaniem trenerów. 

 

MODUŁ 1: WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII DRONÓW 

 

Cel  

Wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę na temat dronów i technologii dronów 
 
Cele nauczania 
Po przestudiowaniu tego modułu uczeń powinien mieć: 

• Wiedzę o dronach, klasyfikacjach dronów i historii dronów. 

• Podstawową wiedzę na temat technologii dronów. 

• Wiedzę dotyczącą profesjonalnej terminologii i słownictwa. 

• Wiedzę o systemach napędowych używanych przez drony. 

 

Plan szkolenia 

Trener przedstawi cele nauczania i podstawowy zarys wykładu: 

• Koncepcję dronów. 

• Terminologię. 

• Historię dronów. 

• Typy dronów ze względu na stosowany w nich rodzaj napędu. 

 

Trener zadba również o to, aby zapewnić niezbędny sprzęt: komputery / laptopy, 

dostęp do internetu oraz dostosować oświetlenie, kontrast ekranu, wielkość liter dla 



osób z wadami wzroku. Trener upewni się również, że wszystkie filmy mają napisy 

dla osób z wadami słuchu. 

 

Ustalenie co uczestnik już wie 

Po przedstawieniu celów, trener zada kilka pytań by określić poziomu wiedzy 

uczestników w odniesieniu do konkretnego modułu, np.: 

• Czy wiesz czym jest dron? 

• Czy słyszałeś kiedyś o klasyfikacji dronów? Czy wiesz, jak klasyfikujemy 

drony? 

• Czy wiesz co sprawia, że drony latają? 

• Czy wiesz z czego składa się dron? 

• Kiedy powstały drony? W jakim celu? 

• Czy słyszałeś kiedyś o systemach napędowych? Jak myślisz, które z nich 

używane są do napędzania dronów? 

 

Jak, dlaczego, kiedy 

Wyjaśnij, czym jest dron i jak go klasyfikujemy. Zilustruj główne elementy drona 

i systemy napędowe. Odwołaj się do historii dronów, ich ewolucji i tego, w jaki 

sposób z nich obecnie korzystamy. 

 

Zadania: 

• Przeprowadź wykład. 

• Zaprezentuj niezbędne ilustracje. 

• Poproś uczniów, aby znaleźli jedno wideo, które pokazuje elementy drona 

i udostępnili je pozostałym członkom klasy. 

• Podziel uczniów w pary i poproś ich o omówienie tego, co zrobiło na nich 

największe wrażenie. 

• Przeprowadź dyskusję grupową z pytaniami i odpowiedziami na temat tego, 

czego się dowiedzieli, co już wiedzieli i odpowiedz na wszelkie pytania, które 

mogą się pojawić. 

 

MODUŁ 2: PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA DRONÓW 

 

Cel 

Zapewnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej wymaganej do projektowania 

i budowy dronów 

Cele nauczania 

Po przestudiowaniu tego modułu uczeń powinien mieć: 

• Wiedzę na temat kwalifikacji dronów. 

• Wiedzę o komponentach dronów i ich właściwościach technicznych. 

• Podstawową wiedzę o cechach komponentów. 

• Wiedzę dotyczącą montażu dronów. 

 



Plan szkolenia 

Trener przedstawi cele nauczania i podstawowy zarys wykładu. 

• Kwalifikacja dronów. 

• Przegląd głównych elementów dronów. 

• Specyfikacje techniczne komponentów drona. Podstawowe funkcje części. 

• Źródła zasilania. Poziom autonomii. 

• Montaż drona. 

 

Trener zadba również o to, aby zapewnić niezbędny sprzęt: komputery / laptopy, 

dostęp do internetu oraz dostosować oświetlenie, kontrast ekranu, wielkość liter dla 

osób z wadami wzroku. Trener upewni się również, że wszystkie filmy mają napisy 

dla osób z wadami słuchu. 

 

Ustalenie co uczestnik już wie 

Aby dowiedzieć się, co już wie kursant, trener może zadać następujące pytania: 

• Jakie są główne typy i części drona? 

• Co wiesz o specyfikacjach technicznych poszczególnych komponentów 

dronów? 

• Czy wiesz coś o podstawowych funkcjach części drona? 

• Jakie znasz źródła zasilania dronów? Czy wiesz, co rozumiemy przez pojęcie 

„poziom autonomii”? 

 
 

Jak, dlaczego, kiedy 

Przejdź przez wykład. Wyjaśnij, że drony mają różne kształty i rozmiary, a najczęściej 

używanym rodzajem dronów są bezzałogowe pojazdy latające (UAV). Przejdź do 

klasyfikacji UAV i różnych rodzajów dronów na podstawie liczby ich wirników 

(trikopter, quadkopter, heksakopter itp.). Pokaż odpowiednie zdjęcia. Wymień 

podstawowe elementy: ramy dronów, silniki, śmigła, ESC - regulatory prędkości, 

akumulatory, nadajnik / odbiornik RC, kontroler lotu i inne opcjonalne elementy 

(moduły GPS, czujniki, żyroskop, odbiornik itp.) i przejdź do każdej z części 

omawiając ich rolę w dronie, specyfikację techniczną (rozmiar, kształt, typy) i kryteria 

ich wyboru. Jeśli masz możliwość użycia drona, zdemontuj go, pokazując uczniom 

różne części drona i poproś ich, aby zidentyfikowali każdą z nich. Gdy dron jest 

gotowy do ponownego złożenia, poproś o pomoc jednego z uczestników. Jeśli nie 

masz dostępnego drona, zaprezentuj wideo (patrz przykład na rysunku 1). Zatrzymaj 

się na slajdzie 57 i zapytaj lub otrzymaj pytania w razie potrzeby. 



