
 

  

 

AbleWithTechTools 

Opracowywanie materiałów VR, zawierające narzędzia 

technologiczne dla przyszłych nauczycieli, pracujących z dziećmi 

z autyzmem 

Pierwszy rezultat intelektualny 
ukończony 

Tytuł pierwszego opracowania brzmi: "Program szkolnictwa 

wyższego dotyczący wykorzystania technologii 

wspomagających w edukacji dzieci z autyzmem.". COMU 

koordynowała proces wprowadzania programów nauczania. 

Uniwersytet Macedonii, Społeczna Akademia Nauk, 

Uniwersytet Łotewski, Szkoła Robotyki oraz NARA 

Educational Technologies wniosły istotny wkład w IO 1. Cel 

programu  

Po tym szkoleniu uczestnicy: 

• Dowiedzą się, w jaki sposób uczniowie z ASD 

różnią się od siebie w kontaktach społecznych. 

• Poznają język i umiejętności komunikacyjne 

uczniów z ASD. 

• Zapoznają się z wzorcami zachowań uczniów z 

ASD. 

• Dowiedzą się, jakie są warunki, aby wniosek 

został uznany za praktykę opartą na dowodach. 

• Oceniają ucznia przed wyborem narzędzia 

technologii wspomagającej. 

• Dowiedzą się jak korzystać z narzędzia 

technologii wspomagającej przed 

rozpoczęciem nauczania uczniów i innych 

członków zespołu, jak korzystać z narzędzia 

technologii wspomagającej. 

• Monitorują ucznia, aby upewnić się, że 

narzędzie technologii wspomagającej jest 

używane zgodnie z zamierzonym celem. 

• Dowiedzą się o przewodnikach 

stosowanych w edukacji uczniów z 

zaburzeniami ASD. 

• Zapoznają się z praktykami opartymi na 

dowodach naukowych w zakresie 

technologii wspomagających. 

Program został stworzony z myślą o osobach z ASD. 

Czas trwania programu wynosi 14 tygodni i daje 

wydziałom edukacji specjalnej i ośrodkom kształcenia 

dorosłych możliwość zastosowania swoich programów 

edukacyjnych. 

Program składa się z praktyk opartych na dowodach, 

różnych strategii, metod, technik, podejść 

pedagogicznych i zasad dydaktycznych. 
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Witajcie! 

Witamy w drugim 

Newsletterze projektu 

"Opracowywanie materiałów 

VR, zawierające narzędzia 

technologiczne dla przyszłych 

nauczycieli, pracujących z 

dziećmi z autyzmem". 

(ABLEWITHTECHTOOLS). 

W tym e-newsletterze podamy 

informacje o działaniach 

projektowych, które są 

prowadzone przez wszystkich 

patnerów. 

Projekt 

ABLEWITHTECHTOOLS jest 

wspierany przez Komisję 

Europejską i jest 

współfinansowany przez 

program Erasmus+, Działanie 

Kluczowe 203: Strategiczne 

partnerstwo na rzecz 

innowacji w dziedzinie 

szkolnictwa wyższego.  
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Spotkanie miało odbyć się w Rydze. Ze względu na 

COVID-19, spotkanie odbyło się on-line dzięki 

koordynacji Uniwersytetu Łotewskiego. W spotkaniu 

uczestniczyli wszyscy partnerzy. Głównym tematem były 

scenariusze. Skrypt zostanie przygotowany przez NARA, 

a prezentacja na temat zawartości VR zostanie 

udostępniona partnerom. Technologie wspomagające 

można zdefiniować jako przedmioty, narzędzia, bodźce 

wizualne i produkty z zaawansowaną technologią 

wykorzystywane do rozwoju, utrzymania i zwiększenia 

umiejętności funkcjonalnych osób z niepełnosprawnością 

rozwojową w najbardziej ogólnym znaczeniu (Michel, 

2004; Çuhadar, 2008). 

 

 

 

Projekt "Rozwój nowego oprogramowania do 

psychomotorycznej reedukacji dzieci z autyzmem" numer 

2020-1-TR01-KA205-081611 został uznany za godny 

poparcia przez Unię Europejską.Projekt, który wart jest 

wsparcia w ramach Programu ERASMUS + Młodzież 

KA2 Partnerstwo Strategiczne 2020/R1 w okresie 

składania wniosków, realizowany będzie pod patronatem 

Çanakkale Uniwersytet Onsekiz Mart.. 

