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Proszę, niech się Pani przedstawi

Czy może Pani podsumować swoje doświadczenie z robotyką w dziedzinie
edukacyjnej i klinicznej?

Jakie rodzaje robotów edukacyjnych posiada Państwa organizacja?

Jestem psychologiem klinicznym i terapeutą mowy. Obecnie koordynuję Plan Działań
Opiekuńczych w Instytucie Pere Mata, Szpitalu Psychiatrycznym zlokalizowanym w Reus
(Tarragona).

Zaczęłam pracować z robotami około trzy lata temu. W Instytucie Pere Mata
realizowaliśmy projekt o nazwie SOM-HI (w języku angielskim "LET'S GO"), który był
kluczowym narzędziem do wdrożenia nowego planu działań opiekuńczych. Projekt
opiera się na najbardziej aktualnych modelach opieki, takich jak PCP (Person-Centered
Planning) czy pozytywne wsparcie behawioralne. Głównym celem jest zapewnienie jak
najwyższej jakości życia jej użytkownikom. Dzięki temu projektowi opracowano program
zajęć w różnych obszarach uwagi poświęconej osobie: psycho-emocjonalnym,
autonomicznego życia, psycho-pedagogicznym i uczenia się, ciała i ruchu, uwagi na
środowisko, wypoczynku i czasu wolnego. Niektóre z zajęć mają innowacyjne podejście,
np. wykorzystanie ekranów dotykowych do nauki poznawczej, programy komunikacji
augmentatywnej czy grupy stymulacji neuropsychologicznej. Tu zaczyna się moje
najbardziej bezpośrednie doświadczenie z robotami edukacyjnymi.
Równolegle brałam udział w pilotażowym doświadczeniu z 12 rodzinami dzieci z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Za pomocą piktogramów oraz poprzez robota
COZMO dzieci komunikują się z rodzinami i poprawiają swoje zdolności uwagi,
generując odpowiedzi, których nie udzieliłyby człowiekowi. Poziom odbioru przez dzieci i
rodziny był najwyższy.

Posiadamy zabawki robotyczne do ręcznego programowania oraz roboty edukacyjne.
Rodzaje robotów, z którymi pracujemy, mają na celu głównie rehabilitację poznawczą i
społeczną naszych użytkowników.
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Czy mogłaby Pani zdradzić więcej szczegółów na temat tych robotów?
Mamy COZMO, wrażliwego robota, który posiada sztuczną inteligencję, dzięki czemu ma
określoną osobowość, a jego sposób bycia zmienia się w zależności od tego, czego
nauczy się od swoich właścicieli. Może bawić się z dziećmi, brać udział w rozmowach
dorosłych, chrapać podczas snu, a nawet wyrażać ogromną ilość emocji w różnych
okolicznościach. Robot musi być zarządzany programowo poprzez smartfon, który musi
być sparowany przez Wi-Fi, za pomocą aplikacji mobilnej. Apka działa z większością
nowoczesnych urządzeń, które posiadają systemy operacyjne Android i iOS.

Mamy BEE-BOT, robota edukacyjnego zaprojektowanego do rozwijania elementarnych
zdolności programowania, myślenia obliczeniowego, koncentracji, lokalizacji
przestrzennej i strategii. Jest to robot ''pszczoła'', którego należy zaprogramować, aby
wykonywał określone ruchy na siatce. Posiada intuicyjny język programowania
zawierający sekwencje ruchu przód, tył, lewo, prawo, po łuku oraz pauza.

Mamy PLEO-RB, robota-dinozaura ze sztuczną inteligencją i możliwością interakcji.
Każdy z nich ma inne cechy "genetyczne": istnieją 32 możliwe kombinacje u samca i
kolejne 32 możliwe różne kombinacje u samicy, co sprawia, że niektóre z nich są bardziej
aktywne lub bardziej senne, bardziej zabawne, bardziej żarłoczne, bardziej posłuszne...
Poza cechami osobistymi, ewoluuje jak każde zwierzę domowe i ma cztery etapy
ewolucji: niemowlę, etap socjalizacji, młodość i wiek dojrzały. Dla użytkowników jest jak
zwierzę domowe: muszą go karmić, pieścić, bawić się z nim... 

