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Proje 
ne 
hakkındadır?

Öğrenme Güçlüğü o lan 

Öğrenciler için Eğitici Robot 

Tasarımı (Edurob) Avrupa 

Ko m i s y o n u  t a r a f ı n d a n  

desteklenen 36 aylık bir eğitim 

Öğrenme Güçlüğü olan Öğrenciler için 

Eğitici Robot 
Tasarımları 

ve kültür projesidir. Avrupa'dan yedi ortak kurum 

tarafından öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin robotik 

kullanılarak, bu fikir için tahsis edilmiş eğitim materyali ile 

desteklenen ve altı adet pilot çalışmayla doğrulanmış 

yenilikçi öğrenme stratejileri geliştirmektedir. 
Edurob Projesi, bilişsel gelişimin robot destekli öğrenme 

yoluyla artırılabileceği gerçeğinden yararlanılması 

amaçlamaktadır. Bu teoriye dayanarak, Edurob Projesi 

robotların çekici ve sürükleyici yapısının sunduğu 

olanakları kullanarak, gerekli sosyal becerileri ele alırken 

öğrencinin öğrenmesini teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir 

öğretim yaklaşımı önermektedir. Proje, öğrenme 

yollarının kişiselleştirmesini ve çeşitlendirilmesini 

sağlayan robotik tabanlı yenilikçi öğrenme ve öğretme 

stratejilerini doğrulama amacındadır ve hedef 

gruplarımızın diğer yöntemlerle ulaşamadıkları normal 

öğrenme hedeflerine ulaşmaklarını sağlayacaktır. 
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Robotlar öğrenme engeli bulunan öğrenciler için güçlü bir 

alternatif öğrenme yöntemini sağlayabilir. Modern 

robotlar, mevcut çoklu algılayıcı/sensör dizilerinden 

yararlanarak, öğrenme faaliyetlerinde öğrencileri teşvik 

edip, meşgul olmalarını sağlamak için belirli şekillerde 

etkileşimli olarak programlanabilir. Öğrenciler, robotlar ile 

meşgul olmalarını öğretmenlerine göre daha kolay ve 

rahat bulabilir. Robotlar, birçok çocuğun oyun oynarken 

doğal ortamda yaygın öğrenmeyi artırmada önemli bir rol 

oynayabilir. 

Edurob Projesi öğrenme güçlüğü olan bireylerin sosyal ve 

iletişim becerileri kazanmaları için ana yaklaşım olarak robotik 

kullanarak öğretmeyi planlamaktadır. Bu yaklaşım, okul 

müfredat konularını ele alırken, öğrencilerin bilişsel süreçlerde 

gelişimini sağlayan yeni bir öğretim sürecine dayanır. Buradaki 

yenilik, öğrenme güçlüğü olan bireylere sosyal iletişim ve 

işbirliği temelli becerileri kazandırmak için onları meşgul edici 

ve doğrudan ilgilenecekleri bir araç olarak robotik kullanımında 

yatmaktadır. Proje öğrenme güçlüğü olan öğrencileri hedef 

kitle olarak ele almakta ve özellikle sosyal, iletişim ve işbirliği 

becerilerine odaklanarak, günümüz toplumunda aktif yer 

almaları için üst seviyede gerekli olan becerileri kazanmalarını 

amaçlamaktadır. 

Projeden 
kimden 
faydalanabilir?

Proje 
neler 
sunuyor?

Özel eğitim öğretmenleri;

Öğrenme güçlüğü bulunan 
öğrenciler;

Gölge öğretmenler;

Öğrenme güçlüğü bulunan 
öğrencilerin aileleri;

Özel eğitim kurumları;

Üniversiteler;

Engelliler için çalışan 
kurumlar;

Engelli bireylerin kurumları;

Politika yapıcı kurumları 