Dzięki projektowi, który będzie wspierany przez 2 lata, 

dzieci z autyzmem będą mogły korzystać z zastosowań 

technologicznych, które są bardziej zabawne i skuteczne 

w nauce i zwiększaniu uwagi, wykraczając poza 

tradycyjną metodę edukacji. W tym kontekście eksperci z 

Uniwersytetu Edukacji Specjalnej pochodzą z Turcji i 

Bułgarii 

 

  
Streszczenie 

projektu  

Glówną grupą docelową projektu 

są "studenci z zaburzeniami 

spektrum autyzmu", którzy mogą 

cierpieć na problemy z  

komunikacją społeczną i 

interakcją, zachowaniami 

powtarzalnymi, opóźnionym 

rozwojem mowy, problemem z 

kontaktem wzrokowym, 

rozumowaniem, różnicowaniem 

postrzegania, oraz orientacją, 

która im uniemożliwia 

wykonywanie akademickich 

zadania w taki sam sposób, jak 

inni studenci. 

Technologie opracowane 

specjalnie w celu ułatwienia 

uczniom z ASD rozwiązywania 

problemów społecznych i 

komunikacyjnych odgrywają 

ważną rolę w ograniczaniu 

przeszkody w nauce. 

Uzyskanie wiedzy o tym, jak 

korzystanie z tych technologii 

wspomagających dla studentów 

z ASD zapewni nauczanie 

przyszłych nauczycieli w celu 

poprawy zarówno ich nauczania i 

umiejętności technologicznych. 

Pozwoli im to również ułatwić 

proces uczenia się tych uczniów. 

W tym względzie, program 

nauczania jest potrzebny dla 

przyszłych nauczycieli, którzy 

spotkają się potrzebami 

społecznymi i komunikacyjnymi 

studentów z ASD i staną przed 

wyborem odpowiedniej 

technologii oraz jej 

wykorzystania i efektywności.  

Wyniki analizy potrzeb, które 

przeprowadziliśmy w celu 

sformułowania tej propozycji, 

ujawniły konieczność 

przeprowadzenia szkoleń na ten 

temat.  W trakcie realizacji kursu 

zostaną wykorzystane materiały 

dydaktyczne składające się z 

programu nauczania jako 

modułów i zasobów VR. 

Nauczyciele powinni dowiedzieć się, do której technologii 

pomocniczej odnosi się instrukcja lub interwencja, która jest 

główną cechą wspierającą zdobycie celu dla uczniów z 

ASD.Dlatego też nauczyciele skupiają się na ukierunkowanych 

umiejętnościach i zachowaniach oraz na tym, jak te 

umiejętności i zachowania mogą zostać nabyte poprzez 

wykorzystanie dostępnego narzędzia lub aplikacji technologii 

wspomagających. Projekt zapewni nauczycielom technologie 

wspomagające.  

 

 

 

i północnej Macedonii, podzielą się swoją wiedzą i 

doświadczeniem w zakresie wdrażania reedukacji 

psychomotorycznej ćwiczeń we własnym kraju i będą one 

wykorzystywane jako punkt odniesienia do tworzenia 

niezbędnego oprogramowania. 

Grupami docelowymi projektu są pedagodzy specjalni oraz inni 

specjaliści, studenci szkół specjalnych i psychologii i dzieci z 

autyzmem. W trakcie realizacji projektu, łącznie 6 konferencji i 

3 międzynarodowe spotkania odbędą się w trzech krajach, 300 

specjalistów i przyszłych ekspertów zostanie poinformowanych 

i przeszkolonych w zakresie korzystania z oprogramowania, a 

75 z nich będzie miało zestawy oprogramowania w swoich 

instytucjach. 

Drugie spotkanie partnerskie online 
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Kolejny projekt COMU dotyczący autyzmu   

Kick-off Meeting 



 

  

Model leczenia autyzmu 

Korzyści z 
wirtualnej 
rzeczywistości dla 
osób z autyzmem 
 
W ciągu ostatnich dwóch dekad w 

dużym stopniu skoncentrowano 

się na badaniach nad 

wykorzystaniem technologii 

wirtualnej rzeczywistości (VR) w 

edukacja dzieci autystycznych. 

