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2. Úvod  

Prečo sa učiť robotiku a kódovanie? 
 

Robotika je matkou všetkých predmetov. Spája 

v sebe strojárstvo, elektrotechniku, elektroniku, 

riadiacu techniku, informatiku, technológiu, 

matematiku, prírodné vedy a dokonca aj umenie. 

Praktická skúsenosť s navrhovaním, stavbou a 

programovaním čoraz zložitejších robotov môže 

výrazne podporiť schopnosť ľudí pracovať v tíme a 

riešiť problémy a zároveň im pomôcť naučiť sa, ako sa 

abstraktné pojmy z matematiky, inžinierstva a 

informatiky skutočne uplatňujú v praxi. 

Robotika sa tiež postupne považuje za štvrté 

"R" vzdelávania, hneď po tradičnom "(Reading)- 

čítaní, (wRriting)-písaní a (aRithmetics)-počítaní". 

Moderní študenti musia mať rozsiahlu kvalifikáciu, 

aby uspeli v extrémne konkurenčnej, 

technologicky orientovanej dobe. Robotika 

integruje všetky oblasti STEAM (Science-

Technology-Engineering-Arts-Maths) tak, ako to nedokáže pokryť žiadny iný predmet.  

 

Kódovanie je na druhej strane tiež veľmi dôležitá disciplína. S technologickým pokrokom 

má väčšina dnešných profesií technologický nádych. Technológiu a základnú počítačovú 

gramotnosť nemôže spoločnosť ignorovať. Kódovanie je tiež neoddeliteľnou súčasťou vytvárania 

pevného myslenia ako aj zvýšenie adaptability na každodenné výzvy, napríklad v práci, v škole,  

alebo v akomkoľvek inom prostredí. Ponúka algoritmický spôsob myslenia, ktorý môže pomôcť 

pri riešení problémov. Učenie sa kódovania učí jednotlivca pochopiť, ako funguje moderný svet, 
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a ponúka odrazový mostík na riešenie problémov, s ktorými sa človek denne stretáva vo svojom 

živote. 

 

Samotné kódovanie môže byť únavné a únava je často jedným z hlavných problémov, 

ktorým musia programátori čeliť. Spojenie kódovania s robotikou ponúka žiakovi možnosť 

naprogramovať reálny objekt - robota, ktorý okamžite ukáže, aký vplyv a silu môže kódovanie 

ponúknuť človeku, ktorý ho ovláda! Robotika a kódovanie poskytujú príležitosť učiť sa a zároveň 

sa baviť v inšpiratívnom prostredí! 

 

Naše ciele sú: 
 
• zabezpečiť sociálne začlenenie, prístup a účasť študentov s hluchotou. alebo sluchovým 

postihnutím prostredníctvom navrhovania, rozvoja a hodnotenia inkluzívneho súboru 

nástrojov a vzdelávacieho balíka na vývoj, implementáciu a monitorovanie rôznych stratégií 

zameraných na podporu zručností v oblasti kódovania/robotiky vo formálnom alebo 

neformálnom prostredí 

 

• využitie času, ktorý je k dispozícii mimo vyučovania (napr. po vyučovaní, v lete). 

konštruktívnym spôsobom zriadiť pre študentov ROBOTICS4DEAF KLUBY s cieľom zabezpečiť 

inklúziu a prístup 

 

• zavedenie digitálnych odznakov ako metódy na overenie a ocenenie získaných kódovacích 

zručností, čím sa dosiahne prenosnosť, dôveryhodnosť a transparentnosť neformálneho 

vzdelávania a priepustnosť do formálneho vzdelávania prostredníctvom digitálnych profilov 

účastníkov, ktoré budú dostupné online. 

 

• vytváranie nadnárodnej spolupráce medzi partnermi pre organizáciu robotics4deaf súťaží, 

ktoré zvýšia záujem a kreativitu študentov. 
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3. Výsledky projektu 

I. Výsledky projektu  

 

V každom intelektuálnom výstupe sa konzorcium snažilo vytvoriť materiály najvyššej kvality a 
užitočnosti s cieľom prilákať čo najviac účastníkov zo všetkých cieľových skupín 
 

IO1.   ROBOTICS4DEAF INKLUZÍVNY INDEX: MAPOVANIE SCÉNY, IDENTIFIKÁCIA POŽIADAVIEK A 

VYTVORENIE RÁMCA CIELENÝCH KOMPETENCIÍ 

IO1 pozostáva z porovnávacej správy, ktorá predstavuje súčasnú prax v Poľsku, Taliansku, Grécku, 

Lotyšsku, na Cypre a na Slovensku v súvislosti s digitálnymi, kódovacími a robotickými 

zručnosťami pre komunitu nepočujúcich mladých ľudí, potreby učiteľov vyučujúcich 

nepočujúcich a žiakov (nepočujúcich alebo so sluchovým postihnutím). Správa zohľadňuje 

odporúčania EÚ, ako aj potreby učiteľov a študentov, ktoré boli zaznamenané a analyzované na 

základe špecializovaného prieskumu. Jej súčasťou je aj Príručka, ktorá obsahuje usmernenia na 

tvorbu vzdelávacích materiálov pre nepočujúcich študentov na platformách elektronického 

vzdelávania.  

Na záver je uvedený rámec kompetencií rozdelený do dvoch vekových skupín žiakov, 10-14 

rokov a 15-21 rokov, na základe digitálnych zručností potrebných na základe analýzy správy. 

https://robotics4deaf.eu/io1/ 
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IO2. ROBOTICS4DEAF EKO-SYSTÉM PRE VYUČOVANIE, UČENIE A HODNOTENIE 

PROSTREDNÍCTVOM DIGITÁLNYCH ODZNAKOV 

Na základe IO1 (ROBOTICS4DEAF kompetencie), IO2 rozvíja všetky základné učebné a vzdelávacie 

materiály na podporu integrácie kódovania a robotických zručností v školách alebo špeciálnych 

oddeleniach, ktoré navštevujú nepočujúci žiaci/žiaci so sluchovým postihnutím. Konkrétne IO2 

obsahuje: 

• BANKA DÁT ROBOTICS4DEAF so širokým výberom nástrojov, zdrojov, učebných 

materiálov, videí, správ atď., ktoré sú veľmi užitočné pri implementácii 

ROBOTICS4DEAFS KLUBY 

Dva samostatné učebné balíky, jeden pre každú vekovú skupinu, pre zručnosti v oblasti 

kódovania/STEM (napr. učebné príručky, online vzdelávacie moduly,  vzdelávacie /informatívne 

videá atď. na výučbu kódovania/robotiky pre žiakov) vrátane štyroch (4) medzipredmetových 

scenárov pre robotiku súvisiacich s konkrétnymi predmetmi NZ 

Kurz profesijného rozvoja učiteľov na získanie digitálnych zručností 

Kurz zvyšovania kvalifikácie rodičov na zvýšenie informovanosti a získanie zručností 

Kampaň na propagáciu ROBOTICS4DEAFS KLUBY pomocou videí na YouTube, spotov a príspevkov 

na sociálnych sieťach atď. 

IO2 tiež vyvíja systém otvorených odznakov na overovanie zručností, ktoré majú získať žiaci 

základných škôl, ako aj štruktúru a opis pre vydavateľov: učiteľov základných škôl.  
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Cieľom systému “Open Badges”  (OB) 

(otvorené odznaky) je zaviesť štandardy kvality 

pre zručnosti v oblasti kódovania a robotiky na 

základných školách, a to v súvislosti s 

posilnením profilov učiteľov, ako aj v súvislosti 

so zavedením údajov založených na dôkazoch 

pre zabezpečenie kvality. Získavanie 

otvorených odznakov je motivačný postup, 

ktorý žiakov základných škôl motivuje k ďalšiemu vzdelávaniu. Je spojený s digitálnymi 

zručnosťami, keďže otvorené odznaky sa vytvárajú on-line prostredníctvom otvorenej platformy 

a môžu sa zobrazovať na rôznych osobných stránkach. 

 

 

Správa o eko systéme otvorených odznakov sa týka: 

• Teoretické východiská použitej metodiky 

• Prepojenie úrovní otvorené odznaky s referenčnými hodnotami a ukazovateľmi rámca 

kompetencií navrhnutého v IO1, ktoré je potrebné dosiahnuť, aby študent získal otvorený 

odznak. 

• Štruktúra (úrovne, hierarchické prepojenia medzi jednotlivými odznakmi alebo skupinami 

odznakov)  

• Úloha/test/výzvou, ktorú je potrebné splniť, aby bol udelený každý otvorený odznak, a 

uviesť potrebné prepojenia v súvislosti s procesom hodnotenia a nástrojom, ktorý sa má 

použiť. 

• Grafické návrhy systému odznakov  
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• Možné spôsoby podpory OB (otvorené odznaky) zo strany externých organizácií a 

zainteresovaných strán - synergie. 

 

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

 

IO3. ROBOTICS4DEAF ON-LINE: INKLUZÍVNY CLOUDOVÝ PORTÁL, E-LEARNINGOVÁ 

PLATFORMA A MOBILNÁ APLIKÁCIA  

Na základe IO1 (ROBOTICS4DEAF kompetenčný rámec) a IO2 (ROBOTICS4DEAF vzdelávací balík) 

sa IO3 zameriava na návrh a vývoj dynamickej a interaktívnej platformy elektronického 

vzdelávania a elektronického hodnotenia (interaktívný  portál) a mobilnej aplikácie, ktorá 

obsahuje všetky vzdelávacie materiály o kódovaní, robotike a STEM zručnostiach, ako aj 

ekosystém otvorených odznakov, ktorý bol vyvinutý ako súčasť IO2. 

 

Na e-platforme je umiestnený vzdelávací balík spolu s databankou e-zdrojov s ďalšími 

užitočnými nástrojmi a zdrojmi, ktoré dopĺňajú oficiálny vzdelávací balík. Vzdelávacie materiály 

sú prezentované vo forme e-kurzov a e-kníh s využitím čo najväčšieho množstva multimediálnych 

prvkov (obrázky, videá, súbory, stránky, odkazy na externý obsah atď.), aby boli pre čitateľa 

atraktívnejšie a používateľsky prívetivejšie. Obsah na pravej strane každej stránky uľahčuje 

čitateľom navigáciu. 

 

Každý e-kurz poskytuje aj možnosti komunikácie prostredníctvom špecializovaných chatovacích 

miestností pre komunikáciu v reálnom čase a fór pre komunikáciu medzi účastníkmi (učiteľmi a 

študentmi), ktoré vytvárajú e-komunitu pre mentoring, vzájomnú a odbornú podporu, 

poradenstvo a výmenu osvedčených postupov. 
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Napokon, e-platforma je hostiteľom ekosystému otvorených odznakov, ktorý dáva učiteľom 

možnosť udeľovať 7 vytvorených otvorených odznakov žiakom, ktorí spĺňajú vopred stanovené 

kritériá, ako motiváciu a tiež ako uznanie a potvrdenie novozískaných zručností. Bol navrhnutý aj 

ďalší odznak, odznak mentora, ktorý bol určený tým učiteľom, ktorí úspešne absolvovali školiacu 

aktivitu C1. 

Platforma e- vzdelávania a e- hodnotenia je dostupná na adrese: 

• Potenciálni študenti si najprv musia vytvoriť vlastné konto (zaregistrovať sa), vytvoriť si 

digitálny profil a po prihlásení sa môžu jednoducho zapísať do ponúkaných elektronických 

kurzov a získať prístup k vzdelávacím materiálom a cvičeniam. 

• E-platformu napokon dopĺňa mobilná aplikácia, ktorá ponúka rovnaké funkcie.. 

 

https://robotics4deaf.eu/%ce%b9%ce%bf3/ 
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4. Plán s identifikovateľnými etapami  

V pláne sú opísané všetky potrebné činnosti a monitorovacie mechanizmy, aby sa 

zabezpečili vysoké normy kvality.  

Tento plán ukazuje identifikovateľné etapy, opatrenia, ktoré sa majú prijať, a rozhodnutia  

ktoré je potrebné prijať na použitie a prispôsobenie programu individuálnym podmienkam 

školiteľa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z príručka 
číslo projektu: 2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 

5. Usmernenia pre implementáciu, monitorovanie a hodnotenie 
programu ROBOTICS4DEAF  

 

Navrhované usmernenia týkajúce sa implementácie, monitorovania a hodnotenia 

ROBOTICS4DEAF CLUBS sú uvedené v nasledujúcich častiach, pričom sa začínajú odporúčaniami 

prispôsobenými formám, ktoré môže implementácia nadobudnúť.  

 Implementácia programu 

ROBOTICS4DEAF môže mať rôzne formy v 

závislosti od špecifických organizačných 

aspektov a kontextuálnych potrieb každej 

školy/vzdelávacej inštitúcie v každej 

krajine. Možno povedať, že úloha učiteľov 

- mentorov a expertov programu 

ROBOTICS4DEAF je v procese 

implementácie kľúčová. 

Odporúčané formy implementácie týkajúce sa najmä dvoch hlavných kategórií, a to v čase 

školského vyučovania a v čase po vyučovaní/po letnej škole/iné, sú podrobne uvedené na 

nasledujúcich obrázkoch:  

 

Odporúčané formuláre pre implementáciu programu ROBOTICS4DEAF: 
 

a. V rámci školského času  

b. Čas po škole/letná škola/iné 
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a) V rámci školského času 

Implementácia programu ROBOTICS4DEAF do školského vzdelávacieho programu 

ponúka školským jednotkám možnosť urobiť ďalší krok smerom k rozvoju digitálnych zručností 

učiteľov aj žiakov a zároveň majú k dispozícii dôležitý nástroj na zlepšenie svojej digitálnej 

stratégie. Začlenenie programu ROBOTICS4DEAF do školského vzdelávacieho programu 

prináša do popredia edukačnú robotiku ako prostriedok na dosiahnutie vzdelávacích cieľov a 

úloh, ktoré súvisia s rôznymi predmetmi, ktoré si triedny učiteľ vyberie alebo je poverený 

vyučovať. 

 

Ako program ROBOTICS4DEAF podporuje učiteľa vo vzdelávacom procese a jeho praktickej 

realizácii? Stručne povedané:  

 

• Poskytnutie potrebnej teoretickej prípravy triednemu učiteľovi. 

• Poskytnutie podpory učiteľom zo strany mentorov - odborníkov ROBOTICS4DEAF buď 

prostredníctvom osobných školení, alebo webových seminárov. 

• Poskytovanie bohatých digitálnych materiálov na e-platforme a jej mobilná aplikácia.  

• Navrhovanie ľahko dostupných učebných materiálov, ktoré sa budú používať na 

hodinách. 

• Povzbudzovanie a usmerňovanie učiteľov, aby vypracovali vlastné plány vyučovacích 

hodín prispôsobené potrebám konkrétnych žiakov. 

• Podpora školskej a medziškolskej spolupráce. 
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Využitie vzdelávacích nástrojov a vyššie uvedenej pedagogickej podpory, ktorú ponúka 

program ROBOTICS4DEAF, je teda možné v praxi kombinovať v nasledujúcich prípadoch:  

 

• Podpora vyučovania školských predmetov v triede, najmä predmetov STEM;  

• Medzipredmetové prístupy flexibilnej zóny alebo iné inovatívne programy;   

• Workshopy zamerané na školenie zručností, ktoré sa ponúkajú alebo budú ponúkať v 

mnohých európskych krajinách;  

• Vyučovanie špecializovaných predmetov, ako sú predmety IKT; 

• Aktivity, ktorým sa žiaci venujú v rámci vzdelávacích klubov alebo krúžkov 

prebiehajúcich zvyčajne počas celodenného školského alebo rozšíreného školského 

programu.;    

 

Zároveň implementácia programu ROBOTICS4DEAF prekračuje bariéry triedy a stáva sa 

predmetom záujmu celej školskej komunity. V tomto rámci sa môže uskutočniť široká škála 

vzdelávacích iniciatív, ktorých cieľom je oboznámiť učiteľov školy aj žiakov s edukačnou 

robotikou: 

• Učitelia-mentori a odborníci na ROBOTICS4DEAF môžu každý týždeň zorganizovať 

hodinový workshop v rámci školských osnov/nadstavbových aktivít, aby sa žiaci 

oboznámili s kódovaním a programovacími zručnosťami pomocou programu 

ROBOTICS4DEAF. 

• Učitelia - mentori a experti ROBOTICS4DEAF v spolupráci s koordinátormi vzdelávania 

môžu organizovať rôzne workshopy - interné školenia pre ostatných učiteľov školy, 

aby sa oboznámili s kódovacími a programovými zručnosťami pomocou programu 

ROBOTICS4DEAF. 
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• Učitelia - mentori, ktorí sa zúčastňujú na pilotnej realizácii projektu ROBOTICS4DEAF, 

môžu zorganizovať školskú exhíbiciu, na ktorej ich žiaci iniciatívne predstavia 

ostatným triedam aktivity, ktorým sa venovali. Okrem toho môžu byť súčasťou výstavy 

aj materiály vytvorené v rámci projektu ROBOTICS4DEAF, ako sú vzdelávacie príručky, 

texty, brožúry, projekty študentov atď. 

• Otvorená pozvánka môže byť zaslaná ostatným triedam základnej školy, aby sa v 

reálnom čase zúčastnili na aktivitách prebiehajúcich počas samotnej pilotnej 

implementácie programu ROBOTICS4DEAF.  

• Počas časového pásma aktivít v rámci celodennej školy pod vedením učiteľa - 

mentora môžu žiaci, ktorí sa zúčastnili na pilotnej realizácii projektu ROBOTICS4DEAF, 

prezentovať svoje aktivity ostatným žiakom a povzbudiť ich, aby tiež 

experimentovali. 

b) Čas po škole/letná škola/iné 

• Program ROBOTICS4DEAF môže nájsť uplatnenie aj mimo oficiálnych školských 

osnov.  

• Založenie popoludňajších skupín počas školského roka, ale aj počas letných škôl 

ponúka možnosť medziškolským skupinám, rodičovským združeniam, samosprávnym 

orgánom, kultúrnym a iným vzdelávacím inštitúciám navrhnúť rôzne aktivity, pričom 

vzdelávacia robotika nie je prostriedkom, ale konečným cieľom vzdelávacieho 

procesu. 

• Všeobecným cieľom je zapojenie do konštrukcie robotov a kódovania prostredníctvom 

hry a zlepšenie digitálneho profilu školských jednotiek/vzdelávacích centier 

prostredníctvom propagačných a popularizačných akcií a podujatí (robotické dni - 

výstavy atď.). 
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V tomto prípade môže program ROBOTICS4DEAF plne podporovať rôzne aplikácie, pretože 

jeho vzdelávacie nástroje ponúkajú širokú škálu možností. Konkrétne:   

• Úvodná časť vzdelávacieho batohu v jednoduchých krokoch podporuje základné 

princípy konštrukcie robotov a ich kódovania a programovania.    

• Dôraz sa kladie na malé Konštrukcie vzdelávacieho batohu.  

• Aktivity sú navrhnuté vo forme malých cvičení a úloh, ktoré treba splniť.  

• Navrhované Konštrukcie môžu podporiť navrhovanie väčších projektov, ak sa spoja s 

iniciatívami a aktivizáciou tvorivosti a fantázie účastníkov.  

• Hľadá sa zosúladenie so širším spoločným cieľom (účasť na robotickej súťaži).  

 

V tomto rámci sa môžu uskutočniť tieto činnosti: 

• Učiteľ - mentor na základnej škole alebo odborník na ROBOTICS4DEAF môže 

zorganizovať workshopy na oboznámenie žiakov s kódovacími zručnosťami pomocou 

programu ROBOTICS4DEAF. 

• Po skončení vyučovania môžu ROBOTICS4DEAF KLUBY s pomocou učiteľov-mentorov 

a expertov ROBOTICS4DEAF organizovať workshopy a otvorené informačné dni na 

oboznámenie rodičovského združenia a miestnych orgánov s programom 

ROBOTICS4DEAF. 

• Po skončení vyučovania môžu ROBOTICS4DEAF KLUBY s podporou učiteľov-mentorov 

a expertov ROBOTICS4DEAF organizovať webináre, aby oboznámili učiteľov, ktorí majú 

záujem o implementáciu programu ROBOTICS4DEAF so svojimi žiakmi.  

• Po skončení vyučovacích hodín môže učiteľ - ambasádor vytvoriť kampaň na 

sociálnych sieťach na propagáciu výsledkov pilotného projektu ROBOTICS4DEAF a 

vyzvať ostatných učiteľov, rodičov a organizácie, školy, aby podpísali Memorandum o 

digitálnom záväzku a stali sa ambasádormi ROBOTICS4DEAF.. 
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• Centrum IKT/Detské vzdelávacie centrum môže po skončení vyučovania realizovať 

program ROBOTICS4DEAF ako súčasť svojich aktivít ponúkaných žiakom. 

• Po skončení vyučovacích hodín môže centrum IKT/detské vzdelávacie centrum 

realizovať program ROBOTICS4DEAF ako prostriedok na podporu účasti na súťažiach. 

• Detský letný tábor alebo vzdelávacie centrum môže so svojimi študentmi realizovať 

program ROBOTICS4DEAF ako súčasť programu letných aktivít. 

 

 

 

Ako ukazujú vyššie uvedené tabuľky, flexibilný charakter programu umožňuje jeho 

realizáciu vo formálnom aj neformálnom vzdelávacom prostredí, ako súčasť školských osnov (v 

rámci vyučovania alebo prierezovo), ako mimoškolskú aktivitu alebo aktivitu zameranú na 

budovanie tímu, alebo ako podujatie zamerané na vzdelávanie učiteľov.  

Okrem usmernení týkajúcich sa navrhovaných súborov formulárov, ktoré môže 

implementácia programu ROBOTICS4DEAF prijať, sú v prílohe uvedené všetky dokumenty a 

vzory potrebné na implementáciu aj monitorovanie od registrácie študentov až po ukončenie 

programu, ktoré sú ľahko dostupné v prílohe pre záujemcov o implementáciu programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pozývací list školám 
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• Registračný formulár pre študentov 

• Pozývací list pre stravovacie spoločnosti (nepovinné)  

• Ďakovný list hosťujúcim spoločnostiam (nepovinné)  

• Formulár súhlasu rodiča s účasťou 

• Formulár Súhlas rodiča s fotografovaním 

• Formulár Súhlas učiteľa s fotografovaním 

• Zoznam účastníkov 

• Týždenný harmonogram 

• Správa o aktivitách projektu 

 

Registračný formulár a formulár súhlasu je potrebné vyplniť pred začatím realizácie, zatiaľ čo 

posledné tri vzory sa majú aktualizovať počas celého procesu realizácie a slúžia na účely 

monitorovania. Súhlas rodičov je potrebný na realizáciu programu v školách, nie v prípade 

súkromných vzdelávacích centier.    

 

 

 

 

 

• Hodnotiaci formulár pre študentov  

• Hodnotiaci formulár učiteľa  

• Šablóna posudku učiteľa 

• Šablóna študentského posudku 

• Príručka a šablóny posudkov učiteľov a študentov 

• Sprievodca hodnotením.  
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6. Dôležité dokumenty 

I. Národný porovnávací Index  

Národný porovnávací index (INDEX) bola vytvorená s cieľom vyplniť medzeru, ktorá zrejme 

existuje medzi poskytnutými údajmi. Zozbierané údaje sa týkajú súčasnej situácie v krajinách: 

Cyprus, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Slovensko a Poľsko.  Na získanie výsledkov konzorcium 

vypracovalo dotazník. Tento nástroj bol použitý na zostavenie INDEXu, ktorý mapuje integráciu 

zručností v oblasti kódovania a robotiky v rámci komunity mladých ľudí/študentov s d/ hluchotou 

a/alebo sluchovým postihnutím u účastníkov v porovnaní s odporúčaniami EÚ, ako sa uvádza v 

Akčnom pláne digitálneho vzdelávania Európskej komisie z roku 2018. 

Národný porovnávací index ilustruje prieskum v každej partnerskej krajine a obsahuje 

informácie o ich vzdelávacom systéme, zákonoch o zdravotnom postihnutí pre komunitu 

nepočujúcich, začlenení nepočujúcich/nepočujúcich do škôl a vzdelávacej infraštruktúre a 

možnostiach týkajúcich sa kódovania a robotiky, ako aj digitálneho začlenenia študentov. Z 

INDEXu vyplýva, že v každej krajine sú stanovené osobitné zákony, ktoré pokrývajú práva 

komunity nepočujúcich, a nepočujúci študenti sú začlenení do bežných škôl, hoci vo väčšine krajín 

sú problémy s používaním tlmočenia do posunkového jazyka, ako aj majú špeciálne školy, ktoré 

úspešne integrujú študentov. Z tohto dôvodu má väčšina bežných škôl, ktoré integrujú 

nepočujúcich študentov, špeciálne organizované a vhodne personálne vybavené triedy pre 

nepočujúcich študentov. Inkluzívne a integračné vzdelávanie v krajinách, ako je Poľsko, však 

neposkytuje nepočujúcim deťom efektívny prispôsobený vzdelávací rozvoj. Okrem toho, pokiaľ 

ide o integráciu kódovania a robotiky do národných učebných osnov, ukazuje sa, že v posledných 

rokoch sa kladie dôraz na získavanie digitálnych zručností žiakov najmä na Cypre, v Grécku a 

Poľsku. Školy v Taliansku čelia významným obmedzeniam v prístupe k digitálnym technológiám, 

zatiaľ čo školy v Lotyšsku väčšinou nevyužívajú digitálne materiály a technológie. Okrem toho sú 

kurzy robotiky značne obmedzené vo všetkých školských zariadeniach a vo všetkých partnerských 

krajinách. Podrobný porovnávací index nájdete na tomto odkaze: 

https://robotics4deaf.eu/io1/ 
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VÝSLEDKY BENCHMARK VÝSKUMU 

ZBER A ANALÝZA ÚDAJOV SO ZHRNUTÍM VÝSLEDKOV PRIESKUMU 

S cieľom zabezpečiť praktickosť boli dotazníky navrhnuté tak, aby sa z nich dalo ľahko získať 

viac informácií, a boli určené cieľovým skupinám:  

• učitelia, 

• študentov s hluchotou alebo sluchovým postihnutím.  

Preto bolo potrebné vypracovať dva typy dotazníkov. 

• Dotazník pre nepočujúcich študentov: 

sústreďuje sa na identifikáciu potrieb v súvislosti s metodikami učenia, požiadavkami, 

spôsobmi porozumenia, zázemím, digitálnymi zručnosťami, výzvami pre deti s hluchotou alebo 

sluchovým postihnutím v školskom vzdelávaní.  

Prvá časť poukazuje na úroveň vedomostí o robotike a digitálnom povedomí.  

Hlavným cieľom ďalšej časti dotazníka (Vzdelávacia robotika a integrácia do školských 

aktivít) je identifikácia úrovne integrácie žiakov s hluchotou alebo sluchovým postihnutím do 

školských aktivít a možností vzdelávania súvisiacich s kódovaním a robotikou.  

Posledný bol vytvorený s cieľom získať informácie o záujme študentov, pokiaľ ide o účasť na 

akejkoľvek vzdelávacej aktivite týkajúcej sa robotiky alebo kódovania. Hodiny robotiky sa týkajú 

učenia sa navrhovať, stavať a programovať roboty. Robotika integruje všetky oblasti STEAM 

(strojárstvo, elektrotechnika, elektronika, riadiaca technika, informatika, technika, matematika a 

prírodné vedy), ako aj podporuje kompetencie v oblasti čítania, písania a počítania. 
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VÝSLEDKY 

Na prieskumoch ROBOTICS4DEAF sa zúčastnilo 183 študentov zo 6 partnerských krajín: 

Poľsko, Taliansko, Grécko, Cyprus, Slovensko a Lotyšsko. Prieskumu sa zúčastnil takmer rovnaký 

počet dievčat (88) a chlapcov (95). Viac ako 100 žiakov navštevuje špeciálnu školu pre žiakov s d/ 

hluchotou a/alebo sluchovým postihnutím. Boli medzi nimi aj ľudia zo základných, stredných a 

vysokých škôl alebo špeciálnych oddelení na bežných školách. U 87 respondentov bola 

diagnostikovaná hluchota, zatiaľ čo 90 ľudí malo problémy so sluchom. Takmer 70 % študentov 

(127 osôb) komunikuje v posunkovom jazyku, ktorý sa používa v ich krajine. Zvyšok používa 

písaný, hovorený alebo zmiešaný jazyk všetkých troch. Na školských aktivitách sa aktívne 

zúčastňuje 83 % respondentov.  

Viac ako 60 % študentov má prístup k tabletu aj počítaču a 33 % má prístup len k počítaču. 

Prevažná väčšina ho používa pravidelne denne alebo aspoň niekoľkokrát týždenne. Žiaci si môžu 

otvoriť dokument vo Worde, pripraviť prezentáciu v PowerPointe alebo použiť vyhľadávač. Ich 

úroveň digitálnych zručností je definovaná najmä ako základný používateľ (94 osôb) alebo 

samostatný používateľ (71 osôb). Pokiaľ ide o zručnosti v oblasti programovania a robotiky, v 

každom prípade viac ako polovica respondentov uviedla, že sa s nimi doteraz nestretávali. To isté 

platí aj o navštevovaní kurzov robotiky v škole alebo mimo nej. V školách, kde sa konajú hodiny 

robotiky, ich vedie najmä učiteľ informatiky, kvalifikovaná osoba mimo školy alebo iný učiteľ. Viac 

ako polovica detí sa nikdy nezúčastnila na hodine, na ktorej sa používal robot. Deti, ktoré sa 

zúčastnili na takýchto aktivitách, používali Edison, Leo WeDo, Lego Boost, Mindstorm a Arduino. 

