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Proszę o przedstawienie się

Jaki typ robota edukacyjnego posiada Wasza organizacja?

Ile razy używaliście robota?

Jak i w jakich kontekstach można używać Waszego robota?

Jakie zadanie/umiejętność/czynność jest wspierana przez robota?

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

Jeśli nie jest to poufne, jakie były koszty wdrożenia?

 Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej ze specjalnością Pedagogika
Terapeutyczna.
Pod koniec studiów podjęłam studia magisterskie na kierunku Psychopedagogika.
Następnie wyspecjalizowałam się w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) i obecnie
pracuję w tym obszarze.
Obecnie kończę studia na kierunku Psychologia Edukacyjna.
Pracuję jako Pedagog Terapeutyczny w IncluyeTEA, programie zlokalizowanym w
Puertollano (Ciudad Real), skierowanym do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i
ich rodzin, zintegrowanym w ramach Stowarzyszenia Aspades La-Laguna i Fundacji
Fuente Agria, którego głównym celem jest promowanie możliwości uczestnictwa,
dostępności oraz integracji społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej.

 ROBOT MOUSE. Roboty kodowane fizycznie.

 Zaczęliśmy używać tych robotów 5 lat temu.

 W edukacji, w środowiskach z osobami, które mają jakiś rodzaj niepełnosprawności.

 Rozwój poznawczy, obroty, rozwój lateralności, utrzymywanie czekania, itp.

 Nasza szkoła kupiła go, aby w przyszłości prowadzić kursy robotyki.

 Około 90€.
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Jak długo trwało opracowanie scenariusza edukacyjnego?

Czy doświadczyliście jakichś problemów z robotem?

Jakie konsekwencje miało to dla Waszych codziennych działań?

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

Czy istnieją tutoriale dotyczące obsługi robota?

Czy materiały są przeznaczone dla odbiorców nie będących ekspertami?

 Około jednego miesiąca na opracowanie, a następnie wdrażamy go dwa/trzy razy w
tygodniu, w ciągu jednej godziny.

  Nie, wszystko co zrobiliśmy z tym robotem było pozytywne.

Dzieci znacznie bardziej lubią te interaktywne narzędzia.

 Tak, oczywiście, mogę pokazać kilka tablic interaktywnych, z których korzystamy.
 
https://drive.google.com/file/d/1Jzyf8mN5If-wX_ZlVTgWp2UfFRx3JWZO/view?
usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1bQvDeMxwD3mmkBXUf5kKtO0PsklTFKEG/view?
usp=sharing 

 Tak. Mam nawet kanał na YouTube, na którym zamieściłem filmik dotyczący korzystania
z Myszy Robota. Tak czy inaczej, jest to bardzo łatwy w obsłudze robot.
 
https://www.youtube.com/watch?v=w3oDEWP-f4k 

 Tak, każdy może z nich korzystać bez problemu.
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Czy robot potrzebuje dodatkowego zestawu komponentów, aby w pełni pracować w
wybranej sferze?

Czy jest coś jeszcze, czym chciałbyś się z nami podzielić?

Nie, nie jest to konieczne.

Tak, mogę udostępnić wideo z sesji roboczych:

https://drive.google.com/file/d/1_LRtusgNTGPu173x1E2-3whti4LHa8sB/view?
usp=sharing 
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