
 

  

 

PIERWSZY NEWSLETTER  

 

AbleWithTechTools 

Witamy 

Zapraszamy do zapoznania się z 

pierwszym newsletterem projektu  

ABLEWITHTECHTOOLS 

„Opracowywanie materiałów  VR, 

zawierające narzędzia 

technologiczne dla przyszłych 

nauczycieli, pracujących z dziećmi 

z autyzmem”. 

W tym newsletterze przedstawimy 

projekt i podamy informacje o jego 

zakresie, konkretnych działaniach i 

instytucjach partnerskich. 

Projekt ABLEWITHTECHTOOLS 

jest wspierany przez  Komisję 

Europejską i jest 

współfinansowany z  programu 

Erasmus +, Kluczowe działanie 

203: Strategiczne partnerstwo na 

rzecz innowacji w dziedzinie 

szkolnictwa wyższego. Call: 2019 

Opracowywanie materiałów  VR, zawierające narzędzia 

technologiczne dla przyszłych nauczycieli, pracujących z 

dziećmi z autyzmem. 

Opis projektu  

Narzędzia technologiczne dla osób niepełnosprawnych 

dotyczą urządzeń lub systemów, które wspierają osoby o 

szczególnych potrzebach w celu utrzymania lub poprawy 

ich autonomii, samodzielności i dobrego samopoczucia. 

Narzędzia te zaspokajają szeroki zakres specjalnych 

potrzeb związanych z warunkami społecznymi, 

behawioralnymi, poznawczymi, spostrzegawczymi lub 

fizycznymi. 

W centrum tego projektu „dzieci z zaburzeniami autyzmu” 

zazwyczaj cierpią na trudności w komunikacji społecznej i 

interakcji, powtarzające się zachowania, opóźniony rozwój 

mowy, problemy z kontaktem wzrokowym, 

rozumowaniem, różnicowaniem percepcji i orientacją, 

które uniemożliwiają im wykonanie zadania w taki sam 

sposób jak innym uczniom. Technologie opracowane 

specjalnie w celu złagodzenia problemów społecznych i 

komunikacyjnych uczniów z autyzmem odgrywają ważną 

rolę w zmniejszaniu barier w nauce. 

 

Zdobycie wiedzy o tym, jak korzystać z tych technologii 

asystujących dla dzieci z autyzmm, zapewni przyszłym 

nauczycielom nauczanie w celu poprawy ich 

umiejętności nauczania i technologii. Pozwoli im to 

również ułatwić proces uczenia się tych uczniów. 

Spełnianie potrzeb 

W związku z tym potrzebny jest program nauczania dla 

przyszłych nauczycieli, który zaspokoi społeczne i 

komunikacyjne potrzeby uczniów z autyzmem i skupi 

się na wykorzystaniu i wyborze odpowiedniej 

technologii, kiedy i jak z niej korzystać oraz na ocenie 

jej wydajności. Wyniki analizy potrzeb, które 

przeprowadziliśmy w celu stworzenia tego projektu, 

ujawniły konieczność szkoleń na ten temat. Niniejszym 

materiały dydaktyczne składające się z programu 

nauczania jako modułów i zasobów VR zostaną 

wykorzystane podczas realizacji kursu. 
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Metodologia i działania 
Metodologia projektu składa się z trzech cykli: 

Cykl 1 - Recenzje literatury i opracowywanie programów 

nauczania (prace indywidualne i zespołowe) 

Cykl 2 - Opracowywanie treści i oprogramowania 

(warsztaty i wsparcie technologiczne) 

Cykl 3 - Pilotaż (szkolenia i oceny) 

 

Działania do wdrożenia: 

Cykl 1 

1- Partnerstwo dokona przeglądu literatury w celu 

przygotowania dwóch raportów zatytułowanych 

„Zaburzenie spektrum autyzmu oraz wyzwania społeczne 

i komunikacyjne” oraz „Narzędzia technologii 

wspomagających przyspieszające procesy uczenia się 

dzieci z autyzmem”. Raporty te będą stanowić podstawę 

proponowanego programu nauczania. 

