ROBOTICS4DEAF je projekt Erasmus+, ktorý zoznamuje nepočujúcich
študentov alebo študentov so sluchovým postihnutím vo veku od 10 do
21 rokov s programovaním a robotikou s cieľom podporiť ich vyhliadky
na zamestnanie a zabezpečiť sociálne začlenenie do digitalizácie trhu
práce. Cieľom projektu je vyvinúť vzdelávací balíček, digitálnu
platformu a mobilnú aplikáciu na podporu kódovania a robotických
zručností u nepočujúcich študentov alebo študentov so sluchovým
postihnutím vo formálnom alebo neformálnom prostredí.

LOGO KOORDINÁTORA

"Každý človek by sa
mal naučiť programovať,
pretože to ho naučí,
ako myslieť"
- Steve Jobs -
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CIEĽOVÉ SKUPINY

PRODUKTY

• Študenti - Mládež (10 - 21 rokov) nepočujúci alebo so sluchovým
postihnutím.

1. Desktopový výskum s cieľom zmapovať súčasnú scénu (výučba robotiky,
digitálne začlenenie nepočujúcej mládeže do škôl / na trh práce atď.) S
cieľom rozvinúť rámec ROBOTICS4DEAF so zabudovanými referenčnými
hodnotami a indikátormi.

• Učitelia pracujúci so žiakmi nepočujúcimi alebo so sluchovým postihnutím.
• Tlmočníci, učitelia posunkového jazyka alebo iní špeciálni pedagógovia.

2. Inkluzívny ekosystém pre výučbu, učenie a hodnotenie kódovania a
robotiky prostredníctvom digitálnych znakov.
3. Inkluzívny cloudový portál, e-learningová platforma a mobilná aplikácia.

ZÁMERY A CIELE

4. Digitálny akčný plán pre všetkých: Sprievodca od A po Z pre založenie
klubov robotics4deaf.

Hlavné ciele projektu sú:
1. Zabezpečiť prístup k digitálnemu začleneniu pre študentov nepočujúcich
alebo so sluchovým postihnutím prostredníctvom získavania kódovacích a
robotických zručností.
2. Navrhnúť a vyvinúť online platformu a školiaci balík, ktorý podporuje nielen
kódovacie / robotické zručnosti, ale aj všetky oblasti STEM (veda,
technológia, inžinierstvo a matematika).
3. Navrhnúť a implementovať vzdelávací program
pedagógov s cieľom rozvíjať ich digitálne kompetencie.

pre

špeciálnych

4. Zabezpečiť účasť a začlenenie na digitalizovanom trhu práce, ako aj
zvýšiť dostupnosť, rovnosť, vzdelávanie a odbornú prípravu študentov s
nepočujúcimi alebo sluchovým postihnutím.

5. Odporúčanie digitálneho začlenenia pre stratégiu EÚ v oblasti
zdravotného postihnutia na roky 2020 – 30.

OČAKÁVANÝ VPLYV
ROBOTICS4DEAF - očakáva sa, že bude mať vplyv na študentov
nepočujúcich alebo so sluchovým postihnutím, na učiteľov, na inštitúcie a
organizácie, na komunitu a na tvorcov politiky. Študenti dostanú posilnenie a
obohatia svoju budúcu kariérnu orientáciu. Vyučovacie prístupy a metódy sa
zlepšia rozšírením digitálnych kompetencií a ponúknu príležitosť na inovatívne
využitie technológií priamo študentom. Ešte viac sa budú iniciovať nové
synergie medzi školou, komunitou a zainteresovanými stranami, čím sa preklenie
priepasť medzi vzdelaním a trhom práce.

