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Παρακαλώ, συστηθείτε 

Έχετε εργαστεί ποτέ με ρομπότ κατά τη διάρκεια της εργασίας σας με
τους 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 μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ρομπότ σας; 

Είμαι 46 ετών και για μεγάλο χρονικό διάστημα εργάστηκα με ενήλικες εκπαιδευτές
ανηλίκων. Είμαι πατέρας 2 παιδιών, 8 και 15 ετών. Τα δύο παιδιά μου σπουδάζουν σε
διαφορετικά σχολεία, αλλά υπάρχει ένα παιδί σε κάθε τάξη τους, που πάσχει από
αυτισμό. Έχω κάνει ορισμένες παρατηρήσεις για τα παιδιά με αυτισμό και θα χαρώ να
μοιραστώ μαζί σας μερικές πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετείχα. 

Έχω γνώσεις σχετικά με το ρομπότ Roberta, το οποίο υλοποιήθηκε από τη Βουλγαρική
Ακαδημία Επιστημών. Το ίδιο το ρομπότ αγοράστηκε από ένα γαλλικό ινστιτούτο, αλλά
στη Βουλγαρία υπάρχουν τροποποιήσεις του αρχικού μοντέλου και επίσης μπορεί να
επικοινωνήσει στα βουλγαρικά. 

Είναι ρομπότ και παιδαγωγός, βοηθώντας παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά στην
πραγματικότητα έχει άλλα πεδία εφαρμογής. Γενικά, το ορίζω ως ρομπότ εκπαίδευσης. 

Ασχολούμαι με αυτό για περισσότερο από ενάμιση χρόνο και το χρησιμοποιώ για να
δείξω στους εκπαιδευτικούς πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν  στην καθημερινή τους
πρακτική με τα παιδιά. 

Το ρομπότ μπορεί να τραγουδήσει τραγούδια, να πει ιστορίες και τις περισσότερες φορές
οι δάσκαλοι το χρησιμοποιούν ενώ τραγουδούν ενώ τα παιδιά μπορούν να κάνουν
γυμναστική με αυτό. Βοηθά τους εκπαιδευτικούς να προσελκύσουν την προσοχή των
παιδιών και να ασχοληθούν με τα παιχνίδια. 
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Εάν δεν είναι εμπιστευτικό, ποιο ήταν το κόστος εφαρμογής; 

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; 

Δεν έχω τέτοιες πληροφορίες, επειδή οι βελτιώσεις στο ρομπότ είναι βουλγαρικές και γενικά
εργαζόμαστε συνεχώς για τη βελτίωση αυτού του τύπου ρομπότ. Ενδιαφέρομαι πολύ για τη
ρομποτική, γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στην Ευρώπη για την αγορά τέτοιων
ρομπότ, με την τιμή να κυμαίνεται μεταξύ 15.000 και 20.000 ευρώ. Είναι πολύ σχετικό,
επειδή εξαρτάται από τι εφαρμογές για  τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί το ρομπότ και ποιο
λογισμικό εφαρμόζεται. 

Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. 

Καθώς αυτό είναι ακόμα περισσότερο ένα πρωτότυπο, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάθε
σχολείο ή κέντρο μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνιμα. Κάνουμε πολλές επιδείξεις σε
σχολεία που επικοινωνούν μαζί μας, εξειδικευμένα κέντρα εργασίας με παιδιά με αναπηρίες,
μια σειρά από επιστημονικά φόρουμ και πολλά άλλα. Δεν υπάρχει ακριβής κατανομή του
ποιος θα το χρησιμοποιήσει και για πόσο καιρό, αλλά είναι θέμα προηγούμενης συμφωνίας
με συγκεκριμένους οργανισμούς. Εκπρόσωποι της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών
παρουσίασαν τα ρομπότ τους στην εθνική τηλεόραση πριν από χρόνια και αυτό ώθησε την
κοινότητα να ενδιαφερθεί για αυτήν την εναλλακτική εκπαιδευτική προσέγγιση για τα
παιδιά. 

Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω ότι τα επόμενα χρόνια αυτό θα γενικευτεί στη βουλγαρική
εκπαίδευση. Βλέπω ενδιαφέρον από παιδαγωγούς, από ειδικούς, από καθηγητές
πανεπιστημίου. Γνωρίζουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των ρομπότ, αλλά κάθε σχολείο
έχει έναν προϋπολογισμό που είναι αρκετά περιορισμένος σε σύγκριση με τους ευρωπαίους
συναδέλφους τους. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να έχουν κάποιο είδος
εκπαιδευτικού ρομπότ, αλλά δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους  για να το κάνουν
ανεξάρτητα. 
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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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