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Този проект (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) е финансиран с подкрепата 
на Европейската комисия, програма „Учене през целия живот“. Тази брошура 
отразява вижданията само на автора и Комисията не може да бъде отговорна за 
каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се тук. 

За проекта

Проект„Обучителни роботи в 

п о м о щ  н а  у ч а щ и  с ъ с  

специални образователни 

потребности“ (ЕDUROB) е 36-

месечен проект в сфера 

„Образование и култура“ и е 

съфинансиран от Европей-

ската комисия. Седем партньо-

в помощ на учащи 
със специални 
образователни 
потребности 

Обучителни 
роботи 

ра от Европа разработват обучителни стратегии с изпол-

зване на роботи за лица със специални образователни 

потребности, както и обучителни материали, валидирани 

чрез шест пилотни тествания. 
Проектът ЕDUROB има за цел да докаже, че когнитивното 

развитие може да бъде засилено посредством медиирана 

форма на обучение чрез използване на роботи. Въз основа 

на тази теория ЕDUROB предлага новаторски подход на 

преподаване, който има за цел да насърчи ученето, 

адресирайки също и силно необходимите преносими и 

социални умения, оползотворявайки възможностите, 

предложени от завладяващата същност на роботиката. 

Проектът ще се стреми към валидиране на иновативните и 

базирани на роботиката стратегии за преподаване и 

учене, което дава възможност за диверсификация и 

персонализация на учебните пътеки и ще остави нашите 

целеви групи да постигнат учебни цели, които са извън 

възможностите имс други обучителни методи. 
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Обучителните роботи са мощен алтернативен метод в 
помощ на обучителния процес за учащи със затруднения в 
ученето. Чрез използването на специалните сензори и 
камера роботите могат да бъдат програмирани да си 
взаимодействат с учащите в конкретни дейности с цел да 
ги насърчат и ангажират в обучителния процес. Някои 
лица с увреждания могат да сметнат роботите за по-
достъпни и увлекателни, отколкото традиционните методи 
използвани в учебния процес. Роботите могат да играят 
ключова роля за повишаване на ефективността на 
неформалното обучение, което повечето деца развиват по 
естествен път докато играят.

Този проект разгръща медиираното учене чрез използване на 
роботи като главен подход за придобиване на социални и 
комуникативни умения от лица с обучителни трудности. Този 
подход се основава на новаторски процес на преподаване, 
който стимулира подобренията в когнитивните процеси на 
учащите като същевременно адресира и темите от учебната 
програма. Иновацията е в употребата на роботите като 
средство за ангажиране и завладяване на вниманието на 
учащите с обучителни трудности като същевременно те 
придобиват социални и комуникативни умения. Проектът е 
насочен към учащи с обучителни трудности и има за цел те да 
придобият силно необходимите умения, с които да могат да 
функционират в днешното общество, фокусирайки се предимно 
върху социалните и комуникативните умения, както и тези за 
сътрудничество. Те са необходими не само в краткосрочен 
план, но са от съществено значение и за бъдещата трудова 
заетост, давайки на учащите с обучителни трудности по-
независим живот. 

Кой може да 
се възползва 
от проекта?

Какво 
предлага 
проекта?

Учители/Обучители в 
сферата на специалната 
педагогика 

Учащи с обучителни 
трудности

Лица, грижещи се за хора 
с увреждания

Семейства на учащи с 
обучителни трудности

Специализирани 
училища/центрове

Университети/Колежи

Организации на/за хора с 
увреждания

Законодатели


