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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; 

Πώς και σε ποια πλαίσια θα χρησιμοποιηθεί το ρομπότ σας; 

Είμαι εκπαιδευτικός σε ένα πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Έχω πάνω από 10 χρόνια
ερευνητικής και διδακτικής εμπειρίας και έχω εργαστεί με ενήλικες φροντιστές. 

Εργάζομαι κυρίως ως εκπαιδευτικός σε πανεπιστήμιο, ωστόσο κατά τη διάρκεια της
εργασίας μου άρχισα να δουλεύω με ρομπότ μόλις πριν από 2 χρόνια, και όχι όταν άρχισε
να χρησιμοποιείται το ρομπότ ZORA.  

Διδάσκω κυρίως μαθητές. Ωστόσο, έχω επίσης τη προσωπική μου εργασία, μέσω της
οποίας εκπαιδεύω σε ad hoc βάση φροντιστές σχετικά με τον τρόπο χρήσης της
τεχνολογίας και των ρομπότ, ιδίως του ZORA. Συνεργάζομαι με ηλικιωμένους σε ένα σπίτι
φροντίδας. Αυτό είναι εξαιρετικά απαραίτητο στις Κάτω Χώρες, καθώς το εργατικό
δυναμικό που βρίσκεται σε αυτούς τους οίκους ευγηρίας δεν έχει τις γνώσεις σχετικά με
τον τρόπο χρήσης των εκπαιδευτικών ρομπότ. 

Έχω συνεργαστεί με το Zora αρκετές φορές, αλλά λόγω της πανδημίας δεν ήταν δυνατό να
οργανώσω πολλές δια ζώσης εκπαιδεύσεις. 

Το ZORA έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους νοσηλευτές, τη φροντίδα των παιδιών και
τους ηλικιωμένους. Έχω συνεργαστεί κυρίως με το ZORA σε μία μονάδας φροντίδας
ηλικιωμένων. Το ZORA μπορεί να παρέχει ένα ευρύ φάσμα προ-προγραμματισμένων
δραστηριοτήτων που προσφέρουν μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ του ρομπότ και των
ηλικιωμένων. Το Zora μπορεί να επικοινωνήσει, να χορέψει, να παίξει παιχνίδια, να
διαβάσει δυνατά, να δείξει κινούμενα σχέδια και να κάνει ασκήσεις κίνησης. Αυτός ο
συνδυασμός είναι ένας λόγος για τον οποίο τα γηροκομεία χρησιμοποιούν το ρομπότ για
ασκήσεις γυμναστικής. Το Zora παρουσιάζει την άσκηση και οι ηλικιωμένοι πρέπει να την
ακολουθήσουν. 
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Εάν δεν είναι εμπιστευτικό, ποιο ήταν το κόστος του ρομπότ; 

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; 

Το ZORA δεν αντικαθιστά το προσωπικό φροντίδας, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά και
μειώνει τον φόρτο εργασίας εκτελώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως την κοινή
χρήση του μενού της ημέρας, την ανάγνωση της εφημερίδας ή την κίνηση του bingo σε μια
μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. 
Υποστηρίζει επίσης τους ιατρούς στη μονάδα. Για παράδειγμα, όταν οι ηλικιωμένοι
κάνουν μια άσκηση, ο φυσιοθεραπευτής ή ο θεραπευτής μπορεί να ελέγξει τις κινήσεις
των ηλικιωμένων που τους μιμούνται και να τις διορθώσει εάν είναι απαραίτητο.
Συνολικά, το ZORA εξασφαλίζει περισσότερη ανθρώπινη επαφή και αλληλεπίδραση, η
οποία εκτιμάται ιδιαίτερα από τους ηλικιωμένους. 

Δεν είμαι απολύτως βέβαιος ποιο είναι το πλήρες κόστος εφαρμογής. Γνωρίζω ότι το ίδιο
το ρομπότ κοστίζει περίπου 15000 ευρώ. 

Δεν είχα κανένα πρόβλημα με το ρομπότ. Κυρίως οι άνθρωποι που εργάζονται στη
μονάδα ηλικιωμένων δυσκολεύονται να το κατανοήσουν και να το συνηθίσουν. 

Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ διαδραστικός τρόπος να διδάξουμε τα παιδιά με τη
χρήση του ZORA. 

Αυτό το ρομπότ δεν σχεδιάστηκε κατά τη γνώμη μου για να βοηθήσει ειδικά τους μαθητές
με αναπηρίες, ωστόσο πιστεύω ότι έχει μεγάλες δυνατότητες αν χρησιμοποιηθεί για τη
διδασκαλία ενηλίκων μαθητών με αναπηρίες. 

Το κάνω όταν μου δίνεται η ευκαιρία να το κάνω. 

"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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