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2. Wstęp  

Dlaczego warto uczyć się robotyki i kodowania? 
 

Robotyka jest matką wszystkich przedmiotów.  

Integruje ona mechanikę, elektrykę, elektronikę, 

inżynierię sterowania, informatykę, technologię, 

matematykę, nauki ścisłe, a nawet sztukę.  

Praktyczne doświadczenie, jakim jest nauka 

projektowania, budowania i programowania 

robotów o coraz większej złożoności, może w 

znacznym stopniu wzmocnić pracę zespołową i 

umiejętność rozwiązywania problemów, a 

jednocześnie pomóc w poznaniu rzeczywistego zastosowania abstrakcyjnych pojęć matematyki, 

inżynierii i informatyki w praktyce 

 

Robotyka jest również coraz częściej uważana 

za numer cztery "R" edukacji, zaraz po tradycyjnych 

“Reading, wRriting and aRithmetic” (Czytanie, 

pisanie i arytmetyka). Współcześni uczniowie 

muszą posiadać szerokie kwalifikacje, aby odnieść 

sukces w niezwykle konkurencyjnej, napędzanej 

przez technologię erze. Robotyka integruje 

wszystkie dziedziny STEAM (ang. Science-Technology-Engineering-Arts-Maths) w taki sposób, w 

jaki żaden inny przedmiot nie jest w stanie tego dokonać.  

 

Kodowanie z drugiej strony jest również bardzo ważną dyscypliną. Wraz z postępem 

technologii, większość dzisiejszych zawodów nosi technologiczny akcent. Technologia i 

podstawowe umiejętności obsługi komputera nie są czymś, co społeczeństwo może 

zignorować. Idąc jeszcze dalej, Kodowanie jest integralną częścią ustanowienia solidnej 

mentalności, jak również zwiększenie zdolności adaptacyjnych do codziennych wyzwań, takich 
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jak w pracy, szkole, lub w każdym innym środowisku. Oferuje algorytmiczny sposób myślenia, 

który może pomóc w sytuacjach rozwiązywania problemów. Nauka kodowania uczy osobę, aby 

zrozumieć, jak działa współczesny świat, i oferuje krok do rozwiązywania problemów, które 

napotyka się codziennie w ich życiu. 

 

Kodowanie na własną rękę może być męczącym doświadczeniem i często zmęczenie jest 

jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się programiści. Połączenie kodowania z 

robotyką oferuje uczniom możliwość kodowania rzeczywistego obiektu - robota, który pokazuje 

natychmiast efekt i moc kodowania osobie kontrolującej go! Robotyka i Kodowanie dają 

możliwość uczenia się podczas zabawy w inspirującym środowisku! 

 
Nasze cele to: 
 

• zapewnienie integracji społecznej, dostępu i uczestnictwa uczniów niesłyszących lub 

upośledzeniem słuchu poprzez zaprojektowanie, opracowanie i ewaluację 

integracyjnego zestawu narzędzi i pakietu edukacyjnego do opracowywania, wdrażania i 

monitorowania różnych strategii mających na celu promowanie umiejętności 

kodowania/robotyki w środowiskach formalnych i nieformalnych 

 

• wykorzystywanie czasu wolnego od pracy w szkole (np. po szkole, w okresie letnim), aby  

w konstruktywny sposób tworzyć KLUBY ROBOTICS4DEAF dla uczniów w celu w celu 

zapewnienia integracji i dostępu 

 

• wprowadzenie odznak cyfrowych jako metody walidacji i nagradzania nabytych 

umiejętności kodowania, dzięki czemu osiągnięta zostanie możliwość transferu, 

wiarygodność i przejrzystość uczenia się pozaformalnego i przenikania do edukacji 

formalnej dzięki cyfrowym profilom uczestników, które będą dostępne online 

 

• tworzenie międzynarodowej współpracy między partnerami w celu organizacji zawodów 

Robotics4deaf, które zwiększą zainteresowanie i kreatywność uczniów 
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3. Rezultaty Projektu 

I. Rezultaty Projektu  

 
W każdym z rezultatów intelektualnych konsorcjum dążyło do stworzenia materiałów  
o jak najwyższej jakości i użyteczności, dążąc do przyciągnięcia jak największej liczby 
uczestników ze wszystkich grup docelowych. 

IO1. ROBOTICS4DEAF INCLUSIVE INDEX: Mapowanie sceny, identyfikacja wymagań i 

konstrukcja docelowych ram kompetencji kodowania we Włoszech, Grecji, Polsce, 

na Cyprze, Łotwie i Słowacji 

 

IO1 składa się z Raportu porównawczego prezentującego aktualną praktykę w Polsce, 
Włoszech, Grecji, Łotwie, Cyprze i Słowacji w zakresie umiejętności cyfrowych, kodowania i 
robotyki dla młodzieży niesłyszącej, potrzeb nauczycieli uczących osoby niesłyszące oraz 
uczniów (niesłyszących lub z wadą słuchu). Raport uwzględnia Rekomendacje UE oraz potrzeby 
zarówno nauczycieli, jak i uczniów, które zostały zarejestrowane i przeanalizowane na 
podstawie specjalnej ankiety. Zawiera również Poradnik, który zawiera wskazówki dotyczące 
tworzenia materiałów edukacyjnych dla uczniów niesłyszących na platformach e-learningowych 

Na koniec przedstawiono ramy kompetencji, podzielone na dwie grupy wiekowe uczniów, 10-
14 lat i 15-21 lat, w oparciu o umiejętności cyfrowe, które są potrzebne dzięki analizie raportu.  

 

https://robotics4deaf.eu/io1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://robotics4deaf.eu/io1/


                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – Przewodnik od A do Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

IO2. ROBOTICS4DEAF Eko-system do nauczania, uczenia i oceny przy użyciu wirtualnych 

odznak (Open Badge) 

W oparciu o IO1 (Kompetencje ROBOTICS4DEAF), IO2 rozwija wszystkie niezbędne materiały 
dydaktyczne do wspierania integracji umiejętności kodowania i robotyki w szkołach lub 
jednostkach specjalnych, do których uczęszczają niesłyszący uczniowie/osoby z wadą słuchu. W 
szczególności IO2 zawiera: 

• ROBOTICS4DEAF BANK DANYCH z szerokim wyborem narzędzi, zasobów, materiałów 
dydaktycznych, filmów, raportów, itp. bardzo przydatnych do wdrożenia KLUBÓW 
ROBOTICS4DEAFS 

• Dwa oddzielne Pakiety Nauczania, jeden dla każdej grupy wiekowej, dla umiejętności 
Kodowania/STEM (np. przewodniki dydaktyczne, moduły nauczania online, filmy 
edukacyjne/informacyjne itp. do nauczania uczniów Kodowania/Robotyki), w tym cztery 
(4) scenariusze zajęć z robotyki związane z konkretnymi przedmiotami NC 

• Kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli w celu nabycia umiejętności cyfrowych 

• Kurs podnoszący kwalifikacje rodziców w celu podniesienia świadomości i nabycia 
nowych umiejętności 

• Kampania promująca KLUB ROBOTICS4DEAFS z wykorzystaniem filmów na YouTube, 
spotów i postów w mediach społecznościowych itp. 

IO2 rozwija również system odznak Open Badges do walidacji umiejętności, które mają być 
nabyte przez uczniów szkół podstawowych, jak również strukturę i opis dla wystawców: 
nauczycieli szkół podstawowych.  

System Open Badges (OB) ma na celu 
wprowadzenie standardów jakości dla 
umiejętności kodowania i robotyki w szkołach 
podstawowych, zarówno w odniesieniu do 
wzmocnienia profili nauczycieli, jak i w 
odniesieniu do wprowadzenia danych 
opartych na dowodach dla zapewnienia 
jakości. Zdobywanie odznak Open Badge jest 
procedurą motywującą, która dostarcza 
bodźców dla uczniów szkół podstawowych do 
kontynuowania szkolenia. Jest to związane z 
umiejętnościami cyfrowymi, ponieważ 
odznaki Open Badge są tworzone on-line 
poprzez wykorzystanie otwartej platformy i mogą być prezentowane na różnych stronach 
osobistych.  
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Raport dotyczący ekosystemu Open Badge odnosi się do: 

• Podstawy teoretyczne zastosowanej metodologii 

• Powiązania poziomów odznak Open Badge z benchmarkami i wskaźnikami Ram 
Kompetencji zaprojektowanych w IO1, które muszą być osiągnięte, aby uczeń mógł 
otrzymać odznakę Open Badge. 

• Struktura (poziomy, hierarchia powiązań pomiędzy pojedynczymi odznakami lub 
grupami odznak)  

• Zadanie/protest/wyzwanie, które należy wykonać, aby otrzymać każdą Otwartą 
Odznakę, oraz niezbędne powiązania z procesem oceny i narzędziem, które należy 
zastosować. 

• Projekty graficzne systemu odznak  

• Możliwe sposoby wspierania OB przez zewnętrzne organizacje i interesariuszy - 
synergia. 

 

https://robotics4deaf.eu/%ce%b9%ce%bf2/ 

 

 

IO3. ROBOTICS4DEAF ON-LINE: Platforma e-learningowa i aplikacja mobilna  

W oparciu o IO1 (ROBOTICS4DEAF Ramy Kompetencji) i IO2 (ROBOTICS4DEAF Pakiet 
Edukacyjny), IO3 koncentruje się na projektowaniu i rozwoju dynamicznej i interaktywnej 
platformy e-learningowej i e-oceny (Portal Interaktywny) oraz aplikacji mobilnej, która zawiera 
wszystkie materiały edukacyjne na temat kodowania, robotyki i umiejętności STEM, jak również 
ekosystem odznak Open Badges, który został opracowany w ramach IO2. 

Na e-platformie znajduje się pakiet edukacyjny wraz z bankiem danych e-Zasoby z 
dodatkowymi użytecznymi narzędziami i zasobami, które uzupełniają oficjalny plecak 
edukacyjny. Materiał edukacyjny jest prezentowany w formie e-kursów i e-booków, z 
wykorzystaniem jak największej liczby elementów multimedialnych (obrazy, filmy, pliki, strony, 
linki do zewnętrznych treści, itp.), aby uczynić go bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla 
czytelnika. Spis treści umieszczony po prawej stronie każdej strony ułatwia czytelnikowi 
nawigację. 

https://robotics4deaf.eu/%ce%b9%ce%bf2/
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Każdy e-kurs zapewnia również możliwości komunikacyjne poprzez dedykowane pokoje 
czatowe do komunikacji w czasie rzeczywistym oraz fora do komunikacji w czasie 
nierzeczywistym pomiędzy uczestnikami (nauczycielami i studentami) tworząc w ten sposób 
e-społeczność dla mentoringu, wsparcia rówieśników i ekspertów, doradztwa i wymiany 
dobrych praktyk. 

Wreszcie, e-platforma zawiera eko-system otwartych odznak, który daje nauczycielom szansę 
na wydawanie i przyznawanie 7 wirtualnych odznak uczniom, którzy spełniają określone 
kryteria, jako zachętę, a także jako uznanie i potwierdzenie nowo nabytych umiejętności. 
Zaprojektowano również dodatkową odznakę, odznakę mentora, która była skierowana do 
tych nauczycieli, którzy pomyślnie ukończyli szkolenie C1 

Dostęp do platformy e-learningowej można uzyskać na dwa sposoby: 

• Potencjalni studenci muszą najpierw założyć własne konto, zbudować swój cyfrowy 
profil, a następnie po zalogowaniu mogą w prosty sposób zapisać się na oferowane e-
kursy i uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń. 

• Do e-platformy dołączona jest aplikacja mobilna, która oferuje te same funkcjonalności. 

 

https://robotics4deaf.eu/%ce%b9%ce%bf3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://robotics4deaf.eu/%ce%b9%ce%bf3/
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4. Plan działania z możliwymi do zidentyfikowania etapami  

Plan działania opisuje wszystkie niezbędne działania i mechanizmy monitorowania w celu 

zapewnienia wysokich standardów jakości. 

Plan pokazuje możliwe do zidentyfikowania etapy, działania i decyzje, które należy podjąć 

w celu wykorzystania i dostosowania programu do indywidualnych warunków trenera. 
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5. Wytyczne dotyczące realizacji, monitorowania i oceny programu 
ROBOTICS4DEAF 

 

Proponowane wytyczne dotyczące sposobu wdrażania, monitorowania i ewaluacji 

KLUBÓW ROBOTICS4DEAF zostały przedstawione w kolejnych rozdziałach, rozpoczynając od 

rekomendacji dostosowanych do form, jakie może przyjąć wdrożenie.  

W szczególności, realizacja 

programu ROBOTICS4DEAF może 

przybierać różne formy, w zależności od 

specyficznych aspektów organizacyjnych 

i potrzeb kontekstowych każdej 

szkoły/instytucji edukacyjnej w każdym 

kraju. Rola nauczycieli-mentorów i 

ekspertów ROBOTICS4DEAF może być 

uznana za kluczową w procesie 

wdrażania.  

Rekomendowane formy realizacji, odnoszące się głównie do dwóch głównych kategorii, tj. 

w czasie zajęć szkolnych oraz po zajęciach szkolnych/letnich/innych, zostały szczegółowo 

przedstawione na poniższych rysunkach:  

Rekomendowane formy realizacji programu ROBOTICS4DEAF: 

 

a. W czasie zajęć szkolnych  

b. Czas po szkole/zajęcia letnie/inne 
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W czasie zajęć szkolnych  

Wdrożenie programu ROBOTICS4DEAF do szkolnego programu nauczania daje 

jednostkom szkolnym szansę na zrobienie kroku w kierunku rozwoju umiejętności cyfrowych 

nauczycieli i uczniów, mając do dyspozycji ważne narzędzie do wzmocnienia ich strategii 

cyfrowej. Integracja programu ROBOTICS4DEAF z programem szkolnym wprowadza robotykę 

edukacyjną jako środek do osiągnięcia celów edukacyjnych, które są związane z różnymi 

przedmiotami, które nauczyciel wybiera lub jest przydzielony do nauczania. 

 

W jaki sposób program ROBOTICS4DEAF wspiera nauczyciela w procesie edukacyjnym i jego 

praktycznej realizacji? Krótko mówiąc, poprzez::  

 

• Zaoferowanie niezbędnego przygotowania teoretycznego nauczycielowi klasy. 

• Oferowanie wsparcia dla nauczyciela przez mentorów-ekspertów ROBOTICS4DEAF 

poprzez bezpośrednie spotkania szkoleniowe lub webinaria. 

• Dostarczenie bogatego materiału cyfrowego na e-platformie i jej aplikacji mobilnej.  

• Sugerowanie łatwo dostępnych materiałów dydaktycznych do wykorzystania w klasie. 

• Zachęcanie i prowadzenie nauczycieli do tworzenia własnych planów lekcji 

dostosowanych do potrzeb konkretnych uczniów. 

• Promowanie współpracy szkolnej i międzyszkolnej. 
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Stąd też wykorzystanie narzędzi edukacyjnych i wspomnianego wsparcia 

pedagogicznego, jakie oferuje program ROBOTICS4DEAF, może być w praktyce połączone w 

następujących przypadkach:  

 

• Wspieranie nauczania przedmiotów szkolnych w klasie, zwłaszcza przedmiotów STEM;  

• Podejścia międzyprzedmiotowego w ramach Strefy Elastycznej lub innych Programów 

Innowacyjnych;   

• Warsztaty Treningu Umiejętności, które są lub będą oferowane w wielu krajach 

europejskich;  

• Nauczanie przedmiotów specjalistycznych, takich jak przedmioty ICT; 

• Zajęcia, w które uczniowie są zaangażowani w ramach klubów lub grup edukacyjnych 

odbywających się zazwyczaj podczas całodziennego lub przedłużonego programu 

szkolnego;    

 

Równolegle realizacja programu ROBOTICS4DEAF przekracza bariery klasowe, stając się 

przedmiotem zainteresowania całej społeczności szkolnej. W jej ramach mogą odbywać się 

różnorodne inicjatywy edukacyjne, mające na celu zapoznanie zarówno nauczycieli, jak i 

uczniów z robotyką edukacyjną: 

• Nauczyciele-mentorzy i eksperci ROBOTICS4DEAF mogą zorganizować godzinny 

warsztat w ramach szkolnego programu nauczania/zajęć pozalekcyjnych raz w tygodniu 

dla uczniów, aby zapoznali się z umiejętnościami kodowania i programowania poprzez 

zastosowanie Programu ROBOTICS4DEAF. 

• Nauczyciele-mentorzy i eksperci ROBOTICS4DEAF we współpracy z koordynatorami 

edukacyjnymi mogą organizować różne warsztaty - szkolenia wewnętrzne dla innych 

nauczycieli szkolnych w celu zapoznania się z umiejętnościami kodowania i 

programowania z wykorzystaniem Programu ROBOTICS4DEAF.  
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• Szkolna wystawa może być zorganizowana przez nauczycieli-mentorów uczestniczących 

w pilotażowym wdrożeniu ROBOTICS4DEAF, w ramach której ich uczniowie podejmą 

inicjatywę zaprezentowania innym klasom działań, w które byli zaangażowani. 

Dodatkowo, materiały wyprodukowane przez ROBOTICS4DEAF, takie jak przewodniki 

edukacyjne, teksty, broszury, projekty uczniów itp. mogą być częścią wystawy. 

• Otwarte zaproszenie może być wysłane do innych klas szkoły podstawowej, aby mogły 

uczestniczyć w czasie rzeczywistym w zajęciach odbywających się podczas rzeczywistego 

pilotażowego wdrożenia programu ROBOTICS4DEAF.  

• Podczas zajęć pod opieką nauczyciela-mentora uczniowie, którzy uczestniczyli w 

pilotażowym wdrożeniu programu ROBOTICS4DEAF mogą zaprezentować swoje 

działania innym uczniom, zachęcając ich do samodzielnego eksperymentowania. 

 

Czas po szkole/zajęcia letnie/inne 

• Program ROBOTICS4DEAF może znaleźć zastosowanie również poza oficjalnym 

programem szkolnym.  

• Tworzenie grup popołudniowych w trakcie roku szkolnego, ale także w trakcie szkół 

letnich daje szansę grupom międzyszkolnym, stowarzyszeniom rodziców, samorządom, 

instytucjom kulturalnym i innym instytucjom edukacyjnym na zaproponowanie różnych 

działań, w których robotyka edukacyjna nie jest środkiem, ale ostatecznym celem 

procesu edukacyjnego. 

• Ogólnym celem jest zaangażowanie w konstruowanie robotów i kodowanie poprzez 

zabawę oraz wzmocnienie cyfrowego profilu jednostek szkolnych/ośrodków 

edukacyjnych poprzez działania promocyjne i upowszechniające oraz wydarzenia (dni 

robotyki - wystawy itp.).  

 

W tym przypadku program ROBOTICS4DEAF może w pełni wspierać różne zastosowania, 
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ponieważ jego narzędzia edukacyjne oferują szeroki zakres wyboru. W szczególności:   

• Część wprowadzająca Pakietu Edukacyjnego wspiera w prostych krokach podstawowe 

zasady konstrukcji robotów oraz ich kodowania i programowania.    

• Nacisk położony jest na małe konstrukcje Pakietu Edukacyjnego.  

• Działania proponowane są w formie małych ćwiczeń i zadań do wykonania.  

• Zaproponowane konstrukcje mogą wspierać projektowanie większych projektów, gdy są 

połączone z inicjatywami i aktywizacją kreatywności i fantazji uczestników.  

• Dąży się do dostosowania do szerszego wspólnego celu (udział w zawodach 

robotycznych).  

 

W tych ramach mogą być prowadzone następujące działania:  

• Nauczyciel-mentor szkoły podstawowej lub ekspert ROBOTICS4DEAF może 

zorganizować warsztaty wprowadzające uczniów w umiejętności kodowania z 

wykorzystaniem programu ROBOTICS4DEAF. 

• Po zajęciach szkolnych KLUBY ROBOTICS4DEAF z pomocą nauczycieli-mentorów i 

ekspertów ROBOTICS4DEAF mogą organizować warsztaty i otwarte dni informacyjne w 

celu zapoznania stowarzyszenia rodziców i władz lokalnych z programem 

ROBOTICS4DEAF. 

• Po zajęciach szkolnych KLUBY ROBOTICS4DEAF przy wsparciu nauczycieli-mentorów i 

ekspertów ROBOTICS4DEAF mogą organizować webinaria w celu zapoznania nauczycieli 

zainteresowanych wdrożeniem programu ROBOTICS4DEAF ze swoimi uczniami.  

• Po zajęciach szkolnych nauczyciel-ambasador może stworzyć kampanię w mediach 

społecznościowych promującą wyniki pilotażu ROBOTICS4DEAF i zaprosić innych 

nauczycieli, rodziców i organizacje, szkoły do podpisania Memorandum of Digital 

Commitment i zostania Ambasadorem ROBOTICS4DEAF. 

• Po zajęciach szkolnych Centrum ICT/Centrum Edukacji Dziecięcej może realizować 
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Program ROBOTICS4DEAF w ramach zajęć programowych oferowanych swoim uczniom. 

• Po zajęciach szkolnych Centrum ICT/Centrum Edukacji Dziecięcej może wdrożyć 

Program ROBOTICS4DEAF jako środek wspierający uczestnictwo w zawodach. 

• Letni Obóz Dziecięcy lub Centrum Edukacyjne może wdrożyć Program ROBOTICS4DEAF 

ze swoimi uczniami, jako część programu zajęć letnich. 

 

Jak wynika z powyższych tabel, elastyczny charakter programu pozwala na jego realizację 

zarówno w formalnych, jak i nieformalnych środowiskach edukacyjnych, jako część programu 

szkolnego (w ramach zajęć lekcyjnych lub międzyprzedmiotowych), jako pozalekcyjne zajęcia 

pozaszkolne, zajęcia integracyjne lub szkolenie dla nauczycieli.  

Oprócz wytycznych dotyczących proponowanych zestawów form, które może przyjąć 

wdrożenie ROBOTICS4DEAF, przewidziano wszystkie dokumenty i szablony niezbędne zarówno 

do wdrożenia, jak i monitorowania od momentu rejestracji uczniów do czasu zakończenia 

programu, które są łatwo dostępne w załączniku dla osób zainteresowanych wdrożeniem 

programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zaproszenie do szkół 

• Formularz rejestracyjny ucznia 

• List z zaproszeniem do firm cateringowych (opcjonalnie)  

• List z podziękowaniami dla firm wizytujących (Opcjonalnie)  
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• Formularz zgody rodziców na uczestnictwo 

• Formularz zgody rodziców na robienie zdjęć 

• Formularz zgody nauczyciela na robienie zdjęć 

• Lista uczestników 

• Harmonogram tygodniowy 

• Raport z działań projektowych 

 

Formularze rejestracji i zgody należy wypełnić przed rozpoczęciem realizacji programu, 

natomiast trzy ostatnie wzory należy aktualizować w trakcie procesu wdrażania, co służy celom 

monitoringu. Zgoda rodziców jest konieczna do realizacji programu w szkołach, a nie w 

prywatnych ośrodkach edukacyjnych.    

 

 

 

 

 

• Formularz oceny ucznia  

• Formularz Oceny Nauczyciela  

• Szablon Świadectwa Nauczyciela 

• Szablon świadectwa ucznia 

• Przewodnik po świadectwach nauczycieli i uczniów oraz szablony 

• Przewodnik po ocenianiu.   
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6. Ważne dokumenty 

I. Krajowy wskaźnik porównawczy 

Krajowy wskaźnik porównawczy (INDEKS) został stworzony w celu wypełnienia luki, jaka 

wydaje się istnieć wśród dostarczanych danych. Zebrane dane odnoszą się do aktualnej sytuacji 

w krajach: Cypr, Grecja, Włochy, Łotwa, Słowacja i Polska.  W celu uzyskania wyników, 

konsorcjum opracowało kwestionariusz. Narzędzie to zostało wykorzystane do opracowania 

INDEKSU w celu określenia integracji umiejętności kodowania i robotyki w społeczności 

młodych ludzi/uczniów z głuchotą i/lub upośledzeniem słuchu w porównaniu z zaleceniami UE 

zawartymi w Planie działań Komisji Europejskiej w zakresie edukacji cyfrowej na rok 2018.  

Krajowy wskaźnik porównawczy ilustruje badania desk research w każdym kraju 

partnerskim i zawiera informacje na temat ich systemu edukacji, prawa dotyczącego 

niepełnosprawności dla społeczności głuchych, włączenia głuchych/słabosłyszących do szkół i 

infrastruktury edukacyjnej oraz możliwości dotyczących kodowania i robotyki, a także włączenia 

cyfrowego uczniów. INDEK pokazuje, że w każdym kraju obowiązują specjalne przepisy 

dotyczące praw społeczności głuchych, a głusi uczniowie są włączani do szkół 

ogólnodostępnych, choć występują trudności w korzystaniu z tłumaczenia na język migowy, a 

także w większości krajów istnieją szkoły specjalne, które z powodzeniem integrują uczniów. Z 

tego powodu większość szkół ogólnodostępnych, które integrują uczniów niesłyszących, ma 

specjalnie zorganizowane i odpowiednio obsadzone sale lekcyjne dla uczniów niesłyszących. 

Jednak edukacja włączająca i integracyjna w krajach takich jak Polska nie zapewnia dziecku 

głuchemu efektywnego, dostosowanego do jego potrzeb rozwoju edukacyjnego. Ponadto, w 

odniesieniu do integracji kodowania i robotyki w Narodowym Programie Nauczania, wykazano, 

że w ostatnich latach kładzie się nacisk na zdobywanie przez uczniów umiejętności cyfrowych, 

szczególnie na Cyprze, w Grecji i w Polsce. Szkoły we Włoszech napotykają na poważne 

ograniczenia w dostępie do technologii cyfrowych, podczas gdy szkoły na Łotwie w większości 

nie korzystają z materiałów i technologii cyfrowych. Co więcej, kursy z zakresu robotyki są 

bardzo ograniczone we wszystkich szkołach i krajach partnerskich. Szczegółowy indeks 

porównawczy można znaleźć pod następującym linkiem:  
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https://robotics4deaf.eu/io1/ 

 

WYNIKI BADAŃ BENCHMARKOWYCH 

GROMADZENIE I ANALIZA DANYCH WRAZ Z PODSUMOWANIEM WYNIKÓW BADANIA 

W celu zapewnienia praktyczności, kwestionariusze zostały zaprojektowane tak, aby 

łatwo uzyskać więcej informacji i były skierowane do grup docelowych:  

• nauczycieli, 

• uczniów niesłyszących i/lub z wadami słuchu.  

Dlatego też zaistniała potrzeba opracowania dwóch rodzajów kwestionariuszy. 

• Kwestionariusz dla studentów niesłyszących: 

koncentruje się na określeniu potrzeb w odniesieniu do metodologii uczenia się, wymagań, 

sposobów rozumienia, tła, umiejętności cyfrowych, wyzwań dla dzieci z głuchotą lub 

upośledzeniem słuchu w edukacji szkolnej.  

Pierwsza część nawiązuje do poziomu wiedzy na temat robotyki i świadomości cyfrowej.  

Głównym celem kolejnej części kwestionariusza (Robotyka edukacyjna i integracja w 

działaniach szkolnych) jest określenie poziomu integracji uczniów z głuchotą i/lub niedosłuchem 

w działaniach szkolnych i możliwościach edukacyjnych związanych z kodowaniem i robotyką.  

Ostatni z nich został stworzony w celu uzyskania informacji na temat zainteresowania 

uczniów uczestnictwem w jakichkolwiek zajęciach szkoleniowych związanych z robotyką lub 

kodowaniem. Zajęcia z robotyki odnoszą się do nauki projektowania, budowania i 

programowania robotów. Robotyka integruje wszystkie dziedziny STEAM (mechanikę, elektrykę, 

elektronikę, inżynierię sterowania, informatykę, technologię, matematykę i nauki ścisłe), jak 

również wspiera kompetencje w zakresie czytania, pisania i arytmetyki. 

 

 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – Przewodnik od A do Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 

 

REZULTATY 

W badaniach ROBOTICS4DEAF wzięło udział 183 uczniów z 6 krajów partnerskich: Polski, 

Włoch, Grecji, Cypru, Słowacji i Łotwy. Prawie taka sama liczba dziewcząt (88) i chłopców (95) 

wzięła udział w badaniu. Ponad 100 uczniów uczęszcza do szkoły specjalnej dla uczniów 

niesłyszących i/lub z wadami słuchu. Były to również osoby ze szkoły podstawowej, gimnazjum, 

liceum lub oddziałów specjalnych przy szkołach ogólnodostępnych. U 87 respondentów 

zdiagnozowano głuchotę, natomiast 90 osób miało problemy ze słuchem. Prawie 70% uczniów 

(127 osób) porozumiewa się w języku migowym używanym w ich kraju. Pozostali używają 

języka pisanego, mówionego lub mieszanego wszystkich trzech. 83% respondentów aktywnie 

uczestniczy w zajęciach szkolnych.  

Ponad 60% uczniów ma dostęp zarówno do tabletu, jak i komputera, a 33% tylko do 

komputera. Zdecydowana większość korzysta z niego regularnie codziennie lub co najmniej 

kilka razy w tygodniu. Uczniowie potrafią otworzyć dokument Word, przygotować prezentację 

PowerPoint czy skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Ich poziom umiejętności cyfrowych 

określany jest głównie jako podstawowy użytkownik (94 osoby) lub samodzielny użytkownik (71 

osób). Jeśli chodzi o umiejętności programowania i robotyki, to w każdym przypadku ponad 

połowa badanych wskazała, że nie miała z nimi wcześniej do czynienia. To samo dotyczy 

uczęszczania na zajęcia z robotyki w szkole lub poza nią. W szkołach, w których odbywają się 

zajęcia z robotyki, są one prowadzone głównie przez nauczyciela informatyki, wykwalifikowaną 

osobę spoza szkoły lub innego nauczyciela. Ponad połowa dzieci nigdy nie uczestniczyła w 

zajęciach, na których wykorzystywany był robot. Dzieci, które brały udział w takich zajęciach, 

korzystały z robotów Edison, Leo WeDo, Lego Boost, Mindstorm i Arduino. Blisko trzy czwarte 

badanych (136 osób) wyraża chęć uczestnictwa w specjalnych zajęciach z robotyki, które 

najlepiej, aby odbywały się we własnej szkole (116 osób) w ramach zajęć lekcyjnych (101 osób). 

Uczniowie głównie wyrażają chęć uczenia się nowych rzeczy (125 osób), budowania robota (82 

osoby), programowania go (65 osób) oraz chcą wygrać robota (69 osób). Badanie wykazało, że 
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w każdym z krajów partnerskich istnieje zapotrzebowanie na zajęcia z robotyki i programowania 

dla dzieci niesłyszących lub niedosłyszących. 

Znaczna część badanych nigdy wcześniej nie miała styczności z tymi zajęciami, ale chętnie 

uczestniczy w takich zajęciach. Najchętniej uczestniczyliby w takich zajęciach we własnych 

szkołach. Zajęcia takie powinny odbywać się zarówno w języku migowym, jak i w języku 

mówionym dla lepszej komunikacji z dziećmi. Uczniowie wyrażają chęć uczenia się nowych 

rzeczy, zbudowania robota i zaprogramowania go, co jest dobrym początkiem do tworzenia 

takich lekcji. 

• Kwestionariusz dla nauczycieli: 

kierowany jest do nauczycieli lub prowadzących zajęcia z informatyki, którzy obecnie pracują w 

placówkach oświatowych. Kwestionariusz ma na celu zidentyfikowanie możliwości, jakie istnieją 

w szkołach dla uczniów z głuchotą i/lub niedosłuchem, a także poziomu wiedzy nauczycieli na 

temat robotyki/programowania. Składa się on z części merytorycznych, dotyczy:  

o infrastruktury robotyki edukacyjnej w szkołach nauczycieli (cele: zaznaczenie możliwości 

występujących na poziomie szkół w zakresie robotyki i programowania. Oraz określenie 

poziomu infrastruktury związanej z dziedziną informatyki); 

o nauczania integracyjnego uczniów niesłyszących/słabosłyszących (cel: określenie, czy 

szkoła oferuje równy dostęp do edukacji uczniom niesłyszącym i/lub słabosłyszącym jak 

typowym uczniom. Sekcja pozwoli nam określić poziom inkluzywności i możliwości na 

poziomie szkoły dla uczniów z głuchotą/niedosłuchem i/lub niedosłuchem); 

o wiedzy na temat edukacji macierzystej i robotyki edukacyjnej (cel: określenie poziomu 

wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie informatyki i 

robotyki/programowania/kodowania, w tym kwalifikacji zawodowych w tej dziedzinie); 

o integracji robotyki edukacyjnej w klasie (cel: zbadanie poziomu zainteresowań i 

umiejętności nauczycieli w zakresie wprowadzania robotyki w szkole i u uczniów 

niesłyszących/niedosłyszących). 
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REZULTATY  

W badaniu ROBOTICS4DEAF wzięło udział 253 nauczycieli z 6 krajów partnerskich: Polski, 

Włoch, Grecji, Cypru, Słowacji i Łotwy. Ankietę wypełniło 97 mężczyzn i 146 kobiet, 10 osób 

wolało nie podawać swojej płci. Respondenci zostali podzieleni na 4 grupy wiekowe: 25-35 lat 

(75 osób, 29%), 36-45 lat (91 osób, 36%), 46-55 lat (58 osób, 23%) oraz 55-65 lat (29 osób, 

12%). 107 respondentów (42%) pracuje w swoim zawodzie krócej niż 10 lat, 82 (32%) od 11 do 

20 lat, a 68 (27%) ma ponad 20-letni staż pracy. Zdecydowana większość respondentów pracuje 

w szkołach podstawowych (36%) lub w szkołach specjalnych (35%). Pozostali to nauczyciele 

szkół ponadpodstawowych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych. Respondenci 

to nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele przedmiotów ścisłych, nauczyciele języków 

obcych, nauczyciele informatyki, nauczyciele języka migowego oraz nauczyciele szkół 

specjalnych. Ponad 65% badanych nauczycieli uczy dzieci niesłyszące lub z wadą słuchu. 87% 

osób wskazało, że w swojej szkole ma dostęp do Internetu, 74% ma dostęp do urządzeń 

peryferyjnych (projektor, drukarki, skanery itp.), tyle samo do komputerów nauczycielskich, 

46% do tablicy interaktywnej, 50% do komputerów dla uczniów, 39% do pracowni 

komputerowych dla uczniów. W 44% przypadków robotyka nie jest nauczana w szkołach, a jeśli 

pojawia się na lekcjach informatyki, to uczniowie uczestniczą w niej po lekcjach lub w czasie 

ferii. Trzy czwarte badanych nauczycieli nie zna się na robotach, pozostali wskazują na 

znajomość Lego WeDo, Edison, Lego Boost, Mindstorm i Arduino. Technologie informacyjno-

komunikacyjne realizowane są głównie na tym samym poziomie (ok. 30%) na zajęciach 

informatyki, na innych zajęciach, w ramach zadań domowych lub nie są wprowadzane w ogóle. 

Respondenci są podzieleni w kwestii równego dostępu do edukacji cyfrowej dla osób 

niesłyszących w porównaniu z innymi uczniami. 48% badanych zauważa, że nie jest on taki sam 

jak dla zwykłych uczniów. 69% badanych zauważa, że uczniowie niesłyszący mają taki sam 

dostęp do sprzętu/ materiałów elektronicznych jak pozostali uczniowie. Najczęściej 

stosowanymi technikami komunikacji na zajęciach jest język migowy (22%), gesty (22%) oraz 

wsparcie nauczyciela języka migowego (25%). Nauczyciele są zgodni, że ich uczniowie będą 
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zainteresowani zajęciami z robotyki i programowania i chętnie wzięliby udział w takich kursach. 

Dla ponad 54% najlepszym terminem byłyby zajęcia w tygodniu szkolnym, 26% uczestniczyłoby 

w kursach popołudniowych/wieczornych lub w weekendy. Ponad połowa nauczycieli wskazała, 

że że nie posiadają wystarczającej wiedzy z zakresu robotyki, programowania czy danych i nie 

zdobywają tej wiedzy. 84% respondentów nigdy nie uczestniczyło w żadnym seminarium na 

temat robotów edukacyjnych. Jeśli chodzi o kontakt z terminem STEM, 52% nie wie, co to jest, a 

94% nie wie lub nie jest pewnych, jak włączyć go do swoich zajęć. 90% nauczycieli nigdy nie 

używało robotów w swoich klasach, ponieważ nie mają odpowiedniej infrastruktury, szkoleń lub 

nie są pewni kwestii technicznych. Respondenci są zgodni, że roboty edukacyjne mogą być 

przydatne na zajęciach z informatyki, matematyki, fizyki, sztuki czy geografii. W przypadku 

przedmiotów typowo humanistycznych, takich jak historia, język ojczysty czy język obcy, roboty 

nie spełnią swojej funkcji. Jeśli chodzi o pomysłowość, kreatywność, poprawę sprawności 

ruchowej, współpracę i rozwiązywanie problemów, nauczyciele potwierdzili, że robotyka będzie 

bardzo pomocna we wszystkich tych dziedzinach. 39% ankietowanych uważa, że roboty 

edukacyjne najlepiej odnalazłyby się na lekcjach informatyki, 21% na zajęciach pozalekcyjnych, 

30% jako Program Aktywności Szkolnej. Najodpowiedniejszym nauczycielem byłby nauczyciel 

informatyki (43%) lub każdy nauczyciel, który korzystałby z pomocy tłumacza języka migowego 

(33%). 
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II. Raporty krajowe  

Wyniki Krajowego Indeksu Porównawczego zostały zamieszczone w Raporcie Krajowym 

prezentującym stan aktualnej sytuacji w danym kraju. Raport porównuje odpowiedzi na pytania 

zawarte w kwestionariuszu w poszczególnych sekcjach pomiędzy krajami: 

• Polityka w odniesieniu do systemu edukacji, 

• Opis systemu edukacji  

• Prawo dotyczące niepełnosprawności obejmujące prawa itp. społeczności 
osób niesłyszących  

• Włączenie uczniów głuchych i/lub z wadą słuchu do szkół specjalnych i 
ogólnodostępnych  

• Włączenie cyfrowe uczniów z głuchotą i/lub upośledzeniem słuchu  

• Włączenie technologii cyfrowych, kodowania i robotyki do krajowych 
programów nauczania w szkołach podstawowych, średnich i zawodowych  

• Infrastruktura, sprzęt, zasoby i narzędzia wspierające nauczanie kodowania i 
robotyki  

• Formalne i nieformalne możliwości, inicjatywy, programy itp. związane z 
kodowaniem i robotyką. 
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Wyniki raportów krajowych w przekrojach  
Raporty krajowe zostały włączone do raportu porównawczego na temat systemu edukacji, prawa dotyczącego niepełnosprawności i integracji 
studentów niesłyszących we wszystkich krajach partnerskich. 