Takmer tri štvrtiny respondentov (136 osôb) vyjadrili ochotu zúčastňovať sa na špeciálnych 

hodinách robotiky, ktoré by sa mali prednostne konať v ich vlastnej škole (116 osôb) v rámci 

rozvrhu hodín (101 osôb). Žiaci vyjadrujú najmä túžbu naučiť sa nové veci (125 ľudí), postaviť 

robota (82 ľudí), naprogramovať ho (65 ľudí) a chcú vyhrať robota (69 ľudí). Z prieskumu 

vyplynulo, že v každej partnerskej krajine existuje potreba kurzov robotiky a programovania pre 

nepočujúce alebo sluchovo postihnuté deti. 
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Značná časť opýtaných sa s týmito aktivitami nikdy predtým nestretla, ale sú ochotní sa 

takýchto kurzov zúčastniť. Najradšej by sa na takýchto aktivitách zúčastňovali vo svojich školách. 

Takéto hodiny by sa mali uskutočňovať v posunkovej aj hovorenej reči pre lepšiu komunikáciu s 

deťmi. Žiaci vyjadrujú túžbu naučiť sa nové veci, postaviť robota a naprogramovať ho, čo je dobrý 

začiatok pre vytvorenie takýchto hodín. 

• Dotazník pre učiteľov: 

o je určený učiteľom alebo inštruktorom informatiky, ktorí v súčasnosti pracujú vo 

vzdelávacích zariadeniach. Cieľom dotazníka je zistiť možnosti, ktoré sa nachádzajú v 

školách pre žiakov s hluchotou alebo sluchovým postihnutím, ako aj úroveň vedomostí 

učiteľov v oblasti robotiky/programovania. Ten sa skladá z podstatných častí, týka sa:  

o infraštruktúra vzdelávacej robotiky v školách učiteľov (ciele: označiť možnosti, ktoré sa 

nachádzajú na úrovni škôl v súvislosti s robotikou a programovaním. A identifikovať 

úroveň infraštruktúry týkajúcej sa oblasti informatiky); 

o inkluzívne vyučovanie žiakov s hluchotou alebo poruchou sluchu (ciele: zistiť, či škola 

ponúka rovnaký prístup k vzdelávaniu žiakom s hluchotou alebo poruchou sluchu ako 

bežným žiakom. Táto časť nám umožní zistiť úroveň inkluzívnosti a možnosti, ktoré sa 

nachádzajú na úrovni školy pre študentov s hluchotou alebo sluchovým postihnutím); 

o vedomosti týkajúce sa kmeňového vzdelávania a vzdelávacej robotiky (ciele: zistiť úroveň 

vedomostí a zručností učiteľov v oblasti informatiky a robotiky/programovania/kódovania 

vrátane odbornej kvalifikácie v danej oblasti); 

o integrácia edukačnej robotiky do vyučovania (cieľ: zistiť úroveň záujmu a zručností 

učiteľov o zavedenie robotiky v škole a u žiakov s hluchotou alebo  sluchovým 

postihnutím). 
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VÝSLEDKY 

Do prieskumu ROBOTICS4DEAF sa zapojilo 253 učiteľov zo 6 partnerských krajín: Poľsko, 

Taliansko, Grécko, Cyprus, Slovensko a Lotyšsko. Prieskum vyplnilo 97 mužov a 146 žien, 10 osôb 

si neželalo uviesť svoje pohlavie. Respondenti boli rozdelení do 4 vekových skupín: 25 - 35 rokov 

(75 ľudí, 29 %), 36 - 45 rokov (91 ľudí, 36 %), 46 - 55 rokov (58 ľudí, 23 %) a 55 - 65 rokov (29 ľudí, 

12 %). 107 respondentov (42 %) pracuje vo svojej profesii menej ako 10 rokov, 82 (32 %) 11 až 20 

rokov a 68 (27 %) má viac ako 20-ročnú prax. Prevažná väčšina respondentov pracuje v 

základných školách (36 %) alebo v špeciálnych školách (35 %). Zvyšok sú učitelia stredných škôl a 

špeciálnych oddelení v bežných školách. Medzi respondentmi sú učitelia základných škôl, učitelia 

prírodovedných predmetov, učitelia jazykov, učitelia informatiky, učitelia posunkovej reči a 

učitelia špeciálnych škôl. Viac ako 65 % opýtaných učiteľov učí nepočujúce deti alebo deti s 

poruchou sluchu. 87 % ľudí uviedlo, že majú na svojej škole prístup k internetu, 74 % má prístup 

k periférnym zariadeniam (projektor, tlačiarne, skenery atď.), rovnaký počet k učiteľským 

počítačom, 46 % k interaktívnej tabuli, 50 % k žiackym počítačom, 39 % k žiackym laboratóriám. 

V 44 % prípadov sa robotika na školách nevyučuje, a ak sa objaví na hodinách informatiky, žiaci 

sa jej venujú po vyučovaní alebo počas prázdnin. Tri štvrtiny opýtaných učiteľov nepoznajú 

roboty, zvyšok uvádza znalosť Lego WeDo, Edison, Lego Boost, Mindstorm a Arduino. IKT sa na 

rovnakej úrovni (približne 30 %) zavádzajú najmä na hodinách informatiky, na ostatných 

hodinách ako súčasť domácich úloh alebo sa nezavádzajú vôbec. Respondenti sú rozdelení v 

otázke rovnakého prístupu k digitálnemu vzdelávaniu pre nepočujúcich v porovnaní s ostatnými 

žiakmi. Až 48 % opýtaných si všíma, že nie je rovnaký ako pre bežných študentov. 69 % opýtaných 

si všíma, že nepočujúci študenti majú rovnaký prístup k elektronickým zariadeniam/materiálom 

ako ostatní študenti. Najčastejšie používanými komunikačnými technikami na hodinách sú 

posunkový jazyk (22 %), gestá (22 %) a podpora učiteľa posunkového jazyka (25 %). Učitelia sa 

zhodujú v tom, že ich žiaci budú mať záujem navštevovať kurzy robotiky a programovania a radi 

sa na takýchto kurzoch zúčastnia. Pre viac ako 54 % by bol najvhodnejší čas počas školského 

týždňa, 26 % by navštevovalo popoludňajšie/večerné kurzy alebo cez víkendy.  

 

 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z príručka 
číslo projektu: 2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 

Viac ako polovica učiteľov poukázala na to, že nemajú dostatočné vedomosti o robotike, 

programovaní alebo údajoch a tieto vedomosti si neosvoja. Až 84 % respondentov sa nikdy 

nezúčastnilo na žiadnom seminári o vzdelávacích robotoch. Pokiaľ ide o kontakt s pojmom STEM, 

52 % nevie, čo to je, a 94 % nevie alebo si nie je istých, ako ho zaradiť do svojich hodín. 90 % 

učiteľov nikdy nepoužilo roboty na svojich hodinách, pretože nemajú vhodnú infraštruktúru, 

školenia alebo si nie sú istí technickými otázkami. Respondenti sa zhodujú, že vzdelávacie roboty 

môžu byť užitočné na hodinách informatiky, matematiky, fyziky, umenia alebo geografie. Pri 

typických humanitných predmetoch, ako sú dejepis, materinský jazyk alebo cudzí jazyk, roboty 

svoju funkciu nesplnia. Pokiaľ ide o vynaliezavosť, kreativitu, zlepšenie motorických zručností, 

spoluprácu a riešenie problémov, učitelia potvrdili, že robotika bude veľmi užitočná vo všetkých 

týchto oblastiach. 39 % respondentov sa domnieva, že vzdelávacie roboty by našli najlepšie 

uplatnenie na hodinách informatiky, 21 % v mimoškolských aktivitách, 30 % ako Program 

školských aktivít. Najvhodnejším učiteľom by bol učiteľ informatiky (43 %) alebo akýkoľvek učiteľ, 

ktorý by mal k dispozícii pomoc tlmočníka do posunkovej reči (33 %). 
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II. Národné správy  

Výsledky Národného porovnávacieho indexu boli zahrnuté do správy Národné správy 

prezentujúca stav aktuálnej situácie v ich krajine. Správa porovnáva odpovede na dotazníky v 

jednotlivých častiach medzi jednotlivými krajinami: 

• Politiky vo vzťahu k vzdelávaciemu systému, 

• Opis vzdelávacieho systému  

• Právo v oblasti zdravotného postihnutia, ktoré sa vzťahuje na práva komunity 

nepočujúcich  

• Začlenenie nepočujúcich a/alebo žiakov so sluchovým postihnutím do 

špeciálnych a bežných škôl  

• Digitálna inklúzia žiakov s nepočujúcim alebo s poruchou sluchu  

• Integrácia digitálnych technológií, kódovania a robotiky do národných 

učebných osnov na základných a stredných školách a školách odborného 

vzdelávania a prípravy  

• Infraštruktúra, vybavenie, zdroje a nástroje na podporu výučby kódovania a 

robotiky  

• Formálne a neformálne príležitosti, iniciatívy, programy atď. súvisiace s 

kódovaním a robotikou.  
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Výsledky národných správ v sekciách 
Národné správy boli zahrnuté do porovnávacej správy o vzdelávacom systéme, zákonoch o zdravotnom postihnutí a inklúzii nepočujúcich študentov 
vo všetkých partnerských krajinách.. 

Politiky vo vzťahu k systému vzdelávania 

Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
Cyperská republika je 
v súlade s článkom 
20, v ktorom sa 
uvádza, že každý 
človek má právo na 
vzdelanie, ak to bude 
v súlade s právnymi 
predpismi republiky. 
Politiky týkajúce sa 
vzdelávacieho 
systému 
poznamenávajú, že 
vzdelávanie je 
povinné od veku 4 a 
8 mesiacov 
(predškolské 
vzdelávanie) do veku 
15 rokov (koniec 
nižšieho 
sekundárneho 
vzdelávania). Verejné 
školstvo je pre 

S cieľom uspokojiť 
moderné potreby 
vzdelávania pracoval 
Grécky pedagogický 
inštitút od roku 2001 
na vývoji nového 
programu 
Diathematikon 
Programma (DP) 
(medzikurikulárny / 
tematický rámec), 
ktorý zavádza 
prierezový prístup k 
učeniu. 
DP vychádza zo 
základných princípov 
a cieľov výchovy a 
vzdelávania, ktoré 
stanovujú všeobecný 
rámec a smernice, 
ktoré určujú obsah 
výučby a výchovno-

Základné talianske 
vzdelávacie princípy 
sú ústavne založené 
a zaručujú všetkým 
deťom bezplatné a 
povinné možnosti 
vzdelávania. Filozofia 
vzdelávania v 
talianskom 
vzdelávacom 
systéme sa líši od 
učiteľa zameraného 
na študenta. Vysoko 
štandardizované 
učebné osnovy boli 
navrhnuté tak, aby 
uľahčili prestup do 
škôl vo verejných aj 
súkromných školách. 
Došlo k postupnému 
posunu od zadávania 
a vyhodnocovania 

Školský zákon (1998) 
predstavoval prvý 
organický program 
začatý v Lotyšsku 
zameraný na 
modernizáciu 
národného 
vzdelávacieho 
systému. 
 
Lotyšské vzdelávanie je 
povinné a bezplatné 
pre deti vo veku od 5 
do 18 rokov. Prvých 9 
rokov sa trávi na 
základných školách 
panatskola, ktoré 
poskytujú základné 
akademické vzdelanie. 
 
Akademicky naladení 
žiaci môžu posledné tri 

Práva a povinnosti v 
oblasti vzdelávania 
ustanovuje Ústava 
Slovenskej republiky, čl. 
42 ods. 1 "Každý má 
právo na vzdelanie. Škola 
je povinná."; ods. 2 
„Občania majú právo na 
bezplatné vzdelávanie na 
základných a stredných 
školách podľa schopností 
občanov a možnosti 
spoločnosti na vysokých 
školách“.  
 
 
Ústava zaručuje 
národnostným 
menšinám alebo 
etnickým skupinám 
právo na všestranný 
rozvoj v čl. 34 „najmä 

Hlavným dokumentom 
upravujúcim vzdelávanie 
v Poľsku je zákon zo 14. 
decembra 2016 - školský 
zákon, doplnený 
zákonom zo 7. 
septembra 1991 o 
vzdelávacom systéme a 
predpismi k tomuto 
zákonu. 
Zákon z 20. júla 2018 - 
zákon o vysokých školách 
a prírodných vedách 
(vestník zákonov 2018, 
položka 1668) 
Zákon z 3. júla 2018 - 
Ustanovenia, ktorými sa 
tento zákon zavádza - 
Zákon o vysokých 
školách a prírodných 
vedách (vestník zákonov 
2018, položka 1669). 
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Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
všetkých študentov 
vo veku od 4 do 8 
mesiacov do 18 
rokov bezplatné. 
Verejné terciárne 
(neuniverzitné 
vzdelanie) je tiež 
zadarmo. Verejné 
vysokoškolské 
vzdelávanie 
(bakalársky stupeň) 
je navyše zadarmo 
pre obyvateľov Cypru 
aj EÚ. 
V dôsledku 
centralizácie riadenia 
školstva je 
autonómia na úrovni 
školského 
vzdelávania veľmi 
obmedzená. Na 
úrovni školských 
jednotiek je možné 
identifikovať iba 
niekoľko prvkov 
decentralizácie, 
napríklad autonómiu 
učiteľov, pokiaľ ide o 

vzdelávací proces v 
základnom a 
strednom vzdelávaní. 
Obsah aj spracovanie 
15 rôznych 
konceptov a 
informácií by malo 
zabezpečiť vnútornú 
súdržnosť, 
pokračovanie a 
jednotný vývoj, 
interdisciplinárne 
prístupy a korelácie, 
ako aj 
medzitematické 
rozšírenia. 
Ciele gréckeho 
vzdelávacieho 
systému určuje 
ústava (článok 16 
ods. 2) takto: 
„Vzdelávanie 
predstavuje základnú 
zodpovednosť štátu a 
jeho cieľom je 
morálny, 
profesionálny a 
fyzický rozvoj 

bifľovanej pamäte k 
menej formálnym 
metódam, ktoré 
kladú dôraz na 
tvorivosť a aplikáciu 
kritických otázok a 
schopností myslenia 
vyššieho rádu. V roku 
1989 boli všetky 
otázky týkajúce sa 
vysokoškolského 
vzdelávania 
presunuté na 
ministerstvo pre 
univerzity a vedecký 
výskum. 

Celková 
zodpovednosť za 
vzdelávanie v 
Taliansku spočíva na 
dvoch orgánoch: 
ministerstvo 
verejných inštrukcií 
pre predškolské, 
základné a stredné 
vzdelávanie a 
ministerstvo 

roky školskej 
dochádzky pokračovať 
na všeobecné stredné 
školy, kde ukončia 
univerzitnú prípravu 
sedením pre 
vysvedčenie o 
všeobecnom strednom 
vzdelávaní. Tí, ktorí 
majú praktickejší 
pohľad na život, si 
namiesto toho vyberú 
stredné odborné školy, 
ktoré vrcholia 
certifikátmi o 
odbornom vzdelaní. 
 
Lotyšsko zaviedlo 
stratégiu neustáleho 
odborného 
vzdelávania, ktorá 
zahŕňa koncepciu 
celoživotného 
vzdelávania, aby každý 
mohol zostať 
informovaný o 
pracovných pozíciách. 
Dúfame, že čoskoro sa 

právo, spolu s ostatnými 
príslušníkmi menšiny 
alebo skupiny, na rozvoj 
svojej vlastnej kultúry, 
právo na šírenie a 
prijímanie informácií v 
ich materinskom jazyku, 
združovať sa v 
národných združeniach, 
zakladať a udržiavať 
vzdelávacie a kultúrne 
inštitúcie“ “ ; ods. 2 
„Občanom patriacim k 
národnostným 
menšinám alebo 
etnickým skupinám sa 
okrem práva na získanie 
štátneho jazyka zaručuje 
za podmienok 
ustanovených zákonom, 

 
Zákon zo 7. júla 2017 o 
Národnej akademickej 
výmennej agentúre 
(vestník zákonov 2017, 
položka 1530) 
Zákon z 22. decembra 
2015 o integrovanom 
kvalifikačnom systéme 
(vestník zákonov z roku 
2016, položka 64) 
 
Zákon z 22. decembra 
2015 o zásadách 
uznávania odborných 
kvalifikácií získaných v 
členských štátoch 
Európskej únie (vestník 
zákonov 2016, položka 
65). 
 
Zákon z 30. apríla 2010 o 
Národnom centre pre 
výskum a vývoj (vestník 
zákonov 2010, č. 96, 
položka 616). 
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Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
vyučovacie metódy, 
ktoré používajú vo 
svojej triede, ako aj 
právo riaditeľov na 
správu malého 
rozpočtu na 
mimoriadne výdavky 
školská jednotka 
(napr. svetelná 
technika). 

gréckeho ľudu, rozvoj 
jeho národného a 
náboženského 
povedomia, ako aj 
jeho rozvoj ako 
slobodných a 
zodpovedných 
občanov.“ 

univerzít a 
vedeckého výskumu. 

každý rok na týchto 
platených programoch 
zúčastní pol milióna 
ľudí. 
 
Existuje 34 štátom 
uznaných inštitúcií 
vysokoškolského 
vzdelávania vrátane 
vysokých škôl 
ponúkajúcich 
programy v trvaní 2 až 
3 rokov a univerzít 
ponúkajúcich 
akademické 
vzdelávanie vedúce k 
bakalárskym a 
magisterským titulom. 
 

Zákon z 30. apríla 2010 o 
Národnom vedeckom 
centre (Journal of Laws 
2010, č. 96, položka 
617). 
a nariadenia k vyššie 
uvedeným zákonom. 
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Opis systému vzdelávania 

Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
Vzdelávací systém na 
Cypre je založený na 
centralizovanom 
vzdelávacom modeli. 
To znamená, že 
finančné zdroje, 
školské osnovy a 
ďalšie programy, ako 
aj učitelia 
(menovania, 
povýšenie atď.), Sú 
kontrolované štátom. 
Formálne školské 
vzdelávanie je 
organizované do 
troch úrovní: 
základná (6 - 12 
rokov), gymnázium 
(12 - 15 rokov) a 
lýceum (15 - 18 
rokov). Základné a 
stredné školy vo 
verejnom vzdelávaní 
sú pre študentov 
bezplatné a školské 

Grécky vzdelávací 
systém je 
centralizovaný. V 
ňom prevládajú 
národné zákony, 
prezidentské 
dekréty a 
ministerské akty. 
Centrálnym 
správnym orgánom 
pre vzdelávací 
systém vo všetkých 
oblastiach, 
agentúrach a na 
všetkých úrovniach 
je ministerstvo 
školstva a 
náboženských vecí. 
Povinné vzdelávanie 
trvá 11 rokov a trvá 
od 4 do 15 rokov. 
Stupne gréckeho 
vzdelávania sú 
väčšinou 3: 
•Základné vzdelanie 

Prvý cyklus 
vzdelávania 
 
Prvý stupeň 
vzdelávania je 
povinný a skladá sa 
zo základného a 
nižšieho 
sekundárneho 
vzdelávania. 
Základné vzdelávanie 
(scuola primaria) sa 
začína vo veku 6 
rokov a trvá 5 rokov. 
Nižšie stredoškolské 
vzdelávanie (scuola 
secondaria di I grado) 
sa začína vo veku 11 
rokov a trvá 3 roky. 
 
Druhý cyklus 
vzdelávania 
Druhý vzdelávací 
cyklus sa začína vo 
veku 14 rokov a 

Lotyšsko poskytuje 
právny nárok na 
vzdelávanie a 
starostlivosť v ranom 
detstve (ECEC) pre 
všetky deti od 1,5 roka 
v celej krajine. ECEC 
bol povinný pre deti vo 
veku 5 a 6 rokov v roku 
2002 a považuje sa za 
súčasť všeobecného 
vzdelávania. Povinné 
jednotriedne základné 
vzdelanie trvá od 1. do 
9. ročníka (vo veku od 
7 do 16 rokov) a je 
rozdelené na 6 rokov 
základného 
vzdelávania a 3 roky 
nižšieho sekundárneho 
vzdelávania. Prechod 
do ďalšej triedy 
prebehne automaticky, 
pretože z jednej triedy 
do druhej nie je 

Štátne školy poskytujú 
základné a 
stredoškolské 
vzdelávanie bezplatne. 
Bezplatná je aj 
štandardná dĺžka 
štúdia pre študentov 
denného štúdia. 
Vzdelávanie v 
súkromných a 
cirkevných školách 
môže byť 
spoplatnené. 
Vzdelávanie na 
všetkých druhoch škôl 
(ISCED 0-3) sa 
uskutočňuje podľa 
národných 
vzdelávacích 
programov. 

Prvou etapou 
vzdelávacieho 
systému je 
predprimárne 

Štruktúru poľského 
vzdelávacieho systému 
tvoria tieto typy škôl: 

1. . 8-ročná základná 
škola - povinná pre 
všetkých študentov; 

2.  Postgraduálne školy 
(stredné a vysoké školy): 

o 4-ročná stredná škola, 

o 5-ročná technická škola, 

o 3-ročná pobočková 
škola I, 

o 3-ročná špeciálna škola 
pripravujúca sa na prácu 
(pre ľudí so stredne 
ťažkým až ťažkým 
mentálnym postihnutím 
a kombinovaným 
postihnutím) 
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Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
vzdelávanie je 
povinné až do veku 
15 rokov. 
Vysokoškolské 
vzdelávanie na Cypre 
poskytuje aj niekoľko 
štátnych vysokých 
škôl a ešte väčší 
počet súkromných 
inštitúcií 
Vysokoškolské 
vzdelávanie, z 
ktorých ani jedno 
nemá univerzitné 
postavenie. Štátne 
inštitúcie 
vysokoškolského 
vzdelávania ponúkajú 
odborné študijné 
programy v trvaní od 
jedného do troch 
akademických rokov. 
Tieto programy 
neposkytujú prístup k 
programom druhého 
cyklu. „Apolyteria“ 
alebo ekvivalentná 
kvalifikácia je 

zahŕňa predškolskú 
školu (Nipiagogeio) 
a základná škola 
(Dimotiko Scholeio) 
• Sekundárne 
Vzdelávanie zahŕňa 
gymnázium 
(Gymnasio) a 
lýceum (Lykeio) 
• Terciárne 
vzdelávanie zahŕňa 
univerzitný sektor 
(Panepistimio) a 
technologický sektor 
 
Celoživotné 
vzdelávanie 
• Politika 

celoživotného 
vzdelávania v 
Grécku je súčasťou 
širšieho plánu 
rozvoja. Generálny 
sekretariát pre 
odborné 
vzdelávanie, 
prípravu a 

ponúka dve rôzne 
cesty: 
• vyššie 
stredoškolské 
vzdelávanie 
• regionálny systém 
odborného 
vzdelávania (IFP). 
Vyššie vzdelanie 
• univerzity (vrátane 
polytechniky); 
• inštitúty 
vzdelávania na 
vysokej umeleckej, 
hudobnej a tanečnej 
úrovni (Alta 
formazione artistica, 
musicale e coreutica 
- Afam); 
• Vyššie školy pre 
jazykových 
mediátorov (Scuole 
superiori per 
mediatori linguistici - 
SSML); 
• Vyššie technické 
ústavy (Istituti tecnici 
superiosi - ITS). 

potrebné absolvovať 
žiadne skúšky. 
Základné vzdelávanie 
sa končí po 9. ročníku 
záverečnými skúškami 
z prvého jazyka 
študentov, lotyšského 
jazyka pre študentov 
na menšinových 
školách, matematiky, 
lotyšských dejepisu a 
cudzieho jazyka, čo 
vedie k udeleniu 
osvedčenia, ktoré je 
potrebné na vstup do 
vyššieho 
sekundárneho 
vzdelávania. Aj keď to 
nie je povinné, väčšina 
študentov v Lotyšsku 
pokračuje v získaní 
vyššieho stredného 
vzdelania (ročníky 10 
až 12). Rôzne odborné 
vyššie stredné 
vzdelávanie programy 
trvajú dva až štyri roky 
a vedú k rôznym 

vzdelávanie. Poskytujú 
ho materské školy a je 
určený pre deti vo 
veku od troch do 
šiestich rokov. 

Štátne školy poskytujú 
základné a stredné 
školstvo bezplatne. 
Štandardná dĺžka 
štúdia pre študentov 
denného štúdia je tiež 
bezplatná. Môže sa 
účtovať poplatok za 
vzdelávanie v 
súkromných a 
cirkevných školách. 
Vzdelávanie na 
všetkých druhoch škôl 
(ISCED 0-3) sa 
uskutočňuje podľa 
národných učebných 
plánov. Prvou etapou 
vzdelávacieho 
systému je 
predprimárne 
vzdelávanie. Poskytujú 
ho materské školy a je 

o 2-ročný stupeň II. 
odbočky (pokračovanie 
vo vzdelávaní na 3-
ročnom stupni IO), 

o Maximálne 2,5 roka po 
ukončení strednej školy 
pre ľudí so 
stredoškolským alebo 
pobočkovým vzdelaním. 
 

Vzdelávací systém 
nezahŕňa univerzity, ktoré 
tvoria samostatný 
vysokoškolský systém. 
 
Štruktúra systému 
vysokoškolského 
vzdelávania 
 

Vzhľadom na formy a 
úroveň sa vzdelávanie v 
systéme vysokoškolského 
vzdelávania delí na: 
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Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
predpokladom 
prístupu k 
programom 
ponúkaným štátnymi 
vysokoškolskými 
inštitúciami a 
kandidáti na vstup do 
konkrétneho 
programu sú 
zoradení podľa 
výkonnosti na 
pancyprianskych 
skúškach. 

celoživotné 
vzdelávanie plánuje 
verejnú politiku CŽV 
a mládeže. 
Neformálne 
vzdelávanie môže 
viesť k získaniu 
certifikátov 
uznávaných na 
vnútroštátnej 
úrovni. Celoživotné 
vzdelávanie sa 
poskytuje na: 
•Školy druhej šance 
(Scholeia Defteris 
Efkairias - SDE) 
• Inštitúcie 
odborného 
vzdelávania 
(Institouta 
Epaggelmatikis 
Katartisis - IEK) 
• Školy odborného 
vzdelávania (Scholi 
Epaggelmatikis 
Katartisis - SEK) 
• Centrá 
celoživotného 

kvalifikačným 
úrovniam. 

určené pre deti vo 
veku od troch do 
šiestich rokov.  

Povinné vzdelávanie 
trvá desať rokov (vo 
veku od 6 do 16 
rokov) a končí sa 
ukončením prvého 
ročníka vyššieho 
sekundárneho 
vzdelávania alebo 
dosiahnutím veku 16 
rokov. trvá deväť 
rokov. Vyššie stredné 
vzdelávanie sa začína 
vo veku 15 rokov a 
organizuje sa ako 
všeobecné, odborné 
alebo umelecké 
vzdelávanie. 
Všeobecné vyššie 
stredné vzdelávanie 
poskytujú štvor-, päť- 
alebo osemročné 
gymnáziá (11-18 
rokov). Stredné 
odborné školy 

• štúdium prvého stupňa 
(ISCED6) - bakalárske 
alebo inžinierske štúdium 

• štúdium druhého 
stupňa (ISCED7) - 
magisterské štúdium 

• dlhodobé štúdium 
(ISCED6-7) - magisterské 
štúdium, 

• Doktorandské štúdium 
(ISCED8) 

• postgraduálne štúdium 
(ISCED7) - forma 
vzdelávania určená pre 
osoby s vysokoškolským 
diplomom. 

• špecializované 
vzdelávanie (ISCED5) - 
platené, uskutočňované 
verejnými a súkromnými 
univerzitami, 
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vzdelávania (Kentra 
Dia Viou Mathisis) 
• Vysoké školy 
(Kollegia) 

poskytujú okrem 
vyššieho stredného 
odborného 
vzdelávania aj 
pomaturitné a vyššie 
odborné vzdelanie 
programov. Štúdium 
na stredných 
odborných školách 
trvá dva až päť rokov. 
Výtvarné vzdelávanie 
poskytujú 
konzervatóriá, ktoré 
sú špecifickým typom 
škôl poskytujúcich 
okrem nižšieho a 
vyššieho stredného 
vzdelávania aj vyššie 
odborné vzdelanie 
(terciárne). 
Vysokoškolské 
vzdelávanie sa 
poskytuje na troch 
úrovniach - 
bakalárskom, 
magisterskom a 
doktorskom stupni - v 
samostatnosti 

• vysoké školy (ISCED5) - 
prevádzkované verejnými 
a súkromnými vysokými 
školami pracovníkov 
sociálnych služieb, 
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vysokých škôl a 
vysokých škôl. 

 

Právo v oblasti zdravotného postihnutia, ktoré sa vzťahuje na práva komunity nepočujúcich 

Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
• Dohovor 159 

Medzinárodnej 
organizácie práce 
(MOP) o 
zabezpečení 
odbornej 
rehabilitácie a 
zamestnávania osôb 
so zdravotným 
postihnutím (platný 
zákon 42/1987);  

• Zákon o osobách s 
mentálnym 
postihnutím z roku 
1989 (zákon 
117/1989), ktorý 
zaisťuje práva osôb 
s mentálnym 
postihnutím na 
dôstojný život, 

• Podľa zákona č. 
2430/1996, prvý 
článok, sa uznáva 
Národná 
konfederácia ľudí so 
zdravotným 
postihnutím  
• V § 2 štvrtého 
článku toho istého 
zákona sa preukaz 
zdravotného 
postihnutia 
ustanovuje aj ako 
inštitúcia.  
• Ako je uvedené v 
zákone č. 2643/1998 
sú verejné služby, 
právnické osoby 
verejného práva a 
organizácie miestnej 

• Ako zdôrazňuje 
správa zverejnená 
Európskou úniou 
nepočujúcich, v 
Taliansku neexistuje 
oficiálne uznanie 
talianskeho 
posunkového jazyka 
(LIS) na 
vnútroštátnej úrovni. 
Niektoré regióny 
napriek tomu 
oficiálne uznávajú 
LIS. V Taliansku sa 
navyše v mnohých 
zákonoch a 
správnych 
predpisoch hovorí o 
posunkovej reči a 

Štátna správa a 
samospráva 
podporujú integráciu 
detí s osobitnými 
potrebami do 
spoločnosti a 
poskytujú im 
vzdelávanie, 
zdravotnú 
starostlivosť a 
sociálne služby podľa 
lotyšskej legislatívy. 
Osoba zúčastnená na 
základnom, 
odbornom alebo 
terciárnom 
vzdelávacom 
programe, ktorá 
nedokáže 
kompenzovať svoje 

Dohovor OSN o 
právach osôb so 
zdravotným 
postihnutím. 
 