 
Rysunek 1: YouTube Video SPEDIX S250Q FPV Race Drone Review - Part 1 [Assembly, Setup, Mods] 

 

Zadania: 

• Zaprezentuj slajdy z wykładów i zapoznaj uczniów z terminologią, 

specyfikacjami technicznymi i głównymi częściami drona. 

• Obejrzyj linki wideo na YouTube i wybierz najbardziej odpowiedni i najlepiej 

pasujący do danej grupy uczestników. Jeśli masz osoby z wadami wzroku lub 

słuchu, dostosuj odpowiednio film, aby miał dostępne napisy i wyraźny dźwięk. 

• Przygotuj drona do montażu i demontażu (jeśli masz dostępny dron) za 

pomocą niezbędnych narzędzi. 

• Poproś uczestników o wymianę zdań z rówieśnikami na temat nowej wiedzy, 

którą zdobyli, studiując ten moduł. Mogą anonimowo zapisywać swoje pytania 

na temat tego, co można poprawić w prowadzeniu wykładu. Następnie 

zapoznaj się z uwagami, czytając je na głos i omawiając je z grupą. 

 

MODUŁ 3: PROGRAMOWANIE DRONÓW 

 

Cel 

Zapewnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej wymaganej do konfiguracji 

i programowania dronów 

 

Cele nauczania 

Po przestudiowaniu tego modułu uczeń powinien mieć: 



• Wiedzę na temat konfiguracji dronów. 

• Wiedzę na temat metod programowania dronów. 

• Podstawową wiedzę o trybach lotu. 

• Wiedzę jak pobrać, zainstalować i skonfigurować oprogramowanie. 

 

Plan szkolenia 

Trener przedstawi cele nauczania i podstawowy zarys wykładu 

• Konfiguracja dronów. 

• Metody programowania dronów. 

• Tryby lotów. 

• Pobieranie, instalowanie i konfigurowanie oprogramowania. 

• Połączenie Wi-Fi. 

 

Trener zadba również o to, aby zapewnić niezbędny sprzęt: komputery / laptopy, 

dostęp do internetu oraz dostosować oświetlenie, kontrast ekranu, wielkość liter dla 

osób z wadami wzroku. Trener upewni się również, że wszystkie filmy mają napisy 

dla osób z wadami słuchu. 

 

Ustalenie co uczestnik już wie 

Aby dowiedzieć się, co już wie kursant, trener może zadać następujące pytania: 

• Co wiesz o konfiguracji dronów? Jak duży ma to wpływ na działanie drona? 

• Czy mamy różne typy konfiguracji dronów? Które są najczęściej używane? 

• Czy znasz jakieś metody programowania dronów? 

• Drony mają różne tryby lotu; potrafisz je wymienić? 

• Jakie znasz konfiguracje oprogramowania? 

• Jakie są opcje komunikacji dla drona używającego Wi-Fi? 

 

Jak, dlaczego, kiedy 

Rozpocznij od prezentacji i wyjaśnij, że konfiguracja dronów jest istotną częścią 

prawidłowego lotu drona i że drony można sklasyfikować według kilku czynników, 

z których najważniejszym jest tryb konfiguracji. Wyjaśnij różne typy dronów 

(tricoptery, quadkoptery, heksakoptery itp.). Wyjaśnij każdy typ i ich najlepsze 

wykorzystanie, a także ich zalety i wady. Wykorzystaj zdjęcia przedstawione na 

wykładzie jako pomoc wizualną.  

Kontynuuj prezentując metody programowania dronów (RTF, BNF, ATF), a następnie 

wyjaśnij różne tryby lotu drona. Kliknij linki podane w wykładzie i pokaż filmy na 

YouTube swoim uczestnikom, aby mogli lepiej zrozumieć różne tryby lotu (np. 

Rysunek 2 pokazuje tryb lotu Loiter). 



 
Rysunek 2: YouTube Video APM Copter V3.1 Release - "Simple - Super Simple - Drift - Auto" demonstration 

 

Po przedstawieniu podstawowych trybów lotu krótko wspomnij o innych trybach. 

Kontynuuj, pokazując różne oprogramowania. Wybierz jedno z nich i poproś 

uczestników, aby ją pobrali i zainstalowali na swoich komputerach. Pozostaw im 

trochę czasu na zapoznanie się z oprogramowaniem i zobaczenie jego głównych 

i podstawowych funkcji. Odpowiedz na wszelkie pytania lub zadaj pytania dotyczące 

oprogramowania. Zamknij swój wykład prezentując opcje drona komunikacyjnego się 

za pomocą Wi-Fi (jeden dron podłączony do jednego komputera; wiele dronów 

podłączonych do jednego komputera). 

Ponownie, jeśli masz możliwość użycia drona w demonstracji, podłącz go do 

swojego smartfona i zaprezentuj swoim uczniom. Jeśli ta opcja nie jest możliwa, 

pokaż uczestnikom jeden z filmów z YouTube dostarczonych w prezentacji (np. 

Rysunek 3). 