Polityka w odniesieniu do systemu edukacji  

Cypr Grecja Włochy Łotwa Słowacja Polska 

Republika Cypryjska 
stosuje się do art. 20, 
który stanowi, że każda 
osoba ma prawo do 
otrzymywania edukacji, 
pod warunkiem, że 
będzie ona zgodna z 
prawem Republiki. 
Polityka związana z 
systemem edukacji 
stwierdza, że edukacja 
jest obowiązkowa od 4 
roku życia i 8 miesięcy 
(edukacja przedszkolna) 
do 15 roku życia (koniec 
szkoły średniej I stopnia). 
Edukacja publiczna jest 
bezpłatna dla wszystkich 
uczniów w wieku od 4 i 8 
miesięcy do 18 roku 

Aby sprostać 
współczesnym 
potrzebom edukacji, 
Grecki Instytut 
Pedagogiczny od 2001 
roku pracuje nad 
opracowaniem nowego 
Diathematikon 
Programma (DP) (Cross 
Curricular/Thematic 
Framework) 
wprowadzającego 
przekrojowe podejście do 
uczenia się. DP opiera się 
na podstawowych 
zasadach i celach 
wychowania i nauczania, 
które wyznaczają ogólne 
ramy i wytyczne 
określające treści 

Podstawowe włoskie 
zasady edukacyjne są 
konstytucyjnie 
umocowane i 
zapewniają bezpłatne, 
obowiązkowe 
możliwości edukacyjne 
dla wszystkich dzieci. 
Filozofia edukacji we 
włoskim systemie 
edukacyjnym różni się 
od tej skoncentrowanej 
na nauczycielu do tej 
skoncentrowanej na 
uczniu. Wysoce 
ustandaryzowany 
program nauczania 
został opracowany w 
celu ułatwienia 
przenoszenia się do 

Ustawa o edukacji (1998) 
była pierwszym 
organicznym programem 
wprowadzonym na 
Łotwie, mającym na celu 
modernizację krajowego 
systemu edukacji. 

Łotewska edukacja jest 
obowiązkowa i 
bezpłatna dla dzieci w 
wieku od 5 do 18 lat. 
Przez pierwsze 9 lat 
dzieci uczęszczają do 
szkół podstawowych 
Panatskola, które 
zapewniają podstawowe 
wykształcenie 
akademickie.  

Prawa i obowiązki w 
dziedzinie edukacji są 
określone w Konstytucji 
Republiki Słowackiej, w 
art. 42, par. 1 "Każdy 
ma prawo do nauki. 
Nauka w szkole jest 
obowiązkowa"; par. 2: 
"Obywatele mają 
prawo do bezpłatnej 
nauki w szkołach 
podstawowych i 
średnich zgodnie z 
możliwościami 
obywateli oraz do 
możliwości kształcenia 
się w szkołach 
wyższych". Konstytucja 
gwarantuje 
mniejszościom 

Głównym dokumentem 
regulującym sprawy 
oświaty w Polsce jest 
Ustawa z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo 
oświatowe, uzupełniana 
ustawą z dnia 7 września 
1991 r. o systemie 
oświaty  oraz 
rozporządzenia do tej 
ustawy.  

Dokumenty regulujące 
sprawy szkolnictwa 
wyższego to: 

Ustawa z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz.U. 2018 poz. 
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życia. Publiczne 
szkolnictwo wyższe 
(nieuniwersyteckie) jest 
również bezpłatne. 
Ponadto, publiczne 
szkolnictwo wyższe 
(poziom licencjacki) jest 
bezpłatne zarówno dla 
obywateli Cypru, jak i UE.  

W wyniku centralizacji w 
zarządzaniu edukacją, 
autonomia jest bardzo 
ograniczona na poziomie 
edukacji szkolnej. Na 
poziomie jednostek 
szkolnych można 
zidentyfikować jedynie 
kilka elementów 
decentralizacji, takich jak 
autonomia nauczycieli w 
odniesieniu do metod 
nauczania, które stosują 
w swoich klasach, a także 
prawo dyrektorów szkół 
do zarządzania 
niewielkim budżetem na 
dodatkowe wydatki 

nauczania i proces 
edukacyjny w 
szkolnictwie 
podstawowym i średnim. 
Zarówno treści, jak i 
sposób przetwarzania 
różnych pojęć i informacji 
powinny zapewniać 
wewnętrzną spójność, 
kontynuację i jednolity 
rozwój, 
interdyscyplinarne 
podejście i korelacje, a 
także rozszerzenia 
interdyscyplinarne.  

Cele greckiego systemu 
edukacyjnego są 
określone w Konstytucji 
(art. 16, ust. 2) w 
następujący sposób: 

'Edukacja stanowi 
podstawowy obowiązek 
państwa, a jej celem jest 
moralny, zawodowy i 
fizyczny rozwój narodu 
greckiego, rozwój jego 
świadomości narodowej i 

szkół zarówno 
publicznych, jak i 
prywatnych. Nastąpiło 
stopniowe przejście od 
zadań i ocen 
pamięciowych do mniej 
formalnych metod, 
które kładą nacisk na 
kreatywność i 
stosowanie krytycznych 
dociekań oraz 
umiejętności myślenia 
wyższego rzędu. W 
1989 roku wszystkie 
kwestie związane ze 
szkolnictwem wyższym 
zostały przekazane do 
Ministerstwa 
Uniwersytetów i Badań 
Naukowych.  

Ogólna 
odpowiedzialność za 
edukację we Włoszech 
spoczywa na dwóch 
organach: 
Ministerstwie Instrukcji 
Publicznej, 

Przez ostatnie trzy lata 
nauki 

W ostatnich trzech 
latach nauki, uczniowie o 
uzdolnieniach 
akademickich mogą 
kontynuować naukę w 
ogólnokształcących 
szkołach średnich, gdzie 
kończą swoje 
przygotowanie do 
studiów wyższych, zdając 
egzamin na świadectwo 
ukończenia 
ogólnokształcącej szkoły 
średniej. Osoby o 
bardziej praktycznym 
spojrzeniu na życie 
wybierają natomiast 
szkoły średnie 
zawodowe, które kończą 
się uzyskaniem 
świadectwa ukończenia 
kształcenia 
zawodowego.  

Łotwa wprowadziła 
strategię ustawicznego 

narodowym lub 
grupom etnicznym 
prawo do 
wszechstronnego 
rozwoju w Art. 34 "w 
szczególności prawo do 
rozwijania wraz z 
innymi członkami 
mniejszości lub grupy 
własnej kultury, prawo 
do rozpowszechniania i 
otrzymywania 
informacji w języku 
ojczystym, zrzeszania 
się w stowarzyszeniach 
narodowych, tworzenia 
i utrzymywania 
instytucji oświatowych i 
kulturalnych"; par. 2 
"Obywatelom 
należącym do 
mniejszości 
narodowych lub grup 
etnicznych gwarantuje 
się, na warunkach 
określonych w ustawie, 
oprócz prawa do nauki 

1668) 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 
r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - 
Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. 
2018 poz. 1669) 

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 
r. o Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej 
(Dz.U. 2017 poz. 1530) 

Ustawa z dnia 22 grudnia 
2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji 
(Dz.U. 2016 poz. 64) 

Ustawa z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz.U. 
2016 poz. 65) 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym 
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jednostki szkolnej (np. 
lekki sprzęt). 

religijnej, jak również 
jego rozwój jako wolnych 
i odpowiedzialnych 
obywateli’.  

 

odpowiedzialnym za 
edukację przedszkolną, 
podstawową i średnią, 
oraz Ministerstwie 
Uniwersytetów i Badań 
Naukowych. 

kształcenia 
zawodowego, która 
obejmuje koncepcję 
uczenia się przez całe 
życie, aby każdy mógł 
być na bieżąco z wiedzą 
zawodową. Oczekuje się, 
że wkrótce pół miliona 
osób rocznie będzie 
uczestniczyć w tych 
płatnych programach.  

Istnieją 34 uznane przez 
państwo instytucje 
szkolnictwa wyższego, w 
tym kolegia, które 
oferują programy 
trwające od 2 do 3 lat, 
oraz uniwersytety 
oferujące kształcenie 
akademickie prowadzące 
do uzyskania tytułów 
licencjata i magistra.  

 

języka państwowego. Centrum Badań i Rozwoju 
(Dz.U. 2010 nr 96 poz. 
616) 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym 
Centrum Nauki (Dz.U. 
2010 nr 96 poz. 617). 

 oraz rozporządzenia do 
powyższych ustaw.  
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Opis system edukacji  

Cypr Grecja Włochy Łotwa Słowacja Polska 

System edukacji na Cyprze 
oparty jest na 
scentralizowanym modelu 
edukacyjnym. Oznacza to, 
że zasoby finansowe, 
programy szkolne i 
dodatkowe, a także kadra 
nauczycielska (nominacje, 
awanse itp.) są 
kontrolowane przez 
państwo. Formalna 
edukacja szkolna jest 
zorganizowana na trzech 
poziomach: elementary 
(wiek 6-12 lat), gymnasium 
(wiek 12-15 lat) i lyceum 
(wiek 15-18 lat). Edukacja 
podstawowa i średnia w 
szkolnictwie publicznym 
jest bezpłatna dla uczniów, 
a nauka w szkole jest 
obowiązkowa do 15 roku 

Grecki system edukacyjny 
jest scentralizowany. 
Przeważają w nim ustawy 
krajowe, dekrety 
prezydenckie i akty 
ministerialne. Centralnym 
organem administracyjnym 
dla systemu edukacji we 
wszystkich dziedzinach, 
agencjach i na wszystkich 
poziomach jest 
Ministerstwo Edukacji i 
Spraw Religijnych. 
Obowiązkowa edukacja 
trwa 11 lat i rozciąga się od 
4 do 15 roku życia. Etapy 
greckiej edukacji są 
głównie 3: 

o Edukacja podstawowa 
obejmuje Szkołę 
Przedszkolną (Nipiagogeio) 

Pierwszy cykl 
kształcenia  

Pierwszy cykl 
kształcenia jest 
obowiązkowy i składa 
się z kształcenia 
podstawowego i 
średniego I stopnia. 
Kształcenie 
podstawowe (scuola 
primaria) rozpoczyna 
się w wieku 6 lat i 
trwa 5 lat. Kształcenie 
średnie I stopnia 
(scuola secondaria di I 
grado) rozpoczyna się 
w wieku 11 lat i trwa 
3 lata.  

Drugi cykl kształcenia  

Łotwa zapewnia 
prawo do wczesnej 
edukacji i opieki nad 
dzieckiem (ECEC) dla 
wszystkich dzieci od 
1,5 roku życia na 
terenie całego kraju. 
W 2002 roku ECEC 
stała się obowiązkowa 
dla pięcio- i 
sześciolatków i jest 
uznawana za część 
kształcenia ogólnego. 
Obowiązkowe 
kształcenie 
podstawowe o 
jednolitej strukturze 
trwa od klasy 1 do 9 
(wiek od 7 do 16 lat) i 
dzieli się na 6 lat 
kształcenia 

Szkoły publiczne 
zapewniają bezpłatną 
naukę na poziomie 
podstawowym i 
średnim. Bezpłatny jest 
również standardowy 
czas trwania nauki dla 
studentów dziennych. 
Kształcenie w szkołach 
prywatnych i 
kościelnych może być 
odpłatne.  

Kształcenie we 
wszystkich typach szkół 
(ISCED 0-3) odbywa się 
zgodnie z narodowymi 
programami 
edukacyjnymi.  

Pierwszym etapem 
systemu edukacji jest 

Na strukturę polskiego 
systemu oświaty składają się 
następujące typy szkół: 

1. 8-letnia szkoła 
podstawowa – 
obowiązkowa dla wszystkich 
uczniów;  

2.    Szkoły 
ponadpodstawowe (średnie 
i policealne): 

• 4-letnie liceum 
ogólnokształcące, 

• 5-letnie technikum, 

• 3-letnia branżowa 
szkoła I stopnia, 
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życia.  

Szkolnictwo wyższe na 
Cyprze jest również 
zapewniane przez szereg 
Państwowych Instytucji 
Szkolnictwa Wyższego, 
oraz jeszcze większą liczbę 
Prywatnych Instytucji 
Szkolnictwa Wyższego, z 
których żadna nie ma 
statusu uniwersytetu. 
Państwowe instytucje 
szkolnictwa wyższego 
oferują programy studiów 
zawodowych trwające od 
jednego do trzech lat 
akademickich. Programy te 
nie zapewniają dostępu do 
studiów drugiego stopnia. 
Warunkiem wstępnym 
dostępu do programów 
oferowanych przez 
państwowe szkoły wyższe 
jest posiadanie 
"apolyterionu" lub 
równoważnych kwalifikacji, 
a kandydaci ubiegający się 

i Szkołę Podstawową 
(Dimotiko Scholeio)  

o Szkolnictwo średnie 
obejmuje Gimnazjum 
(Gymnasio) i Liceum 
(Lykeio)  

o Szkolnictwo wyższe 
obejmuje sektor 
uniwersytecki 
(Panepistimio) i sektor 
technologiczny  

Uczenie się przez całe życie  

Polityka uczenia się przez 
całe życie w Grecji jest 
częścią szerszego planu 
rozwoju. Sekretariat 
Generalny ds. 

Kształcenia Zawodowego, 
Szkoleń i Kształcenia 
Ustawicznego planuje 
politykę publiczną w 
zakresie LLL i młodzieży. 
Kształcenie nieformalne 
może prowadzić do 

Drugi cykl kształcenia 
rozpoczyna się w 
wieku 14 lat i oferuje 
dwie różne ścieżki:  

● edukację w szkole 
średniej II stopnia. 

● regionalny system 
kształcenia 
zawodowego (IFP).  

Szkolnictwo wyższe  

o Uniwersytety (w 
tym politechniki);  

o Instytuty kształcenia 
artystycznego, 
muzycznego i 
tanecznego na 
wysokim poziomie 
(Alta formazione 
artistica, musicale e 
coreutica - Afam);  

o Szkoły wyższe dla 
mediatorów 
językowych (Scuole 

podstawowego i 3 lata 
kształcenia średniego I 
stopnia. Przejście do 
następnej klasy 
odbywa się 
automatycznie, 
ponieważ nie ma 
egzaminów, które 
trzeba zdać, aby 
przejść z jednej klasy 
do drugiej. Edukacja 
podstawowa kończy 
się po klasie 9 
egzaminami 
końcowymi z 
pierwszego języka 
uczniów, języka 
łotewskiego dla 
uczniów szkół 
mniejszościowych, 
matematyki, historii 
Łotwy i języka obcego, 
prowadzącymi do 
uzyskania świadectwa, 
które jest potrzebne 
do rozpoczęcia nauki 
w szkole średniej II 

edukacja przedszkolna. 
Odbywa się ono w 
przedszkolach i jest 
przeznaczone dla dzieci 
w wieku od trzech do 
sześciu lat.  

Kształcenie 
obowiązkowe trwa 
dziesięć lat (od 6 do 16 
roku życia) i kończy się 
wraz z ukończeniem 
przez uczniów pierwszej 
klasy szkoły średniej II 
stopnia lub 
osiągnięciem wieku 16 
lat.  

Kształcenie 
podstawowe i średnie I 
stopnia trwa dziewięć 
lat.  

Kształcenie średnie II 
stopnia rozpoczyna się 
w wieku 15 lat i jest 
organizowane jako 
kształcenie ogólne, 
zawodowe lub 

• 3-letnia szkoła 
specjalna 
przysposabiająca do 
pracy (dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w 
stopniu 
umiarkowanym, 
znacznym oraz z 
niepełnosprawnościa
mi sprzężonymi) 

• 2-letnia branżowa 
szkoła II stopnia 
(kontynuacja 
kształcenia w 3-
letniej branżowej 
szkole I stopnia), 

• Maksymalnie 2,5-
letnia szkoła 
policealna dla osób 
posiadających 
wykształcenie 
średnie lub 
wykształcenie 
średnie branżowe. 
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o przyjęcie na dany 
program są klasyfikowani 
według wyników 
uzyskanych na egzaminach 
pancypryjskich.  

 

 

certyfikatów uznawanych 
na poziomie krajowym. 
Kształcenie ustawiczne 
odbywa się w:  

o Szkoły Drugiej Szansy 
(Scholeia Defteris Efkairias 
- SDE)  

o Instytuty Szkolenia 
Zawodowego (Institouta 
Epaggelmatikis Katartisis - 
IEK)  

o Szkoły szkolenia 
zawodowego (Scholi 
Epaggelmatikis Katartisis - 
SEK)  

o Centra kształcenia 
ustawicznego (Kentra Dia 
Viou Mathisis)  

o Kolegia (Kollegia). 

 

 

superiori per 
mediatori linguistici - 
SSML);  

o Wyższe instytuty 
techniczne (Istituti 
tecnici superiosi - ITS).   

 

stopnia.  

Chociaż nie jest to 
obowiązkowe, 
większość uczniów na 
Łotwie uzyskuje 
wykształcenie średnie 
II stopnia (klasy 10-
12). Różne programy 
kształcenia 
zawodowego w 
szkołach średnich II 
stopnia trwają od 
dwóch do czterech lat 
i prowadzą do różnych 
poziomów kwalifikacji.  

  

artystyczne. 
Ogólnokształcące 
kształcenie średnie II 
stopnia odbywa się w 
cztero-, pięcio- lub 
ośmioletnich 
gimnazjach (11-18 lat). 
Średnie szkoły 
zawodowe, oprócz 
kształcenia 
zawodowego na 
poziomie szkoły średniej 
II stopnia, realizują 
również programy 
kształcenia policealnego 
i wyższego kształcenia 
zawodowego. Nauka w 
średnich szkołach 
zawodowych trwa od 
dwóch do pięciu lat. 
Edukacja artystyczna 
jest prowadzona przez 
konserwatoria, które są 
specyficznym typem 
szkół oferujących, 
oprócz kształcenia na 
poziomie gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym, 

 

W skład systemu oświaty 
nie wchodzą uczelnie, które 
stanowią oddzielny system 
szkolnictwa wyższego. 

Struktura systemu 
szkolnictwa wyższego 

Ze względu na formy i 
poziom kształcenie w 
systemie szkolnictwa 
wyższego jest podzielone 
na: 

• studia pierwszego 
stopnia (ISCED6)  – 
studia licencjackie 
lub inżynierskie, na 
które przyjmowani 
są kandydaci 
posiadający 
świadectwo 
dojrzałości; 

• studia drugiego 
stopnia (ISCED7)  – 
studia magisterskie, 
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 także wyższe 
wykształcenie 
zawodowe (tertiary).  

Kształcenie wyższe 
odbywa się na trzech 
poziomach - studia 
licencjackie, 
magisterskie i 
doktoranckie - w 
ramach autonomii 
uniwersytetów i szkół 
wyższych.  

 

 

na które 
przyjmowani są 
kandydaci 
posiadający stopień 
licencjata lub 
inżyniera, ich 
ukończenie 
umożliwia ubieganie 
się o przyjęcie na 
studia trzeciego 
stopnia; 

• jednolite studia 
magisterskie 
(ISCED6-7) – studia 
magisterskie, na 
które przyjmowani 
są kandydaci 
posiadający 
świadectwo 
dojrzałości, ich 
ukończenie 
umożliwia ubieganie 
się o przyjęcie na 
studia trzeciego 
stopnia; 

• studia trzeciego 
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stopnia (ISCED8)  – 
studia doktoranckie, 
na które 
przyjmowani są 
kandydaci 
posiadający tytuł 
magistra albo tytuł 
równorzędny, 
umożliwiające 
uzyskanie 
zaawansowanej 
wiedzy w określonej 
dziedzinie lub 
dyscyplinie nauki, 
przygotowujące do 
samodzielnej 
działalności 
badawczej i twórczej 
oraz uzyskania 
stopnia naukowego 
doktora; 

• studia 
podyplomowe 
(ISCED7)  – forma 
kształcenia 
przeznaczona dla 
osób legitymujących 
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się dyplomem 
ukończenia studiów 
wyższych. 

• kształcenie 
specjalistyczne 
(ISCED5)  – odpłatne, 
prowadzone przez 
publiczne i 
niepubliczne 
uczelnie, trwające 
nie krócej niż trzy 
semestry kształcenie 
w zakresie 
kwalifikacji 
określonych w 
Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji. 
Program przewiduje 
zajęcia kształtujące 
umiejętności 
praktyczne. 
Szkolenie kończy się 
uzyskaniem 
świadectwa 
dyplomowanego 
specjalisty albo 
świadectwa 
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dyplomowanego 
specjalisty 
technologa. 

• kolegia - (ISCED5) - 
prowadzone przez 
publiczne i 
niepubliczne kolegia 
pracowników służb 
społecznych, które 
trwają trzy lata i są 
zaliczane do systemu 
szkolnictwa 
wyższego na 
potrzeby porównań 
międzynarodowych, 
ale nie są uznawane 
za część systemu 
szkolnictwa 
wyższego w świetle 
legislacji krajowej. 

Ustawy prawne dotyczące społeczności osób niepełnosprawnych 

Cypr Grecja Włochy Łotwa Słowacja Polska 
o Konwencja nr 159 
Międzynarodowej 

o Zgodnie z ustawą nr 
2430/1996, artykuł 1, 

Jak podkreślono w 
raporcie opublikowanym 

Państwo i samorządy 
lokalne wspierają 

Konwencja ONZ o 
prawach osób 

Konstytucja RP z dnia 2 
kwietnia 1997 r. oraz 
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Organizacji Pracy (ILO) w 
celu zapewnienia 
rehabilitacji zawodowej i 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 
(zatwierdzona ustawa 
42/1987);  

o Ustawa o osobach z 
niepełnosprawnością 
intelektualną z 1989 roku 
(Ustawa 117/1989), która 
zabezpiecza prawa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną do godnego 
życia, bezpieczeństwa 
socjalnego, opieki 
społecznej i możliwości 
rozwoju osobistego;  

o 1996 r. Zrewidowana 
Europejska Mapa 
Społeczna (ustawa 
ratyfikowana);  

o Ustawa z 2000 roku 
(Ustawa 17(III)/2000) 
oraz znowelizowana 
ustawa z 2011 roku 

uznana jest Krajowa 
Konfederacja Osób 
Niepełnosprawnych  

o W paragrafie 2, 
artykułu 4 tej samej 
ustawy, karta 
niepełnosprawności 
jest również 
ustanowiona jako 
instytucja.  

o Zgodnie z Ustawą nr 
2643/1998, służby 
publiczne, osoby 
prawne prawa 
publicznego i 
organizacje 
samorządowe są 
zobowiązane do 
zatrudniania 
niewielkiego odsetka 
osób ze stopniem 
niepełnosprawności 
większym niż 50% i do 
zwiększenia ich 
rocznego urlopu o 6 
dni. 

przez Europejską Unię 
Głuchych, we Włoszech 
nie ma oficjalnego uznania 
włoskiego języka 
migowego (LIS) na 
poziomie krajowym. 
Niemniej jednak, niektóre 
regiony oficjalnie uznają 
LIS. Co więcej, we 
Włoszech wiele ustaw i 
rozporządzeń 
administracyjnych 
wspomina o języku 
migowym i zapewnia 
prawo do jego używania.  

Włoska ustawa o 
niepełnosprawności (Law 
n.104/1992) deklaruje na 
przykład prawo 
niesłyszących studentów 
do korzystania z usług 
tłumacza języka migowego 
podczas wykładów. 
Ponadto, mają oni prawo 
do korzystania z pomocy 
tłumacza języka migowego 
podczas egzaminów oraz 

integrację dzieci 
specjalnej troski ze 
społeczeństwem i 
zapewniają im edukację, 
opiekę zdrowotną i usługi 
socjalne zgodnie z 
ustawodawstwem 
łotewskim.  

Osoba uczęszczająca do 
szkoły podstawowej, 
zawodowej lub wyższej, 
która nie jest w stanie 
skompensować wady 
słuchu za pomocą pomocy 
technicznych, a która na 
podstawie zaświadczenia 
lekarskiego została 
uznana za potrzebującą 
tłumacza języka 
migowego, będzie miała 
prawo do usług 
tłumaczeniowych. Na 
podstawie zaświadczenia 
lekarskiego osobie, która 
nie jest w stanie 
skompensować wady 
słuchu za pomocą pomocy 

niepełnosprawnych  

Europejska strategia 
zatrudnienia zwraca 
szczególną uwagę na 
osoby niepełnosprawne 
w celu zapewnienia 
integracyjnych rynków 
pracy dla osób 
poszukujących pracy i 
osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji.  

Zgodnie z Konstytucją 
Republiki Słowackiej oraz 
przepisami 
antydyskryminacyjnymi i 
innymi odpowiednimi 
przepisami na Słowacji, 
dyskryminacja ze 
względu na 
niepełnosprawność jest 
zabroniona.  

Kodeks pracy  

przewiduje zwiększoną 
ochronę osób z 
niepełnosprawnością w 

uchwała Sejmu RP z 
dnia 1 sierpnia 1997 r. – 
Karta Praw Osób 
Niepełnosprawnych.  

Ustawa z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
Ustawa z dnia19 
sierpnia 2011r.o języku 
migowym i innych 
środkach 
komunikowania się. 
Ustawa z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami. 
Konwencja ONZ o 
prawach osób z 
niepełnosprawnościami. 
Inne akty 
międzynarodowe 
obowiązujące we 
wszystkich krajach Unii 
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(Ustawa 17(III)/2011), 
która kładzie nacisk na 
rehabilitację zawodową 
osób z 
niepełnosprawnością;  

o Ustawa o osobach 
niepełnosprawnych z 
2000 roku (Ustawa 
127(I)/2000), następnie 
Ustawa zmieniona z 2004 
roku (Ustawa 57(I)/2004) 
oraz Ustawa z 2007 roku 
(Ustawa 72(I)/2007) 
odnoszą się do 
zabezpieczenia praw 
osób niepełnosprawnych; 

o Ustawa146(I)/2009 
promuje możliwości 
zatrudnienia dla osób 
niepełnosprawnych;  

o Dyrektywa Europejska, 
Ustawa 118 (I) / 2010, 
która wprowadziła art. 30 
stanowiący, że dostawcy 
medialnych usług 
audiowizualnych 

o Zgodnie z ustawą nr 
2817/2000 osoby 
niesłyszące lub 
słabosłyszące, których 
pierwszym językiem 
jest język migowy, są 
uznawane za osoby o 
specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych i w 
zależności od 
charakteru i zakresu 
ich problemu oferuje 
się im albo 
równoległe wsparcie 
(więcej na ten temat 
w następnym 
rozdziale) w szkołach 
ogólnodostępnych, 
albo specjalnie 
zorganizowane 
wsparcie w szkołach 
specjalnych. W 
wyjątkowych 
przypadkach edukacja 
osób głuchych może 
być prowadzona w 

podczas końcowej dyskusji 
nad pracą dyplomową. 
Osoby niesłyszące mają 
prawo do korzystania z 
pomocy tłumacza podczas 
procesów selekcji na 
stanowiska urzędnicze, 
egzaminów na prawo 
jazdy, w sądzie oraz w 
urzędach pracy. 

Włochy są, jak dotąd, 
jedynym krajem 
europejskim, który 
osiągnął 99,6% włączenia 
uczniów z 
niepełnosprawnością do 
głównego nurtu edukacji. 
W rzeczywistości, zgodnie 
z prawem, we włoskim 
systemie szkolnictwa nie 
ma szkół ani klas 
specjalnych. Ustawa 
118/1971, która przyznała 
wszystkim dzieciom prawo 
do edukacji w klasach 
ogólnodostępnych, oraz 
ustawa 517/1977 zniosły 

technicznych, udziela się 
pomocy tłumacza języka 
migowego w komunikacji 
prawnej. Państwo 
zapewnia rehabilitację 
społeczną osób 
niedosłyszących zgodnie 
ze środkami 
przeznaczonymi na ten cel 
w corocznej ustawie 
budżetowej państwa, w 
tym usługi rehabilitacji 
społecznej opłacane z 
budżetu państwa. 

stosunkach pracy.  

Ustawa Rady Narodowej 
Republiki Słowackiej w 
sprawie języka 
migowego osób głuchych  

Republika Słowacka 
szanuje i promuje 
językową i kulturową 
tożsamość społeczności 
głuchych oraz docenia 
ich wkład w rozwój 
społeczeństwa. Celem 
ustawy jest zapewnienie 
stosowania języka 
migowego jako formy 
komunikacji osób 
niesłyszących, a tym 
samym zapewnienie 
warunków do ich 
stosowania w 
społeczeństwie. Formą 
komunikacji osób 
niesłyszących używaną w 
Republice Słowackiej jest 
słowacki język migowy.  

Słowacki język migowy 

Europejskiej.  
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podlegają jurysdykcji 
Republiki i zapewniają, że 
ich usługi są stopniowo 
dostępne dla osób z 
niepełnosprawnością 
wzrokową lub słuchową; 

o Ustawa o kształceniu i 
szkoleniu dzieci o 
specjalnych potrzebach z 
1999 roku (113(I)/1999);  

o Mechanizmy 
wczesnego wykrywania 
dzieci ze specjalnymi 
potrzebami (185(I)2001);  

o Przepisy dotyczące 
edukacji i szkolenia dzieci 
ze specjalnymi 
potrzebami (186 (I)2001). 

ich domu.  

o Ponadto artykuł 5A 
Konstytucji Grecji 
stanowi, że wszyscy 
ludzie mają prawo do 
uczestnictwa w 
społeczeństwie 
informacyjnym, a 
państwo ma 
obowiązek ułatwić 
produkcję, wymianę, 
rozpowszechnianie i 
dostęp do informacji 
przekazywanych 
drogą elektroniczną. 

szkoły specjalne.  

Ustawa 104/1992 stanowi 
główne ramy prawne dla 
wszystkich kwestii 
związanych z 
niepełnosprawnością: 
gwarantuje szczególne 
prawa osobom 
niepełnosprawnym i ich 
rodzinom, zapewnia 
pomoc, przewiduje pełną 
integrację i przyjęcie 
środków zapobiegawczych 
i naprawczych, a także 
zapewnia ochronę 
społeczną, ekonomiczną i 
prawną.  

Na mocy ustawy 118/1971 
gminy są odpowiedzialne 
za zapewnienie 
dostępności budynków 
szkolnych dla wszystkich.  

Ponadto ustawa 104/1992 
przewiduje usuwanie 
barier (architektonicznych 
lub sensorycznych) i 

jest naturalnym językiem 
społeczności osób 
niesłyszących, który jest 
tworzony przez 
specyficzne środki 
wizualno-ruchowe, do 
których należą kształt 
rąk, ich pozycja i ruch, 
wyraz twarzy, pozycja i 
ruch głowy oraz górnej 
części tułowia. Słowacki 
język migowy posiada 
podstawowe cechy 
językowe, jest 
werbalnym niefonicznym 
systemem językowym z 
własną gramatyką i 
inwentarzem znaków. 
Jednostką słowackiego 
języka migowego jest 
znak. Osoby niesłyszące 
mają prawo do  

a) posługiwania się 
słowackim językiem 
migowym,  

b) kształcenia w 
słowackim języku 
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wprowadzanie 
odpowiednich pomocy i 
narzędzi w celu wspierania 
uczniów 
niepełnosprawnych w 
kształceniu i szkoleniu. 

Władze lokalne muszą 
zapewnić osobom 
niepełnosprawnym 
bezpłatny transport.  

Uczniowie 
niepełnosprawni (...) mają 
prawo do pełnego 
uczestnictwa w życiu 
szkoły, np. w obozach 
letnich, wizytach 
studyjnych (pod opieką 
specjalnego personelu) 
itp.  

Ustawa 107/2015 (ustawa 
o reformie dobrej szkoły) 
ma na celu potwierdzenie 
centralnej roli szkoły w 
społeczeństwie oraz 
podniesienie poziomu 
wykształcenia i 

migowym, 

c) informacji przy użyciu 
słowackiego języka 
migowego w przekazie 
telewizyjnym instytucji 
publicznej,  

d) dostępu do informacji 
w interesie publicznym i 
informacji dotyczących 
praw osób niesłyszących. 
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umiejętności wszystkich 
uczniów, w oparciu o 
indywidualny czas i styl 
uczenia się.  

Włączenie uczniów głuchych i/lub z upośledzeniem słuchu w szkołach specjalnych i szkołach ogólnodostępnych  

Cypr Grecja Włochy Łotwa Słowacja Polska 

Edukacja osób niedosłyszących 
i głuchych na Cyprze 
przechodziła przez trzy ważne 
okresy. Pierwszy okres 
rozpoczął się wraz z 
założeniem pierwszej szkoły, 
czyli w 1953 roku, a zakończył 
w 1986 roku. W tym okresie 
osoby z wadą słuchu były 
zapisywane wyłącznie do 
szkoły dla głuchych. Drugi 
okres rozpoczął się w 1987 
roku i zakończył się w 1992 
roku. W tym okresie po raz 
pierwszy podjęto próbę 
włączenia uczniów 
słabosłyszących i 
niesłyszących, w wyniku czego 

Na podstawie ustawy 
nr 3699/2008 z 
ostatnimi zmianami 
wprowadzonymi 
ustawą nr 4638/2019, 
grecki język migowy 
jest uważany za 
pierwszy język dla 
studentów 
niesłyszących i 
słabosłyszących, a 
forma pisemna 
współczesnego języka 
greckiego jest uważana 
za ich drugi język. Ustna 
percepcja i ekspresja 
współczesnego języka 
greckiego jest 
dodatkowym wyborem 

We Włoszech 
zdecydowana większość 
dzieci głuchych uczęszcza 
do zwykłych szkół 
publicznych razem z 
dziećmi słyszącymi, a 
nauczanie odbywa się 
według trzech różnych 
modeli.  
Dzieci głuche, które nie 
mają styczności z językiem 
migowym, uczęszczają do 
zwykłych szkół 
publicznych, gdzie 
nauczanie jest zasadniczo 
"ustne". Język migowy nie 
jest używany i nawet nie 
wspomina się o nim w 
szkole.  

Od 01.09.2019 r. w 
Polsce funkcjonuje 8 
placówek 
oświatowych, w tym 4 
placówki specjalne, 
które realizują 
program kształcenia 
specjalnego dla 
uczniów z wadą 
słuchu. Na dzień 
01.09.2019 r. do 
programów 
kształcenia 
specjalnego dla 
uczniów z wadą 
słuchu uczęszcza 185 
uczniów. Dokładna 
liczba uczniów z wadą 

Integracja szkolna 
uczniów 
upośledzonych jest 
obecnie stosunkowo 
dobrze uregulowana 
w ustawodawstwie 
(ustawa nr 245/2008 
Dz.U. o edukacji i 
szkoleniu). Dziecko z 
niepełnosprawnością 
sensoryczną, 
fizyczną lub 
umysłową może być 
zapisane do 
normalnej szkoły na 
wniosek rodziców 
(prawnych 
opiekunów), pod 
warunkiem, że 

Uczniowie z 
posiadający oficjalne 
„Oświadczenie o 
Specjalnych 
Potrzebach 
Edukacyjnych” są 
prezentowani w tym 
zbiorze danych. 
Istnieją dwie grupy 
studentów: głusi i z 
upośledzeniem 
słuchu 
(niedosłyszący). W 
procesie orzekania w 
sprawie specjalnych 
potrzeb edukacyjnych 
specjaliści 
sprawdzają, w jakim 
stopniu uczeń używa 
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powstały pierwsze jednostki 
edukacyjne dla takich uczniów 
do szkół ogólnokształcących. 
Ostatni okres, który rozpoczął 
się w 1993 r. i trwa do chwili 
obecnej, jest chyba 
najważniejszy, ponieważ 
podejmuje się próby pełnej 
integracji osób niesłyszących i 
słabosłyszących, a uczniowie 
są włączani do szkół 
ogólnokształcących, które 
rozwijają odpowiednie usługi 
wspierające tych uczniów.  

Obecnie, w wyniku wyżej 
wymienionych wysiłków i 
przepisów, większość 
niesłyszących i 
niedosłyszących uczniów na 
Cyprze uczęszcza do szkół 
powszechnych, z lub bez 
wsparcia, w zależności od 
przypadku. Szkoła dla głuchych 
działa głównie jako dostawca 
różnych usług dla nich i ich 
rodzin. 

