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παρακαλώ, συστηθείτε 

Μπορείτε να συνοψίσετε την εμπειρία σας με τη ρομποτική στον
εκπαιδευτικό και κλινικό τομέα; 

Τι είδους εκπαιδευτικό ρομπότ διαθέτει ο οργανισμός σας; 

Είμαι Κλινική Ψυχολόγος και Λογοθεραπεύτρια. Αυτή τη στιγμή συντονίζω το Σχέδιο
Δραστηριοτήτων Φροντίδας στο Ινστιτούτο Pere Mata, ένα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο που
βρίσκεται στο Reus (Tarragona). 

Ξεκίνησα να δουλεύω με ρομπότ πριν από περίπου τρία χρόνια. Στο Ινστιτούτο Pere Mata
πραγματοποιήσαμε ένα έργο που ονομάζεται SOM-HI (στα αγγλικά «LET'S GO»), το οποίο
ήταν ένα βασικό εργαλείο για την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου δραστηριοτήτων
φροντίδας. Το έργο βασίζεται στα πιο σύγχρονα μοντέλα φροντίδας, όπως το PCP
(Προσωποκεντρικός Σχεδιασμός) ή η θετική συμπεριφορική υποστήριξη. Ο κύριος στόχος
είναι να δώσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα ζωής στους χρήστες του. Χάρη σε αυτό το
έργο, έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς προσοχής για
το άτομο: ψυχο-συναισθηματική, αυτόνομη ζωή, ψυχο-παιδαγωγική και μάθηση, σώμα
και κίνηση, προσοχή στο περιβάλλον και ελεύθερος χρόνος. Ορισμένες από τις
δραστηριότητες έχουν μια καινοτόμο προσέγγιση, όπως η χρήση οθονών αφής για
γνωστική μάθηση, προγράμματα επαυξητικής επικοινωνίας και ομάδες νευροψυχολογικής
διέγερσης. Εδώ ξεκινά η πιο άμεση εμπειρία μου με τα εκπαιδευτικά ρομπότ. 
Παράλληλα, συμμετείχα και σε πιλοτική δράση με 12 οικογένειες παιδιών με διαταραχή
αυτιστικού φάσματος. Από τα εικονογράμματα και μέσω του ρομπότ COZMO, τα παιδιά
επικοινώνησαν με τις οικογένειές τους και βελτίωσαν την προσοχή τους, απαντώντας με
τρόπους που δεν θα χρησιμοποιούσα με τους ανθρώπους. Το επίπεδο αποδοχής από τα
παιδιά και τις οικογένειες ήταν στο υψηλότερο σημείο του.
 

Διαθέτουμε χειροκίνητα ρομποτικά παιχνίδια προγραμματισμού και εκπαιδευτικά
ρομπότ. Οι τύποι ρομπότ με τους οποίους εργαζόμαστε στοχεύουν κυρίως στη γνωστική
και κοινωνική αποκατάσταση των χρηστών μας. 
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Θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
αυτά τα ρομπότ; 

Έχουμε το COZMO, ένα ευαίσθητο ρομπότ που διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία του
επιτρέπει να έχει μια καθορισμένη προσωπικότητα και να αλλάζει ανάλογα με το τι
μαθαίνει από τους ιδιοκτήτες του. Μπορεί να παίξει με παιδιά, να αλληλεπιδράσει σε
συνομιλίες ενηλίκων, να ροχαλίζει όταν κοιμάται και ακόμη και να εκφράσει ένα τεράστιο
σύνολο συναισθημάτων υπό διαφορετικές συνθήκες. Η διαχείριση του ρομπότ γίνεται με
λογισμικό μέσω smartphone και μέσω Wi-Fi, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της Anki για
κινητά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί με τις περισσότερες σύγχρονες
συσκευές που διαθέτουν λειτουργικά συστήματα Android και iOS. 
Διαθέτουμε το BEE-BOT, ένα εκπαιδευτικό ρομπότ που έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει
τις στοιχειώδεις δυνατότητες προγραμματισμού, υπολογιστικής σκέψης, συγκέντρωσης,
χωρικής θέσης και στρατηγικής. Είναι ένα ρομπότ ''μέλισσα'' που πρέπει να
προγραμματιστεί για να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις σε ένα πλέγμα. Έχει μια διαισθητική
γλώσσα προγραμματισμού μέσω ακολουθιών εμπρός, πίσω, αριστερά, δεξιά, παύσεις και
καμπύλες. 
Έχουμε το pleo-RB, ένα ρομπότ-δεινόσαυρο με τεχνητή νοημοσύνη και την ικανότητα
αλληλεπίδρασης. Κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικά «γενετικά» χαρακτηριστικά:
υπάρχουν 32 πιθανοί συνδυασμοί στο αρσενικό και άλλοι 32 πιθανοί διαφορετικοί
συνδυασμοί στο θηλυκό, γεγονός που κάνει μερικούς από αυτούς να είναι πιο δραστήριοι
ή πιο νυσταγμένοι, πιο παιχνιδιάρικοι και πιο υπάκουοι. Εκτός από τα προσωπικά
χαρακτηριστικά, εξελίσσεται όπως κάθε κατοικίδιο ζώο και έχει τέσσερα εξελικτικά στάδια:
μωρό, στάδιο κοινωνικοποίησης, νεολαία και ώριμη ηλικία. Για τους χρήστες είναι σαν ένα
κατοικίδιο ζώο: πρέπει να το ταΐσουν, να το χαϊδέψουν, να παίξουν μαζί του.  
Έχουμε το OZOBOT, ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ σε σχήμα σφαίρας που χωράει στην
παλάμη του χεριού και κινείται μέσα από μικρούς τροχούς. Έχει αισθητήρες στη βάση του
που του επιτρέπουν να διαβάζει χρωματικούς κώδικες και μπορεί να ακολουθήσει μια
γραμμή που σημειώνεται στο πάτωμα, ακολουθώντας τη διαδρομή που χαράσσουμε για
αυτό. Μπορείτε να σχεδιάσετε σταυρούς για να αλλάξετε την ταχύτητά τους ανάλογα με το
χρώμα της γραμμής. 
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Πόσες φορές έχετε χρησιμοποιήσει τα ρομπότ; 

