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Proszę się przedstawić

Jakiego typu robotami edukacyjnymi dysponuje Wasza organizacja?

Ile razy korzystali Państwo z robota?

 Renato Grimaldi jest profesorem zwyczajnym w dyscyplinie naukowej Socjologia na
Wydziale Filozofii i Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu w Turynie, gdzie wykłada
techniki badawcze, symulację i robotykę edukacyjną na trzyletnim kierunku Nauki
Pedagogiczne oraz Zaawansowane Metody Badań Społecznych na tym samym
kierunku. Jest osobą do kontaktu i odpowiedzialną w zakresie podstawowych kursów
informatyki we wszystkich wydziałach podlegających Szkole Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu w Turynie. Wchodzi w skład komitetu naukowego dla niektórych mistrzów
uniwersyteckich, gdzie jest również nauczycielem. Wykładał w Szkole Wyższych Studiów
Uniwersytetu Turyńskiego. Od 2019 roku jest koordynatorem naukowym Warsztatu
symulacji zachowań i robotyki edukacyjnej, "Luciano Gallino", utworzonego w ramach
projektu Excellence wygranego w 2018 roku przez Wydział Filozofii i Nauk
Edukacyjnych. 
 Silvia Palmieri jest doktorantką na Wydziale Filozofii i Nauk Edukacyjnych i współpracuje
przy Warsztacie "Luciano Gallino". Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
https://www.dfe-eccellenza.unito.it/infrastrutture/laboratorio-luciano-gallino 
https://www.facebook.com/labgallino 
https://educazione.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x5ib

 Mamy wszystkie rodzaje robotów. Wybieramy typ robota w zależności od kontekstu, w
którym mają być używane. 

 Codziennie podczas warsztatów uniwersyteckich lub w Laboratorium "Luciano Gallino".
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Jak i w jakich kontekstach może być wykorzystywany Państwa robot?

Jeśli nie jest to poufne, kto dostarczył waszej organizacji tego robota? Jakie były
koszty wdrożenia?

Jak długo trwało opracowanie scenariusza edukacyjnego?

 Mogą być wykorzystywane w projektach edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, w
rehabilitacji lub szpitalach, a także w kontekście nauczania. 
Na przykład eksperymentalna praca dyplomowa dotyczyła aspektów edukacyjnych i
wzmocnienia pozycji dzieci z ASD. (Dla zainteresowanych, Autorzy mogą dostarczyć
różne prace dyplomowe na ten temat).

 Dofinansowanie zapewnione przez CampuStore można zdobyć w ramach wielu
przetargów. W 2018 roku wygraliśmy Projekt Doskonałości dla Wydziału Filozofii i Nauk
Edukacyjnych Uniwersytetu w Turynie: otrzymaliśmy 30 000 euro. Dzięki temu
budżetowi mogliśmy zakupić roboty "Pepper i Nao" (10.000€) oraz ramię robotyczne
"Pepper" (20.000€). Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, możesz je znaleźć tutaj: 
http://www.comune.torino.it/cittagora/altre-notizie/robot-al-servizio-
dellapprendimento.html 
https://www.aldebaran.com/en/pepper-and-nao-robots-education
https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1765656/689880/2020_12_31_I%20social%20ro
bot_pubblicato.pdf 

 Robimy to od lat, ale zawsze trzeba pamiętać, że aby projektować razem, trzeba umieć
się dostosować. Oznacza to, że zawsze trzeba dostosować robota do kontekstu.
Koncepcja "personalizacji nauczania" jest również kluczowa dla dziedziny robotyki
edukacyjnej, ponieważ robot musi zawsze odgrywać rolę pomocniczą podczas zajęć
edukacyjnych/rehabilitacyjnych. Nigdy nie może zastąpić operatora lub ucznia.
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Czy doświadczyli Państwo jakiegoś problemu (problemów) z robotem? Jak
rozwiązano problem? Jakie konsekwencje miało to dla Twoich codziennych
działań?

Czy są jakieś gotowe treści, którymi mogą Państwo się z nami podzielić? Czy
istnieją poradniki dotyczące korzystania z robota?

Czy materiały są przeznaczone dla odbiorców nie będących ekspertami? Czy robot
potrzebuje dodatkowego zestawu komponentów, aby w pełni działać w wybranej
sferze?

Czy jest coś jeszcze, czym chcieliby Państwo się z nami podzielić?

 To się może często zdarzać i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Roboty mogą też
chorować, łapać wirusy lub zużywać się. Trzeba mieć zawsze elastyczne i sprężyste
podejście przy korzystaniu z robotów, bo nie są to narzędzia całkowicie niezawodne.

 Tutaj można znaleźć kanał youtube Laboratorio "Luciano Gallino": 
https://www.youtube.com/channel/UCVFvQ7uiYmk8FLA5yaKgBXA 
https://www.youtube.com/watch?v=np16roO_IWY
https://www.youtube.com/watch?v=UWIJi1oQ78o 

 To zawsze zależy od zastosowania i kontekstu. Jeśli jest to zastosowanie edukacyjne,
podejście może być prostsze, a robot, który ma być użyty, jest również mniej złożony
niż w sektorze medycznym i rehabilitacyjnym.

 Innym ciekawym robotem jest "Timia", której producent znajduje się w Szwajcarii:

https://www.tvsvizzera.it/tvs/intelligenza-artificiale_la-rivoluzione-della-robotica-passa-
dal-ticino/44671386 
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