Nauczane programy nauczania 

społecznym dla 
studentów 
niesłyszących. Grecki 
język migowy i 
współczesny język 
grecki są uznawane za 
równorzędne, więc 
odpowiednim 
podejściem językowo-
pedagogicznym jest 
edukacja dwujęzyczna.  
Edukacja osób ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi jest 
zapewniana bezpłatnie 
przez państwo w 
szkołach publicznych. 
Forma tych szkół jest 
uzależniona od rodzaju 
i stopnia specyficznych 
potrzeb edukacyjnych 
uczniów.  
● w klasie szkoły 
ogólnodostępnej przy 
równoległym wsparciu 
nauczyciela kształcenia 
specjalnego:  
● w specjalnie 

Rodziny głuchych dzieci, 
które mają kontakt z 
językiem migowym mają 
dwie możliwości: poprosić 
o obecność w klasie 
asystenta nauczyciela (TA) 
kompetentnego w 
zakresie włoskiego języka 
migowego (LIS) lub 
znaleźć szkołę z 
dwujęzycznym 
programem nauczania: LIS 
i włoski dla dzieci 
głuchych i słyszących.  
Bardzo niewiele szkół 
publicznych oferuje 
dwujęzyczny program 
nauczania, który zakłada 
używanie języka 
włoskiego i LIS zawsze w 
obrębie klasy.  

Szkolnictwo we Włoszech 
nadal nie oferuje 
skutecznej, 
systematycznej 
odpowiedzi na trudności 
związane z edukacją osób 

słuchu pobierających 
naukę w szkołach 
ogólnodostępnych nie 
jest znana, ponieważ 
ich rejestracja nie jest 
formalnie 
prowadzona. Szkoła 
Średnia Valmiera jest 
jedynym ośrodkiem 
rozwoju, który na 
Łotwie zapewnia 
wsparcie 
metodologiczne i 
konsultacyjne innym 
instytucjom 
edukacyjnym, 
uczniom i ich 
rodzicom w celu 
promowania integracji 
dzieci i młodzieży z 
wadą słuchu.  

Na Łotwie jest 89 
dzieci i młodych ludzi 
z wadami słuchu, 
którzy uczestniczą w 
programach szkolnych 
i którzy otrzymują 

uzyska 
rekomendację 
specjalistów z 
ośrodka poradnictwa 
edukacyjnego. 
Pedagog specjalny i 
psycholog z 
odpowiedniej 
poradni zajmą 
stanowisko w 
sprawie 
indywidualnego 
włączenia dziecka na 
podstawie swojego 
profesjonalnego 
badania i oceny 
odpowiedniego 
kontekstu. Opinia ta 
jest weryfikowana w 
określonych 
odstępach czasu (2-4 
lata) w celu 
obiektywnej oceny, 
na ile dziecko może 
odnieść korzyści z 
wybranego rodzaju 
kształcenia, tzn. czy 
szkoła 

słuchu w procesie 
komunikacji 
językowej. Ci 
studenci, którzy w 
ogóle nie używają 
słuchu, nazywani są 
głuchymi, inni 
studenci (bez 
względu na to, jak 
głęboką mają utratę 
słuchu) nazywani są 
niedosłyszącymi:  
 
Uczniowie szkół 
podstawowych 
(program nauczania 
dla klas I-III - edukacja 
informatyczna), 
program nauczania 
dla klas IV-VIII - 
informatyka) 
o głusi: 923 
(uczniowie szkół 
specjalnych - 375, 
uczniowie szkół 
podstawowych - 548) 
o z 
upośledzeniem 
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są takie same jak w szkołach 
ogólnodostępnych, 
odpowiednio dostosowane do 
języka i prowadzone przez 
odpowiednich nauczycieli na 
każdym poziomie i z każdego 
przedmiotu. Jeśli chodzi o 
szkolnictwo wyższe, Republika 
Cypryjska wprowadziła różne 
udogodnienia dla osób z 
niepełnosprawnością, które 
chcą uczestniczyć w 
egzaminach państwowych. 
Kandydaci mogą ubiegać się o 
różne udogodnienia, takie jak 
przedłużenie terminu i 
uproszczenie wersji językowej. 
Ponadto, 6% miejsc na 
cypryjskich uniwersytetach 
publicznych ma być 
przeznaczone dla "cypryjskich 
kandydatów z poważnymi 
problemami zdrowotnymi lub 
innymi poważnymi 
problemami". Uczęszczający 
studenci mogą ubiegać się o 
takie udogodnienia jak 
transkrypcja egzaminu, 

zorganizowanych i 
odpowiednio 
obsadzonych klasach 
integracyjnych 
funkcjonujących w 
ramach szkół 
ogólnodostępnych i 
techników 
zawodowych.  
Włączenie uczniów 
głuchych ze 
Specjalnymi 
Potrzebami 
Edukacyjnymi do szkół 
ogólnodostępnych lub 
do klas integracyjnych 
jest szczególnie trudne 
ze względu na 
charakter i zakres ich 
Specjalnych Potrzeb. 
Edukacja tych dzieci 
odbywa się:  
a) w szkołach 
specjalnych. Uczniowie 
głusi i niedosłyszący 
muszą znać grecki język 
migowy, aby móc 
uczęszczać do tych 

niesłyszących. Tradycyjnie 
podejście do edukacji 
głuchych koncentrowało 
się na porównywaniu 
uczniów głuchych z 
uczniami słyszącymi, bez 
postrzegania osób 
głuchych jako uczniów 
wizualnych o odmiennych 
zachowaniach w procesie 
uczenia się. Koszt 
społeczny tej sytuacji jest 
ogromny: osoby głuche są 
często wykluczone z 
komunikacji pisemnej, a w 
wielu przypadkach nie 
mogą wykonywać zadań 
zawodowych 
wymagających 
minimalnych kompetencji 
w zakresie języka 
pisanego i nie mają 
dostępu do wyższych 
poziomów edukacji. 

 

regularne wsparcie 
doradcze i 
metodyczne z 
Centrum Rozwoju 
Valmiera.  

 

ogólnodostępna w 
wystarczającym 
stopniu zaspokaja 
jego specjalne 
potrzeby edukacyjne 
i czy potencjał 
intelektualny i 
osobowościowy 
dziecka rozwija się 
proporcjonalnie do 
jego możliwości. 

słuchu: 6572 
(uczniowie szkół 
specjalnych - 397, 
uczniowie szkół 
podstawowych - 
6175) 
 
Uczniowie szkół 
średnich (obowiązują 
przed zmianami w 
podstawowych 
szkołach zawodowych 
w 2017 r. są tutaj 
uwzględnione) 
o głusi: 654 
(uczniowie szkół 
specjalnych: 504, 
uczniowie szkół 
średnich: 150) 
o z 
upośledzeniem 
słuchu: 1799 
(uczniowie szkół 
specjalnych - 233, 
uczniowie szkół 
średnich - 1566) 
 
3-letnia branżowa 
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uproszczony esej 
egzaminacyjny, pobłażliwość 
dla błędów składniowych i 
ortograficznych, a w 
szczególności dla osób 
niedosłyszących - tłumacze 
języka migowego. 
Udogodnienia te mogą być 
przyznane po ocenie 
wnioskodawcy przez Komisję 
Specjalną, odpowiedzialną za 
zapewnienie udogodnień.  

Istnieje wiele prywatnych 
szkół dla dzieci z trudnościami 
w nauce, które są w pełni 
uznawane przez MoEC.  

szkół  
b) w szkołach lub 
klasach działających 
jako niezależne lub 
powiązane z innymi 
szkołami w szpitalach, 
ośrodkach 
rehabilitacyjnych, 
zakładach dla nieletnich 
lub zakładach dla 
przewlekle chorych,  

c) w domu, w 
wyjątkowych 
przypadkach. W tym 
przypadku może być 
stosowany system e-
learningu. 

szkoła I stopnia (nowy 
program nauczania od 
2017 r. - Informatyka) 
o głusi 103 
(specjalna branżowa 
szkoła I stopnia - 91, 
ogólnodostępna 
branżowa szkoła I 
stopnia - 12) 
o z 
upośledzeniem słuchu 
194 (specjalna 3-
letnia szkoła filialna I 
stopnia - 51, 
ogólnodostępna 3-
letnia szkoła filialna I 
stopnia - 143) 
 
5 - letnie szkoła 
zawodowa i 4-letnie 
liceum (nowy 
program nauczania od 
2017 r. - Informatyka)  
o głusi 497 
(specjalna szkoła 
policealna - 368, 
średnia szkoła 
policealna - 129) 
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o z 
upośledzeniem słuchu 
1505 (specjalna szkoła 
policealna - 164, 
średnia szkoła 
policealna - 1341). 

Włączenie cyfrowe uczniów głuchych i/lub z upośledzeniem słuchu  

Cypr Grecja Włochy Łotwa Słowacja Polska 
MoEC opracował 
przewodnik1 dla 
nauczycieli, który ma być 
wykorzystywany we 
"wspólnych klasach" - 
obejmujących uczniów 
zwykłych i niesłyszących - 
aby uczniowie niesłyszący 
mogli w równym stopniu 
uczestniczyć w zajęciach. 
W celu wspierania ich 
rozwoju edukacyjnego, 
uczniowie niesłyszący mają 
dostęp do komputerów i 
innych pomocy wizualnych, 
aby mogli efektywnie 
uczestniczyć w zajęciach.  

Prawa cyfrowe i 
dostęp do informacji 
(w tym prawo do 
dostępu do Internetu) 
są uznawane za prawa 
przez prawo Grecji. W 
szczególności w art. 
5A Konstytucji Grecji 
jest większa niż 50% 
(zarówno w przypadku 
nieletnich, jak i 
dorosłych). 

Zgodnie z ustawą n. 
4488/2017 stwierdza 
się, że mass media 
powinny podjąć środki 

Włochy pozostają w 
tyle za większością 
krajów OECD, jeśli 
chodzi o wyposażenie i 
wykorzystanie 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych (ICT) 
w szkole. Na przykład 
w 2011 roku tylko 30% 
włoskich uczniów w 8 
klasie używało ICT jako 
regularnego narzędzia 
nauczania na zajęciach 
z przedmiotów 
ścisłych, w 
porównaniu ze średnią 

W ciągu ostatnich kilku 
lat wiele mówiło się o 
przepaści cyfrowej - 
istnieje powszechna 
obawa, że rosnące 
wykorzystanie 
komputerów do 
komunikacji, handlu, 
zaangażowania 
obywatelskiego i 
oczywiście edukacji może 
prowadzić do pewnych 
nierówności w niektórych 
sektorach społeczeństwa. 
W związku z tym musimy 
skupić się na integracji 
cyfrowej, aby zapewnić, 
że każdy członek 

W każdej szkole 
specjalnej znajdują 
się pracownie 
komputerowe 
wyposażone w 
komputery, laptopy 
i tablety z 
dostępem do 
Internetu, tablice 
interaktywne i 
projektory danych. 
Uczniowie 
wykorzystują 
cyfrowe treści 
edukacyjne jako 
klasyczną metodę 
nauczania.  

Sytuacja uczniów głuchych 
w Polsce jest bardzo 
trudna. Wynika to głównie z 
polityki jaka jest 
prowadzona w tym zakresie. 
Od ponad 15 lat promowane 
jest nauczanie integracyjne i 
edukacja włączająca, co 
powoduje stałe 
zmniejszanie się dzieci 
głuchych w placówkach 
specjalnych. Coraz większa 
liczba dzieci głuchych w 
placówkach masowych nie 
przekłada się jednak na 
umiejętność kształcenia 
dzieci z uszkodzeniami 
słuchu.      
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W oddziałach specjalnych 
studenci z każdą formą 
niepełnosprawności, w tym 
studenci niesłyszący, 
uczestniczą w kursach z 
zakresu informatyki. 
Głównym celem tych 
kursów jest dla studentów  

o Poznanie zasad 
korzystania z komputera;  

o Poznanie podstawowych 
programów takich jak 
Word, Power Point itp;  

o Umiejętność 
wyszukiwania różnych 
tematów w Internecie;  

o Wykorzystanie 
komputera lub jego obsługi 
do innych kursów;  

o Uczestniczyć w kursach 
edukacyjnych z zakresu 
obsługi komputera;  

o Używać Internetu jako 

w celu zapewnienia, 
że osoby 
niepełnosprawne nie 
są dyskryminowane w 
dostępie do 
informacji. Obecnie 
podjęto duży wysiłek, 
aby zdigitalizować 
materiały edukacyjne 
dla osób głuchych i 
niedosłyszących.  

 

48% w kraju OECD.  

W tym kontekście 
Ministerstwo Edukacji 
uruchomiło w 2007 
roku Narodowy Plan 
dla Szkół Cyfrowych 
(Piano Nazionale 
Scuola Digitale), aby 
włączyć TIK do 
głównego nurtu 
nauczania we włoskich 
klasach.  

Jednak niewielki 
budżet Planu 
ograniczył skuteczność 
jego różnorodnych 
inicjatyw. Z powodu 
braku budżetu, a nie 
niewystarczającego 
zapotrzebowania szkół 
lub nauczycieli, sprzęt 
ICT wkracza do 
włoskich klas raczej 
powoli.  

Jednak trzy osoby na 
dziesięć nie korzystają 

społeczeństwa może 
skutecznie korzystać z 
możliwości oferowanych 
przez świat cyfrowy. 
Podstawową rolę 
odgrywa dostępność 
sprzętu cyfrowego. Pod 
tym względem klasy 
biedniejsze są 
pokrzywdzone.  

Kto nie posiada w domu 
lub w pracy komputera 
(lub smartfona), ma 
utrudniony dostęp do 
usług publicznych, 
zakupów online i sieci 
społecznościowych.  

Co więcej, kto nie 
posiada komputera, 
najprawdopodobniej ma 
również słabe 
umiejętności 
informatyczne.  

Jednak włączenie 
cyfrowe nie wymaga 
jedynie dostępności 

Jak wynika z Raportu 
środowiskowego 
opracowanego w ramach 
realizacji projektu 
"Monitoring z wdrażania 
Konwencji o prawach osób z 
niepełnosprawnościami" w 
latach 2016-2017, choć 
wiele osób popiera edukację 
włączającą to zdecydowana 
część środowiska osób 
głuchych jest więc 
przeciwna trendowi 
całkowitej rezygnacji ze 
szkół specjalnych dla dzieci 
głuchych. Stanowisko takie 
wynika głównie z oceny 
sytuacji w szkolnictwie 
ogólnodostępnym  
i integracyjnym.  

Edukacja włączająca i 
integracyjna nie zapewnia w 
Polsce dziecku głuchemu 
warunków określonych w 
Artykule 24 pkt 3 b i c 
Konwencji ONZ o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych, 
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sposobu komunikacji (e-
mail itp.) z innymi ludźmi i 
rozpoznawać zagrożenia, 
które to za sobą pociąga.  

jeszcze regularnie z 
Internetu, a ponad 
połowa społeczeństwa 
nadal nie posiada 
podstawowych 
umiejętności 
informatycznych.  

 

komputera. Wymaga 
również umiejętności 
korzystania z programów, 
takich jak Word i Excel, a 
przede wszystkim z 
Internetu.  

tym samym nie zapewnia 
warunków do swobodnego i 
dostosowanego do potrzeb i 
możliwości ucznia rozwoju 
edukacyjnego.  

 

1 Available at: http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/ekpaideftiko_yliko/diathematiki_prosengisi.pdf  

2019-1-PL01-KA201-065123  

Integracja techniki cyfrowej, kodowania i robotyki w krajowych programach nauczania w szkołach podstawowych i średnich 
oraz szkołach zawodowych 

Cypr Grecja Włochy Łotwa Słowacja Polska 

Kurs ICT nie jest jeszcze 
odrębnym kursem w 
szkole podstawowej, a 
tym bardziej kurs taki 
jak robotyka. Jednak 
robotyka edukacyjna 
została wprowadzona 
do kursu 

Grecja jest jednym z 
trzech krajów w 
Europie, które mają 
największą liczbę 
zalecanych godzin na 
TIK jako obowiązkowy 
odrębny przedmiot w 
szkolnictwie 

W porównaniu z 
innymi krajami 
rozwiniętymi, dostęp 
do technologii 
cyfrowych we 
włoskich szkołach jest 
niski (Unia Europejska 
2013). W latach 2011-

Łotewska Ustawa o Edukacji 
definiuje Cyfrowe Pomoce 
Dydaktyczne (dalej - DTA), 
takie jak publikacje 
elektroniczne i inne zasoby 
niezbędne do realizacji 
programów edukacyjnych.  

W naszych szkołach 
specjalnych w klasach 
gimnazjalnych 
uczniowie uczą się 
przedmiotu 
"Informatyka". Misją 
nauczania informatyki 
jest doprowadzenie 

Podstawa programowa 
nauczania jest taka sama 
dla uczniów słyszących i z 
uszkodzeniami słuchu. 
Nauczanie informatyki w 
polskich szkołach 
rozpoczyna się w I klasie 
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"Projektowanie i 
technologia", w którym 
pojawiają się 
umiejętności STE(A)M. 
Kurs "Projektowanie i 
technologia" jest 
prowadzony w klasach 
5 i 6 (10-12 lat) i ma na 
celu wykształcenie u 
uczniów następujących 
umiejętności 
technologicznych  

a) wiedza 
technologiczna  

b) umiejętności i 
kompetencje 
technologiczne  

c) Wartości, postawy i 
doświadczenia 
związane z 
rozwiązywaniem 
problemów 
technologicznych.  

Robotyka została 
wprowadzona w 2009 

podstawowym (około 
150 godzin). Reforma 
programu nauczania, 
która jest częścią 
greckiej strategii 
Cyfrowej Szkoły, ma 
dwa cele:  

1) Uwierzytelnienie 
wiedzy z zakresu TIK 
wszystkich uczniów 
szkół średnich 
(poprzez system 
egzaminów 
krajowych).  

2) Podniesienie 
kompetencji 
cyfrowych uczniów, ze 
szczególnym 
naciskiem na edukację 
cyfrową, umiejętność 
posługiwania się 
technologiami 
informacyjno-
komunikacyjnymi, 
korzystanie z 
technologii cyfrowych 
w ogóle oraz 

2012 stosunek liczby 
komputerów do liczby 
uczniów w szkołach 
podstawowych 
wynosił 6 na 100 
(średnia UE 14,5), a 
80% uczniów 
uczęszczało do szkół z 
niską lub nieistniejącą 
łącznością 
internetową.  

Informatyka, jako 
samodzielny 
przedmiot 
dyscyplinarny, jest 
nauczana tylko w 
szkołach średnich o 
profilu technicznym. 
Jednak ustawa o 
edukacji z 2015 r. 
(która w momencie 
pisania tego tekstu 
przechodzi przez 
parlament) zawiera, 
oprócz innych 
środków związanych z 
TIK, inicjatywę 

W łotewskich szkołach 
wykorzystywane są 
następujące DTA: e-
podręczniki, audiobooki oraz 
cyfrowe pomoce wizualne. 
Obecnie dostępne DTA 
charakteryzują się niską 
interaktywnością. Nie ma 
potwierdzenia korelacji 
między korzystaniem z DTA 
a większymi kompetencjami 
i umiejętnościami 
informatycznymi.  

Szkoły w większości nie 
korzystają z materiałów i 
technologii cyfrowych. 
Głównymi przeszkodami są 
brak środków finansowych 
oraz nieprzygotowanie 
nauczycieli do zarządzania 
tymi materiałami. 
Innowacyjne narzędzia 
edukacyjne, takie jak 
zestawy do robotyki, 
drukarki 3D, są 
wykorzystywane 
sporadycznie i nie są 

uczniów do 
zrozumienia 
podstawowych pojęć, 
procedur i technik 
wykorzystywanych do 
pracy z danymi i 
przepływem 
informacji w 
systemach 
komputerowych.  

Program nauczania 
obejmuje jednostki 
tematyczne dotyczące 
procedur, 
rozwiązywania 
problemów, myślenia 
algorytmicznego. 
Standardem osiągnięć 
jest znajomość 
możliwości 
wykorzystania języka 
programowania 
Imagine. A w szkole 
ponadgimnazjalnej 
uczą się pracy z 
językami 
programowania C++, 

szkoły podstawowej. 

Robotyka w szkole to 
nowy temat, 
wprowadzony po raz 
pierwszy w podstawie 
programowej  

z informatyki dla szkoły 
podstawowej w roku 
2017 oraz w podstawie 
programowej dla szkół 
ponadpodstawowych z 
2018 roku. Dokumenty 
te nie uszczegóławiają 
zakresu zagadnień 
związanych z robotyką, 
ale traktują je 
fakultatywnie. 

 

Według nowej podstawy 
programowej z 
informatyki dla szkoły 
podstawowej uczeń: 
„Programuje wizualnie: 
(…) 
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roku i obecnie jest 
częścią formalnego 
programu nauczania 
"Projektowania i 
Technologii", w module 
"Technologia 
Systemów i 
Sterowania", z 
perspektywą 
rozszerzenia jej 
obecności w najbliższej 
przyszłości.  

 

otwartych technologii 
i zasobów, kodowanie 
i programowanie, a 
także rozwój postaw i 
umiejętności 
społecznych (e-
obywatelstwo). 

polityczną mającą na 
celu promowanie 
kodowania i myślenia 
komputacyjnego w 
szkołach 
podstawowych. Celem 
jest zaangażowanie do 
2017 r. 25% 
wszystkich szkół 
podstawowych w 
opcjonalny program w 
stylu Godziny 
Kodowania, przy czym 
9% szkół będzie 
zaangażowanych na 
bardziej 
zaawansowanym 
poziomie.  

włączane do szkolnego 
programu nauczania. 
Komercyjne DTA są 
zazwyczaj wykorzystywane 
w instytucjach szkolnictwa 
wyższego. Istnieją jednak 
darmowe materiały 
opracowane do tego celu. 
Są one wykorzystywane 
sporadycznie i obejmują 
interaktywne mapy, 
aplikacje i strony 
internetowe. Proces 
nauczania w instytucjach 
kształcenia ogólnego na 
Łotwie nie wykorzystuje 
technologii w szerokim 
zakresie. Zazwyczaj w 
szkołach wykorzystuje się 
komputery, tablice 
interaktywne, a czasem 
tablety. Uczniowie 
wykorzystują te narzędzia 
bardziej do rozwijania 
swoich umiejętności niż do 
usprawniania procesu 
uczenia się. 

Pascal, HTML, CSS. Z 
robotyką nie mieli 
jeszcze okazji 
spróbować i nauczyć 
się. Na Słowacji, 
niewiele szkół 
podstawowych 
pracuje z robotyką, 
ale uniwersytety typu 
technicznego w pełni 
pracują, 
eksperymentują nad 
rozwojem 
automatyzacji, 
ulepszeń.  

b) pojedyncze polecenia 
lub ich sekwencje 
sterujące robotem lub 
obiektem na ekranie 
komputera bądź innego 
urządzenia cyfrowego”. 

oraz: 

„Formułuje i zapisuje w 
postaci algorytmów, 
polecenia składające się 
na: (…) 

c) sterowanie robotem 
lub obiektem na 
ekranie”.  
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Infrastruktura, sprzęt, zasoby i narzędzia wspierające nauczanie kodowania i robotyk 

Cypr Grecja Włochy Łotwa Słowacja Polska 

Jeśli chodzi o 
infrastrukturę, MoEC 
stale dostarcza 
zaawansowany sprzęt 
TIK do wszystkich szkół 
publicznych na Cyprze, 
taki jak komputery 
stacjonarne, laptopy, 
interaktywne białe 
tablice, drukarki, 
skanery, projektory 
wideo i pracownie 
komputerowe. 
Badanie przygotowane 
dla Komisji 
Europejskiej 

Według Indeksu 
Gospodarki Cyfrowej i 
Społeczeństwa 
Cyfrowego (DESI) na 
2019 r., który jest 
wskaźnikiem złożonym 
podsumowującym 
istotne wskaźniki 
dotyczące wydajności 
cyfrowej Europy, Grecja 
znajduje się wśród 
najniższych gospodarek 
cyfrowych (trzecia od 
końca - zob. rys. 2) wśród 
państw członkowskich 

We Włoszech 
większość 
komputerów to 
raczej komputery 
stacjonarne niż 
laptopy, ale kraj ten 
należy do krajów o 
najniższym w Europie 
odsetku uczniów 
mających dostęp do 
komputerów 
stacjonarnych 
podłączonych do 
Internetu w klasie 8 
(rys. 6.2). Pod 
względem liczby 

Większość szkół jest 
dobrze wyposażona pod 
względem technicznym. 
Mają jedną lub więcej 
skomputeryzowanych 
sal lekcyjnych, dobre 
połączenie z 
Internetem, tablice 
interaktywne, 
projektory, laptopy, 
sale naukowe itp. W 
związku z tym, szkoły 
mogą wykorzystywać 
technologie cyfrowe w 
procesie nauczania. 
Według danych 

Większość szkół 
specjalnych na Słowacji 
jest wyposażona w 
nowoczesne 
technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne. 
Wszystkie klasy 
wyposażone są w 
tablice interaktywne, 
mamy też trzy sale 
multimedialne i trzy 
sale z wyposażeniem do 
nauczania 
elektrotechniki. Jednak 
dotacje z budżetu 

W ogromnej większości 
szkół podstawowych są to 
mikrokomputery typu IBM 
PC, pracujące  
w jednej z wersji systemu 
operacyjnego Windows. 
Czasem występują 
mikrokomputery 
Macintosh firmy Apple, 
pracujące w swoim 
systemie operacyjnym. 

W wielu wypadkach są to 
komputery stare (ponad 
trzyletnie).  
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(IpsosMori, 2019) 
wykazało, że 
cypryjskie szkoły 
ogólne są częściowo 
wyposażone w sprzęt 
cyfrowy w porównaniu 
ze średnią europejską. 
Uczniów, którzy 
korzystają z 
komputera do nauki 
uczniów w szkole jest 
na Cyprze 37%, 
podczas gdy w UE 
odsetek ten sięga 58%.  

UE.  

Ponadto w drugim 
badaniu dla szkół: ICT in 
Education przez KE, które 
odbyło się w 2019 r. w 
ponad 400 szkołach w 
Grecji, wykazało, że są 
one mniej wyposażone w 
technologie cyfrowe i w 
porównaniu ze średnią 
UE.   

laptopów 
podłączonych do 
Internetu w klasie 8 
Włochy znajdują się 
w dolnej grupie 
krajów, a sytuacja 
jest taka sama na 
wszystkich 
pozostałych 
poziomach.  

Im wyższy odsetek 
uczniów z rodzin o 
niskich dochodach w 
danej szkole, tym 
mniej laptopów z 
dostępem do 
Internetu jest 
dostępnych w 
szkołach 
zawodowych we 
Włoszech. 
Komputery znajdują 
się głównie w 
specjalnych 
laboratoriach na 
wszystkich 
poziomach, znacznie 

Głównego Urzędu 
Statystycznego (CSB) w 
2016 roku 100% 
uczniów regularnie 
korzystało z Internetu, a 
96,1% rodzin z dziećmi 
posiadało połączenie z 
Internetem. 

państwa nie wystarczają 
nam na modernizację 
sprzętu technicznego, 
ani na zakup nowych 
programów 
użytkowych. 

Warto dodać, że, 
paradoksalnie, im młodszy 
i mniej doświadczony 
użytkownik, tym lepszy 
sprzęt jest mu potrzebny. 

Lepsza jest sytuacja w 
szkołach specjalnych. W 
każdej szkole jest 
pracownia informatyczna  
z dostępem do Internetu. 
W każdej pracowni jest co 
najmniej jeden komputer 
nauczycielski  
i od 5 do 15 komputerów. 
Komputery są wyposażone 
w systemy operacyjne 
Windows od wersji XP do 
wersji 10 (zdecydowana 
większość to 7 lub 10). 

Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna - OSE to 
program publicznej sieci 
telekomunikacyjnej 
dającej szkołom dostęp do 
szybkiego, bezpłatnego i 
bezpiecznego Internetu.  
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wyżej niż w 
większości krajów w 
klasie 4 i około 80% 
na wszystkich 
pozostałych 
poziomach.  

 

 

Formalne i nieformalne możliwości, inicjatywy, programy itp. związane z kodowaniem i robotyką 

Cypr Grecja Włochy Łotwa Słowacja Polska 

Istnieją pewne 
możliwości formatu na 
Cyprze. Na przykład 
"System and Control 
Technology" Framework 
(zaprojektowany w 2018 
r.), Który jest skierowany 
do uczniów szkół 
podstawowych w klasie 
6.  

Należy również zauważyć, 
że kilka seminariów 

Jak już wcześniej 
wspomniano, robotyka 
edukacyjna nie jest 
przedmiotem nauczania 
w greckich szkołach 
publicznych. Jednakże, 
kierując się osobistym 
zainteresowaniem i 
znajomością tematu, 
nauczyciele stosują 
robotykę edukacyjną i 
włączają ją do swoich 
zajęć. Niestety, koszt 

Obecnie istnieje kilka 
inicjatyw, które 
koncentrują się na 
wykorzystaniu robotyki, 
zwłaszcza w szkołach 
technicznych, w celu 
zwiększenia udziału i 
zaangażowania młodych 
studentów w badaniach 
naukowych. 
Majsterkowanie 
kodowanie tworzenie: 
Projekt zawiera serię 

Brak danych 

Edukacja szkolna 
obejmuje: wycieczki, 
quizy i konkursy, 
dyskusje z 
ekspertami, udział w 
konkursach 
pozaszkolnych, 
wycieczkach i 
wystawach, praktyki 
w firmach 
elektrycznych i 
informatycznych itp.  

W Polsce jest 38 zawodowych 
szkół średnich (tylko ze 
specjalizacją informatyka), 50 
szkół policealnych (wyższych 
uczelni) oraz 38 wydziałów 
szkolnictwa wyższego 
(uniwersytetów i politechnik) 
(programy inżynierskie, 
licencjackie i magisterskie - 6 i 
7 poziomów europejskich 
Ramy kwalifikacji). Nauka jest 
bezpłatna.  
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edukacyjnych jest 
organizowanych przez 
Instytut Pedagogiczny 
Cypru w celu zwiększenia 
rozwoju zawodowego 
nauczycieli. 

zestawów robotycznych 
w połączeniu z brakiem 
wiedzy technicznej wśród 
nauczycieli stanowią 
główne czynniki 
utrudniające pełną 
integrację robotyki 
edukacyjnej w szkołach. Z 
drugiej strony, poza 
szkołą istnieją różne 
dostępne działania, 
możliwości, inicjatywy i 
programy związane z 
kodowaniem i robotyką, 
a w szczególności z 
robotyką edukacyjną.  

przepisów ze składnikami, 
krokami i czasem 
niezbędnym dla 
nauczycieli, którzy chcą 
innowacyjnej dydaktyki 
zaczynając od łatwo 
dostępnych zasobów i 
narzędzi. Enter the World 
of AI: Kurs online, który 
został zaprezentowany w 
Materze podczas czwartej 
edycji Microsoft's Edu Day, 
laboratorium i kurs 
zatytułowany "Enter the 
World of AI" opracowany 
dla Programu Ambizione 
Italia for Schools. 

We Włoszech dostępne są 
również projekty 
europejskie.  

W Polsce możesz również 
uczestniczyć w profesjonalnych 
kursach kwalifikacyjnych ze 
specjalizacji IT. Po tych kursach 
możesz przystąpić do egzaminu 
(a także po szkole zawodowej) 
w celu potwierdzenia 
kwalifikacji specjalisty IT 
(poziom 5 europejskich ram 
kwalifikacji).  

W Polsce są też firmy oferujące 
wiele płatnych kursów IT. 
Najpopularniejsze to Coders 
Lab Sp. z o.o., Software 
Development Academy, IT 
Academy itp. Koszty tych 
kursów wynoszą co najmniej 
2800 euro (i więcej) . 

 



robotics4deaf.eu 

III. Ramy kompetencji  

Ramy kompetencji  obejmują 

 modułów, które mają zostać włączone do 

szkolenia. Ponadto, zawartość jest oparta na 

wynikach ankiety IO1, jak również na sugestiach 

partnerów. Moduły obejmują tematykę 

wprowadzenia do robotyki i STEM oraz 

kreatywnych scenariuszy w celu nauczenia uczniów 

niesłyszących lub niedosłyszących budowania i 

programowania robotów. Dokument zawiera:  

• Opis Rezultatu Intelektualnego 1: 

Mapowanie sceny, identyfikacja wymagań i 

konstrukcja docelowych ram kompetencji 

kodowania we Włoszech, Grecji, Polsce, na Cyprze, Łotwie i Słowacji 

• Cele Rezultatu Intelektualnego 1 oraz działania, w które zaangażowani byli partnerzy, 

aby je osiągnąć; 

• Metodologia projektowania ram  

• Plan nauczania. 

 

W pierwszej części Ram Kompetencji czytelnik może spodziewać się opisu badania 

benchmarkingowego - zbierania i analizy danych wraz z podsumowaniem wyników badania - 

które było podstawą do opracowania Ram Kompetencji.  

Metodologia zawiera charakterystykę dwóch modułów. Moduł 1 Ram Kompetencji 

Robotics4Deaf ma na celu stworzenie podstaw potrzebnych uczestnikom do rozpoczęcia 

podróży w świat kodowania i robotyki. Wprowadza on wybrany zestaw do robotyki (The 

Lego Boost) poprzez instruktaż, jak zbudować wielofunkcyjnego robota łazika zwanego 

SMARC (SMArt Robotic & Coding).  

Dlaczego SMARC? Ponieważ jest on: 

• łatwy do zbudowania - proste instrukcje,  
• ma tylko kilka części, 
• wykorzystuje wszystkie silniki i czujnik,  
• może być modyfikowany, aby pasował do różnych scenariuszy. 

 

https://docs.google.com/document/d/1hLC36S8b_x_LJij6Cm2bj4LlhGPSIGhZ/edit
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Wprowadzane są podstawowe koncepcje kodowania, a typowe zastosowania silników i 

czujników są prezentowane i implementowane poprzez różne zadania. Służy to jako kamień 

milowy dla studentów, aby przejść w sposób płynny i eskalowany do bardziej złożonych 

scenariuszy określonych w module 2. Drugi moduł jest podzielony na dwie części. W 

pierwszej części uczniowie obu grup wiekowych zapoznają się z robotem Vernie i M.T.R.4..  

 

Uczniowie będą korzystać z aplikacji Lego Boost 

App  wraz z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi 

w celu zapoznania się z funkcjami robotów. W 

drugiej części modułu 2 uczniowie zastosują zdobytą 

wiedzę w czterech scenariuszach edukacyjnych.  

Scenariusze edukacyjne są inspirowane 

następującymi tematami:  

• Mitologia   

• Eksploracja kosmosu  

• Masterchef  

• Świadomość ekologiczna.  