Európska stratégia 
zamestnanosti venuje 
osobitnú pozornosť 
ľuďom so zdravotným 
postihnutím s cieľom 
zabezpečiť inkluzívne 
trhy práce pre 
uchádzačov o 
zamestnanie a 
znevýhodnené osoby.  
Podľa Ústavy 
Slovenskej republiky a 
antidiskriminačných a 
iných príslušných 
právnych predpisov na 

Ústava Poľskej republiky z 
2. apríla 1997 a uznesenie 
poľského Sejmu z 1. 
augusta 1997 - Charta 
práv osôb so zdravotným 
postihnutím. 
Zákon z 27. augusta 1997 
o odbornej a sociálnej 
rehabilitácii a 
zamestnávaní osôb so 
zdravotným postihnutím. 
Zákon z 19. augusta 2011 
o posunkovej reči a iných 
komunikačných 
prostriedkoch. 
Zákon z 19. júla 2019 o 
zabezpečení prístupu pre 
ľudí so špeciálnymi 
potrebami. 
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sociálne 
zabezpečenie, 
sociálnu 
starostlivosť a 
príležitosti na 
osobný rozvoj;  

• Revidovaná 
európska sociálna 
mapa z roku 1996 
(ratifikovaný zákon);  

• Zákon z roku 2000 
(zákon 17 (III) / 
2000) a 
novelizovaný zákon 
z roku 2011 (zákon 
17 (III) / 2011), ktorý 
kladie dôraz na 
profesionálnu 
rehabilitáciu osôb so 
zdravotným 
postihnutím;  

• Zákon o osobách so 
zdravotným 
postihnutím z roku 
2000 (zákon 127 (I) / 
2000), potom po 
zmenenom a 
doplnenom zákone 

samosprávy povinné 
zamestnávať malé 
percento ľudí so 
zdravotným 
postihnutím vyšším 
ako 50% a zvyšovať 
ich ročnú dovolenku 
o 6 dní.  
• Ako uvádza zákon 
č. 2817/2000, d / 
Nepočujúci alebo 
nedoslýchaví, ktorých 
prvým jazykom je 
posunkový jazyk, sa 
považujú za ľudí so 
špeciálnymi 
výchovno-
vzdelávacími 
potrebami a 
poskytuje sa im buď 
paralelná podpora 
(viac v nasledujúcej 
kapitole) na bežných 
školách alebo 
špeciálne 
organizovaná 
podpora 
prostredníctvom škôl 

zaisťuje sa právo na 
jej používanie.  

• Taliansky zákon o 
zdravotnom 
postihnutí (zákon č. 
104/1992) vyhlasuje 
napríklad právo 
nepočujúcich 
študentov 
zapísaných na 
univerzitu využívať 
tlmočnícke služby v 
posunkovom jazyku 
počas prednášok. 
Ďalej majú právo na 
pomoc pri tlmočení 
do posunkového 
jazyka pri skúškach a 
pri záverečnej 
diskusii o svojej 
práci. Nepočujúci 
majú nárok na 
podporu tlmočníka 
počas výberových 
konaní na miesta 
štátnych 
zamestnancov, 

sluchové postihnutie 
technickými 
pomôckami a u ktorej 
sa na základe 
osvedčenia lekára 
zistilo, že potrebuje 
tlmočníka do 
posunkového jazyka, 
bude mať nárok na 
preklad služby. Na 
základe osvedčenia 
lekára je osobe, ktorá 
nedokáže 
kompenzovať 
sluchové postihnutie 
technickými 
pomôckami, 
poskytnutý tlmočník 
posunkovej reči pre 
právnu komunikáciu. 
Štát zabezpečuje 
sociálnu rehabilitáciu 
sluchovo 
postihnutých osôb 
podľa finančných 
prostriedkov 
pridelených v ročnom 
zákone o štátnom 

Slovensku je 
diskriminácia na 
základe zdravotného 
postihnutia zakázaná. 
Zákonník práce 
ustanovuje zvýšenú 
ochranu osôb so 
zdravotným 
postihnutím v 
pracovnoprávnych 
vzťahoch.  
Zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky o 
posunkovej reči 
nepočujúcich 
Slovenská republika 
rešpektuje a podporuje 
jazykovú a kultúrnu 
identitu komunity 
nepočujúcich a 
oceňuje ich príspevok 
k rozvoju spoločnosti. 
Účelom zákona je 
ustanoviť používanie 
posunkového jazyka 
ako formy 
komunikácie pre 
nepočujúcich, čím sa 

Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným 
postihnutím. 
Ostatné medzinárodné 
akty platné vo všetkých 
krajinách Európskej únie. 
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z roku 2004 (zákon 
57 (I) / 2004) a 
zákona z roku 2007 
(zákon 72 (I) / 2007) 
odkazujú na 
zabezpečenie práva 
osôb so zdravotným 
postihnutím;  

• Zákon 146 (I) / 2009 
podporuje pracovné 
príležitosti pre 
osoby so 
zdravotným 
postihnutím; • 
Európska smernica, 
zákon 118 (I) / 2010, 
ktorým sa zaviedol 
článok 30, ktorý 
uvádza, že 
poskytovatelia 
audiovizuálnych diel 
mediálne služby 
podliehajú jurisdikcii 
republiky a 
zabezpečia, aby ich 
služby boli postupne 
prístupné ľuďom so 
zrakovým alebo 

špeciálneho 
vzdelávania v 
závislosti od povahy 
a rozsahu ich 
problému. Vo 
výnimočných 
prípadoch môže byť 
vzdelávanie 
nepočujúcich ľudí 
poskytované doma.  
• Tiež článok 5A 
ústavy Grécka 
uvádza, že všetky 
osoby majú právo 
zúčastňovať sa na 
informačnej 
spoločnosti a že štát 
je povinný uľahčovať 
výrobu, výmenu, 
šírenie a prístup k 
elektronicky 
prenášaným 
informáciám 

skúšky vodičských 
preukazov, na 
súdnom dvore a na 
úradoch práce.  

• Taliansko je zatiaľ 
jedinou európskou 
krajinou, ktorá 
dosiahla 99,6% 
začlenenie študentov 
so zdravotným 
postihnutím do 
hlavného prúdu 
vzdelanie. Podľa 
zákona v talianskom 
školskom systéme 
neexistujú žiadne 
špeciálne školy ani 
triedy.  

• Zákon 118/1971, 
ktorý všetkým 
deťom priznával 
právo na vzdelávanie 
v bežných triedach, a 
zákon 517/1977 
zrušili špeciálne 
školy.  

rozpočte vrátane 
služieb sociálnej 
rehabilitácie 
hradených zo 
štátneho rozpočtu. 

zabezpečia podmienky 
pre ich uplatnenie v 
spoločnosti.  
Komunikačná forma 
nepočujúcich použitá v 
Slovenskej republike je 
slovenský posunkový 
jazyk. Slovenský 
posunkový jazyk je 
prirodzený jazyk 
komunity 
nepočujúcich, ktorý je 
formovaný 
špecifickými vizuálno-
pohybovými 
prostriedkami, ktoré 
zahŕňajú tvar rúk, ich 
polohu a pohyb, výraz 
tváre, polohu a pohyb 
hlavy a hornej časti 
trupu. Slovenský 
posunkový jazyk má 
základné jazykové 
vlastnosti, je to 
verbálny nesynický 
jazykový systém s 
vlastnou gramatikou a 
posunkovým 
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sluchovým 
postihnutím;  

• Zákon o výchove a 
vzdelávaní detí so 
špeciálnymi 
potrebami z roku 
1999 (113 (I) / 
1999);  

• Mechanizmy 
včasného odhalenia 
detí so špeciálnymi 
potrebami (185 (I) 
2001);  

• Predpisy o výchove 
a vzdelávaní detí so 
špeciálnymi 
potrebami (186 (I) 
2001). 

  

• Zákon 
104/1992 je hlavným 
rámcom pre všetky 
otázky zdravotného 
postihnutia: zaručuje 
konkrétne práva pre 
ľudí so zdravotným 
postihnutím a ich 
rodiny, poskytuje 
pomoc, ustanovuje 
úplnú integráciu a 
prijatie opatrení na 
prevenciu a funkčné 
zotavenie a tiež 
zabezpečuje sociálne, 
ekonomické a právne 
ochrana.  
• Podľa zákona 

118/1971 sú 
samosprávy 
zodpovedné za 
sprístupnenie 
školských budov pre 
všetkých.  

• Zákon 104/1992 
ďalej stanovuje 
odstránenie bariér 

inventárom. Jednotkou 
slovenského 
posunkového jazyka je 
posunok.  
 
Nepočujúci majú právo 
na  
a) používanie 
slovenského 
posunkového jazyka,  
b) vzdelávanie v 
slovenskom 
posunkovom jazyku,  
c) informácie 
používajúce slovenský 
posunkový jazyk v 
televíznom vysielaní 
verejnoprávnej 
inštitúcie,  
d) prístup k 
informáciám verejného 
záujmu a informáciám 
týkajúcich sa práva 
nepočujúcich. 
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(architektonických 
alebo senzorických) 
a zavedenie 
vhodných pomôcok 
a nástrojov na 
podporu žiakov so 
zdravotným 
postihnutím pri 
vzdelávaní a 
odbornej príprave.  

• Miestne orgány 
musia zabezpečiť 
bezplatnú dopravu 
pre ľudí so 
zdravotným 
postihnutím.  

• Žiaci so zdravotným 
postihnutím (...) 
majú právo na úplnú 
účasť v škole života, 
ako sú letné tábory, 
študijné návštevy 
(sprevádzané 
špeciálnymi 
zamestnancami) atď.  

• Zákon 107/2015 
(zákon o dobrej 
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školskej reforme) má 
za cieľ potvrdiť 
ústrednú úlohu školy 
v spoločnosti a zvýšiť 
úroveň vzdelávania a 
zručností všetkých 
študentov na základe 
o jednotlivých 
časoch a štýloch 
učenia sa. 

•  
 
 

Začlenenie nepočujúcich alebo žiakov so sluchovým postihnutím do špeciálnych a bežných škôl 

Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
Vzdelávanie sluchovo 
postihnutých a 
nepočujúcich na 
Cypre prešlo tromi 
dôležitými obdobiami. 
Prvé obdobie sa 
začalo založením 
prvej školy, čo 
znamená rok 1953, a 

Na základe zákona č. 
3699/2008 s 
poslednými zmenami 
zákonom č. 
4638/2019 sa grécky 
posunkový jazyk 
považuje za prvý jazyk 
pre študentov 
nepočujúcich a 

V Taliansku veľká 
väčšina 
nepočujúcich detí 
navštevuje bežné 
verejné školy spolu s 
počujúcimi deťmi a 
výučba sa poskytuje 
podľa troch rôznych 
modelov. 

Od 1. septembra 2019 
existuje 8 
vzdelávacích inštitúcií 
vrátane 4 špeciálnych 
vzdelávacích inštitúcií, 
ktoré realizujú 
špeciálny vzdelávací 
program pre 
študentov so 

Legislatívne je v 
súčasnosti pomerne 
dobre spracovaná 
školská integrácia 
znevýhodnených 
študentov (zákon č. 
245/2008 Z. z. O 
výchove a vzdelávaní). 
Dieťa so zmyslovým, 

Štatistiky nižšie. 
Študenti, ktorí vôbec 
nepoužívajú sluch, sa 
nazývajú hluchí, iným 
študentom (bez ohľadu 
na to, ako hlboko majú 
stratu sluchu) sa hovorí: 
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skončilo sa v roku 
1986. V tomto období 
boli do školy pre 
nepočujúcich výlučne 
zaradení sluchovo 
postihnutí jedinci. 
Druhé obdobie sa 
začalo v roku 1987 a 
skončilo sa v roku 
1992. V tomto období 
sa prvýkrát pokúša o 
začlenenie sluchovo 
postihnutých a 
nepočujúcich 
študentov a vo 
výsledku sa 
ustanovujú prvé 
vzdelávacie jednotky 
pre týchto študentov 
pre všeobecné školy. 
Posledné obdobie, 
ktoré začalo v roku 
1993 a pokračuje až 
do súčasnosti, je 
možno najdôležitejšie, 
pretože sa pokúša o 
úplné začlenenie 
sluchovo 

sluchovo 
postihnutých a za 
druhý jazyk sa 
považuje písaná 
forma moderného 
gréckeho jazyka. 
Orálne vnímanie a 
prejav moderného 
gréckeho jazyka je 
ďalšou sociálnou 
voľbou pre študentov 
nepočujúcich. Grécky 
posunkový jazyk a 
novogrécky jazyk sa 
uznávajú za 
rovnocenné, takže 
vhodným jazykovým 
pedagogickým 
prístupom je 
dvojjazyčné 
vzdelávanie.  
 
Vzdelávanie ľudí so 
špeciálnymi 
výchovno-
vzdelávacími 
potrebami poskytuje 

Nepočujúce deti, 
ktoré nie sú 
vystavené 
posunkovej reči, 
navštevujú bežné 
verejné školy, kde je 
výučba v podstate 
„ústna“. Posunkový 
jazyk sa nepoužíva a 
v škole sa o ňom ani 
nehovorí.  

Rodiny nepočujúcich 
detí vystavených 
posunkovej reči 
majú dve možnosti: 
Požiadať o 
prítomnosť asistenta 
učiteľa (TA) v 
talianskej 
posunkovej reči (LIS) 
v učebni alebo nájsť 
školu s dvojjazyčným 
vzdelávacím 
programom: LIS a 
taliančina pre 

sluchovým 
postihnutím. K 1. 
septembru 2019 
navštevuje 185 
študentov špeciálny 
vzdelávací program 
pre sluch. 
Presný počet 
študentov so 
sluchovým 
postihnutím 
zapísaných do 
bežného vzdelávania 
nie je známy, pretože 
ich registrácia nie je 
formálne 
zaznamenaná. 
Stredná škola 
Valmiera je jediným 
rozvojovým centrom, 
ktoré v Lotyšsku 
poskytuje metodickú 
a konzultačnú 
podporu iným 
vzdelávacím 
inštitúciám, 
študujúcim a ich 
rodičom s cieľom 

fyzickým alebo 
mentálnym postihnutím 
je možné na žiadosť 
rodičov (zákonného 
zástupcu) zaradiť do 
bežnej školy za 
predpokladu, že sú 
odporúčané odborníkmi 
zo zariadenia 
výchovného 
poradenstva. Špeciálny 
pedagóg a psychológ 
príslušného centra 
špeciálnopedagogického 
poradenstva zaujme 
stanovisko k 
individuálnemu 
začleneniu dieťaťa na 
základe jeho odborného 
vyšetrenia a posúdenia 
príslušných súvislostí. 
Tento názor sa v 
určitých intervaloch (2 - 
4 roky) prehodnocuje s 
cieľom objektívne 
posúdiť, ako môže mať 
dieťa zo zvoleného typu 
vzdelávania úžitok, t. J. 

Žiaci základných škôl 
(učebné osnovy pre 
triedy I-III - výučba IT), 
učebné osnovy pre 
triedy IV-VIII - 
informatika) 
nepočujúci: 923; 
nedoslýchavý: 6572; 
 
Žiaci stredných škôl 
(účinné pred zmenami v 
roku 2017 základných 
odborných škôl) 
nepočujúci: 654; 
nedoslýchavý: 1799 
 
3-ročná Branch School I 
stupeň (nové učebné 
osnovy z roku 2017 - 
informatika) 
nepočujúci 103; 
nedoslýchavý 194 
 
5 - ročné odborné 
učilište a 4 roky liceum 
(nové učebné osnovy z 
roku 2017 - informatika) 
nepočujúci 497; 
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postihnutých a 
nepočujúcich jedincov 
a študenti sú zaradení 
do všeobecných škôl, 
ktoré im poskytujú 
príslušné služby. V 
dôsledku vyššie 
uvedeného úsilia a 
zákonov v súčasnosti 
väčšina študentov so 
sluchovým 
postihnutím alebo 
nepočujúcich na 
Cypre navštevuje 
všeobecné školy s 
podporou alebo bez 
podpory, podľa 
prípadu. Škola pre 
nepočujúcich funguje 
hlavne ako 
poskytovateľ rôznych 
služieb pre nich a ich 
rodiny. Učebné 
osnovy sú rovnaké 
ako na bežných 
školách, sú primerane 
upravené pre daný 
jazyk a vyučujú ich 

štát bezplatne na 
štátnych školách.  
 
Forma týchto škôl je 
určená typom a 
stupňom konkrétnych 
vzdelávacích potrieb 
študentov.  
• v bežných školských 
učebniach s 
paralelnou podporou 
učiteľa špeciálneho 
vzdelávania:  
• v špeciálne 
organizovaných a 
primerane personálne 
zabezpečených 
učebniach pre 
integráciu pôsobiacich 
v bežných a 
technických 
odborných školách.  
 
Zahrnutie 
nepočujúcich 
študentov so 
špeciálnymi 
vzdelávacími 

nepočujúcich a 
počujúce deti.  

Veľmi málo štátnych 
škôl ponúka 
dvojjazyčné učebné 
osnovy, ktoré 
zahŕňajú používanie 
taliančiny a LIS vždy 
v triede.  

Školské vzdelávanie 
v Taliansku stále 
neponúka účinnú 
systematickú 
odpoveď na ťažkosti 
spojené s výchovou 
nepočujúcich. 
Prístup k 
vzdelávaniu 
nepočujúcich sa 
tradične zameriava 
na porovnanie 
nepočujúcich so 
sluchovo 
postihnutými 
pozeranie sa na 
nepočujúcich ako na 

podporovať 
začlenenie detí a 
mladých ľudí so 
sluchovým 
postihnutím. 
V Lotyšsku je 89 detí a 
mladých ľudí so 
sluchovým 
postihnutím, ktorí 
navštevujú školské 
programy a ktorým 
pravidelne poskytuje 
poradenstvo a 
metodickú podporu 
vývojové centrum 
Valmiera. 

či bežná škola 
adekvátne uspokojuje 
svoje špeciálne 
vzdelávacie potreby a či 
sa intelektuálny a 
osobný potenciál 
dieťaťa vyvíja úmerne s 
jeho možnosťami. 

nedoslýchavý 1505. 
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zodpovedajúci učitelia 
na každej úrovni a 
predmete. Pokiaľ ide 
o vysokoškolské 
vzdelávanie, Cyperská 
republika uzákonila 
rôzne zariadenia pre 
žiadateľov so 
zdravotným 
postihnutím, ktorí sa 
chcú zúčastniť na 
národných skúškach. 
Uchádzači môžu 
požadovať rôzne 
možnosti, ako 
napríklad predĺženie 
lehoty a 
zjednodušenie 
jazykovej verzie. 6% 
pozícií na verejných 
univerzitách v Cypre 
sa má prideliť 
„cyperským 
kandidátom so 
závažnými 
zdravotnými 
problémami alebo 
inými vážnymi 

potrebami na školách 
bežného 
vzdelávacieho 
systému alebo v 
učebni integrácie je 
obzvlášť zložité z 
dôvodu povahy a 
rozsahu ich 
špeciálnych potrieb.  
 
Vzdelávanie týchto 
detí sa poskytuje:  
a) v špeciálnych 
pedagogických 
školách. Nepočujúci 
alebo nedoslýchaví 
študenti musia byť 
schopní ovládať 
grécky posunkový 
jazyk, aby mohli 
navštevovať tieto 
školy  
 

vizuálnych 
študentov s rôznymi 
učebnými spôsobmi. 
Sociálne náklady na 
túto situáciu sú 
enormné: 
nepočujúci sú často 
vylúčení z písomnej 
komunikácie a v 
mnohých prípadoch 
nemôžu vykonávať 
profesionálne úlohy 
spojené s 
minimálnymi 
kompetenciami v 
písanom jazyku a 
nemôžu sa dostať na 
vyššiu úroveň 
vzdelania.  
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problémami“. 
Dochádzajúci študenti 
si môžu nárokovať 
vybavenie, ako je 
prepis na skúšku, 
zjednodušená esej o 
skúške, pôžitok v 
syntaktických a 
pravopisných 
chybách, 
konkrétnejšie 
tlmočníci 
posunkového jazyka 
pre sluchovo 
postihnutých. Tieto 
úľavy možno 
poskytnúť po 
vyhodnotení žiadateľa 
osobitný výbor 
zodpovedný za 
poskytovanie 
zariadení. Existuje 
mnoho súkromných 
škôl, ktoré sa 
zameriavajú na deti s 
poruchami učenia, a 
MEC ich plne uznáva. 
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Digitálne začlenenie žiakov s hluchotou alebo sluchovým postihnutím 

Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
MoEC vypracovalo 
príručku pre učiteľov, 
ktorá sa má používať 
v „bežných 
učebniach“, ktorá 
zahŕňa bežných 
študentov a 
študentov s 
hluchotou, aby sa 
študenti s hluchotou 
mohli rovnomerne 
zúčastňovať na 
vyučovaní. Na 
podporu rozvoja 
výučby majú študenti 
so sluchovým 
postihnutím prístup k 
počítačom a iným 
vizuálnym pomôckam, 
aby mohli kurzy 

Digitálne práva a 
prístup k informáciám 
(vrátane práva na 
prístup na internet) sú 
podľa gréckeho práva 
uznávané ako právo. 
Najmä článok 5A 
ústavy Grécka. 
je viac ako 50% (pre 
maloletých aj 
dospelých). 
Podľa zákona č. 
4488/2017 sa uvádza, 
že masmédiá by mali 
prijať opatrenia na 
zabezpečenie toho, 
aby ľudia so 
zdravotným 
postihnutím neboli 
diskriminovaní v 

Taliansko zaostáva 
za väčšinou krajín 
OECD, pokiaľ ide o 
vybavenie a využitie 
informačných a 
komunikačných 
technológií (IKT) v 
školách. Napríklad v 
roku 2011 iba 30% 
talianskych 
študentov 8. ročníka 
používalo IKT ako 
bežný vyučovací 
nástroj na hodinách 
prírodovedných 
predmetov, v 
porovnaní s 
priemerne 48% v 
krajine OECD. 
 

V posledných 
niekoľkých rokoch sa 
veľa hovorilo o 
digitálnej priepasti - 
existuje veľká obava, 
že rastúce používanie 
počítačov na 
komunikáciu, obchod, 
občiansku 
angažovanosť a 
samozrejme 
vzdelávanie môže 
viesť k určitým 
nerovnostiam v 
niektorých odvetviach 
EÚ. spoločnosti. 
Preto sa musíme 
zamerať na digitálne 
začlenenie, aby sme 
zabezpečili, že každý v 
spoločnosti bude 

V každej špeciálnej škole 
sú učebne počítačov s 
počítačmi, notebookmi a 
tabletmi s pripojením na 
internet, interaktívne 
tabule a dataprojektory. 
Študenti používajú 
digitálny vzdelávací 
obsah ako klasickú 
vyučovaciu metódu. 

Situácia nepočujúcich 
študentov v Poľsku je 
veľmi zložitá. Je to 
hlavne kvôli politike, 
ktorá sa v tejto oblasti 
dodržiava. Integračné 
vyučovanie a inkluzívne 
vzdelávanie sa 
podporuje už viac ako 
15 rokov, čo má za 
následok trvalé zníženie 
počtu nepočujúcich 
detí v špeciálnych 
zariadeniach. Rastúci 
počet nepočujúcich 
detí v masových 
zariadeniach sa však 
nepremietne do 
schopnosti vzdelávať 
deti so sluchovým 
postihnutím.  
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efektívne 
navštevovať. 
 
V špeciálnych 
jednotkách 
navštevujú kurzy 
výpočtovej techniky 
študenti s akoukoľvek 
formou zdravotného 
postihnutia vrátane 
študentov s 
hluchotou. Hlavnými 
cieľmi týchto kurzov 
sú pre študentov: 
• Rozpoznať použitie 

počítača; 
• Rozpoznávať 
základné programy 
ako Word, Power 
Point atď .; 
• Byť schopný hľadať 
rôzne témy na 
internete; 
• používať počítač na 
podporu iných kurzov; 
• navštevovať 
vzdelávacie kurzy na 
počítači; 

prístupe k 
informáciám. 
V súčasnosti sa 
vynakladá veľké úsilie 
na digitalizáciu 
vzdelávacích 
materiálov pre ľudí s 
nedoslýchavými a 
nedoslýchavými 
ľuďmi. 

V tejto súvislosti 
ministerstvo školstva 
spustilo v roku 2007 
Národný plán pre 
digitálne školy 
(Piano Nazionale 
Scuola Digitale) na 
začleňovanie IKT do 
talianskych učební. 
Malý rozpočet plánu 
však obmedzil 
účinnosť jeho 
rozmanitých 
iniciatív. Z dôvodu 
nedostatku rozpočtu 
a nedostatočného 
dopytu zo strany 
škôl alebo učiteľov 
vstupuje vybavenie 
IKT do talianskych 
tried pomerne 
pomaly. 
Traja z desiatich ľudí 
však zatiaľ nie sú 
bežnými 
používateľmi 
internetu a viac ako 
polovici populácie 

môcť efektívne 
využívať príležitosti, 
ktoré ponúka digitálny 
svet. 
Primárna úloha 
zohráva dostupnosť 
digitálneho 
zariadenia. V tejto 
súvislosti sú 
chudobné vrstvy 
penalizované. 
Kto nemá doma alebo 
v práci počítač (alebo 
smartphone), má 
ťažkosti s prístupom k 
verejným službám, 
nakupovaniu online a 
sociálnym sieťam. 
 Kto nemá počítač, má 
tiež veľkú 
pravdepodobnosť 
slabých IT zručností. 
 Digitálne začlenenie 
však nevyžaduje iba 
dostupnosť počítača. 
Vyžaduje tiež 
zručnosti v používaní 
programov, ako sú 

 
Podľa správy o 
životnom prostredí 
vypracovanej v rámci 
projektu 
„Monitorovanie 
implementácie 
Dohovoru o právach 
osôb so zdravotným 
postihnutím“ v rokoch 
2016 - 2017, hoci 
mnoho ľudí podporuje 
inkluzívne vzdelávanie, 
významná časť 
komunity nepočujúcich 
je proti trend úplného 
opustenia špeciálnych 
škôl pre nepočujúce 
deti. Táto pozícia 
vyplýva hlavne z 
hodnotenia situácie vo 
verejnom a inkluzívnom 
vzdelávaní.  
 
Inkluzívne a integračné 
vzdelávanie v Poľsku 
neposkytuje 
nepočujúcemu dieťaťu 
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• Používať internet 
ako spôsob 
komunikácie (e-mail 
atď.) S inými ľuďmi a 
uvedomovať si riziká, 
ktoré z toho 
vyplývajú. 

 

stále chýbajú 
základné digitálne 
zručnosti. 

Word a Excel, a 
predovšetkým 
internetu. 

podmienky stanovené 
v Článok 24 ods. 3 
písm. B) a c) Dohovoru 
OSN o právach osôb so 
zdravotným 
postihnutím, a teda 
neposkytuje 
podmienky pre 
bezplatný a 
prispôsobený 
vzdelávací rozvoj 
študenta. 
 

 

1 K dispozícii na: http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/ekpaideftiko_yliko/diathematiki_prosengisi.pdf  

2019-1-PL01-KA201-065123  

Integrácia digitálnych technológií, kódovania a robotiky do národných učebných osnov na základných a stredných školách a 
školách odborného vzdelávania a prípravy 

Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
Kurz IKT ešte nie je 
samostatným kurzom 
na základnej škole, 
ešte menej kurzom 

Grécko je jednou z 3 
krajín v Európe, ktoré 
majú najvyšší počet 
odporúčaných hodín 

V porovnaní s inými 
vyspelými krajinami 
je prístup k 
digitálnym 

Lotyšský vzdelávací 
zákon definuje 
digitálne učebné 
pomôcky (ďalej len 

V našich špeciálnych 
školách pre nižšie 
stredné školy sa študenti 
učia predmet 

Základné učebné 
osnovy pre výučbu sú 
rovnaké pre študentov 
so sluchovým 
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ako Robotika. 
Edukačná robotika 
však bola predstavená 
v rámci kurzu „Dizajn 
a technológia“, v 
ktorom sa objavujú 
zručnosti STE (A) M. 
Kurz „Dizajn a 
technológia“ sa 
dodáva na 5. a 6. 
ročníku (10 - 12 
rokov) a jeho cieľom 
je technologicky 
gramotne študovať 
študentov takto: 
a. Technologické 
znalosti 
b. Technologické 
zručnosti a 
kompetencie 
c. Hodnoty, postoje a 
skúsenosti pri riešení 
technologických 
problémov 
 
Robotika bola 
predstavená v roku 
2009 a dnes je 

pre IKT ako povinný 
samostatný predmet 
v základnom 
vzdelávaní (okolo 150 
hodín). 
Reforma učebných 
osnov, ktorá je 
súčasťou gréckej 
stratégie digitálnych 
škôl, má dva ciele: 
1) Certifikované 
vedomosti o IKT 
všetkých študentov 
stredného 
vzdelávania 
(prostredníctvom 
systému celoštátnych 
skúšok). 
1) 2) Zvyšovanie 

digitálnych 
kompetencií 
študentov s 
osobitným 
dôrazom na 
digitálne 
vzdelávanie, 
gramotnosť v 
oblasti IKT, 

technológiám na 
talianskych školách 
nízky (Európska únia 
2013). V rokoch 
2011 - 2012 bol 
pomer počítačov k 
študentom na 
základných školách 
šesť na 100 (priemer 
EÚ 14,5) a 80% 
študentov 
navštevovalo školy s 
nízkou alebo 
žiadnou úrovňou 
internetového 
pripojenia. 
 