 
Rysunek 3: YouTube Video How to Fly a Drone Quad with Phone using WiFi UFO or Wifi FPV App 

 

Zadania 

• Przygotuj się, przeglądając slajdy wykładów i zapoznaj się z terminologią. 

• Obejrzyj filmy z YouTube dostarczone na wykładzie i wybierz, które z nich 

najlepiej pasują do Twoich uczniów i wpisują się w czas dostępny na Twój 

wykład. 

• Pobierz jedną z wersji oprogramowania i się z nią zapoznaj. 

• Przygotuj jednostronicowy arkusz z instrukcjami krok po kroku, w jaki sposób 

uczestnicy mogą pobrać oprogramowanie wraz z wyjaśnieniem dotyczącym 

jego głównych funkcji. 

• Przeprowadzić dyskusję na temat nowych umiejętności zdobytych przez 

kursantów podczas nauki programowania dronów. 

 

 

MODUŁ 4: LATANIE I OPEROWANIE DRONAMI 

 

Cel 

Zapewnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej wymaganej do pilotowania dronów 

 

Cele nauczania 

Po przestudiowaniu tego modułu uczeń powinien mieć: 

• Wiedzę na temat koncepcji pilotowania i operowania dronami. 

• Wiedzę na temat kontrolowania lotu drona. 



• Podstawową wiedzę na temat pilotowania dronów w kontrolowanym 

środowisku. 

• Wiedzę na temat narzędzi zarządzania operacjami lotniczymi. 

 

Plan szkolenia 

Trener przedstawi cele nauczania i podstawowy zarys wykładu: 

• Koncepcja obsługi / pilotowania dronów. 

• Kontrola lotu drona. 

• Pilotowanie dronów w kontrolowanym środowisku. 

• Narzędzia zarządzania operacjami lotniczymi. 

 

Trener zadba również o to, aby zapewnić niezbędny sprzęt: komputery / laptopy, 

dostęp do internetu oraz dostosować oświetlenie, kontrast ekranu, wielkość liter dla 

osób z wadami wzroku. Trener upewni się również, że wszystkie filmy mają napisy 

dla osób z wadami słuchu. 

 

Ustalenie co uczestnik już wie 

Aby dowiedzieć się, co już wie kursant, trener może zadać następujące pytania: 

• Co rozumiemy przez pilotowanie drona? 

• Co powinniśmy zrobić, przed lotem? 

• Jakie są główne elementy nadajnika? 

• Jakie są główne polecenia używane do pilotowania dronów? 

• Co należy wziąć pod uwagę podczas startu i lądowania dronów? 

• Podczas pilotowania dronów w środowisku kontrolowanym, jakich zasad musi 

przestrzegać operator? 

• Jakie znasz narzędzia do zarządzania operacjami lotniczymi? 

 

Jak, dlaczego, kiedy 

Rozpocznij od prezentacji i wyjaśnij koncepcję pilotowania dronów oraz podstawowe 

informacje na temat zasad, których należy przestrzegać podczas pierwszego użycia 

drona. Kontynuuj, przedstawiając nadajnik, jako jedno z podstawowych narzędzi 

służących do latania dronem. Dodatkowo zaprezentuj główne elementy nadajnika. 

Następnie przedstaw komendy używane do pilotowania dronów (roll, pitch, yaw, 

throttle), pokazując odpowiednie zdjęcia. Następnie opisz podstawowe kroki i daj 

wskazówki dotyczące startu, zawisania, poruszania się, obracania i lądowania 

dronem. Zakończ tę sekcję, pokazując filmy z YouTube z poradami dotyczącymi 

pilotowania drona (np. Rysunek 4). 



 
Rysunek 4: YouTube Video “Drone Flying Tips - 5 Skills Beginner Pilots Should Master” 

 

Kontynuuj, prezentując zasady pilotowania dronów w kontrolowanym środowisku, 

korzystając ze zdjęć na prezentacji jako pomocy wizualnej. Następnie poproś 

uczestników, aby pobrali aplikację mobilną B4UFly i zaprezentuj im jej działanie. 

Odwołaj się do głównych cech i dostarcz informacji o bezpiecznych warunkach lotu 

w oparciu o aktualną lokalizację operatora drona. Następnie przedstaw narzędzia do 

zarządzania operacjami lotniczymi, nawigacje globalne, systemy unikania kolizji oraz 

nowe technologie stosowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów. 

 

Zadania 

• Przygotuj się, przeglądając slajdy wykładów i zapoznaj się z terminologią. 

• Obejrzyj filmy z YouTube dostarczone na wykładzie i wybierz, które z nich 

najlepiej pasują do Twoich uczniów i wpisują się w czas dostępny na Twój 

wykład. 

• Pobierz aplikację B4UFly i sprawdź, czy jest ona w pełni dostępna dla osób 

z wadami wzroku lub słuchu. Jeśli nie, pomóż każdemu ze swoich kursantów, 

który potrzebuje pomocy w tym zakresie. 

• Sprawdź inne aplikacje na smartfony, które mogą całkowicie kontrolować 

drony i zaprezentuj je uczestnikom szkolenia. 

• Przygotuj quiz z pytaniami dotyczącymi treści wykładu i poproś uczestników 

o wypełnienie go. 

• Przedyskutuj wszelkie pytania, które mogą pojawić się na koniec zajęć. 

 

 

 



MODUŁ 5: AKCESORIA DO DRONÓW 

 

Cel 

Zapewnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wyposażenia dronów 

 

Cele nauczania 

Po przestudiowaniu tego modułu uczeń powinien mieć: 

• Wiedzę na temat czujników używanych w dronach. 

