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Proszę, niech się Pani przedstawi

Czy kiedykolwiek pracowała Pani z robotami podczas swojej pracy z dorosłymi uczniami?

Czy może nam Pani powiedzieć coś więcej o rodzaju robota, z którym pracowała?

Ile razy korzystała Pani z tego robota?

Jak i w jakich kontekstach był wykorzystywany ten robot?

Jeśli nie poufne, jakie były koszty wdrożenia

 
 Nazywam się Daniela Angelova i jestem nauczycielką z ponad 10-letnią praktyką w nauczaniu
dzieci w wieku od 07 do 12 lat. Obecnie pracuję jako ekspert w różnych ośrodkach
szkoleniowych w Bułgarii, które zajmują się edukacją dzieci.

 Miałam przyjemność pracować z robotami programowalnymi w ramach krajowego programu
"Innowacja w działaniu". Roboty, które widziałam, są oferowane z różnymi parametrami
technicznymi i językami, w których są programowane. Wiek dzieci, które z nimi pracują jest
dostosowany (od 4 do 16 lat)

 Do tej pory spotkałam się tylko z robotem o imieniu Edison.

 W szkole i w jednym z ośrodków dla dzieci, z którymi współpracuję, poznałam podstawowe
możliwości robota

 Brałam udział we wstępnych zajęciach, które wprowadzały dzieci i studentów do robota Edison - z jego
przyciskami i czujnikami. Na tym etapie dzieci do 4 klasy mają możliwość zaprogramowania go, a my
pomagamy im podczas przeprowadzania eksperymentów, następnie omawiamy wyniki i czasami piszemy
krótkie odpowiedzi na pytania.

 Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w zasadzie w tego typu innowacje
szkoleniowe zaangażowani są albo dyrektorzy szkół, albo właściciele ośrodków szkoleniowych.
Każdy z nich indywidualnie odpowiada za udział w programach ogólnopolskich, za nieodpłatne
udostępnienie nowych technologii lub za czasowe wykorzystanie takich do wypożyczenia.
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Czy doświadczyła Pani jakiegoś problemu (problemów) z robotem?

Czy z Pani punktu widzenia ten robot nadaje się do nauczania dzieci?

Czy z Pani punktu widzenia ten robot nadaje się do nauczania również dorosłych uczniów z
niepełnosprawnością?

 Na pewno byłam bardzo zaniepokojona, gdy po raz pierwszy przyjechał do nas zewnętrzny
ekspert, aby wytłumaczyć jak używać robota, do czego jest przydatny, jakie są główne sposoby
komend. Szczerze mówiąc, okazało się to dość łatwe nawet dla osoby, która wcześniej nie
korzystała z takiej technologii, ale moje uprzedzenie, że będzie to skomplikowane, spłatało mi
niemiłego figla. Tak naprawdę nie miałam problemu z pracą z robotem, a raczej miałam problem z
moją pewnością siebie, czy sobie z nim poradzę.
Wykonałam kilka ćwiczeń z robotem razem z zewnętrznym ekspertem i nabrałam niezbędnej
pewności siebie, by móc zaprezentować go dzieciom.

 Moim zdaniem zajęcia i trening dzieci z robotami programowalnymi wzbogacają osobiste i
sensoryczne doświadczenia dzieci związane z obszarami edukacyjnymi "Matematyka" i
"Projektowanie i technologia", rozwój myślenia, obserwacji i koncentracji . Problem koncentracji
dzieci jest coraz gorszy, a ja widzę, że kiedy coś jest dla nich nowe i interesujące, przestają się
rozpraszać i z entuzjazmem zaczynają to studiować i badać, co następnie pomaga im rozwiązać
złożony problem.

 Tak, chciałabym podzielić się tym, że uważam, iż praca z robotami jest przydatna dla dzieci,
ponieważ dzięki niej uczą się one nawet pracy w zespole, roboty kształtują pozytywne nastawienie
do techniki i technologii, dzieci łatwo przystosowują się do nowych metod nauczania, a roboty
prowokują ich zainteresowanie nauką.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie
ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób

wykorzystania zawartych w niej informacji.
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