Ako samostatný 
disciplinárny 
predmet sa 
informatika vyučuje 
iba na technicky 
zameraných 
stredných školách. 
Zákon o školstve z 
roku 2015 (ktorý v 
čase písania tohto 
článku prešiel 

„DTA“), ako sú 
elektronické 
publikácie a ďalšie 
zdroje potrebné na 
implementáciu 
vzdelávacích 
programov. Na 
lotyšských školách sa 
používajú tieto DTA: 
e-knihy, audioknihy a 
digitálne vizuálne 
pomôcky. V 
súčasnosti dostupné 
DTA sa vyznačujú 
nízkou interaktivitou. 
Nie je možné potvrdiť 
vzájomný vzťah medzi 
použitím DTA a 
väčšou kompetenciou 
a zručnosťami v 
oblasti IT. Školy 
väčšinou nepoužívajú 
digitálne materiály a 
technológie. Hlavnými 
prekážkami sú 
nedostatok 
finančných zdrojov a 
nepripravenosť 

„Informatika“. Poslaním 
výučby informatiky je 
viesť študentov k 
pochopeniu základných 
pojmov, postupov a 
techník používaných pri 
práci s údajmi a toku 
informácií v 
počítačových systémoch. 
 
Učebné osnovy zahŕňajú 
tematické celky týkajúce 
sa postupov, riešenia 
problémov, 
algoritmického myslenia. 
Štandardom výkonu je 
poznať možnosti použitia 
programovacieho jazyka 
Imagine. A na vyššom 
sekundárnom vzdelávaní 
sa učia pracovať s 
programovacími jazykmi 
C, Pascal, HTML, CSS. 
Vďaka robotike ešte 
nemali možnosť vyskúšať 
alebo sa učiť. Na 
Slovensku pracuje s 
robotikou málo 

postihnutím a 
sluchovým 
postihnutím. Výučba IT 
v poľských školách sa 
začína na prvom stupni 
základnej školy. 
 
Robotika v škole je 
nová téma, ktorá sa po 
prvýkrát predstavila v 
základných učebných 
osnovách tried IT pre 
základnú školu v roku 
2017 a v učebných 
osnovách pre stredné 
školy od roku 2018. 
Tieto dokumenty 
neurčujú rozsah otázok 
týkajúcich sa robotiky, 
ale zaoberajú sa nimi 
ako voliteľné. 
Podľa nového 
základného učebného 
plánu IT kurzov pre 
základnú školu študent: 
„Programy vizuálne: (…) 
b) jednotlivé príkazy 
alebo ich sekvencie 
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Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
súčasťou formálneho 
študijného programu 
„Dizajn a technológia“ 
v module „Systémová 
a riadiaca 
technológia“ s 
perspektívou 
rozšírenia ich 
prítomnosti v blízkej 
budúcnosti. 

všeobecné 
využívanie 
digitálnych 
technológií a 
otvorené 
technológie a 
zdroje, kódovanie a 
programovanie a 
rozvoj sociálnych 
postojov a 
zručností 
(elektronické 
občianstvo). 

parlamentom) však 
okrem iných 
opatrení týkajúcich 
sa IKT obsahuje aj 
politickú iniciatívu 
na podporu 
kódovania a 
počítačového 
myslenia na 
základných školách. 
Cieľom je do roku 
2017 zapojiť 25% 
všetkých základných 
škôl do voliteľného 
programu v štýle 
Hodiny kódu, pričom 
9% je zapojených na 
pokročilejšej úrovni. 

učiteľov na správu 
týchto materiálov. 
Inovatívne učebné 
nástroje, ako sú 
robotické súpravy, 3D 
tlačiarne, sa používajú 
príležitostne a nie sú 
integrované do 
školských osnov. 
Komerčné DTA sa 
všeobecne používajú 
na vysokých školách. 
Existujú však 
bezplatné materiály 
vyvinuté pre tento 
účel. Používajú sa iba 
príležitostne a 
zahŕňajú interaktívne 
mapy, aplikácie a 
online stránky. Učenie 
proces vo 
všeobecných 
vzdelávacích 
inštitúciách v Lotyšsku 
nevyužíva rozsiahle 
technológie. Školy 
zvyčajne používajú 
počítače, interaktívne 

základných škôl, ale 
univerzity technického 
typu pracujú naplno, 
experimentujú s vývojom 
automatizácie, 
vylepšeniami. 

ovládajúce robota 
alebo objekt na 
obrazovke počítača 
alebo iného digitálneho 
zariadenia “. 
a: 
„Formuluje a zapisuje 
algoritmy, príkazy, 
ktoré pozostávajú z: 
(...) 
c) ovládanie robota 
alebo objektu na 
obrazovke “. 
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Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
tabule a niekedy 
tablety. Študenti 
používajú tieto 
nástroje viac na rozvoj 
svojich schopností ako 
na zdokonalenie 
procesu učenia. 

 

 

 

Infraštruktúra, vybavenie, zdroje a nástroje na podporu výučby kódovania a robotiky 

Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
Pokiaľ ide o 
infraštruktúru, MoEC 
neustále poskytuje 
pokrokové IKT 
vybavenie všetkým 
štátnym školám na 
Cypre, ako sú stolné 
počítače, notebooky, 
interaktívne tabule, 
tlačiarne, skenery, 
videoprojektory a 
počítačové učebne. 

Podľa indexu 
digitálnej ekonomiky 
a spoločnosti (DESI) z 
roku 2019, ktorý je 
zloženým 
ukazovateľom, ktorý 
sumarizuje príslušné 
ukazovatele 
digitálneho výkonu 
Európy, patrí Grécko 
medzi najnižšie 
digitálne ekonomiky 

V Taliansku sú 
väčšinou počítače 
skôr stolnými 
počítačmi ako 
notebookmi, patrí 
však medzi krajiny s 
najnižším percentom 
študentov, ktorí 
majú v 8. ročníku 
prístup k počítačom 
pripojeným k 
internetu v Európe 

Väčšina škôl je 
technicky dobre 
vybavená. Majú jednu 
alebo viac 
počítačových učební, 
výkonné pripojenie na 
internet, interaktívne 
tabule, projektory, 
notebooky, 
prírodovedné učebne 
atď. Školy preto môžu 

Prevažne špeciálne školy 
na Slovensku sú 
vybavené modernými 
informačnými a 
komunikačnými 
technológiami. Všetky 
triedy sú vybavené 
interaktívnymi tabuľami, 
máme tiež tri 
multimediálne učebne a 
tri učebne s vybavením 
pre výučbu 

Vo veľkej väčšine 
základných škôl ide o 
počítačové 
mikropočítače s jednou 
z verzií operačného 
systému Windows. 
Príležitostne existujú 
mikropočítače 
Macintosh od 
spoločnosti Apple s ich 
operačným systémom. 
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Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
Štúdia pripravená pre 
Európsku komisiu 
(IpsosMori, 2019) 
ukázala, že cyperské 
všeobecné školy sú v 
porovnaní s 
európskym 
priemerom čiastočne 
digitálne vybavené. 
Študentov, ktorí 
používajú počítač na 
výučbu detí v škole, je 
na Cypre 37%, zatiaľ 
čo v EÚ ich podiel 
dosahuje 58%. 

(tretie od posledných 
- pozri obrázok 2) z 
členských štátov EÚ. 
Okrem toho druhý 
prieskum EK pre 
školy: IKT vo 
vzdelávaní, ktorý sa 
uskutočnil v roku 
2019 na viac ako 400 
školách v Grécku, 
ukázal, že v porovnaní 
s priemerom EÚ 
existuje menej 
digitálne vybavených 
a prepojených škôl na 
všetkých úrovniach. 

(obr. 6.2). Pokiaľ ide 
o prenosné počítače 
pripojené k 
internetu, v 8. 
ročníku patrí 
Taliansko do spodnej 
skupiny krajín a 
rovnaká situácia je aj 
vo všetkých 
ostatných stupňoch. 
Čím vyššie je 
percento študentov 
z rodín s nízkym 
príjmom v škole, tým 
menej online 
notebookov býva k 
dispozícii na 
odborných školách v 
Taliansku. Počítače 
sa nachádzajú 
hlavne v 
špecializovaných 
laboratóriách 
všetkých stupňov, čo 
je výrazne vyššie ako 
vo väčšine krajín pri 
stupni 4, okolo 80% 

pri výučbe využívať 
digitálne technológie. 
Podľa Ústredného 
štatistického úradu 
(CSB) v roku 2016 
používalo internet 
pravidelne 100% 
študentov, zatiaľ čo 
pripojenie na internet 
malo 96,1% rodín s 
deťmi. 

elektrotechniky. Dotácie 
zo štátneho rozpočtu 
nám však nestačia na 
modernizáciu 
technického vybavenia, 
ani na zakúpenie nových 
aplikačných programov. 

V mnohých prípadoch 
ide o staré počítače 
(staršie ako tri roky). 

Za zmienku stojí, že 
paradoxne platí, že čím 
mladší a menej skúsený 
používateľ, tým lepšie 
vybavenie potrebuje. 

Situácia v špeciálnych 
školách je lepšia. Každá 
škola má IT miestnosť s 
prístupom na internet. 
Každá učebňa má 
minimálne jeden 
počítač učiteľa a 5 až 15 
študentov. Počítače 
majú operačné systémy 
Windows od verzie XP 
do verzie 10 (veľká 
väčšina je 7 alebo 10). 

Poľská národná 
vzdelávacia sieť - OSE je 
program verejnej 
telekomunikačnej siete, 
ktorý umožňuje školám 
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vo všetkých 
ostatných ročníkoch. 

prístup k rýchlemu, 
bezplatnému a 
zabezpečenému 
internetu. 

 

 

 

Formálne a neformálne príležitosti, iniciatívy, programy atď. súvisiace s kódovaním a robotikou. 

Cyprus Grécko Taliansko Lotyšsko Slovensko Poľsko 
Na Cypre existuje 
niekoľko možností 
formátovania. 
Napríklad rámec 
„Systémová a riadiaca 
technológia“ 
(navrhnutý v roku 
2018), ktorý je 
adresovaný žiakom 
základných škôl na 6. 
ročníku. 
Je tiež potrebné 
poznamenať, že 
Cyperský pedagogický 
inštitút organizuje 

Ako už bolo 
spomenuté, 
pedagogická robotika 
nie je vyučovacím 
predmetom v 
gréckych štátnych 
školách. Na základe 
osobného záujmu a 
znalostí predmetu 
však učitelia 
uplatňujú robotické 
vzdelávacie činnosti a 
začleňujú ich do 
výučby. Náklady na 
robotické súpravy v 

V súčasnosti existuje 
niekoľko iniciatív 
zameraných na 
využívanie robotiky, 
najmä na 
technických školách, 
na zvýšenie účasti a 
zapojenia mladých 
študentov do 
vedeckých štúdií. 
Tvorba kódovania: 
Projekt obsahuje 
sériu receptov s 
prísadami, krokmi a 
časom potrebným 

Žiadne dáta Školské vzdelávanie 
zahŕňa: exkurzie, kvízy a 
súťaže, diskusie s 
odborníkmi, účasť na 
mimoškolských 
súťažiach, exkurzie a 
výstavy, prax v 
elektrotechnických a IT 
firmách atď. 

V Poľsku existuje 38 
stredných odborných 
škôl (iba špecializácia 
IT), 50 
postsekundárnych 
(neterciárnych) škôl IT a 
38 vysokých škôl 
(univerzity a 
polytechniky) IT 
oddelenia (inžinierske, 
bakalárske a 
magisterské programy - 
6 a 7 úrovní 
európskeho 
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niekoľko vzdelávacích 
seminárov s cieľom 
zvýšiť profesionálny 
rozvoj učiteľa. 

kombinácii s 
nedostatkom 
technických znalostí 
učiteľov bohužiaľ 
predstavujú hlavné 
brzdiace faktory pre 
úplnú integráciu 
vzdelávacej robotiky 
do škôl. 
Na druhej strane 
mimo školy existujú 
rôzne dostupné 
aktivity, príležitosti, 
iniciatívy a programy 
súvisiace najmä s 
programovaním a 
robotikou a 
vzdelávacou 
robotikou. 

pre učiteľov, ktorí 
chcú inovovať 
didaktiku počínajúc 
ľahko dostupnými 
prostriedkami a 
nástrojmi. 
Vstúpte do sveta 
umelej inteligencie: 
Online kurz, ktorý sa 
na Matere predstavil 
na štvrtom vydaní 
Microsoft Edu Day, 
laboratórium a kurz 
s názvom „Vstúpte 
do svetovej umelej 
inteligencie“ („Enter 
the World of AI“) 
vyvinutý pre 
program Ambizione 
Italia for Schools. 
V Taliansku sú k 
dispozícii aj 
európske projekty. 

Kvalifikačný rámec). 
Učenie je bezplatné. 

V Poľsku môžete tiež 
navštevovať kurzy 
odbornej kvalifikácie v 
špecializácii IT. Po 
tomto kurze môžete 
absolvovať odbornú 
skúšku (aj po ukončení 
odbornej školy) na 
potvrdenie kvalifikácie 
IT špecialistu (úroveň 5 
európskeho 
kvalifikačného rámca). 

V Poľsku tiež existujú 
spoločnosti ponúkajúce 
množstvo platených 
kurzov IT. 
Najpopulárnejšie sú 
Coders Lab Sp. z o.o., 
Akadémia vývoja 
softvéru, IT akadémia 
atď. Náklady na tieto 
kurzy sú minimálne 2 
800 EUR (a viac). 



robotics4deaf.eu 

III. Rámec kompetencií 

Rámec kompetencií zahŕňa modulov, ktoré majú 

byť zahrnuté do kurzu odbornej prípravy. Okrem 

toho obsah vychádza z výsledkov prieskumu IO1, 

ako aj z návrhov partnerov. Moduly zahŕňajú témy 

úvodu do robotiky a STEM a tvorivé scenáre s cieľom 

naučiť študentov s hluchotou alebo sluchovým 

postihnutím stavať a programovať roboty. 

Dokument obsahuje:  

• Opis intelektuálneho výstupu 1: 

ROBOTICS4DEAF INKLUZÍVNY INDEX: 

MAPOVANIE SPEKTRÁLNEJ SÚČASTI, 

IDENTIFIKÁCIA POŽIADAVIEK A 

KONŠTRUKCIA CIEĽOVÉHO KOMPETENČNÉHO RÁMCA PRE ROBOTICS/ CODING  

• - Ciele intelektuálneho výstupu 1 a činnosti, ktorými sa partneri podieľali na dosiahnutí 

cieľov; 

• - Metodika navrhovania rámca  

• - Plán výučby. 

 

V prvej časti rámca kompetencií čitateľ môže očakávať opis referenčného výskumu - zber 
a analýza údajov so zhrnutím výsledkov prieskumu - ktorý bol základom pre štúdiu Rámec 
kompetencií.  
 

Metodika obsahuje charakteristiku dvoch modulov. Modul 1 Rámec kompetencií 
Robotics4Deaf má za cieľ položiť základy potrebné pre účastníkov - študentov, aby mohli začať 
svoju cestu do sveta kódovania a robotiky. Predstavuje zvolenú robotickú stavebnicu (The 
Lego Boost) prostredníctvom návodu na zostavenie viacúčelového robotického vozítka s 
názvom SMARC (SMArt Robotic & Coding).  
 
Prečo práve SMARC? Pretože je to: 

• jednoduchý návod,  
• len niekoľko kusov, 
• používa všetky motory a senzory  
• dá sa upraviť tak, aby vyhovoval rôznym scenárom. 
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Predstavia sa základné koncepty kódovania a typické použitia motorov a senzorov, ktoré 

sa implementujú prostredníctvom rôznych úloh. Slúži ako odrazový mostík pre študentov, aby 

mohli plynule a stupňovaným spôsobom prejsť k zložitejším scenárom stanoveným v module 

2. Druhý modul je rozdelený na dve časti. V prvej časti sa žiaci oboch vekových skupín 

oboznámia s robotom Vernie a M.T.R.4.  

 

Žiaci budú používať aplikáciu Lego Boost spolu s 

ďalšími vzdelávacími materiálmi, aby sa oboznámili s 

funkciami robotov. V druhej časti modulu 2 budú 

študenti aplikovať získané vedomosti v štyroch 

vzdelávacích scenároch.  

Vzdelávacie scenáre sú inšpirované nasledujúcimi 

témami:  

• Mytológia  

• Výskum vesmíru  

• Majster kuchár  

• Environmentálne povedomie.  

Každý scenár má dve rôzne verzie. Prvá verzia je určená pre žiakov vo veku 10 - 14 rokov, 

zatiaľ čo druhá je určená pre žiakov vo veku 15 až 21 rokov, celkovo teda máme 8 vzdelávacích 

scenárov. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma verziami spočíva v tom, že v druhej verzii sú 

úlohy, ktoré musia študenti splniť, zložitejšie a vyžadujú si použitie všetkých dostupných 

senzorov a podprogramov. Naopak, úlohy prvej verzie sú jednoduchšie a žiaci ich môžu riešiť 

bez použitia podprogramov. Takto máme k dispozícii vzdelávací materiál, ktorý má jednotnú 

štruktúru, ale zároveň je prispôsobený rôznym vzdelávacím potrebám oboch vekových skupín. 
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ROBOTICS4DEAF Rámec kompetencií 

MODUL 1 - ROZVOJ ZÁKLADNÉHO KÓDOVANIA A STEM SCHOPNOSTI Veková skupina 
Hlavný 
cieľ 

Predstaviť žiakom základných a stredných škôl so sluchovým 
postihnutím oblasť robotiky a kódovania pomocou platformy Lego 
Boost 

10-14 
rokov 

15-21 
rokov 

V
ýs

le
dk

y 
vz

de
lá

va
ni

a 

Naučte sa zostrojiť viacúčelového robota s názvom SMARC - 

SMArt Robotic and Coding podľa súboru daných stavebných 

pokynov. 

✔ ✔ 

Naučte sa programovať robota SMARC pomocou aplikácie 

Lego Boost Creative Canva Coding App z tabletu 

✔ ✔ 

Naučte sa základné princípy kódovania: sekvencia, výber a 

iterácia 

✔ ✔ 

Naučte sa programovať robota na vykonávanie pohybov  ✔ ✔ 

Naučte sa využívať údaje zo snímača robota, napríklad 

vstupy farieb a vzdialenosti 

✔ ✔ 

Naučte sa, ako naprogramovať robota na rozpoznávanie 

prekážok 

✔ ✔ 

Naučte sa, ako naprogramovať robota na rozpoznávanie 

farieb z nastavenej palety farieb 

✔ ✔ 

Naučte sa merať intenzitu odrazeného svetla  ✔ ✔ 

naučiť sa merať vzdialenosť od objektu 
 

✔ 

Naučte sa využívať možnosť diaľkového ovládania a spúšťať 

pohyb a udalosti  

✔ ✔ 

Naučte sa používať premenné a operátory 
 

✔ 
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Ve

do
m

os
ti  

Študenti by mali byť schopní: 10-14 

rokov 

15-21 

rokov 

Pochopiť použitie elektronických častí: Move Hub (pohybové centrá), 

Color (Farby), Distance Sensor (senzor vzdialenosti) a Interactive Motor 

(interaktívny motor) 

✔ ✔ 

Pochopiť, ako sa používa snímač a ako funguje ✔ ✔ 

Pochopiť rôzne programovacie bloky dostupné v aplikácii Lego Boost: 

Žlté bloky na riadenie toku programu ✔ ✔ 

Oranžové bloky použité pre snímač farieb a vzdialenosti ✔ ✔ 

Zelené bloky používané na dosiahnutie pohybu ✔ ✔ 

Fialové bloky, ktoré sa používajú na nastavenie LED diódy rozbočovača a 

senzora na vyžarovanie konkrétnej farby 

✔ ✔ 

Modré a tyrkysové bloky pre špeciálne akcie, napr. výroba MTR4 na 

zasiahnutie hummerom do objektu alebo nasmerovanie Vernie na 

tanec 

✔ ✔ 

Biele bloky pre pokročilé programovanie, napr. vytváranie náhodných 

čísel pomocou generátora čísel, matematické a logické operácie ako 

sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, ako aj kontrola, či je premenná 

rovnaká, menšia alebo väčšia ako dané číslo 

 
✔ 

Sivý blok používaný na vytváranie podprogramov zoskupením rôznych 

akcií do jedného bloku 

 
✔ 

Pochopiť tri typy iteračných blokov 
Forever Loops, ktoré navždy opakujú sadu kódov 
For Loops, ktoré opakujú sadu kódov pre danú skupinu opakovaní 
While Loops, ktorý vyžaduje, aby bola splnená podmienka na 

opakovanie konkrétnej sady kódu 

✔ ✔ 

Pochopiť, ako fungujú bloky Selection (IF-THEN-ELSE) a kedy bude bežať 

sada kódu v závislosti od stavu 

✔ ✔ 

Pochopiť, čo je to premenná a ako ich používať v rôznych operáciách 
 

✔ 
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Zr

uč
no

st
i 

Študenti by mali byť schopní: 10-14 
rokov 

15-21 
rokov 

Dať dokopy rôzne klasické kúsky z lega ✔ ✔ 

Zostaviť technické a elektronické diely Lego pomocou 

konektorov Technic 

✔ ✔ 

Zostaviť odporúčaného robota (SMARC) podľa pokynov 

uvedených v podrobnom sprievodcovi 

✔ ✔ 

Voľne sa pohybovať v prostredí aplikácie Lego Boost ✔ ✔ 

Vytvoriť nové programy pomocou dostupných blokov prostredia 

LEGO BOOST Creative Canva 

✔ ✔ 

Pomocou sady blokov posunúť SMARC v priamom smere 

dopredu alebo dozadu a tiež sa otočte doľava alebo doprava na 

stanovený počet stupňov 

✔ ✔ 

Použiť žlté bloky na opakovanie kódu ✔ ✔ 

Pripojiť snímač farieb a vzdialenosti. 
Pomocou oranžových blokov detegujte prekážky 
Pomocou kombinácie blokov detegujte prekážky a farby 
Použite kombináciu blokov, aby ste mohli robiť rozhodnutia na 
základe vstupu snímača 

✔ ✔ 

Pomocou diaľkového ovládača spustiť pohyb a udalosti ✔ ✔ 

Použiť vstup intenzity odrazeného svetla zo svetelného senzora 

a urobte robot pohybom po preddefinovanej ceste - čiernej 

čiare 

 
✔ 

Použiť vstup intenzity odrazeného svetla zo svetelného senzora 

a nechajte robota, aby sledoval stranu steny - objektu 

 
✔ 

Použiť biele bloky a nastavte premenné na kódovanie SMARC 
 

✔ 

Pri kódovaní SMARC používať rôznych operátorov 
 

✔ 
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Študenti by mali získať 
tieto poznatky: 

10-14 
rokov 

15-21  
rokov 

• Zručnosti v oblasti spolupráce 

• Tímová práca 

• Komunikačné zručnosti  

• Projektové riadenie 

• Koordinácia 

• Kritické pozorovanie 

• Riadenie času 

• Plánovanie/rozvrhovanie 

• Pozornosť k detailom 

• Počúvanie 

• Výmena nápadov 

• Riešenie problémov  

• Rozhodovanie 

• Experimentovanie 

• Sústredenie 

• Stanovenie cieľov 

• Pamäť 

• Prezentačné zručnosti 

• Kreativita 

✔ ✔ 
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MODUL 2: TVORIVÉ SCENÁRE 

STAVBA A PROGRAMOVANIE ROBOTOV 

Hlavný cieľ Prehľad niektorých štandardných modelov v súbore nástrojov: Robot Vernie a 

MTR4 

Výsledky 

vzdelávania 

Ako zostrojiť a naprogramovať robota Vernieho 

Štíhly návod na zostavenie a naprogramovanie MTR4  

Naučte sa používať štandardné modely ako referenčný bod a odtiaľ 

pokračovať ďalej a rozširovať postavené 

Naučiť sa upravovať existujúce programy a tiež vytvárať vlastné od začiatku 

Zručnosti Študenti by mali vedieť: 

Prejsť a dokončiť dostupné úlohy a programy aplikácie Lego Boost 

oužívať štandardné modely ako referenčný bod, rozvíjať ďalšie nápady a 

vytvárať programy  

Pridať vlastnú predstavivosť a kritické myslenie na rozšírenie možností 

programovania nad rámec pôvodných návrhov 

Vytvárať vlastné projekty s využitím kombinácie pohybov motora a vstupov zo 

senzorov 
 

Jemné  zručnosti Tímová práca 

Zručnosti v oblasti spolupráce 

Komunikačné zručnosti  

Kreativita 

Riešenie problémov  

rozhodovanie 

Experimentovanie 
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DEJINNÝ SCENÁR - HERKULOVE PRÁCE I  
(10-14 rokov) 

Hlavný cieľ  
V tomto scenári sa študenti oboznámia s legendou o Herkulovi a jeho slávnych 
prácach.  
Zostavia a naprogramujú robota (Vernie) rovnako ako bájny Herkules a naučia 
sa jednoduché príkazy na pohyb a základné programy na detekciu prekážok. 
Budú musieť naprogramovať Herkula tak, aby vyriešil súbor problémov, ktoré 
im budú zadané, ako napr: 
     a) prinútiť Herkula pohybovať sa po Peloponéze  
     b) Spoznať nemejského leva, lernskú hydru a kerynskú laň 
     c) prenasledovať Kerynského hinda v rôznych častiach Grécka 
 
Na záver budú diskutovať o otázkach týkajúcich sa ochrany a zachovania 
významných kultúrnych pamiatok. 
PREDPOKLADY 
Neexistujú žiadne kognitívne predpoklady.  

Výsledky 
vzdelávania 

Študenti sa naučia:  
Mýtus o Herkulových prácach 
Význam zachovania kultúry 

Vedomosti Rozvíjať vedomosti o mytológii  
Rozvíjať vedomosti o histórii 
Zostaviť funkčného robota 
Oboznámiť sa so snímačom vzdialenosti a motormi robota a rozvíjať zručnosti, 
ako ich používať vo funkčnom programe 
Vypočítať obvod Peloponézu a rýchlosť Ceryneiinho syna 
Oboznámiť sa so snímačmi vzdialenosti robota a naučiť sa ich používať v 
základných programoch na zisťovanie prekážok   
Naučiť sa jednoduché príkazy na pohyb 
Oboznámiť sa s jednoduchými programami "metódy jedného štartu" 

Relevantný 
predmet 

História 
Mytológia 
Zachovanie kultúry 

Jemné zručnosti Kreativita 
Tímová práca 
Riešenie problémov 

HISTORICKÝ SCENÁR - HERKULOVE PRÁCE II  
(15-21 rokov) 
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Hlavný cieľ V tomto scenári sa študenti oboznámia s legendou o Herkulovi a jeho slávnych 
prácach.  
Zostavia a naprogramujú robota (Vernie) rovnako ako bájny Herkules a naučia 
sa jednoduché príkazy na pohyb a základné programy na detekciu prekážok. 
Budú musieť naprogramovať Herkula tak, aby vyriešil súbor problémov, ktoré 
im budú zadané, ako napr: 
       a) prinútiť Herkula pohybovať sa po Peloponéze  
       b) Spoznať nemejského leva, lernskú hydru a kerynskú laň 
       c) Nájsť spôsob, ako zrušiť regeneračné schopnosti Lernejskej hydry 
       d) Sledujte Kerynského hinda v rôznych častiach Grécka 
       e) Nájdi spôsob, ako zmeniť smer riek Alpheus a Peneus, aby sa vyplavili 
Augiášove stajne 
 
Na záver budú diskutovať o otázkach súvisiacich s ochranou a zachovaním 
významných kultúrnych pamiatok. 
PREDPOKLADY 
Neexistujú žiadne kognitívne predpoklady. 
Na záver budú diskutovať o otázkach súvisiacich s ochranou a zachovaním 
významných kultúrnych pamiatok. 
PREDPOKLADY 
Neexistujú žiadne kognitívne predpoklady.  

Výsledky 
vzdelávania 

Študenti sa naučia:  
Mýtus o Herkulových prácach 
Význam zachovania kultúry 

Vedomosti Rozvíjať vedomosti o mytológii  
Rozvíjať vedomosti o histórii 
Zostaviť funkčného robota 
Oboznámiť sa so snímačmi vzdialenosti a farieb a motormi robota a rozvíjať 
zručnosti, ako ich používať vo funkčnom programe 
Vypočítať obvod Peloponézu a rýchlosť Ceryneovho zadku 
Oboznámiť sa so snímačmi vzdialenosti a farieb robota a naučiť sa ich používať 
v základných a pokročilejších programoch na zisťovanie prekážok   
Naučiť sa jednoduché a pokročilejšie príkazy na pohyb 
Zoznámiť sa s pokročilými programami a podprogramami "metódy viacerých 
štartov"   

Relevantný 
predmet 

História 
Mytológia 
Zachovanie kultúry 

Jemné  
zručnosti 

Kreativita 
Tímová práca 
Riešenie problémov 
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VESMÍRNY SCENÁR - ROBOT ZO ZEME DO VESMÍRU I  
(10-14 rokov) 

Hlavný cieľ V tomto scenári žiaci spoznajú planéty našej slnečnej sústavy a naprogramujú 
robota, aby ich preskúmal. Žiaci zostavia robota alebo upravia niektorého z 
existujúcich (SMARC, Vernie alebo MTR4) a budú ho používať ako vesmírnu loď s 
cieľom vykonať niekoľko misií. 
Budú musieť naprogramovať robota tak, aby vyriešil súbor problémov, ktoré im 
budú zadané, ako napr: 
       a) cestovať zo Zeme na iné planéty 
       b) Odhaliť objekty, ktoré bránia vesmírnej lodi v ceste do slnečnej sústavy, a     
           vyhnúť sa im 
       c) Naplánovať pátraciu a záchrannú misiu, pri ktorej je potrebné zachytiť 
poškodenú družicu obiehajúcu okolo Marsu a vrátiť ju na Zem na opravu 
Na záver budú diskutovať o otázkach spojených s výskumom vesmíru, o 
ťažkostiach, zmenách, ktoré takáto činnosť prinesie, a o jej vplyve na ľudstvo. 
 
