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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 έχει χρησιμοποιηθεί το ρομπότ σας; 

Είμαι εκπαιδευτικός σε ένα πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών στην Ολλανδία. Έχω
πάνω από 8 χρόνια διδακτικής εμπειρίας και έχω κάνει εκπαιδευτικό έργο με εκπαιδευτές
ενηλίκων και φροντιστές. 

Αυτή τη στιγμή εργάζομαι ως εκπαιδευτικός στο πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων
επιστημών. Συχνά εκπαιδεύω μελλοντικούς φυσιοθεραπευτές και φροντιστές.  
Ωστόσο, έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με τον οργανισμό CuraMare μετά την πιλοτική
μελέτη στην οποία συμμετείχαμε (ως πανεπιστήμιο) για το ρομπότ LEA. Το CuraMare
είναι ένας μεγάλος πάροχος υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος παρέχει εξατομικευμένη
φροντίδα για μικρούς και μεγάλους. Το CuraMare βρίσκεται στη Βόρεια Ολλανδία. 

Έχω εκπαιδεύσει παρόχους φροντίδας σχετικά με τη σημασία της ρομποτικής στην
εκπαίδευση και τη φροντίδα ενηλίκων και έχω συνεργαστεί με το Lea και το ρομπότ
rollator για άτομα με νόσο του Πάρκινσον. Επί του παρόντος, δουλεύω πιο συχνά με το
Obi the Robot και άλλους ενήλικες που εκπαιδεύονται για το πώς να χρησιμοποιούν
ρομπότ όπως το Pepper, το Zora, το Tessa σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Έχω εργαστεί με το Lea πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή δουλεύω συχνά με τα ρομπότ Obi
και Tessa. 

Το Lea (Lean Empowering Assistant) προοριζόταν για άτομα που αντιμετωπίζουν
προβλήματα με το περπάτημα όπου ένας τυπικός περιπατητής δεν παρέχει επαρκή
υποστήριξη. Το Lea είναι το τέλειο εργαλείο για ασθενείς με Πάρκινσον. Το Lea ήταν
ουσιαστικά ένα έξυπνο βοήθημα περπατήματος που κάνει τους ανθρώπους πολύ πιο
κινητικούς και την εμπειρία τους στο περπάτημα πολύ πιο ασφαλή. 
Για παράδειγμα, οι κάμερες και οι αισθητήρες στο Lea βλέπουν εμπόδια και αντικείμενα
στη διαδρομή. Το Lea αποφεύγει αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις. Λόγω της
σταθερότητας και του βάρους του, το Lea βοηθά επίσης τον χρήστη να σηκωθεί από την
καρέκλα ή από το κρεβάτι.
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Εάν δεν είναι εμπιστευτικό, ποιο ήταν το κόστος εφαρμογής 

Το Lea είναι τόσο έξυπνο που παρακολουθεί πόσο κινείται ο χρήστης και - εάν είναι
επιθυμητό - το Lea μπορεί επίσης να δώσει επιπλέον ασκήσεις εάν ο χρήστης δεν επιτύχει
τους στόχους άσκησής του. Το Lea ενθαρρύνει επίσης ενεργά τον χρήστη να υιοθετήσει
μια καλύτερη στάση σώματος, να κάνει μεγαλύτερα βήματα, να κινηθεί περισσότερο κ.λπ.
Μέσω της ενσωματωμένης οθόνης ο χρήστης θα μπορούσε να έρθει σε επαφή (μέσω
βιντεοκλήσεων) με παρόχους φροντίδας ή άτυπους φροντιστές ανά πάσα στιγμή και
αντίστροφα - οι πάροχοι φροντίδας μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τον χρήστη!
Για παράδειγμα, μπορούν να τους υπενθυμίσουν τα φάρμακά τους, τα ραντεβού τους ή
απλά να έχουν μια ανεπίσημη συνομιλία ή μια συνομιλία check in. Το Lea υποστήριζει
επίσης τους ιατρούς στις διάφορες εγκαταστάσεις. Όχι μόνο λόγω των λειτουργιών που
ανέφερα προηγουμένως, αλλά και επειδή είναι εξαιρετικά αυτοσυντηρούμενο - εάν
χρειάζεται φόρτιση, το LEA πηγαίνει αυτόματα στο σταθμό φόρτισης.  
Δυστυχώς, λίγο μετά την κυκλοφορία του, η εταιρεία που κατασκεύαζε το Lea χρεοκόπησε.
Αυτό ήταν πολύ ατυχές για πολλούς ηλικιωμένους που το χρησιμοποιούσαν ήδη και για
τους παρόχους φροντίδας που είχαν τη φιλοδοξία να το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον.
Ήταν ένα εργαλείο πολύ υψηλού δυναμικού που βγήκε από την αγορά πολύ γρήγορα κατά
τη γνώμη μου.  
Από τότε έχω συνεργαστεί κυρίως με το Robotarm Obi, το οποίο είναι ένα ρομπότ για
άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και έχουν μειώσει την κινητικότητα στις
λειτουργίες των χεριών και των βραχιόνων τους. Το Obi είναι ένας ρομποτικός βραχίονας
που μπορεί να φέρει φαγητό στο στόμα ενός πελάτη. Αυτό διευκολύνει τους πελάτες να
αποφασίσουν μόνοι τους τι, πότε και πόσο γρήγορα θέλουν να φάνε. Αυτό συμβαίνει
επειδή δεν εξαρτώνται πλέον από τη βοήθεια ενός επαγγελματία υγείας. 
Το Obi έχει αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Υπάρχουν πολλά, αλλά εδώ είναι μια:
https://www.focalmeditech.nl/ervaringen/hanno-bos/

Δεν είμαι απολύτως βέβαιος ποιο είναι το πλήρες κόστος εφαρμογής. Γνωρίζω ότι το ίδιο
το ρομπότ κοστίζει περίπου 5.900 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
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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 κανένα πρόβλημα με το ρομπότ. Για ορισμένους χρήστες χρειάζεται χρόνος για
να αποδεχτούν ότι η χρήση ενός τέτοιου ρομπότ μπορεί να είναι πολύ επωφελής για
αυτούς, αλλά αυτό είναι περισσότερο στη γνωστική παρά στην τεχνική πλευρά. 

Το Obi πιστεύω ότι θα ήταν ένας πολύ καινοτόμος τρόπος για να υποστηρίξετε τα παιδιά
στην εκπαίδευση . 

Σίγουρα.  

Το κάνω όταν μου δίνεται η ευκαιρία. 

 

"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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