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HEART dla dorosłych…
Pierwszy z projektów HEART realizowany jest z in-

stytucjami z Grecji, Hiszpanii, Holandii, Włoch i Bułgarii. 
Lider projektu dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. PŁ, 
wyjaśniając znaczenie podjętego tematu, mówi – Do 
tej pory niewiele projektów w edukacji związanych 
z użyciem nowoczesnych technologii, w tym robotów, 
zwracało uwagę na edukację dorosłych. Jeszcze mniej 
poruszało temat osób dorosłych z niepełnosprawnościa-
mi. Z drugiej strony potencjał edukacyjny sektora robo-
tycznego pozostaje nieznany w środowisku kształcenia 
osób dorosłych. Nasza inicjatywa ma na celu wypełnienie 
tej luki, a także zbliżenie sektorów edukacji i robotyki.

Projekt HEART przewiduje działania kierowane do 
kilku grup związanych z kształceniem osób dorosłych, 
przede wszystkim ich nauczycieli oraz specjalistów 
pracujących z dorosłymi uczniami niepełnosprawny-
mi, poszukujących innowacyjnych narzędzi i techno-
logii wspierających.

Utworzona zostanie też międzynarodowa sieć 
ekspertów, którzy staną się mentorami dla osób ze 
wspomnianych już grup oraz naukowców z uczelni 
zajmujących się robotyką edukacyjną.

…a dla dzieci Miś Teady
Komplementarnym w obszarze edukacji szkolnej 

jest projekt Ready, Teady, Go! W tym przypadku dzia-
łaniami są objęte dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w wieku 9-14, ich wychowawcy oraz 
szeroko pojęte ośrodki edukacyjne oraz organizacje 
pozarządowe. – Efektem projektu, poza e-platformą 
z kursami szkoleniowymi, będzie aplikacja mobilna 
z avatarem tytułowego miśka Teady’ego wspierającego 
naukę dzieci – mówi dr hab. inż. Grzegorz Granosik, 
prof. PŁ. Partnerami tego projektu są instytucje z Pol-
ski, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Cypru i Litwy.

n Ewa Chojnacka

Robotyka dla edukacji

Politechnika Łódzka koordynuje dwa nowe międzynarodowe projekty, które 
otrzymały dofinansowanie niemal 450 000 euro z programu Erasmus+. Tym 
razem wykorzystane zostanie doświadczenie laboratorium Instytutu Auto-
matyki PŁ zajmującego się aplikacjami robotyki do edukacji osób dorosłych 
oraz młodzieży szkolnej ze specjalnymi potrzebami.

W projekcie uczestniczy 8 uczel-
ni bałkańskich z Albanii, Koso-
wa i Macedonii Północnej oraz  
3 z Estonii, Polski i Słowenii w roli 
ekspertów nowoczesnych form 
nauczania. Zespołem projekto-
wym z Politechniki Łódzkiej kieruje  
dr inż. Dorota Kamińska z Wydziału 
EEIA.

Udział w hackatonie był otwarty 
dla wszystkich studentów z uczelni 
uczestniczących w projekcie, a także 
innych uczelni i zainteresowanych 

osób, w tym również pracowni-
ków firm z Północnej Macedonii. 
Spośród dokonań 16 uczestników 
połączonych w zespoły projekto-
we Komisja wybrała 3 najbardziej 
udane projekty, wyłoniła i nagro-
dziła zwycięzcę. Hackathon VR/AR 
zostanie ponownie zorganizowany 
w 2022 r. Takie projekty mają na celu 
weryfikację kompetencji uczestni-
ków projektu. W trakcie realizacji 
można ocenić postępy studentów 
uczelni bałkańskich w zakresie 

stosowania technologii wirtualnych 
i umiejętności miękkich.

Celem projektu VTech jest po-
moc w zmniejszaniu różnicy tech-
nologicznej pomiędzy państwami 
bałkańskimi i wiodącymi technolo-
gicznie krajami europejskimi oraz 
wyszukiwanie nowych obszarów 
edukacyjnych i poznawczych 
wykorzystujących nowe formy 
interakcji.
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Międzynarodowy hackaton
W ramach projektu VTech, w którym uczestniczy 11 uczelni, w tym Politechni-
ka Łódzka, odbył się Hackathon VR/AR w tworzeniu wirtualnych programów 
3D wykorzystywanych w edukacji. Organizatorem był Mother Teresa Univer-
sity ze Skopje w Północnej Macedonii.


