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Παρακαλώ, συστηθείτε  

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

Είμαι καθηγητής λόγου και επικοινωνίας στο KTH Royal Institute of Technology in
Stockholm. 
Έχω μεταπτυχιακό στη μηχανική και το διδακτορικό μου ήταν στην εκφορά του λόγου και
στη σύνθεση της ομιλίας. Στη συνέχεια δούλεψα με έναν δάσκαλο προφοράς λόγου σε
κινούμενα σχέδια, προκειμένου να διδάξω προφορά. Το πρόγραμμα που δούλεψα ανέλυε
την προφορά και στη συνέχεια παρήγαγε μια ανατροφοδότηση σχετικά με το τι θα
μπορούσε να κάνει ο μαθητής για να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι, άρχισα να
κινούμαι περισσότερο στην διαδικασία εκμάθησης γλωσσών με τη βοήθεια της
τεχνολογίας. 

Πριν από 15 χρόνια εγώ και οι συνάδελφοί μου ξεκινήσαμε ένα έργο στο οποίο
προσπαθήσαμε να συγχωνεύσουμε τη ρομποτική με τα κινούμενα σχέδια υπολογιστών.
Το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν η ανάπτυξη ενός ρομπότ, που έχει μια 3D
εκτυπωμένη μάσκα προσώπου και κινούμενα σχέδια από έναν υπολογιστή προβάλλονται
σε αυτή τη μάσκα προσώπου. Ο προβολέας βρίσκεται μέσα στη μάσκα. Το ρομπότ
ονομάζεται Furhat. Το πλεονέκτημα της της προβολής των κινούμενων σχεδίων στο
ρομπότ είναι ότι του δίνεται η δυνατότητα να έχει πολλές περισσότερες εκφράσεις
προσώπου και διαφορετικές προσωπικότητες. 
Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτό το ρομπότ για διαφορετικά έργα όπως
στην διαλογή ασθενών, ως σύντροφος για ηλικιωμένους, ως εφαρμογή παροχής
πληροφοριών ή ως βοηθό σε ποικίλα περιβάλλοντα. 
Εμείς, το χρησιμοποιούμε σε μαθητές που θέλουν να εξασκηθούν σε μια δεύτερη γλώσσα.
Σε γενικές γραμμές υπάρχουν μερικές μελέτες που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων με
την χρήση ρομπότ. Όσον αφορά την εκμάθηση γλωσσών, υπάρχουν πολλές έρευνες που
αφορούν παιδιά ή εφήβους, αλλά με ενήλικες είναι αρκετά σπάνιο το υλικό. Εμείς,
συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με ενήλικες σε περιβάλλοντα όπως το language cafe, όπου
μπορούν να έχουν μια μικρή συζήτηση με το ρομπότ. Επιπλέον, έχουμε προγραμματίσει
το ρομπότ έτσι ώστε να μπορεί να παίξει το παιχνίδι Taboo με τους μαθητές. Στο παιχνίδι
υπάρχει ένα ρομπότ και δύο μαθητές. Οι μαθητές περιγράφουν τη λέξη στο ρομπότ και
στη συνέχεια προσπαθεί να καταλάβει ποια λέξη έχει περιγραφεί. Φυσικά το σύστημα
παρέχει εκ των προτέρων αυτές τις λέξεις στο ρομπότ, αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος και
προσπάθειες για να δοθεί η σωστή απάντηση, ώστε οι μαθητές να μπορούν να
εξασκηθούν στην ομιλία. 
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Αυτό το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ευρύ κοινό; 

Εκπαιδεύσατε κάποιους εκπαιδευτές να υλοποιήσουν αυτές τις
μαθησιακές δραστηριότητες ή εργαστήκατε απευθείας με τους
εκπαιδευόμενους; 

Αντιμετώπισαν δυσκολίες οι εκπαιδευόμενοί σας σε όλο το έργο;

Κατά τη γνώμη σας ήταν αυτό το πείραμα επιτυχές; 

Εργαζόμαστε προς μια κατεύθυνση όπου το ρομπότ να μπορεί να ελέγξει την
αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, εάν ένας από τους
συμμετέχοντες μονοπωλεί το παιχνίδι, προσπαθούμε να καταλάβουμε αν το ρομπότ
μπορεί να κάνει κάτι, ώστε ο άλλος συμμετέχων να μπορεί να μιλήσει περισσότερο. 

Ναι, τώρα υπάρχει μια ξεχωριστή εταιρεία που πωλεί τα ρομπότ σε όποιον ενδιαφέρεται.  