• Podstawową wiedzę na temat urządzeń przechowywania pamięci. 

• Wiedzę na temat podłączania urządzeń mobilnych. 

 

Plan szkolenia 

Trener przedstawi cele nauczania i podstawowy zarys wykładu: 

• Czujniki. 

• Urządzenia do nagrywania / przechowywania. 

• Podłączonych urządzeń mobilnych i aplikacji. 

 

Trener zadba również o to, aby zapewnić niezbędny sprzęt: komputery / laptopy, 

dostęp do internetu oraz dostosować oświetlenie, kontrast ekranu, wielkość liter dla 

osób z wadami wzroku. Trener upewni się również, że wszystkie filmy mają napisy 

dla osób z wadami słuchu. 

 

Ustalenie co uczestnik już wie 

Aby dowiedzieć się, co już wie kursant, trener może zadać następujące pytania: 

• Jakie znasz główne akcesoria do dronów? 

• Czy znasz jakieś podstawowe czujniki i ich funkcje? 

• Czy wiesz, co to jest akcelerometr / żyroskop / kompas / magnetometr / 

barometr / GPS? 

• Czym są czujniki do wykrywania przeszkód? Które czujniki są najczęściej 

używane? 

• Jaka jest funkcja urządzeń do nagrywania / przechowywania w dronie? Podaj 

przykłady takich urządzeń 

• Jak smartfony są podłączone do dronów? Podaj przykłady 

 

 

Jak, dlaczego, kiedy 

Rozpocznij od prezentacji i wyjaśnij, jakie zadanie odgrywają akcesoria dronowe 

w prawidłowej funkcjonalności drona. Przedstaw główne kategorie akcesoriów do 

dronów (czujniki, urządzenia do nagrywania / przechowywania, podłączone 

urządzenia mobilne i aplikacje). Kontynuuj analizowanie każdej kategorii, zaczynając 

od podstawowych czujników i objaśnij każdy z nich przedstawiając dostarczone 

zdjęcia (akcelerometr, żyroskop, jednostka pomiaru bezwładności (IMU), kompas / 

magnetometr, barometr, GPS). Następnie należy przedstawić czujniki do wykrywania 

przeszkód (np. Figura 5) i ich znaczenie zwłaszcza w przypadku lotów wewnątrz 



budynków, jak również w przypadku funkcji powrotu do domu, ponieważ drony bez 

systemów unikania kolizji mogą spaść. 

 

 
Rysunek 5: https://leddartech.com/market/drones-and-uav/ 

 

Następnie zakończ swój wykład poruszając temat urządzeń do nagrywania / 

przechowywania (kamery, karty micro SD itp.) oraz omów sposoby, w jaki drony 

mogą być sterowane przez smartfony i odnieś się do w pełni sterowanych przez 

telefon dronów i częściowo sterowanych przez smartfony dronów. Pokaż filmy, jak 

połączyć drona z aplikacją (np. Rysunek 6). 

 
Rysunek 6: YouTube video “Dji Phantom 3 - How to connect the DJI Pilot App 

https://leddartech.com/market/drones-and-uav/


Zadania 

• Przygotuj się, przeglądając slajdy wykładów i zapoznaj się z terminologią. 
• Obejrzyj filmy z YouTube dostarczone na wykładzie i wybierz, które z nich 

najlepiej pasują do Twoich uczniów i wpisują się w czas dostępny na Twój 
wykład. 

• Przedyskutuj wszelkie pytania, które mogą pojawić się na koniec zajęć. 

 

 

MODUŁ 6: KONSERWACJA DRONÓW 

 

Cel 

Wyposażyć uczniów w podstawową wiedzę na temat konserwacji dronów 

 

Cele nauczania 

• Zrozumienie kluczowego znaczenia konserwacji dronów. 

• Zdobycie wiedzy na temat konserwacji i inspekcji dronów. 

• Zdobycie wiedzy na temat czyszczenia i przechowywania dronów. 

 

Plan szkolenia 

Trener przedstawi cele nauczania i podstawowy zarys wykładu: 

• Wprowadzenie. 

• Metody inspekcji i konserwacji dronów. 

• Ładowanie baterii. 

• Czyszczenie i przechowywanie dronów. 

• Standardy konserwacji części. 

 

Trener zadba również o to, aby zapewnić niezbędny sprzęt: komputery / laptopy, 

dostęp do internetu oraz dostosować oświetlenie, kontrast ekranu, wielkość liter dla 

osób z wadami wzroku. Trener upewni się również, że wszystkie filmy mają napisy 

dla osób z wadami słuchu. 

 

Ustalenie co uczestnik już wie 

Aby dowiedzieć się, co już wie kursant, trener może zadać następujące pytania: 

• Jak ważna jest konserwacja drona? 

• Co obejmuje procedura konserwacji drona? 

• Jakie znasz metody inspekcji i konserwacji dronów? 

• Jakie są możliwości naprawy drona? 

• Jak naładować, sprawdzić i przetestować baterie drona? 

• Jak czyścić drona? 

• Jak przechowywać drona? 

• Jakie są zasady i standardy obsługi dronów? 

