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66
партньори

База данни и ръководство за
образователна роботика
Онлайн курс за обучение „Използване
на роботи в помощ на образователните
резултати за възрастни обучаеми“

Цикъл от уебинари за преподаватели
относно използването на
образователна роботика
Учебна дейност: Обучение за обучители
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ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

В  ТОВА  ИЗДАНИЕВ  ТОВА  ИЗДАНИЕ

HEART
ПРОЕКТ NO. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035164
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Основната цел на проекта HEART е да увеличи капацитета
на образователните системи за възрастни в страните
партньори във връзка с ангажирането на възрастните
обучаеми в образованието и обучението чрез използване
на технологии за роботика. Проектът също така има за
цел да допринесе за социалното включване на обучаемите  

с увреждания чрез повишаване на капацитета на
преподавателите, които работят с тях.

СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА?

Проект HEART 

ЦЕЛИ И ТАРГЕТ ГРУПИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ
СРЕЩАТА НА
ПАРТНЬОРИТЕ ПО
ПРОЕКТА

Проектът стартира
на01-11-2021 и ще
приключи на 01-11-

2023

44
резултата



"Кажи ми и ще забравя,

научи ми и ще помня,

включи ми и ще уча." 

Xunzi

ЦЕЛИ
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Целите на този проект са съсредоточени
основно върху подобряване на капацитета на
преподавателите да предоставят образование и
обучение за възрастни обучаеми чрез
използване на технология за роботика. Освен
това, ние се стремим преподавателите да
предоставят образование и обучение, които са
специфични за нуждите на обучаемите с
увреждания.

Една от нашите цели е да картографираме
областта на образователната роботика и да
подобрим разбирането на взаимовръзките
между технологиите и практиките, съотносими
към нуждите на възрастните обучаеми.

Стремим се към създаването на международна
мрежа от обучители и преподаватели със
специфични познания в областта на
образователната роботика в страните
партньори. Желаем да подобрим синергията
между образованието за възрастни, висшето
образование и секторите на роботиката чрез по-

целенасочено използване на роботизирани
технологии. И накрая, да спомогнем за
повишаването на капацитета на партньорите от
различните страни по проекта и да осигурим
ползотворно сътрудничество между тях.

Преподаватели на възрастни обучаеми
Преподаватели и професионалисти с
фокус върху преподаването на хора с
увреждания
Експерти от партньорските организации,

които ще бъдат обучени като ментори
Специалисти от сектора на висшето
образование-учители,

преподаватели,обучители, изследователи
и други специалисти,работещи в
департаментите по роботика в
различните университети,

специализирани в образователната
роботика

Възрастни обучаеми, които ще се
възползват от подобрените умения и
компетенции на преподавателите
Възрастни обучаеми с увреждания, които
да се възползват от целите на проекта
Компании и изследователи в сектора на
роботиката, които работят върху
разработването на образователни роботи

ДИРЕКТНИ таргет групи

ИНДИРКЕТНИ таргет групи

ТАРГЕТ  ГРУПИ



„ПОДКР ЕПАТА  НА  ЕВРОПЕЙСКА ТА  КОМИСИЯ  ЗА  СЪЗДАВАНЕ ТО  НА  Т А ЗИ  ПУБЛИКАЦИЯ  НЕ  ПРЕДС ТАВЛЯВА  ОДОБРЕНИЕ  НА
СЪДЪРЖАНИЕТО ,  КОЕ ТО  ОТРАЗЯВА  ВЪЗ ГЛ ЕДИТ Е  САМО  НА  АВТОРИТ Е ,  И  КОМИСИЯТА  НЕ  МОЖЕ  ДА  НОСИ  ОТ ГОВОРНОСТ  ЗА

КАКВОТО  И  ДА  Е  ИЗПОЛЗВАНЕ  НА  ИНФОРМАЦИЯТА ,  СЪДЪРЖАЩА  С Е  В  НЕЯ “ .
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 ПЪРВА  ПАРТНЬОРСКА  СРЕЩА

Първата партньорска среща се състоя в LODZ, Полша на 21 и 22

януари. По-голямата част от партньорите участваха присъствено на
място, но поради ограниченията следствие на Covid-19 един от тях
участваше онлайн.

В края на срещата всички партньори бяха доволни от дневния й
ред, проведените разговори и окончателните решения, които бяха
приети. Бяха взети решения за следващите стъпки по изпълнението
на проекта, индивидуалните задачи на всеки партньор и сроковете
за изпълнение на резултатите.

POLITECHNIKA LODZKA бяха партньорът-организатор на срещата,

който изпълни всичко свързано с предоставяне на място за срещата
на консорциума, имаше ангажимент по всички въпроси, свързани с
настаняването и изхранването на останалите партньорски
организации. Като цяло, тази първа среща премина в задружен дух
и приятно преживяване за всички.

ПАРТНЬОРИ

ОБЩУВАЙТЕ  С  НАС

HEART Project Erasmus+

http://www.enabling.gr/
https://p.lodz.pl/
http://www.openeurope.es/
https://istitutosorditorino.org/index.php/it/
https://www.lidi-smart-solutions.com/
https://eu-dev.eu/
https://www.facebook.com/HEART-Project-Erasmus-107865021850088/

