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Šis projektas 543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP finansuojamas remiant 
Europos Komisijai. Šis lankstinukas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija 
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Apie ką 
EDUROB 
projektas?

M o ko m o s i o s  r o b o t i k o s  
mokiniams su mokymosi 
sutrikimais projektas EDUROB 
yra 36 mėnesių projektas 
finansuotas pagal Europos 
Komisijos Mokymosi visą 
gyvenimą paramos programą.  
Septynių Europos sąjungos 

mokiniams 
su mokymosi 
sutrikimais

Mokomoji 
robotika 

šalių partneriai dalyvauja projekte kuriant inovatyvias 
robotų tarpininkavimu pagrįstas mokymo strategijas 
mokiniams, turintiems mokymosi sutrikimų.  Šiam tikslui 
bus paruoštas specialus mokomosios medžiagos paketas 
bei atliktos šešios testavimo studijos.  EDUROB projekte 
siekiama praktiškai išnaudoti moksliškai patvirtintą faktą, 
kad kognityvinį lavinimą galima praturtinti robotų 
tarpininkaujamu mokymu(si). Remiantis šia teorija, 
projektas siūlo inovatyvų mokymo metodą, kuriuo 
siekiama skatinti mokinių mokymąsi kartu lavinant labai 
reikalingus perduodamus ir socialinius įgūdžius, 
pasinaudojant robotų specifinėmis  galimybėmis - 
sudominti ir įtraukti mokinius į procesą. Projektas sieks 
įteisinti inovatyvias – robotikos pagrindu veikiančias 
mokymo ir mokymosi strategijas, kurios leis diversifikuoti 
ir individualizuoti mokymo(si) būdus ir taip sudarys 
sąlygas projekto tikslinei grupei pasiekti mokymosi tikslų, 
kurie paprastai sunkiai pasiekiami kitais metodais. 

Notingemo Trent universitetas,
Mokslo ir technologijų centras – J. Karalystės
El. paštas: david.brown@ntu.ac.uk
Interneto svetainė: www.ntu.ac.uk
 
VŠĮ HITECO – Lietuva
El. paštas: projects@hiteco.eu
Interneto svetainė: www.hiteco.eu
 
Aias Bologna Onlus – Italija
El. paštas: info@aiasbo.it
Interneto svetainė: www.aiasbo.it

Interprojects – Bulgarija
El. paštas: interprojectsbg@gmail.com
Interneto svetainė:  www .interprojects.bg
 
Suleyman Sah universitetas - Turkija
El. paštas: projects@ssu.edu.tr
Interneto svetainė:  www.ssu.edu.tr
 
Polo Europeo della Conoscenza, IC Lorenzi - Italija
El. paštas:  poloeuropa@gmail.com
Interneto svetainė:  www.europole.org
 
Krokuvos pedagoginis universitetas - Lenkija
El. paštas:  joanna.kossewska@up.krakow.pl
Interneto svetainė:  www.up.krakow.pl

Partneriai

Daugiau 
informacijos:



 Robotai gali suteikti galingą alternatyvų mokymosi 
metodą mokiniams su mokymosi sutrikimais. 
Išnaudojant šiuolaikinių robotų jutiklių įvairove, galima 
užprogramuoti juos bendrauti su mokiniais ir specialiais 
būdais skatinti  bei įtraukti juos į mokymosi veiklas. Gali 
nutikti, kad mokiniams  lengviau įsitraukti į bendravimą 
su robotu nei įprastu mokytoju dėl juntamos mažesnės 
baimės. Robotai gali atlikti esminį vaidmenį praturtinant 
neformalų mokymąsi, kuriame dauguma vaikų natūraliai 
dalyvauja žaisdami.

Projekte pasinaudota robotika, kaip pagrindine mokymo 
tarpininkavimo priemone, leidžiančia mokinius su mokymosi 
sutrikimais įgyti socialinių ir bendravimo įgūdžių. Šis metodas 
remiais nauja mokymo procesu, kuris lemia mokinio 
kognityvinių procesų tobulėjimą mokantis mokymo 
programos dalykų. Inovacija yra pagrįsta robotikos, kaip 
sudominimo ir įtraukimo priemonės, naudojimu – mokiniai su 
mokymosis sutr ik imais taip įgyja social in ių i r  
bendradarbiavimui reikalingų bendravimo įgūdžių. Projektas 
orientuotas į mokinius su mokymosi sunkumais ir siekia padėti 
jiems įgyti labiausiai reikalingų įgūdžių leidžiančių funkcionuoti 
šiuolaikinėje visuomenėje, ypač didelį dėmesį skiriant 
socialiniams, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams. Šie 
gūdžiai ne tik reikalingi kasdieniame gyvenime, bet ateityje 
tampa lemiamais įsidarbinant, todėl iš esmės būtini 
savarankiškam gyvenimui. 

Kam 
naudingas 
projektas?

Ką 
projektas 
gali pasiūlyti?

Specialiųjų mokyklų, centrų 
spec. pedagogams/ 
mokytojams;

Mokiniams su mokymosi 
negalia;

Globėjams;

Šeimoms, turinčioms 
mokinių su mokymosi 
negalia;

Specialiojo ugdymo 
mokykloms / centrams;

Universitetams / kolegijoms;

Žmonių su negalia 
organizacijoms;

Politikos formuotojams.