Πώς και σε ποιο πλαίσιο χρησιμοποιούνται αυτά τα ρομπότ; 

Και ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του
καταλληλότερου ρομπότ και στρατηγικής; 

Και τέλος έχουμε το SPHERO-BOLT, μια εκπαιδευτική ρομποτική μπάλα που ενισχύει τη
δημιουργικότητα, το παιχνίδι και τη μάθηση. Μπορείτε να ζωγραφίσετε με αυτό, να
εφαρμόσετε στην πράξη έννοιες των μαθηματικών, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι
πιθανότητες να μάθετε παίζοντας με αυτό το ρομπότ είναι τεράστιες. Ενσωματώνει
φωτισμό, ο οποίος είναι οπτικά εντυπωσιακός, ειδικά στο σκοτάδι. Έχει μια χρωματική
μήτρα που μπορεί να προγραμματιστεί για να σχεδιάσει παιχνίδια μέσω της εφαρμογής
Sphero Edu, μιας εξαιρετικά παιχνιδοποιημένης εφαρμογής με διαφορετικά επίπεδα
μάθησης. 

Για περίπου 3 χρόνια, χρησιμοποιούμε τα ρομπότ 3 φορές την εβδομάδα. 

Στο πλαίσιο του έργου SOM-HI, τα ρομπότ εφαρμόζονται στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα,
ειδικά στον γνωστικό και κοινωνικό τομέα. Χρησιμοποιούνται κυρίως στο παιχνίδι. 
Για παράδειγμα, τα BEE-BOTs εργάζονται με ειδικά σχεδιασμένες σανίδες και
εικονογράμματα. Έχουν επίσης διαφορετικά συμπληρώματα, όπως αξεσουάρ για να
αλλάξουν την εμφάνισή τους ή για να σπρώξουν αντικείμενα, μολυβοθήκες. Μπορούν να
προσαρμοστούν ανάλογα με το προφίλ του χρήστη και τις ανάγκες του. 
 

Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν μπορούμε να αναμείξουμε χρήστες, τα μέλη κάθε ομάδας
ανήκουν στο ίδιο γκρουπ, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά
(γνωστική ανάπτυξη, επικοινωνιακές δεξιότητες). 
Σε αντίθεση με ό, τι φαίνεται, η ηλικία δεν είναι καθοριστικό κριτήριο, αφού αυτό που μας
ενδιαφέρει είναι να εργαζόμαστε με στόχους: τι σκοπό έχει και γιατί θέλω να εργαστώ με
αυτό το ρομπότ; Για παράδειγμα, εάν ο στόχος είναι η διατήρηση της μνήμης, μπορώ να
εφαρμόσω την ίδια μέθοδο τόσο σε ένα νεαρό άτομο με αναπηρίες που έχει εντοπιστεί με
γνωστική εξασθένηση όσο και σε έναν ενήλικα που έχει ήδη χάσει τις μνημονικές του
ικανότητες.  
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Ποιες εργασίες/δεξιότητες/δραστηριότητες υποστηρίζονται από ρομπότ; 

