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Παρακαλώ, συστηθείτε 

Τι είδους εκπαιδευτικό ρομπότ διαθέτει ο οργανισμός σας; 

Πόσες φορές χρησιμοποιήσατε το ρομπότ; 

Πώς και σε ποιο πλαίσιο εργαστήκατε με το ρομπότ σας;  

Ποια εργασία / δεξιότητα / δραστηριότητα υποστηρίζεται από το ρομπότ; 

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

Πόσος χρόνος χρειάστηκε για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεναρίου;

Είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Λοτζ και εργάζομαι στο
έργο CMI (https://cmi.edu.pl/) με στόχο την αύξηση της ικανότητας του διδακτικού
προσωπικού, δηλαδή των ατόμων που διεξάγουν εξωσχολικές δραστηριότητες
αναπτύσσοντας ενδιαφέροντα πληροφορικής, καθώς και ενεργοποιώντας νέους
ταλαντούχους στην πληροφορική, τονώνοντας τη δημιουργικότητα και προωθώντας την
ομαδική συνεργασία σε λέσχες πληροφορικής. Το CMI θα συμβάλει στην αύξηση των
διδακτικών ικανοτήτων 1500 ατόμων που διευθύνουν λέσχες πληροφορικής και 12000
φοιτητών. .

Στο πλαίσιο του έργου CMI χρησιμοποιούμε τα προγραμματιζόμενα κινητά ρομπότ, mBOT
που διατίθενται σε μορφή kit 

Χρησιμοποιώ ρομπότ σχεδόν σε κάθε κατηγορία ρομποτικής. Κατά το πρώτο έτος του
προγράμματος, ήταν απαραίτητο να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο πριν από την τάξη
για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά του ρομπότ και τα προβλήματα που σχετίζονται με
τις ασκήσεις. 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών που εργάζονται με μαθητές λυκείου υψηλής ειδίκευσης
 

Κυρίως ηλεκτρολογία/ηλεκτρονική και ανάπτυξη λογισμικού. Τα ρομπότ βοηθούν επίσης
στην κατανόηση των αλγορίθμων ελέγχου. 

 https://robotyedukacyjne.pl 

Η ανάπτυξη του βασικού σεναρίου χρειάστηκε 1 χρόνο, αλλά εξακολουθεί να βελτιώνεται.
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Υπάρχει έτοιμο προς χρήση περιεχόμενο που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί
μας; 

Έχετε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το ρομπότ; 

Πώς επιλύθηκε το πρόβλημα; 

Τι συνέπειες είχε αυτό στις καθημερινές σας επιχειρήσεις; 

Το ρομπότ χρειάζεται πρόσθετο κιτ εξαρτημάτων για να λειτουργήσει
επαρκώς στον κάθε επιλεγμένο τομέα; 

Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας; 

Δείγματα που δημιουργήθηκαν από τον πάροχο ρομπότ είναι διαθέσιμα 
https://robotyedukacyjne.pl/scenariusze-lekcji. 

Μερικές φορές υπάρχει πρόβλημα με την επικοινωνία όταν μια μπαταρία έχει χαμηλή τάση.
 

Η φόρτιση της μπαταρίας είναι αρκετή.  

Δεν είναι μεγάλη υπόθεση όταν γνωρίζετε την αιτία του προβλήματος. 

Εξαρτάται από το τι εννοούμε με τον όρο επαρκής εργασία. Το λογισμικό και τα πρόσθετα
πακέτα είναι δωρεάν και παρέχουν πλήρεις δυνατότητες προγραμματισμού. Το kit με
ρομπότ έχει μερικούς αισθητήρες, αλλά μπορείτε να αγοράσετε ένα άλλο πακέτο με
διαφορετικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές. 

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εκμάθηση της ρομποτικής είναι η προσέγγιση στη διδασκαλία
της. Πολύ συχνά, οι άνθρωποι που μαθαίνουν ρομποτική δεν γνωρίζουν τα βασικά όπως η
αρχή της λειτουργίας των αισθητήρων ή τα βασικά της ηλεκτρονικής. Πολύ συχνά, αυτή η
βασική γνώση παρουσιάζεται με ακαδημαϊκό τρόπο, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα
επαρκής για το επίπεδο της τάξης ή μέρος αυτής της γνώσης δεν είναι πολύ σημαντικό. 
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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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