 

 

 



Jak, dlaczego, kiedy 

Rozpocznij od prezentacji i wyjaśnij co oznacza konserwacja drona i jakie jest jej 

znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania drona. Przejdź przez podstawowe 

elementy konserwacji (inspekcję, przegląd, naprawę, modyfikację, wymianę, 

aktualizację oprogramowania). Kontynuuj przedstawiając różne rodzaje inspekcji 

(przed lotem, zaplanowana konserwacja, nieplanowana), a także przedstaw 

możliwości naprawy drona i aktualizacji oprogramowania. Następnie przeanalizuj 

ładowanie baterii i sposób ich sprawdzania, testowania i diagnozowania przez cały 

cykl życia, a zwłaszcza przed i po każdym locie. Następnie rozpocznij dyskusję na 

temat właściwego czyszczenia drona i tego, przy użyciu jakich narzędzi czyścić dron. 

Kontynuuj swój wykład, podając informacje na temat standardów i zasobów 

związanych z konserwacją, a także powiedz jak właściwie przechowywać dron 

i akumulator. Zakończ, pokazując naprawę drona DIY i wskazówki dla 

początkujących na filmie YouTube (rysunek 7). 

 

 

Rysunek 7: YouTube Video “DIY drone repair and tips for beginners” 

 

Zadania 

• Przygotuj się, przeglądając slajdy wykładów i zapoznaj się z terminologią 
• Obejrzyj filmy z YouTube dostarczone na wykładzie i wybierz, które z nich 

najlepiej pasują do Twoich uczniów i wpisują się w czas dostępny na Twój 

wykład 

• Przedyskutuj wszelkie pytania, które mogą pojawić się na koniec zajęć 

 

 

 



MODUŁ 7: BEZPIECZEŃSTWO I PRZEPISY 

 

Cel 

Przedstawienie główne zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz ram regulacyjnych UE 

dla użytkowników dronów 

 

 

Cele nauczania 

Pod koniec tego kursu uczniowie: 

• Powinni mieć większą wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z dronów 

w krajach UE. 

• Powinien wiedzieć więcej na temat ram regulacyjnych w UE i europejskiego 

systemu normalizacji dronów. 

• Będzie w stanie wymienić główne nakazy i zakazy (zalecenia EASA) 

dotyczące bezpiecznego korzystania z dronów. 

 

Plan szkolenia 

Trener przedstawi cele nauczania i podstawowy zarys wykładu: 

• Zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

• Wskazówki, jak bezpiecznie latać. 

• Szczególne rozporządzenie dotyczące lotnictwa w Unii Europejskiej. 

• Europejski system normalizacji. 

• Jak zdobyć licencję wymaganą by pracować dronem. 

• Licencja na drona. 

 

Trener zadba również o to, aby zapewnić niezbędny sprzęt: komputery / laptopy, 

dostęp do internetu oraz dostosować oświetlenie, kontrast ekranu, wielkość liter dla 

osób z wadami wzroku. Trener upewni się również, że wszystkie filmy mają napisy 

dla osób z wadami słuchu. 

 

Ustalenie co uczestnik już wie 

Aby dowiedzieć się, co już wie kursant, trener może zadać następujące pytania: 

• Jakie są główne zagrożenia związane z bezpieczeństwem podczas 

korzystania z drona? 

• Czy istnieją różnice między krajowymi a unijnymi ramami regulacyjnymi 

dotyczącymi używania dronów? 

• Czym jest EASA? Czy wiesz o rozporządzeniu UAS? 

• Jakie są główne zalecenia dotyczące operowania dronem? 

 

Jak, dlaczego, kiedy 

Rozpocznij od przedstawienia głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas 

korzystania z drona (standardowa procedura operacyjna i operatorzy dronów, kolizje, 



ryzyko kolizji dron-człowiek, odpowiedzialność osób trzecich i ryzyko prywatności) 

i przeanalizuj każdą z tych kategorii. Następnie zaprezentuj ogólne wytyczne jak 

bezpiecznie latać, a potem zaprezentuj szczegółowe regulacje lotnicze w UE 

(aktualizacje, uwagi). Następnie powiedz o nowym europejskim systemie normalizacji 

i trzech nowych kategoriach. 

Kontynuuj objaśnianie oznakowania Drone CE, które określi klasę drona i głównego 

operatora. Poproś swoich uczniów, aby ukończyli quiz dotyczący nakazów i zakazów 

podczas korzystania z dronów na przykładzie operatora C0. Zakończ kurs 

przedstawiając jak wypełnić formularz licencji dla operatora drona oraz pokazując 

różnice w licencji na dron dla użytkowników profesjonalnych i rekreacyjnych. 

Zadania 

Przygotuj się, przeglądając slajdy wykładów i zapoznaj się z terminologią i różnymi 

ramami regulacyjnymi 

• Wypełnij dany quiz i przygotuj dodatkowe pytania, jeśli to konieczne, dla 

innych kategorii (C1, C2 itd.) W zależności od poziomu uczniów 

• Przedyskutuj wszelkie pytania, które mogą pojawić się na koniec zajęć 

 

MODUŁ 8: DRONY - ZASTOSOWANIE KOMERCYJNE 

 

Cel 

Ten rozdział ma na celu nakreślenie ogólnej tendencji rynkowej dotyczącej DT 

(technologii dronów), wskazując potencjalne komercyjne zastosowania tej technologii 

i przedstawiając inspirujące historie sukcesu. 

 

Cele nauczania 

Pod koniec tego modułu uczniowie zdobędą: 

• Ogólną znajomość trendów na rynku DT. 