Zastosowanie technologii pozwala 

na ekspozycję w "świecie 

rzeczywistym" w celu kształcenia 

umiejętności społecznych w 

środowisku wirtualnym (EV) 

kontrolowanym, powtarzalnym i 

bezpiecznym. 

 

Według badań przeprowadzonych 

przez Didehbani (2016), Parsons 

& Cobb (2011) i Tzanavari (2015), 

istnieją dowody sugerujące 

indywidualizację, próby i 

powtarzanie scenariuszy 

społecznych w różnych 

kontekstach dla uogólnienia 

umiejętności społecznych. 

nauczył się w VE interakcji z 

codziennym życiem. 

 

Ponadto potencjał tej technologii w 

zakresie wspierania uczenia się 

dzieci, młodzieży i dorosłych w 

spektrum autyzmu musi 

uwzględniać, wraz z szeregiem 

innych podejść, które zostaną 

wdrożone przez specjalistów, 

nauczycieli i terapeutów oraz ich 

wykorzystanie. Musi to być 

narzędzie, które pomoże im 

ułatwić życie.1 

                            

Kompleksowy przegląd najnowszego modelu leczenia 

autyzmu przedstawiono w sprawozdaniu Odoma i 

wsp.(2010), "Evaluation of comprehensive treatment 

models for individuals with ASD". Wnioski mogą być 

klasyfikowane w czterech wymiarach, którymi są 

wspólne efekty uczenia się, wspólne cechy uczenia 

się, kategorie wniosków i zastosowania. (Coppin, 

2018). 

Technologia może ograniczyć wykluczenie społeczne dzieci z autyzmem 

Roboty mogą służyć jako pomost do systemu 

nagradzania i motywowania dzieci z autyzmem. Mogą 

one skierować uwagę dziecka na kwestie społeczne, 

istotne cechy sytuacji i kształtowanie społecznych 

reakcji mózgu. Roboty mogą być również przydatne w 

ukierunkowaniu na kwestie sensoryczne. Dzieci z 

autyzmem często czują się przytłoczone lub 

niespokojne w obecności głośnej muzyki, jasnych 

świateł lub silnych zapachów. Współdziałanie z 

robotami, które dostarczają starannie skalibrowanych 

bodźców i dostosowują się do potrzeb dziecka i reakcji 

w czasie rzeczywistym, mogą pomóc dzieciom z 

autyzmem w nauce aby radzić sobie z tymi problemami 

sensorycznymi i komunikować je. 

Technologia neuroobrazowania, która pozwala naukowcom badać 

aktywność neuronową związaną z zachowaniami, może również dostarczyć 

spostrzeżeń na temat tego, jak pomóc dzieciom z autyzmem regulować ich 

uczucia i myśli. To Technologia pokazała nam na przykład, że wykluczenie 

społeczne boli zarówno typowe jednostki, jak i osoby z autyzmem, ale z 

różnych powodów. 

Zbyt często mówimy o tym, jak technologia uwalnia nas od naszego 

otoczenia. Ale może ona również pomóc naszym dzieciom połączyć się ze 

sobą, być skuteczniejszą samoukiem i wspierać ich własne decyzje i 

niezależność. Pojawienie się technologii jako istotnego narzędzia do 

eliminowania wykluczenie i promowanie zrozumienia, technologia w 

rzeczywistości pomaga nam wszystkim ogarnąć nasze większe 

człowieczeństwo..2 

 

 

                            

Nauczyciele i eksperci mogą stosować się do 

następujących zasad wymiary do decydowania o 

kategoriach. Jednakże, jest to ważne jest, aby 

wiedzieć, że wszyscy uczniowie mają inne i 

niepowtarzalne skłonności. Wybór metod, technik i 

wniosków powinny być rozpatrywane pod kątem 

potrzeb edukacyjnych ucznia. 
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Czym jest 
Wirtualna 
Rzeczywistość? 

Rzeczywistość wirtualna (VR) 

odnosi się do symulacji 

generowanej komputerowo w 

którym osoba może wchodzić w 

interakcje w ramach 

sztucznego trójwymiarowego 

środowisko przy użyciu 

specjalne urządzenia 

elektroniczne, takie jak jak 

specjalne gogle z ekranem lub 

rękawice wyposażone w 

Czujniki. W symulowanym 

sztucznego środowiska, 

użytkownik jest w stanie badać 

różne artefakty i postępować 

jak w prawdziwym świecie 

(Seth, 2018). 

