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در اين نوشته قصد داريم روباتی 
را معرفی کنيم که به وســيلة آن 
می تــوان کالس هــای معکــوس 
را به راحتــی اداره کــرد. روزانــه 
فناوري  هــای جديــدی مرتبط با 
می شــود  معرفی  آموزش وپرورش 

کــه بعضــی از آن ها در مقايســه با 
بقيه، کارايی بيشتری دارند. يکی از آن ها روبات 

سوييول (SWIVL) است. اين روبات پس از طرح 
ايدة يادگيری معکوس، به يکــی از ابزارهای مهم برای 

انجام اين فرايند تبديل شد. 

 سوييول چيست ؟ 
ســوييول (SWIVL) ســه ابزار جداگانه است که با هم يک 
روبات را تشــکيل می دهند. به گفتة مخترع ســوييول، برايان 
لمب، اين روبات برای کســانی ساخته شــد که هنگام ضبط 
درس های خود از فردی که در پشت دوربين 
ايســتاده بود، خجالت می کشيدند. اين تفکر 
باعث شــکل گرفتن ايدة قرار دادن روبات به 
جای فردی شــد که در پشــت دوربين قرار 
می گيرد. هدف روبات سوييول ايجاد فضايی 
امن و راحت برای کسانی است که می خواهند 

درس های خود را ضبط کنند.

 SWIVL) سوييول  روبات  دربارة   
 (Robot

ســوييول روباتي هوشمند و در عين حال ســاده است. اين 
روبات جايگزين فيلم برداری اســت که می تواند تقريبًا به همة 
مکان ها برده شــود. تلفن های هوشمند و تبلت ها روی محوري 
دايره ای شکل قرار داده می شوند که توانايی ۳۶۰ درجه چرخيدن 
را دارد. بعد از قرار دادن دستگاه مورد نظر برروی سوييول، معلم 
يا سخنران می تواند با اســتفاده از کنترل مخصوص، روبات را 
به صورت بی سيم کنترل کند. هنگامی که معلم يا سخنران در 
اتاق حرکت می کند ، روبات سوييل به صورت هوشمند به دنبال 
او به سمت های مختلف می چرخد و تصوير فرد را ضبط می کند. 
 SWIVL با نصب اپليکيشــن مرتبط با روبات سوييول با نام
Cloud، معلم يا سخنران قادر خواهد بود فيلم های ضبط شده 

را به صــورت اســاليد پاورپوينت 
ارائه دهد يا فيلم ها را در فضاهای 
مخصوصي كه برای اشــتراک در 
اين اپليکيشــن تهيه شده است، 
با دانش آموزان خود به اشــتراک 
بگــذارد. در حال حاضــر، مبحث 
بحث های  از  يکــی  معکوس  يادگيری 
داغ اين روزهای آموزش وپرورش اســت. 
ايــن روش، برعکــس روش معمول 
کالس های ســنتی است که در آن، 
معلم برای ســاعت مشــخصی درس 
می دهد و بعــد از آن، دانش آمــوزان بايد 
در خانه يا کالس تکاليــف خود را انجام بدهند. مخترع روبات 
سوييول معتقد اســت که اين روبات گزينة بسيار خوبی برای 
فرايند يادگيری معکوس است. او می گويد: «سوييول به معلمان 
انگيــزة امتحان کــردن يادگيری معکوس در کالس هايشــان 
را می دهد. ســاده بودن اين روبات موانع يادگيری معکوس را 
کاهش می دهد. روبات سوييول به معلم ها اين امکان را می دهد 
که درس های خود را ضبط کنند و با اســتفاده از اپليکيشــن 
(SWIVL Cloud) جلسات درسی خود را با ديگران به اشتراک 
بگذارند. همچنين با استفاده از اين اپليکيشن، معلمان می توانند 

تعداد دانش آموزانی را که ويديوها را ديده اند، مشاهده کنند. 
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