Każdy scenariusz ma dwie różne wersje. Pierwsza wersja przeznaczona jest dla uczniów 

w wieku 10 - 14 lat, natomiast druga dla uczniów w wieku 15 - 21 lat, w sumie mamy więc 8 

scenariuszy edukacyjnych. Główna różnica pomiędzy tymi dwoma wersjami polega na tym, 

że w drugiej wersji zadania, które uczniowie muszą wykonać są bardziej złożone i wymagają 

użycia wszystkich dostępnych czujników i podprogramów. Przeciwnie, zadania w pierwszej 

wersji są prostsze i mogą być rozwiązane przez uczniów bez użycia podprogramów. W ten 

sposób otrzymujemy materiał edukacyjny, który jest jednolity w strukturze, ale również 

dostosowany do różnych potrzeb edukacyjnych obu grup wiekowych. 
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ROBOTICS4DEAF Ramy kompetencji 
MODUŁ 1: ROZWIJANIE PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KODOWANIA I 
STEM 

Grupa wiekowa  

Cel 
główny 

Wprowadzenie uczniów szkół podstawowych i średnich z wadą słuchu w 
tematykę robotyki i kodowania z wykorzystaniem platformy Lego Boost 

10-14 
lat 

15-21 
lat 

Ef
ek

ty
 k

sz
ta

łc
en

ia
 

Dowiedz się, jak zbudować wielofunkcyjnego robota o nazwie SMARC - 

SMArt Robotic and Coding, postępując zgodnie z zestawem podanych 

instrukcji budowlanych 

✔ ✔ 

Dowiedz się, jak zaprogramować robota SMAC za pomocą Lego Boost 

Creative Canva Coding App z tabletu 

✔ ✔ 

Naucz się podstawowych zasad kodowania: Sekwencja, Selekcja i Iteracja ✔ ✔ 

Dowiedz się, jak zaprogramować robota, aby wykonywał ruchy  ✔ ✔ 

Dowiedz się, jak wykorzystać odczyty z czujników robota, takie jak kolor i 

odległość 

✔ ✔ 

Naucz się programować robota tak, aby rozpoznawał przeszkody ✔ ✔ 

Naucz się programować robota tak, aby rozpoznawał kolory z ustalonej 

palety barw 

✔ ✔ 

Naucz się mierzyć natężenie światła odbitego  ✔ ✔ 

Naucz się mierzyć odległość od obiektu  ✔ 

Dowiedz się, jak korzystać z opcji zdalnego sterowania i wyzwalać ruch i 

zdarzenia  

✔ ✔ 

Naucz się wykorzystywać zmienne i operatory  ✔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – Przewodnik od A do Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

W
ie

dz
a 

Uczniowie powinni umieć: 10-14 

lat 

15-21 

lat 

Zrozumieć zastosowanie części elektronicznych: Koncentrator ruchu, 

Czujnik koloru i odległości oraz Silnik interaktywny 

✔ ✔ 

Rozumieć zastosowanie czujnika i jego działanie ✔ ✔ 

Zrozumieć różne bloki programowania dostępne w Lego Boost App: 

Żółte bloki służące do kontrolowania przepływu programu ✔ ✔ 

Pomarańczowe klocki używane do czujnika koloru i odległości ✔ ✔ 

Zielone bloki używane do osiągnięcia ruchu ✔ ✔ 

Fioletowe klocki służące do ustawiania diody LED koncentratora i 

czujnika, aby emitowały określony kolor 

✔ ✔ 

Niebieskie i turkusowe bloki do wykonywania akcji specjalnych, np. 

zmuszenia MTR4 do uderzenia w obiekt za pomocą młota lub nakazania 

Verniemu, aby zatańczył 

✔ ✔ 

Białe bloki do zaawansowanego programowania, np. tworzenia liczb 

losowych za pomocą generatora liczb, operacji matematycznych i 

logicznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, a 

także sprawdzania, czy zmienna jest równa, mniejsza lub większa od 

danej liczby 

 ✔ 

Szary blok używany do tworzenia podprogramów poprzez grupowanie 

różnych działań w jednym bloku 

 ✔ 

Zrozumienie trzech typów bloków iteracyjnych 

Forever Loops, który powtarza zestaw kodu w nieskończoność 

For Loops, która powtarza zestaw kodu przez określoną liczbę razy 

While Loops - pętla, która wymaga, aby warunek był prawdziwy, aby 

powtórzyć określony zestaw kodu 

✔ ✔ 

Rozumienie działania bloków selekcji (IF-THEN-ELSE) oraz tego, kiedy 

zestaw kodu zostanie uruchomiony w zależności od warunku 

✔ ✔ 

Rozumienie, czym jest zmienna i jak używać jej w różnych operacjach  ✔ 
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Student powinien umieć: 10-14 lat 15-21 lat 

Złóż różne klasyczne klocki Lego ✔ ✔ 

Złóż techniczne i elektroniczne części Lego z pomocą łączników 

Technic  

✔ ✔ 

Zbuduj zalecanego robota (SMARC), postępując zgodnie z 

instrukcjami podanymi w przewodniku krok po kroku 

✔ ✔ 

Poruszaj się swobodnie w środowisku aplikacji Lego Boost App  ✔ ✔ 

Twórz nowe programy, korzystając z dostępnych klocków 

środowiska LEGO BOOST Creative Canva 

✔ ✔ 

Użyj zestawu klocków, aby poruszać SMARC w kierunku do 

przodu lub do tyłu w linii prostej, a także obracać w lewo lub w 

prawo o określoną liczbę stopni 

✔ ✔ 

Użyj żółtych klocków do zapętlenia kodu  ✔ ✔ 

Podłącz czujnik koloru i odległości 

Użyj pomarańczowych klocków do wykrywania przeszkód  

Użyj kombinacji klocków, aby wykryć przeszkody i kolory 

Użyj kombinacji klocków, aby podejmować decyzje na podstawie 

danych wejściowych z czujnika 

✔ ✔ 

Użyj pilota zdalnego sterowania do wyzwalania ruchu i zdarzeń ✔ ✔ 

Wykorzystaj dane wejściowe dotyczące natężenia światła 

odbitego od czujnika światła i spraw, aby robot poruszał się po 

predefiniowanej ścieżce - czarna linia 

 ✔ 

Wykorzystaj dane wejściowe dotyczące natężenia światła 

odbitego od czujnika światła i spraw, aby robot podążał za ścianą 

- obiekt 

 ✔ 

Użyj białych bloków i ustaw zmienne do kodowania SMARC  ✔ 

Używaj różnych operatorów podczas kodowania SMARC  ✔ 
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Uczniowie powinni nabyć 
następujące umiejętności: 

10-14 lat 15-21 lat 

• Umiejętność współpracy 

• Praca zespołowa 

• Umiejętności komunikacyjne  

• Zarządzanie projektami 

• Koordynacja 

• Krytyczna obserwacja 

• Zarządzanie czasem 

• Planowanie/ harmonogramowanie 

• Dbałość o szczegóły 

• Słuchanie 

• Wymiana pomysłów 

• Rozwiązywanie problemów  

• Podejmowanie decyzji 

• Eksperymentowanie 

• Koncentracja 

• Wyznaczanie celów 

• Pamięć 

• Umiejętność prezentacji 

• Kreatywność 

✔ ✔ 
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MODUŁ 2: SCENARIUSZE KREATYWNE 

BUDOWANIE I PROGRAMOWANIE ROBOTÓW 

Cel główny Przegląd niektórych standardowych modeli z Toolbox: Vernie the Robot i MTR4 

Efekty uczenia się Jak zbudować i zaprogramować robota Vernie? 

Jak zbudować i zaprogramować robota MTR4  

Dowiedz się, jak używać standardowych modeli jako punktu odniesienia i 

kontynuować od nich i rozszerzać zbudowane modele 

Nauczyć się modyfikować istniejące programy, a także tworzyć własne od 

początku 

Umiejętności Studenci powinni być w stanie: 

Przejść i wykonać dostępne zadania i programy w aplikacji Lego Boost App 

Wykorzystać standardowe modele jako punkt odniesienia, aby rozwinąć dalsze 

pomysły i tworzyć programy  

Używać własnej wyobraźni i krytycznego myślenia, aby rozszerzyć możliwości 

programowania poza oryginalne sugestie 

Stworzyć własne projekty, używając kombinacji ruchów motorycznych i wejść 

czujników 

 

Umiejętności 

miękkie 

Praca zespołowa 

Umiejętność współpracy 

Umiejętności komunikacyjne  

Kreatywność 

Rozwiązywanie problemów  

Podejmowanie decyzji 

Eksperymentowanie 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z HISTORII - PRACE HERKULESA I  
(10-14 lat) 

Cel główny  
W tym scenariuszu uczniowie zapoznają się z legendą o Herkulesie i jego 
słynnymi zadaniami.  
Zbudują i zaprogramują robota (Vernie) na wzór mitycznego Herkulesa, nauczą 
się prostych komend ruchu i podstawowych programów wykrywania przeszkód. 
Będą musieli zaprogramować Herkulesa, aby rozwiązać zestaw problemów, które 
zostaną im zadane, takich jak: 

a) Sprawić, by Herkules poruszał się po Peloponezie  
b) Dostrzec lwa nemejskiego, hydrę lernejską i łań keryneńską 
c) Pogoń za Łanią Keryneńską po różnych częściach Grecji 

 
Na koniec omówią kwestie związane z ochroną i zachowaniem ważnych 
obiektów kulturowych. 
WYMAGANIA WSTĘPNE 
Nie ma wymagań wstępnych o charakterze poznawczym. 
 

Efekty uczenia 
się 

Uczniowie poznają:  
Mit o Pracach Herkulesa 
Znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego 

Wiedza Rozwijać wiedzę o mitologii  
Rozwijać wiedzę na temat historii 
Zmontować działającego robota 
Zapoznanie się z czujnikiem odległości i silnikami robota oraz rozwinięcie 
umiejętności wykorzystania ich w programie roboczym 
Obliczenie obwodu Peloponezu i prędkości łani keryneńskiej 
Zapoznać się z czujnikami odległości robota i nauczyć się je wykorzystywać w 
podstawowych programach wykrywających przeszkody   
Nauczyć się prostych komend ruchu 
Zapoznać się z prostymi programami typu "metoda jednego startu" 

Odpowiedni 
przedmiot 

Historia 
Mitologia 
Wiedza o kulturze 
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Umiejętności 
miękkie 

Kreatywność 
Praca zespołowa 
Rozwiązywanie problemów 

 SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z HISTORII - PRACE HERKULESA II  
(15-21 lat) 

Cel główny W tym scenariuszu uczniowie zapoznają się z legendą o Herkulesie i jego 
słynnymi zadaniami.  
Zbudują i zaprogramują robota (Vernie) na wzór mitycznego Herkulesa, nauczą 
się prostych komend ruchu i podstawowych programów wykrywania przeszkód. 
Będą musieli zaprogramować Herkulesa, aby rozwiązać zestaw problemów, które 
zostaną im zadane, takich jak: 

a) Sprawić, by Herkules poruszał się po Peloponezie  
b) Dostrzec lwa nemejskiego, hydrę lernejską i łań keryneńską 
c) Znaleźć sposób na anulowanie zdolności regeneracyjnych hydry 

lernejskiej 
d) Podążać za łanią keryneńską w różnych częściach Grecji 
e) Znaleźć sposób na zmianę trasy rzek Alpheus i Peneus, aby zmyć stajnie 

Augiasza 
 
Na koniec omówią kwestie związane z ochroną i zachowaniem ważnych 
obiektów kulturowych. 
WYMAGANIA WSTĘPNE 
Nie ma wymagań wstępnych o charakterze poznawczym. 
 

Efekty uczenia 
się 

Uczniowie poznają:  
Mit o Pracach Herkulesa 
Znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego 

Wiedza Rozwijać wiedzę o mitologii  
Rozwijać wiedzę na temat historii 
Zmontować działającego robota 
Zapoznanie się z czujnikiem odległości i silnikami robota oraz rozwinięcie 
umiejętności wykorzystania ich w programie roboczym 
Obliczenie obwodu Peloponezu i prędkości łani keryneńskiej 
Zapoznać się z czujnikami odległości i koloru robota i nauczyć się je 
wykorzystywać w podstawowych i bardziej zaawansowanych programach 
wykrywających przeszkody   
Poznać proste i bardziej zaawansowane komendy ruchu 
Zapoznać się z zaawansowanymi programami i podprogramami "metoda multi 
start"  

Odpowiedni 
przedmiot 

Historia 
Mitologia 
Wiedza o kulturze 

Umiejętności 
miękkie 

Kreatywność 
Praca zespołowa 
Rozwiązywanie problemów 
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SCENARIUSZ KOSMICZNY - ROBOTEM Z ZIEMI W KOSMOS I  
(10-14 lat) 

Cel główny W tym scenariuszu uczniowie poznają planety Układu Słonecznego i zaprogramują 

robota w celu ich zbadania. Uczniowie skonstruują robota lub zmodyfikują jednego 

z istniejących (SMARC, Vernie lub MTR4) i wykorzystają go jako statek kosmiczny 

do wykonania szeregu misji. 

Będą musieli zaprogramować robota tak, aby rozwiązał zestaw problemów, które 

zostaną im postawione, takich jak: 

a) Podróż z Ziemi na inne planety 

b) Wykryć obiekty, które uniemożliwiają statkom kosmicznym podróż do 

Układu Słonecznego i ominięcie ich 

c) Zaplanować misję poszukiwawczo-ratowniczą, w której trzeba zebrać 

zepsutego satelitę krążącego wokół Marsa i zwrócić go na Ziemię w celu 

naprawy 

Na koniec omówią kwestie związane z eksploracją kosmosu, trudności, zmiany, 

jakie przyniesie takie działanie oraz jego wpływ na ludzkość. 

WYMAGANIA WSTĘPNE 
Nie ma wymagań wstępnych o charakterze poznawczym. 

 

Efekty uczenia 

się 

Uczniowie poznają:  

Różnice pomiędzy planetami, gwiazdami i kometami 

Jakie planety wchodzą w skład naszego Układu Słonecznego 

Podstawowe cechy każdej planety w naszym Układzie Słonecznym 

Wiedza Rozwijanie wiedzy o astronomii  
Zmontować działającego robota 
Zapoznanie się z czujnikiem odległości i silnikami robota oraz rozwinięcie 
umiejętności wykorzystania ich w działającym programie 
Obliczyć odległość od Ziemi do innych planet 
Zapoznanie się z czujnikami odległości robota i nauczenie się korzystania z nich w 
podstawowych programach wykrywających przeszkody   
Nauczenie się prostych komend ruchu 
Zapoznanie się z prostym programem "metoda jednego startu” 
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Odpowiedni 

przedmiot 

Astronomia 

Umiejętności 

miękkie 

Kreatywność 
Praca zespołowa 
Rozwiązywanie problemów 

 SCENARIUSZ KOSMICZNY - ROBOTEM Z ZIEMI W KOSMOS II  

(15-21 lat) 

Cel główny W tym scenariuszu uczniowie poznają planety Układu Słonecznego i zaprogramują 

robota w celu ich zbadania. Uczniowie skonstruują robota lub zmodyfikują jednego 

z istniejących (SMARC, Vernie lub MTR4) i wykorzystają go jako statek kosmiczny 

do wykonania szeregu misji. 

Będą musieli zaprogramować robota tak, aby rozwiązał zestaw problemów, które 

zostaną im postawione, takich jak: 

a) Podróż z Ziemi na inne planety 

b) Wykryć obiekty, które uniemożliwiają statkom kosmicznym podróż do 

Układu Słonecznego i ominięcie ich 

c) c) Zaplanować misję poszukiwawczo-ratowniczą, w której uszkodzony 

satelita orbitujący wokół Marsa musi zostać zebrany i zwrócony na Ziemię 

w celu naprawy 

d) Podróżować przez Układ Słoneczny i zidentyfikować Marsa, Jowisza i inne 

planety 

e) Kiedy statek kosmiczny wykryje przeszkody, musi nadać sygnał, aby 
poinformować inne statki kosmiczne o ich istnieniu 
 

Na koniec omówią kwestie związane z eksploracją kosmosu, trudności, zmiany, 
jakie przyniesie takie działanie oraz jego wpływ na ludzkość 
WYMAGANIA WSTĘPNE 
Nie ma wymagań wstępnych o charakterze poznawczym. 
 

Efekty uczenia 

się 

Uczniowie poznają:  
Różnice pomiędzy planetami, gwiazdami i kometami 
Jakie planety wchodzą w skład naszego Układu Słonecznego 
Podstawowe cechy każdej planety w naszym Układzie Słonecznym 

Wiedza Rozwijanie wiedzy o astronomii  
Zmontować działającego robota 
Zapoznanie się z czujnikiem odległości i silnikami robota oraz rozwinięcie 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – Przewodnik od A do Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

umiejętności wykorzystania ich w działającym programie 
Zapoznać się z czujnikami odległości i koloru robota i nauczyć się je wykorzystywać 
w podstawowych i bardziej zaawansowanych programach wykrywających 
przeszkody   
Nauczyć się prostych i bardziej zaawansowanych komend ruchu 
Zapoznać się z zaawansowanymi programami i podprogramami "metoda multi 
start"   

Odpowiedni 

przedmiot 

Astronomia 

Umiejętności 

miękkie 

Kreatywność 
Praca zespołowa 
Rozwiązywanie problemów 

 
 
 
 
 

SZTUKI KULINARNE - POSZUKIWANIE MASTERCHEFA I  

(10-14 lat) 

Cel główny W tym scenariuszu uczniowie zostaną wprowadzeni w tajniki sztuki kulinarnej. 

Uczniowie skonstruują robota lub zmodyfikują jednego z istniejących, takich jak 

SMARC, Vernie lub MTR4. Następnie będą musieli zaprogramować go tak, aby 

rozwiązał zestaw problemów, które zostaną im zadane, takich jak: 

a) Wybierz warzywa i zrób sałatkę 

b) Połącz składniki i przygotuj posiłek 

c) Rozbij jajko 

d) Dodaj przyprawy takie jak sól i pieprz do posiłku 

e) Zmniejsz ilość odpadów spożywczych 

f) Zdrowe posiłki 

Na koniec omówią zagadnienia związane z marnowaniem żywności,  

zdrowymi posiłkami i zdrowym stylem życia. 

WYMAGANIA WSTĘPNE 
Nie ma wymagań wstępnych o charakterze poznawczym. 

Efekty uczenia 

się 

Uczniowie poznają: 

Materiały potrzebne do stworzenia zdrowego posiłku 
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Jak przeciwdziałać marnowaniu żywności 

Wiedza Rozwijać wiedzę na temat sztuki kulinarnej 

Rozwijać wiedzę na temat nauki o żywności 

Rozwijać wiedzę na temat problemu marnowania żywności 

Złożyć działającego robota 

Nauczyć się prostych komend ruchu 

Zapoznać się z prostymi programami typu "metoda jednego startu". 

Umiejętności 

miękkie 

Kreatywność 

Praca zespołowa 

Rozwiązywanie problemów 

 SZTUKI KULINARNE - POSZUKIWANIE MASTERCHEFA II  

(15-21 lat) 

Cel główny W tym scenariuszu uczniowie zostaną wprowadzeni w tajniki sztuki kulinarnej. 

Uczniowie skonstruują robota lub zmodyfikują jednego z istniejących, takich jak 

SMARC, Vernie lub MTR4. Następnie będą musieli zaprogramować go tak, aby 

rozwiązał zestaw problemów, które zostaną im zadane, takich jak: 

a) Wybierz warzywa i zrób sałatkę 

b) Połącz składniki i przygotuj posiłek 

c) Rozbij jajko 

d) Dodaj przyprawy takie jak sól i pieprz do posiłku 

e) Zmniejsz ilość odpadów spożywczych 

f) Temperatura przechowywania 

g) Połowy, przy jednoczesnym zapewnieniu, że młode ryby nie są poławiane, 

aby zapewnić zrównoważony rozwój mórz 

Na koniec omówią zagadnienia związane z marnowaniem żywności,  

zdrowymi posiłkami i zdrowym stylem życia. 

WYMAGANIA WSTĘPNE 
Nie ma wymagań wstępnych o charakterze poznawczym. 

Efekty uczenia 

się 

Uczniowie poznają: 

Materiały potrzebne do stworzenia zdrowego posiłku 

Jak przeciwdziałać marnowaniu żywności 
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Wiedza Rozwijać wiedzę na temat sztuki kulinarnej 

Rozwijać wiedzę na temat nauki o żywności 

Rozwijać wiedzę na temat problemu marnowania żywności 

Złożyć działającego robota 

Zapoznać się z czujnikami odległości i koloru robota i nauczyć się je wykorzystywać 

w podstawowych i bardziej zaawansowanych programach wykrywania przeszkód   

Nauczyć się prostych i bardziej zaawansowanych komend ruchu 

Zapoznać się z zaawansowanymi programami i podprogramami " metoda multi 

start".   

Umiejętności 

miękkie 

Kreatywność 

Praca zespołowa 

Rozwiązywanie problemów 

   
SCENARIUSZ ŚRODOWISKOWY - INSTYTUCJA ŚRODOWISKOWA I (10-14 lat) 

Cel główny W tym scenariuszu, uczniowie będą uczyć się o środowisku i o tym jak ważne jest 

sortowanie odpadów, które tworzy człowiek. Uczniowie skonstruują robota MTR4 i 

będą musieli zaprogramować go tak, aby rozwiązał zestaw problemów, które 

zostaną im zadane, takich jak: 

a) Zbieranie plastikowych toreb 

b) Recykling materiałów 

c) Dostarczenie zebranych materiałów do określonych miejsc. 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Uczniowie powinni być w stanie zrozumieć, co oznacza recykling, jak ludzie 

przetwarzają odpady i jaki jest oczekiwany efekt. Uczniowie mogą odbyć wizytę 

studyjną w lokalnej stacji recyklingu. 

Efekty uczenia 

się 

Uczniowie poznają: 

Wskaźniki zmian klimatycznych 

Skutki globalnego ocieplenia 

Sposoby recyklingu i przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

Wiedza Rozwijać wiedzę na temat globalnego ocieplenia 

Rozwijać wiedzę na temat recyklingu 
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Zmontować działającego robota 

Zapoznać się z czujnikami odległości robota i nauczyć się ich używać w 

podstawowych programach wykrywania przeszkód   

Poznać proste komendy ruchu 

Zapoznać się z prostymi programami typu "metoda jednego startu".   

Odpowiedni 

przedmiot 

Geografia 
Ekologia 
Klimatologia  
Biologia 
Nauki społeczne 

Umiejętności 

miękkie 

Kreatywność 
Praca zespołowa 

 SCENARIUSZ ŚRODOWISKOWY - INSTYTUCJA ŚRODOWISKOWA FACILITY II 
(15-21 lat) 

Cel główny W tym scenariuszu uczniowie będą uczyć się o środowisku i o tym jak ważne jest 

sortowanie odpadów, które tworzy człowiek. Uczniowie skonstruują roboty Vernie 

i MTR4, a następnie będą musieli zaprogramować je tak, aby rozwiązały zestaw 

problemów, które zostaną im zadane, takich jak: 

a) Identyfikacja różnych rodzajów odpadów w zależności od ich koloru.  

b) (np. zielony dla szkła, czerwony dla papieru itp.) 

c) Zbieranie toreb plastikowych 

d) Zbieranie oddzielnie różnych surowców wtórnych  

e) Dostarczanie zebranych materiałów do określonych miejsc 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Uczniowie powinni być w stanie zrozumieć, co oznacza recykling, jak ludzie 

przetwarzają odpady i jaki jest oczekiwany efekt. Uczniowie mogą odbyć wizytę 

studyjną w lokalnej stacji recyklingu. 

Efekty uczenia 

się 

Uczniowie poznają: 
Wskaźniki zmian klimatycznych 
Skutki globalnego ocieplenia 
Sposoby recyklingu i przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

Wiedza Pogłębić wiedzę na temat zmian klimatycznych 
Pogłębić wiedzę na temat globalnego ocieplenia 
Pogłębić wiedzę na temat recyklingu 
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Zmontować działającego robota 
Nauczyć się prostych i bardziej zaawansowanych poleceń ruchu 
Zapoznać się z zaawansowanymi programami i podprogramami "metody multi 
start".   

Odpowiedni 

przedmiot 

Geografia 
Ekologia 
Klimatologia  
Biologia 
Nauki społeczne 

Umiejętności 

miękkie 

Kreatywność 
Praca zespołowa 

Szczegółowe informacje na temat modułów 1 i 2 na stronie 67 Przewodnika A-Z. 

 
W Ramach Kompetencji czytelnik znajdzie również Słowniczek do Syllabusa  
(ta część przedstawia główne terminy/definicje dla każdego modułu) oraz Wnioski - 
Następny krok. 
 

IV. Podręcznik   

Podręcznik  jest odpowiedzią na problemy w 

komunikacji i przekazywaniu wiedzy pomiędzy 

osobami głuchymi i słyszącymi. Dokument został 

stworzony w celu dostarczenia wskazówek do 

tworzenia materiałów edukacyjnych dla studentów 

niesłyszących na platformach e-learningowych. 

Dokument został opracowany z myślą o trenerach 

prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą z wadą 

słuchu oraz tworzących dla nich materiały 

edukacyjne. Czytelnik znajdzie tu informacje o tym, 

w jaki sposób należy tworzyć platformy e-

learningowe dla społeczności niesłyszących, np. 

tekst, wizualizacje, filmy w języku migowym itp. 

Ponieważ głuchotę klasyfikuje się bezpośrednio na podstawie zdolności mowy i języka, 

podręcznik uwzględnia podejście, w czterech poziomach:  

https://docs.google.com/document/d/1XuXXCca3-22ltfGMSxRb2bJPBa6cUhUh/edit?rtpof=true
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• lekki ubytek słuchu (nie ma znaczącego wpływu na rozwój, ponieważ na ogół 

korzystanie z aparatu słuchowego nie jest konieczne);  

• umiarkowany ubytek słuchu (może wpływać na rozwój mowy i języka, ale nie na tyle, 

by uniemożliwić mówienie);  

• ciężki ubytek słuchu (zakłóca rozwój mowy i języka, ale przy użyciu aparatu 

słuchowego może odbierać informacje, wykorzystując słuch do rozwoju mowy i 

języka);  

• głęboki ubytek słuchu (bez interwencji rozwój mowy i języka jest mało 

prawdopodobny). 

 

Wytyczne zawarte w podręczniku zwracają uwagę na to, że osoby niesłyszące 

posługują się narodowym językiem migowym i że każdy kraj ma swój własny narodowy język 

migowy. Ponadto nauczyciele powinni zawsze brać pod uwagę podejście do głuchoty 

wynikające ze znajomości języka migowego lub fonicznego oraz to, że proces tłumaczenia 

jest często bardzo złożony, ponieważ dla jednej osoby niesłyszącej jedno zdanie jest 

sekwencją gestów, ruchów i mimiki, a zatem technologiczny proces tłumaczenia mający na 

celu wykrycie początku lub końca gestu, ruchu lub mimiki, a tym samym początku kolejnego, 

może być bardzo trudny. 

Podręcznik składa się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza 

odnosi się do metod pracy z uczniami niesłyszącymi i słabosłyszącymi, gdzie wskazane są 

najczęściej stosowane z nich (metoda pogadanki, metoda opisu, metoda wykładu, metoda 

sytuacyjna, metoda burzy mózgów, metoda inscenizacji, gry dydaktyczne, metody 

praktyczne). Ponadto, w tej części trenerzy znajdą informacje na temat identyfikacji 

wizualnej, która dotyczy: 

• logo projektu (ogólnie i dla materiałów wideo),  
• prezentacji (wskazówki, jak powinna wyglądać, jeśli chodzi o kolorystykę i slajdy), 
• papieru firmowego 
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Druga część podręcznika  zawiera wytyczne i materiały. Jest ona podzielona na trzy 

działy wytycznych:  

A. dotyczące tworzonego materiału dydaktycznego, 

B. dla platformy internetowej, która ma być stworzona, 

C. dla edukatora dotyczące szkolenia i prowadzenia zajęć. 

 

Znajdują się tam również WSKAZÓWKI wraz z listą kontrolną. Narzędzie to pomaga 

zweryfikować, czy działania zostały wdrożone. 
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W sekcji A (Wytyczne dotyczące tworzonych materiałów dydaktycznych) trenerzy 

znajdą wskazówki i uwagi techniczne dotyczące tworzenia materiałów dydaktycznych na 

platformę e-learningową. Na przykład: 

 
  
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

1. Jeśli planujesz używać tylko zadań tekstowych, musisz wyjaśnić trudne słowa. 

Najlepszą praktyką jest użycie linków do filmów objaśniających w języku migowym, jak pokazano na 
poniższym przykładzie:  
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Sekcja B (Wytyczne dotyczące tworzonej platformy internetowej) zawiera wskazówki 

i przykłady prawidłowo przygotowanych multimediów (np. tematyczne filmy, grafiki, 

komiksy, nagrania audio lub wideo wraz z napisami, tłumaczenie na język migowy). Do 

WSKAZÓWEK dołączona jest również lista kontrolna. Narzędzie to pomaga zweryfikować, 

czy działania zostały zrealizowane. 

 

 

Sekcja C Wskazówki dla wychowawcy dotyczące szkolenia i zajęć, zawiera również 
takie wskazówki jak: 

Działania  Lista 
kontrolna 

Ustalenie sposobu komunikowania się z uczniami (np. język migowy, pisanie na tablicy 
lub komputerze, głośne mówienie). 

 

Upewnij się, że komunikacja między uczniami a nauczycielem jest zapewniona (np. 
obecność tłumacza języka migowego w sali, tekst pisany, używanie konkretnego i 
prostego języka przez prowadzącego, noszenie przez uczniów aparatu słuchowego). 

 

Ustalenie poziomu doświadczenia i życia uczestników oraz ich gotowości do uczenia się 
nowych rzeczy. 

 

 

oraz "Złote zasady pracy z osobami niesłyszącymi według Mariusza Saka (w "Podręczniku 

dobrych praktyk", Warszawa 2012)”.  
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V. Bank E-narzędzi 

Bank e-narzędzi  jest miejscem, gdzie trenerzy znajdą zasoby, materiały dydaktyczne, 

filmy, raporty, itp. bardzo przydatne do realizacji KLUBÓW ROBOTICS4DEAFS, które będą 

wdrażać program ROBOTICS4DEAF. Jedną z największych zalet jest to, że wskazane narzędzia 

są w językach partnerów (greckim, włoskim, łotewskim, słowackim, polskim). 

 

Bank e-narzędzi podaje informacje o: 

• Rodzaju zasobu (Książka, Artykuł, Witryna/Online, Narzędzie, Wideo, Kurs 

szkoleniowy, Inne), 

• Języku, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rn4wft-4RaFYPlw7zK01Y1CrfYkrcASdyXQV4lVzZGo/edit
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• Informacje o publikacji (Wydawca - miasto - rok - strony] ISSN, ISBN, DOI), 

• Współtwórcy (Autor, Redaktor, Tłumacz), 

• Tytuł zasobu (nazwa nadana źródłu, która je identyfikuje), 

• Publikacja (elektroniczna lub papierowa), 

• Link lub adres strony internetowej, 

• Data dostępu (kiedy praca online została obejrzana), 

• Krótki opis (krótka recenzja lub opis tego, co cytujesz). 

VI. Moduły 

Moduły nauczania on-line oparte są na Ramach Kompetencji (opis na str.47) z 

wbudowanymi benchmarkami i wskaźnikami oraz systemem OPEN BADGES. Zostały one 

zaprojektowane i wyprodukowane w celu wsparcia i poprawy kompetencji cyfrowych 

nauczycieli w nauczaniu programu ROBOTICS4DEAF w szkołach. Moduły są oferowane w 

otwartym środowisku nauczania, przyjaznym i łatwym do wykorzystania w czasie własnym 

nauczycieli i uczniów, powtarzane tyle razy, ile chcą. Dwa moduły (1 i 2) stanowią materiał 

edukacyjny dla trenerów.  
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1) Moduł 1 

Moduł 1 został opracowany dla dwóch grup wiekowych (jako dwa dokumenty): 

• 10-14 lat, 

• 15-21 lat. 

 

a) Moduł 1 dla uczniów w wieku 10-14 lat 

Dokument ten zawiera wskazówki i szczegóły dotyczące przygotowania i prowadzenia 

lekcji. Składa się z 2 części. Każda sekcja składa się z kilku rozdziałów i podrozdziałów.  

Oprócz opracowania materiału edukacyjnego, czytelnik znajdzie wskazówki, jak dostosować 

go do grupy docelowej naszego projektu.  

Czytając wytyczne Modułu 1 należy pamiętać, że: 

• Kolor zielony: ta część będzie tłumaczona na język migowy.  

• Kolor niebieski: ta część będzie w formie filmu.  

• Bez koloru: zwykły tekst.  

Celem Modułu 1 jest stworzenie 

podstaw potrzebnych uczniom do rozpoczęcia 

podróży w świat kodowania i robotyki. 

Wprowadza wybrany zestaw do robotyki (The 

Lego Boost) poprzez instruktaż, jak zbudować 

wielofunkcyjnego robota zwanego SMARC 

(SMArt Robotic & Coding) i czujniki usie z 

Smarc. 
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W pierwszej części Modułu 1 znajdują się informacje na temat tego czym jest SMARC - 

SMArt Robotic and Coding oraz podstawowe ruchy robotów. Dzięki tym wskazówkom uczeń 

może krok po kroku zbudować robota SMARC i nauczyć się podstawowych ruchów oraz jak 

za pomocą pętli zaprogramować go do wykonywania powtarzalnych ruchów (przykład 

poniżej). 

Następnie instrukcja pokazuje, jak 

sprawić, aby SMARC poruszał się w środowisku 

programistycznym aplikacji. Oprócz opisów, 

czytelnik znajdzie również linki do tutoriali z 

opisem dla niesłyszących (przykład poniżej). 

Ponadto uczeń będzie wiedział jak grupować 

bloki, jakie są kategorie, co ułatwia znalezienie 

odpowiedniego bloku w zależności od tego co 

chcemy zrobić. Na końcu znajdują się kroki, 

które pokazują, jak używać różnych bloków 

do poruszania się. 

Trzecia część odnosi się do "Koncepcji 

kodowania w pętli", która zawiera 

instrukcję słowną i filmową, jak powtarzać 

bloki kodu bez konieczności układania ich 

od nowa. Ponadto, zwrócono uwagę na 

różne rodzaje pętli w kodowaniu. 
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Drugi dział dotyczy 

wykorzystania czujników w 

metodzie Smarc.  

Na początku zostanie 

scharakteryzowane czym są czujniki i 

jak możemy wykorzystać ten czujnik 

do wykrywania przeszkód, różnych 

kolorów, natężenia światła oraz 

odległości od obiektu. Uczeń dowie się również, jak wykrywać obiekty blokami. Podręcznik 

zawiera opisy i proste grafiki (jak na przykładzie). 

Następnie znajdują 

się kolejne informacje na 

temat wykrywania 

kolorów (punkt C).  

Wskazówki 

zawierają, co uczeń 

powinien zrobić krok po 

kroku, aby można było 

wykryć jeden z sześciu 

kolorów klocków. Oprócz 

instrukcji pisemnej, 

czytelnik może skorzystać z 

rysunków i filmów z 

funkcją dla niesłyszących. Dalej znajdują się Przykładowe programy wykrywania kolorów. 
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Kolejna część (D) 

wyjaśnia jak działają bloki 

"If/Else". Oprócz krótkiego 

wyjaśnienia, czytelnik 

znajdzie tu instrukcję z 

grafiką. 

 

 

 

 

 

Następna sekcja (Podążanie wzdłuż 

ścian z Smarcem) wyjaśnia, w jaki sposób 

Smarc może poruszać się po obszarze 

poprzez podążanie za jedną stroną ściany lub 

jedną stroną obiektu. Czytelnik znajdzie tu 

wyjaśnienia w formie słownej i graficznej, a 

także kilka linków, które pomogą zrozumieć 

proces na podstawie filmów. Na koniec, aby 

utworzyć nowy projekt na Creative Canvas i 

uruchomić blok kodu jest instrukcja w 

słowach (krok po kroku) z linkami i grafikami. 
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Ostatnia sekcja (Nawigacja Smarca za pomocą pilota) odnosi się do wytycznych: 

• jak Smarc może poruszać się po predefiniowanej ścieżce oznaczonej czarną 

linią na białym tle (Zdalne sterowanie) 

• jak zdalnie sterować blokami. 

 

 

 Oprócz krótkiego 

wyjaśnienia, 

czytelnik znajdzie 

instrukcję z grafiką. 

Na końcu znajdują 

się przykładowe 

programy do 

zdalnego 

sterowania i jak to 

powinno wyglądać.  

 

Czytelnik znajdzie instrukcję, jak stworzyć nowy projekt na Creative Canvas i uruchomić blok 

kodu słownie i na grafice. 
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b) Moduł 1 dla uczniów w wieku 15-21 lat 

Zawiera wskazówki i szczegóły jak przygotować i prowadzić lekcje. Moduł ten składa 

się z 2 części. Każda sekcja składa się z kilku rozdziałów i podrozdziałów.  Oprócz 

opracowania materiału edukacyjnego czytelnik znajdzie wskazówki, jak dostosować go do 

grupy docelowej naszego projektu.  

Czytając wytyczne Modułu 1 należy pamiętać, że: 

• Kolor zielony: ta część będzie tłumaczona na język migowy.  

• Kolor niebieski: ta część będzie w formie filmu.  

• Bez koloru: zwykły tekst.  

Celem Modułu 1 jest stworzenie podstaw potrzebnych uczestnikom do rozpoczęcia 

podróży w świat kodowania i robotyki. Wprowadza on wybrany zestaw do robotyki (The 

Lego Boost) poprzez instruktaż jak zbudować wielofunkcyjnego robota SMARC (SMArt 

Robotic & Coding) i używać czujników ze Smarc. 

W pierwszej części Modułu 1 

czytelnik znajdzie informacje o 

tym, czym jest SMARC - SMArt 

Robotic and Coding oraz jakie są 

podstawowe ruchy robotów. Dzięki 

tym wskazówkom uczeń może krok 

po kroku zbudować robota SMARC 

i nauczyć się podstawowych 

ruchów, jak za pomocą pętli 

zaprogramować go do 

wykonywania powtarzalnych 

ruchów. 
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Następnie w instrukcji pokazano jak sprawić, aby SMARC poruszał się w środowisku 

programistycznym aplikacji. Oprócz 

opisów, czytelnik znajdzie również 

linki do tutoriali z opisem dla 

niesłyszących (przykład poniżej). 

Ponadto uczeń dowie się jak 

grupować bloki, jakie są kategorie, 

co ułatwia znalezienie 

odpowiedniego bloku w zależności 

od tego co chcemy zrobić. Na końcu 

są kroki, które pokazują jak używać różnych bloków do poruszania się. 

 

 

Trzecia część dotyczy "Koncepcji 

kodowania pętlowego", która zawiera 

instrukcję słowną i filmową, jak powtarzać bloki 

kodu bez konieczności wielokrotnego układania 

bloków kodu. Ponadto, zwrócono uwagę na 

różne rodzaje pętli w kodowaniu. 
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Drugi dział dotyczy wykorzystania czujników w metodzie Smarc.  

Na początku zostanie scharakteryzowane 

czym są czujniki i jak możemy wykorzystać ten 

czujnik do wykrywania przeszkód, różnych 

kolorów, natężenia światła oraz odległości od 

obiektu. Uczeń dowie się również, jak wykrywać 

obiekty blokami. Podręcznik zawiera opisy i 

proste grafiki (jak na przykładzie). 

 

Więcej informacji na temat 

wykrywania kolorów znajduje się w 

punkcie C. Wskazówki zawierają, co uczeń 

powinien zrobić krok po kroku, aby można 

było wykryć jeden z sześciu kolorów 

klocków. Oprócz instrukcji pisemnej, 

czytelnik może skorzystać z rysunków i 

filmów z funkcją dla niesłyszących. W 

dalszej części książki znajdują się 

Przykładowe programy wykrywania 

kolorów.  
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Kolejna część (D) 

wyjaśnia jak działają bloki 

"If/Else". Oprócz krótkiego 

wyjaśnienia, czytelnik 

znajdzie tu instrukcję z 

grafiką. 

