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Proszę, niech Pan się przedstawi

Czy podczas pracy z dorosłymi uczniami pracował Pan kiedykolwiek z robotami?

Czy może Pan powiedzieć nam więcej o rodzaju robota, z którym Pan pracował?

Ile razy używał Pan tego robota?

 Jestem starszym edukatorem na uniwersytecie w Holandii. Mam ponad 15 lat
doświadczenia w dziedzinie nauczania i pracy z dorosłymi uczniami. Pracuję z dorosłymi
nauczycielami i dorosłymi uczniami w ramach mojej prywatnej praktyki. Prowadzę
szkolenia i jestem certyfikowanym terapeutą ABA, co oznacza, że pracuję z osobami z
autyzmem. Prowadzę również kilka kursów w ośrodkach szkoleniowych, kursy do wyboru
na uniwersytetach nauk stosowanych oraz prowadzę szkolenia w organizacjach
pozarządowych w ramach mojej prywatnej praktyki. 

 Zacząłem pracować z robotami już 5 lat temu z klientami poprzez moją prywatną praktykę.
Chociaż ta metodologia nie jest dla mnie nowa, to rozwój wokół wykorzystania robotów w
edukacji, zwłaszcza w pracy z osobami niepełnosprawnymi, oraz możliwości dla dorosłych
uczniów i edukatorów dorosłych wciąż rosną. Często pojawiają się nowe rozwiązania, co
jest niesamowite.  

 Pracuję z różnymi ludźmi, a niektórzy z moich klientów to osoby z autyzmem i demencją.
Rozmawiam również z rodzicami dzieci, które są częścią rodziny, która zakupiła robota
społecznego o nazwie "Maatje". Robot ten jest raczej kumplem dla dziecka lub młodego
dorosłego, ale służy również jako robot opiekuńczy. Zaprogramowaliśmy go tak, aby miał
różne ćwiczenia ruchowe, a ja wykorzystałam także już zaprogramowane ćwiczenia
rehabilitacyjne. Prowadzę też różnego rodzaju kursy, na przykład związane ze stresem i
znaczeniem snu. W przypadku tego typu praktyk edukacyjnych dla dorosłych słuchaczy i
edukatorów dorosłych zawsze polecam słuchaczom skorzystanie z robota Somnox.

 Często pracuję z "Maatje". Często używam robota z osobami z autyzmem lub dorosłymi
uczniami, aby nauczyć ich, jak mogą rozmawiać o emocjach, ustawiać ćwiczenia
rehabilitacyjne i jak zaprogramować go do prowadzenia. Ja (osobiście) użyłem go ponad 5
razy przed pandemią. Najczęściej edukuję dorosłych uczniów i innych edukatorów
dorosłych na temat funkcjonalności różnych robotów lub uwzględnić możliwości
wykorzystania robota do tematu, o którym prezentuję. Podczas pandemii testowałem
funkcjonalność sterowania "Maatje" i pozwalałem mu chodzić oraz prowadziłem
zaprogramowane wcześniej działania z klientami.
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Jak i w jakich kontekstach można wykorzystać Pańskiego robota?

Jeśli nie jest to poufne, jakie były koszty wdrożenia?

Czy miał pan jakieś problemy z robotem?

"Maatje" jest naprawdę świetny do wielu celów, a także to, że jest dostępny w języku
francuskim, niemieckim, angielskim, tureckim i holenderskim. Wkrótce również
hiszpański, polski i duński jest niesamowicie pomocny, biorąc pod uwagę
międzykulturowe społeczeństwo holenderskie. "Maatje" może być wykorzystywany do
wielu różnych celów i interakcji z różnymi działaniami, ale jest szczególnie przydatny w
nauczaniu dorosłych na temat przyszłości edukacji i leczenia osób niepełnosprawnych. 

Maatje może zaplanować spotkania i ułatwić je. Maatje może również tworzyć dialog i
może być zaprogramowany do określonych typów działań. Na przykład edukator może
zaprogramować Maatje, aby zaczęło opowiadać historię związaną z jedzeniem, co może
przypomnieć np. opiekunowi, że nadszedł czas na podanie jedzenia. Maatje działa za
pośrednictwem sieci PC, MAC i 4G, dzięki czemu jest niezwykle łatwo dostępny dla
wszystkich. To, co naprawdę podoba mi się w Maatje, to fakt, że może wysłać SMS w
nagłych przypadkach. Ponadto, co jest wspaniałe jest to, że można zaprogramować
słowa i zdania z ruchów i emocji w oczach Maatje. Mogą być również zaprogramowane
pytania i odpowiedzi. Robi się to bardzo łatwo poprzez stronę internetową www.robot-
maat.nl. Co jest wspaniałe dla terapeutów, to fakt, że może on zapewnić ich klientom
wspaniałą strukturę do codziennych czynności, a jego rozmiar jest bardzo poręczny, co
oznacza, że klient może zabrać Maatje ze sobą, gdziekolwiek się udaje, co nie jest
prawdą w przypadku wszystkich robotów edukacyjnych.

Robot Maatje kosztuje około 1700 EUR, a z tego co wiem roczny abonament w serwisie
to około 472 EUR. Oczywiście to tylko koszt robota, koszty programowania (czas
terapeuty) są różne. 

Nigdy nie miałem żadnych problemów technicznych z robotem. Powiedziałbym, że dla
wielu osób trudne może być zaprogramowanie go online w zabawny i interaktywny
sposób. Jest to część szkolenia, które prowadzę dla nauczycieli dorosłych. 
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Czy z Pana punktu widzenia ten robot nadaje się do nauczania dzieci?

Czy z Pana punktu widzenia ten robot nadaje się również do nauczania dorosłych
osób niepełnosprawnych?

Czy osobiście szkoli Pani innych nauczycieli w zakresie pracy z robotem?

Zdecydowanie tak. 
Myślę, że byłoby jeszcze bardziej "zabawne" i wciągające dla dzieci mieć Maatje w domu
lub w podróży. 

Ten robot na pewno był przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Może być
aktualizowany w zależności od potrzeb danej osoby i tego, jaki jest cel
edukatora/terapeuty. Robot jest zaprogramowany z informacjami i otrzymuje instrukcje od
edukatora dla osoby, która będzie go używać. Jest to świetne narzędzie, ponieważ daje
wiele możliwości - od powiadomienia o konieczności wzięcia leków, po wykonanie tańca,
gry czy krótkiej rozmowy.  

Mam pełną świadomość, jak korzystać z Maatje, dlatego prowadzę szkolenia na temat
jego zalet i funkcjonalności. Nie jest to jednak moja główna działalność. Jestem
edukatorem, który prowadzi dorosłych uczniów i edukatorów w zakresie różnych narzędzi,
które mogą wykorzystać do konkretnego tematu. W większości przypadków staram się
wypełnić lukę między edukacją a robotyką, ale to w dużej mierze zależy od tego, kto jest
odbiorcą. Najczęściej młodsi nauczyciele i uczniowie są zainteresowani włączeniem
robotyki do swojej pracy, ponieważ są bardziej "obeznani z technologią". Dlatego szkolę
innych w zakresie wykorzystania robotów do celów edukacyjnych, a na życzenie szkolę
innych w zakresie Maatje.
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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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