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Proszę, niech się Pani przedstawi

Proszę opisać swoją pracę dotyczącą robotyki w edukacji dorosłych.

Czy mógłaby Pani podać trochę więcej informacji o robocie Edison?

Czy uczestnicy szkolenia pracowali z robotami?

Ile czasu zajęło Pani stworzenie tych lekcji.

 Nazywam się Maria Georgantopoulou. Przez 20 lat byłam nauczycielem informatyki w
szkole średniej (uczniowie w wieku 15-18 lat), a obecnie uczę w szkole średniej w Katerini
(uczniowie w wieku 12-15 lat). Mój tytuł licencjata to Informatyka, a tytuł magistra to
Informatyka i Nowe Technologie w Edukacji na wydziale Polityki Edukacyjnej i Społecznej.

 Podczas studiów magisterskich stworzyłam kurs Moodle dla nauczycieli szkół średnich.
Kurs dostarczał zarejestrowanym nauczycielom informacji analitycznych na temat
programowania robota Edison w różnych scenariuszach, od poziomu początkującego do
bardziej doświadczonego programisty. 
Nauczyciele otrzymali robota Edison, aby mogli zrealizować proponowane scenariusze w
klasie. Na platformie Moodle mogli znaleźć różne testy i ćwiczenia, które pomogłyby im w
pełni zrozumieć programowanie robota, a także sprawdzić poziom ich wiedzy.

 Robot Edison to programowalny robot zaprojektowany jako kompletny środek dydaktyczny
STEM do edukacji w zakresie kodowania i robotyki dla uczniów w wieku od 4 do 16 lat. Nie
potrzebuje on dodatkowego zestawu, aby być w pełni funkcjonalnym. Jest to bardzo tanie
urządzenie i jest kompatybilne z narzędziami i zestawami lego. Producent dostarcza trzy
instrukcje obsługi dla użytkownika oraz oprogramowanie do programowania robota. 

 Tak, pracowali. Na początku miałem do udostępnienia kilka urządzeń, które zostały
zakupione przez moją szkołę. Podczas pisania pracy magisterskiej przetłumaczyłem
oprogramowanie Edisona na język grecki, więc producent przysłał nam 10 dodatkowych
urządzeń, które mogłem wykorzystać w moim projekcie. W ten sposób każdy nauczyciel
mógł swobodnie pracować z urządzeniem. 

 Stworzenie platformy Moodle i scenariuszy edukacyjnych było zadaniem, które zajęło mi
około 4 miesięcy.
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Jakie umiejętności według Pani zdobywają Pani kursanci?

Czy napotkała Pani jakieś problemy z robotem Edison?

Czy Pani praktykanci napotkali jakieś problemy związane z całym projektem? 

Czy Pani projekt jest odpowiedni dla odbiorców nie będących ekspertami?

Czy stażyści uczą swoich studentów scenariuszy podanych przez Panią?

Czy może Pani podzielić się z nami kontekstem?

 Przede wszystkim mieli pierwsze doświadczenia z robotami i programowaniem i myślę, że
dzięki temu kursowi zbudowali pewność siebie w używaniu tych narzędzi w nauczaniu. W
ten sposób rozwinęli również swoje matematyczne i obliczeniowe myślenie, co jest bardzo
ważne zwłaszcza dla nauczycieli, którzy nie zajmują się projektami naukowymi. Musieli
zaangażować się w ten kurs w swoim własnym czasie i we własnym tempie, co pomogło im
rozwinąć umiejętności zarządzania czasem i zrozumieć sposób, w jaki ich uczniowie mogą
się zaangażować w takie środowisko uczenia się.

 Cóż, problemy były podobne jak w przypadku każdego innego robota do programowania.
Jest to raczej tanie urządzenie i komunikacja między instrukcjami programisty a
odpowiedzią robota (reakcją czujników) nie była przez cały czas idealna. 

 Programowanie robotów i krzywe uczenia się, które musieli przejść, okazały się raczej
łatwe dla uczestników, którzy byli w pełni zaangażowani w projekt i raczej niewyraźne dla
tych, którzy nie byli tak zmotywowani.

 Tak, jest odpowiedni. Miałam stażystów z literatury greckiej, którzy z powodzeniem przeszli
kurs. 

 Tego nie mogę potwierdzić. Nie wiem, co stażyści zrobili z moim kursem.

 Tak, będę szczęśliwa, jeśli moja praca będzie przydatna na poziomie europejskim. 
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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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