• Wiedzę na temat potencjalnych rynków, w których można zastosować tę 

technologię. 

• Znajomość dotyczącą już wdrożonych, praktycznych rozwiązań biznesowych. 

 

Plan szkolenia 

Trener przedstawi cele nauczania i podstawowy zarys wykładu: 

 

• Technologia dronów - trendy rynkowe i statystyka. 

• Istniejące i potencjalne sektory zastosowania tej technologii. 

• Przykłady historii sukcesów. 

 

Trener zadba również o to, aby zapewnić niezbędny sprzęt: komputery / laptopy, 

dostęp do internetu oraz dostosować oświetlenie, kontrast ekranu, wielkość liter dla 

osób z wadami wzroku. Trener upewni się również, że wszystkie filmy mają napisy 

dla osób z wadami słuchu. 



Ustalenie co uczestnik już wie 

Aby dowiedzieć się, co już wie kursant, trener może zadać następujące pytania: 

• Co wiesz o trendach rynkowych i liczbach w sektorze technologii dronów? 

• Czy rynek dronów wzrósł w ostatnich latach? Jeśli tak, o ile? 

• Jakie znasz znane sektory aplikacji DT? Jaki potencjał ma ta technologia? 

• Czy znasz jakąś historię udanego zastosowania dronów w biznesie? 

 

Jak, dlaczego, kiedy 

Rozpocznij swój wykład od prezentacji i przedstaw rozwój rynku technologii dronów 

oraz prognozy rynkowe dotyczące oczekiwanego wzrostu. Kontynuuj pokazując 

przykłady już istniejących sektorów gdzie skutecznie zaaplikowano technologię 

dronów, a następnie pokaz potencjalne sektory, w których można wprowadzić DT, 

takie jak np.: użycie ich do zapylania. Następnie zapoznaj się z pięcioma historiami 

sukcesu i podanymi filmami i poproś uczestników, aby podzielili się znanymi im, 

lokalnymi historiami sukcesu udanej aplikacji DT. 

 

Zadania 

• Przygotuj się, przeglądając slajdy wykładów i zapoznaj się z terminologią. 
• Obejrzyj filmy z YouTube dostarczone na wykładzie i wybierz, które z nich 

najlepiej pasują do Twoich uczniów i wpisują się w czas dostępny na Twój 

wykład. 

• Wyszukaj dowolną historię sukcesu aplikacji DT na poziomie lokalnym lub 

regionalnym, aby podzielić się nią ze swoimi uczestnikami. 

• Zamknij swój wykład dyskusją z grupą oraz burzą mózgów na temat 

przyszłych zastosowań technologii dronów. Pomyślcie o przykładach 

niewymienionych wcześniej w prezentacji. 

 

MODUŁ 9: ANALIZY PRZYPADKÓW W BRANŻY DRONÓW, ABY UKAZAĆ POTENCJAŁ DO 

POBUDZENIA DUCHA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 

 

Cel 

Zaprezentuj studia przypadków w branży dronów, aby zwiększyć ducha 

przedsiębiorczości wśród kursantów 

 

Cele nauczania 

Pod koniec tego modułu uczniowie zdobędą: 

• Wiedza na temat tego, jak Komisja Europejska promuje przedsiębiorczość 

w dziedzinie dronów. 

• Wiedza na temat najlepszych praktyk w branży dronów. 

• Znajomość ich usług i innowacji. 

• Znajomość projektów mających na celu pobudzenie przedsiębiorczości. 

 

 



Plan szkolenia 

Trener przedstawi cele nauczania i podstawowy zarys wykładu: 

• Promowanie przedsiębiorczości w Europie. 

• Drone Manufacturer Alliance Europe. 

• Delair. 

• PwC. 

• Italdron. 

• Conclusion. 

 

Trener zadba również o to, aby zapewnić niezbędny sprzęt: komputery / laptopy, 

dostęp do internetu oraz dostosować oświetlenie, kontrast ekranu, wielkość liter dla 

osób z wadami wzroku. Trener upewni się również, że wszystkie filmy mają napisy 

dla osób z wadami słuchu. 

 

Jak, dlaczego, kiedy 

Rozpocznij od przedstawienia koncepcji przedsiębiorczości i działań Komisji UE w tej 

dziedzinie. Kontynuuj porównując go z sektorem UAV w Europie i tym, w jaki sposób 

może przyczynić się do tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy w Europie. 

Zrób krótkie odniesienie do europejskich zasad bezpieczeństwa dla cywilnych 

dronów i podaj kilka przykładów. Następnie przedstaw cztery najlepsze praktyki 

(Drone Manufacturer Alliance Europe, Delair, PwC, Italdron). Dla każdej najlepszej 

praktyki należy uwzględnić przynajmniej: ogólne informacje dotyczące każdej 

najlepszej praktyki, opis problemu, zastosowanie technologii dronów i wynikające 

z tego korzyści. 

 

Zadania 

• Przygotuj się, przeglądając slajdy wykładów i zapoznaj się z terminologią. 
• Odwiedź strony internetowe czterech najlepszych praktyk i przedstaw 

dodatkowe materiały swoim kursantów. 

• Odpowiedz na każde pytanie dotyczące czterech najlepszych praktyk. 

