
Cieľom projektu je vytvoriť nástroj, ktorý pomôže mobilizovať
seniorov k činnosti, k duševnej a fyzickej aktivite. Chceme to
dosiahnuť tým, že vzbudíme ich záujem o roboty a priblížime im
moderné technológie. Projekt vytvorí moderný kurz založený na
metóde kombinovaného vzdelávania s využitím zaujímavých
technologických a digitálnych riešení. Kvôli tomuto cieľu sme vytvorili
partnerstvo pozostávajúce z 9 organizácií zo 7 krajín.

Výsledkom projektu sú intelektuálne výstupy, ktoré vytvárame, ako aj
zlepšenie kľúčových kompetencií a zručností seniorov, ako sú:
numerické, vedecké a technické zručnosti a digitálne a technologické
kompetencie. Účastníci si tiež zvýšia svoje digitálne zručnosti
prostredníctvom dištančného vzdelávania.
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Predstavme sa! - Partneri

PROMIMPRESA SRL

NPO Robootika

Scuola di Robotica

ICEP s.r.o.

Estónsko:

Taliansko:
Poľsko:

Lotyšsko:

Portugalsko:

Slovensko:

RoboticEduAcademy Lda

Powiat Ostrowski

STOWARZYSZENIE
MIASTA 

W INTERNECIE

Clearbot S.I.A

Spojené kráľovstvo:

Enso Group LTD



Máj 2021 - Úvodné stretnutie (online TPM 1)

September 2021 - Vytvorenie LOGA projektu

September 2021 - Prvý článok projektu
"Senior v digitálnom svete" - k dispozícii na stránke projektu, 
 Facebook - @JourneyRobotics (v EST; IT; PL) alebo
https://bit.ly/3EJk2aL (ENG)

November 2021 - Intelektuálny výstup IO 1 (Dokončené správy o krajinách
- osvedčené postupy, prieskum potrieb seniorov, príklady.)

November 2021 - TPM 2 v Estónsku, Tartu 

Január 2022 - Druhý článok projektu
"Humanoidné roboty na podporu slabých starších ľudí" - k dispozícii
na stránke projektu, Facebook  - @JourneyRobotics (v EST; IT)  alebo
https://bit.ly/3FHSDpw (ENG)

Január - Február pokračuje sa s intelektuálnym výstupom IO 2 (kurz
robotiky pre seniorov prostredníctvom neformálneho zmiešaného
vzdelávania)

Apríl 2022 - TMP 3 v Taliansku, Janov

Čo sa urobilo?

https://www.facebook.com/JourneyRobotics
https://bit.ly/3EJk2aL?fbclid=IwAR3k_3DwJ2tzQdcptBFRVKNfRebCm7q-FS3bpkVvd4TecKvLgkfKSJEvJ1Q
https://www.facebook.com/JourneyRobotics
https://bit.ly/3FHSDpw?fbclid=IwAR2Sth7BKvW-ggdqhECvv6VSKW-w9fuPDi9deBuOekgkTHw5jHAIi7oxxd0


Nadnárodné projektové stretnutia

Prezentácia projektu
Privítanie a predstavenie partnerov
Budúce plány a činnosti

Diskusia o intelektuálnom výstupe 1 (IO 1)
Prezentácia výsledkov prieskumu a správ o jednotlivých
krajinách
Návšteva vedeckého centra AHHAA

Nadnárodné projektové stretnutie (TPM 1)
11. Máj 2021 - úvodné stretnutie (online)

Nadnárodné projektové stretnutie (TPM 2)
22.-23. November 2021 - Estónsko, Tartu 

Nadnárodné projektové stretnutie (TMP 3)
April 2022 - TMP 3 v Taliansku,  Janov PLÁNOVANÉ!

Druhé stretnutie k nadnárodnému projektu v Estónsku



Čo bude nasledovať ďalej?
Pokračovanie prekladu európskej správy do národných jazykov
partnerov projektu

Vzdelávacie podujatie v Spojenom kráľovstve (v lete)

Vydanie niekoľkých ďalších článkov a bulletinov

Dokončenie intelektuálneho výstupu IO 2 (do Septembra)

Nadnárodné projektové stretnutie (TPM 3)
Apríl 2022 - TPM 3 v Taliansku, Janov PLÁNOVANÉ!