 

2- Program zostanie opracowany w modułach i zostaną 

wprowadzone niezbędne ustalenia dotyczące programu 

nauczania w celu dostosowania go do kontekstów 

krajowych. 

 

Cykl 2 

1- Zostaną zorganizowane warsztaty dotyczące 

opracowywania treści. W warsztatach wezmą udział 

eksperci merytoryczni, wykładowcy i inni interesariusze. 

Nacisk zostanie położony na najskuteczniejsze narzędzia 

technologii asystujących dla dzieci z autyzmem. 

 

2- Po warsztatach odbędą się prace zespołowe i zostaną 

napisane scenariusze niezbędne dla zasobów VR. W 

dalejszej kolejności zostanie opracowane 

oprogramowanie. 

Cele 

Projekt jest realizowany w celu 

poprawy umiejętności 

dydaktycznych studentów 

pedagogiki specjalnej, w 

szczególności poprzez: 

1- Budowanie zdolności 

przyszłych nauczycieli i 

umożliwianie im osiągania 

doskonałych wyników w 

nauczaniu 

2- Promowanie technologii 

wspomagających w celu 

poprawy umiejętności 

społecznych i komunikacyjnych 

dzieci z autyzmem 

3- Inwestowanie w  innowacyjne 

technologie jako materiały 

dydaktyczne (treści VR) i wkład 

w rozwój technologii 

edukacyjnych 

Rezultaty 
Intelektualne 

Planujemy wypracować: 

a- Program „Wprowadzenie do 

narzędzi technologicznych w 

celu poprawy umiejętności 

społecznych i komunikacyjnych 

dzieci z autyzmem” 

b- Materiały dydaktyczne takie 

jak zasoby VR 

Technologia VR 
Rzeczywistość wirtualna jest jednym z najważniejszych narzędzi 

cyfrowych, które jest wykorzystywane do różnych celów w wielu 

obszarach nauki. Jeśli chodzi o edukację, korzystanie z nowo 

powstających innowacji zawsze dzieje się później w porównaniu 

do różnych sektorów. Jednak pierwszeństwo należy przyznać 

praktykom edukacyjnym, ponieważ pilotowanie skuteczności 

innowacji i czerpanie korzyści z silnych czynników motywujących 

i angażujących tych narzędzi ułatwi procesy uczenia się. 

Zasoby rzeczywistości wirtualnej powinny być wykorzystywane 

w celu wzmocnienia uczenia się przez doświadczenie uczniów. 

W aplikacjach rzeczywistości wirtualnej obiekty wizualne są 

używane w 3 wymiarach. Badania pokazują nam, że praktyki 

edukacyjne oparte na rzeczywistości wirtualnej, które pomagają 

wcielić abstrakcyjne pojęcia, zwiększyły koncentrację uwagi 

podczas szkolenia uczniów. W tym kontekście jasne jest 

również, że twoja wirtualna rzeczywistość przyczyni się do 

rozwoju wyobraźni i kreatywności uczniów. 

Rezultaty 
Przyszli nauczyciele będą bezpośrednio uczestniczyć w 

praktyce projektowej i będą wyposażeni w niezbędne 

umiejętności pedagogiczne i technologiczne dotyczące narzędzi 

pomocniczych. Zainteresowani wykładowcy z całego świata 

będą mogli korzystać z opracowanego programu nauczania i 

treści VR na swoich zajęciach. Organizacje partnerskie będą 

mogły korzystać z opracowanego programu nauczania i 

zasobów VR podczas realizacji kursu. W trakcie dyskusji 

panelowych i konferencji poświęconej waloryzacji wyniki projektu 

zostaną rozpowszechnione wśród szerokiego grona 

zainteresowanych stron. 

 

Jakie są rodzaje technologii 
wspomagających? 

Istnieją trzy rodzaje technologii 

wspomagających stosowanych w 

edukacji dzieci z autyzmem. 