Mamy OZOBOT, programowalnego robota w kształcie kuli, który mieści się w dłoni i
porusza się dzięki małym kółkom. Na swojej podstawie ma czujniki, dzięki którym
odczytuje kody kolorów, może też podążać za linią zaznaczoną na podłodze, podążając
ścieżką, którą dla niego wytyczymy. Można interpretować krzyże i zmieniać ich prędkość
w zależności od koloru linii.
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Ile razy korzystaliście z robotów?

Jak i w jakich kontekstach są wykorzystywane te roboty?

A jakie kryteria bierze się pod uwagę przy wyborze najbardziej odpowiedniego robota
i strategii?

I wreszcie mamy SPHERO-BOLT, edukacyjną robotyczną piłkę, która zwiększa
kreatywność, zabawę i naukę. Można z nią malować, stosować w praktyce pojęcia z
matematyki, nauki, techniki... Szanse na naukę poprzez zabawę z tym robotem są
ogromne. Posiada on oświetlenie, które jest wizualnie spektakularne, zwłaszcza w
ciemności. Ma kolorową matrycę, którą można zaprogramować do projektowania gier
poprzez aplikację Sphero Edu, wysoce gamifikowaną aplikację z różnymi poziomami
nauki.

Przez około 3 lata używaliśmy robotów 3 razy w tygodniu.

W ramach projektu SOM-HI roboty są stosowane w obszarze psychopedagogicznym,
szczególnie w obszarze poznawczym i społecznym. Wykorzystywane są głównie w
formacie gry.
Na przykład BEE-BOTy pracują ze specjalnie zaprojektowanymi planszami i
piktogramami. Mają też różne dodatki, takie jak akcesoria do zmiany ich wyglądu lub
popychania przedmiotów, uchwyty na ołówki... Można je dostosować do profilu
użytkownika i jego potrzeb. 

Najważniejszą rzeczą jest to, że nie możemy mieszać użytkowników, członkowie każdej
grupy należą do tego samego pawilonu, co oznacza, że mają podobne cechy (rozwój
poznawczy, umiejętności komunikacyjne...).
Wbrew pozorom wiek nie jest kryterium decydującym, ponieważ to, co nas interesuje, to
praca nad celami: jaki cel ma i dlaczego chcę pracować z tym robotem? Przykładowo,
jeśli celem jest utrzymanie dobrej pamięci, to mogę zastosować tę samą metodę zarówno
u młodej osoby niepełnosprawnej, u której zaczynają być wykryte zaburzenia poznawcze,
jak i u osoby dorosłej, która już utraciła zdolności mnemotechniczne. 
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What work/skills/activities are supported by robots?

The groups are defined according to the objectives to be worked on.
However, it should be noted that although the playful side helps, if the design of the robot
or educational material is very infantilised, it has to be adapted for an adult. The process
must be facilitated so that a link is formed between the robot and the user. At this point it
is essential that the professionals involved in these activities use creativity and pedagogy
to create our own personalised materials.
Then there is the technological aspect: children and some young people are more used to
using electronic devices and interactive elements than most adults.

We work on various aspects, from logical reasoning, attention span and memory to social
skills. In addition, the game is used as a very attractive and motivating social interaction
tool. 
For example, some of our users have serious communication problems with others, and
they usually show altered and avoidant behaviour. With the help of BEE-BOTS, these
people are able to establish and fully respect others' turns. They even become friendly
with peers and help them. The playful format is very effective in these contexts.
We also work on graphomotor skills and enhance literacy. It means that the robot has to
move to the corresponding letters to form a word and every time it stops at a letter, it has
to be written. In these cases, the basic function of the robot is motivational.
Another very common activity is the memory of family names, for adults with
neurocognitive impairment: a mural with photos of places and people known to the user is
conceived, and the robot moves through the photos, as the person remembers.
Other highly developed skills in these contexts are gaze tracking, and impulse control.
Also the motor, for example with the SPHERO-BOLT: one controls the robot while
another has to dodge it (running, lifting a leg, jumping...).
With OZOBOT we can work on fine motor skills: patients learn slogans, draw with
coloured lines and the robot must follow the paths drawn. Visual abilities also come into
play here.
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Jeśli nie jest to poufne, kto dostarczył Waszej organizacji tego robota?