Οι ομάδες ορίζονται σύμφωνα με τους στόχους που πρέπει να εργαστούν. 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αν και η παιχνιδιάρικη πλευρά βοηθά, εάν ο σχεδιασμός του
ρομπότ ή του εκπαιδευτικού υλικού είναι πολύ παιδαριώδης, πρέπει να προσαρμοστεί για
έναν ενήλικα. Η διαδικασία πρέπει να διευκολυνθεί έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας
σύνδεσμος μεταξύ του ρομπότ και του χρήστη. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό οι
επαγγελματίες που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες να χρησιμοποιήσουν τη
δημιουργικότητα και την παιδαγωγική για να χρησιμοποιήσουν το δικό μας εξατομικευμένο
υλικό. 
Έπειτα, υπάρχει και η τεχνολογική πτυχή: τα παιδιά και ορισμένοι νέοι είναι πιο
συνηθισμένοι στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και διαδραστικών στοιχείων από
τους περισσότερους ενήλικες. 

Εργαζόμαστε σε διάφορες πτυχές, από τη λογική συλλογιστική, την προσοχή και τη μνήμη έως
τις κοινωνικές δεξιότητες. Επιπλέον, το παιχνίδι χρησιμοποιείται ως ένα πολύ ελκυστικό και
παρακινητικό εργαλείο κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  
Για παράδειγμα, ορισμένοι από τους χρήστες μας έχουν σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας με
άλλους και συνήθως παρουσιάζουν αλλοιωμένη και αποφευκτική συμπεριφορά. Με τη
βοήθεια του BEE-BOTS, αυτοί οι άνθρωποι είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να σεβαστούν
πλήρως την διαφορετικότητα των άλλων. Γίνονται ακόμη και φιλικοί με τους συνομηλίκους
τους και τους βοηθούν. Η παιχνιδιάρικη μορφή είναι πολύ αποτελεσματική σε αυτά τα
πλαίσια. 
Εργαζόμαστε επίσης σε γραφοκινητικές δεξιότητες και ενισχύουμε τον αλφαβητισμό. Αυτό
σημαίνει ότι το ρομπότ πρέπει να μετακινηθεί στα αντίστοιχα γράμματα για να σχηματίσει μια
λέξη και κάθε φορά που σταματά σε ένα γράμμα, πρέπει να γράφεται. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, η βασική λειτουργία του ρομπότ είναι κινητήρια. 
Μια άλλη πολύ συνηθισμένη δραστηριότητα είναι η μνήμη των οικογενειακών ονομάτων, για
ενήλικες με νευρογνωστική δυσλειτουργία: δημιουργείται μια τοιχογραφία με φωτογραφίες
τόπων και ατόμων γνωστών στον χρήστη και το ρομπότ κινείται μέσα από τις φωτογραφίες,
όπως θυμάται το άτομο. 
Άλλες πολύ ανεπτυγμένες δεξιότητες σε αυτά τα πλαίσια είναι η παρακολούθηση του
βλέμματος και ο έλεγχος των παρορμήσεων. 
Επίσης εφαρμογές κίνησεις, για παράδειγμα με το SPHERO-BOLT: ο ένας ελέγχει το ρομπότ
ενώ ο άλλος πρέπει να το αποφύγει (τρέξιμο, ανύψωση ποδιού, άλμα). 
Με το OZOBOT μπορούμε να εργαστούμε σε λεπτές κινητικές δεξιότητες: οι ασθενείς
μαθαίνουν συνθήματα, σχεδιάζουν με χρωματιστές γραμμές και το ρομπότ πρέπει να
ακολουθεί τα μονοπάτια που σχεδιάζονται. Οι οπτικές ικανότητες μπαίνουν επίσης στο
παιχνίδι εδώ. 
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Εάν δεν είναι εμπιστευτικό, ποιος παρείχε στον οργανισμό σας αυτό το
ρομπότ; 

Εάν δεν είναι εμπιστευτικό, ποιο ήταν το κόστος υλοποίησης; 

Πόσος καιρός χρειάστηκε για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεναρίου; 

Είχατε προβλήματα με το ρομπότ; 

Συνεργαζόμαστε με το Ινστιτούτο Ρομποτικής για την Εξάρτηση (Sitges, Βαρκελώνη), το
οποίο μας κρατά ενήμερους για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής που
εφαρμόζεται σε θεραπείες και αποκατάσταση. Τα ρομπότ αγοράζονται απευθείας από το
Ίδρυμα Villablanca, στο οποίο ανήκει το κέντρο μας. 

Το COZMO κοστίζει περίπου 300 ευρώ. κάθε BEE-BO €80, το PLEO-RB σχεδόν 800 ευρώ,
το OZOBOT περίπου €150 και το SPHERO-BOLT σχεδόν 200 ευρώ. 

