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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; 

Είμαι Εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής με ειδίκευση στη Θεραπευτική Παιδαγωγική. 
To μεταπτυχιακό μου είναι στην Ψυχοπαιδαγωγική. Στη συνέχεια, ειδικεύτηκα στη
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και αυτή τη στιγμή εργάζομαι στον τομέα. 
Αυτή τη στιγμή τελειώνω το πτυχίο μου στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. 
Εργάζομαι ως Θεραπευτικός Παιδαγωγός στο IncluyeTEA, ένα πρόγραμμα που βρίσκεται
στο Puertollano (Ciudad Real), που απευθύνεται σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος και τις οικογένειές τους, ενσωματωμένο στην Ένωση Aspades La-Laguna και στο
Ίδρυμα Fuente Agria, με κύριο στόχο την προώθηση ευκαιριών συμμετοχής,
προσβασιμότητας και κοινωνικής, υγειονομικής και εκπαιδευτικής ένταξης. 

Το ROBOT MOUSE. Ρομπότ με φυσικό προγραμματισμό

Ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα ρομπότ πριν από 5 χρόνια. 

Στην εκπαίδευση και σε περιβάλλοντα με άτομα που έχουν κάποιο είδος αναπηρίας. 

Γνωστική ανάπτυξη, ευελιξία, ανάπτυξη πλευρίωσης, αναμονή κ.λπ. 

Το σχολείο μας το αγόρασε για να κάνει μαθήματα ρομποτικής στο μέλλον 

Περίπου 90€. 

Περίπου ένα μήνα για ανάπτυξη, και το εφαρμόζουμε δύο/τρεις φορές την εβδομάδα,
κατά τη διάρκεια μιας ώρας. 
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Έχετε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το ρομπότ; 

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, όλα όσα κάναμε με αυτό το ρομπότ ήταν θετικά. 

Τα παιδιά απολαμβάνουν αυτά τα διαδραστικά εργαλεία πολύ περισσότερο. 

Ναι, φυσικά, μπορώ να σας δείξω μερικούς από τους διαδραστικούς πίνακες που
χρησιμοποιούμε. 
https://drive.google.com/file/d/1Jzyf8mN5If-wX_ZlVTgWp2UfFRx3JWZO/view?
usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1bQvDeMxwD3mmkBXUf5kKtO0PsklTFKEG/view?
usp=sharing 

Ναι. Έχω ακόμη και ένα κανάλι στο YouTube όπου έχω δημοσιεύσει ένα βίντεο
σχετικά με τη χρήση του robot mouse. Παρόλα αυτά, είναι ένα πολύ εύκολο στη
χρήση ρομπότ.  
https://www.youtube.com/watch?v=w3oDEWP-f4k 

Ναι, ο καθένας θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει χωρίς κανένα πρόβλημα. 
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Το ρομπότ χρειάζεται ένα επιπλέον κιτ εξαρτημάτων για να λειτουργεί
πλήρως στον επιλεγμένο τομέα; 

Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας; 

Όχι, δεν είναι απαραίτητο. 

Ναι, θα μπορούσα να μοιραστώ ένα βίντεο από τις δραστηριότητές μας. 

https://drive.google.com/file/d/1_LRtusgNTGPu173x1E2-3whti4LHa8sB/view?
usp=sharing 
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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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