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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; 

Είμαι εκπαιδευτικός σε ένα πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Έχω πάνω από 15 χρόνια
εμπειρίας στον τομέα της διδασκαλίας και της συνεργασίας με ενήλικες μαθητές. Δουλεύω
με εκπαιδευτές ενηλίκων και ενήλικες μαθητές μέσω του ιδιωτικού μου ιατρείου. Παρέχω
εκπαιδεύσεις και είμαι πιστοποιημένη θεραπεύτρια ΑΒΑ, που σημαίνει ότι εργάζομαι με
άτομα με αυτισμό. Διευθύνω επίσης διάφορα μαθήματα σε κέντρα κατάρτισης, μαθήματα
επιλογής σε πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και παρέχω εκπαιδεύσεις σε ΜΚΟ
μέσω της ιδιωτικής μου πρακτικής 

Ξεκίνησα να δουλεύω με ρομπότ ήδη πριν από 5 χρόνια με πελάτες μέσω του ιδιωτικού
μου ιατρείου. Αν και αυτή η μεθοδολογία δεν είναι νέα για μένα, οι εξελίξεις γύρω από τη
χρήση ρομπότ στην εκπαίδευση, ειδικά όταν εργάζονται με άτομα με αναπηρίες, και οι
δυνατότητες για ενήλικες εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές ενηλίκων συνεχίζουν να
αυξάνονται. Υπάρχουν συχνά νέες εξελίξεις, κάτι που είναι απίστευτο. 

Δουλεύω με διαφορετικούς ανθρώπους και μερικοί από τους πελάτες μου είναι άτομα με
αυτισμό και άνοια. Μιλάω επίσης με γονείς παιδιών που είναι μέλη μιας οικογένειας που
έχει αγοράσει το κοινωνικό ρομπότ που ονομάζεται "Maatje". Αυτό το ρομπότ μοιάζει
περισσότερο με έναν φίλο για το παιδί, αλλά χρησιμεύει επίσης ως ρομπότ φροντίδας. Το
έχουμε προγραμματίσει να έχει διαφορετικές ασκήσεις κίνησης και έχω κάνει επίσης
χρήση των ήδη προγραμματισμένων ασκήσεων αποκατάστασης. Παρέχω επίσης
διαφορετικούς τύπους μαθημάτων, για παράδειγμα σχετικά με το άγχος και τη σημασία
του ύπνου. Για αυτούς τους τύπους εκπαιδευτικών πρακτικών για ενήλικες μαθητές και
εκπαιδευτές ενηλίκων συνιστώ πάντα στους μαθητές να κάνουν χρήση του ρομπότ
Somnox. 

Δουλεύω συχνά με το "Maatje". Χρησιμοποιώ συχνά το ρομπότ με άτομα με αυτισμό ή
ενήλικες μαθητές για να τους διδάξω πώς μπορούν να συζητήσουν τα συναισθήματα τους,
να οργανώσουν ασκήσεις αποκατάστασης και πώς να το προγραμματίσουν για
καθοδήγηση. Εγώ (προσωπικά) το έχω χρησιμοποιήσει περισσότερες από 5 φορές πριν
από την πανδημία. 

WWW.HEARTROBOTICSPROJECT.EU



Συνέντευξη με an
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ  Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν

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

Πώς και σε ποια πλαίσια θα χρησιμοποιηθεί το ρομπότ σας; 

Εάν δεν είναι εμπιστευτικό, ποιο ήταν το κόστος του ρομπότ; 

Κυρίως εκπαιδεύω τους ενήλικες μαθητές και άλλους εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με τις
απαιτήσεις διαφορετικών ρομπότ ή συμπεριλαμβάνω τις δυνατότητες χρήσης ενός
ρομπότ για ένα θέμα για το οποίο παρουσιάζω. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δοκίμασα
τη λειτουργικότητα του "Maatje" και δοκίμασα το περπάτημά του και διεξήγαγα τις προ-
προγραμματισμένες δραστηριότητες με τους πελάτες. 