Για να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό σενάριο, ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό.
Επιπλέον, το σενάριο τροποποιείται καθώς εκτελείται. 
Ίσως είναι πιο χρήσιμο να ληφθεί ως αναφορά ο χρόνος που συνήθως χρειάζονται
οι χρήστες για να κατανοήσουν τη λειτουργία ενός σεναρίου / δραστηριότητας:
κατά μέσο όρο θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε περίπου ένα μήνα (περίπου 4
συνεδρίες), ένα άτομο κατανοεί τη δυναμική και μπορείτε να αρχίσετε να
επιτυγχάνετε αποτελέσματα. 

Κυρίως με προμηθευτές. Δεν υπάρχουν προμηθευτές στη χώρα μας, οι περισσότεροι είναι
στη Μεγάλη Βρετανία ή την Ολλανδία. Μερικές φορές υπάρχουν αποστολές που φτάνουν
με ελαττωματικό προϊόν ή με ορισμένα εξαρτήματα σε κακή κατάσταση (συνήθως
ανταλλακτικά: μπαταρία, καλώδια τροφοδοσίας, προσαρμογείς).  
Άλλες φορές έχουμε το πρόβλημα απευθείας με τους διανομείς, κυρίως με την
καθυστέρηση στις αποστολές. 
Είναι πολύ πρόσφατα προϊόντα, αυτό σημαίνει ότι ορισμένες μάρκες δεν επιβιώνουν και
αφαιρούν ορισμένα προϊόντα από την αγορά (όπως συνέβη στην αρχή με το COZMO).
Αυτό μας δυσκολεύει να αποκτήσουμε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά. 

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

WWW.HEARTROBOTICSPROJECT.EU



Mireia Castellá
Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Πώς επιλύθηκε το ζήτημα; 

Τι συνέπειες είχε στην καθημερινή σας λειτουργία; 

Υπάρχουν σενάρια για τη χρήση του ρομπότ; 

Είναι τα σενάρια για ένα μη εξειδικευμένο κοινό; 

Το ρομπότ χρειάζεται ένα επιπλέον κιτ εξαρτημάτων για να λειτουργήσει
επαρκώς στην επιλεγμένη περιοχή;

Γνωρίζετε άλλα κέντρα όπου συνεργάζονται με αυτά τα ρομπότ; 

Με υπομονή και επιμονή. Κάποια πρόβληματα εξακολουθούν να υφίστανται, για
παράδειγμα, το ρομπότ-δεινόσαυρος (PLEO-RB) δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε
επειδή μας έστειλαν κάποιες ελαττωματικές μπαταρίες και τώρα περιμένουμε μια νέα
αποστολή. 
Αυτό που μάθαμε είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με πιο έμπειρους
προμηθευτές.

Είναι ένα βήμα προς τα πίσω στην περίπτωση ορισμένων ασθενών. Για παράδειγμα, σε
εκείνους που δεν είχαν σχεδόν καμία αντίδραση (κατατονία, παράλυση) και που
κατάφεραν να αλληλεπιδράσουν με τα ρομπότ. 
Επιπλέον, εμφανίζονται επίσης «νέα» προβλήματα: μερικοί άνθρωποι δημιουργούν μια
σύνδεση με το ρομπότ η οποία, αν σπάσει ξαφνικά, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες
συμπεριφοράς.

Ναι, στις ιστοσελίδες των κατασκευαστών υπάρχουν βίντεο και στο youtube μπορείτε
επίσης να βρείτε σενάρια χρήσης.

Ναι, αν και πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με τις οδηγίες χρήσης. Πρέπει να
γνωρίζετε κάποιες πολύ βασικές έννοιες της ρομποτικής εάν πρόκειται να έχετε ελάχιστη
επαφή με αυτά τα ρομπότ, αλλά είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να αποκτήσει σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα. 

Όχι, αν και πωλούνται επιπλέον εξαρτήματα για τον εμπλουτισμό των σεναρίων και των
δραστηριοτήτων. 

Το Ινστιτούτο Ρομποτικής για την Εξάρτηση στο Sitges (Βαρκελώνη) και ορισμένα σχολεία
ειδικής αγωγής τα χρησιμοποιούν επίσης. 
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Κάτι άλλο που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας; 
Νομίζω ότι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές όταν εργάζεστε με εκπαιδευτικά ρομπότ
είναι η δημιουργικότητα. Δεν είναι τόσο η απόδοση του ρομπότ ή αυτό για το οποίο
φτιάχτηκε, αλλά όλες οι δυνατότητες που προσφέρουν. Πρέπει να τα εκμεταλλευτείτε.
Είναι απαραίτητο να έχουμε φαντασία και πολύ ανοιχτό μυαλό. 

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

"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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