
Н
О

М
Е

Р
 Н

А
 П

Р
О

Е
К

Т
А

: 
20

21
-1

-P
L

O
1-

K
A

22
0

-A
D

U
-0

0
0

0
35

16
4 

  
 

HEART

#2
Изграждане на базови
познания относно
образователната
роботика и подобряване
на разбирането на
връзката между
технологиите и
практиката, подходящи
за нуждите на учащите
възрастни.

#1
Подобряване
способностите на
преподавателите да
предоставят специфично
за нуждите на учащите с
увреждания образование и
обучение, използвайки
роботизирана технология.

Целите 
на нашия проект

Съдействие на
преподавателите
да обучават чрез
роботизирани
инструменти

#3
Създаване на
международна мрежа от
обучители и
преподаватели, имащи
специфични познания в
областта на
образователната
роботика в партниращите
си страни.



Усъвършенстване на
възможностите на
партньорите, които са част
от проекта, както и
укрепване
сътрудничеството между
тях.

HEART

#5

#4

Подобряване на
взаимодействието между
образованието за
възрастни, висшето
образование и секторите
на роботиката, чрез по-

целенасочено използване
на роботизирани
технологии.

Целите 
на нашия проект

Съдействие на
преподавателит
е да обучават
чрез
роботизирани
инструменти

Резултати
от проекта!

Успешно проучване на
приложението на роботизираната
технология, подпомагаща
възрастните учащи и хората с
увреждания- създадена е лесно
достъпна онлайн база данни.

Създадено ръководство за целевите
групи, относно използването на
роботи за подпомагане на
обучаващите се, което да работи
паралелно с онлайн базата данни.

Разработен и тестван онлайн курс
за обучение, който да надгради
способностите на целевите групи.

Сформирана мрежа от обучени
професионалисти (относно
използването на роботи за
подпомагане на възрастни учащи),
с цел подкрепа и обучение на
целевите групи.



Партньори

"e-NABLE Greece" са нашите партньори от
Гърция.

"Open Europe" е испанският ни партньор. 

Партньор от Полша е "Lodz University of

Technology". 

Партньорът от България е "Европейската
фондация за развитие".

"Istituto Dei Sordi Di Torino" е италианският
ни партньор.

Партньорите от Нидерландия са "Lidi

Smart Solutions".



Посетете нашата Facebook
страница

ЗА ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ:

Или нашия
уебсайт!

Тук!

Този проект е финансиран от програма Еразъм+ на Европейския
съюз. Информацията и възгледите, изложени в тази публикация, са
на автора(ите) и не отразяват непременно официалното становище
на Европейския съюз. Нито институциите и органите на
Европейския съюз, нито което и да е лице, действащо от тяхно име,
могат да бъдат държани отговорни за използването на каквато и да е
информация, съдържаща се тук.

С приключването на проекта "HEART",
се очакват: 

Съдействие на
преподавателите да

обучават чрез роботизирани
инструменти

 1.      Подобрени възможности на
преподавателите относно включването на роботи в
процеса на преподаване и обучение на възрастни

учащи              

 2.     Подобрени възможности на преподавателите
(включително професионалисти, които не са

учители) относно  включването на роботи в
процеса им на работа с учащи се с увреждания, за

да ги включат в образователния процес и да

подобрят резултатите им от обучението                                 

 3.    Подобряване на възможностите на
партниращите си организации свързани със

затрудненията при включването на роботи в

образованието на възрастни и сформиране на

мрежа от професионалисти в областта

 4.    Разширяване на познанията относно

въздействието на роботизираната технология за

подпомагане на образователните резултати сред и

извън целевите групи

 5.    Създаване на взаимовръзки и взаимодействия

между образованието за възрастни, висшето

образование и секторите на роботиката, както и

между държавите, участващи в проекта.

Ползата от проекта за непряката целева група от

възрастни учащи (включително и учащи хора с

увреждания) ще се изрази в подобрените резултати от

обучението и развитието им, понижаване случаите на

прекъсване на образованието, подобрена готовност за

пазара на труда и намаляване риска от социално

изолиране. Това ще доведе и до резултати по

отношение на равнопоставеността и многообразието в

обществото, както в страните-партньори, така и извън

тях.

https://www.facebook.com/HEART-Project-Erasmus-107865021850088/?ref=page_internal