High-tech 

Medium-tech 

Low-tech 
Kick-off Meeting 
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 KONSORCJUM PROJEKTU 

Czym jest 
zaburzenie 
spektrum 
autyzmu? 
Zaburzenie spektrum autyzmu 

(ASD) jest zaburzeniem 

neurorozwojowym z centralnymi 

objawami zmniejszonej interakcji 

społecznej i komunikacji, obecności 

ograniczonych zainteresowań i 

powtarzalnych zachowań1.  

 

Lorna Wing (psychiatra, autorka i 

matka dziecka z autyzmem) po raz 

pierwszy wprowadza termin 

„spektrum autyzmu” 2, aby 

dokładniej przypisać fluktuację 

objawów tego samego objawu 

osobie i osobom z autyzmem.  

 

Różnorodność definicji nie może 

obejmować różnorodności osób z 

autyzmem, ponieważ chociaż 

występują wspólne trudności i 

wspólne objawy, jest to bardzo 

zmienne3. 

 

Najważniejsze trudności dla osób z 

autyzmem, które występują również 

w środowisku szkolnym to:  

a) Trudności komunikacyjne 

b) Trudności akademickie 

c) Delikatne trudności w  

poruszaniu się 

d) Problemy behawioralne 

e) Trudności organizacyjne 

f) Trudności społeczne 

g) Przejście z jednej czynności  

do drugiej 

h) Odporność na zmiany, 

wytrwałość w jednolitości 

i) Inne trudności 

 

                            

                          Uniwersytet Düzce 

Uniwersytet Düzce jest jednym z pionierów nowo 

utworzonych państwowych uniwersytetów po 2006 

roku w Turcji. DU działa jako rodzina z prawie 32 000 

studentów i 2500 pracowników akademickich i 

administracyjnych posiadających 14 wydziałów, 4 

instytucje, 13 ośrodków badawczych, jeden 

profesjonalnie wyposażony szpital, jedno centrum 

transferu technologii i park technologiczny. DU spełnia 

potrzeby badawcze i akademickie Düzce oraz regionu. 

Badania naukowe i projekty są sponsorowane i 

wspierane przez Najwyższe Biuro Administracyjne 

Uniwersytetu. 

Dobre praktyki dotyczące interwencji  

A co z robotyką? 

Badania dowiodły, że interwencje z robotami społecznie 

wspomagającymi mogą pomóc dzieciom z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczestniczyć w 

zajęciach wymagających umiejętności współpracy i 

komunikacji. Autyzm jest stanem neurorozwojowym 

charakteryzującym się stereotypowymi powtarzającymi 

się czynnościami i zainteresowaniami oraz znacznym 

upośledzeniem umiejętności komunikacyjnych, które 

wpływają na socjalizację dzieci i ich interakcje z innymi. 

Próbując zmotywować dzieci z autyzmem do uczestnictwa w zabawach i i 

pomóc im w zdobyciu umiejętności społecznych potrzebnych do ich 

spełnienia, wykorzystano kwiatowego robota Daisy Robot jako nową 

metodę realizacji interwencji wspomaganych robotem, aby pośredniczyć 

w interakcjach wśród dzieci z autyzmem  

i typowymi dziećmi rozwojowymi.  

Do tych interwencji włączono gry  

planszowe i cyfrowe4. 

                            

    Uniwersytet Çanakkale                 
Onsekiz Mart  

Universytet Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMU) został 

założony w 1992 roku, a jego nowy status i przyjęcie 

dużej populacji młodzieży w Turcji sprawiły, że 

uniwersytet szybko się rozwijał pod względem liczby 

studentów, personelu i infrastruktury, co sprzyja otwarciu 

nowych wydziałów i kierunków. Uczelnia ma ponad 45 

000 studentów biorących udział w wielu programach 

prowadzonych przez 1600 pracowników akademickich 

na 10 wydziałach, 2 uczelniach politechnicznych i 11 

zawodowych.  
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                                Społeczna Akademia                          

