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Proszę, niech Pan się przedstawi.

Czy kiedykolwiek używał Pan robotów podczas swojej pracy z dorosłymi uczniami?

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

Ile razy używał Pan robota?

Jak i w jakich kontekstach był używany Pański robot?

Jestem pedagogiem na uniwersytecie nauk stosowanych w Holandii. Mam ponad 8 lat
doświadczenia w nauczaniu i prowadziłam pracę edukacyjną z dorosłymi edukatorami i
opiekunami.

Obecnie pracuję jako pedagog na uniwersytecie nauk stosowanych; często kształcę i
szkolę przyszłych rehabilitantów, fizjoterapeutów i opiekunów. 
Jednak w przeszłości współpracowałam z organizacją CuraMare po badaniu pilotażowym,
w którym uczestniczyliśmy (jako uczelnia) dla robota LEA. CuraMare jest dużym dostawcą
usług zdrowotnych, który zapewnia spersonalizowaną opiekę dla młodych i starszych.
CuraMare znajduje się w Holandii Północnej. 

Szkoliłem różne kadry na temat znaczenia robotyki w edukacji i opiece nad dorosłymi oraz
pracowałem z Lea, robotem-rollerem dla osób z chorobą Parkinsona. Obecnie częściej
pracuję z manipulatorem Obi, oraz edukuję dorosłych jak używać robotów takich jak
Pepper, Zora, Tessa w różnych ustawieniach.

Pracowałem z Lea wielokrotnie. Obecnie często pracuję z robotami Obi i Tessą.

Lea (Lean Empowering Assistant) została zaprojektowana dla osób, które mają problemy z
chodzeniem, gdzie zwykły chodzik nie zapewnia wystarczającego wsparcia. Lea jest
idealnym narzędziem dla pacjentów z chorobą Parkinsona. Lea to w zasadzie inteligentna
pomoc w chodzeniu, która sprawia, że ludzie stają się bardziej mobilni, a ich chodzenie
jest znacznie bezpieczniejsze.  
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Jeśli nie jest to poufne, jakie były koszty wdrożenia

Na przykład kamery i czujniki w Lea widzą przeszkody i obiekty na trasie. Lea unikała tych
niebezpiecznych sytuacji. Ze względu na swoją stabilność i wagę, Lea pomogła również
użytkownikowi wstać z krzesła lub z łóżka. Lea jest tak inteligentna, że śledzi, ile
użytkownik się rusza i - jeśli jest to pożądane - Lea może również dać dodatkowe
ćwiczenia, jeśli użytkownik nie osiąga swoich celów ćwiczeniowych. Lea również aktywnie
zachęca użytkownika do przyjęcia lepszej postawy, robienia większych kroków, ruszania
się itp. Poprzez wbudowany ekran użytkownik może w każdej chwili nawiązać kontakt
(poprzez połączenia wideo) z opiekunami lub opiekunami nieformalnymi i odwrotnie -
opiekunowie mogą również dotrzeć do użytkownika! Mogą na przykład przypominać o
lekach, spotkaniach lub po prostu prowadzić nieformalną rozmowę lub rozmowę kontrolną.
Lea bardzo mocno wspierała również pracowników medycznych w różnych placówkach.
Nie tylko ze względu na funkcjonalności, o których wcześniej wspomniałem, ale również
dlatego, że jest wysoce samowystarczalna - jeśli potrzebuje ładowania, LEA
automatycznie trafia do swojej stacji ładowania. 
Niestety, wkrótce po premierze firma, która wyprodukowała Lea, zbankrutowała. Było to
bardzo niefortunne dla wielu osób starszych, które już korzystały z tego urządzenia oraz
dla dostawców usług opiekuńczych, którzy mieli ambicję wykorzystać je w przyszłości. Było
to narzędzie o bardzo dużym potencjale, które moim zdaniem zbyt szybko zniknęło z
rynku.  

Od tamtej pory pracowałem głównie z robotycznym ramieniem Obi, który jest robotem
przeznaczonym dla osób, które mają trudności i ograniczoną mobilność w zakresie
funkcjonalności ręki i ramienia. Obi zawiera manipulator, który może przynieść jedzenie do
ust klienta. Ułatwia to klientom samodzielne decydowanie o tym, co, kiedy i jak szybko
chcą zjeść. Dzieje się tak dlatego, że nie są już zależni od pomocy pracownika służby
zdrowia.
Obi zmieniło życie wielu osób. Jest ich wielu, ale oto jedno świadectwo:
https://www.focalmeditech.nl/ervaringen/hanno-bos/

Nie jestem do końca pewien, jaki jest pełny koszt wdrożenia. Wiem, że sam robot kosztuje
około 5.900 EUR bez VAT. 
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Czy doświadczył Pan/Pani jakiegoś problemu (problemów) z robotem?

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

 Z twojego punktu widzenia, czy ten robot nadaje się do nauczania dorosłych uczniów
również z niepełnosprawnością?

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

 Nie miałem żadnych problemów z robotem. Dla niektórych użytkowników potrzeba czasu,
aby dostosować się do tego, że używanie takiego robota może być dla nich bardzo
korzystne, ale to jest bardziej po stronie poznawczej niż technicznej. 

 Uważam, że byłby to bardzo innowacyjny sposób wspierania dzieci za pomocą Obi.

 Jak najbardziej. 

 Robię to, 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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