 

 

MODUŁ 10: TECHNOLOGIA DRONÓW A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

Cel 

Zainspirować i pomóc uczniom w rozpoczęciu działalności opartej na technologii 

dronów 

 

Cele nauczania 

Pod koniec tego modułu uczniowie zdobędą: 

• Wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej. 

• Wiedzę na temat możliwości oferowanych przez technologię dronów 

w przedsiębiorczości. 

• Zrozumienie wymagań stawianych dronom przez biznes. 



• Zrozumienie, w jaki sposób technologia ta może wpłynąć na firmy. 

 

Plan szkolenia 

Trener przedstawi cele nauczania i podstawowy zarys wykładu: 

 

• Przedsiębiorczość społeczna. 

• Wprowadzenie (zalety dronów). 

• Wpływ technologii dronów na firmy. 

• Przedsiębiorczość z wykorzystaniem dronów. 

 

Trener zadba również o to, aby zapewnić niezbędny sprzęt: komputery / laptopy, 

dostęp do internetu oraz dostosować oświetlenie, kontrast ekranu, wielkość liter dla 

osób z wadami wzroku. Trener upewni się również, że wszystkie filmy mają napisy 

dla osób z wadami słuchu. 

 

Ustalenie co uczestnik już wie 

Aby dowiedzieć się, co już wie kursant, trener może zadać następujące pytania: 

• Czym jest przedsiębiorczość społeczna? 

• Jak innowacje wpływają na sektor społeczny? 

• Jaki wpływ ma technologia dronów na istniejące sektory / firmy? 

• Co nazywamy przedsiębiorczością dronów? Kto jest przedsiębiorcą 

dronowym? 

• Jakie są możliwości biznesowe dla przedsiębiorcy dronowego? Jakie są 

najczęstsze przeszkody i wyzwania? 

 

Jak, dlaczego, kiedy 

Rozpocznij od przedsiębiorczości społecznej i wyjaśnij pojęcia innowacji 

społecznych, ekonomii społecznej. Kontynuuj prezentując 6 etapów opracowywania 

innowacyjnego pomysłu: 

• Sugestie, burza mózgów i diagnoza. 

• Propozycje i pomysły. 

• Prototypy i eksperymenty. 

• Uprawomocnienie. 

• Organizacja i dyfuzja. 

• Zmiana systemu odniesienia. 

 

Zakończ tę część, odnosząc się do innowacji społecznych dotyczących sektora 

publicznego, gospodarki i dotacji.  

 

Następnie kontynuuj prezentując wpływ technologii dronów na przedsiębiorstwa 

i pokaż jakie są główne sektory korzystające z dronów, oraz w jaki sposób 

korzystając z tej technologii zmieniły się takie sektory jak: rolnictwo, energetyka, 

media i rozrywka, inżynieria lądowa, telekomunikacja, logistyka, ubezpieczenia, 

bezpieczeństwo, górnictwo. 



Następnie zapoznaj uczniów z pojęciem przedsiębiorczości dronów i definicją 

przedsiębiorcy dronowego. Kontynuuj opisując jakie przeszkody i wyzwania czekają 

przedsiębiorców na tym rynku. Zaprezentuj linki, które prezentują zalety i wady 

technologii dronów (rysunek 10). 

 

Rysunek 10: url: grinddrone.com/drone-features/advantages-and-disadvantages-drone 

 

Zadania 

• Przygotuj się, przeglądając slajdy wykładów i zapoznaj się z terminologią. 
• Zadawaj uczniom pytania dotyczące przedsiębiorczości dronów i rozpocznij 

burzę mózgów, celem zidentyfikowania jak największej liczby możliwości / 

wyzwań i przeszkód stojących na rynku dronów. 

• Każ kursantom pomyśleć o przedsiębiorstwie społecznym, które będzie 

wykorzystywać technologię dronów. Poproś ich, aby pomyśleli 

o przedsiębiorstwie społecznym, które obejmowałby osoby niepełnosprawne 

i technologię dronów. 

 

 

MODUŁ 11: TECHNOLOGIA DRONÓW JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Cel 

Zaprezentowanie kursantom koncepcji integracji społecznej osób niepełnosprawnych 

za pomocą dronów 

 

Cele nauczania 

Pod koniec tego kursu uczniowie: 

• Będą znać definicje wykluczenia społecznego i włączenia społecznego. 



• Będą w stanie wymienić różne rodzaje niepełnosprawności i dowiedzą się 

więcej o profilu i potrzebach osób niepełnosprawnych. 

• Będą wiedzieć więcej o możliwościach / zastosowaniach i wynikających z nich 

korzyściach technologii dronów w integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

Plan szkolenia 

Trener przedstawi cele nauczania i podstawowy zarys wykładu: 

• Informacje ogólne. 

• Profil kursanta. 

• Zidentyfikowany opis problemu. 

• Możliwości / zastosowanie przedsiębiorczości. 

• Wynikające z tego korzyści. 

 

Trener zadba również o to, aby zapewnić niezbędny sprzęt: komputery / laptopy, 

dostęp do internetu oraz dostosować oświetlenie, kontrast ekranu, wielkość liter dla 

osób z wadami wzroku. Trener upewni się również, że wszystkie filmy mają napisy 

dla osób z wadami słuchu. 

 

Ustalenie co uczestnik już wie 

Aby dowiedzieć się, co już wie kursant, trener może zadać następujące pytania: 

• Co opisujemy jako wykluczenie społeczne / włączenie społeczne? 

• Jaka jest definicja niepełnosprawności? 