W przeciwieństwie do 

tradycyjnych interfejsów 

użytkownika, VR przenosi 

użytkownika do wnętrza 

doświadczenia o wysokiej 

rozdzielczości. Zamiast oglądać 

ekran przed nimi, uczący się są 

zanurzeni i mają możliwość 

interakcji z trójwymiarowymi 

światami zdefiniowanymi w 

środowiskach rzeczywistości 

wirtualnej. Poprzez 

symulowanie jak największej 

ilości zmysłów, takich jak wzrok, 

słuch, dotyk, a nawet zapach, 

komputer zamienia się w 

strażnika do tego wirtualnego 

świata. Jedynym ograniczeniem 

dla prawie rzeczywistych 

doświadczeń VR jest 

dostępność treści i taniej mocy 

obliczeniowej (Bardi, 2019). 
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Trešā tiešsaistes sanāksme 
 

 

 

Spotkanie odbyło się on-line dzięki koordynacji Uniwersytetu w Düzce. Spotkaniu on-line przewodniczył prof. dr Feyzullah 

Şahin. Wszyscy partnerzy uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się 20 lipca 2020 roku. 

Na spotkaniu partnerzy dokonali przeglądu ukończonych części programu nauczania. Następnie partnerzy podzielili się 

między sobą planami lekcji (modułami) programu nauczania. Wszyscy partnerzy postanowili pracować nad planami lekcji i 

zakończyć je we wrześniu. Emre Çelik (Nara EdTech) przedstawił prezentację na temat środowiska Wirtualnej 

Rzeczywistości. Prof. dr Feyzullah Şahin zasugerował, aby zakończyć program nauczania do połowy września, aby 

dotrzymać kroku planom zajęć. Emanuele Micheli (SdR) udzieliła informacji na temat kontroli jakości działań w ramach 

projektu. Aleksandra Konopka (SAN) poprosiła partnerów o wsparcie stron mediów społecznościowych projektu. 

COMU udzieliła informacji na temat IO 1 i poprosiła o plany lekcji dla każdego z partnerów. Partnerzy zgodzili się na 

przygotowanie planów lekcji. Strona internetowa projektu oraz e-newsletter 1 zostały przetłumaczone na różne języki. Proces 

ten daje możliwość aby zdesperować działania w ramach projektu. 

Zarządzanie jakością i ocena jakości zostały omówione przez partnerów.  

Partnerzy omówili również najnowsze regulacje tureckiej Agencji Narodowej. Partnerzy zdecydowali się kontynuować 

działania w Internecie, spotkania i organizowanie imprez upowszechniających zgodnie z sytuacją pandemii Covid 19.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na III Międzynarodowym Sympozjum Technologii Inżynierskich w Edukacji Technicznej, które odbyło się online w dniach 

17-18 września, odbyła się prezentacja referatu pt. "High Technology Applications Effective in the Education of Children 

With Autism". Zaburzenia spektralne: Wirtualna rzeczywistość" i "Opracowywanie materiałów VR, zawierające narzędzia 

technologiczne dla przyszłych nauczycieli, pracujących z dziećmi z autyzmem" przygotowanego przez zespół projektowy.  

Ponadto o projekcie poinformowano 53 nauczycieli pracujących w Prowincjonalnej Dyrekcji Edukacji Narodowej w Düzce. . 

EYE ON IT 

Korzyści płynące z 
wykorzystania 
wirtualnej 
rzeczywistości w 
edukacji 
 

1. Łatwy dostęp 

2. Złamanie praw fizyki 

3. Gamifikacja 

4. Natychmiastowe zaangażowanie 

5. Opcje językowe 

6. Facylitator doświadczenia 

7. Zdalna obecność 

8. Uczynienie niemożliwym 

"możliwym" 

9. Tworzenie zawartości VR 

10. Globalna teleportacja 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABLEWITHTECHTOOLS   2 wydanie   Wrzesień 2020 

Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza prezentacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 
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Ogłoszenia na Facebooku związane z Autyzmem, Szkolnictwem Wyższym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Nadchodzące wydarzenia 

• Przygotowanie programu nauczania w szkolnictwie wyższym "Technologie wspomagające 

kształcenie dzieci z autyzmem” 

• Czwarte spotkanie partnerskie 
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