                  Nauk 

Społeczna Akademia Nauk (SAN) jest jedną z wiodących 

prywatnych uczelni w Polsce, posiadającą 15 000 studentów 

i ponad 1000 pracowników akademickich. W rankingach 

edukacyjnych publikowanych przez wpływowe czasopisma 

krajowe uczelnia zajmuje bardzo wysokie miejsce. Istnieje 

20 wydziałów, w tym Kulturoznawstwo, Nauka o Edukacji, 

Psychologia i Socjologia, które wniosą swoje doświadczenie 

do tego projektu. W ramach działu nauk edukacyjnych 

przyszli nauczyciele są szkoleni ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Jako organizacja edukacyjna Społeczna Akademia Nauk 

promuje podejście multidyscyplinarne, skupiające badaczy z 

różnych środowisk. 

                            

                              Universytet   

                 Macedonii         

Uniwersytet Macedonii (UOM) jest nowoczesnym 

uniwersytetem z rozszerzoną działalnością badawczą, 

biorącym udział w wielu krajowych i międzynarodowych 

programach badawczych. UOM jest również członkiem 

wielu organizacji międzynarodowych dotyczących 

szkolnictwa wyższego, np. Europejskie Stowarzyszenie 

Uniwersytetów (EUA), Europejskie Centrum Doskonałości 

im. Jean Monnet ma siedzibę w oddziale UOM itp. UOM 

początkowo utworzono w 1948 r.pod nazwą „The Graduate 

School of Industrial Studies of Thessaloniki”, ale zaczął 

działać w roku akademickim 1957–58. W 1958 r. 

przemianowano go na „Graduate Industrial School of 

Thessaloniki”, a od 1971/72 podzielono go na dwa wydziały: 

Wydział Ekonomii i Wydział Administracji Biznesu.                             

                                Uniwerystet Łotewski      

            

Universytet Łotewski (UL)  posiada 13 000 studentów, 13 

wydziałów i ponad 20 instytucji badawczych, jest jednym z 

największych kompleksowych uniwersytetów badawczych w 

krajach bałtyckich o potencjale edukacyjnym i badawczym w 

zakresie nauk humanistycznych, społecznych i 

przyrodniczych. Jedyna instytucja szkolnictwa wyższego z 

Łotwy znalazła się w rankingu QS Top Universities. UL jest 

szczególnie dumny z faktu, że stopień internacjonalizacji 

został uznany za wysoki w kilku rankingach, takich jak QS Top 

Universities, Multirank, ranking Interfax. UL przywiązuje dużą 

wagę do rozwoju współpracy międzynarodowej i wspiera 

różne systemy mobilności. Obecnie UL podpisał 148 umów 

dwustronnych z uniwersytetami na całym świecie, ponad 800 

umów Erasmus + z uniwersytetami w krajach programu i 29 

umów z uniwersytetami w krajach partnerskich. 

                            

                              School of Robotics 

                    

School of Robotics (Scuola di Robotica) to Centrum 

Edukacyjno-Szkoleniowe certyfikowane przez włoskie 

Ministerstwo Edukacji i członka Europejskiej Platformy 

Robotycznej. Ma duże doświadczenie w stosowaniu robotyki 

do wspierania potrzeb edukacyjnych. Komitet złożony z 

naukowców zajmujących się robotyką i naukowców w 

dziedzinie nauk humanistycznych utworzył School of 

Robotics (2000) i pełni funkcję komitetu naukowego. Celem 

Scuola di Robotica jest promowanie wiedzy z zakresu 

robotyki wśród uczniów i młodzieży, od wczesnego 

dzieciństwa po edukację w szkole średniej. Zapewnia 

również możliwie najszersze i najszerzej rozpowszechnione 

informacje dotyczące wyników prac badawczo-rozwojowych 

w dziedzinie robotyki, ICT oraz o uzupełniającym rozwoju 

innych dyscyplin. 

                                                                  Nara Educational Technologies  

Nara Educational Technologies została założona w 2014 roku i kieruje rozwojem technologii rozszerzonej rzeczywistości i 

wirtualnej rzeczywistości w Turcji. Nara jest głównie startupem badawczo-rozwojowym i edtech. Oferuje innowacyjne, kreatywne 

i oryginalne treści w dziedzinie edukacji przy użyciu technologii AR / VR. Najważniejszą misją Nary jest uczynienie edukacji 

bardziej zabawną, odnoszącą sukcesy i bardziej demokratyczną 

. 