PREDPOKLADY 
Neexistujú žiadne kognitívne predpoklady.  

Výsledky 

vzdelávania 

Študenti sa naučia:  

Rozdiely medzi planétami, hviezdami a kométami 

Planéty našej slnečnej sústavy 

Základné vlastnosti každej planéty v našej slnečnej sústave 

Vedomosti Rozvíjať vedomosti o astronómii  
Zostaviť funkčného robota 
Oboznámiť sa so snímačom vzdialenosti a motormi robota a rozvíjať zručnosti, 
ako ich používať vo funkčnom programe 
Vypočítať vzdialenosť Zeme od iných planét 
Oboznámiť sa so snímačmi vzdialenosti robota a naučiť sa ich používať v 
základných programoch na zisťovanie prekážok   
Naučiť sa jednoduché príkazy na pohyb 
Oboznámiť sa s jednoduchými programami "metódy jedného štartu" 

Relevantný 

predmet 

Astronómia 

Jemné 

zručnosti 

Kreativita 
Tímová práca 
Riešenie problémov 

VESMÍRNY SCENÁR - ROBOT ZO ZEME DO VESMÍRU II  

(15-21 rokov) 
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Hlavný cieľ V tomto scenári žiaci spoznajú planéty našej slnečnej sústavy a naprogramujú 
robota, aby ich preskúmal. Žiaci zostavia robota alebo upravia niektorého z 
existujúcich (SMARC, Vernie alebo MTR4) a budú ho používať ako vesmírnu loď s 
cieľom vykonať niekoľko misií. 
Budú musieť naprogramovať robota tak, aby vyriešil súbor problémov, ktoré im 
budú zadané, ako napr: 
   a) cestovať zo Zeme na iné planéty 
   b) Odhaliť objekty, ktoré bránia vesmírnej lodi v ceste do slnečnej sústavy, a  
        vyhnúť sa im 
   c) Naplánovať pátraciu a záchrannú misiu, pri ktorej je potrebné zachytiť    
       poškodenú družicu obiehajúcu okolo Marsu a vrátiť ju na Zem na opravu 
   d) Cestovať naprieč slnečnou sústavou a identifikovať Mars, Jupiter a iné       
       planéty 
   e) Keď vesmírna loď zistí prekážky, musí vyslať signál, aby informovala ostatné      
       vesmírne lode o ich existencii  
 
Nakoniec budú diskutovať o otázkach spojených s výskumom vesmíru, o 
ťažkostiach, zmenách, ktoré takáto činnosť prinesie, a o jej vplyve na ľudstvo. 
PREDPOKLADY 
Neexistujú žiadne kognitívne predpoklady. 

Výsledky 

vzdelávania 

Študenti sa naučia:  
Rozdiely medzi planétami, hviezdami a kométami 
Planéty našej slnečnej sústavy 
Základné vlastnosti každej planéty v našej slnečnej sústave 

Vedomosti Rozvíjať vedomosti o astronómii 
Zostaviť funkčného robota 
Oboznámiť sa so snímačmi vzdialenosti a farieb a motormi robota a rozvíjať 
zručnosti, ako ich používať vo funkčnom programe 
Oboznámiť sa so snímačmi vzdialenosti a farieb robota a naučiť sa ich používať v 
základných a pokročilejších programoch na detekciu prekážok   
Naučiť sa jednoduché a pokročilejšie príkazy pohybu 
Oboznámiť sa s pokročilými programami a podprogramami "metódy viacerých 
štartov"  

Relevantný 

predmet 

Astronómia 

Jemné 

zručnosti 

Kreativita 
Tímová práca 
Riešenie problémov 

 
KULINÁRSKE UMENIE - SKÚŠKA MAJSTRA KUCHÁRA I  
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(10-14 rokov) 
Hlavný cieľ V tomto scenári sa študenti oboznámia s kulinárskym umením. Študenti zostavia 

robota alebo upravia niektorého z existujúcich robotov, ako napríklad SMARC, 

Vernie alebo MTR4. Potom ho budú musieť naprogramovať tak, aby vyriešil súbor 

problémov, ktoré im budú zadané, ako napr: 

     a) vybrať zeleninu a pripraviť šalát 

     b) Zostaviť ingrediencie a pripraviť jedlo 

     c) Rozbiť vajce 

     d) pridať na jedlo korenie, napríklad soľ a korenie 

     e) Znížiť množstvo potravinového odpadu 

     f) Zdravé jedlá 

 

Na záver budú diskutovať o problémoch súvisiacich s plytvaním potravinami,  

zdravými jedlami a zdravým životným štýlom. 

PREDPOKLADY 

Neexistujú žiadne kognitívne predpoklady. 

Výsledky 

vzdelávania 

Študenti sa naučia: 

Materiály potrebné na vytvorenie zdravého jedla 

Ako bojovať proti plytvaniu potravinami 

Vedomosti Rozvíjať vedomosti o kulinárskom umení 

Rozvíjať vedomosti o vede o potravinách 

Rozvíjať vedomosti o problematike plytvania potravinami 

Zostaviť funkčného robota 

Naučiť sa jednoduché pohybové príkazy 

Oboznámiť sa s jednoduchými programami "metódy jedného spustenia"   

Jemné 

zručnosti 

Kreativita 

Tímová práca 

Riešenie problémov 

KULINÁRSKE UMENIE - MAJSTER KUCHÁR II  
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(15-21 rokov) 
Hlavný cieľ V tomto scenári sa študenti oboznámia s kulinárskym umením. Študenti zostavia 

robota alebo upravia niektorého z existujúcich robotov, ako napríklad SMARC, 
Vernie alebo MTR4. Potom ho budú musieť naprogramovať tak, aby vyriešil súbor 
problémov, ktoré im budú zadané, ako napr: 
     a) vybrať zeleninu a pripraviť šalát 
     b) Zostaviť ingrediencie a pripraviť jedlo 
     c) Rozbiť vajce 
     d) pridať na jedlo korenie, napríklad soľ a korenie 
     e) Znížiť množstvo potravinového odpadu 
     f) Teplota skladovania  
     g) Loviť ryby a zároveň zabezpečiť, aby sa nelovili malé ryby, aby sa zabezpečila  
         udržateľnosť morí 
Na záver budú diskutovať o otázkach súvisiacich s plytvaním potravinami, 

zdravými jedlami a zdravým životným štýlom. 

PREDPOKLADY 

Neexistujú žiadne kognitívne predpoklady. 

Výsledky 

vzdelávania 

Študenti sa naučia: 

Materiály potrebné na vytvorenie zdravého jedla 

Ako bojovať proti plytvaniu potravinami 

Vedomosti Rozvíjať vedomosti o kulinárskom umení 

Rozvíjať vedomosti o vede o potravinách 

Rozvíjať vedomosti o problematike plytvania potravinami 

Zostaviť funkčného robota 

Oboznámiť sa so senzormi vzdialenosti a farieb robota a naučiť sa ich používať v 

základných a pokročilejších programoch na detekciu prekážok   

Naučiť sa jednoduché a pokročilejšie pohybové príkazy 

Oboznámiť sa s pokročilými programami a podprogramami "metódy viacerých 

štartov   

Jemné 

zručnosti 

Kreativita 

Tímová práca 

Riešenie problémov 
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ENVIROMENTÁLNY SCENÁR - ENVOROMENTÁLNA FAKULTA I (10-14 rokov) 
Hlavný cieľ V tomto scenári sa žiaci dozvedia o životnom prostredí a dôležitosti triedenia 

odpadu, ktorý ľudia vytvárajú. Žiaci zostavia robota MTR4 a budú ho musieť 

naprogramovať tak, aby vyriešil súbor problémov, ktoré im budú zadané, ako 

napr: 

    a) Zbieranie plastových tašiek 

    b) Recyklácia materiálov 

    c) Doručenie zozbieraných materiálov na konkrétne miesta 

 

PREDPOKLADY 

Žiaci by mali byť schopní pochopiť, čo znamená recyklácia, ako ľudia recyklujú a 

aký je očakávaný vplyv. Študenti môžu uskutočniť študijnú návštevu miestnej 

recyklačnej stanice. 

Výsledky 

vzdelávania 

Študenti sa naučia: 

Indikátory zmeny klímy 

Výsledky globálneho otepľovania 

Spôsoby recyklácie a boja proti klimatickým zmenám 

Vedomosti Rozvíjať vedomosti o zmene klímy 

Rozvíjať vedomosti o globálnom otepľovaní 

Rozvíjať vedomosti o recyklácii 

Zostaviť funkčného robota 

Oboznámiť sa so snímačmi vzdialenosti robota a naučiť sa ich používať v 

základných programoch na detekciu prekážok   

Naučiť sa jednoduché príkazy na pohyb 

Oboznámiť sa s jednoduchými programami "metódy jedného štartu"  

Relevantný  

predmet 

Geografia 
Ekológia 
Klimatológia  
Biológia 
Spoločenské vedy 

Jemné 

zručnosti 

Kreativita 
Tímová práca 
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ENVIROMENTÁLNY SCENÁR - ENVIROMENTÁLNA FAKULTA II (15-21 rokov) 

Hlavný cieľ V tomto scenári sa žiaci dozvedia o životnom prostredí a dôležitosti triedenia 
odpadu, ktorý ľudia vytvárajú. Žiaci zostavia roboty Vernie a MTR4 a budú ich 
musieť naprogramovať tak, aby vyriešili súbor problémov, ktoré im budú zadané, 
ako napr: 
    a) identifikovať rôzne druhy odpadu podľa ich farby (napr. zelený pre sklo,  
        červený pre papier atď.) 
    b) Zbieranie plastových vriec 
    c) Separovaný zber rôznych druhov recyklovateľného odpadu  
    d) Rozvoz vyzbieraných materiálov na konkrétne miesta 

PREDPOKLADY 

Žiaci by mali byť schopní pochopiť, čo znamená recyklácia, ako ľudia recyklujú a 
aký je očakávaný vplyv. Študenti môžu uskutočniť študijnú návštevu miestnej 
recyklačnej stanice. 

Výsledky 

vzdelávania 

Študenti sa naučia: 
Indikátory zmeny klímy 
Výsledky globálneho otepľovania 
Spôsoby recyklácie a boja proti klimatickým zmenám 

Vedomosti Rozvíjať vedomosti o zmene klímy 
Rozvíjať vedomosti o globálnom otepľovaní 
Rozvíjať vedomosti o recyklácii 
Zostaviť funkčného robota 
Naučiť sa jednoduché a pokročilejšie pohybové príkazy 
Oboznámiť sa s pokročilými programami a podprogramami "metódy viacerých 
štartov"  

Relevantný 

predmet 

Geografia 
Ekológia 
Klimatológia  
Biológia 
Spoločenské vedy 

Jemné 

zručnosti 

Kreativita 
Tímová práca 

  

Podrobné informácie o moduloch 1 a 2 nájdete na 71. strane príručky A-Z. 
 
V rámci kompetencií  čitateľ nájde aj slovník pre osnovu (v tejto časti sú uvedené hlavné 
pojmy/definície pre každý modul) a Záver - ďalší krok 
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IV. Handbook (príručka)  

Handbook (príručka) je reakciou na problémy 

v komunikácii a prenose poznatkov medzi 

nepočujúcimi a počujúcimi. Dokument bol vytvorený 

s cieľom poskytnúť usmernenia na tvorbu 

vzdelávacích materiálov pre nepočujúcich študentov 

na platformách elektronického vzdelávania. 

Dokument bol vytvorený pre školiteľov, ktorí 

vyučujú deti a mládež so sluchovým postihnutím a 

vytvárajú pre nich vzdelávacie materiály. Čitateľ tu 

nájde informácie o spôsoboch, akými by sa mali e-

learningové platformy vytvárať pre komunitu 

nepočujúcich, napr. text, vizuálne materiály, videá v 

posunkovom jazyku atď. 

• Keďže hluchota sa priamo klasifikuje podľa schopnosti reči a jazyka, príručka obsahuje 

prístup v štyroch úrovniach:  

• ľahká porucha sluchu (bez významného vplyvu na vývoj, pretože vo všeobecnosti nie 

je potrebné používať načúvací prístroj);  

• stredne ťažká strata sluchu (môže ovplyvniť vývoj reči a jazyka, ale nie natoľko, aby 

jednotlivcovi bránila v rozprávaní);  

• ťažká strata sluchu (zasahuje do rozvoja reči a jazyka, ale s využitím načúvacieho 

prístroja môže prijímať informácie, pričom využíva sluch na rozvoj reči a jazyka);  

• hlboká strata sluchu (bez zásahu sa reč a jazyk pravdepodobne nevyvinú). 

 

Usmernenia v príručke poukazujú na to, že nepočujúci používajú národný posunkový 

jazyk a že každá krajina má svoj vlastný národný posunkový jazyk. Okrem toho by učitelia mali 

vždy brať do úvahy prístup k nepočujúcim vzhľadom na znalosť posunkového alebo fónického 
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jazyka a to, že proces prekladu je často veľmi zložitý, pretože pre jedného nepočujúceho 

jedinca je jedna veta sledom gest, pohybov a výrazov tváre, a preto technologický proces 

tlmočenia na zistenie začiatku alebo konca gesta, pohybu alebo výrazu tváre, a teda aj začiatku 

nasledujúceho, môže byť veľmi náročný. 

Príručka sa skladá z dvoch hlavných častí: teoretickej a praktickej. Prvá sa týka metód 

práce s nepočujúcimi a nedoslýchavými  študentmikde sú uvedené najčastejšie používané z 

nich (metóda rozhovoru, metóda opisu, metóda prednášky, situačná metóda, metóda 

brainstormingu, inscenačná metóda, didaktické hry, praktické metódy). Okrem toho v tejto 

časti školitelia nájdu informácie o vizuálnej identite, ktorá sa týka: 

• logo projektu (všeobecne a pre videá/filmy),  

• prezentáciu (usmernenia o tom, ako by mala vyzerať, pokiaľ ide o farby a snímky), 

• hlavičkový papier. 

 
 

 
 

Druhá časť príručky obsahuje usmernenia a materiály. Táto je rozdelená na tri časti 

usmernení:  

A. týkajúce sa učebných materiálov, ktoré sa majú vytvoriť, 

B. pre webovú platformu, ktorá sa má vytvoriť, 

C. pre pedagóga týkajúce sa odbornej prípravy a učebne. 
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Súčasťou kontrolného zoznamu sú aj TIPY. Tento nástroj pomáha overiť, či sa opatrenia 

vykonávajú. 

 
 

 

 V časti A (Usmernenia týkajúce sa učebných materiálov, ktoré sa majú vytvoriť) nájdu 

školitelia tipy a technické poznámky k tvorbe didaktických materiálov pre platformu 

elektronického vzdelávania. Napríklad: 

 
  
 
 
 
 

 

  

 

 

 

Ak plánujete používať len textové úlohy, musíte vysvetliť ťažké slová. 

Najlepším postupom je použiť odkazy na vysvetľujúce videá v posunkovej reči, ako je uvedené v 
príklade nižšie: 
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Časť B (Usmernenia pre vytváranú webovú platformu) obsahuje tipy a príklady správne 

pripravených multimédií (napr. tematické videá, grafika, komiksy, audio alebo video nahrávky 

vrátane titulkov, preklad do posunkovej reči. Súčasťou sú aj TIPY s kontrolným zoznamom. 

Tento nástroj pomáha overiť, či sú činnosti realizované. 

 

 

Časť C Pokyny pre pedagóga týkajúce sa školenia a triedy obsahuje aj tipy, ako 
napríklad: 

Činnosť Kontrolný  
zoznam 

Určite spôsob komunikácie so žiakmi (napr. posunkový jazyk, písanie na tabuľu 
alebo počítač, hlasný prejav). 

 

Zabezpečte komunikáciu medzi študentmi a učiteľom (napr. prítomnosť tlmočníka 
posunkového jazyka v miestnosti, písaný text, používanie špecifického a 
jednoduchého jazyka učiteľom, nosenie načúvacích prístrojov študentmi) 

 

Zistite skúsenosti a životnú úroveň účastníkov a ich pripravenosť učiť sa nové veci. 
 

 

"Zlaté pravidlá práce s nepočujúcimi podľa Mariusza Saka (v "Príručka dobrej praxe", Varšava 

2012)". 
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V. Banka e-nástrojov  

Banka e-nástrojov je nástroj, v ktorom školitelia nájdu zdroje, výučbové materiály, 

videá, správy atď., ktoré sú veľmi užitočné pre realizáciu KLUBOV ROBOTICS4DEAFS, ktoré 

budú realizovať program ROBOTICS4DEAF. Jednou z najväčších výhod je, že uvedené nástroje 

sú v jazykoch partnerov (cyperčina, gréčtina, taliančina, lotyština, slovenčina, poľština).

 

Banka e-nástrojov poskytuje informácie o: 

• Typ zdroja (kniha, článok, webová stránka/internet, nástroj, video, školiaci kurz, 

iné), 

• Jazyk, 
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• Informácie o publikácii (vydavateľ - mesto - rok - strany] ISSN, ISBN, DOI), 

• Prispievatelia (autor, editor, prekladateľ), 

• Názov zdroja (názov uvedený pri zdroji, ktorý ho identifikuje), 

• Vydané (elektronicky alebo v tlačenej podobe), 

• Odkaz alebo adresa webovej stránky, 

• Dátum prístupu (kedy bolo online dielo zobrazené), 

• Krátky popis (stručný prehľad alebo opis toho, čo citujete). 

VI. Moduly 

On-line vzdelávacie moduly vychádzajú z rámca kompetencií (opis na s. 51) so 

zabudovanými referenčnými hodnotami a ukazovateľmi a zo systému OPEN BADGES. Boli 

navrhnuté a vytvorené na podporu a zlepšenie digitálnych kompetencií učiteľov pri vyučovaní 

programu ROBOTICS4DEAF na školách. Moduly sú ponúkané v otvorenom vzdelávacom 

prostredí, ktoré je priateľské a jednoduché na používanie vo voľnom čase učiteľov a žiakov, 

opakované toľkokrát, koľkokrát chcú. K dispozícii sú dva moduly (1 a 2), ktoré sú vzdelávacím 

materiálom pre školiteľov. 
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Modul 1 
 
Modul 1 bol vypracovaný pre dve vekové skupiny (ako dva dokumenty): 

• - 10-14 rokov, 

• - 15-21 rokov. 

 

a) Modul 1 pre študentov 10-14 rokov 

Dokument obsahuje usmernenia a podrobnosti o príprave a vedení vyučovacích hodín. 

Pozostáva z 2 častí. Každá časť pozostáva z niekoľkých kapitol a podkapitol.  Okrem prípravy 

vzdelávacieho materiálu čitateľ nájde aj návod, ako ho prispôsobiť cieľovej skupine nášho 

projektu.  

Pri čítaní usmernení modulu 1 je dôležité si zapamätať: 

• Zelená farba: táto časť bude preložená do posunkového jazyka.  

• Modrá farba: táto časť bude mať podobu videa.  

• Žiadna farba: jednoduchý text.  

 Cieľom modulu 1 je vytvoriť základy 

potrebné na to, aby účastníci mohli začať svoju 

cestu do sveta kódovania a robotiky. Predstavuje 

zvolenú robotickú stavebnicu (The Lego Boost) 

prostredníctvom návodu na zostavenie 

viacúčelového robotického vozítka s názvom 

SMARC (SMArt Robotic & Coding) a pripojiť 

senzory so Smarcom. 
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V prvej časti Modulu 1 nájdete informácie o tom, čo je SMARC - SMArt Robotic and 

Coding a základné pohyby robotov. Vďaka pokynom môže študent krok za krokom zostaviť 

robota SMARC a naučiť sa základné pohyby a ako ho pomocou slučiek naprogramovať na 

vykonávanie opakovaných pohybov (príklad nižšie). 

 Ďalej návod ukazuje, ako sa SMARC 

pohybuje v programovacom prostredí aplikácie. 

Okrem popisu čitateľ nájde aj odkazy na návody 

s popisom pre nepočujúcich (príklad nižšie). 

Taktiež sa študent dozvie, ako zoskupovať bloky, 

aké sú kategórie, ktoré uľahčujú nájdenie 

správneho bloku podľa toho, čo chceme robiť. 

Na konci sú kroky, ktoré ukazujú, ako používať 

rôzne bloky na presúvanie. 

Tretia časť sa týka "koncepcie 

kódovania v slučke", ktorá obsahuje 

inštrukcie pomocou slov a filmov, ako 

opakovať bloky kódu bez toho, aby bolo 

potrebné vkladať bloky kódu znova a znova. 

Okrem toho bola pozornosť venovaná 

rôznym typom slučiek v kódovaní. 
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 Druhá časť je o tom, ako 

používať senzory s metódou Smarc.  

Na začiatku je charakteristika 

toho, čo sú to senzory a ako môžeme 

tento senzor využiť na detekciu 

prekážok, rôznych farieb, intenzity 

svetla, ako aj vzdialenosti od objektu. 

Žiak sa tiež dozvie, ako detekovať 

bloky objektov. Príručka obsahuje popisy a jednoduché grafické znázornenie (ako na príklade). 

 Potom sú k dispozícii 

ďalšie informácie o detekcii 

farieb (bod C).  

Pokyny obsahujú, čo by 

mal žiak krok za krokom urobiť, 

aby bolo možné rozpoznať 

jednu zo šiestich farieb blokov. 

Okrem písomného návodu 

môže čitateľ využiť nákresy a 

videá s funkciou pre 

nepočujúcich. Nasledujú 

ukážky programov na 

zisťovanie farieb. 
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Nasledujúca časť (D) 

vysvetľuje, ako fungujú 

bloky If/Else. Okrem 

stručného vysvetlenia nájde 

čitateľ v príručke aj grafické 

znázornenie. 

 

 

 

 

 

 V ďalšej časti (Sledovanie stien 

pomocou Smarcu) vysvetlíme, ako môže 

Smarc cestovať v oblasti sledovaním jednej 

strany steny alebo jednej strany objektu. 

Čitateľ nájde vysvetlenie slovom aj graficky, 

tiež sú tu odkazy, ktoré pomáhajú pochopiť 

proces pomocou filmov. Na záver, na 

vytvorenie nového projektu na Creative 

Canvas a spustenie bloku kódu je k dispozícii 

návod slovom (krok za krokom) s odkazmi a 

grafikou. 
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Posledná časť (Navigácia v aplikácii Smarc pomocou diaľkového ovládača) sa týka pokynov: 

• ako sa Smarc môže pohybovať po preddefinovanej ceste vyznačenej čiernou 

čiarou na bielom pozadí (Diaľkový ovládač) 

• ako diaľkovo ovládať bloky. 

 

 

Okrem stručného 

vysvetlenia nájde 

čitateľ v príručke 

aj grafické 

znázornenie. V 

závere sa 

nachádzajú 

vzorové programy 

pre diaľkové 

ovládanie a to, 

ako by malo vyzerať.  

 

Čitateľ môže nájsť návod, ako vytvoriť nový projekt na Creative Canvas a spustiť blok kódu v 

slovách a na grafike. 

 

 

 

 

 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z príručka 
číslo projektu: 2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 

 

b) Modul 1 pre študentov 15-21 rokov 

Sú tu uvedené pokyny a podrobnosti, ako pripraviť a viesť vyučovanie. Táto pozostáva z 

2 častí. Každá časť sa skladá z niekoľkých kapitol a podkapitol.  Okrem prípravy vzdelávacieho 

materiálu čitateľ nájde aj návod, ako ho prispôsobiť cieľovej skupine nášho projektu.  

Pri čítaní usmernení modulu 1 je dôležité si zapamätať: 

• Zelená farba: táto časť bude preložená do posunkového jazyka.  

• Modrá farba: táto časť bude mať podobu videa.  

• Žiadna farba: jednoduchý text.  

Cieľom Modulu 1 je vytvoriť základy potrebné pre účastníkov - študentov, aby mohli 

začať svoju cestu do sveta kódovania a robotiky. Predstavuje vybranú robotickú stavebnicu 

(The Lego Boost) prostredníctvom sprievodcu s návodom, ako postaviť viacúčelové robotické 

vozítko s názvom SMARC (SMArt Robotic & Coding) a používať senzory so Smarcom. 

 

V prvej časti Modulu 1 čitateľ 

nájde informácie o tom, čo je SMARC 

- SMArt Robotic and Coding a o 

základných pohyboch robotov. 

Vďaka návodom môže žiak krok za 

krokom zostaviť robota SMARC a 

naučiť sa základné pohyby, ako ho 

pomocou slučiek naprogramovať na 

vykonávanie opakovaných pohybov. 
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 Ďalej príručka ukazuje, ako sa SMARC pohybuje v programovacom prostredí aplikácie. 

Okrem popisu čitateľ nájde aj odkazy 

na návody s popisom pre 

nepočujúcich (príklad nižšie). Taktiež 

sa študent dozvie, ako zoskupovať 

bloky, aké sú kategórie, ktoré 

uľahčujú nájdenie správneho bloku v 

závislosti od toho, čo chceme robiť. 

Na konci sú kroky, ktoré ukazujú, ako 

používať rôzne bloky na presúvanie. 

 

 

Tretia časť sa týka "koncepcie kódovania v 

slučke", ktorá obsahuje inštrukcie pomocou slov 

a filmov, ako opakovať bloky kódu bez toho, aby 

bolo potrebné vkladať bloky kódu znova a znova. 

Okrem toho bola pozornosť venovaná rôznym 

typom slučiek v kódovaní. 
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 Druhá časť je o tom, ako používať senzory s metódou Smarc.  

Na začiatku je charakteristika toho, čo sú 

to senzory a ako môžeme tento senzor využiť 

na detekciu prekážok, rôznych farieb, intenzity 

svetla, ako aj vzdialenosti od objektu. Žiak sa 

tiež dozvie, ako detekovať bloky objektov. 

Príručka obsahuje popisy a jednoduché 

grafické znázornenie (ako na príklade). 

 

 Viac informácií o zisťovaní farieb 

nájdete v časti "C" bod C. Pokyny obsahujú, 

čo má žiak krok za krokom urobiť, aby 

mohol zistiť jednu zo šiestich farieb blokov. 

Okrem písomného návodu môže čitateľ 

využiť nákresy a videá s funkciou pre 

nepočujúcich. Nasledujú ukážky 

programov na zisťovanie farieb. 
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Nasledujúca časť (D) 

vysvetľuje, ako fungujú 

bloky If/Else. Okrem 

stručného vysvetlenia nájde 

čitateľ v príručke aj grafické 

znázornenie. 

 

 

 

 

 

 

V ďalšej časti (IV: Sledovanie stien pomocou Smarcu) 

vysvetlíme, ako sa Smarc môže pohybovať v oblasti 

sledovaním jednej strany steny alebo jednej strany 

objektu. Čitateľ tu nájde vysvetlenie slovom aj graficky, 

tiež sú tu odkazy, ktoré pomáhajú pochopiť proces 

pomocou filmov. Na záver na vytvorenie nového projektu 

na Creative Canvas a spustenie bloku kódu je k dispozícii 

návod slovom (krok za krokom) s odkazmi a grafikou. 
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Časť V. (Navigácia v systéme Smarc pomocou diaľkového ovládača) odkazuje na pokyny: 

• ako sa Smarc môže pohybovať po preddefinovanej ceste vyznačenej čiernou 

čiarou na bielom pozadí (Diaľkový ovládač) 

• ako diaľkovo ovládať bloky. 

 

 

 Okrem stručného 

vysvetlenia nájde 

čitateľ v príručke aj 

grafické 

znázornenie. V 

závere sa nachádzajú 

vzorové programy 

pre diaľkové 

ovládanie a to, ako 

by malo vyzerať. 

Čitateľ tu nájde návod, ako vytvoriť nový projekt na Creative Canvas a spustiť blok kódu slovom 

a na grafike. 
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 VI. časť Modulu 1 pre žiakov od 15 do 21 rokov obsahuje príručku "Sledovanie čiar 

pomocou Smarcu". Časť "A" sa týka 

návodu, ako môže Smarc cestovať po 

vopred určenej dráhe. Čitateľ tu nájde 

vysvetlenie, ako vytvoriť dráhu, po ktorej sa 

bude Smarc pohybovať, ako vypočítať (do 

príručky autori vložili vzorce, ako vypočítať 

požadované hodnoty, aby sa udržal v 

správnej dráhe) a ako používať reportér 

úrovne osvetlenia senzora. Okrem 

písomných pokynov sú v príručke aj grafy, 

odkazy a grafické znázornenie príkladu, ako 

by mal vyzerať konečný výsledok pre 

programy pre sledovanie čiary. 