• Czy możesz wymienić różne rodzaje niepełnosprawności? 

• Jakie są potrzeby niepełnosprawnego kursanta? 

• W jaki sposób osoby niepełnosprawne są wykluczone? 

• W jaki sposób można sądzić, że technologia dronów może stać się 

narzędziem integracji społecznej osób niepełnosprawnych? 

 

Jak, dlaczego, kiedy 

Rozpocznij od przedstawienia definicji wykluczenia społecznego, wyjaśniając, że 

powstało wiele różnych definicji tego pojęcia i że nie istnieje powszechnie 

uzgodniona definicja tego terminu. Podaj kursantom przykłady, aby zrozumieli lub 

zachęć ich do burzy mózgów w poszukiwaniu definicji wykluczenia społecznego. 

Następnie wprowadź termin włączenia społecznego i poproś grupę by 

przedyskutowała, uczucia, które towarzyszą osobie, która jest włączona społecznie. 

Następnie wspomnij, że choć istnieją różne grupy, które stoją w obliczu wykluczenia 

społecznego na potrzeby tego wykładu, skupisz się na wykluczeniu osób 

niepełnosprawnych. Kontynuuj wyjaśnianie profilu osoby niepełnosprawnej i definicji 

niepełnosprawności. Następnie odnieś się do potrzeb niepełnosprawnych 

uczestników szkolenia i różnych rodzajów niepełnosprawności. Użyj tekstu podanego 

na stronie 6, aby lepiej zobrazować to uczestnikom. W przypadku, gdy wśród osób 

szkolonych są osoby niepełnosprawne, zachęcaj je do dyskusji z innymi 



i przedstawienia swoich poglądów. Ważne jest, aby nie naciskać ich, jeśli nie czują 

się komfortowo rozmawiając z grupą, ale także nie wykluczać ich, jeśli chcą mówić. 

Kontynuuj przedstawianie problemu przez zaprezentowanie kluczowych form 

wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i występujących barier 

w znalezieniu przez nie zatrudnienia.  Pokaż jak technologia dronów może służyć 

jako narzędzie do walki z wykluczeniem społecznym i zobrazuj możliwości, które 

oferuje zwłaszcza osobom niepełnosprawnym fizycznie. Pokaż swoim uczestnikom 

wideo z YouTube z HandiDrone (rysunek 11) i przedyskutuj z nimi możliwości, jakie 

oferuje technologia dronów w sektorze zatrudnienia i edukacji w celu włączenia osób 

niepełnosprawnych. Zakończ swój wykład podsumowując wynikające z tego korzyści. 

 

 
Rysunek 11: YouTube Video“HandiDrone, LADAPT fights prejudice with a drone invasion!” 

 

Zadania 

• Przygotuj się, przeglądając slajdy wykładów i zapoznaj się z terminologią. 

• Obejrzyj filmy z YouTube dostarczone na wykładzie i zachęć uczestników do 

znalezienia innych przykładowych filmów. 

• Zamknij zajęcia wspólną dyskusją na temat innych możliwości wykorzystania 

technologii dronów do integracji społecznej osób niepełnosprawnych. 

MODUŁ 12: PRZYSZŁOŚĆ DRONÓW 

 

Cel 

Przedstawienie przyszłości technologii dronów  

 

 



Cele nauczania 

Pod koniec tego kursu uczniowie będą: 

• Rozumieć potencjał technologii dronów. 

• Zdobędą wiedzę na temat trendów i obszarów rozwoju tej technologii. 

• Mieć wiedzę na temat miniaturyzacji dronów, autonomii i rojów. 

 

Plan szkolenia 

Trener przedstawi cele nauczania i podstawowy zarys wykładu: 

• Wprowadzenie. 

• Miniaturyzacja dronów. 

• Zwiększenie autonomii dronów. 

• Wykorzystanie dronów w rojach. 

 

Trener zadba również o to, aby zapewnić niezbędny sprzęt: komputery / laptopy, 

dostęp do internetu oraz dostosować oświetlenie, kontrast ekranu, wielkość liter dla 

osób z wadami wzroku. Trener upewni się również, że wszystkie filmy mają napisy 

dla osób z wadami słuchu. 

 

Ustalenie co uczestnik już wie 

Ponieważ temat tego modułu dotyczy przyszłych trendów i rozwoju sektora dronów, 

możesz zadać następujące pytanie: 

• Jakie są główne trendy, które napędzają rozwój tego sektora? 

 

Jak, dlaczego, kiedy 

Rozpocznij kurs, zadając uczestnikom pytanie, jak wyobrażają sobie przyszłość 

dronów. Po omówieniu kilku opinii przedstaw trzy główne trendy, które napędzają 

rozwój w sektorze technologii dronów 

• Miniaturyzacja. 

• Autonomia. 

• Roje. 

 

Zakończ swój wykład, odtwarzając kursantom imponujący film o pokazie dronów w 

Chinach (rysunek 12). 

 



 
Rysunek 12: YouTube Video «The Biggest Drone Show in China! Watch This Breathtaking Drone Airshow in 

South China's Guangzhou” 

 

 

Zadania 

• Przygotuj się, przeglądając slajdy wykładów i zapoznaj się z terminologią. 
• Obejrzyj filmy z YouTube dostarczone na wykładzie i wybierz, które z nich 

najlepiej pasują do Twoich uczniów i wpisują się w czas dostępny na Twój 

wykład. 
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