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Proszę, niech się Pani przedstawi.

Jaki typ robota edukacyjnego posiada Pani organizacja?

Ile razy korzystaliście z robota?

Jak i w jakich kontekstach można używać Waszego robota?

Która praca/umiejętność/czynność jest wspierana przez robota?

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

Jeśli nie jest to poufne, jakie były koszty wdrożenia?

Jak długo trwało opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych?

 Jestem absolwentką edukacji wczesnoszkolnej, a obecnie studiuję podwójne studia
magisterskie na kierunku Trudności w nauce i Zaburzenia językowe. Jestem również
nauczycielką tańca.

 BEE-BOT. Roboty kodowane fizycznie.

 W ciągu roku szkolnego, robot jest używany przez jedną godzinę, raz w tygodniu.

 Edukacja: szkoła i specjalne ośrodki edukacyjne. Nauczyciele organizują zajęcia w
różnych przestrzeniach z różnymi aktywnościami, a uczniowie mogą swobodnie wybierać
zajęcia, na które mają ochotę. Jest to bardzo skuteczna metodologia dla uczniów,
ponieważ poprzez zabawę pracują nad pożądanymi przez nas treściami.

 Główne umiejętności, nad którymi pracowano, to rozumowanie numeryczne, logika,
pamięć, rozumowanie wizualno-przestrzenne i drobne umiejętności motoryczne.

 Departament Edukacji Generalitat de Catalunya (rząd Katalonii).

 Nie wiem, ponieważ jest to administrowane przez rząd Katalonii (ze względu na to, że
jest to szkoła publiczna).

 Ponieważ jest to zajęcie bardzo motywujące dla uczniów, wykonują je przez cały rok
szkolny. Raz w tygodniu, przez jedną godzinę.
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Czy doświadczyła Pani jakiegoś problemu (problemów) z robotem?

Jak został rozwiązany ten problem?

Jakie konsekwencje miało to dla waszych codziennych działań?

Czy są jakieś gotowe treści do wykorzystania, którymi możecie się z nami podzielić?

Czy istnieją tutoriale dotyczące obsługi robota?

Czy materiały są przeznaczone dla odbiorców nie będących ekspertami?

 Nie. Jak dotąd nie miałam żadnych problemów z robotem. Chciałabym jednak
powiedzieć, że na początku przydałoby się więcej informacji o tym, jak go obsługiwać.

 Szukaliśmy więcej informacji w internecie.

 Musieliśmy jedynie poświęcić trochę dodatkowego czasu przed wdrożeniem, ale nie było
żadnych bezpośrednich konsekwencji w użytkowaniu robota przez uczniów.

 Nie do końca... Edukatorzy pracujący w tym czasie w ośrodku zaprojektowali wszystkie  
 treści, które zastosowaliśmy. Konkretnie biorąc pod uwagę cechy uczniów. Nie możemy 
 teraz dzielić się tymi treściami. Niestety...

 Tak, oczywiście, możemy znaleźć kilka:
 https://www.youtube.com/watch?v=uULpYYE1Agc
 https://www.youtube.com/watch?v=MK3T9MLbr14

 Tak, tutoriale te są odpowiednie dla każdego typu użytkownika, bez konieczności  
 specjalnego szkolenia.
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Czy robot potrzebuje dodatkowego zestawu komponentów, aby w pełni działać w
wybranej sferze?

Czy jest jeszcze coś, czym chciałaby Pani się z nami podzielić?

 Nie. Kiedy używamy robota, nie używamy niczego poza pracą, umiejętnościami i
aktywnością samego robota. Wynika to z tego, że uważamy, że nie jest to konieczne, ale
nauczyciel cały czas wspiera robota. Nauczyciel dba o to, aby uczniowie poprawnie
wykonywali swoją pracę.

 Uważam, że jest to bardzo ważny i potrzebny krok w kierunku integralnego rozwoju osób
o specjalnych potrzebach. Robot jest niezwykle uniwersalny, a biorąc pod uwagę jego
prostotę i format, można go zastosować w niemal każdym kontekście.
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