Το "Maatje" είναι πραγματικά υπέροχο για πολλούς σκοπούς και επίσης είναι διαθέσιμο
στα γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, τουρκικά και ολλανδικά. Σύντομα επίσης τα ισπανικά, τα
πολωνικά και τα δανέζικα. Είναι απίστευτα χρήσιμο δεδομένης της διαπολιτισμικής
κοινωνίας του ολλανδικού πληθυσμού. Το "Maatje" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς
διαφορετικούς σκοπούς και να αλληλεπιδράσει σε ποικίλες δραστηριότητες, αλλά είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο στη διδασκαλία ενηλίκων σχετικά με το μέλλον της εκπαίδευσης και
της θεραπείας για άτομα με αναπηρίες.  
Το Maatje μπορεί να προγραμματίσει ραντεβού και να τα διενεργήσει. Το Maatje μπορεί
επίσης να συμμετέχει σε έναν διάλογο και να προγραμματιστεί για συγκεκριμένους
τύπους δράσεων. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να προγραμματίσει τον
Maatje να αρχίσει να λέει μια ιστορία που σχετίζεται με το φαγητό, η οποία μπορεί να
υπενθυμίσει για παράδειγμα στον φροντιστή ότι είναι καιρός να σερβίρει φαγητό. Το
Maatje δουλεύει μέσω PC, MAC και 4G δίκτυα κάτι που το καθιστά εξαιρετικά εύκολα και
προσβάσιμο σε όλους. Αυτό που μου αρέσει πολύ στο Maatje είναι ότι μπορεί να στείλει
ένα SMS εάν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Επίσης, αυτό που είναι υπέροχο είναι ότι είναι
δυνατόν να προπρογραμματιστούν λέξεις και προτάσεις με κινήσεις και συναισθήματα
στα μάτια του Maatje. Μπορεί επίσης να υπάρχουν προγραμματισμένες ερωτήσεις και
απαντήσεις. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα μέσω της ιστοσελίδας www.robot-maat.nl. Αυτό
που είναι υπέροχο για τους θεραπευτές είναι ότι μπορεί να προσφέρει στους πελάτες
τους μια εξαιρετική δομή για καθημερινές δραστηριότητες και το μέγεθός του είναι πολύ
βολικό, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης μπορεί να πάρει το Maatje μαζί τους όπου κι
αν πάει, κάτι που δεν ισχύει για όλα τα εκπαιδευτικά ρομπότ. 

Το ρομπότ Maatje κοστίζει περίπου 1700 ευρώ και από όσο γνωρίζω η ετήσια συνδρομή
στην υπηρεσία είναι περίπου 472 ευρώ. Φυσικά αυτό είναι μόνο το κόστος του ρομπότ, το
κόστος για τον προγραμματισμό (ο χρόνος του θεραπευτή) ποικίλλει. 
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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; 

Εκπαιδεύετε προσωπικά άλλους δασκάλους να εργάζονται με το ρομπότ; 

Δεν είχα ποτέ τεχνικά προβλήματα με το ρομπότ. Θα έλεγα ότι μπορεί να είναι δύσκολο
για πολλούς να το προ-προγραμματίσουν στο διαδίκτυο με έναν αποτελεσματικό τρόπο
(διασκεδαστικό και διαδραστικό) . Αυτό είναι μέρος της εκπαίδευσης που παρέχω σε
εκπαιδευτές ενηλίκων.
 

Σίγουρα.  
Νομίζω ότι θα ήταν ακόμα πιο "διασκεδαστικό" και ελκυστικό για τα παιδιά να έχουν το
maatje στο σπίτι ή εν κινήσει. 

Αυτό το ρομπότ σίγουρα προοριζόταν για μαθητές με αναπηρίες. Μπορεί να
προγραμματιστεί ανάλογα με την ανάγκη του ατόμου και τον στόχο του εκπαιδευτικού /
θεραπευτή. Το ρομπότ προγραμματίζεται με τις πληροφορίες και του δίνονται οδηγίες
από τον εκπαιδευτικό για το άτομο που θα το χρησιμοποιήσει. Είναι ένα εξαιρετικό
εργαλείο καθώς δίνει πολλές δυνατότητες - από μια ειδοποίηση για λήψη φαρμάκων,
μέχρι χορό, παιχνίδι ή σύντομη συνομιλία. 

Γνωρίζω πλήρως πώς να χρησιμοποιώ το Maatje, οπότε παρέχω εκπαίδευση σχετικά με τα
οφέλη και τις λειτουργίες του. Αλλά αυτή δεν είναι η βασική μου δραστηριότητα. Είμαι
εκπαιδευτικός, ο οποίος καθοδηγεί τους ενήλικες μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
σχετικά με τα διάφορα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για ένα συγκεκριμένο
θέμα επιλογής. Στις περισσότερες περιπτώσεις προσπαθώ να γεφυρώσω το χάσμα μεταξύ
εκπαίδευσης και ρομποτικής, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ποιο είναι το κοινό.
Κυρίως, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί και μαθητές ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν τη
ρομποτική στη δουλειά τους, καθώς είναι πιο «γνώστες της τεχνολογίας». Έτσι εκπαιδεύω
άλλους στη χρήση ρομπότ για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όταν μου το ζητούν εκπαιδεύω
άλλους στο Maatje. 
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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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