
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

Ona Ventura
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ

Παρακαλώ, συστηθείτε 

Τι είδους εκπαιδευτικό ρομπότ διαθέτει ο οργανισμός σας; 

Πόσες φορές χρησιμοποιήσατε το ρομπότ; 

Πώς και σε ποια πλαίσια μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ρομπότ σας; 

Ποια εργασία / δεξιότητα / δραστηριότητα υποστηρίζεται από το ρομπότ; 

Εάν δεν είναι εμπιστευτικό, ποιος παρείχε στον οργανισμό σας αυτό το
ρομπότ; 

Εάν δεν είναι εμπιστευτικό, ποιο ήταν το κόστος εφαρμογής; 

Πόσος χρόνος χρειάστηκε για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεναρίου; 

Το πτυχίο μου είναι στην προσχολική εκπαίδευση και αυτή τη στιγμή υλοποιώ διπλό
μεταπτυχιακό στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τις Γλωσσικές Διαταραχές. Είμαι επίσης
δασκάλα χορού. 

BEE-BOT. Ρομπότ φυσικού προγραμματισμού.

Κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Το ρομπότ χρησιμοποιείται για μία ώρα, μία φορά
την εβδομάδα. 

Εκπαίδευση: σχολείο και κέντρα ειδικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί δομούν την τάξη σε
διαφορετικούς χώρους με διαφορετικές δραστηριότητες και οι μαθητές είναι ελεύθεροι να
επιλέξουν τις δραστηριότητες που θέλουν να υλοποιήσουν. Αυτή είναι μια πολύ
αποτελεσματική τεχνική για τους μαθητές επειδή εργάζονται στο περιεχόμενο που
θέλουμε μέσω του παιχνιδιού. 

Οι κύριες δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν ήταν η αριθμητική συλλογιστική, η λογική, η
μνήμη, η οπτικο-χωρική συλλογιστική και οι λεπτές κινητικές δεξιότητες. 

Το Υπουργείο Παιδείας της Ζενεραλιτάτ της Καταλονίας (η Καταλανική Κυβέρνηση). 

Δεν ξέρω, γιατί πρόκειται για σχολική μονάδα που διοικείται από την κυβέρνηση της
Καταλονίας. 

Καθώς είναι μια πολύ ενθαρρυντική δραστηριότητα για τους μαθητές, είναι μια
δραστηριότητα που κάνουν για όλη τη σχολική χρονιά. Μία φορά την εβδομάδα, για μία
ώρα. 
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Έχετε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το ρομπότ; 

Πώς επιλύθηκε το πρόβλημα; 

Τι συνέπειες είχε αυτό στις καθημερινές σας δραστηριότητες; 

Υπάρχει έτοιμο προς χρήση περιεχόμενο που μπορείτε να μοιραστείτε
μαζί μας; 

Υπάρχουν σενάρια για τη χρήση του ρομπότ; 

Είναι τα σενάρια για ένα μη εξειδικευμένο κοινό; 

Όχι. Μέχρι στιγμής, δεν είχα κανένα πρόβλημα με το ρομπότ. Αλλά θα ήθελα να πω ότι
χρειάζονταν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του στην αρχή

Αναζητήσαμε περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

Έπρεπε μόνο να αφιερώσουμε λίγο επιπλέον χρόνο πριν από την εφαρμογή, αλλά δεν
υπήρχαν άμεσες συνέπειες στη χρήση του ρομπότ από τους μαθητές. 

Όχι ακριβώς. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν στο κέντρο εκείνη την εποχή σχεδίασαν
όλο το περιεχόμενο που εφαρμόσαμε. Λαμβάνοντας συγκεκριμένα υπόψη τα
χαρακτηριστικά των μαθητών. Δεν επιτρέπεται να κοινοποιήσουμε αυτό το περιεχόμενο
τώρα.  

Ναι, φυσικά, μπορούμε να βρούμε πολλά όπως: 
https://www.youtube.com/watch?v=uULpYYE1Agc
https://www.youtube.com/watch?v=MK3T9MLbr14

Ναι, αυτά τα σεμινάρια είναι κατάλληλα για κάθε τύπο χρήστη, χωρίς την ανάγκη ειδικής
εκπαίδευσης. 
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Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας; 

Το ρομπότ χρειάζεται ένα επιπλέον κιτ εξαρτημάτων για να λειτουργεί
επαρκώς στον επιλεγμένο τομέα; 
Όχι. Όταν χρησιμοποιούμε το ρομπότ, δεν χρησιμοποιούμε τίποτα άλλο εκτός από την
ικανότητα δράσης του ρομπότ. Επίσης,  ένας δάσκαλος υποστηρίζει το ρομπότ όλη την
ώρα και  φροντίζει ώστε οι μαθητές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 

Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και απαραίτητο βήμα για την ολοκληρωμένη
ανάπτυξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Είναι επίσης εξαιρετικά ευέλικτο και δεδομένης
της απλότητας και της μορφής του, μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε οποιοδήποτε
πλαίσιο. 
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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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