Jeśli nie jest to poufne, jakie były koszty wdrożenia?

Ile czasu potrzebowali na opracowanie scenariusza edukacyjnego?

Czy mieliście jakieś problemy z robotem?

Współpracujemy z Instytutem Robotyki dla Uzależnionych (Sitges, Barcelona), który
informuje nas o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie robotyki stosowanej w terapii i
rehabilitacji. Roboty są kupowane bezpośrednio przez Fundację Villablanca, do której
należy nasz ośrodek. 

COZMO kosztował około 300 euro; każdy BEE-BOT 80 euro; PLEO-RB prawie 800 euro;
OZOBOT około 150 euro; SPHERO-BOLT prawie 200 euro.

Aby opracować scenariusz edukacyjny, czas jest czymś bardzo względnym. Dodatkowo
trzeba go modyfikować w miarę realizacji... 
Być może bardziej przydatne jest przyjęcie za punkt odniesienia czasu, który zwykle
zajmuje użytkownikom zrozumienie działania scenariusza/aktywności: średnio można
powiedzieć, że w ciągu około miesiąca (około 4 sesji), osoba rozumie już dynamikę i
można zacząć osiągać rezultaty.

Głównie z dostawcami. W naszym kraju nie ma dostawców, większość jest w Wielkiej
Brytanii lub Holandii... Czasami zdarzają się przesyłki, które docierają z wadliwym
produktem lub z częściami w złym stanie (zazwyczaj części zamienne: bateria, kable
zasilające, adaptery...). 

Mamy także problemy bezpośrednio z dystrybutorami, głównie z opóźnieniami w
wysyłkach.

Są to bardzo nowe produkty, co oznacza, że niektóre marki nie wytrzymują i usuwają
niektóre produkty z rynku (jak to się stało na początku z COZMO). To sprawia, że mamy
trudności z nabyciem akcesoriów czy części zamiennych.
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Jak rozwiązano tę kwestię?

Jakie konsekwencje miało to dla waszego codziennego funkcjonowania?

Czy istnieją tutoriale dotyczące obsługi robota?

Czy materiały są przeznaczone dla odbiorców nie będących ekspertami?

Czy robot potrzebuje dodatkowego zestawu komponentów, aby w pełni działać w
wybranym obszarze?

Czy zna Pani jakieś inne ośrodki, w których pracują z robotami?

 Z cierpliwością i uporem. Niektóre problemy nadal istnieją, na przykład robot-dinozaur
(PLEO-RB), którego nie możemy używać, ponieważ przysłali nam wadliwe baterie i teraz
czekamy na nową dostawę.
Nauczyliśmy się, że musimy starać się pracować z doświadczonymi dostawcami.

 W przypadku niektórych pacjentów to krok wstecz. Na przykład u tych, którzy nie mieli
prawie żadnych reakcji (katatonia, paraliż...), a którym udało się wygenerować odpowiedzi
za pomocą robotów.
Ponadto pojawiają się również "nowe" problemy: niektóre osoby nawiązują z robotem
więź, która, jeśli zostanie nagle przerwana, może mieć negatywne konsekwencje
behawioralne.

 Tak, na stronach producentów są filmy, na youtube też można znaleźć tutoriale.

 Tak, choć trzeba jasno określić instrukcje obsługi. Trzeba mieć jakieś bardzo
podstawowe pojęcia o robotyce, jeśli zamierza się mieć minimalny kontakt z tymi
robotami, ale jest to coś, co każdy może nabyć w bardzo krótkim czasie.

 Nie, choć sprzedawane są uzupełnienia, które wzbogacają scenariusze i działania.

 Korzysta z nich Instytut Robotyki dla Osób Uzależnionych w Sitges (Barcelona) oraz
niektóre szkoły kształcenia specjalnego.
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Czy jest coś jeszcze, czym chciałaby się Pani z nami podzielić?
Myślę, że jednym z najważniejszych aspektów podczas pracy z robotami edukacyjnymi
jest kreatywność. Nie tyle chodzi o wydajność robota czy to, do czego został stworzony,
ale o wszystkie możliwości, jakie oferują. Trzeba z nich korzystać. Trzeba mieć
wyobraźnię i bardzo otwarty umysł. 
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