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Proszę, niech się Pan przedstawi

Jakim typem robota edukacyjnego dysponuje Państwa organizacja?

Ile razy korzystaliście z robota?

Jak i w jakich kontekstach będzie wykorzystywany Pana robot?

Jakie zawody/umiejętności/czynności są wspierane przez robota?

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

Jak długo trwało opracowanie scenariusza edukacyjnego?

 Jestem doktorantem na Politechnice Łódzkiej i pracuję w projekcie CMI
(https://cmi.edu.pl/) mającym na celu podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej,
czyli osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania
informatyczne, a także aktywizację młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie
kreatywności i promowanie współpracy zespołowej w ramach kółek informatycznych.
Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz do innych
osób dorosłych, które wykazują talenty i umiejętności pracy z uzdolnioną młodzieżą (o
profilu ogólnym i technicznym) oraz do szkół branżowych I i II stopnia.

 W ramach projektu CMI wykorzystujemy programowalne roboty mobilne, Kit-based
mBOT

 Często w pierwszym roku projektu w celu poznania jego możliwości i przygotowania się
do lekcji (ok. raz w tygodniu, gdy lekcje odbywały się ok. raz na dwa tygodnie). Później
już tylko podczas nauczania i sporadycznie w celu przypomnienia niektórych bardziej
zaawansowanych lub rzadko używanych opcji. 

 Edukacja nauczycieli, którzy pracują z wysoko wykwalifikowanymi uczniami szkół
średnich.

 Głównie zajęcia w ramach zawodów STEM: Elektrotechnika, programowanie, robotyka. 

 https://robotyedukacyjne.pl 

 Opracowanie scenariusza podstawowego trwało 1 rok, ale wciąż jest on udoskonalany.
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Czy istnieją jakieś gotowe treści, którymi może Pan się z nami podzielić?

Czy doświadczył Pan jakiegoś problemu (problemów) z robotem?

Jak rozwiązano problem?

Jakie konsekwencje miało to dla Pana codziennych działań?

 Czy jest coś jeszcze, czym chciałby Pan się z nami podzielić?

 Przykłady stworzone przez dostawcę robotów są dostępne na
 https://robotyedukacyjne.pl/scenariusze-lekcji. 

 Niepewne zachowanie, gdy baterie są niewystarczająco naładowane - na tyle
niepewne, że początkowo podejrzewałem, że jest to błąd w programowaniu.

 Lista kontrolna - zmień baterie lub uruchom program, o którym wiadomo, że jest
poprawny, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje. 

 Niewielka niedogodność - rozwiązanie zajęło około 5-10 minut, ale ze względu na
zdalne nauczanie nie jestem w stanie powiedzieć, ile czasu mógłby potrzebować
uczestnik, któremu przytrafiło się to w domu. 

 Ważne jest, aby nie tylko mieć scenariusze edukacyjne, ale także własne rozwiązania.
Pozostawia to więcej czasu na nauczanie/rozmowę z uczestnikami. Pomocne jest
również posiadanie własnych wersji niektórych scenariuszy - najlepiej bardziej
zaawansowanych. Scenariusze podawane przez dystrybutora mają zwykle wąski
charakter, co jest dobre do nauki podstawowej, ale może ukrywać szerszy zakres
"prawdziwych" rozwiązań inżynierskich. Ważne jest również, aby dać uczestnikom
świadomość, że istnieje więcej niż jedno poprawne rozwiązanie danego problemu. Jest
to szczególnie ważne, gdy sami uczestnicy są nauczycielami w szkole podstawowej/
średniej.
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