Αλληλεπιδρούσαμε άμεσα με τους εκπαιδευόμενους. Τα language cafes 
 πραγματοποιήθηκαν σε ένα σχολείο ξένων γλωσσών όπου συζητήσαμε με τους δασκάλους
για την προσέγγισή μας, αλλά δεν συμμετείχαν στην πραγματική δραστηριότητα.
Βοήθησαν στην συλλογή των βασικών  πληροφοριών, ώστε να μπορέσουμε να
σχεδιάσουμε σωστά την αλληλεπίδραση.  

Αρκετές. Η ροή της άσκησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συμμετέχοντα. Εξαρτάται
από το γλωσσικό του επίπεδο αλλά και από την προσωπικότητά του. Σε μερικούς από
αυτούς άρεσε περισσότερο να αλληλεπιδρούν με το ρομπότ παρά με έναν συμφοιτητή
τους επειδή με το ρομπότ δεν φοβόντουσαν να κάνουν λάθη. Αλλά άλλοι δυσκολεύονταν
να κατανοήσουν το ρομπότ ή έβρισκαν την αλληλεπίδραση με ένα ρομπότ αμήχανη. 

Ήταν σίγουρα επιτυχές, αλλά έχουμε κάνει μόνο σύντομες μελέτες που σημαίνει ότι οι
εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούσαν με το ρομπότ για περίπου μισή ώρα. Δεν μπορέσαμε να
κάνουμε μελέτες με ανθρώπους που θα αλληλεπιδρούσαν με το ρομπότ για αρκετούς
μήνες. Αλλά οι αρχικές αντιδράσεις ήταν πολύ θετικές, οπότε έχει δυνατότητες.  
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Ποιες δεξιότητες πιστεύετε ότι απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοί σας; 

Είναι το έργο σας κατάλληλο για μη εξειδικευμένο κοινό; 

Αναφερθήκατε στην αρχή αυτής της συνέντευξης ότι το ρομπότ βοηθούσε
ηλικιωμένους. Συνεχίζεται αυτό το έργο; 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για εσάς; 

Ο στόχος ήταν οι μαθητές να εξασκήσουν τη γλώσσα και όχι μόνο ένα συγκεκριμένο
λεξιλόγιο και αυτή η ευκαιρία - να μιλήσουν και να εξασκηθούν - τους δόθηκε. Λόγω της
σύντομης αλληλεπίδρασης δεν μπορούσαμε να δούμε αν επρόκειτο να υπάρξει σημαντική
βελτίωση στις δεξιότητες εκμάθησης γλωσσών, αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι
υπήρξε ένα θετικό βήμα στην άσκηση κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τόσο με το ρομπότ και
όσο και με τον άλλο μαθητή. Το ρομπότ παρατηρούσε την αλληλεπίδραση και
προσπαθούσε να ρυθμίσει τη συζήτηση, ώστε η αλληλεπίδραση να είναι ίση και για τα δύο
μέρη. Είναι δυνατό εάν εξασκηθείτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με το ρομπότ να
αναπτύξετε καλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας. 

Η εταιρεία που πωλεί τα ρομπότ προσφέρει ορισμένα προκαθορισμένα προγράμματα,
ώστε το ρομπότ να μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του. Έχουν αναπτύξει μια
εφαρμογή προγραμματισμού η οποία είναι εύκολα κατανοητή, ακόμη και αν κάποιος δεν
είναι ειδικός στον προγραμματισμό. Παρόλα αυτά πρέπει κάποιος να είναι εξοικειωμένος
με τον προγραμματισμό , οπότε ίσως δεν βοηθά έναν μη καταρτισμένο δάσκαλο να
αναπτύξει ένα του μάθημα. Και τέλος το ρομπότ είναι αρκετά ακριβό.  

Ναι, νομίζω ότι μόλις ολοκληρώθηκε. Το ρομπότ χρησιμοποιείται ως συντροφιά αλλά και
για τον έλεγχο της συμπεριφοράς. Έτσι, σε συνεργασία με γιατρούς, το ρομπότ "εξετάζει”
τον άνθρωπο μέσα από μια σειρά ερωτήσεων για να καταλάβει αν μια ασθένεια όπως το
Αλτσχάιμερ έχει αρχίσει να αναπτύσσεται.  

Αυτή τη στιγμή διερευνούμε πώς να προσαρμόσουμε το ρομπότ ώστε να αλληλεπιδρά με
διαφορετικούς τύπους μαθητών και ιδιαίτερα με μαθητές με πολιτισμικές διαφορές. Ο
στόχος είναι να το ρομπότ να αντιδρά διαφορετικά/κατάλληλα κάθε φορά που συναντά
διαφορετικά άτομα. 
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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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