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Proszę się przedstawić

Elena i Stefania pracują w Fundacji ECM i prowadzą warsztaty LEGO® Education,
których celem jest pobudzenie kreatywności i rozwiązywania problemów z
wykorzystaniem klocków LEGO i edukacyjnych zestawów do robotyki. Warsztaty
prowadzone są w lokalnej bibliotece lub bezpośrednio w szkołach, współpracując z
nauczycielami w celu przeprowadzenia zajęć.

Jakiego typu robotami edukacyjnymi dysponuje Państwa organizacja?

Posiadamy wszystkie poniższe typy robotów, wybór zastosowania zależy od grupy
wiekowej. Na przykład zarówno dla szkół podstawowych jak i średnich istnieją zestawy
do zbudowania i zaprogramowania. Niektóre przykłady to:
 1. Wida i Blu-Bot dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=T6SyP7Imygs
https://www.youtube.com/watch?v=5mUoiA0K-IQ 

 2.Lego Mindstorms EV3 do wykorzystania w szkołach średnich:
https://education.lego.com/en-us/productresources/mindstorms-ev3/downloads/building-
instructions 

Ile razy korzystali Państwo z robota?

Robotykę edukacyjną zaczęliśmy uprawiać w 2015 roku. Od tego czasu codziennie
organizowaliśmy warsztaty. Tylko podczas pandemii była przerwa, bo nie dało się zrobić
pracy w grupach.

Jak i w jakich kontekstach może być wykorzystywany Państwa robot?

Zajmujemy się wyłącznie wykorzystaniem robotów w kontekście edukacyjnym. W
rzeczywistości zestawy, których używamy, należą do kategorii zestawów edukacyjnych i
dydaktycznych. Często używamy ich w kontekstach szkolnych, gdzie zawsze znajdujemy
ciekawych i zainteresowanych uczniów. 
Głównym problemem może być podejście niektórych nauczycieli: nie zawsze są
zainteresowani nauką i zaangażowaniem. Czasami uważają, że nie mają odpowiedniego
przygotowania do wspólnego wykonania ćwiczenia.
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Jaka praca/umiejętność/czynność jest wspierana przez robota?

Podczas warsztatów uczymy uczniów, jak zbudować robota i jak poruszać się nim w
przestrzeni. W ten sposób może on stać się doskonałym wsparciem dla lekcji historii i
geografii. W zasadzie można go określić jako narzędzie interdyscyplinarne. Innym
ważnym aspektem jest jego wykorzystanie do wdrażania umiejętności rozwiązywania
problemów i drobnej zręczności manualnej. Ogólnie rzecz biorąc, zauważyliśmy, że
czyni podejście do nauczania przedmiotów bardziej interesującym

Jeśli nie jest to poufne, kto dostarczył Państwa organizacji tego robota? 

Poprzez przetargi, finansowanie jest potwierdzone z CampuStore, który jest krajowym
punktem kontaktowym dla tego typu warsztatów.

Jeśli nie jest to poufne, jakie były koszty wdrożenia?

Nie możemy podać konkretnych kosztów, ogólnie musi być zestaw dla 3 lub 4 uczniów

Jak długo trwało opracowanie scenariusza edukacyjnego?

W przeszłości zapewniono nam 3-dniowe szkolenie ogólne, ale to nie wystarczyło.
Szukaliśmy więc indywidualnie różnych filmów/podręczników. Do dziś w ten sposób
jesteśmy na bieżąco.

Czy doświadczyli Państwo jakiegoś problemu (problemów) z robotem?

Najtrudniejsze do opanowania i rozwiązania są problemy techniczne. Kiedyś mieliśmy
problemy z robotem sterowanym przez tablet. Tablet nie łączył się z WiFi i przez to nie
można było odczytać instrukcji.
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Jak rozwiązano ten problem? 

Czy istnieją tutoriale dotyczące obsługi robota?

Czy materiały są przeznaczone dla odbiorców nie będących ekspertami? 

Jakie konsekwencje miało to dla Twoich codziennych działań?

Czy są jakieś gotowe treści, którymi możesz się z nami podzielić? 

W tym filmie można zobaczyć wykorzystanie niektórych robotów:
https://www.youtube.com/watch?v=1Jmju7fKLcQ 12. 

Wszystkie są łatwe w obsłudze. Oferowane przez nas warsztaty z robotyki
skierowane są do uczniów w wieku od 5 do 14 lat. 

Niezbędne jest posiadanie materiałów pomocniczych. W innym przypadku tablica
interaktywna nie działała i konieczne było posiadanie materiałów papierowych, z
którymi można było wykonać ćwiczenie. 
Generalnie, aby być gotowym do rozwiązywania problemów, zawsze konieczne jest
duże przygotowanie i wcześniejszy trening.

Nieoczekiwane zdarzenia i problemy są częścią tego typu warsztatów. Dlatego
jesteśmy zadowoleni z tego, co udaje nam się przekazać podczas zajęć. Mamy
też świadomość, że konieczne jest ciągłe dokształcanie się, trzeba się zawsze
odnawiać

Tutaj można znaleźć przydatne filmy do prowadzenia zajęć:
https://www.youtube.com/results?search_query=web.tv+lego+edukacja+angielskiego 
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Czy robot potrzebuje dodatkowego zestawu komponentów, aby w pełni
pracować w wybranej sferze?

To zawsze zależy od aktywności. Zazwyczaj bardziej skomplikowane zajęcia
organizowane są ze starszymi uczniami, wtedy dodaje się inne komponenty.

Wierzymy, że warsztaty edukacyjne z robotami to przyszłość edukacji. Jesteśmy
bardzo zgodni z metodą majsterkowania. 
Metoda ta jest skuteczna również w edukacji dorosłych, ponieważ ułatwia rozwój
umiejętności rozwiązywania problemów i abstrakcji, pomaga doskonalić logiczne
myślenie i kreatywność oraz zachęca do współpracy w grupie w celu osiągnięcia
wspólnego celu. 
Interesujące jest również wykorzystanie możliwości popełnienia błędu w trakcie
działania jako okazji do poprawy, nauki i eksperymentowania.

Czy jest coś jeszcze, czym chciałaby Pani się z nami podzielić?
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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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