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Παρακαλώ συστηθείτε

Περιγράψτε τη δουλειά σας σχετικά με τη ρομποτική στην εκπαίδευση
ενηλίκων.

Θα μπορούσατε να δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το ρομπότ
Edison;

Οι εκπαιδευόμενοι δούλεψαν με τα ρομπότ;

Ονομάζομαι Μαρία Γεωργαντοπούλου. Είμαι καθηγήτρια Πληροφορικής και θήτευσα στην
βαθμίδα Λυκείου για 20 χρόνια ενώ τώρα διδάσκω σε ένα Γυμνάσιο στην Κατερίνη. Το
πτυχίο μου είναι στην Επιστήμη των Υπολογιστών και το μεταπτυχιακό μου είναι στην
Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, από το τμήμα Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου δημιούργησα ένα μάθημα σε πλατφόρμα Moodle
για δασκάλους σε λύκεια. Το μάθημα παρείχε αναλυτικές πληροφορίες στους
εγγεγραμμένους καθηγητές, σχετικά με τον τρόπο προγραμματισμού ενός ρομπότ Edison
χρησιμοποιώντας διάφορα σενάρια, από το επίπεδο των αρχαρίων έως το επίπεδο του πιο
έμπειρου προγραμματιστή.
Στους δασκάλους δόθηκε ένα ρομπότ Edison για να μπορέσουν να εκτελέσουν τα
προτεινόμενα σενάρια στην τάξη. Στην πλατφόρμα Moodle μπορούσαν να βρουν διάφορα
τεστ και ασκήσεις που θα τους βοηθούσαν να κατανοήσουν πλήρως τον προγραμματισμό
του ρομπότ αλλά και να ελέγξουν το επίπεδο γνώσεών τους.

Το ρομπότ Edison είναι ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ που έχει σχεδιαστεί για να είναι
ένας πλήρης εκπαιδευτικός πόρος STEM για εκπαίδευση προγραμματισμού και ρομποτικής
για μαθητές από 4 έως 16 ετών. Δεν χρειάζεται επιπλέον εξαρτήματα για να είναι πλήρως
λειτουργικό. Είναι μια πολύ φθηνή συσκευή και είναι συμβατή με τα εργαλεία και τα lego
kit. Ο κατασκευαστής παρέχει τρία εγχειρίδια για τον χρήστη και λογισμικό για τον
προγραμματισμό του ρομπότ.

Ναι δούλεψαν. Στην αρχή διαθέταμε μερικές συσκευές για κοινή χρήση που είχαν
αγοραστεί από το σχολείο μου που εργαζόμουν. Κατά τη διάρκεια όμως της διατριβής μου
μετέφρασα το λογισμικό Edison στα ελληνικά και έτσι ο κατασκευαστής μας έστειλε ως
επιβράβευση 10 ακόμη συσκευές για να χρησιμοποιήσω στο έργο μου. Με αυτόν τον τρόπο
κάθε δάσκαλος μπορούσε να εργαστεί με τη συσκευή ελεύθερα.
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Πόσος χρόνος σας πήρε για να δημιουργήσετε αυτά τα μαθήματα;

Αντιμετωπίσατε προβλήματα με το ρομπότ Edison;

Οι εκπαιδευόμενοί σας αντιμετώπισαν προβλήματα με το όλο έργο;

Είναι το έργο σας κατάλληλο για εκπαιδευόμενους που δεν είναι ειδικοί
στον προγραμματισμό;

Οι εκπαιδευτές δίδαξαν στους μαθητές τους αυτά τα σενάρια που
δημιουργήσατε;

Είναι δυνατόν να μοιραστείτε το πλαίσιο μαζί μας;

Η δημιουργία της πλατφόρμας Moodle και των εκπαιδευτικών σεναρίων ήταν μια εργασία
που μου πήρε περίπου 4 μήνες για να ολοκληρωθεί.

Τα προβλήματα ήταν παρόμοια με οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προγραμματισμού
ρομπότ. Πρόκειται για μια μάλλον φθηνή συσκευή και η επικοινωνία μεταξύ των εντολών
του προγράμματος και της απόκρισης του ρομπότ (απόκριση αισθητήρων) δεν ήταν
ιδανική όλη την ώρα.

Ο προγραμματισμός των ρομπότ και ο χρόνος εκμάθησής τους αποδείχτηκαν μάλλον
εύκολα για τους εκπαιδευόμενους που ήταν πλήρως αφοσιωμένοι στο έργο και μάλλον
δύσκολα για εκείνους που δεν είχαν τόσο κίνητρο.

Ναι, είναι κατάλληλο. Είχα εκπαιδευτές φιλόλογους που ακολούθησαν με επιτυχία το
μάθημα.

Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να επιβεβαιώσω. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι εκπαιδευτές με
το μάθημά μου.

Ναι, θα χαρώ να δω τη δουλειά μου να είναι χρήσιμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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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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