 

 

 

 

 

 

Następna sekcja (IV: Podążanie wzdłuż ścian z 

Smarcem) wyjaśnia, w jaki sposób Smarc może poruszać 

się po obszarze poprzez podążanie za jedną stroną ściany 

lub jedną stroną obiektu. Czytelnik znajdzie tu wyjaśnienia 

w formie słownej i graficznej, a także kilka linków, które 

pomogą zrozumieć proces na podstawie filmów. Na 

koniec, aby utworzyć nowy projekt na Creative Canvas i 

uruchomić blok kodu jest instrukcja słowna (krok po kroku) z linkami i grafikami. 
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Rozdział V (Nawigacja Smarca za pomocą pilota) odnosi się do wytycznych: 

• jak Smarc może poruszać się po predefiniowanej ścieżce oznaczonej czarną 

linią na białym tle (Zdalne sterowanie) 

•  jak zdalnie sterować blokami. 

 

 

Oprócz krótkiego 

wyjaśnienia, czytelnik 

znajdzie instrukcję z 

grafiką. Na końcu są 

przykładowe programy 

do zdalnego sterowania i 

jak to powinno 

wyglądać. Czytelnik 

znajdzie instrukcję jak 

stworzyć nowy projekt 

na Creative Canvas i 

uruchomić blok kodu 

słownie i na grafice. 
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VI część Modułu 1 dla uczniów w wieku 15-21 lat zawiera instrukcję "Podążania po 

liniach z Smarcem". Część "A" dotyczy 

wskazówek, jak Smarc może poruszać się 

po wyznaczonej wcześniej ścieżce. 

Czytelnik znajdzie tu wyjaśnienie, jak 

stworzyć tor, po którym będzie poruszał 

się Smarc, jak obliczyć (w instrukcji 

autorzy umieścili wzory na to, jak 

obliczyć pożądany odczyt, aby pozostać 

na właściwej ścieżce) oraz jak korzystać z 

czujnika Light Level Reporter. Oprócz 

instrukcji pisemnych, znajdują się tam 

również grafiki, odnośniki oraz graficzna 

reprezentacja przykładu jak powinien 

wyglądać efekt końcowy dla Programów do Podążania za Linią. 

 

W rozdziale VII 

("Wykrywanie dźwięku za 

pomocą Smarca") pokazano, 

jak można sterować 

Smarcem za pomocą 

dźwięków, takich jak 

klaskanie w dłonie, oraz za 

pomocą różnych 

intensywności dźwięku, przy 

użyciu klocków Czujnika 

Dźwięku. Aby się o tym przekonać, czytelnik może skorzystać z instrukcji pisemnych z grafiką 

i linkami do filmów z językiem migowym. Znajdują się tam również Przykładowe programy 
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do wykrywania dźwięku oraz instrukcja jak stworzyć nowy projekt na Creative Canvas i 

uruchomić blok kodu. 

 

Jest tam również wzór jak obliczyć 

prędkość. 
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Ostatni rozdział " Używanie zmiennych 

z Smarc" pomaga w matematyce, 

obliczeniach i opisuje "zmienne" oraz bloki 

operatorów.  Czytelnik może zobaczyć 

wyjaśnienie kolorów w połączeniu z 

numeracją i jak nazwać pojemnik w The Lego 

Boost App. Oprócz pisemnych wskazówek, 

pomocne są grafiki i linki do filmów. 

Znajduje się tam również opis (z grafiką) dla 

bloków operatorskich i zmiennych. Dzięki 

temu czytelnik może nauczyć się jak je rozróżniać i poprawnie używać. 

 

 



robotics4deaf.eu 

Do Modułu 1 dołączone są również ćwiczenia (LEGO Boost 7-12). Tabela zawiera objaśnienia do każdego ćwiczenia oraz temat, cel, rezultat do 

osiągnięcia.  

Temat / Zakładany efekt/ Cel  Ćwiczenia dla uczniów 

Temat: wydawanie poleceń. 

Zakładany efekt: przygotowanie ucznia do tworzenia 
algorytmów. 

Cel: nauka formułowania i wydawania przez ucznia 
krótkich, jasnych i dokładnych poleceń, aby robot mógł 
wykonać określoną czynność. 

 

1. Ćwiczenie jest wykonywane przez dwóch uczniów, z których jeden jest 
"programistą", drugi - "robotem".  

Programista tworzy prosty problem, który robot ma rozwiązać, i wydaje mu krótkie 
polecenia słowne. Robot musi je dokładnie wykonać. Polecenia muszą być 
precyzyjne, nie dając "robotowi" możliwości samodzielnego decydowania o czym, 
jak, jak długo i jak daleko ma coś zrobić.  

Na przykład: "Idź trzy kroki do przodu", "Odwróć się". 

Pytanie do "robota" - czy "robot", według "programisty", rozumie dane polecenia, co, 
jak i jak długo ma robić? 

Ćwiczenia muszą być wykonywane tak długo, aż "programista" będzie potrafił 
formułować krótkie, jasne i precyzyjne polecenia, a robot będzie potrafił je 
zrozumieć i wykonać. Następnie "programista" i "robot" zamieniają się miejscami 

Temat: Podstawowe ruchy robota. 

Zakładany efekt: Uczeń wie, jak korzystać z bloków 
ruchowych. 

Cel: Przygotowanie ucznia do prowadzenia robota z 
wykorzystaniem jego podstawowych ruchów - jazda do 
przodu po prostej, jazda do tyłu. 

2. Utwórz polecenie lub serię poleceń (algorytmów) z bloków ruchu i steruj robotem, 
wykonując je: 

na planszy Boost idź prosto przed siebie. 

 

Jak daleko zajedzie robot używając jednego klocka? Jak daleko zajedzie robot, 
używając dwóch klocków? Ilu klocków trzeba użyć, aby robot z pozycji startowej 
pojechał prosto do przodu i dotarł do krawędzi planszy Boost? 

 

Zadanie jest powtarzane, zmuszając robota do powrotu prosto na planszę Boost 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – Przewodnik od A do Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

3. Z bloków ruchu utwórz polecenie lub serię poleceń (algorytmów) i steruj robotem, 
sprawiając, że pojedzie on prosto na przeszkodę. 

Sam wybierz przeszkodę. Oblicz, ile bloków ruchu będziesz musiał użyć, aby dotrzeć 
do przeszkody. Operuj robotem i upewnij się, że obliczyłeś poprawnie. 

 

Temat: Zmiana kierunku ruchu robota 

Zakładany efekt: uczeń potrafi obsługiwać robota 
zmieniając kierunek jego ruchu. 

Cel: przygotowanie ucznia do obsługi robota z 
wykorzystaniem jego podstawowych ruchów - zmiana 
kierunku w prawo, zmiana kierunku w lewo, zawracanie, 
zmiana kierunku pod pewnym kątem. 

4. Wypróbuj różne bloki cofania. Połącz je z blokami ruchu na wprost i do tyłu. 
Przewiduj, w którym kierunku będzie poruszał się robot. Uruchom robota. 

Czy robot porusza się w zamierzonym kierunku? 

 

Przygotuj polecenie z bloków ruchu i steruj robotem, sprawiając, że: 

- zmienia kierunek w prawo- 450 (1/8 pełnego obrotu), 900 (1/4 pełnego obrotu), 
1800 (1/2 pełnego obrotu); 

- zmienia kierunek w lewo- 450 (1/8 pełnego obrotu), 900 (1/4 pełnego obrotu), 1800 
(1/2 pełnego obrotu); 

- obraca się (pełny obrót lub 3600) w prawo, obraca się w lewo. 

Temat: Command’s parameter changing 

Zakładany efekt: uczeń potrafi zmieniać ustawienia 
komendy - ilość powtórzeń.. 

Cel: opanowanie przez ucznia umiejętności zmiany 
ustawień komend tak, aby robot mógł wykonać zadanie z 
jak najmniejszą liczbą komend. 

5. Wymyśl i stwórz serię poleceń (algorytmów) o tym samym typie komend, które 
uruchamiają robota do wykonania / powtórzenia tego samego typu operacji wiele 
razy z rzędu. 

Na przykład, wydaj robotowi polecenie: przesuń się o jeden krok do przodu, przesuń 
się o jeden krok do przodu, przesuń się o jeden krok do przodu, przesuń się o jeden 
krok do przodu. 

W algorytmie zmień parametry liczby poleceń minimalizując je, zmuszając robota do 
wykonania tego samego celu. 
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Przykładowo, rozwiązaniem jest sprawienie, aby robot wykonał cztery kroki do 
przodu za pomocą jednej komendy. 

 
Temat: Zaprogramowanie robota do wykonania 
określonego zadania. 

Zakładany efekt: uczeń potrafi stworzyć serię poleceń 
(algorytm), programując robota do wykonania 
określonego zadania, łącząc różne podstawowe ruchy. 

Cel: przygotowanie serii poleceń (algorytmów) i 
uruchomienie robota do wykonania określonego zadania. 

6. Przygotuj serię poleceń (algorytm) i uruchom robota, wykonując je na planszy Boost: 

z punktu startowego wykonaj jeden krok na wprost, obrót o 1800 (2/4 części). Wróć 
do punktu startu, wróć do pozycji wyjściowej. 

Zmieniaj liczbę poleceń, zmuszając robota do wykonania zadań przy jak najmniejszej 
liczbie poleceń. 

7. Przygotuj serię poleceń (algorytm) i uruchom robota, wykonując je na planszy Boost: 

z punktu startowego przejdź na wprost do krawędzi planszy Boost, obrót o 1800 (2/4 
części). Wróć do punktu startowego, wróć do pozycji wyjściowej.. 

Zmieniaj liczbę poleceń, zmuszając robota do wykonywania zadań przy jak 
najmniejszej liczbie poleceń. 

8. Przygotuj serię poleceń (algorytm) i uruchom robota, wykonując je na planszy Boost: 

Podejdź do banana, stając do niego przodem. Wróć do miejsca startu, wróć do 
pozycji startowej. Jest wiele sposobów na rozwiązanie tego zadania. Rozwiąż je na 
kilka różnych sposobów! 

Pamiętaj, aby zmieniać parametry liczby poleceń, zmuszając robota do wykonywania 
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zadań z jak najmniejszą liczbą poleceń! 

9. Przygotuj serię poleceń (algorytm) i uruchom robota, wykonując je na planszy Boost: 

z punktu startowego objechać krawędź maty w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara (wzdłuż wewnętrznej krawędzi maty)  

- Powtórz zadanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.. 

Koniecznie zmień parametry liczby poleceń, zmuszając robota do wykonania zadań z 
jak najmniejszą liczbą poleceń! 

10. Przygotuj serię poleceń (algorytm) i uruchom robota, wykonując je na planszy Boost: 

z punktu startowego, zmieniając kierunki o 900 na przemian w prawo i w lewo (zig-
zag), jedź do najdalszej krawędzi planszy Boost . 

Wykonaj zadanie z jak najmniejszą ilością komend.. 

 11. Spraw, aby Twój robot jeździł wg cyfry 8 

Zanim zaczniesz programować, stwórz najpierw diagram, taki jak na poniższych 
przykładach. Nie zapomnij zaznaczyć punktu startowego, aby każdy przejazd 
zaczynał się dokładnie w tym samym miejscu! 

                             

Temat: Zaprogramowanie robota do wykonania 
określonego zadania. 

Zakładany efekt: uczeń, tworząc sensowny zestaw 

12. - Stwórz i napisz jedno proste zadanie dla robota na planszy Boost (na przykład, 
przejdź do przeszkody. Sam wybierz przeszkodę i jej położenie).  

Wydaj precyzyjne polecenia, stwórz algorytm, który pozwoli robotowi wykonać 
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poleceń (algorytm), potrafi sformułować i wydać 
precyzyjne polecenia robotowi, aby wykonał określone 
zadanie. 

Cel: opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania i 
wydawania precyzyjnych poleceń robotowi w celu 
wykonania określonego zadania. 

wymyślone przez Ciebie zadanie. Steruj robotem, aby wykonał zadanie.. 

- Wymyśl i napisz trudniejsze zadanie do wykonania przez robota na planszy 
Boost (np. ominięcie przeszkody). 

Wydając precyzyjne polecenia, stwórz algorytmy, które pozwolą robotowi wykonać 
wymyślone przez Ciebie zadanie. Steruj robotem, aby wykonał zadanie. 

13. Wymyśl i napisz zadanie dla robota, które ma wykonać na podłodze lub innej 
powierzchni, poza planszą Boost.  

Wydaj precyzyjne polecenia, stwórz algorytm, który pozwoli robotowi wykonać 
zadanie. 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – Przewodnik od A do Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

Temat: Sterowanie przebiegiem programu - cykl. 

Zakładany efekt: uczeń zna i potrafi stosować cykl w 
swoich algorytmach. 

Cel: nauczenie samodzielnego tworzenia prostego 
programu dla robota i jego obsługi z wykorzystaniem 
cyklu. 

14. Utwórz serię poleceń (algorytm) i steruj robotem, zmuszając go do przejścia po 
kwadracie. 

- W utworzonym programie zestaw powtarzających się czynności (blok) jest 
umieszczony w cyklu, w którym można zmieniać parametry liczby powtórzeń 
czynności. 

- Zmień parametry cyklu tak, aby robot otrzymał polecenie dwukrotnego przejścia 
kwadratu bez zatrzymywania się. 

- Zestaw powtarzających się operacji (bloków) umieszczamy w cyklu, w którym 
operacje powtarzają się w nieskończoność. 

 

Przykład rozwiązania: 

 

Temat: Czujnik ruchu i jego zastosowanie. 

Zakładany efekt: Uczeń wie co to jest czujnik ruchu i wie 
jak go wykorzystać w programowaniu. 

15. Stwórz serię poleceń (algorytmów) i uruchom robota wydając mu polecenia: 

- jedź do przeszkody i zatrzymaj się przed nią.  

Jako przeszkodę wybierz przedmioty o różnej wysokości. 
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Cel: Nauczenie programowania z wykorzystaniem czujnika 
ruchu. 

  

Obserwuj i wnioskuj, na jakiej wysokości przeszkody robot nie wykonuje zadania.  

- dojedź do przeszkody, zawrócić, wrócić do punktu startu. 

 

16. Z różnych przedmiotów zbuduj labirynt pokazany na Rysunku 1. Utwórz serię 
komend (algorytmów) wykorzystujących czujnik ruchu i steruj robotem, powodując, 
że przejdzie on z punktu A do punktu B (pokona labirynt). 

 

   B 

    

    

    

A    

Rysunek 1 

Temat: Czujnik dźwięku. 

Zakładany efekt: uczeń potrafi korzystać z czujnika 
dźwięku. 

Cel: nauka posługiwania się czujnikiem dźwięku. 

17. Stwórz serię poleceń (algorytmów) z wykorzystaniem czujnika dźwięku i steruj 
robotem, wydając mu polecenia: 

- Idź do przodu o jeden krok po jednokrotnym klaśnięciu w dłonie. 

- Cofnij o dwa kroki po dwukrotnym klaśnięciu w dłonie. 

18. Z różnych przedmiotów zbuduj labirynt pokazany na rysunku 1. Stwórz serię poleceń 
(algorytmów) za pomocą czujnika dźwięku i steruj robotem, powodując, że dostanie 
się on z punktu A do punktu B (przejdzie labirynt). 
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Temat: Czujnik koloru. 

Zakładany efekt: uczeń potrafi korzystać z czujnika koloru.  

Cel: nauka posługiwania się czujnikiem koloru. 

19. Wykorzystując czujnik koloru, stwórz algorytm i spraw, aby robot podążał za 
czerwoną linią na krawędzi planszy Boost, najpierw krótszą, potem dłuższą. 

 

Przykładowe rozwiązanie:  

 
Temat: Używanie głosu. 

Zakładany efekt: uczeń, programując robota, potrafi 
korzystać z nagrań głosowych. 

Cel: nauka dodawania nagrań głosowych do kodu. 

20. Korzystając z nagrań głosowych, stwórz algorytm i wydaj robotowi polecenia: 

- Idź do przodu 5 kroków i werbalnie policz każdy z nich: "jeden, dwa, trzy, cztery, 
pięć".  

- Cofnij się o 5 kroków i werbalnie policz każdy krok: "pięć, cztery, trzy, dwa, jeden". 

21. Przygotuj trzy kolory - zielony, żółty i czerwony. Po umieszczeniu przed czujnikiem 
koloru spraw, aby robot powiedział: 

-  Na czerwonym: " Czerwony - stój!". 

- Na żółty: "Żółty. Czekam!". 

- Na zielonym: "Zielony. Idę!", spójrz pod kątem 900 w obie strony i przejdź 3 kroki 
do przodu. 

Temat: sterowanie robotem za pomocą joysticka. 

Zakładany efekt: uczeń potrafi sterować robotem za 
pomocą joysticka. 

Cel: zapoznanie i nauczenie ucznia możliwości sterowania 
robotem za pomocą joysticka. 

22. Spraw, aby robot za pomocą joysticka: 

- poruszać się do przodu, do tyłu, skręcać, przyspieszać i zwalniać. 

- Przejść po figurze "8" (używając przeszkód). 

- Przejść przez labirynt z punktu A do punktu B (rysunek 1) 
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Temat: Dostępne funkcje. 

Zakładany efekt: uczeń, pracując z robotem, zna i potrafi 
korzystać z innych funkcji. 

Cel: zapoznanie i wykorzystanie przez ucznia innych 
możliwych funkcji robota LEGO Boost. 

23. Spraw, aby robot: 

- tańczył. 

- Zmieniał mimikę twarzy. 

- Strzelał i trafiał w cel. 

- Dźwiękowo wyrażał emocje. 

- Uderzał w coś rękami. 

- Pozdrawiał  

- Grał w golfa 

- Pojedynkował się. 

- Prosił o identyfikację 
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Temat: Przykładowe programy Ruchomych Bloków 24. 

 
Spróbuj użyć różnych bloków do poruszania się, jak w przykładowym programie 
powyżej. 

Utwórz nowy projekt na Creative Canvas i uruchom każdy z bloków kodu oraz 
zauważ różnice i podobieństwa. 

Zauważ, że bloki poruszające się, które nie ustawiają odstępu czasowego lub ilości 
stopni (obrotu) ruchu, będą obracać silnikami w nieskończoność, chyba że dodamy 
blok wait, który ustawia odstęp czasowy dla silników, po którym następuje blok stop 
motors. 

Możesz użyć bardziej uproszczonej wersji bloków ruchu, jeśli udało Ci się 
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zakończyć/odblokować pierwsze proste działania. 

Temat: Przykładowe programy z blokami pętl. 

Powtarzanie bloków kodu bez konieczności umieszczania 
ich od nowa.  

Różne rodzaje pętli w kodowaniu.. 

25. Spróbuj użyć różnych bloków dla komend pętli, jak w przykładowym programie 
poniżej. 

Utwórz nowy projekt na Creative Canvas uruchom każdy blok kodu oraz zauważ 
różnice i podobieństwa. 

Zauważ, że ostatni blok kodu nie działa poprawnie. Spróbuj zrobić go tak, aby po 
naciśnięciu przycisku pętla była aktywna (warunek pętli staje się prawdziwy). 

 
 

Rozwiązanie: 
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Aby wstawić kolejną pętlę Loop Forever i dodać blok wyglądu przycisku poza blokiem 
Loop While True (tzw. pętla zagnieżdżona - pętla wewnątrz pętli). 

Temat: Blok If/Else. 

Umożliwia robotowi podjęcie decyzji na podstawie danych 
wejściowych z czujnika - If (TRUE) warunek jest spełniony, 
Else (FALSE) jeśli warunek nie jest spełniony. 

26. Używając planszy Boost ustaw kwadrat, do którego robot będzie dążył. 

Kiedy robot wykryje: 

- Zielony, robot powinien przesunąć się o jeden kwadratowy blok do przodu. 

- Niebieski, robot powinien wykonać obrót o 900  w prawo. 

- Żółty, robot powinien wykonać obrót o 900  w lewo. 

 

Spróbuj zasymulować sygnalizację świetlną poprzez wykrycie: 

- Zielony - który spowoduje przesunięcie robota do przodu. 

- Pomarańczowy - który zmniejszy prędkość robota. 

- Czerwony - który zatrzyma REA. 
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2) Moduł 2 

Wprowadzane są podstawowe koncepcje kodowania, a typowe zastosowania silników i 

czujników są prezentowane i implementowane poprzez różne zadania. Służy to jako kamień 

milowy dla studentów, aby przejść w sposób płynny i eskalowany do bardziej złożonych 

scenariuszy określonych w Module 2. Moduł ten jest podzielony na dwie części. W pierwszej 

części uczniowie obu grup wiekowych zapoznają się z robotem Vernie i M.T.R.4.  

W kolejnej części uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w czterech scenariuszach 

edukacyjnych, które są inspirowane różnymi tematami (mitologia, eksploracja kosmosu, 

mistrz kuchni, świadomość ekologiczna). 

 Każdy scenariusz ma dwie różne wersje. Pierwsza wersja przeznaczona jest dla 

uczniów w wieku 10-14 lat, druga dla uczniów w wieku 15-21 lat, a więc mamy w sumie 8 

scenariuszy edukacyjnych. Główna różnica pomiędzy tymi dwoma wersjami polega na tym, 

że w drugiej wersji zadania, które uczniowie muszą wykonać są bardziej złożone i wymagają 

użycia wszystkich dostępnych czujników i podprogramów. Przeciwnie, zadania w pierwszej 

wersji są prostsze i mogą być rozwiązane przez uczniów bez użycia podprogramów. W ten 

sposób otrzymujemy materiał edukacyjny, który jest jednolity w strukturze, ale również 

dostosowany do różnych potrzeb edukacyjnych obu grup wiekowych.  

W scenariuszach nauczyciele znajdą takie informacje, jak: 

• opis scenariuszy: dla jakiej grupy wiekowej jest przeznaczony i zarys fabuły, 

• odpowiednie tematy nawiązujące do tematyki (np. mitologia, eksploracja 

kosmosu),  

• inne istotne kompetencje (np. rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, 

kreatywność).  

• grupa docelowa,   

• Potrzebne urządzenia/sprzęt (np. sala lekcyjna, projektor, dostęp do Internetu, 

zestaw Lego Boost Robot KIT, tablety, wydrukowana mata do zabawy), 

• Wymagania wstępne (np. Nie są wymagane wymagania poznawcze), 

• czas trwania, 
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• Cele dydaktyczne Uczniowie (np. będą: poznają Księżyc i planetę Mars obliczą 

odległości między nimi a Ziemią oraz trudności w dotarciu do nich skonstruują 

robota M.T.R.4), 

• pytania teoretyczne (np. Uczniowie powinni mieć dostęp do Internetu, aby 

mogli samodzielnie przeprowadzić badania i odpowiedzieć na następujące 

pytania Jak daleko od Ziemi znajduje się Księżyc? Jak nazywała się pierwsza 

misja, która wylądowała na Księżycu?), 

• zadania główne (np.  

 

dyskusja/ podsumowanie (pytania takie jak: Czy uważasz, że Ludzie 

kiedykolwiek zamieszkają na stałe na planecie Mars i kiedy? W jaki sposób 

eksploracja kosmosu pomoże ludzkości?) 

• dalsze działania (np. Jaką planetę powinna odwiedzić ludzkość po planecie Mars 

i dlaczego? Rozszerz matę do zabawy o wybraną planetę i zbadaj jej specyficzne 

aspekty, które czynią ją wyjątkową?). 
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Scenariusze 
 

a) Scenariusz Kosmiczny 15-21 

Tytuł: 
Operacja: Podróż kosmiczna - Z Ziemi na Marsa 
Opis: 
W tym scenariuszu uczniowie w wieku 15-21 lat dowiedzą się, co jest potrzebne do 
eksploracji kosmosu, jak satelity krążą po orbicie Ziemi i jak wyglądałaby podróż na Marsa, z 
przystankiem na Księżycu w celu uzupełnienia paliwa. 
Temat: 
Astronomia, inżynieria i matematyka 
Inne istotne kompetencje: 
Rozwiązywanie problemów, Praca zespołowa, Kreatywność 
Grupa docelowa: 
Uczniowie w wieku 15-21 lat 
Wymagane urządzenia/sprzęt:  
Sala lekcyjna, projektor, dostęp do Internetu, zestaw Lego Boost Robot KIT, tablety, 
wydrukowana mata do zabawy 
Wymogi: 
Nie ma żadnych wymagań 
Czas trwania: 
45 minut na pytania teoretyczne 
3 h na ćwiczenie I 
3 h na ćwiczenie II 
1 h na dyskusję – podsumowanie 
 
Cele dydaktyczne: 
Uczniowie: 

• Dowiedzą się więcej o Księżycu i planecie Mars 
• Obliczą odległości między nimi a Ziemią oraz trudności w dotarciu do nich 
• Zbudują robota  M.T.R.4  
• Nauczą się komend do poruszania się, rozpoznawania kolorów i ruchów 

motorycznych 
• Poznają czujniki robota i dowiedzą się, jak ich używać 

• Rozwiną umiejętność rozwiązywania problemów poprzez wykonywanie różnych 

zadań 

Pytania teoretyczne: 
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Uczniowie powinni mieć dostęp do Internetu, aby mogli przeprowadzić własne badania i 

odpowiedzieć na następujące pytania 

 

1. W jakiej odległości od Ziemi znajduje się Księżyc? 
2. Jak nazywała się pierwsza misja, która wylądowała na Księżycu? 
3. Ile czasu potrzebowała pierwsza misja, aby dotrzeć na Księżyc? 
4. Do czego służą nam satelity? 
5. Jak daleko od Ziemi znajduje się Mars? 
6. Ile czasu zajęłoby dotarcie na Marsa? 
7. Jakie zadania wykonywaliby astronauci po dotarciu na Marsa? 

Główne zadania: 

 

• Zbierz tlen potrzebny dla astronautów 
• Zbierz wodór na paliwo 
• Wyślij statek kosmiczny na Księżyc 
• Napraw satelitę w drodze na Księżyc 
• Zbierz wodę z powierzchni Księżyca 
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• Wyślij statek kosmiczny na Marsa  
• Pobierz próbki skał z powierzchni Marsa 
• Poszukaj śladów życia na Marsie 
• Wróć bezpiecznie na Ziemię  

 

ĆWICZENIE I: Budowa  

• Zbuduj robota M.T.R.4, postępując zgodnie z instrukcjami aplikacji Lego Boost. 

M.T.R.4 będzie reprezentował statek kosmiczny. Po zbudowaniu możesz go 

udekorować, tak jak chciałbyś, aby wyglądał Twój własny, unikalny statek kosmiczny. 

• Zbuduj paliwo, tlen, wodę, skały marsjańskie z kolorowych klocków Lego 

• Zbuduj satelitę z klocków Lego 

• Zbuduj kosmitów (Mini Vernie) z klocków Lego 

• Zbuduj bazy księżycową i marsjańską, by ugościć astronautów 

• Zbuduj asteroidy i inne satelity, które przeszkodzą robotowi w dotarciu do celu. Jeśli 

uczniom zabraknie części Lego, mogą również użyć innych materiałów, które są 

dostępne w klasie. 

• Wydrukuj lub stwórz matę do zabawy, która zawiera Ziemię, Księżyc i Marsa 

 

ĆWICZENIE II: Programowanie 

• Umieść robota M.T.R.4 na Ziemi i każ mu zebrać bloki paliwa i tlenu i umieścić je na 

jego bagażniku. Niech pokaże kolor fioletowy, gdy wykryje paliwo i zielony, gdy 

wykryje tlen.  

• Wyślij robota na Księżyc, najpierw zatrzymaj się w połowie drogi i wykryj satelitę, 

gdzie dokona on naprawy (poczekaj 15 sekund). 

• Po dotarciu do Księżyca niech pokaże pomarańczowy kolor 

• Robot powinien wyszukać i znaleźć bloki wody i umieścić je w bagażniku. Niech 

pokaże niebieski kolor, gdy wykryje bloki wody 
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• Wyślij robota na Marsa. Kiedy dotrze na Marsa (czerwona planeta), niech zmieni 

kolor na czerwony 

• Niech robot zbierze próbki skał i niech zmieni kolor na żółty, gdy wykryje blok skalny.  

• Robot powinien również poszukiwać obcego życia (małe Vernie) i zebrać je 

• Na koniec, robot powinien wrócić na Ziemię.  

Dyskusja/Wnioski: 

1. Czy uważasz, że ludzie kiedykolwiek zamieszkają na stałe na Marsie i kiedy to 
nastąpi? 

2. Jak eksploracja kosmosu pomoże ludzkości? 
3. Czy uważasz, że roboty odegrają rolę w eksploracji i kolonizacji kosmosu? 
4. Jak odkrycie obcego życia zmieni nasze życie na Ziemi? 

Dalsze działania: 

1. Jaką planetę po Marsie powinni odwiedzić ludzie i dlaczego? 

2. Rozszerzcie planszę do gry o wybraną planetę i zbadajcie jej specyficzne aspekty, 

które czynią ją wyjątkową 

 

b) Scenariusz Kosmiczny 10-14 

Tytuł: 
Operacja: Podróż kosmiczna - Z Ziemi na Marsa 
Opis: 
W tym scenariuszu uczniowie w wieku 10-14 lat dowiedzą się, co jest potrzebne do 
eksploracji kosmosu, jak satelity krążą po orbicie Ziemi i jak wyglądałaby podróż na Marsa, z 
przystankiem na Księżycu w celu uzupełnienia paliwa. 
Temat: 
Astronomia, inżynieria i matematyka 
Inne istotne kompetencje: 
Rozwiązywanie problemów, Praca zespołowa, Kreatywność 
Grupa docelowa: 
Uczniowie w wieku 10-14 lat 
Wymagane urządzenia/sprzęt:  
Sala lekcyjna, projektor, dostęp do Internetu, zestaw Lego Boost Robot KIT, tablety, 
wydrukowana mata do zabawy 
Wymogi: 
Nie ma żadnych wymagań 
Czas trwania: 
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45 minut na pytania teoretyczne 
3 h na ćwiczenie I 
3 h na ćwiczenie II 
1 h na dyskusję – podsumowanie 
Cele dydaktyczne: 

Uczniowie: 

• Dowiedzą się więcej o Księżycu i planecie Mars 

• Obliczą odległości między nimi a Ziemią oraz trudności w dotarciu do nich 

• Zbudują robota  M.T.R.4  

• Nauczą się komend do poruszania się, rozpoznawania kolorów i ruchów 
motorycznych 

• Poznają czujniki robota i dowiedzą się, jak ich używać 

• Rozwiną umiejętność rozwiązywania problemów poprzez wykonywanie różnych 
zadań 

Pytania teoretyczne: 
Uczniowie powinni mieć dostęp do Internetu, aby mogli przeprowadzić własne badania i 
odpowiedzieć na następujące pytania 

Pomocne linki: 

Ile czasu potrzeba, by dotrzeć na Księżyc? 
https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE 

Moon 101 | National Geographic –  
https://www.youtube.com/watch?v=6AviDjR9mmo 
Mars 101 | National Geographic –  
https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY 
 
 

1. W jakiej odległości od Ziemi znajduje się Księżyc? 
2. Ile czasu potrzebowała pierwsza misja, aby dotrzeć na Księżyc? 
3. Jak daleko od Ziemi znajduje się Mars? 
4. Ile czasu zajęłoby dotarcie na Marsa? 
5. Jakie zadania wykonywaliby astronauci po dotarciu na Marsa? 

 

Główne zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE
https://www.youtube.com/watch?v=6AviDjR9mmo
https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY
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: 

• Wyślij statek kosmiczny na Księżyc 

• Napraw satelitę w drodze na Księżyc 

• Zatrzymaj się w bazie księżycowej 

• Wyślij statek kosmiczny na Marsa 

• Zatrzymaj się w bazie marsjańskiej 

• Poszukaj śladów życia na Marsie 

• Wróć bezpiecznie na Ziemię 

 

ĆWICZENIE I: Budowa  
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• Zbuduj robota M.T.R.4, postępując zgodnie z instrukcjami aplikacji Lego Boost. 
M.T.R.4 będzie reprezentował statek kosmiczny. Po zbudowaniu możesz go 
udekorować, tak jak chciałbyś, aby wyglądał Twój własny, unikalny statek kosmiczny. 

• Zbuduj bazy księżycową i marsjańską z kolorowych klocków Lego 

• Zbuduj satelitę z klocków Lego 

• Zbuduj kosmitów (Mini Vernie) z klocków Lego 

• Zbuduj asteroidy i inne satelity, które przeszkodzą robotowi w dotarciu do celu. Jeśli 
uczniom zabraknie części Lego, mogą również użyć innych materiałów, które są 
dostępne w klasie. 

• Wydrukuj lub stwórz matę do zabawy, która zawiera Ziemię, Księżyc i Marsa 

 

ĆWICZENIE II: Programowanie 

• Umieść robota M.T.R.4 na Ziemi 

• Wyślij robota na Księżyc, najpierw zatrzymaj się w połowie drogi i wykryj satelitę, 
gdzie dokona on naprawy (poczekaj 15 sekund). 

• Po dotarciu do Księżyca niech pokaże pomarańczowy kolor 

• M.T.R.4 powinien następnie zaparkować w bazie księżycowej 

• Wyślij robota na Marsa. Kiedy dotrze na Marsa (czerwona planeta), niech zmieni 
kolor na czerwony 

• M.T.R.4 powinien wtedy zaparkować w bazie marsjańskiej 

• Robot powinien również poszukiwać obcego życia (małe Vernie) i zebrać je 

• Na koniec, robot powinien wrócić na Ziemię 

 

Dyskusja/Wnioski: 

1. Czy uważasz, że ludzie kiedykolwiek zamieszkają na stałe na Marsie i kiedy to 
nastąpi? 

2. Jak eksploracja kosmosu pomoże ludzkości? 
3. Czy uważasz, że roboty odegrają rolę w eksploracji i kolonizacji kosmosu? 
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4. Jak odkrycie obcego życia zmieni nasze życie na Ziemi? 

Dalsze działania: 

1. Jaką planetę po Marsie powinni odwiedzić ludzie i dlaczego? 

2. Rozszerzcie planszę do gry o wybraną planetę i zbadajcie jej specyficzne aspekty, 
które czynią ją wyjątkową 

 

c) Scenariusz mitologiczny 15-21 

Tytuł: Labirynty Herkulesa (15-21 lat) 

Opis: W tym scenariuszu uczniowie poznają legendę o Herkulesie i jego słynnych labiryntach.  

Zbudują i zaprogramują robota (Vernie), który będzie odgrywał rolę mitycznego Herkulesa, 
nauczą się prostych komend ruchu i podstawowych programów wykrywania przeszkód. 

Będą musieli zaprogramować Herkulesa tak, aby rozwiązał zestaw problemów, które zostaną 
im zadane, takich jak: 

a. Będą musieli zaprogramować Herkulesa tak, aby poruszał się po Peloponezie  

b. Dostrzec lwa nemejskiego, hydrę lernejską i łanię kerynejską 

c. Przeprowadź pościg za łanią kerynejską w różnych częściach Grecji. 

Na koniec omówione zostaną kwestie związane z ochroną i zachowaniem ważnych obiektów 
kulturowych. 

Temat: Historia, mitologia, ochrona kultury 

Grupa docelowa: Scenariusz skierowany jest do uczniów niesłyszących lub niedosłyszących w 
wieku od 15 do 21 lat. 

Inne istotne kompetencje: Praca zespołowa, kreatywność, rozwiązywanie problemów 

Wymagane urządzenia/sprzęt 

Do tego scenariusza potrzebne będą 3-4 zestawy Lego Boost i tablety, które są z nimi 
kompatybilne. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy i otrzymają instrukcje. 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – Przewodnik od A do Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

Wymogi: Uczniowie powinni zapoznać się z materiałem edukacyjnym modułu 1, a w 
szczególności z rozdziałami, które dotyczą podstawowych ruchów robotów, programów typu 
"podążanie za linią" oraz korzystania z pilota zdalnego sterowania. 

Cele dydaktyczne: 

Uczniowie będą mogli: 

• Rozwijać wiedzę o mitologii   

• Rozwijać wiedzę o historii 

• Zmontować działającego robota 

• Zapoznać się z czujnikiem odległości i silnikami robota oraz rozwinąć umiejętność ich 
wykorzystania w działającym programie 

• Obliczyć obwód Peloponezu i prędkość łani kerynejskiej 

• Zapoznać się z czujnikami odległości robota i nauczyć się je wykorzystywać w 
podstawowych programach wykrywających przeszkody   

• Nauczyć się prostych komend ruchu 

• Zapoznać się z prostymi programami typu "metoda jednego startu 

• Zapoznać się z czujnikiem koloru robotów i nauczyć się wykorzystywać go w 
programach 

• Zapoznać się z programami typu multi "metoda startowa" z wykorzystaniem czujnika 
koloru  

Czas trwania: Szacowany czas: 8 godzin dydaktycznych 

• 2 godziny na wstęp (wprowadzenie), pytania, rysunek 

• 3 godziny na budowę Vernie 

• 2 godziny na programowanie robota i wykonanie zadań 

• 1 godzina na dokończenie zadań, nagranie wideo z przebiegu zajęć, dyskusja, analiza 
projektu i propozycje nowych zadań/działań 

Pytania teoretyczne:  
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https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g  

1. Jak według Ciebie wyglądał Herakles? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
 

2. Łania kerynejska była uważana za biegającą szybciej niż strzała- jak myślisz, jak szybko 
się poruszała? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g%20
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

Główne zadania: 

1. Narysuj obrazek przedstawiający łanię kerynejską i Artemidę, możesz poszukać w 
internecie informacji na temat ich wyglądu.  

2. Na dużej kartce papieru narysuj mapę Peloponezu. (Obwód Peloponezu narysuj 
pogrubioną czarną kreską tak, aby czujnik światła go rozpoznał). 

3. Narysuj plan stajni Augiasza. Upewnij się, że na Twoim rysunku widać obie rzeki Pinios i 
Alfeios i użyj klocków lego, aby zaznaczyć ich granice. 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – Przewodnik od A do Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

4. Użyj klocków lego lub innych materiałów, takich jak papier mache, do skonstruowania 
dziewięciu głów hydry lernejskiej. 