 

VII. časť ("Detekcia 

zvuku pomocou Smarcu") 

ukazuje, ako je možné 

ovládať Smarc pomocou 

zvukov, ako je napríklad 

tlieskanie rukami, a 

pomocou rôznych intenzít 

zvuku s použitím blokov 

zvukového senzora. Na to, 

aby to čitateľ zistil, môže použiť písomný návod s grafikou a odkazy na videá so znakovou 

rečou. K dispozícii sú aj ukážkové programy na detekciu zvuku a návod, ako vytvoriť nový 

projekt na Creative Canvas a spustiť blok kódu. 
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 V ďalšej časti (Navigácia 

Smarcu pomocou diaľkového 

ovládača) sa opisuje, ako 

"komunikovať" s robotom - ako sa 

Smarc môže pohybovať pomocou 

diaľkového ovládača.  Príručka je v 

písomných krokoch s grafmi a má aj 

odkaz na film vysvetľujúci postup. K 

dispozícii sú aj ukážkové programy 

na detekciu zvuku a návod, ako 

vytvoriť nový projekt na Creative 

Canvas a spustiť blok kódu. Je tu aj vzorec na výpočet rýchlosti. 
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Posledná časť "Používanie premenných 

v programe Smarc" pomáha pri matematike, 

výpočtoch a opisuje "premenné" a bloky 

operátorov.  Čitateľ si môže pozrieť 

vysvetlenie farieb v kombinácii s číslovaním a 

spôsob pomenovania kontajnera v aplikácii 

The Lego Boost App. Okrem písomných 

pokynov sú nápomocné aj grafické prvky a 

odkazy na videá 

K dispozícii je aj popis (s grafikou) blokov 

operátorov a premenných. Vďaka tomu sa čitateľ môže naučiť, ako ich rozlišovať a správne 

používať. 

 

V závere čitateľ nájde Ukážkové programy pre matematiku a výpočty s grafikou a návod krok 

za krokom, ako vytvoriť nový projekt na Creative Canvas a spustiť blok kódu code.  



robotics4deaf.eu 

K modulu 1 je k dispozícii aj niekoľko cvičení (LEGO Boost 7-12). Tabuľka obsahuje vysvetlenie každého cvičenia a témy, cieľ, výsledok, ktorý sa 

má dosiahnuť. 

Predmet / Výsledok, ktorý sa má 
dosiahnuť / Cieľ 

 

Cvičenia pre študentov 

Predmet: vydávanie príkazov. 
Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: 
pripraviť študenta na tvorbu 

algoritmov. 

Cieľ: naučiť študenta formulovať a 

zadávať krátke, jasné a presné 

príkazy, aby robot mohol vykonať 

konkrétnu činnosť. 
 

1. Cvičenie vykonávajú dvaja študenti, z ktorých jeden je "programátor" a druhý "robot".  

Programátor vytvorí jednoduchý problém, ktorý musí robot vyriešiť, a dáva mu krátke slovné príkazy. Robot 

musí príkazy presne splniť. Príkazy musia byť presné, bez toho, aby "robot" mal možnosť sám o niečom 

rozhodnúť - čo, ako, ako dlho alebo ako ďaleko má niečo robiť.  

Napríklad: "Prejdi tri kroky dopredu", "Otoč sa". 

Otázka pre "robota" - rozumie "robot" podľa "programátora" zadaným príkazom, čo, ako a ako dlho musí 
robiť? 

Cvičenia treba robiť dovtedy, kým "programátor" nie je schopný formulovať krátke, jasné a presné príkazy a 

robot im porozumie a vykoná ich. Potom si "programátor" a "robot" vymenia miesta. 

Predmet: Základné pohyby 

jednoduchého robota. 
Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: 
Žiak vie, ako používať pohybové 

bloky. 

Cieľ: Pripraviť žiaka na riadenie 

robota pomocou základných 

pohybov robota - priamy pohyb 

vpred, spätný pohyb. 

2. Vytvorte príkaz alebo sériu príkazov (algoritmov) z blokov pohybu a ovládajte robota ich vykonaním: 

na hracej podložke Boost ísť rovno dopredu. 

 

Ako ďaleko sa robot dostane, keď použije jeden blok? Ako ďaleko sa robot dostane, keď použije dva bloky? 
Koľko blokov pohybu bude potrebné použiť, aby robot išiel zo štartovacej pozície rovno dopredu a dosiahol 
okraj hracej podložky Boost? 

 

Úloha sa opakuje, pričom robot musí ísť rovno späť na hraciu podložku Boost. 

3. Vytvorte príkaz alebo sériu príkazov (algoritmov) z blokov pohybu a ovládajte robota tak, aby išiel rovno k 

prekážke. 
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Prekážku si vyberte sami. Vypočítajte, koľko blokov pohybu budete potrebovať na dosiahnutie prekážky. 
Ovládajte robota a uistite sa, že ste vypočítali správne. 

Predmet: Zmena smeru pohybu 

robota 

Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: 
žiak dokáže ovládať robota zmenou 

smeru jeho pohybu. 

Cieľ: pripraviť žiaka na ovládanie 

robota pomocou základných 

pohybov robota - zmena smeru 

doprava, zmena smeru doľava, 

otočenie, zmena smeru pod určitým 

uhlom. 

4. Vyskúšajte rôzne reverzné bloky. Kombinujte ich s blokmi s priamym pohybom vpred a vzad. 

Predpovedajte, ktorým smerom sa bude robot pohybovať. Ovládajte robota. 

Pohybuje sa robot v zamýšľanom smere? 

 

Pripravte si príkaz z pohybových blokov a ovládajte robota, čím ho vykonáte: 

- Zmena smeru doprava - 45° (1/8 celej otáčky), 90° (1/4 celej otáčky), 180° (1/2 celej otáčky); 

- zmeniť smer doľava - 45° (1/8 celej otáčky), 90° (1/4 celej otáčky), 180° (1/2 celej otáčky); 

- otočiť sa (celá otáčka alebo 360°) doprava, otočiť sa doľava. 

Predmet: Zmena parametra príkazu 

Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: 
študent je schopný zmeniť 

parametre príkazu - počet 

opakovaní. 

Cieľ: naučiť študenta meniť 

parametre príkazu tak, aby robot 

dokázal splniť úlohu s čo najmenším 

počtom príkazov. 

5. Vymyslite a vytvorte sériu príkazov (algoritmov) s rovnakým typom príkazov, ktoré spustia robota, aby 

vykonal/opakoval rovnaký typ operácie viackrát za sebou. 

Napríklad dajte robotovi príkaz, aby sa pohol o krok dopredu, pohol sa o krok dopredu, pohol sa o krok 
dopredu, pohol sa o krok dopredu, pohol sa o krok dopredu. 

V algoritme zmeňte parametre počtu príkazov minimalizovaním príkazov, čím prinútite robota dokončiť 

rovnaký cieľ. 

Riešením je napríklad prinútiť robota, aby jedným príkazom urobil štyri kroky vpred.  
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Predmet: Programovanie robota na 

vykonanie určitej úlohy. 

Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: 
študent je schopný vytvoriť sériu 

príkazov (algoritmus), 

naprogramovať robota na vykonanie 

určitej úlohy, pričom kombinuje 

rôzne základné pohyby. 

Cieľ: pripraviť sériu príkazov 

(algoritmov) a spustiť robota na 

určitú úlohu. 

6. Pripravte sériu príkazov (algoritmus) a spustite robota, aby sa dostal na hraciu podložku Boost: 

Z východiskového bodu urobte jeden krok rovno, otočte sa o 180° (2/4 časti). Vráťte sa do východiskového 

bodu, vráťte sa do východiskovej pozície. 

Zmeňte počet príkazov a prinúťte robota, aby splnil úlohy s čo najmenším počtom príkazov. 

7. Pripravte sériu príkazov (algoritmus) a spustite robota, aby sa dostal na hraciu podložku Boost: 

Z východiskového bodu choďte rovno k okraju hracej plochy Boost, otočte sa na 180° (2/4 diely). Vráťte sa 

do východiskového bodu, vráťte sa do východiskovej pozície. 

Zmeňte počet príkazov a prinúťte robota, aby splnil úlohy s čo najmenším počtom príkazov. 

8. Pripravte sériu príkazov (algoritmus) a spustite robota, aby sa dostal na hraciu podložku Boost: 

Pristúpte k banánu a postavte sa k nemu tvárou. Vráťte sa na východiskové miesto, vráťte sa do 

východiskovej pozície. Existuje viacero spôsobov riešenia. Vyriešte to viacerými spôsobmi! 

Nezabudnite meniť parametre počtu príkazov, čím prinútite robota splniť úlohy s čo najmenším počtom 

príkazov! 

9. Pripravte sériu príkazov (algoritmus) a spustite robota, aby sa dostal na hraciu podložku Boost: 
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z východiskového bodu obísť okraj podložky proti smeru hodinových ručičiek (pozdĺž vnútorného okraja 

podložky); 

- Zopakovať úlohu v smere hodinových ručičiek. 

Nezabudnite zmeniť parametre počtu príkazov, čím prinútite robota dokončiť úlohy s čo najmenším 

počtom príkazov! 

10. Pripravte sériu príkazov (algoritmus) a spustite robota, aby sa dostal na hraciu podložku Boost: 

z východiskového bodu, striedavo vpravo a vľavo (cik-cak), prejdite na vzdialený okraj hracej plochy Boost. 

Dokončite úlohu s najmenším počtom príkazov. 
 

11. Robot nech jazdí v tvare "osmičky". 

Predtým, ako začnete programovať, vytvorte najprv schému, ako sú príklady uvedené nižšie. Nezabudnite si 
označiť štartovací bod, aby každé úsilie začínalo presne v tom istom bode!                             

Predmet: Programovanie robota na 

vykonanie určitej úlohy. 

Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: 
študent vytvorením zmysluplného 

súboru príkazov (algoritmu) dokáže 

sformulovať a dať robotovi presné 

príkazy na vykonanie určitej úlohy. 

12. Vytvorte a napíšte jednu jednoduchú úlohu, ktorú má robot vykonať na podložke Boost (napríklad ísť k 
prekážke. Prekážku a jej umiestnenie si vyberte sami).  

Zadajte presné príkazy, vytvorte algoritmus, ktorý umožní robotovi vykonať vami vymyslenú úlohu. 

Ovládajte robota tak, aby splnil úlohu. 

• Vytvorte a napíšte ťažšiu úlohu, ktorú má robot vykonať na hracej podložke Boost (napríklad obísť 

prekážku). 

Zadávaním presných príkazov vytvorte algoritmy, ktoré umožnia robotovi dokončiť úlohu, ktorú ste 

vymysleli. Ovládajte robota a prinúťte ho splniť úlohu. 
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Cieľ: naučiť žiaka formulovať a 

zadávať presné príkazy robotovi na 

vykonanie určitej úlohy. 

13. Vytvorte a napíšte úlohu, ktorú má robot vykonať na podlahe alebo na inom povrchu bez podložky Boost.  

Zadajte presné príkazy, vytvorte algoritmus, ktorý umožní robotovi splniť úlohu. 

Predmet: Kontrola toku programu - 

cyklus. 

Dosiahnutý výsledok: Žiak pozná a 

vie použiť cyklus vo svojich 

algoritmoch. 

Cieľ: naučiť samostatne vytvoriť 

jednoduchý program pre robota a 

ovládať ho pomocou cyklu. 

14. Vytvorte sériu príkazov (algoritmus) a ovládajte robota, pričom ho prinútite prejsť po štvorci. 

- Vo vytvorenom programe je súbor opakovaných akcií (blok) umiestnený v cykle, v ktorom je možné meniť 

parametre počtu opakovaní akcií. 

- Zmeňte parametre cyklu tak, aby robot dostal príkaz prejsť štvorec dvakrát bez zastavenia. 

- Súbor opakujúcich sa operácií (blokov) je umiestnený do cyklu, v ktorom sa operácie opakujú 

donekonečna. 

Príklad riešenia: 
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Predmet: Snímač pohybu, jeho 

použitie. 
Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: 
Žiak vie, čo je to pohybový senzor a 

vie, ako ho použiť pri programovaní. 

Cieľ: Naučiť programovanie používať 

snímač pohybu. 

15. Vytvorte sériu príkazov (algoritmov) a spustite robota ich zadaním: 

- a zastavte pred prekážkou.  

Ako prekážku si vyberte predmety s rôznou výškou. Sledujte a vyvodzujte, v akej výške prekážka robota 
nevykonáva úlohu.  

- Prejdite k prekážke, otočte sa a vráťte sa do východiskového bodu. 
16. Z rôznych predmetov postavte labyrint znázornený na obrázku 1. Vytvorte sériu príkazov (algoritmov) 

pomocou snímača pohybu a ovládajte robota tak, aby sa dostal z bodu A do bodu B (prešiel labyrintom). 
   

B 
    

    

A 
   

Obrázok 1 

Predmet: Snímač zvuku. 

Výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť: 
Žiak vie používať senzor zvuku. 

Cieľ: naučiť používať zvukový senzor. 

17. Vytvorte sériu príkazov (algoritmov) pomocou zvukového senzora a ovládajte robota jeho zadávaním: 

- Po jednom tlesknutí rukami prejdite o krok dopredu. 

- Dva kroky dozadu po tom, čo ste dvakrát tleskli rukami. 

18. Z rôznych predmetov postavte labyrint znázornený na obrázku 1. Vytvorte sériu príkazov (algoritmov) 

pomocou zvukového senzora a ovládajte robota tak, aby sa dostal z bodu A do bodu B (prešiel labyrintom). 

Predmet: Farebný senzor. 

Výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť: 
Žiak vie používať senzor farieb. 

Cieľ: naučiť používať farebný senzor. 

19. Pomocou farebného senzora vytvorte algoritmus a prinúťte robota sledovať červenú čiaru na okraji 

podložky Boost, najprv tú kratšiu, potom tú dlhšiu. 

 
Príklad riešenia:  
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Predmet: Používanie hlasu. 

Dosiahnutý výsledok: Žiak pri 

programovaní robota dokáže 

používať hlasový záznam. 

Cieľ: naučiť žiaka pridávať hlasové 

záznamy do kódu. 

20. Pomocou hlasových záznamov vytvoria algoritmus a vyrobia robota: 

• Urobte 5 krokov dopredu a každý krok slovne spočítajte: "jedna, dva, tri, štyri, päť".  

• Choďte 5 krokov dozadu a slovne počítajte každý krok: "päť, štyri, tri, dva, jedna". 

21. Získajte tri farby - zelenú, žltú a červenú. Keď ho postavíte pred senzor farieb, robot povie: 

• Na červenú: "Červená. Zastav!". 

• Na žltej: "Červená": "Žltá. Čakaj!". 

• Na zelenej: "Žltá": "Zelená. Idem!", pozrite sa 90° oboma smermi a prejdite 3 kroky dopredu. 

Predmet: ovládanie robota pomocou 

joysticku. 

Dosiahnutý výsledok: Žiak vie 

ovládať robota pomocou joysticku. 

Cieľ: oboznámiť žiaka s možnosťou 

ovládania robota joystickom a naučiť 

žiaka ovládať robota pomocou neho. 

22. Vytvorte robota (pomocou joysticku): 

• Pohybujte sa dopredu, dozadu, otáčajte sa, zrýchľujte a spomaľujte. 

• Chodiť v tvare "8" (pomocou prekážok). 

• Prejdite labyrintom z bodu A do bodu B (obrázok 1). 

Predmet: Možné funkcie. 

Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: 
Žiak pri práci s robotom pozná a 

dokáže používať ďalšie funkcie. 

23. Vyrobte robota: 

• Tancujte. 

• Zmeňte jeho mimiku. 

• Strieľajte a zasiahnite cieľ. 
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Cieľ: oboznámiť žiaka s ďalšími 

možnými funkciami robota LEGO 

Boost a naučiť ho ich používať. 

• Zvukovo vyjadriť emócie. 

• Zasiahnuť niečo rukami. 

• Pozdraviť.  

• Hrať golf. 

• Viesť súboj. 

• Požiadať o identifikáciu. 
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Predmet: Vzorové programy 

pohyblivých blokov. 
24. 

 
Skúste použiť rôzne bloky na presúvanie, ako je uvedené v príklade programu vyššie. 

Vytvorte nový projekt na Creative Canvas a spustite jednotlivé bloky kódu a všimnite si rozdiely a 

podobnosti. 

Všimnite si, že bloky na pohyb, ktoré nenastavujú časový interval ani množstvo stupňov (otáčok) pohybu, 

budú pokračovať v otáčaní motorov donekonečna, pokiaľ sa nepridá blok wait, ktorý nastaví časový interval 

pre prácu motorov ľudovo povedané blokom stop motors. 
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Môžete použiť zjednodušenú verziu blokov pohybu z ste úspešne dokončili/odblokovali prvé jednoduché 

činnosti. 

Predmet: Vzorové programy blokov 

slučiek. 

Opakovanie blokov kódu bez toho, 

aby ste museli bloky kódu vkladať 

znova a znova.  

Rôzne tipy slučiek v kódovaní. 

25. Skúste použiť rôzne bloky pre príkazy Looping, ako je to v príklade programu. 

Vytvorte nový projekt na Creative Canvas spustite každý blok kódu a všimnite si rozdiely a podobnosti. 

Všimnite si, že posledný blok kódu nefunguje správne. Skúste ho spraviť tak, aby po stlačení tlačidla Loop as 

activeted (podmienka slučky sa stane pravdivou). 

 
 
Riešenie: 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z príručka 
číslo projektu: 2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 
Vloženie ďalšej slučky Loop Forever a pridanie bloku vzhľadu tlačidla mimo bloku Loop While True (tzv. 
vnorená slučka - slučka v slučke). 

Predmet: Príkaz If/Else. 
Umožňuje robotovi prijímať 

rozhodnutia na základe vstupov zo 

senzora - ak je splnená podmienka 

(TRUE), ak nie je splnená podmienka, 

tak je splnená podmienka (FALSE). 

26. Pomocou hracej podložky Boost nastavte štvorec, na ktorý sa robot bude snažiť dostať. 

Keď robot zistí: 

• Zelená, robot by sa mal posunúť o jeden štvorcový blok dopredu. 

• Modrá, robot by mal urobiť otočku o 90° smerom doprava. 

• Žltá, robot by sa mal otočiť o 90° doľava. 

 

Pokúste sa simulovať semafory detekciou: 

• Zelená - čo robota posunie dopredu. 

• Oranžová - ktorá spomalí rýchlosť robota. 

• Červená - ktorá zastaví SMARC. 
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Modul 2 
 

Predstavia sa základné koncepty kódovania a typické použitia motorov a senzorov, 

ktoré sa implementujú prostredníctvom rôznych úloh. Slúži ako odrazový mostík pre 

študentov, aby mohli plynule a stupňovaným spôsobom prejsť k zložitejším scenárom 

stanoveným v   Ten je rozdelený na dve časti. V prvej časti sa žiaci oboch vekových skupín 

oboznámia s robotom Vernie a M.T.R.4.  

V ďalšej žiaci využijú získané vedomosti v štyroch vzdelávacích scenároch, ktoré sú 

inšpirované rôznymi témami (Mytológia, Výskum vesmíru, Majster kuchár, Environmentálne 

povedomie). 

Každý scenár má dve rôzne verzie. Prvá verzia je určená pre žiakov vo veku 10 - 14 

rokov, zatiaľ čo druhá je určená pre žiakov vo veku 15 - 21 rokov, celkovo teda máme 8 

vzdelávacích scenárov. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma verziami spočíva v tom, že v druhej 

verzii sú úlohy, ktoré majú študenti splniť, zložitejšie a vyžadujú si použitie všetkých 

dostupných senzorov a podprogramov. Naopak, úlohy prvej verzie sú jednoduchšie a žiaci ich 

môžu riešiť bez použitia podprogramov. Takto máme k dispozícii vzdelávací materiál, ktorý má 

jednotnú štruktúru, ale zároveň je prispôsobený rôznym vzdelávacím potrebám oboch 

vekových skupín.  

V scenároch učitelia nájdu informácie, ako napr: 

• opis scenárov: pre akú vekovú skupinu sú určené a náčrt deja, 

• príslušné témy, ktoré sa týkajú tém (napr. mytológia, výskum vesmíru),  

• ďalšie relevantné kompetencie (napr. riešenie problémov, tímová práca, tvorivosť  

• cieľová skupina,   

• potrebné zariadenia/vybavenie (napr. učebňa, projektor, prístup na internet, 

stavebnica Lego Boost Robot KIT, tablety, tlačená hracia podložka), 

• Predpoklady (napr. nie sú potrebné žiadne kognitívne predpoklady), 

• trvanie, 

• Ciele vzdelávania Študenti (napr. budú: Spoznať Mesiac a planétu Mars Vypočítať 

vzdialenosti medzi nimi a Zemou a ťažkosti pri ich dosiahnutí Skonštruovať robota 

M.T.R.4), 
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• teoretické otázky (napr. Žiaci by mali mať prístup na internet, aby mohli urobiť vlastný 

výskum a odpovedať na nasledujúce otázky Ako ďaleko je Mesiac od Zeme? Ako sa 

volala prvá misia, ktorá pristála na Mesiaci?"), 

• hlavné aktivity (napr. 

 

• diskusia/záver (otázky ako: Myslíte si, že ľudia budú niekedy trvalo žiť na planéte Mars 

a kedy? Ako pomôže výskum vesmíru ľudstvu?), 

• ďalšie aktivity (napr. ktorú planétu by malo ľudstvo navštíviť po planéte Mars a prečo? 

Rozšírte hraciu plochu o vybranú planétu a preskúmajte konkrétne aspekty planéty, 

ktoré ju robia jedinečnou?) 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z príručka 
číslo projektu: 2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 

VII. Scenáre 

a) Vesmírný scenár 15-21 r. 

Názov: 

Operácia: Operácia: Cestovanie vesmírom - zo Zeme na Mars 

Popis: 

V tomto scenári sa študenti vo veku 15 - 21 rokov dozvedia, čo je potrebné na výskum vesmíru, 
ako satelity obiehajú okolo Zeme a ako by vyzerala cesta na planétu Mars vrátane zastávky na 
Mesiaci na doplnenie paliva. 

Príslušné predmety: 

astronómia, technika a matematika  

Ďalšie relevantné kompetencie: 

Riešenie problémov, tímová práca, kreativita 

Cieľová skupina: 

Študenti vo veku 15-21 rokov 

Potrebné zariadenia/vybavenie: 

Učebňa, projektor, prístup na internet, stavebnica Lego Boost Robot KIT, tablety, tlačená 
hracia podložka 

Predpoklady: 

Nevyžadujú sa žiadne kognitívne predpoklady 

Trvanie: 

45 min. pre teoretické otázky 

180 min. pre aktivitu I 

180 min. pre aktivitu II 

60 min. na diskusiu – záver 

Ciele vzdelávania: 

Študenti budú: 
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• Získať informácie o Mesiaci a planéte Mars  

• Vypočítať vzdialenosti medzi nimi a Zemou a ťažkosti pri ich dosiahnutí 

• Skonštruovať robota M.T.R.4 

• Naučiť sa príkazy na pohyb, rozpoznávanie farieb a motorické pohyby 

• Spoznať senzory robota a ich používanie 

• Rozvíjať svoje schopnosti riešiť problémy prostredníctvom plnenia rôznych zadaných 

úloh 

 

Teoretické otázky: 

Študenti by mali mať prístup na internet, aby si mohli urobiť vlastný výskum a odpovedať na 

nasledujúce otázky 

 

1. Ako ďaleko je Mesiac od Zeme? 

2. Ako sa volala prvá misia, ktorá pristála na Mesiaci? 

3. Ako dlho trvalo, kým táto prvá misia dosiahla Mesiac? 

4. Z akých dôvodov používame satelity?  

5. Ako ďaleko je planéta Mars od Zeme? 

6. Ako dlho by trvalo dostať sa na Mars? 

7. Aké úlohy by astronauti plnili po dosiahnutí planéty Mars? 
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Hlavné aktivity: 

 

 
Úlohy: 

• Zbierať kyslík potrebný pre astronautov 

• Zbierať vodík na palivo 

• Pošlite vesmírnu loď na Mesiac 

• Oprav satelit na ceste na Mesiac 

• Zbierať vodu z povrchu Mesiaca 

• Poslať kozmickú loď na planétu Mars 
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• Vyzbierajte vzorky hornín z povrchu Marsu 

• Hľadajte stopy života na Marse 

• Bezpečný návrat na Zem 

 

AKTIVITA I: Stavba robota  

• Zostavte robota M.T.R.4 podľa pokynov aplikácie Lego Boost. M.T.R.4 bude 

predstavovať vesmírnu loď. Po zostavení podľa návodu ju môžete ozdobiť, ako by ste 

chceli, aby vaša vlastná jedinečná vesmírna loď vyzerala. 

• Z farebných kociek Lego postavte palivo, kyslík, vodu a marťanské skaly. 

• Postavte satelit z kociek Lego 

• Postavte mimozemšťanov (Mini Vernie) z kociek Lego 

• Postavte lunárnu a marťanskú základňu, ktorá bude hostiť astronautov 

• Postavte asteroidy a prírodné satelity, ktoré budú robotovi brániť v dosiahnutí cieľa. 

Ak žiakom dôjdu súčiastky Lego, môžu použiť aj rôzne materiály, ktoré sú k dispozícii v 

triede. 

• Vytlačte alebo vytvorte hraciu podložku, ktorá obsahuje Zem, Mesiac a Mars 

 

AKTIVITA II: Programovanie 

• Umiestnite robota M.T.R.4 na Zem a nechajte ho zbierať bloky paliva a kyslíka a 
umiestniť ich na jeho zadný kmeň. Nech sa zobrazí fialová farba, keď zistí palivo, a 
zelená, keď zistí kyslík.  

• Pošlite robota na Mesiac tak, že ho najprv zastavíte v polovici cesty a zistíte satelit, kde 
na ňom vykoná opravu (počkajte 15 sekúnd). 

• Keď sa dostane na Mesiac, nech ukáže oranžovú farbu 

• Robot by mal hľadať a nájsť bloky vody a umiestniť ich na zadnú časť svojho trupu. Keď 
zistí vodné bloky, nech ukáže modrú farbu. 

• Pošlite robota na planétu Mars. Keď dosiahne Mars (červenú planétu), nech zmení 
farbu na červenú. 

• Nech robot zbiera vzorky hornín a nech zmení farbu na žltú, keď zistí blok horniny.  

• Robot by mal tiež hľadať mimozemský život (malé Vernie) a zbierať ich 
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• Nakoniec by sa mal robot vrátiť späť na Zem 

Diskusia/záver: 

1. Myslíte si, že ľudia budú niekedy trvalo žiť na planéte Mars a kedy? 

2. Ako pomôže výskum vesmíru ľudstvu? 

3. Myslíte si, že pri prieskume a kolonizácii vesmíru budú zohrávať úlohu roboty? 

4. Ako zmení objavenie mimozemského života náš život na Zemi? 

Ďalšie aktivity: 

1. Ktorú planétu by malo ľudstvo navštíviť po planéte Mars a prečo? 

2. Rozšírte hraciu plochu o vybranú planétu a preskúmajte špecifické aspekty 
planéty, ktoré ju robia jedinečnou. 

 

b) Vesmírný scenár 10-14  r. 

Nadpis:  

Operácia: Cestovanie vesmírom - zo Zeme na Mars  

Popis:  

V tomto scenári sa žiaci vo veku 10 - 14 rokov dozvedia, čo je potrebné na vesmírny 
prieskum, ako satelity obiehajú okolo Zeme a ako by vyzerala cesta na planétu Mars vrátane 
zastávky v boxoch na Mesiaci na doplnenie paliva..  

Relevantné predmety:  

Astronómia, inžinierstvo a matematika  

Ďalšie príslušné kompetencie:  

Riešenie problémov, tímová práca, kreativita  

Veková skupina:  

Žiaci vo veku 10 - 14 rokov  

Potrebné vybavenie / vybavenie:  
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Učebňa, projektor, prístup na internet, súprava Lego Boost Robot KIT, tablety, tlačená hracia 
plocha  

Podmienky:  

Nie sú potrebné žiadne kognitívne predpoklady  

Trvanie  

45 min. pre teoretické otázky  

180 min. pre aktivitu I 

180 min. pre aktivitu II 

60 min. pre diskusiu-záver  

Učebné ciele:  

Študenti:  

•  Spoznajte Mesiac a Planétu Mars  

•  Vypočítajte vzdialenosti medzi nimi a Zemou a ťažkosti s ich dosiahnutím  

•  Zostavte robota M.T.R.4  

•  Naučte sa príkazy pre pohyb, rozpoznávanie farieb a pohyb motora  

•  Spoznajte senzory robota a ako ich používať  

•  Rozvíjať svoje zručnosti v oblasti riešenia problémov splnením rôznych stanovených úloh  

Teoretické otázky:  

Študenti by mali mať prístup na internet, aby si mohli robiť vlastný prieskum a odpovedať na 
nasledujúce otázky  

Užitočné odkazy:  

Ako dlho trvá dostať sa na Mesiac? (How Long Does It Take To Get To The Moon?) 
https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE  

Mesiac 101 | National Geographic (Moon 101 | National Geographic)  

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

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

1. Ako ďaleko je Mesiac od Zeme?  

2. Ako dlho trvalo, kým sa táto prvá misia dostala na Mesiac?  

3. Ako ďaleko je planéta Mars od Zeme?  

4. Ako dlho by trvalo dostať sa na Mars?  

5. Aké by boli niektoré z úloh, ktoré by astronauti robili, keď by sa dostali na planétu 

Mars?  

 

Úlohy: 

• Poslať vesmírnu loď na Mesiac 

• Oprav satelit na ceste na Mesiac 
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• Zastavte na lunárnej základni 

• Pošlite vesmírnu loď na planétu Mars 

• Zastavte na marťanskej základni 

• Hľadajte stopy života na Marse 

• Bezpečný návrat na Zem 

 

AKTIVITA I: Stavba robota  

• Zostavte robota M.T.R.4 podľa pokynov aplikácie Lego Boost. M.T.R.4 bude 

predstavovať vesmírnu loď. Po postavení podľa návodu ho môžete ozdobiť, ako by ste 

chceli, aby vaša vlastná jedinečná vesmírna loď vyzerala. 

• Z farebných kociek Lego postavte lunárne a marťanské základne 

• Postavte družicu z kociek Lego 

• Postavte mimozemšťanov (Mini Vernie) z kociek Lego 

• Postavte asteroidy a prírodné satelity, ktoré budú robotovi brániť v dosiahnutí cieľa. 

