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Proszę, niech Pan się przedstawi

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

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

Ile razy używał Pan robota?

Jak i w jakich kontekstach może być wykorzystywany Pana robot?

 Jestem pedagogiem na uniwersytecie w Holandii. Mam ponad 10-letnie doświadczenie w
badaniach i nauczaniu oraz pracowałem z dorosłymi opiekunami osób starszych.

 Pracuję głównie jako badacz i wykładowca na uniwersytecie, zacząłem używać robotów
dopiero 2 lata temu, robot ZORA był już wtedy znany. 

 Uczę głównie studentów, ale mam też własną praktykę, w ramach której szkolę
opiekunów, jak korzystać z technologii i robotów, w szczególności ZORA, podczas pracy z
osobami starszymi w domu opieki. Jest to niezwykle potrzebne w Holandii, ponieważ
pracownicy zatrudnieni w tych domach nie mają wiedzy, jak korzystać z robotów
edukacyjnych. 

 Pracowałem z Zorą kilka razy, ponieważ z powodu pandemii nie było możliwe
zorganizowanie wielu szkoleń na miejscu.

 ZORA została zaprojektowana jako pomoc dla pielęgniarek, pracowników opieki nad
dziećmi i seniorami. Pracowałem głównie z ZORĄ w środowisku ośrodków opieki nad
osobami starszymi. W tym kontekście. ZORA może zapewnić szeroki zakres
zaprogramowanych działań, które oferują wspaniałą interakcję między robotem a osobami
starszymi. Zora może komunikować się, tańczyć, grać w gry, czytać na głos, pokazywać
animacje i wykonywać ćwiczenia ruchowe. Ta kombinacja jest powodem dla domów
opieki, aby używać robota do ćwiczeń gimnastycznych. Zora demonstruje ćwiczenie, a
osoby starsze muszą je naśladować. ZORA nie zastępuje personelu opiekuńczego, ale
jest jego uzupełnieniem, ponieważ zmniejsza obciążenie pracą poprzez wykonywanie
powtarzalnych zadań, takich jak dzielenie menu dnia, czytanie gazety czy animowanie
bingo w domu opieki dla osób starszych. 
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Jeśli nie jest to poufne, jakie były koszty wdrożenia?

Czy doświadczył Pan jakiegoś problemu (problemów) z robotem?

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
uczniów z niepełnosprawnością?

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

Jest to również wsparcie dla pracowników medycznych w placówce. Na przykład, gdy
osoby starsze wykonują ćwiczenia, fizjoterapeuta lub terapeuta naprawczy może
sprawdzić ruchy osób starszych, które je naśladują i w razie potrzeby skorygować je.
Podsumowując, ZORA zapewnia więcej kontaktu z ludźmi i interakcji, co jest bardzo
cenione przez osoby starsze. 

Nie jestem pewien, jaki jest pełny koszt wdrożenia. Wiem, że sam robot kosztuje około
15000 EUR. 

Nie miałem żadnych problemów z robotem. Głównie osoby pracujące w ośrodku dla osób
starszych mają problem ze zrozumieniem go i przyzwyczajeniem się do niego.   

Uważam, że nauczanie dzieci z wykorzystaniem ZORY byłoby bardzo interaktywnym
sposobem. 

Moim zdaniem ten robot nie został zaprojektowany specjalnie do pomocy uczniom
niepełnosprawnym, jednak uważam, że ma on duży potencjał do wykorzystania w
nauczaniu dorosłych uczniów niepełnosprawnych. 

Tak, gdy mam taką możliwość. 

 

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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