
HEART Project
 (Help educators to teach through robotic tools) 

no. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035164 
Βάση Δεδομένων και οδηγός χρήσης για τα εκπαιδευτικά ρομπότ

DANIELA ANGELOVA
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ρ Ι Α

Παρακαλώ, συστηθείτε 

Έχετε εργαστεί ποτέ με ρομπότ κατά τη διάρκεια της εργασίας σας με
ενήλικες μαθητές; 

Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τον τύπο του ρομπότ με το οποίο
εργαστήκατε; 

Πόσες φορές χρησιμοποιήσατε το ρομπότ; 

Πώς και σε ποιο πλαίσιο έχει χρησιμοποιηθεί το ρομπότ σας; 

Εάν δεν είναι εμπιστευτικό, ποιο ήταν το κόστος εφαρμογής; 

Το όνομά μου είναι Daniela Angelova και είμαι δασκάλα με πάνω από 10 χρόνια πρακτικής
στη διδασκαλία παιδιών από 7 έως 12 ετών. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι ως ειδικός σε
διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα στη Βουλγαρία που ασχολούνται με την εκπαίδευση των
παιδιών. 

Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με προγραμματιζόμενα ρομπότ στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος "Καινοτομία σε Δράση". Τα ρομπότ που είδα προσφέρονται με διαφορετικά
τεχνικά χαρακτηριστικά και γλώσσες προγραμματισμού. Η ηλικία των παιδιών που
εργάζονται μαζί τους ποικίλει (από 4 έως 16 ετών). 

Μέχρι τώρα έχω συναντήσει μόνο ένα ρομπότ που ονομάζεται Edison 

Στο σχολείο και σε ένα από τα παιδικά κέντρα με τα οποία συνεργάζομαι, έμαθα για τις
βασικές δυνατότητες του ρομπότ 

Συμμετείχα στην αρχική δραστηριότητα, η οποία περιλάμβανε μία εισαγωγική γνωριμία
των μαθητών με το ρομπότ Edison - με τα κουμπιά και τους αισθητήρες του. Σε αυτό το
στάδιο, τα παιδιά μέχρι την 4η τάξη είχαν την ευκαιρία να το προγραμματίσουν ενώ τα
βοηθούσαμε να διεξάγουν πειράματα και στη συνέχεια να συζητήσουν τα αποτελέσματα.
Τέλος, έγραφαν σύντομες απαντήσεις σε ερωτήσεις που τους δίναμε.  

Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση γιατί οι διευθυντές σχολείων όσο και οι
ιδιοκτήτες εκπαιδευτικών κέντρων εμπλέκονται σε αυτό το είδος εκπαιδευτικής
καινοτομίας. Καθένας από αυτούς είναι ξεχωριστά υπεύθυνος για τη συμμετοχή σε εθνικά
προγράμματα, για τη δωρεάν παροχή νέων τεχνολογιών ή για την προσωρινή χρήση
αυτών προς ενοικίαση. 
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Έχετε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το ρομπότ; 

Κατά την άποψή σας, είναι αυτό το ρομπότ κατάλληλο για τη διδασκαλία
παιδιών; 

Κατά την άποψή σας, είναι αυτό το ρομπότ κατάλληλο για τη διδασκαλία
ενηλίκων μαθητών με αναπηρίες; 

Σίγουρα ανησύχησα πολύ την πρώτη φορά που ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας ήρθε σε
εμάς για να μας εξηγήσει πώς να χρησιμοποιήσουμε το ρομπότ, για τι εφαρμογές είναι
χρήσιμο, ποιοι είναι οι κύριοι τρόποι εντολών. Ειλικρινά, αποδείχθηκε αρκετά εύκολο ακόμη
και για ένα άτομο που δεν έχει χρησιμοποιήσει τέτοια τεχνολογία πριν, αλλά η
προκατάληψή μου ότι θα είναι περίπλοκο με τρόμαζε. Δεν είχα πραγματικά πρόβλημα να
δουλέψω με το ρομπότ, αλλά μάλλον είχα πρόβλημα με την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου
στο αν θα μπορούσα να το χειριστώ. 
Έκανα μερικές ασκήσεις με το ρομπότ μαζί με τον εξωτερικό εμπειρογνώμονα και απέκτησα
την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να μπορέσω να το παρουσιάσω στα παιδιά. 

Κατά τη γνώμη μου, οι δραστηριότητες και η εκπαίδευση των παιδιών με
προγραμματιζόμενα ρομπότ εμπλουτίζουν την προσωπική και αισθητηριακή εμπειρία των
παιδιών που σχετίζεται με εκπαιδευτικούς τομείς όπως τα "Μαθηματικά" και ο "Σχεδιασμός
και Τεχνολογία", την ανάπτυξη της σκέψης, της παρατήρησης και της συγκέντρωσης. Το
πρόβλημα της συγκέντρωσης των παιδιών επιδεινώνεται και βλέπω ότι όταν κάτι είναι νέο
και ενδιαφέρον για αυτά, σταματούν να αποσπούνται και αρχίζουν με ενθουσιασμό να το
μελετούν και να το ερευνούν, κάτι που στη συνέχεια τα βοηθά να λύσουν ένα πιο πολύπλοκο
πρόβλημα

Ναι, θα ήθελα να μοιραστώ ότι πιστεύω ότι η δουλειά με τα ρομπότ είναι χρήσιμη για τα
παιδιά, γιατί μέσα από αυτό μαθαίνουν να δουλεύουν ακόμα και ομαδικά, τα ρομπότ
διαμορφώνουν μια θετική στάση απέναντι στην τεχνική και την τεχνολογία, τα παιδιά
προσαρμόζονται εύκολα στις νέες μεθόδους μάθησης και τα ρομπότ προκαλούν το
ενδιαφέρον τους για την επιστήμη. 
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"Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΟΝΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ, ΚΑΙ Η
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ".
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