 
Budowa: 

1. Zbuduj robota Vernie. Ten robot reprezentuje Herkulesa. Po skonstruowaniu go zgodnie 
z podanymi instrukcjami, możesz go udekorować tak, jak chciałbyś, aby wyglądał Twój 
Herkules.  

2. Zbuduj robota M.T.R.4. Ten robot reprezentuje Iolausa. Po skonstruowaniu go zgodnie z 
podanymi instrukcjami, możesz go udekorować tak, jak chcesz, aby Twój robot wyglądał. 

Programowanie: 

1. Po zaprojektowaniu własnego modelu (makiety) Peloponezu, oblicz jego obwód 

używając linijki. 

2. Zaprogramuj Herkulesa tak, aby za pomocą prostych poleceń ruchowych (w 

przybliżeniu) poruszał się po Peloponezie w poszukiwaniu łani kerynejskiej. 

3. Zaprogramuj Herkulesa tak, aby poruszał się po Peloponezie w poszukiwaniu łani 

kerynejskiej,  używając czujnika światła do rozpoznawania granic.  

4. Za pomocą czarnej taśmy narysuj drogę, jaką pokonałaby łania kerynejska, próbując 

uciec przed Herkulesem.  Zdejmij czujnik koloru odległości z Verniego. Umieść 

przedłużenie w przedniej części robota, do którego przymocujesz czujnik koloru 

odległości skierowany w dół. Zaprogramuj robota tak, aby podążał za ścieżką, 

używając metody "podążaj za linią". 

5. Za pomocą pilota zdalnego sterowania przesuń klocki lego, aby przekierować Piniosa i 

Alfeiosa w odwrotną stronę w celu wyczyszczenia stajni Augiasza.  

 

6. Zbuduj robota Vernie 2.1 z wyrzutnią strzałek. Umieść Ptaki Stymfaliańskie (które 

można zbudować z klocków LEGO lub dowolnego innego materiału) w dowolnym 

miejscu na macie i spróbuj w nie trafić. 

7. Zbuduj robota Vernie 4.2 z kijem hokejowym i umieść głowę Hydry Lernejskiej w 

dowolnym miejscu na macie. Zaprogramuj Herkulesa, aby ją zaatakował, a M.T.R.4, 

aby "wypalił" rany. 
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Dyskusja/Wnioski 

1. Jak myślisz, dlaczego Eurysteusz poprosił Herkulesa o wykonanie tak trudnych misji? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

Dalsze działania 

Czy przychodzą Ci do głowy jakieś nowe zadania dla Herkulesa? Zapisz je i spróbuj wykonać 
je wspólnie z kolegami w klasie.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

d) Scenariusz mitologiczny 10-14 

Tytuł 

Labirynty Herkulesa (10-14 lat) 

Opis 

W tym scenariuszu uczniowie poznają legendę o Herkulesie i jego słynnych labiryntach.  

Zbudują i zaprogramują robota (Vernie), który będzie odgrywał rolę mitycznego Herkulesa, 
nauczą się prostych komend ruchu i podstawowych programów wykrywania przeszkód. 

Będą musieli zaprogramować Herkulesa tak, aby rozwiązał zestaw problemów, które zostaną 
im zadane, takich jak: 

a. Będą musieli zaprogramować Herkulesa tak, aby poruszał się po Peloponezie  

b. Dostrzec lwa nemejskiego, hydrę lernejską i łanię kerynejską 

c. Przeprowadź pościg za łanią kerynejską w różnych częściach Grecji. 
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Na koniec omówione zostaną kwestie związane z ochroną i zachowaniem ważnych obiektów 
kulturowych. 

Temat 

Historia, mitologia, ochrona kultury  

Grupa docelowa 

Scenariusz skierowany jest do uczniów niesłyszących lub niedosłyszących w wieku od 10 do 
14 lat. 

Inne istotne kompetencje 

Praca zespołowa, kreatywność, rozwiązywanie problemów 

Wymagane urządzenia/sprzęt  

Do tego scenariusza potrzebne będą 3-4 zestawy Lego Boost i tablety, które są z nimi 
kompatybilne. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy i otrzymają instrukcje. 

Wymogi 

Uczniowie powinni zapoznać się z materiałem edukacyjnym modułu 1, a w szczególności z 
rozdziałami, które dotyczą podstawowych ruchów robotów, programów typu " podążanie za 
linią" oraz korzystania z pilota zdalnego sterowania. 

 

Cele dydaktyczne: 

Uczniowie będą mogli: 

• Rozwijać wiedzę o mitologii   

• Rozwijać wiedzę o historii 

• Zmontować działającego robota 

• Zapoznać się z czujnikiem odległości i silnikami robota oraz rozwinąć umiejętność ich 
wykorzystania w działającym programie 

• Obliczyć obwód Peloponezu i prędkość łani kerynejskiej 
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• Zapoznać się z czujnikami odległości robota i nauczyć się je wykorzystywać w 
podstawowych programach wykrywających przeszkody   

• Nauczyć się prostych komend ruchu 

• Zapoznać się z prostymi programami typu "metoda jednego startu” 

Czas trwania: 

Szacowany czas: 8 godzin dydaktycznych 

• 2 godziny na wstęp (wprowadzenie), pytania, rysunek 

• 3 godziny na budowę Vernie 

• 2 godziny na programowanie robota i wykonanie zadań 

• 1 godzina na dokończenie zadań, nagranie wideo z przebiegu zajęć, dyskusja, analiza 
projektu i propozycje nowych zadań/działań 

Pytania teoretyczne  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g 

  

1. Jak według Ciebie wyglądał Herakles? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g%20
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___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

2. Łania kerynejska była uważana za biegającą szybciej niż strzała- jak myślisz, jak szybko 
się poruszała? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

3. Jeśli Herkules w ciągu jednego dnia trzykrotnie okrążył Peloponez (obwód 
Peloponezu: 1000 km) w poszukiwaniu łani kerynejskiej, to czy potrafisz obliczyć jego 
prędkość?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

Główne zadania 

1. Narysuj obrazek przedstawiający łanię kerynejską i Artemidę, możesz poszukać w 
internecie informacji na temat ich wyglądu.  
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2. Na dużej kartce papieru narysuj mapę Peloponezu. (Obwód Peloponezu narysuj 
pogrubioną czarną kreską tak, aby czujnik światła go rozpoznał). 

3. Narysuj plan stajni Augiasza. Upewnij się, że na Twoim rysunku widać obie rzeki 
Pinios i Alfeios i użyj klocków lego, aby zaznaczyć ich granice 

 

Budowa: 

1. Zbuduj robota Vernie. Ten robot reprezentuje Herkulesa. Po skonstruowaniu go 
zgodnie z podanymi instrukcjami, możesz go udekorować tak, jak chciałbyś, aby 
wyglądał Twój Herkules.  

Programowanie: 

1. Po zaprojektowaniu własnego modelu (makiety) Peloponezu, oblicz jego obwód 

używając linijki. 

2. Zaprogramuj Herkulesa tak, aby za pomocą prostych poleceń ruchowych (w 

przybliżeniu) poruszał się po Peloponezie w poszukiwaniu łani kerynejskiej. 

3. Zaprogramuj Herkulesa tak, aby poruszał się po Peloponezie w poszukiwaniu łani 

kerynejskiej,  używając czujnika światła do rozpoznawania granic.  

4. Za pomocą czarnej taśmy narysuj drogę, jaką pokonałaby łania kerynejska, próbując 

uciec przed Herkulesem.  Zdejmij czujnik koloru odległości z Verniego. Umieść 

przedłużenie w przedniej części robota, do którego przymocujesz czujnik koloru 

odległości skierowany w dół. Zaprogramuj robota tak, aby podążał za ścieżką, 

używając metody "podążaj za linią". 

5. Za pomocą pilota zdalnego sterowania przesuń klocki lego, aby przekierować Piniosa i 

Alfeiosa w odwrotną stronę w celu wyczyszczenia stajni Augiasza.  

6. Zbuduj robota Vernie 2.1 z wyrzutnią strzałek. Umieść Ptaki Stymfaliańskie (które 

można zbudować z klocków LEGO lub dowolnego innego materiału) w dowolnym 

miejscu na macie i spróbuj w nie trafić. 

 

Dyskusja/Wnioski 

1. Jak myślisz, dlaczego Eurysteusz poprosił Herkulesa o wykonanie tak trudnych misji? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Dalsze działania 

Czy przychodzą Ci do głowy jakieś nowe zadania dla Herkulesa? Zapisz je i spróbuj wykonać 
je wspólnie z kolegami w klasie.  

 

e) Scenariusz Środowiskowy 15-21 

 

Tytuł : Program ochrony środowiska II (15-21 lat) 

Opis 

W tym scenariuszu, uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat środowiska i znaczenia 

sortowania odpadów, które ludzie wytwarzają. Uczniowie skonstruują robota MTR4 i będą 

musieli zaprogramować go tak, aby rozwiązał zestaw problemów, które zostaną im zadane, 

takich jak: 

a. Zbieranie plastikowych toreb 

b. Recykling odpadów 

c. Dostarczanie zebranych odpadów do określonych miejsc 

 

Wymogi  

Uczniowie powinni wiedzieć, co to jest recykling, jak się przetwarza odpady i jaki jest 

oczekiwany wpływ recyklingu na środowisko. Uczniowie mogą odbyć wizytę w lokalnym 

punkcie recyklingu. 

Temat 

Geografia, Ekologia, Klimatologia, Biologia, Nauki społeczne 
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Grupa docelowa 

Uczniowie w wieku 15-21 lat.. 

Inne istotne kompetencje 

Praca zespołowa, kreatywność  

Wymagane urządzenia/sprzęt 

Do tego scenariusza potrzebne jest 4-6 zestawów Lego Boost i kompatybilnych tabletów, w 

zależności od liczby uczniów w klasie. Potrzebny będzie dodatkowy zestaw dla nauczyciela. 

Uczniowie zostaną podzieleni na grupy i zostaną im przekazane instrukcje. Preferowane są 

grupy mieszane pod względem płci. 

 

Cele dydaktyczne: 

Uczniowie będą mogli: 

• Wskazać zmiany klimatyczne 

• Wskazać skutki globalnego ocieplenia 

• Wskazać sposoby recyklingu i przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

• Rozwijać wiedzę na temat zmian klimatycznych 

• Rozwijać wiedzę na temat globalnego ocieplenia 

• Rozwijać wiedzę na temat recyklingu 

• Złożyć działającego robota 

• Zapoznać się z czujnikami odległości robota i nauczyć się ich używać w podstawowych 

programach wykrywających przeszkody     

• Nauczyć się prostych komend ruchu 

• Zapoznanie się z czujnikiem koloru robotów i nauka wykorzystania go w programach 

• Zapoznanie się z programami typu metoda "multi start" z wykorzystaniem czujnika 

koloru  

 

Czas trwania 
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Szacowany czas – 9 godzin 

• Wizyta uczniów w lokalnym ośrodku ochrony środowiska, 2 h 

• Dwie grupy budują Vernie, 2 h 

• Równocześnie dwie grupy budują M.T.R.4, 3 h 

• Programowanie robotów, 2 h 

• Zadania takie jak sortowanie odpadów, 1 h 

• Zakończenie 1 h 

Pytania teoretyczne 

1. Jak można ponownie wykorzystać odpady domowe w pożyteczny sposób? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

2. Jak ludzie mogą zmienić swój styl życia, aby zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych 

Ziemi?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Główne zadania 

Zadania: 

1. Pozwól uczniom pracować w grupach (w miarę możliwości mieszanych pod względem płci) 

i poproś ich o zbudowanie centrum recyklingu. Pamiętaj o przygotowaniu infrastruktury 

logistycznej w postaci dróg dojazdowych, wysypisk śmieci i instalacji do produkcji biogazu. 
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Uczniowie mogą zbudować centrum recyklingu używając różnych materiałów, na przykład 

papier mache. Budynki i rośliny mogą być zbudowane z kartonu lub klocków Lego. Wysypiska 

mogą być zbudowane z różnych rodzajów tkanin. Drogi w obiekcie powinny być tak 

zaprojektowane, aby pojazdy poruszały się bez ryzyka kontaktu ze sobą. W zależności od 

rodzaju odpadów powinny być wydzielone miejsca do ich gromadzenia 

2. Zaprogramuj roboty tak, aby poruszały się do przodu, do tyłu i mogły obracać się w 

dowolną stronę. 

 

Budowa: 

Zbuduj roboty Vernie i M.T.R.4. 

Vernie będzie pełnił funkcję centrum informacyjnego w punkcie ochrony środowiska. 

Powinien być w stanie powiedzieć, gdzie pojazdy powinny wrzucać swoje odpady.  

M.T.R.4 będzie reprezentował różne rodzaje pojazdów, które są obecne w Punkcie Ochrony 

Środowiska, takie jak ciężarówki, traktory i samochody osobowe z przyczepami. 

Programowanie: 

Vernie zostanie zaprogramowany tak, aby używał czujników koloru do rozróżniania 

poszczególnych rodzajów śmieci. Odpady łatwopalne mogą być zabarwione na żółto. Odpady 

przeznaczone do składowania są zabarwione na pomarańczowo. Materiały, które mogą być 

ponownie wykorzystane, takie jak plastik będą zabarwione na czerwono, szkło będzie 

zabarwione na niebiesko, a papier będzie zabarwiony na zielono. 

1. Usuń czujnik koloru odległości z robota Vernie. Umieść przedłużenie w przedniej części 

robota, gdzie zamocujesz czujnik koloru odległości skierowany w dół. 

2. Przygotuj linię lub ścieżkę w poprzek drogi, którą robot może podążać i zlokalizować 

odpady. 

3. Zaprogramuj robota, aby podążał za linią, którą narysowałeś w poprzek drogi i aby 

identyfikował wszystkie odpady, które znajdzie. Kiedy Vernie coś zidentyfikuje, powinien 

wydać dźwięk określający rodzaj odpadu, który znalazł. 
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M.T.R.4 zostanie zaprogramowany do podążania drogą i usuwania śmieci.  

4. Przygotuj drogę lub tor, po którym robot M.T.R.4 będzie mógł pobierać i dostarczać 

odpady 

 

 
 

(Mata do gry powinna wyglądać jak na zdjęciu powyżej. Roboty muszą wystartować z 

obszaru startowego.) 

 

5. Zaprogramuj czujnik koloru tak, aby zbierał plastik (czerwony). 

6. Zaprogramuj M.T.R.4, aby podnosił plastik. 

7. Zaprogramuj M.T.R.4, aby zostawił plastik na czerwonym obszarze. 

(Roboty muszą wystartować z obszaru startowego i w jednej linii z odpadami, które 

chcemy zebrać i przenieść do określonego obszaru). 

8.   Zaprogramuj czujnik koloru, aby zbierał szklane przedmioty (niebieski). 

9. Zaprogramuj M.T.R.4, aby podnosił szklane przedmioty (niebieskie). 

10. Zaprogramuj M.T.R.4, aby tym razem dostarczył szklane obiekty w inne miejsce (niebieski 

obszar).  

11. Zaprogramuj M.T.R.4, aby pobierał papier (zielony) i dostarczał go w określone miejsce 

(zielony obszar). 

12. Zaprogramuj M.T.R.4, aby pobierał odpady (żółte) i dostarczał je do określonej lokalizacji 

(żółty obszar). 
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Dyskusja/Wnioski 

1. Badania wykazały, że człowiek przyczynia się do zanieczyszczania środowiska 

naturalnego. W jaki sposób za pomocą naszych zmysłów możemy stwierdzić, że tak się 

dzieje? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

2. Jak możemy zapobiegać zanieczyszczeniu mórz?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Dalsze działania 

Zbierz informacje o kompostowaniu i stwórz małe centrum kompostowe w swoim szkolnym 

ogrodzie. 

 

Zorganizujcie dzień informacyjny, w którym uczniowie będą mogli zaprezentować i podzielić 

się swoimi odkryciami z całą szkołą. 

 

e) Scenariusz Środowiskowy 10-14 

Tytuł: Program ochrony środowiska I (10-14 lat) 

Opis 

W tym scenariuszu, uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat środowiska i znaczenia 

sortowania odpadów, które ludzie wytwarzają. Uczniowie skonstruują robota MTR4 i będą 
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musieli zaprogramować go tak, aby rozwiązał zestaw problemów, które zostaną im zadane, 

takich jak: 

a. Zbieranie plastikowych toreb 

b. Recykling odpadów 

c. Dostarczanie zebranych odpadów do określonych miejsc 

 

Wymogi 

Uczniowie powinni wiedzieć, co to jest recykling, jak się przetwarza odpady i jaki jest 

oczekiwany wpływ recyklingu na środowisko. Uczniowie mogą odbyć wizytę w lokalnym 

punkcie recyklingu. 

Temat 

Geografia, Ekologia, Klimatologia, Biologia, Nauki społeczne 

Grupa docelowa 

Uczniowie w wieku 10-14 lat. 

Inne istotne kompetencje 

Praca zespołowa, kreatywność 

 

Wymagane urządzenia/sprzęt 

Do tego scenariusza potrzebne jest 4-6 zestawów Lego Boost i kompatybilnych tabletów, w 

zależności od liczby uczniów w klasie. Potrzebny będzie dodatkowy zestaw dla nauczyciela. 

Uczniowie zostaną podzieleni na grupy i zostaną im przekazane instrukcje. Preferowane są 

grupy mieszane pod względem płci. 

Cele dydaktyczne 

Uczniowie będą mogli: 
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• Wskazać zmiany klimatyczne 

• Wskazać skutki globalnego ocieplenia 

• Wskazać sposoby recyklingu i przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

• Rozwijać wiedzę na temat zmian klimatycznych 

• Rozwijać wiedzę na temat globalnego ocieplenia 

• Rozwijać wiedzę na temat recyklingu 

• Złożyć działającego robota 

• Zapoznać się z czujnikami odległości robota i nauczyć się ich używać w podstawowych 

programach wykrywających przeszkody     

• Nauczyć się prostych komend ruchu 

• Zapoznać się z prostymi programami typu "metoda jednego startu"   

 

Czas trwania 

Szacowany czas – 9 godzin 

 Wizyta uczniów w lokalnym ośrodku ochrony środowiska, 2 h 

 Dwie grupy budują Vernie, 2 h 

 Równocześnie dwie grupy budują M.T.R.4, 3 h 

 Programowanie robotów, 2 h 

 Zadania takie jak sortowanie odpadów, 1 h 

 Zakończenie 1 h 

 

Pytania teoretyczne 

1. Jak można ponownie wykorzystać odpady domowe w pożyteczny sposób? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

2. Jak ludzie mogą zmienić swój styl życia, aby zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych 

Ziemi?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Główne zadania 

Zadania: 

1. Pozwól uczniom pracować w grupach (w miarę możliwości mieszanych pod względem płci) 

i poproś ich o zbudowanie centrum recyklingu. Pamiętaj o przygotowaniu infrastruktury 

logistycznej w postaci dróg dojazdowych, wysypisk śmieci i instalacji do produkcji biogazu. 

Uczniowie mogą zbudować centrum recyklingu używając różnych materiałów, na przykład 

papier mache. Budynki i rośliny mogą być zbudowane z kartonu lub klocków Lego. Wysypiska 

mogą być zbudowane z różnych rodzajów tkanin. Drogi w obiekcie powinny być tak 

zaprojektowane, aby pojazdy poruszały się bez ryzyka kontaktu ze sobą. W zależności od 

rodzaju odpadów powinny być wydzielone miejsca do ich gromadzenia 

2. Zaprogramuj roboty tak, aby poruszały się do przodu, do tyłu i mogły obracać się w 

dowolną stronę. 

 

Budowa: 

Zbuduj roboty Vernie i M.T.R.4. 
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Vernie będzie pełnił funkcję centrum informacyjnego w punkcie ochrony środowiska. 

Powinien być w stanie powiedzieć, gdzie pojazdy powinny wrzucać swoje odpady.  

M.T.R.4 będzie reprezentował różne rodzaje pojazdów, które są obecne w Punkcie Ochrony 

Środowiska, takie jak ciężarówki, traktory i samochody osobowe z przyczepami. 

Programowanie: 

1. Zaprogramuj Verniego, aby poruszał się po obiekcie i szukał śmieci, używając prostych 

ruchomych klocków. 

2. Spraw, aby M.T.R.4 zbierał śmieci na określonych obszarach planszy. 

3. Usuń czujnik odległości z Verniego. Umieść przedłużenie w przedniej części robota, gdzie 

zamocujesz czujnik odległości skierowany w dół. 

4. Przygotuj linię lub tor w poprzek drogi, po którym robot będzie mógł podążać i 

lokalizować odpady. 

5. Zaprogramuj robota, aby podążał za linią, którą narysowałeś w poprzek drogi. Kiedy 

Vernie coś znajdzie, powinien zgłosić to do M.T.R.4 za pomocą sygnałów świetlnych. 

6. M.T.R. 4 zostanie zaprogramowany tak, aby podążał wzdłuż drogi i pozbywał się śmieci. 

Przygotuj drogę lub tor, po którym robot M.T.R.4 będzie mógł pobierać i dostarczać 

odpady. 

 

Dyskusja/Wnioski 

1. Badania wykazały, że człowiek przyczynia się do zanieczyszczania środowiska 

naturalnego. W jaki sposób za pomocą naszych zmysłów możemy stwierdzić, że tak się 

dzieje? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

2. Jak możemy zapobiegać zanieczyszczeniu mórz?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Dalsze działania 

Poproś uczniów, aby poszukali w Internecie informacji na temat zmian klimatu i sposobów, 

w jakie nowe technologie i robotyka mogą pomóc w ich zapobieganiu. 

Zorganizujcie dzień informacyjny, w którym uczniowie będą mogli zaprezentować i podzielić 

się swoimi odkryciami z całą szkołą. 

 

f) Scenariusz kulinarny - poszukiwanie Master Chefa 15-21  

Tytuł: Od robotyki do sztuki kulinarnej 
 
Opis: W tym scenariuszu uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności dobrego kucharza. 
Na koniec omówią zagadnienia związane ze sztuką kulinarną, problemami, marnowaniem 
żywności, zdrowymi posiłkami i zdrowym stylem życia. 
 
Temat: Gastronomia 
 
Grupa docelowa: Scenariusz skierowany jest do uczniów w wieku 15-21 lat 
 
Inne istotne kompetencje/umiejętności miękkie: 
Kreatywność, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów 
 
Wymagane urządzenia/sprzęt: 
Do tego scenariusza potrzebne będą 3-4 zestawy Lego Boost i kompatybilne tablety. 
Uczniowie zostaną podzieleni na grupy i otrzymają instrukcje. 
 
Wymogi: 
Nie ma żadnych wymagań. 
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Cele dydaktyczne: 
Uczniowie będą mogli: 

• Rozwijać wiedzę na temat sztuki kulinarnej 

• Rozwijać wiedzę na temat nauki o żywności 

• Rozwijać wiedzę na temat problemu marnowania żywności 

• Złożyć działającego robota 

• Nauczyć się prostych komend ruchu 

• Zapoznać się z prostymi programami typu "metoda jednego startu". 

Czas trwania: 

Szacowany czas: 5-6 godzin dydaktycznych 

 1 godzina dydaktyczna, rozpoczęcie (wprowadzenie), prezentacja sztuki kulinarnej, 
dyskusja. 

 2-3 godziny dydaktyczne, budowa robota. 
 2 godziny dydaktyczne, programowanie, analiza projektu. 

 
Pytania teoretyczne: 

Obejrzyj poniższe filmy i odpowiedz na następujące pytania: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw
https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k
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1. Ile centymetrów ma talerz, którego powinniśmy używać dla dzieci, a ile dla 
dorosłych? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

2. Jakie są dwa rodzaje warzyw? Podaj po dwa przykłady dla każdego z nich. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

3. Jaki procent naszego talerza powinien zawierać warzywa skrobiowe, a jaki warzywa 
nieskrobiowe?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

4. Jeśli chcemy włączyć do naszego posiłku chleb lub tortillę, to o które warzywa 
powinniśmy zmniejszyć ich udział procentowy? Dlaczego uważasz, że powinniśmy ograniczyć 
tę część naszego posiłku? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
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5. Która część cebuli jest jedyną, którą powinniśmy wyrzucić do śmieci? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

6. Co przez to osiągniemy i dlaczego jest to korzystne dla środowiska? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

Główne zadania: 

: 

• Zaprojektuj farmę i wymyśl sposoby na wykonanie z klocków Lego warzyw i jajek. 
Zrób je na tyle duże, aby traktor mógł je podnieść. 

• Narysuj na papierze traktor, który stworzymy do zbierania warzyw, aby farmer mógł z 
nich zrobić omlet. 
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Budowa: 

• Zbuduj robota M.I.R.4. Ten robot będzie reprezentował traktor. Po zbudowaniu 
zgodnie z instrukcją możesz go udekorować, tak jak chciałbyś, aby wyglądał Twój 
własny, niepowtarzalny traktor. Powinieneś rozważyć dodanie pudełka, w którym 
będzie można przechowywać warzywa Lego, zebrane przez traktor. 

• Zbuduj warzywa i jajka na swoją własną farmę. Możesz użyć pozostałych części Lego 
lub zrobić je z papieru lub innych materiałów. 

• Zbuduj farmę, gdzie traktor może zaparkować i przechowywać warzywa. Tam farmer 
będzie przygotowywał swój omlet z warzywami. 

 
Programowanie: 

• Po stworzeniu modelu Farmy z warzywami i jajkami, zmierz odległości między nimi za 
pomocą linijki i zapisz je w zeszycie. 

• Umieść traktor na początku farmy i zaprogramuj go tak, aby zebrał wszystkie 
warzywa i jajka.  

• Umieść czujnik odległości z przodu robota i zaprogramuj go aby się poruszał. Kiedy 
natrafi na warzywo, zaprogramuj go tak, aby pokazał pomarańczowe światło i 
podniósł warzywo. 

• Umieść czujnik koloru i zaprogramuj robota, aby się poruszał. Kiedy dotrze do 
zepsutych warzyw, spraw, aby pokazał czerwony kolor i nie podnosił zepsutych 
warzyw (zepsute warzywa mogą być brązowe). 

• Zepsute warzywa i zwierzęta hodowlane są przeszkodami na drodze. 

• Zaprogramuj robota, aby pojechał na środek farmy i opróżnił ładunek, tak aby farmer 
przygotował swój omlet z warzywami. 

 

Dyskusja/Wnioski: 

1. Jak myślisz, jakie problemy wiążą się z zebraniem warzyw? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
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2. Czy masz jakieś pomysły, aby uczynić tę czynność bardziej skuteczną? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

3. Jakie zdolności/umiejętności powinien posiadać kierowca traktora, aby pomyślnie 
dostarczyć odpowiednie warzywa do ludzi, którzy ich potrzebują? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

4. Jakie roboty moglibyśmy umieścić w naszej kuchni, aby pomagały nam w 
przygotowywaniu potraw? (jakie czynności powinny wykonać)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

Dalsze działania: 

Czy przychodzą Ci do głowy jakieś nowe zajęcia/zadania dla robota kulinarnego? Zapisz je i 
spróbuj wykonać je wspólnie z kolegami w klasie.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

g) Scenariusz kulinarny - poszukiwanie Master Chefa 10-14  

Tytuł: Od robotyki do sztuki kulinarnej 
 
Opis: W tym scenariuszu uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności dobrego kucharza. 
Na koniec omówią zagadnienia związane ze sztuką kulinarną, problemami, marnowaniem 
żywności, zdrowymi posiłkami i zdrowym stylem życia. 
 
Temat: Gastronomia 
 
Grupa docelowa:   
Scenariusz skierowany jest do uczniów w wieku 10-14 lat 
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Inne istotne kompetencje/umiejętności miękkie: 
Kreatywność, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów 
 
Wymagane urządzenia/sprzęt: 
Do tego scenariusza potrzebne będą 3-4 zestawy Lego Boost i kompatybilne tablety. 
Uczniowie zostaną podzieleni na grupy i otrzymają instrukcje. 
 
Wymogi: 
Nie ma żadnych wymagań. 
 
Cele dydaktyczne: 

Uczniowie będą mogli: 

• Rozwijać wiedzę na temat sztuki kulinarnej 

• Rozwijać wiedzę na temat nauki o żywności 

• Rozwijać wiedzę na temat problemu marnowania żywności 

• Złożyć działającego robota 

• Nauczyć się prostych komend ruchu 

• Zapoznać się z prostymi programami typu "metoda jednego startu" 

 

Czas trwania: 

Szacowany czas: 5-6 godzin dydaktycznych 

• 1 godzina dydaktyczna, rozpoczęcie (wprowadzenie), prezentacja sztuki kulinarnej, 
dyskusja. 

• 2-3 godziny dydaktyczne, budowa robota. 

• 2 godziny dydaktyczne, programowanie, analiza projektu. 

 
Pytania teoretyczne: 

Obejrzyj poniższe filmy i odpowiedz na następujące pytania: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw
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https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k 

 

 

1. Ile centymetrów ma talerz, którego powinniśmy używać dla dzieci, a ile dla 
dorosłych? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

2. Jakie są dwa rodzaje warzyw? Podaj po dwa przykłady dla każdego z nich. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

3. Jaki procent naszego talerza powinien zawierać warzywa skrobiowe, a jaki warzywa 
nieskrobiowe?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

4. Jeśli chcemy włączyć do naszego posiłku chleb lub tortillę, to o które warzywa 
powinniśmy zmniejszyć ich udział procentowy? Dlaczego uważasz, że powinniśmy ograniczyć 
tę część naszego posiłku? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k
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___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

5. Która część cebuli jest jedyną, którą powinniśmy wyrzucić do śmieci? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

6. Co przez to osiągniemy i dlaczego jest to korzystne dla środowiska? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Główne zadania: 

Zadania: 

• Zaprojektuj farmę i wymyśl sposoby na wykonanie z klocków Lego warzyw i jajek. 
Zrób je na tyle duże, aby traktor mógł je podnieść. 

• Narysuj na papierze traktor, który stworzymy do zbierania warzyw, aby farmer mógł z 
nich zrobić omlet. 
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Budowa: 

• Zbuduj robota M.I.R.4. Ten robot będzie reprezentował traktor. Po zbudowaniu 
zgodnie z instrukcją możesz go udekorować, tak jak chciałbyś, aby wyglądał Twój 
własny, niepowtarzalny traktor. Powinieneś rozważyć dodanie pudełka, w którym 
będzie można przechowywać warzywa Lego, zebrane przez traktor. 

• Zbuduj warzywa i jajka na swoją własną farmę. Możesz użyć pozostałych części Lego 
lub zrobić je z papieru lub innych materiałów. 

• Zbuduj farmę, gdzie traktor może zaparkować i przechowywać warzywa. Tam farmer 
będzie przygotowywał swój omlet z warzywami. 

 
Programowanie: 

• Po stworzeniu modelu Farmy z warzywami i jajkami, zmierz odległości między nimi za 
pomocą linijki i zapisz je w zeszycie. 

• Umieść traktor na początku farmy i zaprogramuj go tak, aby zebrał wszystkie 
warzywa i jajka.  

• Zaprogramuj robota, aby pojechał na środek farmy i opróżnił ładunek, tak aby farmer 
przygotował swój omlet z warzywami. 

 
Dyskusja/Wnioski: 

1. Jak myślisz, jakie problemy wiążą się z zebraniem warzyw? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

2. Czy masz jakieś pomysły, aby uczynić tę czynność bardziej skuteczną? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
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3. Jakie zdolności/umiejętności powinien posiadać kierowca traktora, aby pomyślnie 
dostarczyć odpowiednie warzywa do ludzi, którzy ich potrzebują? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

4. Jakie roboty moglibyśmy umieścić w naszej kuchni, aby pomagały nam w 
przygotowywaniu potraw? (jakie czynności powinny wykonać)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

Dalsze działania: 

Czy przychodzą Ci do głowy jakieś nowe zajęcia/zadania dla robota kulinarnego? Zapisz je i 
spróbuj wykonać je wspólnie z kolegami w klasie.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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VII.  Eko-system Odznak (Open Badges)  

 Eko-system Odznak (Open Badges)  jest 

metodologią oceny i walidacji umiejętności, które mają 

być nabyte przez uczniów. Eko-system został 

opracowany w celu identyfikacji, rozpoznawania i 

walidacji nowych umiejętności cyfrowych uczniów.  

 

 
 

 

W pierwszej merytorycznej części raportu ‘Ekosystem odznak Open Badge: Przewodnik 

ROBOTICS4DEAF’ czytelnik dowie się, jakie umiejętności, efekty uczenia się, osiągnięcia lub 

doświadczenia są wymagane oraz czym jest "Open Badge", jakie są najważniejsze korzyści. 

Konsorcjum zdecydowało się na wdrożenie 'Open Badges', ponieważ ten innowacyjny 

system służy do walidacji i uznawania uczenia się, wykorzystując technologię OB oferowaną 

jako otwarty zasób edukacyjny. 

 

https://docs.google.com/document/d/1XqWZNM0KN6sEWeXAHZEx0QtujOztKAZA/edit


                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – Przewodnik od A do Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 Technologia ta promuje otwarty dostęp i udział wszystkich zainteresowanych stron 

zaangażowanych w proces przyznawania odznak, umożliwiając jednocześnie tworzenie 

synergii pomiędzy uczącymi się - uczącymi się 

(studentami), wystawcami (tj. szkołami, 

zainteresowanymi stronami, przedsiębiorstwami, 

organizacjami pozarządowymi, w tym 

trenerami/wolontariuszami jako moderatorami) 

oraz konsumentami odznak (tj. edukacją 

formalną, władzami publicznymi, organami 

urzędowymi, (potencjalnymi) pracodawcami). Doprowadzi to do procesu zatwierdzania 

prowadzącego do przejrzystego, zbywalnego, ważnego i wiarygodnego zatwierdzenia zasobu 

umiejętności i wiedzy związanego z zestawem kompetencji 

W raporcie czytelnik znajdzie również opis "Kluczowych elementów", takich jak: 

• Emitent (co definiuje i projektuje, jaka organizacja może stworzyć profil 

Emitenta i rozpocząć definiowanie i wydawanie odznak Open Badges), 

• Platforma wydawania odznak, 

• Zarabiający, 

• Ocena (opcje dla procesu oceny), 

• Displayer (dlaczego i gdzie odznaki powinny być udostępniane). 

Ekosystem odznak Open Badge definiuje również aspekty techniczne, takie jak 

środowisko lub rozmiar obrazu, co powinno być weryfikowane i badane lub co powinno być 

podkreślane podczas tworzenia asercji odznaki.  

Siódma sekcja zawiera Instytucjonalne Potwierdzenia, takie jak Instytucje Rządowe 

(jakie instytucje wyraziły poparcie dla otwartych odznak jako jednego z 

niekonwencjonalnych podejść w UE i USA - z przykładami), przykłady instytucji, które 

wdrażają system otwartych odznak jako narzędzie uznawania (takie jak The American 

Association for State and Local History lub The Yale Centre for Emotional Intelligence), 
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wyjaśnienie, w jaki sposób sektor prywatny wspiera stosowanie otwartych odznak z 

przykładami. 

W następnej sekcji ‘Open Badges dla ROBOTICS4DEAF’ znajduje się główna charakterystyka 

ekosystemu ROBOTICS4DEAF Open Badges. Konsorcjum ROBOTICS4DEAF zaprojektowało 

ramy i materiały dydaktyczne dla następujących modułów (które są przedstawione w IO1) w 

oparciu o wyniki ankiety ukierunkowane na potrzeby studentów i nauczycieli: 

• Moduł 1: Rozwijanie podstawowych 

umiejętności kodowania i STEM - celem 

jest wprowadzenie uczniów szkół 

podstawowych i średnich z wadą słuchu 

w dziedzinę robotyki i kodowania na 

platformie Lego Boost; 

• Moduł 2: Kreatywne scenariusze - 

Celem jest przegląd niektórych 

standardowych modeli w Toolbox: 

Vernie the Robot i MTR4. 

 

 

Dla lepszego zrozumienia, konsorcjum nie tylko scharakteryzowało otwarte odznaki dla 

ROBOTICS4DEAF, ale także stworzyło odpowiednie odznaki dla każdego z modułów 1 i 2.  

 

Kolejne rozdziały raportu poświęcone są ‘Open Badges dla ROBOTICS4DEAF’, 

‘Kryteriom przyznawania odznak’ i ‘Otwartym odznakom dla wszystkich modułów’. Łącznie 

zaprojektowano 12 odznak dla ROBOTICS4DEAF, dla których szczegółowe kryteria 

podzielone są na grupy wiekowe i moduły. 
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Ponadto w dziale 8, 9 i 10 czytelnik znajdzie charakterystykę poszczególnych elementów 

odznaki, takich jak (przykład poniżej):  

• Nazwa,  

• Efekty kształcenia,  

• Poziom, 

• Projekt Odznaki Otwartej, 

• Cel główny, 

• Kryteria oceny, 

• Dowody, 

• Wydane przez. 
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Wreszcie, sprawozdanie zawiera takie części jak: ‘Praktyczne wskazówki dotyczące 

wydawania odznak’ oraz ‘Wnioski - kolejne kroki’.  Ta ostatnia określa kolejne kroki i 

powtarza najważniejsze korzyści dla tych, którzy skorzystają z ‘Ekosystemu Otwartych 

Odznak: Przewodnik ROBOTICS4DEAF’. 

