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HEART

#2
Przegląd obszaru robotyki

edukacyjnej i lepsze

zrozumienie powiązań

między technologiami a

ich zastosowaniami,

dostosowanymi do

potrzeb uczących się

dorosłych

#1
Zwiększenie umiejętności
edukatorów w zakresie edukacji
i szkoleń dostosowanych do
potrzeb uczących się
niepełnosprawnych z
wykorzystaniem technologii
robotyki

CELE
PROJEKTU

Help
Educators to
Teach though
Robotic Tools

#3
Stworzenie

międzynarodowej sieci

trenerów i edukatorów

posiadających konkretną

wiedzę z zakresu

zastosowania robotyki w

edukacji.



Zwiększenie potencjału

partnerów z różnych

krajów i zacieśnienie

współpracy między nimi

HEART

#5

#4
Stworzenie efektu synergii
między sektorem kształcenia
dorosłych, szkolnictwa
wyższego i robotyki poprzez
bardziej ukierunkowane
wykorzystanie technologii
robotyki w edukacji.

CELE
PROJEKTU

Help
Educators to
Teach though
Robotic Tools

EFEKTY PROJEKTU

Stworzenie przeglądu zastosowań
technologii robotycznej we
wsparciu uczących się dorosłych, w
tym niepełnosprawnych, w formie
internetowej bazy danych.

Opracowanie przewodnika dla grup
docelowych na temat korzystania z
technologii robotycznych w celu
wspierania uczących się dorosłych -
do wykorzystania wraz z bazą
danych
Opracowanie i wdrożenie kursu
szkoleniowego online - narzędzia do
podnoszenia kompetencji grup
docelowych

Stworzenie sieci współpracy
specjalistów w zakresie
wykorzystania robotów do
wspierania uczących się dorosłych,
którzy mogą zapewnić wsparcie i
szkolenia grupom docelowym



PARTNERZY
PROJEKTU

e-NABLE Greece jest partnerem z Grecji. 

Open Europe jest partnerem z Hiszpanii.

Politechnika Łódzka jest partnerem z Polski.

European Development Foundation jest

partnerem z Bułgarii.

Istituto Dei Sordi Di Torino jest partnerem z

Włoch.

Lidi Smart Solutions jest partnerem z

Holandii.



Odwiedź nasz profil na FB!

WIĘCEJ
INFORMACJI

Nasza strona

Kliknij tu!

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska
ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w
niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w
niej informacji.

Po zakończeniu projektu HEART
spodziewamy się następujących efektów::

 Help Educators to
Teach though 
Robotic Tools

1.  Większa świadomość nauczycieli w zakresie
zastosowania robotyki w procesie nauczania i
szkolenia uczących się dorosłych          
2.  Większa świadomość edukatorów (w tym
specjalistów niebędących nauczycielami) w
zakresie zastosowania robotów w pracy z
uczącymi się niepełnosprawnymi - wdrożenie idei
edukacji włączającej i osiąganie przez nich
lepszych wyników w nauce        
3. Zwiększenie świadomości organizacji
partnerskich w zakresie wykorzystania robotów
we wspieraniu edukacji dorosłych oraz stworzenie
sieci profesjonalnych trenerów
4. Poszerzenie wiedzy dotyczącej wpływu
technologii robotycznej na wspieranie wyników
edukacyjnych i podniesienie świadomości na ten
temat wśród i poza bezpośrednimi grupami
docelowymi
5. Stworzenie międzynarodowej sieci połączeń i
efektu synergii między sektorem szkolnictwa
wyższego, edukacji dorosłych i robotyki

Wpływ projektu na pośrednią grupę docelową uczących

się dorosłych (w tym uczących się z

niepełnosprawnościami) będzie widoczny w postaci

lepszych wyników w nauce i rozwoju, zmniejszonej

liczbie osób porzucających naukę, większej gotowości

do wejścia na rynek pracy i zmniejszonym ryzyku

wykluczenia społecznego. Wpisuje się to w ideę

zapewnienia równości i poszanowania różnorodności w

społeczeństwie - zarówno w krajach projektu, jak i poza

nimi.


