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HEART

#2
Breng het gebied van

educatieve robotica in

kaart en vergroot het

begrip van de onderlinge

verbanden tussen

technologieën en

praktijken, relevant voor

de behoeften van

volwassen lerenden

#1
Verbeter de capaciteit van
opvoeders om onderwijs
en training te bieden die
specifiek zijn voor de
behoeften van leerlingen
met een handicap door
het gebruik van
robottechnologie

De
doelstellingen
van ons project

Help
onderwijzers
om les te
geven via
robot-
hulpmiddelen

#3
Creëer een

internationaal netwerk

van trainers en opleiders

met specifieke kennis op

het gebied van

onderwijsrobotica in de

partnerlanden



het verhogen van de

capaciteit van de

partners uit de

verschillende

projectlanden en

verbeterde

samenwerking tussen

hen.

HEART

#5

#4
De synergiën tussen het
volwassenenonderwijs,
het hoger onderwijs en de
roboticasectoren
vergroten door meer
gericht gebruik van
robottechnologieën.

De
doelstellingen
van ons projectHelp

onderwijzers
om les te
geven via
robot-
hulpmiddelen

De resultaten
van ons project!
Het in kaart brengen van het
gebruik van robottechnologie ter
ondersteuning van volwassen
leerlingen, inclusief leerlingen met
een handicap, met een gecreëerde
doorzoekbare online database is
voltooid.
Een gids geproduceerd voor de
doelgroepen over het gebruik van
robots om leerlingen te
ondersteunen, te gebruiken naast
de online database

Online training ontwikkeld en getest
als leermiddel om de competenties
van de doelgroepen te verbeteren

Een netwerk gecreëerd van
getrainde professionals over het
gebruik van robots om volwassen
leerlingen te ondersteunen, die
ondersteuning en training kunnen
bieden aan de doelgroepen



PROJECT
PARTNERS

e-NABLE Greece is de partner uit

Griekenland.

Open Europe is de partner uit Spanje.

Lodz University of Technology is de partner

uit Polen.

European Development Foundation is de

partner uit Bulgarije.

Istituto Dei Sordi Di Torino is de partner uit

Italië.

Lidi Smart Solutions is de partner uit

Nederland.



Bezoek onze Facebook
pagina!

VOOR MEER
INFORMATIE

Onze website

Klik hier!

Dit project is gefinancierd door het Erasmus+ Programma van de
Europese Unie. De informatie en standpunten in deze publicatie zijn die
van de auteur(s) en geven niet noodzakelijk de officiële mening van de
Europese Unie weer. Noch de instellingen en organen van de Europese
Unie, noch personen die namens hen optreden, kunnen
verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat van de daarin
opgenomen informatie kan worden gemaakt.

Na voltooiing van het HEART-project
worden de volgende effecten verwacht: 

Help onderwijzers om
les te geven via robot-

hulpmiddelen
 

    Verbeterde capaciteit van docenten om
robots te integreren in het onderwijs- en
trainingsproces voor volwassen leerlingen
     Verbeterde capaciteit van opvoeders
(inclusief niet-lerarenprofessionals) om robots
te integreren in hun werk met leerlingen met
een handicap om hun inclusie in het onderwijs
en betere leerresultaten te bereiken                           
     Verbeterde capaciteit van de
partnerorganisaties met betrekking tot het
gebruik van robots ter ondersteuning van
volwasseneneducatie en een gecreëerde pool
van professionele trainers op dit gebied
    Verbeterde kennis over de impact van
robottechnologie om onderwijsresultaten te
ondersteunen en bewustmaking van het
probleem bij en buiten de directe doelgroepen
 Interconnecties en synergiën creëren tussen
het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en
de roboticasectoren,           alsook tussen de
projectlanden.

         
1.

2.

3.

4.

5.

De impact van het project op de indirecte
doelgroep van lerende volwassenen (inclusief
lerenden met een handicap) zal blijken uit de
verbeterde leer- en ontwikkelingsresultaten,
minder uitval, een grotere bereidheid voor de
arbeidsmarkt en een kleiner risico op sociale
uitsluiting . Dit heeft voordelen op het gebied van
gelijkwaardigheid en diversiteit in de samenleving
als geheel, zowel binnen de projectlanden als
daarbuiten.