 

VIII. Opis platformy e-learningowej  

Wstęp  

Interaktywna e-Platforma Robotics4Deaf jest otwartym środowiskiem edukacyjnym, 

oferującym materiały edukacyjne z zakresu robotyki edukacyjnej dla niesłyszących lub słabo 

słyszących uczniów i ich nauczycieli.    

e-Platforma została zaprojektowana zgodnie z potrzebami grupy docelowej projektu poprzez 

włączenie tłumaczeń wideo w języku migowym wraz z filmami demonstracyjnymi robotów w 

akcji. W ten sposób procedura edukacyjna jest znacznie bardziej atrakcyjna i zwiększa 

możliwości hybrydowego uczenia się. Platformie towarzyszy również aplikacja mobilna, za 

pomocą której użytkownik może uzyskać dostęp do wszystkich funkcji platformy w 

dowolnym miejscu i czasie. 
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Informacje o platformie 

 
 

Na platformie e-learningowej Robotics4Deaf dostępne są dwa (2) główne kursy w sześciu (6) 

różnych językach i dla dwóch (2) grup wiekowych (w sumie 16 kursów). 

Kursy te są następujące: Moduł 1 Rozwijaj umiejętności kodowania oraz Moduł 2 Kreatywne 

scenariusze. Moduł 2 składa się z 4 scenariuszy, które są inspirowane następującymi 

tematami: 

• Mitologia 

• Eksploracja kosmosu 

• Mistrz kuchni 

• Świadomość ekologiczna.  

Uczniowie mogą zdobywać Odznaki, które potwierdzają ich umiejętności. Każda odznaka jest 

przyznawana uczniom ręcznie przez nauczycieli, gdy ocenią oni, że efekty uczenia się zostały 

osiągnięte. Istnieją dwie (2) odznaki (Podstawowa i Zaawansowana) dla modułu 1 i cztery (4) 

odznaki dla modułu 2 (po jednej dla każdego scenariusza).   Jeśli użytkownik zdobędzie 

wszystkie sześć (6) odznak, może uzyskać Odznakę Ogólną. Użytkownik musi się 

zarejestrować, zalogować i być zapisanym na kurs, aby mieć dostęp do materiałów kursu. 
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Jak się zapisać? 

Na stronie głównej kliknij przycisk Zaloguj się. Następnie kliknij przycisk Utwórz nowe konto i 

postępuj zgodnie z krokami rejestracji. Po wypełnieniu wszystkich danych osobowych, 

otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i linkiem, który musisz kliknąć, aby zatwierdzić swój 

profil. 

 
 

 

Jak się zalogować? 
Na stronie głównej kliknij na przycisk Zaloguj się w prawym górnym rogu strony i wprowadź 

dane uwierzytelniające (nazwę użytkownika i hasło), które wybrałeś w poprzednim kroku w 

oknie, które się pojawi.   

Platforma daje swoim użytkownikom możliwość "zapamiętania" danych uwierzytelniających, 

aby uniknąć wpisywania ich za każdym razem, gdy ją odwiedzasz. Wreszcie, istnieje opcja 

odzyskiwania/zmiany hasła w przypadku, gdy zapomniałeś hasła. 
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Gdzie mogę znaleźć dostępne kursy? 

Po zalogowaniu się użytkownik ma dostęp do wszystkich dostępnych kursów na stronie 

głównej. 

Dostęp do materiałów edukacyjnych można uzyskać na wiele różnych sposobów. W zakładce 

Kategorie kursów użytkownik może wybrać język, w którym chce uzyskać dostęp do 

materiałów edukacyjnych. 

 

 

Jak zapisać się na kurs? 

Na kurs można zapisać się samodzielnie. Oznacza to, że użytkownik może uzyskać dostęp do 

wybranego przez siebie kursu poprzez kliknięcie na kurs, a następnie na przycisk Zapisz mnie. 
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Wszystkie kursy, na które użytkownik został zapisany, mogą być również dostępne poprzez 

przycisk Moje kursy.  W ten sposób dostęp do wszystkich kursów jest znacznie łatwiejszy dla 

użytkownika. 

 
 

Stopka 

W sekcji Stopka na stronie głównej użytkownik może znaleźć członków Konsorcjum wraz z 

linkami do oficjalnych stron każdego z nich. Sposoby kontaktu z Projektem, w sekcji Kontakt 

z nami, natomiast w sekcji Aplikacja mobilna użytkownik może pobrać oficjalną aplikację 

mobilną dla Projektu Robotics4Deaf. Można to zrobić bezpośrednio klikając na link 

prowadzący do aplikacji lub po prostu zeskanować kod Qr swoim smartfonem.    
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Jak komunikować się z innymi uczestnikami kursu? 

Możesz komunikować się z innymi uczestnikami kursu za pomocą dwóch (2) metod 

komunikacji, którymi są Forum i Czat. Możesz je znaleźć na pierwszej stronie każdego kursu i 

są one unikalne dla danego kursu. 

 
Z jednej strony, Forum umożliwia uczestnikom prowadzenie dyskusji asynchronicznych (nie 

w czasie rzeczywistym), czyli takich, które toczą się w dłuższym okresie czasu. Możesz 

stworzyć nowy temat dyskusji lub po prostu odpowiedzieć na czyjeś pytanie. 
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Z drugiej strony, Czat umożliwia uczestnikom prowadzenie tekstowych, synchronicznych 

dyskusji w czasie rzeczywistym. Po prostu wchodzisz do pokoju i zaczynasz rozmawiać z 

kimkolwiek, kto jest zalogowany w tym samym czasie. E-platforma daje również możliwość 

powrotu do starszych czatów. 

 

 
 

W jakiej formie wyświetlane są lekcje dla użytkownika? 

W każdym module użytkownik ma dostęp do materiałów edukacyjnych poprzez kliknięcie w 

zakładkę Materiały edukacyjne. 
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Materiał edukacyjny jest wyświetlany na platformie w formie e-booków i dostosowany do 

potrzeb uczniów niesłyszących lub mających problemy ze słuchem. Prezentacja materiału 

jest multimedialna, łącząca małe i proste teksty z obrazami ze środowiska komputerowego, 

filmami tłumaczącymi na język migowy poszczególnych krajów oraz filmami 

demonstracyjnymi w czasie rzeczywistym z programowania robotów. 
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Ponadto, przejście z jednego rozdziału do drugiego jest możliwe za pomocą przycisku next 

(jak przy zmianie strony w książce), ale także ze spisu treści każdej książki, który znajduje się 

po prawej stronie ekranu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jak sprawdzić stronę mojego profilu? 

Każdy użytkownik platformy ma swoją stronę profilową, na której może znaleźć wszystkie 

interesujące go informacje. Również na tej stronie profilu użytkownik może wypełnić 

podstawowe informacje, które są widoczne dla innych użytkowników. Aby wejść na stronę 

swojego profilu i po zalogowaniu się, kliknij na przycisk z Twoim imieniem i nazwiskiem w 

prawym górnym rogu i wybierz "Profil".  

 
 

Tam możesz zobaczyć wszystkie informacje, które dodałeś o sobie, jak również kursy, na 

które się zapisałeś.  
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Ponadto, możesz edytować swoje podstawowe informacje, takie jak dane osobowe i metody 

komunikacji. 
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Integracja systemu Open Badges 

System odznak Open Badges jest zintegrowany z e-platformą projektu Robotics4Deaf. 

Uczniowie mogą zobaczyć na stronie swojego profilu odznaki, które zdobyli, a nauczyciele 

mogą pochwalić swoich uczniów przyznając im cyfrowe odznaki, które zdobyli. 
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IX. Opis aplikacji mobilnej  

 

Aplikacja mobilna została zaprojektowana tak, aby wspierać proces uczenia się i 

oceniania, ponieważ użytkownicy będą mieli możliwość monitorowania swoich postępów w 

nauce i przesyłania dowodów swoich osiągnięć. Stworzenie aplikacji mobilnej jest wartością 

dodaną do projektu, wzbogacającą jego cyfrowy charakter, a jednocześnie stwarzającą 

możliwości wprowadzenia MOBILNEGO UCZENIA się, przy jednoczesnym zwiększeniu 

wykorzystania technologii w procesie nauczania, uczenia się i oceniania. 

Aplikacja mobilna oferuje widoczność i łączność w kontrolowanym, zabezpieczonym i 

bezpiecznym środowisku ON-LINE w celu nabycia dalszych umiejętności cyfrowych, aby być 

w stanie obsługiwać komunikację on-line z szacunkiem, godnością i wydajnością. Podobnie, 

to dynamiczne narzędzie zostało stworzone w celu stymulowania i wzmocnienia pozycji 

profesjonalistów zaangażowanych w realizację projektu (nauczycieli, uczniów, interesariuszy, 

wolontariuszy, ekspertów ICT itp.), zapewniając jednocześnie możliwości wzmocnienia 

kompetencji cyfrowych wszystkich osób, zapewniając ciągły rozwój, ponieważ otwarty 

dostęp i łączność będą dostępne, podczas gdy w tym samym czasie możliwości otwartego, 

swobodnego i samoregulowanego uczenia się są umożliwione. Udostępnienie wszystkich 

produktów w otwartej i dostępnej formie będzie stanowić wartość dodaną do projektu i 

zapewni jego trwałość i wykorzystanie. 

Wszystkie materiały edukacyjne, jak również wszystkie funkcje platformy 

elektronicznej są dostępne dla użytkownika poprzez aplikację mobilną. 

Używając swoich haseł może on połączyć się ze swoim telefonem komórkowym i w ten 

sposób ma dostęp z każdego miejsca. 
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7. Lista zainteresowanych stron 

 

Partnerzy z Polski, Włoch, Cypru, Grecji i Słowacji zebrali listę interesariuszy ze szkół, MŚP, 

organizacji pozarządowych i władz lokalnych i zaproponowali ją do promocji i współpracy w 

ramach projektu ROBOTICS4DEAF. 

 

Program ROBOTICS4DEAF ma być zaprojektowany i wdrożony poprzez tworzenie synergii 

pomiędzy szkołami, MŚP, organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi, aby stworzyć 

wysokie oczekiwania dotyczące dalszego wykorzystania produktów projektu. 

 

Rezultaty projektów finansowanych w ramach programów i inicjatyw UE muszą osiągnąć 

maksymalny wpływ. Należy je jak najszerzej rozpowszechniać, tak aby cenna wiedza i 

doświadczenie zdobyte przez jedną grupę mogły przynieść korzyści innym. Ponadto wnioski 

wyciągnięte z projektu powinny wpływać na przyszłą politykę. Wszystko to może się zdarzyć 

tylko wtedy, gdy zostaną nawiązane kontakty między organizatorami projektu a szerszą 

społecznością. Waloryzacja projektów ma na celu stworzenie cyklu oddziaływania, który 

zapewnia trwałość rezultatów, maksymalizuje ich wpływ, optymalizuje inwestycje, ulepsza 

systemy, łączy wiedzę, aby uniknąć dublowania wysiłków, a następnie wprowadza ją do 

kształtowania polityki. 

 

Wspieramy tworzenie PARTNERSTW/SYNERGII między szkołami, przedsiębiorstwami z 

branży ICT, firmami, zainteresowanymi stronami i rynkiem pracy, promując powiązania 

między kształceniem i szkoleniem a światem pracy w celu lepszego dostosowania 

umiejętności oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. W tym celu stworzone zostaną możliwości 

współpracy, szkolenia i uczenia się w miejscu pracy oraz praktyk zawodowych, co zapewni 

wzajemne zrozumienie i współpracę. Otworzy to nowe możliwości i ścieżki kariery dla grupy 

uczniów, którzy zazwyczaj są ograniczeni do innych zawodów/studiów. 
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ROBOTICS4DEAF - Stakeholder’s list - P1 - SAN 

# Stakeholder name Type Address Country Contact Website Social Media 

 SCHOOL       

1 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 60 School ul. Okólna 181 91-

520 Łódź Poland kontakt@sps60.elodz.edu.pl  https://sps60lodz.wikom.pl/    

2 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 105 im. Jacka 
Kuronia 

School 
Majora Henryka 
Sucharskiego 2, 91-
744 Łódź 

Poland kontakt@sps105.elodz.edu.
pl 

http://sps105.szkolnastrona.p
l/ 

  

3 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 128 im. Jana 
Brzechwy 

School ul. Niciarniana 2a, 92-
208 Łódź Poland kontakt@sp128.elodz.edu.pl 

https://zss4lodz.bip.wikom.pl
/ 

  

4 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 145, przy 
Pogotowiu Opiekuńczym 
nr 1 

School Graniowa 2/4, 92-
101 Łódź Poland kontakt@sp145.elodz.edu.pl 

https://sp145lodz.bip.wikom.
pl/ 

  

5 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 146 School Sporna 36/50, 90-001 

Łódź Poland kontakt@sps146.elodz.edu.
pl 

https://sps146lodz.wikom.pl/
strona/organizacja-pracy  

  

6 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 168 School Plantowa 7, 91-104 

Łódź Poland kontakt@sps168.elodz.edu.
pl 

http://www.zss5.edu.lodz.pl/   

7 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 176 School 

Franklina Delano 
Roosevelta 11/13, 
90-056 Łódź 

Poland kontakt@sps176.elodz.edu.
pl 

https://176.idsl.pl/    

8 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 194 im. 
Kazimierza Kirejczyka 

School Siarczana 29/35, 90-
001 Łódź Poland kontakt@sps194.elodz.edu.

pl 

https://sps194.pl/    

9 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 201 School Głogowa 3, 91-474 

Łódź Poland kontakt@sps201.elodz.edu.
pl 

https://sp201lodz.bip.wikom.
pl/ 

  

10 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
1 im. Janusza Korczaka 

School Siedlecka 7/21, 93-
138 Łódź Poland kontakt@sosw1.elodz.edu.p

l 

https://sosw1lodz.bip.wikom.
pl/ 

  

mailto:kontakt@sps60.elodz.edu.pl
https://sps60lodz.wikom.pl/
mailto:kontakt@sps105.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps105.elodz.edu.pl
http://sps105.szkolnastrona.pl/
http://sps105.szkolnastrona.pl/
mailto:kontakt@sp128.elodz.edu.pl
https://zss4lodz.bip.wikom.pl/
https://zss4lodz.bip.wikom.pl/
mailto:kontakt@sp145.elodz.edu.pl
https://sp145lodz.bip.wikom.pl/
https://sp145lodz.bip.wikom.pl/
mailto:kontakt@sps146.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps146.elodz.edu.pl
https://sps146lodz.wikom.pl/strona/organizacja-pracy
https://sps146lodz.wikom.pl/strona/organizacja-pracy
mailto:kontakt@sps168.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps168.elodz.edu.pl
http://www.zss5.edu.lodz.pl/
mailto:kontakt@sps176.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps176.elodz.edu.pl
https://176.idsl.pl/
mailto:kontakt@sps194.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps194.elodz.edu.pl
https://sps194.pl/
mailto:kontakt@sps201.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps201.elodz.edu.pl
https://sp201lodz.bip.wikom.pl/
https://sp201lodz.bip.wikom.pl/
mailto:kontakt@sosw1.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sosw1.elodz.edu.pl
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https://sosw1lodz.bip.wikom.pl/
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11 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
3 im. dr. Henryka Jordana 
„Jordanówka” 

School Tkacka 34/36, 90-156 
Łódź Poland kontakt@sosw3.elodz.edu.p

l 

https://sosw3.pl/    

12 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
4 

School Krzywickiego 20, 90-
149 Łódź Poland sekretariat@sosw4.elodz.ed

u.pl 

http://www.sosw.edu.lodz.pl/   

13 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
6 im. mjr. Hieronima 
Baranowskiego 

School Dziewanny 24, 91-
866 Łódź Poland kontakt@sosw6.elodz.edu.p

l 

https://blind.edu.pl/    

14 Zespół Szkół Specjalnych 
nr 2 School Karolewska 30/34, 

90-561 Łódź Poland kontakt@zss2.elodz.edu.pl https://zss2.edu.pl/   

15 Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych nr 2 School 

Aleja Pierwszej 
Dywizji 16/18, 91-836 
Łódź 

Poland kontakt@zszs2.elodz.edu.pl http://zszs2.szkolnastrona.pl/    

16 Łódzki sejmik osób 
niepełnosparawnych  

ul. Sienkiewicza 5 
pok. 025 (parter) 90-
113 Łódź 

Poland prezes@sejmik.eu www.sejmik.eu   

 NGO       

17 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niesłyszących i 
Słabosłyszących "Tacy 
Sami" 

NGO Krzywickiego 20 91-
149 Łódź Poland stow._tacy_sami_lodz@vp.p

l 
 

http://bazy.ngo.pl/search/inf
o.asp?id=131482  

  

18 Fundacja Gajusz NGO Piotrkowska 17 90-
406 Łódź Poland biuro@gajusz.org.pl http://www.gajusz.org.pl/    

19 Towarzystwo Przyjaciół 
Niepełnosprawnych NGO ul. Zawiszy Czarnego 

22 91-824 Łódź Poland siedziba@tpn.org.pl  http://www.tpn.org.pl/    

20 
SPRAWNI' Fundacja na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

NGO ul. Niecała 12/6 00-
098 Warszawa Poland lukasz.korwin@sprawni.org.

pl 

http://sprawni.org.pl/index.p
hp?option=com_content&tas
k=view&id=1&Itemid=8  

  

mailto:kontakt@sosw3.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sosw3.elodz.edu.pl
https://sosw3.pl/
mailto:sekretariat@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:sekretariat@sosw4.elodz.edu.pl
http://www.sosw.edu.lodz.pl/
mailto:kontakt@sosw6.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sosw6.elodz.edu.pl
https://blind.edu.pl/
mailto:kontakt@zss2.elodz.edu.pl
https://zss2.edu.pl/
mailto:kontakt@zszs2.elodz.edu.pl
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http://vp.pl/
http://vp.pl/
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http://sprawni.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8
http://sprawni.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8
http://sprawni.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8
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21 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych NGO ul. Kościuszki 41 97-

425 Zelów Poland sponzelow@poczta.onet.pl http://www.zelow.pl/index2.
php?go=38  

  

22 Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym AMI NGO ul. Sienkiewicza 10 

98-220 Zduńska Wola Poland fundacja.ami@ami.org.pl, 
fundacja.ami@wp.pl www.ami.org.pl    

23 
Miejska Społeczna Rada 
ds. Osób 
Niepełnosprawnych  

Łódź, ul.  
Sienkiewicza 5 Poland wzp@uml.lodz.pl, 

zp@uml.lodz.pl     

24 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych 
"Nowa Zorza" 

NGO św. Jerzego 10 /12 
91-072 Łódź Poland nowazorza@neostrada.pl , 

zorza@zorza.esem.pl      

25 

Stowarzyszenie Rodziców i 
Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych 
WSPÓLNA TROSKA 

NGO ul. Jagiellońska 28 
96-100 Skierniewice Poland biuro@wspolnatroska.pl  http://wspolnatroska.pl    

26 
Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Pokój”  

NGO Łódź, ul. Sędziowska 
8-10 Poland wtzpokoj@wp.pl http://www.wtzpokoj.pl/    

 
 
  

http://www.zelow.pl/index2.php?go=38
http://www.zelow.pl/index2.php?go=38
http://www.ami.org.pl/
http://wspolnatroska.pl/
http://www.wtzpokoj.pl/
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ROBOTICS4DEAF - Stakeholder’s list - P2 - Turin Institute 

# Stakeholder name Type Address Country Contact Website Social Media 

 NGO       

1 Microkosmos NGO Via Napione 33/A 
10124, Torino Italy info@microkosmos.org https://www.microkosmos.or

g/ 

Facebook, Instagram and 
Twitter: 
@microkosmosorg 

2 Ergon  
Youth 
organisat
ion 

Viale San Pancrazio 
65, 10044 Pianezza-
Italia 

Italy bioagrideaf@gmail.com https://www.ergon4deaf.org/  Facebook: @bioagrideaf  

3 Let Her In (European 
Network) NGO -  Spain info@letherin.org http://letherin.org/  

Facebook: 
@letherinnetwork  
Instagram: let_her_in 

4 Enabling Greece NGO -  Greece  info@enabling.gr   https://enabling.gr/en/e-
nable-greece-en/  

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/GreeceEnable/  

5 Logopsycom  (Education 
innovation center) NGO -  Belgium info@logopsycom.com https://logopsycom.com/  Facebook: @Logopsycom   

6 

Enviter  
(European Network for 
Vision Impairment 
Training Education and 
Research) 

NGO - Belgium 
 
johngharris@btopenworld.c
om 

https://www.enviter.eu/  Twitter: @EnviterNetwork 

7 equalizent  NGO 
Obere 
Augartenstraße 20 
1020 Wien 

Austria  office@equalizent.com https://www.equalizent.com/  

Facebook:  
Equalizent Schulungs und 
Beratungs GmbH 
@equalizent   

8 Les Apprimeurs  SME 
Tour CIT - 3 rue de 
l'Arrivée 
75015 Paris 

France  karine@lapprimerie.com  http://lesapprimeurs.com/  

Facebook: 
@lesapprimeurs  

https://www.microkosmos.org/
https://www.microkosmos.org/
https://www.ergon4deaf.org/
http://letherin.org/
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://logopsycom.com/
https://www.enviter.eu/
https://www.equalizent.com/
http://lesapprimeurs.com/
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9 Amilla  NGO 72 Kolokotroni str., 
Piraeus, 18535 Greece  info@amilla.org  www.amilla.org  Facebook: @amilla.org   

10 Eftopia NGO 
Gr. Digeni & A. 
Sioukri 3105, 
Lemassol 

Cyprus  eftopia.info@gmail.com    

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/Eftopia-
101412322304367  

 SCHOOL       

11 
Istituto Scolastico 
Comprensivo Statale 
Pianezza 

School Via Manzoni, 5 - 
10044 Pianezza (TO) Italy  toic89700n@istruzione.it https://www.icpianezza.eu/  - 

12 
Istituto Istruzione 
Superiore Giovanni 
Dalmasso 

School Via Claviere, 10 - 
10044 Pianezza (TO) Italy  

 
dirigente@iisdalmasso.edu.i
t 

https://www.iisdalmasso.edu.
it/  

-  

13 Le Scuole dell'ARCA School 

Sede Centrale 
Viale San Pancrazio, 
65 
10044 Pianezza (TO) 

Italy  info@arcaedu.it https://arcaedu.it/  - 

14 Istituto Europeo School Via Pianezza, 212 
10151 Torino Italy  istituto@istitutoeuropeotori

no.com 
https://istitutoeuropeotorino.
com/  

- 

11 Istituto Comprensivo Via 
Ricasoli Torino School Via Ricasoli 30, 

Torino Italy  info@icviaricasoli.it http://www.icviaricasoli.it/  

YouTube: 
https://www.youtube.com
/channel/UCodOLc8cvVNr
wGp1ZzdTzcg  

16 Istituto Comprensivo "Via 
Sidoli" School Via Sidoli 10, Torino Italy  

 
toic88200x@istruzione.gov.i
t 

https://www.istitutocompren
sivosidoli.edu.it/ 

- 

17 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE "Aldo 
Palazzeschi" 

School Via Lancia 140, 10141 
Torino (TO) Italy  - https://www.icaldopalazzesch

i.edu.it/index.php  

- 

http://www.amilla.org/
http://eftopia.info/
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.icpianezza.eu/
https://www.iisdalmasso.edu.it/
https://www.iisdalmasso.edu.it/
https://arcaedu.it/
https://istitutoeuropeotorino.com/
https://istitutoeuropeotorino.com/
http://www.icviaricasoli.it/
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/
https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/
https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/index.php
https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/index.php


                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – Przewodnik od A do Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

18 International School of 
Turin School 

Strada Pecetto, 34 
10023 Chieri (TO) 
ITALY 

Italy  info@isturin.it  https://www.isturin.it/it  

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com
/school/international-
school-of-
turin/?originalSubdomain=
it 

19 World International School 
of Torino School Via Traves 28, 10151 

Torino – Italy Italy  info@worldinternationalsch
ool.com 

https://worldinternationalsch
ool.com/  

- 

20 Liceo Altiero Spinelli School Via Figlie dei Militari 
25 - 10131 - Torino Italy  tops270001@istruzione.it https://www.istitutoaltierospi

nelli.com/  

- 

 LOCAL AUTHORITY       

21 Municipality of Turin  Local 
Authority  

Piazza Palazzo di 
Città, 1 
10122, Torino 

Italy urp@comune.torino.it http://www.comune.torino.it
/ 

Facebook: @cittaditorino  

22 Municipality of Pianezza Local 
Authority  

Piazza Leumann n.1 
10044 Pianezza (TO) - 
Italy 
Telefono: (+39) 
011.9670000 

Italy urp@comune.pianezza.to.it https://www.comune.pianezz
a.to.it/it-it/home  

-  

23 Città Metropolitana di 
Torino 

Local 
Authority  

Corso Inghilterra 7- 
Sede legale - 10138 
Torino 

Italy stampa@cittametropolitana
.torino.it 

http://www.cittametropolitan
a.torino.it/cms/  

Facebook: @CittaMetroTO  

24 Municipality of Collegno  Local 
Authority  

Piazza del Municipio 
1 
10093 Collegno (TO) 

Italy posta@cert.comune.collegn
o.to.it 

https://www.comune.collegn
o.gov.it/home  

Facebook: 
@cittadicollegno   

25 Municipality of Asti  Local 
Authority  

Piazza San Secondo 1 
- 14100 Asti (AT) Italy protocollo.comuneasti@pec

.it https://www.comune.asti.it/  Facebook: @lacittadiasti   

26 Municipality of Moncalieri Local 
Authority  

Piazza Vittorio 
Emanuele II Italy protocollo@cert.comune.m

oncalieri.to.it 
https://www.comune.moncali
eri.to.it/home  

Facebook: 
@moncalieri.citta   

27 Municipality of Milan  Local 
Authority  

Piazza della Scala, 2 - 
20121 Milano Italia Italy fabrizio.dallacqua@comune.

milano.it 
https://www.comune.milano.i
t/ 

Facebook: 
@comunemilano   

28 Municipality of Rivoli  Local Corso Francia, 98 Italy comune.rivoli.to@legalmail. https://www.comune.rivoli.to -  

https://www.isturin.it/it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://worldinternationalschool.com/
https://worldinternationalschool.com/
https://www.istitutoaltierospinelli.com/
https://www.istitutoaltierospinelli.com/
http://www.comune.torino.it/
http://www.comune.torino.it/
https://www.comune.pianezza.to.it/it-it/home
https://www.comune.pianezza.to.it/it-it/home
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/
https://www.comune.collegno.gov.it/home
https://www.comune.collegno.gov.it/home
https://www.comune.asti.it/
https://www.comune.moncalieri.to.it/home
https://www.comune.moncalieri.to.it/home
https://www.comune.milano.it/
https://www.comune.milano.it/
https://www.comune.rivoli.to.it/
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Authority  10098 Rivoli it .it/ 

29 Municipality of Orbassano Local 
Authority  

Piazza Umberto I n.5 
- 10043 Orbassano 
(TO) 

Italy comunicazione@comune.or
bassano.to.it 

https://www.comune.orbassa
no.to.it/it 

Facebook: 
@cittadiorbassano   

30 Municipality of Pino 
Torinese 

Local 
Authority  

Piazza Municipio, 8 
10025 Pino Torinese 
(TO) 

Italy protocollo@cert.comune.pi
notorinese.to.it 

http://www.comune.pinotori
nese.to.it/  

-  

 SME       
31 FabLab for kids SME Via Egeo, 16, 10134 

Torino TO Italy  info@fablabforkids.it  https://www.fablabforkids.it/   

32 DBGAME Academy SME Via Giovanni Labus, 
15/3 20147 Milano Italy  segreteria@dbgameacadem

y.it https://dbgameacademy.it/  

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/dbgameacademy/  

33 Bricks 4 Kidz SME - Italy  torino@bricks4kidz.com https://www.bricks4kidz.it/to
rino/attivita/robotica/  

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/B4KTorino/  

34 Merende Digitali  SME - Italy  
 
nome.cognome@merended
igitali.it. 

https://www.merendedigitali.
it/ 

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/MerendeDigitali  

35 Scuola di Robotica SME 
Via Riccardo 
Banderali 1/2, 
16121 Genova | Italy 

Italy  info@scuoladirobotica.it https://www.scuoladirobotica
.it/ 

- 

36 Code Motion Kids SME - Italy  kids@codemotion.it https://codemotionkids.com/  

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/CodemotionKids  

37 Combo  SME - Italy  info@fondazioneagnelli.it https://www.fondazioneagnel
li.it/progetti/combo/  

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/FondazioneAgnelli/  

38 Wolly  SME/Uni
versity 

Dipartimento di 
Informatica 
Via Pessinetto, 12, 
10149 Torino TO, 
Italia 

Italy  cristina.gena@unito.it https://wolly.di.unito.it/wolly.
html 

- 

https://www.comune.rivoli.to.it/
https://www.comune.orbassano.to.it/it
https://www.comune.orbassano.to.it/it
http://www.comune.pinotorinese.to.it/
http://www.comune.pinotorinese.to.it/
https://www.fablabforkids.it/
https://dbgameacademy.it/
https://www.facebook.com/dbgameacademy/
https://www.facebook.com/dbgameacademy/
https://www.facebook.com/dbgameacademy/
https://www.bricks4kidz.it/torino/attivita/robotica/
https://www.bricks4kidz.it/torino/attivita/robotica/
https://www.facebook.com/B4KTorino/
https://www.facebook.com/B4KTorino/
https://www.facebook.com/B4KTorino/
https://www.merendedigitali.it/
https://www.merendedigitali.it/
https://www.facebook.com/MerendeDigitali
https://www.facebook.com/MerendeDigitali
https://www.facebook.com/MerendeDigitali
https://www.scuoladirobotica.it/
https://www.scuoladirobotica.it/
https://codemotionkids.com/
https://www.facebook.com/CodemotionKids
https://www.facebook.com/CodemotionKids
https://www.facebook.com/CodemotionKids
https://www.fondazioneagnelli.it/progetti/combo/
https://www.fondazioneagnelli.it/progetti/combo/
https://www.facebook.com/FondazioneAgnelli/
https://www.facebook.com/FondazioneAgnelli/
https://www.facebook.com/FondazioneAgnelli/
https://wolly.di.unito.it/wolly.html
https://wolly.di.unito.it/wolly.html
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39 Futur Makers SME CORSO DANTE 118, 
10126 TORINO TO Italy  INFO@FUTURMAKERS.IT https://futurmakers.it/  - 

40 IOROBOT SME Via Rampazzini 14 
Crema (CR) Italy  corsi@iorobot.it https://iorobot.it/  - 

 
  

https://futurmakers.it/
https://iorobot.it/
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ROBOTICS4DEAF - Stakeholder’s list - P3 - Emphasys Centre 

# Stakeholder name Type Address Country Contact Website Social Media 

 SCHOOL       
1 CYPRUS SCHOOL FOR THE 

DEAF School  Makedonitissis 21, 
Egkomi Cyprus 22305422 http://eid-scholi-kofon-

lef.schools.ac.cy/  

  

2 Evangelismos School Τ.Θ. 24738, 1303 
Nicosia Cyprus 22481081 http://eid-evangelismos-

lef.schools.ac.cy/index.php/el/ 

  

3 Special School Nicosia School Katharis35, 2103 
Aglangia Cyprus 22444290 http://eid-eidiko-

lef.schools.ac.cy/  

  

4 Scholi Tyflon School Τ.Θ. 23511 1684 
Nicosia Cyprus 22403300 http://eid-scholi-tyflon-

lef.schools.ac.cy/index.php/el/ 

  

5 Apostolos Loukas School Τ.Θ. 51154 3502 
Limassol Cyprus 25334175 http://eid-ap-loukas-

lem.schools.ac.cy/  

  

6 Agios Spyridonas School Olympou 6046 
Larnaca Cyprus 24637677 http://eid-ag-spyridonas-

lar.schools.ac.cy/  

  

7 Eidiko Paidiko Anarrotirio School Τ.Θ. 55686 3781 
Limassol Cyprus 25385229 http://eid-paidiko-anarrotirio-

lem.schools.ac.cy/  

  

8 Apostolos Varnavas School Τ.Θ. 32125 5326 
Liopetri Cyprus 23942133 http://eid-ap-varnavas-

amm.schools.ac.cy/  

  

9 Theoskepasti School Amalthias 10Α 8021 
Paphos Cyprus 26962011 http://eid-theoskepasti-

paf.schools.ac.cy/index.php/el/ 

  

 IT SME           

10 Novatex IT SME Athalassas Ave. 176, 
Office 402 Cyprus 22462920 https://www.novatexsolutions.e

u/ 

  

11 Engino IT SME Stavrovouniou 2, 
Ypsonas Cyprus 77 771500 https://www.engino.com/w/    

12 Robo IT SME Evelthontos 18A, 
2003, Nicosia Cyprus 95137931 https://robo.com.cy/    

http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy/
http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy/
http://eid-evangelismos-lef.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-evangelismos-lef.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-eidiko-lef.schools.ac.cy/
http://eid-eidiko-lef.schools.ac.cy/
http://eid-scholi-tyflon-lef.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-scholi-tyflon-lef.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-ap-loukas-lem.schools.ac.cy/
http://eid-ap-loukas-lem.schools.ac.cy/
http://eid-ag-spyridonas-lar.schools.ac.cy/
http://eid-ag-spyridonas-lar.schools.ac.cy/
http://eid-paidiko-anarrotirio-lem.schools.ac.cy/
http://eid-paidiko-anarrotirio-lem.schools.ac.cy/
http://eid-ap-varnavas-amm.schools.ac.cy/
http://eid-ap-varnavas-amm.schools.ac.cy/
http://eid-theoskepasti-paf.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-theoskepasti-paf.schools.ac.cy/index.php/el/
https://www.novatexsolutions.eu/
https://www.novatexsolutions.eu/
https://www.engino.com/w/
https://robo.com.cy/
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13 Logicom IT SME Stasinou 26, Nicosia 
2003 Cyprus  22 551000 https://www.logicom.net/    

14 Dioratiki IT SME   Cyprus 22465111 https://dioratiki.com/    

15 NetINFO IT SME 23 Aglantzias Ave, 
2108, Nicosia Cyprus 22 753636 https://netinfo.eu/    

16 Problanx IT SME 
1 Makrasykas Street 
Strovolos, 2034, 
Nicosia 

Cyprus   https://www.probanx.com/en/h
ome  

  

17 Cyprus Computer Society IT SME 27038, 1641, Nicosia Cyprus 22460680 https://ccs.org.cy/el/    

 NGO           

18 AEGUITAS  NGO 
Old Hospital, 
Archiepiskopou 
Leontiou A, Limassol 

Cyprus 25582333 https://www.aequitas-
humanrights.org/  

  

19 AKTI NGO 
2154 Nicosia, 95 
Kyrenias, Platy 
Aglantzias, 

Cyprus 22458485 http://www.akti.org.cy/    

20 Cyprus Youth Council NGO 

Makarios Ave., Mitsis 
build. No 3, 2nd floor, 
office 210,1065 
Nicosia 

Cyprus 22878316 https://cyc.org.cy/    

21 Citizens in Power NGO Alexias 24, Lakatamia, 
2304 Cyprus 96 250 200 https://www.citizensinpower.org

/ 

  

22 CNTI NGO 
Gregori Afxentiou 36, 
Agios Dometios, 2360 
Nicosia, Cyprus 

Cyprus 22873820 
https://www.cnti.org.cy/new/ind
ex.php/9-uncategorised/101-
homepage-2.html  

  

23 NGO SC NGO 
27, Ezekia 
Papaioannou street 
1075 Nicosia Cyprus 

Cyprus 22 875099 https://ngo-sc.org/    

24 Filokalia NGO P.O. Box 21130, 1502 
Nicosia Cyprus 22 430461 http://filokalia.org.cy/?lang=en    

 LOCAL AUTHORITY           
25 Nicosia Municipality Local Τ.Θ. 21015 1500 Cyprus 22797000  www.nicosia.org.cy    

https://www.logicom.net/
https://dioratiki.com/
https://netinfo.eu/
https://www.probanx.com/en/home
https://www.probanx.com/en/home
https://ccs.org.cy/el/
https://www.aequitas-humanrights.org/
https://www.aequitas-humanrights.org/
http://www.akti.org.cy/
https://cyc.org.cy/
https://www.citizensinpower.org/
https://www.citizensinpower.org/
https://www.cnti.org.cy/new/index.php/9-uncategorised/101-homepage-2.html
https://www.cnti.org.cy/new/index.php/9-uncategorised/101-homepage-2.html
https://www.cnti.org.cy/new/index.php/9-uncategorised/101-homepage-2.html
https://ngo-sc.org/
http://filokalia.org.cy/?lang=en
http://www.nicosia.org.cy/
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Authority Nicosia 

26 Limassol Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 50089 3600 
Limassol Cyprus 25884300 www.limassolmunicipal.com.cy    

27 Larnaca Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 40045 6300 
Larnaca Cyprus 24653333 www.larnaka.com    

28 Famagusta Municipality  Local 
Authority 

Τ.Θ. 51682 3507 
Limassol Cyprus 25384073  http://www.famagusta.org.cy/   

29 Paphos Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 60032 8100 
Paphos Cyprus 26822270 http://www.pafos.org.cy    

30 Engomi Municipality Local 
Authority 

 Τ.Θ. 27504 2430 
Engomi Cyprus 22453800 http://www.engomi.org/    

31 Strovolos Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 28403 2094 
Strovolos Cyprus 22470470 www.strovolos.org.cy    

32 Latsia Municipality Local 
Authority 

Giannou Kranidioti AV. 
57, 2250 Latsia Cyprus 22878688 www.latsia.org.cy    

33 Aglantzia Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 20259 2150 
Aglantzia Cyprus 22462233 www.aglantzia.org.cy    