Ak žiakom dôjdu dieliky Lego, môžu použiť aj rôzne materiály, ktoré sú k dispozícii v 

triede. 

• Vytlačte alebo vytvorte hraciu podložku, ktorá obsahuje Zem, Mesiac a Mars 

 

AKTIVITA II: Programovanie 

• Umiestnite robota M.T.R.4 na Zem 
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• Pošlite robota na Mesiac tak, že ho najprv zastavíte v polovici cesty a zistíte družicu, 

kde na nej vykoná opravu (počkajte 15 sekúnd). 

• Keď dosiahne Mesiac, nech sa zobrazí oranžová farba 

• M.T.R.4 by mal potom zaparkovať na lunárnej základni 

• Pošlite robota na planétu Mars. Keď dosiahne Mars (červenú planétu), nech zmení 

farbu na červenú 

• M.T.R.4 by mal potom zaparkovať na marťanskej základni 

• Robot by mal tiež hľadať mimozemský život (malé Vernie) a zbierať ich 

• Nakoniec by sa mal robot vrátiť späť na Zem 

 

Diskusia/záver: 

1. Myslíte si, že ľudia budú niekedy trvalo žiť na planéte Mars a kedy?  

2. Ako pomôže výskum vesmíru ľudstvu?  

3. Myslíte si, že pri prieskume a kolonizácii vesmíru budú zohrávať úlohu roboty? 

4. Ako zmení objavenie mimozemského života náš život na Zemi? 

 

Ďalšie aktivity: 

1. Ktorú planétu by malo ľudstvo navštíviť po planéte Mars a prečo? 

2. Rozšírte hraciu plochu o vybranú planétu a preskúmajte špecifické aspekty planéty, 

ktoré ju robia jedinečnou. 
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c) Mytologický scenár 15-21 r. 

Nadpis  

Herkulove laboratóriá (15 - 21 rokov)  

Popis  

V tomto scenári sa študentom predstaví legenda o Herkulesovi a jeho slávnych dielach.  

Zostrojia a naprogramujú robota (Vernie), ktorý bude hrať úlohu mýtického Herkula, a 
naučia sa jednoduché pohybové príkazy a základné programy na zisťovanie prekážok.  

Budú musieť naprogramovať Herkula na riešenie súboru problémov, ktoré im budú dané, 
ako napríklad:  

1. Nechajte Herkula pohybovať sa po Peloponéze  
2. Spot Nemean lev, Lernaean Hydra a Ceryneian Hind  
3. Prenasledujte cererynských Hindov v rôznych častiach Grécka.  

Na záver budú diskutovať o otázkach týkajúcich sa ochrany a zachovania významných 
kultúrnych pamiatok.  

Relevantný predmet  

Dejiny, mytológia, kultúrna ochrana  

Veková skupina  

Tento scenár je zameraný na študentov s hluchotou alebo sluchovým postihnutím vo veku 
15 až 21 rokov.  

Ďalšie príslušné kompetencie  

Tímová práca, tvorivosť, riešenie problémov  

Potrebné vybavenie / vybavenie  

V tomto scenári budete potrebovať 3-4 súpravy Lego Boost  a tablety, ktoré sú s nimi 
kompatibilné. Žiaci budú rozdelení do skupín a dostanú pokyny.  
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Predpoklady 

Študenti by mali byť oboznámení s vzdelávacím materiálom modulu 1 a konkrétnejšie s 

kapitolami, ktoré súvisia so základnými pohybmi robotov, riadiť sa líniovými programami a 

používaním diaľkového ovládania.  

Učebné ciele  

Žiaci budú:  

• Rozvíjať vedomosti o mytológii  

• Rozvíjať vedomosti o histórii  

• Zostaviť pracovného robota  

• Zoznámiť sa so sníma�om vzdialenosti a motormi robota a osvojte si zručnosti v 

ich používaní v pracovnom programe  

• Vypočítať obvod Peloponézu a rýchlosť Ceryneian Hind  

• Oboznámiť sa so senzormi vzdialenosti robota a naučte sa ich používať v 

základných programoch na zisťovanie prekážok  

• Naučiť sa jednoduché pohybové príkazy  

• Oboznámiť sa s jednoduchými programami typu „jeden štart“  

• Zoznámiť sa s farebným senzorom robotov a naučte sa ich používať v 

programoch  

• Oboznámiť sa s mnohými programami „štartovacej metódy“ pomocou 

farebného snímača  

Trvanie 
Odhadovaný čas: 8 vyučovacích hodín  

• 2 hodiny na začiatočný bod (úvod), otázky, kreslenie  
• 3 hodiny na stavbu Vernie a M.T.R.4  
• 2 hodiny na programovanie robota a vykonávanie zadaní  
• 1 hodina na dokon�enie zadania, videozáznam z rokovania, diskusia, analýza projektu 

a návrhy nových zadaní / aktivít  
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Teoretické otázky  

 

Pozrite si toto video a odpovedzte na nasledujúce otázky:  

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

1. Ako si predstavuješ, že vyzeral Herakles?  

2. Predpokladalo sa, že ceryneovský zadok bežal rýchlejšie ako šíp, ako rýchlo sa to 

podľa vás pohlo? 
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3. Ak by sa Hercules pohyboval okolo Peloponézu trikrát (obvod Peloponézu: 1 000 km) 

za jeden deň, aby našiel Ceryneovskú zadnú časť, mohli by ste vypočítať jeho rýchlosť? 

 

Hlavné aktivity  

Aktivity:  

1. Nakreslite obrázok cererynskej zadnej a Artemis. Môžete vyhľadávať na webe 

informácie o ich vzhľade.  

2. Na veľký kúsok papiera nakreslite mapu Peloponézu. (Obrys Peloponézu nakreslite 

tu�nou čiernou farbou, aby ho rozpoznal svetelný senzor).  

3. Nakreslite plán stajní. Uistite sa, že na vašej postave je vidieť rieky Pinios aj Alfeios, 

a na ich strávniky použite kúsky lega.  
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4. Na zostrojenie deviatich hláv Lernaean Hydra použite kúsky lega alebo iné 

materiály, napríklad papierovú hmotu.  

Konštrukcie:  

1. Zostrojte robota Vernie. Tento robot predstavuje Herkula. Po jeho skonštruovaní 

podľa uvedených pokynov ho môžete ozdobiť tak, ako by ste chceli, aby váš 

Herkules vyzeral. 

2. Zostrojte robota M.T.R.4. Tento robot predstavuje Iolaa. Po tom, čo ho zostrojíte 

podľa daných pokynov, ho môžete ozdobiť tak, ako by ste chceli, aby váš robot 

vyzeral. 

Programovanie:  

1. Po vytvorení vlastného modelu (makety) Peloponézu vypočítajte jeho obvod 
pomocou pravítka. 

2. Naprogramujte Herkula tak, aby sa pohyboval po Peloponéze a hľadal Keryneov 
chrbát pomocou jednoduchých príkazov na pohyb (približne). 

3. Naprogramujte Herkula, aby sa pohyboval po Peloponéze a hľadal Kerynský chrbát 
pomocou svetelného senzora na rozpoznanie hraníc. 

4. Pomocou čiernej pásky nakreslite dráhu, ktorú by Ceryneian hind vykonal pri 
pokuse o útek pred Herkulesom. Odstráňte z Vernieho snímač farby vzdialenosti. Do 
prednej časti robota umiestnite nadstavec, na ktorý pripevníte senzor farby 
vzdialenosti smerujúci nadol. Naprogramujte robota tak, aby sledoval dráhu 
pomocou metódy "follow the line". 

5. Pomocou blokov diaľkového ovládania pohybujte dielikmi lega, aby ste 
presmerovali Piniosa a Alfeiosa dozadu s cieľom vyčistiť Augiášove stajne. 

6. Zostrojte robota Vernie 2.1 s vystreľovačom šípok. Umiestnite Stymfalské vtáky 
(ktoré môžete postaviť z LEGA alebo akéhokoľvek iného materiálu) kdekoľvek na 
podložku a pokúste sa ich zasiahnuť. 

7. Zostrojte Vernieho robota 4.2 s hokejkou a umiestnite hlavy Lernejskej hydry 
kamkoľvek na podložku. Naprogramujte Herkula, aby na ne útočil, a M.T.R.4, aby 
"pálil" rany. 

Diskusia / Záver  

1. Prečo si myslíš, že Eurystheus požiadal Herkulesa o vykonávanie takýchto zložitých 
misií?  
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Ďalšie činnosti  

Napadajú vás nejaké nové aktivity / úlohy pre Herkula? Poznačte si ich a pokúste sa ich 
dokončiť v učebni v spolupráci so spolužiakmi.  

 

d) Mytologický scenár 10-14 r. 

Nadpis  

Herkulove laboratóriá (10 - 14 rokov)  

Popis  

V tomto scenári sa študentom predstaví legenda o Herkulesovi a jeho slávnych dielach.  

Zostrojia a naprogramujú robota (Vernie), ktorý bude hrať úlohu mýtického Herkula, a nau�ia 

sa jednoduché pohybové príkazy a základné programy na zisťovanie prekážok.  

Budú musieť naprogramovať Herkula na riešenie súboru problémov, ktoré im budú dané, 

ako napríklad:  

1. Nechajte Herkula pohybovať sa po Peloponéze  

2. Spot Nemean lev, Lernaean Hydra a Ceryneian Hind  

3. Prenasledujte cererynských Hindov v rôznych častiach Grécka.  

Na záver budú diskutovať o otázkach týkajúcich sa ochrany a zachovania významných 

kultúrnych pamiatok.  

Relevantný predmet  

Dejiny, mytológia, kultúrna ochrana  

Veková skupina  

Tento scenár je zameraný na študentov s hluchotou alebo sluchovým postihnutím vo veku 10 

až 14 rokov.  

Ďalšie príslušné kompetencie  

Tímová práca, tvorivosť, riešenie problémov  

Potrebné vybavenie / vybavenie  
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V tomto scenári budete potrebovať 3-4 súpravy Lego Boost a tablety, ktoré sú s nimi 

kompatibilné. Žiaci budú rozdelení do skupín a dostanú pokyny.  

Predpoklady 

Študenti by mali byť oboznámení s vzdelávacím materiálom modulu 1 a konkrétnejšie s 

kapitolami, ktoré súvisia so základnými pohybmi robotov, riadiť sa líniovými programami a 

používaním diaľkového ovládania.  

Učebné ciele  

Žiaci budú:  

• Rozvíjať vedomosti o mytológii  

• Rozvíjať vedomosti o histórii  

• Zostavte pracovného robota  

• Zoznámte sa so snímačom vzdialenosti a motormi robota a osvojte si zručnosti v ich 

používaní v pracovnom programe  

• Vypočítajte obvod Peloponézu a rýchlosť Ceryneian Hind  

• Oboznámte sa so senzormi vzdialenosti robota a naučte sa ich používať v základných 

programoch na zisťovanie prekážok  

• Naučte sa jednoduché pohybové príkazy  

• Oboznámte sa s jednoduchými programami typu „jeden štart“  

Trvanie 

Odhadovaný čas: 8 vyučovacích hodín  

•  2 hodiny na začiatočný bod (úvod), otázky, kreslenie  
•  3 hodiny na stavbu Vernie  
•  2 hodiny na programovanie robota a vykonávanie zadaní  
•  1 hodina na dokon�enie zadania, videozáznam z rokovania, diskusia, analýza projektu 

a návrhy nových zadaní / aktivít  
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Teoretické otázky  

 

Pozrite si toto video a odpovedzte na nasledujúce otázky: 

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

1. Ako si predstavujete, že Herakles vyzeral? 

2. Keryneov zadák mal bežať rýchlejšie ako šíp, ako rýchlo sa podľa vás pohyboval? 
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3. Ak by sa Herkules pohyboval okolo Peloponézu tri (3) krát (obvod Peloponézu: 1000 

km) za jeden deň, aby hľadal Kerynéjský chrbát, vedeli by ste vypočítať jeho rýchlosť?  

Hlavné aktivity 

1. Nakreslite obrázok Ceryneovho zadku a Artemidy, informácie o ich vzhľade môžete 

vyhľadať na internete.  

 

2. Nakreslite na veľký papier mapu Peloponézu. (Obvod Peloponézu nakreslite tučnou 

čiernou farbou, aby ho rozpoznal svetelný senzor). 

  

3. Nakresli plán stajní. Dbajte na to, aby na vašom obrázku bolo vidieť obe rieky Pinios a 

Alfeios a na ich hranice použite dieliky lega. 

 

Konštrukcie: 

1. Zostrojte robota Vernieho. Tento robot predstavuje Herkula. Po jeho skonštruovaní 

podľa uvedených pokynov ho môžete ozdobiť tak, ako by ste chceli, aby váš Herkules 

vyzeral.  
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Programovanie: 

1. Po skonštruovaní vlastného modelu (makety) Peloponézu vypočítajte jeho obvod 

pomocou pravítka. 

 

2. Naprogramujte Herkula tak, aby sa pohyboval po Peloponéze a hľadal Keryneov 

chrbát pomocou jednoduchých pohybových príkazov (približne). 

 

3. Naprogramujte Herkula, aby sa pohyboval po Peloponéze a hľadal Kerynský chrbát 

pomocou svetelného senzora na rozpoznanie hraníc.  

 

4. Pomocou čiernej pásky nakreslite dráhu, ktorú by urobil kerynský laňák pri pokuse o 

útek pred Herkulesom.  Odstráňte z Vernieho senzor vzdialenosti - farby. Do prednej 

časti robota umiestnite nadstavec, na ktorý pripevníte senzor farby vzdialenosti 

smerujúci nadol. Naprogramujte robota tak, aby sledoval dráhu pomocou metódy 

"follow the line". 

 

5. Pomocou blokov diaľkového ovládania pohybujte dielikmi lega, aby ste presmerovali 

Piniosa a Alfeiosa dozadu s cieľom vyčistiť Augiášove stajne.  

 

6. Zostrojte robota Vernie 2.1 s vystreľovačom šípok. Umiestnite Stymfalské vtáky 

(ktoré môžete postaviť z LEGA alebo akéhokoľvek iného materiálu) kdekoľvek na 

podložku a pokúste sa ich zasiahnuť. 

 

Diskusia/záver 

1. Prečo si myslíte, že Eurystheus požiadal Herkula, aby plnil také ťažké úlohy? 

Ďalšie činnosti 
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Napadajú vás nejaké nové aktivity/úlohy pre Herkula? Zapíšte si ich a skúste ich v spolupráci 

so spolužiakmi dokončiť v triede.  

 

e) Enviromentálny  scenár 15-21 r. 

 

Názov: Environmentálne zariadenie II (15-21 rokov) 

Popis 

V tomto scenári sa žiaci dozvedia o životnom prostredí a dôležitosti triedenia odpadu, ktorý 

ľudia vytvárajú. Žiaci zostavia robota MTR4 a budú ho musieť naprogramovať tak, aby vyriešil 

súbor problémov, ktoré im budú zadané, ako napr: 

a) Zbieranie plastových tašiek 

b) Recyklácia materiálov 

c) Rozvoz zozbieraných materiálov na konkrétne miesta 

 

Predpoklady 

Študenti by mali byť schopní pochopiť, čo znamená recyklácia, ako ľudia recyklujú a aký je 

očakávaný dopad. Študenti môžu uskutočniť študijnú návštevu miestnej recyklačnej stanice. 

 

Príslušný predmet 

Geografia, ekológia, klimatológia, biológia, spoločenské vedy  

 

Cieľová skupina 

Študenti vo veku (15 - 21 rokov). 

 

Ďalšie relevantné kompetencie 

Tímová práca, tvorivosť  

 

Potrebné zariadenia/vybavenie 
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Na tento scenár budete potrebovať 4 - 6 stavebníc Lego Boost a kompatibilné tablety v 

závislosti od počtu študentov v triede. Budete potrebovať ďalšie pre učiteľa. Žiaci budú 

rozdelení do skupín a dostanú pokyny. Uprednostňujú sa skupiny zmiešané podľa pohlavia. 

 

Ciele vzdelávania 

Žiaci budú: 

• Ukazovatele klimatických zmien 

• Výsledky globálneho otepľovania 

• Spôsoby recyklácie a boja proti klimatickým zmenám  

• Rozvíjať vedomosti o zmene klímy 

• Rozvíjať vedomosti o globálnom otepľovaní 

• Rozvíjať vedomosti o recyklácii 

• Zostaviť funkčného robota 

• Oboznámiť sa so snímačmi vzdialenosti robota a naučiť sa ich používať v základných 

programoch na zisťovanie prekážok   

• Naučiť sa jednoduché príkazy na pohyb 

• Oboznámiť sa s farebným senzorom robotov a naučiť sa ho používať v programoch  

• Oboznámiť sa s viacerými programami "metódy štartu" pomocou farebného senzora  

 

Trvanie 

Odhadovaný čas pre scenár bude 540 min. 

• Študijná návšteva študenta na miestnej environmentálnej stanici, 12  min. 

• Dve skupiny stavajú Vernie, 120 min.  

• Súčasne dve skupiny budujúce M.T.R.4, 180 min. 

• Programovanie robotov, 120 min. 

• Aktivity ako triedenie odpadových produktov, 60 min. 

• Dokončenie scenára, 60 min. 

 

Teoretické otázky 

1. Ako sa dá odpad z domácností opätovne využiť dobrým spôsobom? 
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2. Ako môžeme my ľudia zmeniť svoj spôsob života, aby sme znížili využívanie zdrojov 

Zeme?  

 

Hlavné aktivity 

Aktivity: 

1. Nechajte žiakov pracovať v skupinách (podľa možnosti zmiešaných podľa pohlavia) a 

nechajte ich postaviť recyklačné centrum. Nezabudnite vytvoriť logistiku v podobe 

prístupových ciest, skládok a zariadení na výrobu bioplynu. Študenti môžu recyklačné centrum 

postaviť pomocou rôznych materiálov, napríklad z papiera mache. Budovy a rastliny môžu 

postaviť z kartónu alebo stavebníc Lego. Skládky môžu byť postavené z rôznych druhov látok. 

Cesty v zariadení by mali byť navrhnuté tak, aby sa vozidlá pohybovali bez rizika vzájomného 

kontaktu. V závislosti od druhu odpadu by mali byť vytvorené oddelené zberné priestory.  

2. Naprogramujte roboty tak, aby sa pohybovali dopredu, dozadu a mohli sa otáčať v oboch 

smeroch. 

 

Konštrukcie: 

• Zostrojte roboty Vernie a M.T.R.4. 

• Vernie bude fungovať ako informačné centrum v environmentálnom zariadení. Mal by 

vedieť vysloviť, kam majú vozidlá ukladať svoj odpad.  

• M.T.R.4 bude predstavovať rôzne typy vôd, ktoré sa nachádzajú v environmentálnom 

centre, ako sú nákladné autá, traktory a osobné autá s prívesmi. 

 

Programovanie: 

Vernie bude naprogramovaný tak, aby používal farebné senzory na rozlišovanie rôznych 

druhov odpadu. Horľavý odpad môže byť zafarbený na žlto. Odpad, ktorý sa má uložiť, sa 

zafarbí na oranžovo. Materiál, ktorý sa dá opätovne použiť, ako napríklad plast, sa zafarbí na 

červeno, sklo na modro a papier na zeleno. 

1. Odstráňte snímač farby vzdialenosti z Vernie. Do prednej časti robota umiestnite 

nadstavec, na ktorý pripevníte senzor farby vzdialenosti smerom nadol. 

2. Pripravte čiaru alebo dráhu cez cestu, ktorú môže robot sledovať a lokalizovať odpad. 
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3. Naprogramujte robota tak, aby sledoval čiaru, ktorú ste nakreslili naprieč cestami, a 

identifikoval všetok odpad, ktorý nájde. Keď Vernie niečo identifikuje, mal by zakričať 

typ odpadu, ktorý našiel. 

M.T.R.4 bude naprogramovaný tak, aby sledoval cestu a odpad zlikvidoval.  

4. Pripravte cestu alebo dráhu, kde môže robot M.T.R.4 priniesť a odovzdať odpad. 

 
(Hracia podložka by mala vyzerať ako na obrázku vyššie. Roboty musia štartovať zo 

štartovacej plochy.) 

 

5. Naprogramujte farebný senzor na zachytávanie plastu (červený). 

6. Naprogramujte M.T.R.4 na zdvihnutie plastu. 

7. Naprogramujte M.T.R.4 tak, aby nechal plast v červenej oblasti (roboty musia 

vychádzať zo štartovacej oblasti a v línii s odpadom, ktorý chceme zdvihnúť a preniesť 

do určitej oblasti). 

8. Naprogramujte farebný senzor na zbieranie sklenených predmetov (modrý). 

9. Naprogramujte M.T.R.4 tak, aby zdvíhal sklenené predmety (modré). 

10. Naprogramujte M.T.R.4 tak, aby tentoraz doručil sklenené predmety na iné miesto 

(modrá oblasť).  

11. Naprogramujte M.T.R.4 tak, aby zdvihol papier (zelený) a doručil ho na konkrétne 

miesto (zelená oblasť). 

12. Naprogramujte M.T.R.4, aby načítal odpad (žltý) a doručil ho na konkrétne miesto 

(žltá oblasť). 
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Diskusia/záver 

1. Výskum ukázal, že človek prispieva k znečisťovaniu prírody. Ako môžeme svojimi 

zmyslami konštatovať, že sa to deje? 

2. Ako môžeme zabrániť znečisteniu morí?  

 

Ďalšie činnosti 

Zozbierajte informácie o kompostovaní a vytvorte malé kompostovacie centrum v školskej 

záhrade. 

 

Zorganizujte informačný deň, na ktorom môžu žiaci prezentovať a podeliť sa o svoje zistenia 

s celou školou. 

 

 

 

 

f) Enviromentálny  scenár 15-21 r. 

Názov: Environmentálne zariadenie I (10-14 rokov) 

 

Popis 

V tomto scenári sa žiaci dozvedia o životnom prostredí a dôležitosti triedenia odpadu, ktorý 

ľudia vytvárajú. Žiaci zostavia robota MTR4 a budú ho musieť naprogramovať tak, aby vyriešil 

súbor problémov, ktoré im budú zadané, ako napr.: 

a. Zbieranie plastových tašiek 

b. Recyklácia materiálov 

c. Rozvoz zozbieraných materiálov na konkrétne miesta 

 

Predpoklady 
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Žiaci by mali byť schopní pochopiť, čo znamená recyklácia, ako ľudia recyklujú a aký je 

očakávaný dopad. Študenti môžu uskutočniť študijnú návštevu miestnej recyklačnej stanice. 

 

Príslušný predmet 

Geografia, ekológia, klimatológia, biológia, spoločenské vedy  

 

Cieľová skupina 

Žiaci vo veku (10 - 14 rokov). 

 

Ďalšie relevantné kompetencie 

Tímová práca, tvorivosť  

 

Potrebné zariadenia/vybavenie 

Na tento scenár budete potrebovať 4 - 6 stavebníc Lego Boost a kompatibilné tablety v 

závislosti od počtu žiakov v triede. Budete potrebovať ďalšie pre učiteľa. Žiaci budú rozdelení 

do skupín a dostanú pokyny. Uprednostňujú sa skupiny zmiešané podľa pohlavia. 

 

Ciele vzdelávania 

Žiaci budú: 

• Ukazovatele klimatických zmien 

• Výsledky globálneho otepľovania 

• Spôsoby recyklácie a boja proti klimatickým zmenám  

• Rozvíjať vedomosti o zmene klímy 

• Rozvíjať vedomosti o globálnom otepľovaní 

• Rozvíjať vedomosti o recyklácii 

• Zostaviť funkčného robota 

• Oboznámiť sa so snímačmi vzdialenosti robota a naučiť sa ich používať v základných 

programoch na zisťovanie prekážok   

• Naučiť sa jednoduché príkazy na pohyb 

• Oboznámiť sa s jednoduchými programami "metódy jedného štartu"   



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z príručka 
číslo projektu: 2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 

Trvanie 

Odhadovaný čas pre scenár bude 540 min. 

• Študijná návšteva študenta na miestnej environmentálnej stanici, 120 min. 

• Dve skupiny stavajúce Vernie, 120 min.  

• Súčasne dve skupiny budujúce M.T.R.4, 180 min. 

• Programovanie robotov, 120 min. 

• Aktivity ako triedenie odpadových produktov, 60 min. 

• Dokončenie scenára, 60 min. 

 

Teoretické otázky 

1. Ako sa dá odpad z domácností opätovne kvalitne využiť? 

2. Ako môžeme my ľudia zmeniť svoj spôsob života, aby sme znížili využívanie zdrojov 

Zeme?  

 

Hlavné aktivity 

Aktivity: 

1. Nechajte žiakov pracovať v skupinách (podľa možnosti zmiešaných) a nechajte ich 

postaviť recyklačné centrum. Nezabudnite vytvoriť logistiku v podobe prístupových 

ciest, skládok a zariadení na výrobu bioplynu. Študenti môžu recyklačné centrum 

postaviť pomocou rôznych materiálov, napríklad z papiera machu. Budovy a rastliny 

môžu postaviť z kartónu alebo stavebníc Lego. Skládky môžu byť postavené z rôznych 

druhov látok. Cesty v zariadení by mali byť navrhnuté tak, aby sa vozidlá pohybovali 

bez rizika vzájomného kontaktu. V závislosti od druhu odpadu by mali byť vytvorené 

oddelené zberné priestory.  

2. Naprogramujte roboty tak, aby sa pohybovali dopredu, dozadu a mohli sa otáčať v 

oboch smeroch. 
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Konštrukcie: 

• Zostrojte roboty Vernie a M.T.R.4. 

• Vernie bude fungovať ako informačné centrum v environmentálnom zariadení. Mal 

by vedieť vysloviť, kam majú vozidlá ukladať svoj odpad.  

• M.T.R.4 bude predstavovať rôzne typy vozidiel, ktoré sa nachádzajú v 

environmentálnom centre, ako sú nákladné vozidlá, traktory a osobné vozidlá s 

prívesmi. 

Programovanie: 

1. Naprogramujte Vernieho, aby sa pohyboval po objekte a hľadal odpad pomocou 

jednoduchých blokov pohybu. 

2. Prinúťte M.T.R.4 zbierať odpadky na určitých miestach hracej plochy. 

3. Odstráňte z Vernieho senzor vzdialenosti. Do prednej časti robota umiestnite 

nadstavec, na ktorý pripevníte senzor vzdialenosti smerujúci nadol. 

4. Pripravte čiaru alebo dráhu cez cestu, ktorú môže robot sledovať a lokalizovať odpad. 

5. Naprogramujte robota tak, aby sledoval čiaru, ktorú ste nakreslili naprieč cestami 

Keď Vernie niečo nájde, mal by to svetelnými signálmi nahlásiť do M.T.R.4. 

6. M.T.R.4 bude naprogramovaný tak, aby sledoval cestu a zbavil sa odpadu. 7. 

Pripravte cestu alebo dráhu, po ktorej môže robot M.T.R.4 priniesť a odovzdať 

odpad. 

 

Diskusia/záver 

1. Výskum ukázal, že človek prispieva k znečisťovaniu prírody. Ako môžeme svojimi 

zmyslami konštatovať, že sa to deje? 

2. Ako môžeme zabrániť znečisťovaniu morí?  

 

Ďalšie aktivity 

Nechajte žiakov vyhľadať na internete informácie o klimatických zmenách a spôsoboch, ako 

im môžu nové technológie a robotika pomôcť predchádzať. 
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Zorganizujte informačný deň, na ktorom môžu žiaci prezentovať svoje zistenia a podeliť sa o 

ne s celou školou. 

 

 

 

g) Kulinársky scenár - Skúmanie majstra kuchára 15-21 r.  

Názov 

Od robotiky ku kulinárskemu umeniu 

Popis 

V rámci projektu "Robotika v kuchyni" sa uskutoční prednáška na tému "Robotika v kuchyni": 

V tomto scenári si žiaci osvoja základné zručnosti úspešného kuchára. Na záver budú 

diskutovať o otázkach súvisiacich s kulinárskym umením, ťažkostiach, plytvaní potravinami, 

zdravých jedlách a zdravom životnom štýle. 

 

Príslušný predmet 

Kuchyňa a kuchynské umenie: Gastronómia 

 

Cieľová skupina 

Tento scenár je určený žiakom vo veku 15 - 21 rokov. 

 

Ďalšie relevantné kompetencie / mäkké zručnosti 

Tvorivosť, tímová práca, riešenie problémov 
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Potrebné zariadenia/vybavenie 

Na tento scenár budete potrebovať 3-4 stavebnice Lego Boost a kompatibilné tablety. Žiaci 

budú rozdelení do skupín a dostanú pokyny. 

 

Predpoklady  

Neexistujú žiadne kognitívne predpoklady. 

 

Ciele učenia 

Žiaci budú: 

• Rozvíjať vedomosti o kulinárskom umení 

• Rozvíjať vedomosti o potravinárskych vedách 

• Rozvíjať vedomosti o problematike plytvania potravinami 

• Zostavia funkčného robota 

• Naučia sa jednoduché pohybové príkazy 

• Oboznámiť sa s jednoduchými programami "metódy jedného spustenia" 

 

Trvanie 

Odhadovaný čas: 5-6 vyučovacích hodín 
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• 1 vyučovacia hodina, začiatok (úvod), prezentácia Kulinárskeho umenia, diskusia. 

• 2-3 vyučovacie hodiny, konštrukcia robota. 

• 2 vyučovacie hodiny, programovanie, analýza projektu. 

