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Projekt (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) powstał dzięki finansowemu wsparciu 
Komisji Europejskiej. Prezentowana ulotka odzwierciedla jedynie stanowisko autora. 
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość 
merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

O czym 
jest 
projekt?

Robotyka edukacyjna dla 
uczniów z zaburzeniami  
uczenia się (EDUROB) to 
t r z y l e t n i  p r o j e k t  
współf inansowany przez 
Komisję Europejską w ramach 
działań ukierunkowanych na dla uczniów 

z zaburzeniami 
uczenia się

Robotyka 
edukacyjna 

zmiany w edukacji. Siedmiu europejskich partnerów 
opracowuje innowacyjną metodę zapośredniczonego 
przez obecność robotów nauczania uczniów z 
zaburzeniami uczenia się, w oparciu o materiał 
treningowy przygotowany w trakcie sześciu badań 
pilotażowych.
Celem projektu EDUROB jest weryfikacja tezy, iż rozwój 
poznawczy może być stymulowany poprzez uczenie się 
zapośredniczone przez obecność robotów. W nawiązaniu 
do teorii projekt EDUROB proponuje nowatorskie 
podejście ukierunkowane na stymulację procesu uczenia 
się oraz umiejętności społecznych dzięki możliwościom, 
jakie ujawniają  roboty. Projekt ma także potwierdzić 
skuteczność  innowacyjnych strategii nauczania i uczenia 
się z wykorzystaniem robotów, dzięki którym proces 
u c z e n i a  s i ę  g r u p y  d o c e l o w e j  m o ż e  b y ć  
zindywidualizowany, a osiągnięcie celów edukacyjnych 
niezależne od zastosowania innych metod.
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Roboty mogą stanowić skuteczną alternatywną pomoc w 

nauczaniu uczniów z zaburzeniami uczenia się. Dzięki 

wykorzystaniu złożonych układów czujników mogą  być 

zaprogramowane w sposób ułatwiający podejmowanie 

interakcji z uczniami, aby zachęcać ich i angażować w 

działania edukacyjne. Niektórzy uczniowie mogą, z 

robotem zdecydowanie łatwiej, aniżeli z człowiekiem, 

nawiązywać kontakty pozbawione lęku. Roboty mogą 

odgrywać kluczową rolę w podnoszeniu jakości 

nieformalnego uczenia się poprzez zabawę.

Projekt proponuje zapośredniczone poprzez obecność robotów 

uczenie się jako metodę umożliwiającą osobom z 

zaburzeniami uczenia się rozwijać społeczne i komunikacyjne 

umiejętności. Podejście to opiera się na nowoczesnym 

rozumieniu procesu kształcenia, jako procesie poszerzenia 

poznawczych kompetencji uczniów. Innowacja dotyczy 

wykorzystania robotów jako środka angażującego uwagę 

uczniów z zaburzeniami uczenia się i rozwijającego ich 

umiejętności współpracy w grupie. Projekt skierowany jest do 

grupy docelowej z zaburzeniami uczenia się, a jego celem jest 

rozwijanie niezbędnych dla funkcjonowania w nowoczesnym 

społeczeństwie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. 

Umiejętności te są nie tylko niezbędne w codziennym życiu, 

lecz także ważne dla przyszłego funkcjonowania zawodowego,  

dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie niezależności 

osobistej.

Kto może 
skorzystać 
z projektu?

Co oferuje 
projekt 
EDUROB?

Pedagodzy specjalni i 
terapeuci;

Uczniowie z zaburzeniami  
uczenia się;

Opiekunowie osób 
niepełnosprawnych;

Rodziny uczniów z 
zaburzeniami uczenia się;

Szkoły specjalne i ośrodki 
szkolno-wychowawcze;

Uniwersytety i szkoły 
pomaturalne;

Stowarzyszenia osób z 
niepełnosprawnością;

Decydenci  