34 Aradippou Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 45024 7110 
Aradippou Cyprus 24 811081 www.aradippou.org.cy    

 
  

http://www.limassolmunicipal.com.cy/
http://www.larnaka.com/
http://www.famagusta.org.cy/
http://www.pafos.org.cy/
http://www.engomi.org/
http://www.strovolos.org.cy/
http://www.latsia.org.cy/
http://www.aglantzia.org.cy/
http://www.aradippou.org.cy/
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ROBOTICS4DEAF - Stakeholder’s list - P4 - Demokritos 

# Stakeholder name Type Address Country Contact Webiste Social Media 

  SCHOOL             

1 3rd VET School of 
Chalandri  School Rizariou 22 Greece mail@3epal-

chalandr.att.sch.gr 

http://3epal-
chalandr.att.sch.gr/autosch/joo
mla15/  

  

2 6th High School of 
Chalandri  School Griva 14 Greece mail@6gym-

chalandr.att.sch.gr 

http://6gym-
chalandr.att.sch.gr/autosch/joo
mla15/  

  

3 2nd High School of 
Chalandri  School Ioanninon 3 Greece mail@2gym-

chalandr.att.sch.gr 
http://2gym-
chalandr.att.sch.gr/  

  

4 3rd Lyceum of Chalandri School Mikras Asias 89 Greece mail@3lyk-
chalandr.att.sch.gr 

http://3lyk-
chalandr.att.sch.gr/joomla32/  

  

5 

Unified Special Vocational 
High School - Lyceum of 
Agia Paraskevi and for 
Deaf - Hard of Hearing 
Students 

School Pindou 24 Greece   
http://gym-ee-ekv-ag-
parask.att.sch.gr/index.php/arxi
ki 

  

6 6th Primary School of 
Vrilissia School Pierion 16 Greece mail@6dim-

vriliss.att.sch.gr http://6dim-vriliss.att.sch.gr/    

7 3rd Primary School of 
Marousi School Floias 33 Greece mail@3dim-

amarous.att.sch.gr 
http://3dim-
amarous.att.sch.gr/  

  

8 6th Primary School of Agia 
Paraskevi School Ximaras 9 Greece mail@6dim-ag-

parask.att.sch.gr 

http://6dim-ag-
parask.att.sch.gr/autosch/jooml
a15/  

  

9 
Special High School for the 
Deaf and Hard of Hearing 
of Argyroupolis 

School Imitoy 4 Greece gymekvar@sch.gr, 
lykekvar@sch.gr   

http://gym-ekv-
argyr.att.sch.gr/autosch/joomla
15/  

  

10 3rd Special Kindergarten 
for the Deaf in Panorama School Komninon 86 Greece mail@dim-ekv-

thess.thess.sch.gr 
http://deafschoolpanorama.my
sch.gr/  

  

http://3epal-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://3epal-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://3epal-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6gym-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6gym-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6gym-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://2gym-chalandr.att.sch.gr/
http://2gym-chalandr.att.sch.gr/
http://3lyk-chalandr.att.sch.gr/joomla32/
http://3lyk-chalandr.att.sch.gr/joomla32/
http://gym-ee-ekv-ag-parask.att.sch.gr/index.php/arxiki
http://gym-ee-ekv-ag-parask.att.sch.gr/index.php/arxiki
http://gym-ee-ekv-ag-parask.att.sch.gr/index.php/arxiki
http://6dim-vriliss.att.sch.gr/
http://3dim-amarous.att.sch.gr/
http://3dim-amarous.att.sch.gr/
http://6dim-ag-parask.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6dim-ag-parask.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6dim-ag-parask.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://gym-ekv-argyr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://gym-ekv-argyr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://gym-ekv-argyr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://deafschoolpanorama.mysch.gr/
http://deafschoolpanorama.mysch.gr/
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  SME             

11 Ο3-Out Of the Ordinary SME  Tsimiski 136 Greece info@o3.gr https://www.o3.gr/  

https://www.facebook.co
m/o3outoftheordinary/  

12 Ampersand Robotics SME  - Greece robotics@ampersand.edu.
gr 

https://robotics.ampersand.edu
.gr/  

  

13 Invelop Skills SME  Irodotou 33 Greece info@invelopskills.gr https://invelopskills.gr/    

14 Robomatheia SME  G. Pini 51 Greece info@robomatheia.gr https://robomatheia.gr/    

15 STEMEducation SME  Stratigou Marouli 7 Greece info@stem.edu.gr https://stem.edu.gr/  

https://www.facebook.co
m/STEMEducationHellas/  

16 ITexperts SME  Xarilaou Trikoupi 175 Greece info@itexperts.gr https://itexperts.gr/    

17 Robosociety SME  Solonos 68 Greece   http://www.robosociety.gr/    

18 Citylab SME  G. Kondili 4 Greece info@citylab.gr https://www.citylab.gr/  

https://www.facebook.co
m/CityLabGR/  

19 Robotonio SME  G. Labraki 203 Greece - https://www.robotonio.gr/  

https://www.facebook.co
m/Robotonio/  

20 Mind Lab SME  - Greece - https://mindlab.edu.gr/    

  NGO             

21 Enabling Greece NGO -  Greece  info@enabling.gr   https://enabling.gr/en/e-nable-
greece-en/  

https://www.facebook.co
m/GreeceEnable/  

22 SciCo NGO Kifisias 210 Greece  info@scico.gr https://scico.gr/    

23 Scify NGO -  Greece  info@scify.org  http://www.scify.gr/    

24 Estia NGO Sonias 
Nikolakopoulou 13 Greece  info@eseepa.gr https://www.eseepa.gr/  

https://www.facebook.co
m/eseepa/  

25 Imegee NGO Panepistimiou 59 Greece  imegee@hotmail.com https://imegee.gr/  

https://www.youtube.com
/channel/UCXIPu4niI9IkZz
Mqx8aQnmQ  

26 Edra NGO Aisxilou 5-7 Greece  mko.edra@gmail.com https://www.edra-coop.gr/el/  

https://www.facebook.co
m/KSDEOEDRA/?ref=ts&fr
ef=ts  

27 Desmos NGO - Greece  info@desmos.org https://www.desmos.org/el/    

https://www.o3.gr/lego-education-academy/?utm_term=%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7&utm_campaign=%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1+%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=8615940196&hsa_cam=13788886495&hsa_grp=123634142543&hsa_ad=534663246173&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-312010483577&hsa_kw=%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods9m_JPy2xoCz4SSeZhUV4Q-PSbzxNN7DvAh63QoQ7Lz64BRrTqzrlhoCdz8QAvD_BwE
https://www.facebook.com/o3outoftheordinary/
https://www.facebook.com/o3outoftheordinary/
https://robotics.ampersand.edu.gr/
https://robotics.ampersand.edu.gr/
https://invelopskills.gr/
https://robomatheia.gr/
https://stem.edu.gr/
https://www.facebook.com/STEMEducationHellas/
https://www.facebook.com/STEMEducationHellas/
https://itexperts.gr/
http://www.robosociety.gr/
https://www.citylab.gr/
https://www.facebook.com/CityLabGR/
https://www.facebook.com/CityLabGR/
https://www.robotonio.gr/
https://www.facebook.com/Robotonio/
https://www.facebook.com/Robotonio/
https://invelopskills.gr/
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://scico.gr/
http://scify.org/
http://www.scify.gr/
https://www.eseepa.gr/
https://www.facebook.com/eseepa/
https://www.facebook.com/eseepa/
https://imegee.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCXIPu4niI9IkZzMqx8aQnmQ
https://www.youtube.com/channel/UCXIPu4niI9IkZzMqx8aQnmQ
https://www.youtube.com/channel/UCXIPu4niI9IkZzMqx8aQnmQ
https://www.edra-coop.gr/el/
https://www.facebook.com/KSDEOEDRA/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/KSDEOEDRA/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/KSDEOEDRA/?ref=ts&fref=ts
https://www.desmos.org/el/
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28 Amimoni NGO L. Vouliagmenis Greece  info@amimoni.gr https://amimoni.gr/    

29 Elepap NGO Kononos 16 Greece  - https://elepap.gr/    

30 Green Project  NGO Evritanias 44 Greece  info@green-project.org https://www.green-project.org/   

  LOCAL AUTHORITY             

31 Institute of Technology 
and Research 

Local 
Authority  - Greece  central@admin.forth.gr  

https://www.forth.gr/index.php
?l=g  

  

32 ΑΤΗΕΝΑ RESEARCH 
CENTER 

Local 
Authority  

Artemidos 6 & 
Epidavrou Greece  info@athenarc.g https://www.athena-

innovation.gr/el  

  

33 Athens Municipality Local 
Authority  Athinas 63 Greece  - https://www.cityofathens.gr/  

https://www.facebook.co
m/CityofAthensOfficial/  

34 Agia Paraskevi 
Municipality 

Local 
Authority  L. Mesogeion 415 Greece  d.agparaskevis-

attikis@kep.gov.gr 
https://www.agiaparaskevi.gr/p
ortal/ 

https://www.facebook.co
m/agiaparaskevi.gr/  

35 Papagou-Xolargou 
Municipality 

Local 
Authority  Perikleous 55 Greece  info@dpapxol.gov.gr  https://www.dpapxol.gov.gr/    

36 Chalandri Municipality Local 
Authority  Ag. Georgiou 30  Greece  helpdesk@halandri.gr https://www.chalandri.gr/    

37 Amarousion Municipality Local 
Authority  V. Sofias 9  Greece  info@maroussi.gr https://maroussi.gr/  

https://www.facebook.co
m/dhmos.amarousiou  

38 Filothei Municipality Local 
Authority  

Marathonodromou 
95 Greece  info@0177.syzefxis.gov.gr https://philothei-

psychiko.gov.gr/  

https://www.facebook.co
m/dimosfilotheispsychiko
u/ 

39 Neo Herakleio 
Municipality 

Local 
Authority  St. karagiorgi 2 Greece    https://iraklio.gr/    

40 Dionysos Municipality Local 
Authority  

L. Limnis Marathonos 
29 Greece  dimsxeseis@dionysos.gr https://www.dionysos.gr/    

 
  

https://amimoni.gr/
https://elepap.gr/
https://www.green-project.org/index.php?lang=%CE%B5%CE%BB
mailto:central@admin.forth.gr
https://www.forth.gr/index.php?l=g
https://www.forth.gr/index.php?l=g
https://www.athena-innovation.gr/el
https://www.athena-innovation.gr/el
https://www.cityofathens.gr/
https://www.facebook.com/CityofAthensOfficial/
https://www.facebook.com/CityofAthensOfficial/
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/
https://www.facebook.com/agiaparaskevi.gr/
https://www.facebook.com/agiaparaskevi.gr/
http://dpapxol.gov.gr/
https://www.dpapxol.gov.gr/
https://www.chalandri.gr/
https://maroussi.gr/
https://www.facebook.com/dhmos.amarousiou
https://www.facebook.com/dhmos.amarousiou
https://philothei-psychiko.gov.gr/
https://philothei-psychiko.gov.gr/
https://www.facebook.com/dimosfilotheispsychikou/
https://www.facebook.com/dimosfilotheispsychikou/
https://www.facebook.com/dimosfilotheispsychikou/
https://iraklio.gr/
https://www.dionysos.gr/
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ROBOTICS4DEAF - Stakeholder’s list - P5 - DeafStudio 

# Stakeholder name Type Address Country Contact Website Social Media 

  SCHOOL             

1 
Spojená škola Pavla 
Sabadoša internátna, 
Prešov 

School Duklianska 2, 08076 
Prešov Slovakia info@spojenaskola.info http://www.spojenaskola.info  

https://www.facebook.com/
spojskolapspo  

2 Spojená škola Jána 
Vojtaššáka, Levoča School Kláštorska 24/a, 

05401 Levoča Slovakia skola@ssjvile.org http://ssjvile.edupage.org  

https://www.facebook.com/
SpojenaSkolaJanaVojtassaka
Internatna  

3 Spojená škola internátna 
Karola Supa 48, Lučenec School Karola Supa 48, 

98403 Lučenec Slovakia zsisplc@pobox.sk https://zsisplc.edupage.org/  

https://www.facebook.com/
Spojená-škola-internátna-
Lučenec-110816377217015 

4 Spojená škola internátna, 
Hrdličkova 17, Bratislava School Hrdličkova 17, 833 20 

Bratislava 37 Slovakia ssihrdlickovaba@gmail.co
m  

https://zsihrdlickova.edupage
.org 

https://www.facebook.com/
Spojená-škola-internátna-
Hrdličkova-17Bratislava-
138631536162836 

5 

Základná škola s 
materskou školou pre deti 
a žiakov so sluchovým 
postihnutím internátna, 
Bratislava 

School Drotárska cesta 48, 
811 04 Bratislava Slovakia zsidrotarska@zsidrotarska.

sk 
https://zsidrotarska.edupage.
org 

https://www.facebook.com/
ZSIDrotarska  

6 Spojená škola internátna 
Kremnica School 

Československej 
armády 183/1, 
Kremnica 

Slovakia zsisp.kremnica@outlook.s
k 

https://zsispkremnica.edupag
e.org  

https://www.facebook.com/
zsiprespkremnica  

7 Stredná odborná škola, 
Koceľova Bratislava School Koceľova 26, 821 08, 

Bratislava Slovakia sekretariat@soskocelovab
a.edu.sk  

https://soskocelovaba.edupag
e.org  

https://www.facebook.com/
soskocelova  

8 
Stredná odborná škola pre 
žiakov so sluchovým 
postihnutím internátna, 

School Kutnohorská 675/20, 
96701 Kremnica Slovakia skola@skolaprespm.sk https://skolaprespm.sk    

http://www.spojenaskola.info/
https://www.facebook.com/spojskolapspo
https://www.facebook.com/spojskolapspo
http://ssjvile.edupage.org/
https://www.facebook.com/SpojenaSkolaJanaVojtassakaInternatna
https://www.facebook.com/SpojenaSkolaJanaVojtassakaInternatna
https://www.facebook.com/SpojenaSkolaJanaVojtassakaInternatna
https://zsisplc.edupage.org/
mailto:ssihrdlickovaba@gmail.com
mailto:ssihrdlickovaba@gmail.com
https://zsihrdlickova.edupage.org/
https://zsihrdlickova.edupage.org/
https://zsidrotarska.edupage.org/
https://zsidrotarska.edupage.org/
https://www.facebook.com/ZSIDrotarska
https://www.facebook.com/ZSIDrotarska
https://zsispkremnica.edupage.org/
https://zsispkremnica.edupage.org/
https://www.facebook.com/zsiprespkremnica
https://www.facebook.com/zsiprespkremnica
mailto:sekretariat@soskocelovaba.edu.sk
mailto:sekretariat@soskocelovaba.edu.sk
https://soskocelovaba.edupage.org/
https://soskocelovaba.edupage.org/
https://www.facebook.com/soskocelova
https://www.facebook.com/soskocelova
https://skolaprespm.sk/
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Kremnica 

9 Prešovská univerzita, 
Prešov School Ul. 17. novembra 

č.15, 08001 Prešov Slovakia unipo@unipo.sk  https://www.unipo.sk  

https://www.facebook.com/
unipo.sk 

10 Technická univerzita, 
Košice School Letná 1/9, 042 00 

Košice-Sever Slovakia kancelar@tuke.sk  

https://www.tuke.sk/wps/por
tal/tuke 

https://www.facebook.com/
tuke.sk  

  IT SME             

11 Interaktívna škola IT SME Sládkovičova 1, 
08001 Prešov Slovakia info@interaktivnaskola.sk https://interaktivnaskola.sk  

https://www.facebook.com/
interaktivnaskola  

12 Brick by Brick IT SME Vajnorská 100/A, 831 
04 Bratislava Slovakia info@brickbybrick.sk  https://www.brickbybrick.sk  

https://www.facebook.com/
brickbybrick.sk/ 

13 Eduxe.sk IT SME M.C.Sklodowskej 2, 
851 04 Bratislava Slovakia eduxe@eduxe.sk  https://www.eduxe.sk  

https://www.facebook.com/
www.eduxe.sk/  

14 RPishop.cz  IT SME Plavská 490, 370 07 
Roudné 

Czech 
Republic obchod@rpishop.cz https://rpishop.cz/  

https://www.facebook.com/
rpishop.cz 

15 Robotworld.sk  IT SME Běloveská 944, 547 
01 Náchod 

Czech 
Republic info@robotworld.sk  https://www.robotworld.sk    

16 Maquita.sk IT SME Soľná 738/36, 97213 
Nitrianske Pravno Slovakia maquita@maquita.sk  https://www.maquita.eu  

https://www.facebook.com/
maquita.slovakia  

17 Kockashop IT SME Damborského 6, 841 
04 Bratislava Slovakia info@kockashop.sk https://kockashop.sk    

18 Veselekostky.cz  IT SME 
ICE invest spol. s r. o., 
V Újezdech 590/8, 
62100 Brno  

Czech 
Republic info@veselekostky.cz  

https://www.veselekostky.cz/
sk/?switchLang=1  

https://www.facebook.com/
VeseleKostky/  

19 Edukačné hračky IT SME 
Maquita s.r.o., Soľná 
738/36 , 97213 
Nitrianske Pravno 

Slovakia info@edukacnehracky.sk https://www.edukacnehracky
.sk  

  

20 Legáčik s.r.o IT SME Hrnčiarska 2/A, 
04001 Košice Slovakia legacik@legacik.sk. https://www.legacik.sk  

https://www.facebook.com/
legacik.sk/  

mailto:unipo@unipo.sk
https://www.unipo.sk/
https://www.facebook.com/unipo.sk
https://www.facebook.com/unipo.sk
mailto:kancelar@tuke.sk
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke
https://www.facebook.com/tuke.sk
https://www.facebook.com/tuke.sk
https://interaktivnaskola.sk/
https://www.facebook.com/interaktivnaskola
https://www.facebook.com/interaktivnaskola
mailto:info@brickbybrick.sk
https://www.brickbybrick.sk/
https://www.facebook.com/brickbybrick.sk/
https://www.facebook.com/brickbybrick.sk/
http://eduxe.sk/
mailto:eduxe@eduxe.sk
https://www.eduxe.sk/
https://www.facebook.com/www.eduxe.sk/
https://www.facebook.com/www.eduxe.sk/
http://rpishop.cz/
mailto:obchod@rpishop.cz
https://rpishop.cz/
https://www.facebook.com/rpishop.cz
https://www.facebook.com/rpishop.cz
http://robotworld.sk/
mailto:info@robotworld.sk
https://www.robotworld.sk/
http://maquita.sk/
mailto:maquita@maquita.sk
https://www.maquita.eu/
https://www.facebook.com/maquita.slovakia
https://www.facebook.com/maquita.slovakia
https://kockashop.sk/
http://veselekostky.cz/
https://www.veselekostky.cz/
https://www.veselekostky.cz/
https://www.veselekostky.cz/
mailto:info@veselekostky.cz
https://www.veselekostky.cz/sk/?switchLang=1
https://www.veselekostky.cz/sk/?switchLang=1
https://www.facebook.com/VeseleKostky/
https://www.facebook.com/VeseleKostky/
https://www.edukacnehracky.sk/
https://www.edukacnehracky.sk/
https://www.legacik.sk/
https://www.facebook.com/legacik.sk/
https://www.facebook.com/legacik.sk/
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  NGO             

21 ASIT o.z. NGO Miletičova 5B, 821 08 
Bratislava Slovakia kancelaria@asitsk.com  

https://www.asitsk.com/inde
x.php?page=uvod  

  

22 Indícia n.o. NGO Rovniankova 15, 851 
02 Bratislava Slovakia indicia@indicia.sk  https://www.indicia.sk  

https://www.facebook.com/
indicia.sk  

23 CodeWeek.eu NGO   Slovakia 
+ EU   https://codeweek.eu/training

?lang=sk  

https://www.facebook.com/
codeEU/  

24 Kidscodr.sk  NGO Zástranie 278, 010 03 
Žilina Slovakia nfo@kidscodr.sk  https://www.kidscodr.sk  

https://www.facebook.com/
kidscodr/  

25 AMAVET NGO Hagarova 4, 831 51  
Bratislava Slovakia amavet@amavet.sk https://amavet.sk  

https://www.facebook.com/
amavet/  

26 Learn2code.sk  NGO Kultúrna 278/17, 010 
03, Žilina Slovakia learn2code.sk@gmail.com  https://learn2code.sk  

https://www.facebook.com/
learn2code.sk/  

27 Aj Ty v IT NGO Ilkovičova 3, 842 16 
Bratislava Slovakia dancova@ajtyvit.sk 

https://akademiaprogramova
nia.sk  

https://www.facebook.com/
AjTyVIT/  

28 Legáreň NGO Karpatská 3256/15, 
05801 Poprad Slovakia info@legaren.sk  https://legaren.sk  

https://www.facebook.com/
LegovnaPoprad/  

29 CoderDojo Czech NGO Na Vyhlídce 255 
Měchenice 252 06 

Czech 
Republic 

Kontakt.cz@coderdojo.co
m https://coderdojocesko.cz  

https://www.facebook.com/
CoderDojoCZ/  

30 Roboticke vzdelavani NGO - Czech 
Republic tjakes@kvd.zcu.cz https://www.lego.zcu.cz/web

/40-kurz-programovani 

  

  LOCAL AUTHORITY             

31 Municipality of Prešov Local 
Authority 

Hlavná 2907/73, 
08001 Prešov Slovakia mesto.radnica@presov.sk  https://www.presov.sk 

https://www.facebook.com/
msupresov  

32 Municipality of Košice Local 
Authority 

Tr. SNP 48/A, 040 11 
Košice  

Slovakia kontakt@kosice.sk  https://www.kosice.sk  

https://www.facebook.com/
kosiceofficial  

33 Municipality of Bratislava 
Local 
Authority 

Primaciálne námestie 
č. 1,  814 99 
Bratislava 

Slovakia info@bratislava.sk  https://bratislava.sk  

https://www.facebook.com/
Bratislava.sk  

34 Municipality of Trnava Local 
Authority 

Hlavná ulica 1; 917 
71 Trnava Slovakia info@trnava.sk  https://www.trnava.sk/sk  

https://www.facebook.com/
trnava/ 

35 Municipality of Žilina Local 
Authority 

Námestie obetí 
komunizmu 1, 011 31 Slovakia sekretariatmsu@zilina.sk https://www.zilina.sk  

https://www.facebook.com/
zilinaofficial  

mailto:kancelaria@asitsk.com
https://www.asitsk.com/index.php?page=uvod
https://www.asitsk.com/index.php?page=uvod
mailto:indicia@indicia.sk
https://www.indicia.sk/
https://www.facebook.com/indicia.sk
https://www.facebook.com/indicia.sk
https://codeweek.eu/training?lang=sk
https://codeweek.eu/training?lang=sk
https://www.facebook.com/codeEU/
https://www.facebook.com/codeEU/
http://kidscodr.sk/
mailto:info@kidscodr.sk
https://www.kidscodr.sk/
https://www.facebook.com/kidscodr/
https://www.facebook.com/kidscodr/
https://amavet.sk/
https://www.facebook.com/amavet/
https://www.facebook.com/amavet/
http://learn2code.sk/
mailto:learn2code.sk@gmail.com
https://learn2code.sk/
https://www.facebook.com/learn2code.sk/
https://www.facebook.com/learn2code.sk/
mailto:dancova@ajtyvit.sk
https://akademiaprogramovania.sk/
https://akademiaprogramovania.sk/
https://www.facebook.com/AjTyVIT/
https://www.facebook.com/AjTyVIT/
mailto:info@legaren.sk
https://legaren.sk/
https://www.facebook.com/LegovnaPoprad/
https://www.facebook.com/LegovnaPoprad/
https://coderdojocesko.cz/
https://www.facebook.com/CoderDojoCZ/
https://www.facebook.com/CoderDojoCZ/
https://www.lego.zcu.cz/web/40-kurz-programovani
https://www.lego.zcu.cz/web/40-kurz-programovani
mailto:mesto.radnica@presov.sk
https://www.presov.sk/
https://www.facebook.com/msupresov
https://www.facebook.com/msupresov
https://www.google.sk/maps/place/Trieda+SNP+1280%2F48A,+040+11+Ko%C5%A1ice/@48.7141475,21.2312551,17z
https://www.google.sk/maps/place/Trieda+SNP+1280%2F48A,+040+11+Ko%C5%A1ice/@48.7141475,21.2312551,17z
mailto:kontakt@kosice.sk
https://www.kosice.sk/
https://www.facebook.com/kosiceofficial
https://www.facebook.com/kosiceofficial
mailto:info@bratislava.sk
https://bratislava.sk/
https://www.facebook.com/Bratislava.sk
https://www.facebook.com/Bratislava.sk
https://www.trnava.sk/sk/kontakt/email/453
https://www.trnava.sk/sk
https://www.facebook.com/trnava/
https://www.facebook.com/trnava/
https://www.zilina.sk/
https://www.facebook.com/zilinaofficial
https://www.facebook.com/zilinaofficial
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Žilina 

36 Municipality of Banská 
Bystrica 

Local 
Authority 

Československej 
armády 26, 974 01 
Banská Bystrica 

Slovakia podatelna@banskabystric
a.sk 

https://www.banskabystrica.s
k 

https://www.facebook.com/
banskabystricamesto  

37 Municipality of Trenčín Local 
Authority 

Mierové námestie 2, 
911 64 Trenčín  

Slovakia trencin@trencin.sk  https://trencin.sk  

https://www.facebook.com/
mesto.trencin/  

38 Municipality of Nitra Local 
Authority 

Štefánikova trieda 60 
, 950 06 NITRA Slovakia info@nitra.sk  https://www.nitra.sk  

https://www.facebook.com/
nitramesto/  

39 Municipality of Martin 
Local 
Authority 

Námestie 
S.H.Vajanského 1, 
036 49 Martin 

Slovakia msu@martin.sk  https://www.martin.sk  

https://www.facebook.com/
martinoficialnastranka 

40 Municipality of Poprad 
Local 
Authority 

Nábrežie Jána Pavla 
II. 2802/3, 058 42 
Poprad 

Slovakia podatelna@msupoprad.sk  https://www.poprad.sk  

https://www.facebook.com/
poprad.eu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:podatelna@banskabystrica.sk
mailto:podatelna@banskabystrica.sk
https://www.banskabystrica.sk/
https://www.banskabystrica.sk/
https://www.facebook.com/banskabystricamesto
https://www.facebook.com/banskabystricamesto
https://goo.gl/maps/1PMVbGqQDRz
https://goo.gl/maps/1PMVbGqQDRz
mailto:trencin@trencin.sk
https://trencin.sk/
https://www.facebook.com/mesto.trencin/
https://www.facebook.com/mesto.trencin/
mailto:info@nitra.sk
https://www.nitra.sk/
https://www.facebook.com/nitramesto/
https://www.facebook.com/nitramesto/
mailto:msu@martin.sk
https://www.martin.sk/
https://www.facebook.com/martinoficialnastranka
https://www.facebook.com/martinoficialnastranka
mailto:podatelna@msupoprad.sk
https://www.poprad.sk/
https://www.facebook.com/poprad.eu
https://www.facebook.com/poprad.eu
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ROBOTICS4DEAF - Stakeholder’s list - P7 - PZG 

# Stakeholder name Type Address Country Contact Website Social Media 

 SCHOOL       

1 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
2 im. Plutonu 
Głuchoniemych AK, 

school 
ul. Augustyna 
Kordeckiego 19, 62-
800 Kalisz 

Poland 62 502 35 55 https://os-w.pl/  

https://www.facebook.com/
technikum5kalisz ; 
https://www.facebook.com/
SOSW2Kalisz/?fref=ts  

2 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
4 

school ul. Krzywickiego 20; 
90-149 Łódź Poland +48 42 678 47 00 http://www.sosw.edu.lodz.pl/ 

https://www.facebook.com/
SOSW4  

3 

Szkoła Podstawowa nr 39 
dla Dzieci Słabosłyszących, 
Niesłyszących i z Afazją im. 
Marii Góralówny 

school ul. Kamienicka 11A; 
43-300 Bielsko-Biała Poland tel./fax (033) 812 53 08 www.sp39.fc.pl    

4 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
2 

school ul. Energetyków 13; 
81-184 Gdynia Poland tel/fax: 58 621 95 10 https://sosw2gdynia.pl/ 

https://www.facebook.com/
SzkolyNiedoslyszacychGdyni
a 

5 

Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 2 dla 
Niesłyszacych i 
Słabosłyszących im. Jana 
Siestrzyńskiego w 
Wejherowie 

school ul. Sobieskiego 277c, 
84-200 Wejherowo Poland tel. (58) 672-23-41 http://www.osw2wejherowo.

pl/ 

  

6 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabo 
Słyszących w Katowicach 

school ul. Grażyńskiego 17; 
40-126 Katowice Poland tel/fax 0 32 258 43 59 https://zsp-

nieslyszacy.katowice.pl/  

  

https://os-w.pl/
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
http://www.sosw.edu.lodz.pl/
https://www.facebook.com/SOSW4
https://www.facebook.com/SOSW4
http://www.sp39.fc.pl/
https://sosw2gdynia.pl/
https://www.facebook.com/SzkolyNiedoslyszacychGdynia
https://www.facebook.com/SzkolyNiedoslyszacychGdynia
https://www.facebook.com/SzkolyNiedoslyszacychGdynia
http://www.osw2wejherowo.pl/
http://www.osw2wejherowo.pl/
https://zsp-nieslyszacy.katowice.pl/
https://zsp-nieslyszacy.katowice.pl/
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7 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. 
Konrada Mańki 

school ul. Stalmacha 90, 42-
700 Lubliniec Poland telefon: +48 34 356 32 41, 

fax: +48 34 356 33 66 https://www.soswlubliniec.pl/ 

https://www.facebook.com/
soswlubliniec  

8 Zespół Placówek Szkolno-
Wychowawczych school ul. Jagiellońska 30, 

25-608 Kielce Poland telefon: 41 36-76-278 http://www.zpsw.kielce.eu/zp
sw/  

  

9 

Specjalny Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy dla 
Niesłyszących w Krakowie 
im. Janusza Korczaka 

school ul. Grochowa 19,  30-
731 Kraków Poland tel. 12 653 26 84 https://www.soswgrochowa.p

l/ 

  

10 Specjalny Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy Nr 2 school 

ul. Tadeusza 
Kościuszki 24 A;  99-
300 Kutno 

Poland tel. 24 355-78-87, http://www.surdokutno.pl/   

11 

SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-
WYCHOWAWCZY nr 6 im. 
Jana Pawła II w Krakowie 

school ul. Niecała 8 30-425 
Kraków Poland 12 268-11-67 http://www.niecala.pl/    

12 

Specjalny Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy dla Dzieci 
i Młodzieży Niesłyszącej i 
Słabo Słyszącej im. Jana 
Pawła II 

school ul. Hanki Ordonówny 
4; 20-328 Lublin Poland 81 744 19 13 https://www.sosw.lublin.pl/    

 
 

 

 

 

 

https://www.soswlubliniec.pl/
https://www.facebook.com/soswlubliniec
https://www.facebook.com/soswlubliniec
http://www.zpsw.kielce.eu/zpsw/
http://www.zpsw.kielce.eu/zpsw/
https://www.soswgrochowa.pl/
https://www.soswgrochowa.pl/
http://www.surdokutno.pl/
http://www.niecala.pl/
https://www.sosw.lublin.pl/
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8. Utworzenie lokalnego Komitetu Uczestników 

 

Komitet Uczestników - Polska 

Nauczyciele Uczniowe 

Imię i nazwisko Szkoła Dane kontaktowe Imię i nazwisko Szkoła Dane kontaktowe 

Elżbieta Woźnicka SOSW nr 4 - 
Lodz 

e.woznicka@sosw4.elodz.edu.pl  Artur Trzaskała SOSW nr 4 - 
Lodz 

artur.trzaskala@sosw4.elodz.edu.pl  

Bożena Olszewska SOSW nr 4 – 
Lodz 

b.olszewska@sosw4.elodz.edu.pl Bartosz 
Dobrowolski 

SOSW nr 4 - 
Lodz 

bartosz.dobrowolski@sosw4.elodz.edu.pl  

Elżbieta 
Jastrzębowska 

SOSW nr 4 – 
Lodz 

e.jastrzebowska@sosw4.elodz.edu.pl Kamil Załóg SOSW nr 4 - 
Lodz 

kamil.zalog@sosw4.elodz.edu.pl  

Łukasz Czarny SOSW nr 4 – 
Lodz 

l.czarny@sosw4.elodz.edu.pl Eryk Król SOSW nr 4 - 
Lodz 

eryk.krol@sosw4.elodz.edu.pl  

Bogdan Lewicki SOSW nr 4 - 
Lodz 

b.lewicki@sosw4.elodz.edu.pl  Dawid Winter SOSW nr 4 – 
Lodz 

dawid.winter@sosw4.elodz.edu.pl  

Bożena Zając Społeczna 
Akademia 
Nauk 

bzajac@san.edu.pl 
 

Kacper Kubik SOSW nr 4 – 
Lodz 

kacper.kubik@sosw4.elodz.edu.pl  

Eulalia Adasiewicz Społeczna 
Akademia 
Nauk 

eadasiewicz@san.edu.pl 
 

   

mailto:e.woznicka@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:artur.trzaskala@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:b.olszewska@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:bartosz.dobrowolski@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:e.jastrzebowska@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:kamil.zalog@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:l.czarny@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:eryk.krol@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:b.lewicki@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:dawid.winter@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:bzajac@san.edu.pl
mailto:kacper.kubik@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:eadasiewicz@san.edu.pl
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Mariola Świderska Społeczna 
Akademia 
Nauk 

mswiderska@san.edu.pl 
 

   

Agata 
Matuszewska-
Kubicz 

Społeczna 
Akademia 
Nauk 

agatamatuszewska@o2.pl 
 

   

Dorota Wodnicka Społeczna 
Akademia 
Nauk 

dwodnicka@wp.pl 
 

   

mailto:mswiderska@san.edu.pl
mailto:agatamatuszewska@o2.pl
mailto:dwodnicka@wp.pl


                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – Przewodnik od A do Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 

Komitet Uczestników - Grecja 

Nauczyciele Uczniowe 

Imię i nazwisko Szkoła Dane kontaktowe Imię i nazwisko Szkoła Dane kontaktowe 

Kefalis Chrysovalantis   vkefalis@gmail.com Nektaridis Marios 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

Diogenis Avramidis Εneegyl of Agia 

Paraskevi and for 

Deaf - Hard of 

Hearing Students 

avramidisdiogenis@gmail.com Giagkou Ioannis 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

Ioannis Papadopoulos Εneegyl of Agia 

Paraskevi and for 

Deaf - Hard of 

Hearing Students 

giannis_larsh@yahoo.gr Kali Christina 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 
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Ioanna Panopoulou 1st experimental 

high school of Larissa 

ioannapnp@gmail.com Panagiotopoulou 

Despina - Theodora 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

Georgia Pavlou 1st PEKES of Athens georgiapav@gmail.com Mtnzunzu Emock 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

   Papazoglou Christos 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

   Kappos Eustathios 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

   Mageiras Leonidas 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

   Georgiou Ilias 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 
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9. Kampania i petycja

Elektroniczna petycja jest krótką ankietą skierowaną do nauczycieli, którzy będą pełnić

rolę ambasadorów i wspierać cele naszego projektu ROBOTICS4DEAF w swoich szkołach. 

Składa się ona z kilku części, takich jak: wstęp, umowa, część informacyjna, RODO oraz 

zgoda na zbieranie danych. 

Cele petycji: 

- Zapewnienie dostępu i uczestnictwa uczniom niesłyszącym lub niedosłyszącym poprzez

zaprojektowanie i opracowanie Pakietu Szkoleniowego promującego umiejętności

kodowania/robotyki, który integruje się ze wszystkimi dziedzinami STEM (nauki ścisłe,

technologia, inżynieria i matematyka)

- Zaprojektowanie i wdrożenie programu dla studentów z wbudowanym szkoleniem w

zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, oferowanego zarówno w trybie on-line,

jak i twarzą w twarz, oraz stałe monitorowanie i procedury oceny poprzez mentoring

oferowany w otwartym środowisku.

Link do petycji: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAI-

4M8qZoUjE5MVYsIKf2pByEhzFmxel93VK0xxTa9u20A/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAI-4M8qZoUjE5MVYsIKf2pByEhzFmxel93VK0xxTa9u20A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAI-4M8qZoUjE5MVYsIKf2pByEhzFmxel93VK0xxTa9u20A/viewform
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10.  Dobre przykłady i praktyki z podobnych programów

Niniejszy arkusz  przedstawia 53 dobre przykłady i praktyki innych możliwości uczenia się z 
podobnych programów realizowanych w 5 krajach partnerskich (PL, GR, CY, SK, IT). 

Bardziej szczegółowo, wymienione programy są związane z celami projektu, aby wyposażyć 
grupę młodych ludzi/studentów z głuchotą lub upośledzeniem słuchu w umiejętności 
cyfrowe, robotyki i kodowania w celu wspierania ich perspektyw zatrudnienia i zapewnienia 
włączenia społecznego w cyfryzację rynku pracy. 

Wymienione przykłady to możliwości mobilności edukacyjnej KA1, inne europejskie 
programy szkoleniowe oraz inne kursy oferowane na poziomie lokalnym/krajowym. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1STKuKMPUtipIiB_ofkg1LjjbbAETYOdY/edit#gid=325781874


Niniejszy dokument może być kopiowany, powielany i modyfikowany zgodnie  
z powyższymi zasadami, przy czym każdorazowo należy wyraźnie podawać  

nazwiska autorów i wszystkie stosowne informacje na temat praw autorskich. 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
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