Aktualne 
technologie 
wspomagające 
  
Technologie wspomagające 

pomagają wykonywać zadania 

i czynności, takie jak: 

- niezależnie i bezpiecznie 

poruszanie się (wózki inwalidzkie, 

protezy, poduszki do siedzenia, 

urządzenia sensoryczne), 

- słuchanie (wzmacniacze głosu, 

urządzenia ostrzegające, takie jak 

wibracje, migające światła, 

systemy FM lub napisy), 

-wizja (systemy wzrokowe, 

mówiące lub wibrujące 

urządzenia, Braille, audiobooki) 

- komunikacja rozszerzająca / 

alternatywna (pisownia 

fonetyczna, komunikatory 

podstawowe, obrazowe, 

wielokrotne, progresywne i do 

noszenia) 

- rozpoznawanie (odtwarzacze 

audio, rejestratory, liczniki czasu, 

przewodniki do czytania, pióra do 

czytania, asystenci danych 

osobistych, pagery, kalkulatory, 

pomoc w pisaniu, organizatory 

grafiki, arkusze elektroniczne, 

programy do przewidywania słów, 

lupy ekranowe, oprogramowanie 

do syntezy mowy, urządzenia do 

robienia notatek) 

Dzieci z autyzmem potrzebują 

głównie technologii 

wspomagających opracowanych  

w celu ułatwienia umiejętności 

komunikacyjnych. 
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Co zostało zrobione do tej pory? 

• Kick-off Meeting 

      Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Düzce. Wszyscy partnerzy oprócz Uniwersytetu Łotewskiego (z powodu 

napiętych harmonogramów) uczestniczyli w spotkaniu. Praktyka projektowa została szczegółowo omówiona na 

spotkaniu. Poruszona zsoatała także dyskusja na temat pierwszy raport. Ustalono wzór drugiego raportu i nastąpił 

podział pracy. Członkowie konsorcjum odwiedzili również jezioro Abant i poznali się bardziej podczas kolacji .  

 

 

 

 

 

 

• Pierwszy raport „Zaburzenia spektrum autyzmu wyzwania społeczne i 

komunikacyjne” 

Pierwszy raport został przygotowany przy udziale wszystkich partnerów. Raport zawiera informacje na temat 

autyzmu, jego cech, definicji, rodzajów, identyfikacji i oceny, umiejętności i wyzwań związanych z autyzmem , 

edukacji i leczenia, praktyk opartych na dowodach. 

• 1 spotkanie Skype 

Przed pierwszym spotkaniem odbyło się spotkanie Skype. Omówiono szablon pierwszego raportu z projektu i 

ustalono tytuły. Obowiązki zostały spełnione przed pierwszym spotkaniem. 

 

• Drugi Raport “Zastosowanie technologii wspomagających i adaptacyjnych w 

procesie uczenia się” 

Raport zawiera informacje o trzech rodzajach (high-tech, medium-tech, low-tech) technologii wspomagających i 

adaptacyjnych opracowanych do edukacji dzieci z autyzmem.  

 

Nadchodzące wydarzenia 

• Przygotowanie programu szkolnictwa wyższego „Technologie wspomagające w 

edukacji dzieci z autyzmem” 

• Drugie Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie  

 

Bibliografia 
1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V(2013). 5 th  Edition. American Psychiatric Association 
2 Wing, L. (1996) The Autistic Spectrum. A guide for parents and professionals. Constabe, London 
3 Geschwind, D. H. (2008). Autism: many genes, common pathways?. Cell, 135(3), 391-395. 
4 http://earthlab.uoi.gr/tel/index.php/themeselearn/article/view/13/6 
 

 ABLEWITHTECHTOOLS   Rezultat 01   Marzec 2020 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza prezentacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. 
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