 

Teoretické otázky 

Pozrite si nasledujúce videá a odpovedzte na nasledujúce otázky: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k 

 

 
 

 

1. Koľko cm má mať tanier pre deti a koľko pre dospelých? 

2. Ktoré sú dva rôzne druhy zeleniny? Uveďte dva príklady pre každý z nich. 

3. Aké percento nášho taniera by mala tvoriť škrobová zelenina a aké percento 

neškrobová zelenina?  
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4. Ak chceme do jedla zaradiť chlieb alebo tortillu, ktoré percento zeleniny by sme mali 

znížiť? Prečo by sme podľa vás mali túto časť jedla znížiť? 

5. Ktorú časť cibule by sme mali ako jedinú vyhodiť do odpadu? 

6. Čo tým dosiahneme a prečo je to prospešné pre životné prostredie? 

 

Hlavné  aktivity 

Aktivity 

• Navrhnite farmu a vymyslite, ako vyrobiť zeleninu a vajíčka z lega. Urobte ich 

dostatočne veľké, aby ich mohol zdvihnúť traktor. 

• Nakreslite na papier traktor, ktorý vytvoríme na zber zeleniny, aby farmár mohol urobiť 

omeletu so zeleninou. 
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Konštrukcie 

• Zostrojte robota M.I.R.4. Tento robot bude predstavovať traktor. Po zostavení podľa 

návodu ho môžete ozdobiť, ako by ste chceli, aby váš vlastný jedinečný traktor vyzeral. 

Mali by ste zvážiť pridanie krabice, do ktorej by mohol ukladať Lego zeleninu, ktorú 

traktor nazbieral. 

• Postavte si zeleninu, vajíčka a hospodárske zvieratá pre svoju vlastnú farmu. Môžete 

použiť zvyšné časti Lego alebo ich vyrobiť z papiera či iných materiálov. 

• Postavte farmu, kde by traktor mohol parkovať a ukladať zeleninu. Farmár si tam bude 

variť omeletu so zeleninou. 

 

Programovanie 

• Po vytvorení modelu farmy so zeleninou a vajíčkami odmerajte vzdialenosti medzi nimi 

pravítkom a zapíšte si ich do zošita. 

• Umiestnite robota traktora na začiatok farmy a naplánujte mu, aby pozbieral všetku 

zeleninu a vajcia.  

• Na prednú časť robota umiestnite senzor vzdialenosti a naprogramujte jeho pohyb. 

Keď narazí na zeleninu, naprogramujte ho tak, aby ukázal oranžové svetlo & zdvihol 

zeleninu. 

• Umiestnite farebný senzor a naplánujte pohyb robota. Keď sa dostane k pokazenej 

zelenine, nech ukáže červenú farbu a nezoberie pokazenú zeleninu (pokazená zelenina 

môže byť hnedá). 

• Skazená zelenina a hospodárske zvieratá sú prekážkami misie. 
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• Naprogramujte robota, aby vošiel do vnútra farmy, aby vyprázdnil svoj náklad a aby 

farmár uvaril svoju omeletu so zeleninou.. 

 

Diskusia/Záver 

1. Aké sú podľa vás ťažkosti pri zbere zeleniny? 

2. Máte nejaké nápady, ako tento postup zefektívniť? 

3. Aké schopnosti/zručnosti by mal mať vodič traktora, aby úspešne doručil správnu 

zeleninu ľuďom, ktorí ju potrebujú? Aké roboty by sme mohli pridať do našej 

kuchyne, aby nám pomáhali pri príprave jedál? (Aké činnosti by mali vykonávať)? 

 

Ďaľšie aktivity 

Napadajú vás nejaké nové aktivity/úlohy pre robota v oblasti kulinárskeho umenia? Zapíšte 

si ich a pokúste sa ich v spolupráci so spolužiakmi dokončiť v triede. 

 

 

 

h) Kulinársky scenár - Skúmanie majstra kuchára 10-14 r.  

Názov 

Od robotiky ku kulinárskemu umeniu 

 

Popis 

V rámci projektu "Robotika v kuchyni" sa uskutoční prednáška na tému "Robotika v kuchyni": 

V tomto scenári si žiaci osvoja základné zručnosti úspešného kuchára. Na záver budú 
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diskutovať o otázkach súvisiacich s kulinárskym umením, ťažkostiach, plytvaní potravinami, 

zdravých jedlách a zdravom životnom štýle. 

 

Príslušný predmet 

Kuchyňa a kuchynské umenie: Gastronómia 

 

Cieľová skupina 

Tento scenár je určený žiakom vo veku 10 - 14 rokov. 

 

Ďalšie relevantné kompetencie / mäkké zručnosti 

Tvorivosť, tímová práca, riešenie problémov 

 

Potrebné zariadenia/vybavenie 

Na tento scenár budete potrebovať 3-4 stavebnice Lego Boost a kompatibilné tablety. Žiaci 

budú rozdelení do skupín a dostanú pokyny. 

 

Predpoklady 

Neexistujú žiadne kognitívne predpoklady. 
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Ciele učenia 

Žiaci budú: 

• Rozvíjať vedomosti o kulinárskom umení 

• Rozvíjať vedomosti o potravinárskych vedách 

• Rozvíjať vedomosti o problematike plytvania potravinami 

• Zostavia funkčného robota 

• Naučia sa jednoduché pohybové príkazy 

• Oboznámiť sa s jednoduchými programami "metódy jedného spustenia" 

 

Trvanie 

Odhadovaný čas: 5-6 vyučovacích hodín 

• 1 vyučovacia hodina, začiatok (úvod), prezentácia Kulinárskeho umenia, diskusia. 

• 2-3 vyučovacie hodiny, konštrukcia robota. 

• 2 vyučovacie hodiny, programovanie, analýza projektu. 

 

Teoretické otázky 

Pozrite si nasledujúce videá a odpovedzte na nasledujúce otázky: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k 
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1. Koľko cm má mať tanier pre deti a koľko pre dospelých? 

2. Ktoré sú dva rôzne druhy zeleniny? Uveďte dva príklady pre každý z nich. 

3. Aké percento nášho taniera by mala tvoriť škrobová zelenina a aké percento 

neškrobová zelenina?  

4. Ak chceme do jedla zaradiť chlieb alebo tortillu, ktoré percento zeleniny by sme mali 

znížiť? Prečo by sme podľa vás mali túto časť jedla znížiť? 

5. Ktorú časť cibule by sme mali ako jedinú vyhodiť do odpadu? 

6. Čo tým dosiahneme a prečo je to prospešné pre životné prostredie? 

 

Hlavné aktivity 

Aktivity 

• Navrhnite farmu a vymyslite, ako vyrobiť zeleninu a vajíčka z lega. Urobte ich 

dostatočne veľké, aby ich mohol zdvihnúť traktor. 

• Nakreslite na papier traktor, ktorý vytvoríme na zber zeleniny, aby farmár mohol 

urobiť omeletu so zeleninou. 
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Konštrukcie 

• M.I.R.4. Tento robot bude predstavovať traktor. Po postavení podľa návodu ho môžete 

ozdobiť, ako by ste chceli, aby váš vlastný jedinečný traktor vyzeral. Mali by ste zvážiť 

pridanie krabice, do ktorej by mohol ukladať Lego zeleninu, ktorú traktor nazbieral. 

• Postavte si zeleninu a vajíčka pre svoju vlastnú farmu. Môžete použiť zvyšné časti Lego 

alebo ich vyrobiť z papiera či iných materiálov. 

• Postavte farmu, kde by traktor mohol parkovať a ukladať zeleninu. Farmár si tam bude 

variť omeletu so zeleninou. 

 

Programovanie 

• Po vytvorení modelu farmy so zeleninou a vajíčkami odmerajte vzdialenosti medzi nimi 

pomocou pravítka a zapíšte si ich do zošita. 

• Umiestnite robota traktora na začiatok farmy a naprogramujte ho tak, aby pozbieral 

všetku zeleninu a vajcia.  



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z príručka 
číslo projektu: 2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

• Naprogramujte robota, aby vošiel do vnútra farmy, aby vyprázdnil svoj náklad a aby 

farmár uvaril omeletu so zeleninou. 

 

Diskusia/záver 

1. Aké sú podľa vás ťažkosti pri zbere zeleniny? 

2. Máte nejaké nápady, ako tento postup zefektívniť? 

3. Aké schopnosti/zručnosti by mal mať vodič traktora, aby úspešne doručil správnu 

zeleninu ľuďom, ktorí ju potrebujú?  

4. Aké roboty by sme mohli pridať do našej kuchyne, aby nám pomáhali pri príprave 

jedál? (Aké činnosti by mali vykonávať)? 

 

Ďalšie aktivity 

Napadajú vás nejaké nové činnosti/zadania pre robota z oblasti kulinárskeho umenia? 

Zapíšte si ich a pokúste sa ich v spolupráci so spolužiakmi dokončiť v triede. 
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7.  Eko-systém otvorených odznakov 

Eko-systém otvorených odznakov je metodika 

hodnotenia a overovania zručností, ktoré majú študenti 

získať. Ekosystém bol vyvinutý na identifikáciu, 

rozpoznávanie a overovanie nových digitálnych zručností 

študentov. 

 
 

 

V prvej podstatnej časti správy "Ekosystém otvorených odznakov: ROBOTICS4DEAF 

Guide" čitateľ nájde, aké zručnosti, výsledky vzdelávania, úspechy alebo skúsenosti sa 

vyžadujú a čo je to "Open Badge", aké sú najdôležitejšie výhody. Konzorcium sa rozhodlo 

zaviesť "Open Badges", pretože tento inovatívny systém sa používa na validáciu a uznávanie 

vzdelávania s využitím technológie OB, ktorá sa ponúka ako otvorený vzdelávací zdroj. 
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Táto technológia podporuje otvorený prístup a účasť všetkých zainteresovaných strán 

zapojených do procesu udeľovania odznakov, pričom umožňuje vytvárať synergie medzi 

učiacimi sa (študentmi), vydavateľmi (t. j. školami, zainteresovanými stranami, podnikmi, 

mimovládnymi organizáciami vrátane školiteľov/dobrovoľníkov ako sprostredkovateľov) a 

spotrebiteľmi odznakov (t. j. formálnym 

vzdelávaním, verejnými orgánmi, úradnými 

orgánmi, (potenciálnymi) zamestnávateľmi). To 

povedie k tomu, že proces schvaľovania bude 

viesť k transparentnému, prenosnému, 

platnému a dôveryhodnému potvrdeniu súboru 

zručností a vedomostí súvisiacich so súborom 

kompetencií. 

• V správe čitateľ nájde aj opis "kľúčových prvkov", ako sú: 

• Vydavateľ (čo definuje a navrhuje, aký druh organizácie môže vytvoriť profil 

vydavateľa a začať definovať a vydávať otvorené odznaky), 

• platformy na vydávanie odznakov, 

• Príjemca, 

• Hodnotenie (možnosti procesu hodnotenia), 

• Zobrazovač (prečo a kde by sa mali odznaky zdieľať). 

Eko-systém otvorených odznakov definuje aj technické aspekty, ako je prostredie alebo 

veľkosť obrazu, čo by sa malo overiť a preskúmať alebo čo zdôrazniť pri vytváraní tvrdenia o 

odznaku. 

Siedma časť obsahuje inštitucionálne podpory, napríklad vládne inštitúcie (aké inštitúcie 

vyjadrili podporu otvoreným odznakom ako jednému z nekonvenčných prístupov v EÚ a USA 

- s príkladmi), príklady inštitúcií, ktoré implementujú systém otvorených odznakov ako nástroj 

uznávania (napríklad Americká asociácia pre štátnu a miestnu históriu alebo Yaleovo centrum 
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pre emocionálnu inteligenciu), vysvetlenie, ako súkromný sektor podporuje používanie 

otvorených odznakov s príkladmi. 

 

V ďalšej časti "Otvorené odznaky pre ROBOTICS4DEAF" sú uvedené hlavné charakteristiky 

ekosystému otvorených odznakov ROBOTICS4DEAF. Konzorcium ROBOTICS4DEAF na základe 

výsledkov prieskumu zameraného na potreby študentov a učiteľov navrhlo rámec a učebné 

materiály pre nasledujúce moduly (ktoré sú uvedené v IO1): 

• Modul 1: Cieľom je oboznámiť žiakov 

základných a stredných škôl so 

sluchovým postihnutím s robotikou a 

kódovaním na platforme Lego Boost; 

• Modul 2: Kreatívne scenáre - Cieľom 

je prehľad niektorých štandardných 

modelov v súbore nástrojov: Robot 

Vernie a MTR4. 

 

Pre lepšie pochopenie konzorcium 

nielen charakterizovalo otvorené odznaky pre ROBOTICS4DEAF, ale vytvorilo aj 

zodpovedajúce odznaky pre každý z modulov 1 a 2. 

 

Ďalšie kapitoly správy sú venované "Otvoreným odznakom pre ROBOTICS4DEAF", 

"Kritériám udeľovania odznakov" a "Otvoreným odznakom pre všetky moduly". Pre 

ROBOTICS4DEAF bolo navrhnutých celkovo 12 odznakov, pre ktoré sú podrobné kritériá 

rozdelené podľa vekových skupín a modulov. 
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Okrem toho v častiach 8, 9 a 10 čitateľ nájde charakteristiky jednotlivých prvkov odznaku, ako 

napríklad (príklad nižšie):  

• Meno,  

• Výsledky vzdelávania,  

• Úroveň, 

• Dizajn otvoreného odznaku, 

• Hlavný cieľ, 

• Kritériá hodnotenia, 

• Dôkazy, 

• Vydáva. 
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Správa obsahuje aj tieto časti: "Praktické usmernenia pre vydávanie OB" a "Záver - 

ďalšie kroky".  V poslednej z nich sú uvedené ďalšie kroky a zopakované najdôležitejšie výhody 

pre tých, ktorí budú mať prospech z "Eko-systém otvorených odznakov: ROBOTICS4DEAF 

Guide". 

 

8. Opis platformy elektronického  vzdelávania 

 

ÚVOD  

Interaktívna elektronická platforma Robotics4Deaf je otvorené vzdelávacie 

prostredie, ktoré ponúka vzdelávacie materiály týkajúce sa vzdelávacej robotiky pre 

nepočujúcich alebo ťažko sluchovo postihnutých študentov a ich učiteľov.    

E-platforma je navrhnutá podľa potrieb cieľovej skupiny projektu tak, že obsahuje 

videozáznamy preložené do slovenčiny spolu s ukážkami robotov v akcii. Týmto spôsobom je 

vzdelávací postup oveľa atraktívnejší a podporuje hybridné učenie. K platforme je pripojená 

aj mobilná aplikácia, pomocou ktorej má používateľ kedykoľvek a kdekoľvek prístup ku 

všetkým funkciám platformy.   
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INFORMÁCIE O PLATFORME 

 

 
 

E-learningová platforma Robotics4Deaf poskytuje dva (2) hlavné kurzy v šiestich (6) rôznych 

jazykoch a pre dve (2) vekové skupiny (spolu 16 kurzov). 

Ide o tieto kurzy: Modul 1 Rozvíjať kódovacie zručnosti a Modul 2 Tvorivé scenáre. Modul 2 

pozostáva zo 4 scenárov, ktoré sú inšpirované nasledujúcimi témami: 

• Mytológia 

• Prieskum vesmíru 

• Majster kuchár 

• Environmentálne povedomie.  

 

Žiaci môžu získať odznaky, ktoré potvrdzujú ich schopnosti. Každý odznak udeľujú žiakom 

ručne ich učitelia, keď usúdia, že výsledky vzdelávania boli dosiahnuté. Pre modul 1 sú k 

dispozícii dva (2) odznaky (Basic a Advance) a pre modul 2 štyri (4) odznaky (jeden pre každý 

scenár).   Ak používatelia získajú všetkých šesť (6) odznakov, môžu získať celkový odznak. Na 

to, aby mal používateľ prístup k materiálom kurzov, je potrebné, aby sa zaregistroval, prihlásil 

a bol zapísaný do kurzov. 
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AKO SA MÔŽEM ZAREGISTROVAŤ? 

Na domovskej stránke kliknite na tlačidlo prihlásenia. Potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť nové 

konto a postupujte podľa pokynov na prihlásenie. Po vyplnení všetkých osobných údajov 

dostanete potvrdzujúci e-mail s odkazom, na ktorý musíte kliknúť, aby ste potvrdili svoj profil. 

 
 

 
 

AKO SA MÔŽEM PRIHLÁSIŤ? 

Na domovskej stránke kliknite na tlačidlo Prihlásenie v pravom hornom rohu stránky a v 

zobrazenom okne zadajte poverenia (používateľské meno a heslo), ktoré ste vybrali v 

predchádzajúcom kroku.   

Platforma poskytuje svojim používateľom možnosť "zapamätať si" poverovacie údaje, aby ste 

ich nemuseli zadávať pri každej návšteve. Nakoniec je k dispozícii možnosť obnovenia/zmeny 

hesla pre prípad, že ste heslo zabudli. 
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TITULNÁ STRANA  

KDE NÁJDEM DOSTUPNÉ KURZY? 

Po prihlásení má používateľ prístup ku všetkým dostupným kurzom na domovskej stránke. 

Existuje veľa rôznych spôsobov prístupu k vzdelávacím materiálom. V časti Kategórie kurzov si 

používateľ môže vybrať jazyk vzdelávacieho materiálu, ku ktorému chce získať prístup.  

 

 
 

AKO SA MÔŽEM ZAPÍSAŤ DO KURZU? 

Do kurzu sa môžete zapísať sami. To znamená, že používateľ môže získať prístup ku kurzu, 

ktorý chce, jednoducho kliknutím na kurz a potom na tlačidlo Zapísať ma. 
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Všetky kurzy, do ktorých sa používateľ zapísal, sú prístupné aj pomocou tlačidla Moje kurzy.  

Takto je pre používateľa prístup ku všetkým kurzom oveľa jednoduchší. 

 
 

SEKCIA PÄTY 

V pätičke úvodnej stránky môže používateľ nájsť členov konzorcia s odkazmi na oficiálne 

stránky jednotlivých členov. Spôsoby kontaktu s projektom, v časti Kontaktujte nás, zatiaľ čo 

v časti Mobilná aplikácia si používateľ môže stiahnuť oficiálnu mobilnú aplikáciu pre projekt 

Robotics4Deaf. Môže to urobiť buď priamo kliknutím na odkaz, ktorý vedie do aplikácie, 

alebo jednoducho naskenovaním QR kódu pomocou svojho smartfónu. 
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AKO MÔŽEM KOMUNIKOVAŤ S OSTATNÝMI V  KURZE? 

S ostatnými účastníkmi kurzu môžete komunikovať pomocou dvoch (2) komunikačných 

metód, ktorými sú fórum a chat. Obidva spôsoby nájdete na úvodnej stránke každého kurzu 

a sú jedinečné pre daný kurz.

 
Na jednej strane fórum umožňuje účastníkom viesť asynchrónne diskusie (nie v reálnom 

čase), t. j. diskusie, ktoré prebiehajú dlhší čas. Môžete vytvoriť novú tému diskusie alebo len 

odpovedať na otázku niekoho iného. 
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Na druhej strane Chat umožňuje účastníkom viesť textové synchrónne diskusie v reálnom 

čase. Stačí vstúpiť do miestnosti a začať chatovať s každým, kto je prihlásený v rovnakom čase. 

Elektronická platforma poskytuje aj možnosť vrátiť sa k starším chatom. 

 
 

V AKEJ FORME SA LEKCIE ZOBRAZUJÚ POUŽÍVATEĽOVI? 

V každom module môže používateľ získať prístup k vzdelávacím materiálom jednoduchým 

kliknutím na sekciu vzdelávacích materiálov.
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Vzdelávacie materiály sa na platforme zobrazujú vo forme elektronických kníh a podľa potrieb 

študentov s poruchami sluchu alebo hluchoty. Prezentácia materiálov je multimediálna, 

kombinuje malé a jednoduché texty s obrázkami z počítačového prostredia, videozáznamy s 

prekladom do posunkového jazyka jednotlivých krajín a videá s ukážkami programovania 

robotov v reálnom čase. 
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Okrem toho je prechod z jednej kapitoly do druhej možný pomocou tlačidla Next (ako pri 

zmene strany v knihe), ale aj z obsahu každej knihy, ktorý sa nachádza v pravej časti 

obrazovky.. 

 

 

 

 

 

 

 

AKO MÔŽEM SKONTROLOVAŤ SVOJU PROFILOVÚ STRÁNKU? 

Každý používateľ platformy má svoju osobnú profilovú stránku, kde nájde všetky informácie, 

ktoré ho zaujímajú. Aj na tejto profilovej stránke môže používateľ vyplniť základné informácie, 

ktoré sú viditeľné pre ostatných používateľov. Ak chcete získať prístup k svojej profilovej 

stránke a po prihlásení, kliknite na tlačidlo so svojím menom v pravom hornom rohu a vyberte 

položku "Profil".  

 
 

Tam si môžete pozrieť všetky informácie, ktoré ste o sebe pridali, ako aj kurzy, do ktorých ste 
sa zapísali.  
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Okrem toho môžete upravovať svoje základné informácie, ako sú osobné údaje a spôsoby 
komunikácie. 
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INTEGRÁCIA OTVORENÝCH ODZNAKOV. 

Systém Otvorené odznaky je integrovaný do elektronickej platformy projektu Robotics4Deaf. 

Študenti môžu na svojej profilovej stránke vidieť odznaky, ktoré získali, zatiaľ čo učitelia môžu 

svojich študentov pochváliť udelením digitálnych odznakov, ktoré získali.. 
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9. Popis  mobilnej aplikácie 

 

Mobilná aplikácia bol navrhnutý tak, aby podporoval proces učenia a hodnotenia, keďže 

používatelia budú mať možnosť sledovať svoj pokrok v učení a nahrávať dôkazy o 

dosiahnutých výsledkoch. Vytvorenie MOBILNEJ APLIKÁCIE je pridanou hodnotou projektu, 

ktorá obohacuje jeho digitálny charakter a zároveň poskytuje možnosti na zavedenie 

MOBILNÉHO UČENIA a zároveň zlepšuje využívanie technológií v procese vyučovania, učenia 

sa a hodnotenia. MOBILNÁ APLIKÁCIA ponúka používateľom možnosť monitorovať svoje 

učenie, keďže dôkazy o dosiahnutých výsledkoch v oblasti kódovania by mohli nahrať na svoj 

profil, pričom sa im budú ponúkať možnosti vzdelávania. 

Mobilná aplikácia ponúka viditeľnosť a pripojenie v kontrolovanom, zabezpečenom a 

bezpečnom ON-LINE PROSTREDÍ na získanie ďalších digitálnych zručností, aby ste mohli 

zvládnuť on-line komunikáciu s rešpektom, dôstojne a efektívne. Rovnako bol tento 

dynamický nástroj vytvorený s cieľom ešte viac stimulovať a posilniť odborníkov, ktorí sa budú 

podieľať na realizácii projektu (učitelia, študenti, zainteresované strany, dobrovoľníci, 

odborníci na IKT atď.), a zároveň poskytnúť príležitosti na posilnenie digitálnych kompetencií 

všetkých, zabezpečiť neustály rozvoj, keďže bude k dispozícii otvorený prístup a prepojenie, a 

zároveň sa umožnia príležitosti na otvorené, slobodné a samoregulované učenie. Poskytnutie 

všetkých produktov v otvorenej - prístupnej forme poskytne projektu pridanú hodnotu a 

zabezpečí jeho udržateľnosť a využitie. 

Všetky vzdelávacie materiály, ako aj všetky funkcie elektronickej platformy sú používateľovi k 

dispozícii prostredníctvom mobilnej aplikácie. 

Pomocou svojich hesiel sa môže pripojiť k svojmu mobilnému telefónu, a tak má prístup 

odkiaľkoľvek. 
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10. Zoznam zainteresovaných strán 

 

Partneri z Poľska, Talianska, Cypru, Grécka a Slovenska zozbierali zoznam zainteresovaných 

strán zo škôl, MSP, mimovládnych organizácií a miestnych orgánov a navrhli ho na propagáciu 

a spoluprácu v rámci projektu ROBOTICS4DEAF. 

 

Program ROBOTICS4DEAF, ktorý má byť navrhnutý a realizovaný prostredníctvom vytvorenia 

synergie medzi školami, MSP, MVO a miestnymi orgánmi s cieľom vytvoriť vysoké očakávania 

pre ďalšie využívanie produktov projektu. 

 

Výsledky projektov financovaných prostredníctvom programov a iniciatív EÚ musia dosiahnuť 

maximálny účinok. Mali by sa čo najviac šíriť, aby cenné poznatky a skúsenosti získané jednou 

skupinou mohli byť prínosom pre ostatné. Okrem toho by sa skúsenosti získané z projektu mali 

využiť pri tvorbe budúcej politiky. To všetko sa môže stať len vtedy, ak sa vytvoria väzby medzi 

organizátormi projektu a širšou komunitou. Cieľom valorizácie projektu je vytvoriť cyklus 

vplyvu, ktorý zabezpečí udržateľnosť výsledkov, maximalizuje ich vplyv, optimalizuje 

investície, zlepšuje systémy, spája poznatky, aby sa zabránilo prekrývaniu úsilia, a následne sa 

premietne do tvorby politiky. 

 

Podporujeme vytváranie PARTNERSTIEV/SYNERGIÍ medzi školami, podnikmi v oblasti IKT, 

spoločnosťami, zainteresovanými stranami a trhom práce, čím podporujeme prepojenia 

medzi E&T a svetom práce v záujme lepšieho zosúladenia zručností a výmeny odborných 

znalostí a skúseností. Na tento účel sa vytvoria príležitosti na spoluprácu, odbornú prípravu a 

vzdelávanie na pracovisku a učňovské vzdelávanie, čím sa zabezpečí vzájomné porozumenie a 

spolupráca. Tým sa otvoria nové kariérne príležitosti a cesty pre skupinu študentov, ktorí sú 

zvyčajne obmedzení na iné zamestnania/štúdium. 
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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/ 
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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 
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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/    

 
 
  



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z príručka 
číslo projektu: 2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 

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  
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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 

- 
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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   
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28 Municipality of Rivoli  Local 
Authority  

Corso Francia, 98 
10098 Rivoli Italy comune.rivoli.to@legalmail.

it  
https://www.comune.rivoli.to
.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 

- 
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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/ - 
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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/   
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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.or

g/ 

  

22 CNTI NGO 
Gregori Afxentiou 36, 
Agios Dometios, 2360 
Nicosia, Cyprus 

Cyprus 22873820 
https://www.cnti.org.cy/new/in
dex.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           
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25 Nicosia Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 21015 1500 
Nicosia Cyprus 22797000  www.nicosia.org.cy   

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   
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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/ 
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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/   
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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.gr   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.g r 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/   
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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 School Kutnohorská 675/20, 

96701 Kremnica Slovakia skola@skolaprespm.sk  https://skolaprespm.sk   
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postihnutím internátna, 
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/ 
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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/ 
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35 Municipality of Žilina 
Local 
Authority 

Námestie obetí 
komunizmu 1, 011 31 
Žilina 

Slovakia sekretariatmsu@zilina.sk  https://www.zilina.sk 

https://www.facebook.com/
zilinaofficial 

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 
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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/ 
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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/   
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11. Zriadenie miestneho výboru účastníkov 

 

Výbor účastníkov - Poľsko 

Učitelia Študenti 
Name and Surname School Contact details  

(email) 
Name and 
Surname 

School Contact details (email) 

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 
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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 
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Výbor účastníkov - Grécko 

Učitelia Učitelia 

Name and Surname Name and Surname Name and Surname Name and Surname Name and Surname Name and 

Surname 

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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12. Kampaň a petícia 

Elektronická petícia je krátky prieskum zameraný na učiteľov, ktorí budú hrať úlohu 

ambasádorov a podporovať ciele nášho projektu ROBOTICS4DEAF na svojich školách.  

Skladá sa z niekoľkých častí, ako sú: úvod, dohoda, informatívna časť, GDPR a dohoda o 

zhromažďovaní údajov. 

 

Cieľom petície  je:  

• Zabezpečiť prístup a účasť študentov s poruchou sluchu alebo hluchotou 

prostredníctvom návrhu a vývoja balíka školení, ktorý podporuje zručnosti v oblasti 

kódovania/robotiky, ktoré sú integrované do všetkých oblastí STEM (veda, 

technológia, inžinierstvo a matematika). 

 

• Navrhnúť a realizovať program pre študentov so zabudovanou odbornou prípravou v 

oblasti IKT ponúkanou on-line aj prezenčne a s postupmi neustáleho monitorovania a 

hodnotenia prostredníctvom mentoringu ponúkaného v otvorenom prostredí. 

 

Odkaz na petíciu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAI-

4M8qZoUjE5MVYsIKf2pByEhzFmxel93VK0xxTa9u20A/viewform 
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13. Dobré príklady a postupy z podobných programov

V tejto tabuľke V tejto tabuľke je uvedených 53 príkladov dobrej praxe a ďalších možností 

vzdelávania z podobných programov realizovaných v 5 partnerských krajinách (PL, GR, CY, SK, 

IT). 

Konkrétne uvedené programy súvisia so zámermi a cieľmi projektu, a to vybaviť skupinu 

mladých ľudí/študentov s poruchou sluchu alebo hluchotou digitálnymi, robotickými a 

kódovacími zručnosťami s cieľom podporiť ich vyhliadky na zamestnanie a zabezpečiť sociálne 

začlenenie do digitalizácie trhu práce. 

Uvedené príklady predstavujú možnosti vzdelávacích mobilít KA1, iné európske vzdelávacie 

programy a iné kurzy ponúkané na miestnej/národnej úrovni. 



Tento dokument sa môže kopírovať, rozmnožovať alebo upravovať v súlade  
s vyššie uvedenými pravidlami. Okrem toho musí byť jasne uvedené potvrdenie  

o autoroch dokumentu a všetky príslušné časti oznámenia o autorských právach. 
 

Všetky práva sú vyhradené. 
Copyright © in ROBOTICS4DEAF consortium, 2019-2021




