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1. Planificarea roboțilorActivitate
Începeți: planificați cum 
să creați produsul și 
ordinea în care să creați 
părțile sale.
Apoi, decideți cum să le 
construiți, împărțind 
munca între membrii 
grupului.

Toți elevii își 
completează fișa de 
sarcini robotice
Planificarea roboților

Metodă/Interacțiune
Grupurile de lucru ar 
trebui să fie ajutate să 
coordoneze și să 
distribuie sarcinile (cu 
atenție la obiectivele 
de dezvoltare).

Lucrul individual și în 
grup, cu orientarea 
profesorului pentru 
îndeplinirea 
obiectivelor de 
dezvoltare.

Ieșire
Roluri în grup - ce parte 
a scenei va fi construită 
de către cine.

Planuri concrete ale 
roboților și ale mediului 
tuturor scenelor

Timpul necesar: 20 de minute

• Materiale necesare: 
• segmentul de text
• Fișă de sarcini de grup
• Cărți de caractere, Poveste
• Carte de sarcini robotice
• Șablon pentru planificarea 

robotului
• Hârtie, creioane pentru a lua 

notițe, desene

2. Construirea și 
programarea roboților

Activitate
Construirea și 
programarea 
personajelor (figuri 
animate: Ștefan, 
Ioan, Călătorul, 
Judecătorul și 
vizualizarea 
deciziei) - acțiuni, 
interacțiuni 
conform textului

Mediul de 
construcție 
(obiecte statice): 
Peisaj, un drum, 
sala de judecată 
etc.

Metodă/Interacțiune
Lucrul în grup folosind textul, 
fișele cu sarcini ale 
personajelor, fișele cu roboți 
și colțul tehnic.
Arătați exemple de roboți din 
Bazarul de idei, dacă este 
necesar (scopul NU este de a 
copia exemplele!).

Ajută la rezolvarea
problemelor și la învățarea 
autoreglementată

Comunicarea între grupuri

Ieșire
Roboți construiți și 
programați

Fotografii și 
videoclipuri realizate în 
timpul realizării

Timpul necesar: 55 de minute

3. EvaluareActivitate
Prezentare

Evaluare

Metodă/Interacțiune
Fiecare grup își 
prezintă roboții și 
mediul

Discuții, feedback-ul 
profesorului

Evaluare

Evaluați procesul (fluxul, 
autonomia, cooperarea între 
membrii grupului), 
originalitatea (varietatea 
ideilor), includerea, 

Timpul necesar: 15 minute

Materiale necesare
• Fișă de sarcini de grup, 
• Cărți de sarcini pentru 

personaje, 
• Carduri de sarcini robotice, 
• Fișă de scenariu
• Colțul tehnic
• Creioane
• Foi de idei dacă 

necesare

• Roboți ArTeC
• Blocuri ArTeC
• calculator

Ieșire

Idei pentru prezentarea de 
închidere a proiectului

Obiectivele lecției:
• învățarea autoreglementată
• rezolvarea problemelor
• creativitate
•abilități motorii fine
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Obiectivele lecției:
• învățarea autoreglementată
• rezolvarea problemelor
• creativitate
•abilități motorii fine

Modelul de învățare autoreglementată și 
aplicarea lui în predarea roboticii

Sprijinirea creativității
• Sprijină inițiativele creative individuale, dar se 

asigură că se menține un echilibru corect între 
acestea și obiectivele didactice. 

• Permiteți accesul la materialele ajutătoare, la 
fișele de sarcini și la text ca resurse

• Puneți elevii să completeze fișe suplimentare 
cu personaje sau fișe cu sarcini robotice 
pentru a concretiza idei noi, suplimentare.

• Folosiți mostrele de roboți doar în "cazuri de 
urgență", atunci când elevii nu au o idee 
proprie sau dacă dezvoltarea are nevoie de o 
soluție specifică!

Utilizarea flexibilă a materialelor de învățare
Profesorul poate personaliza procesul de învățare și 
dezvoltarea fiecărui elev prin combinarea variantelor 
de materiale de învățare și a nivelului adecvat de 
competențe de programare.

Realizarea:
construcție, programare

Planificare:
mecanică, algoritm

Auto-reflecție:
testare, depanare

Soluționarea problemelor, învățarea 
autoreglementată
Sarcina cea mai importantă a profesorului este de a 
ajuta la rezolvarea problemelor și la autocontrolul 
învățării, mai mult ca un mentor decât ca un 
instructor.
Dezvoltarea acestor abilități este esențială pentru 
îmbunătățirea succesului în învățare și a abilităților 
de viață.

Cum vă puteți ajuta elevii în învățarea 
autoreglementării?
• Nu le dați instrucțiuni concrete în ceea ce privește 

structura și programul robotului!
• Învățați-i să-și construiască programul pas cu pas 

și să continue să scrie programul numai dacă 
partea curentă funcționează corect.

• Încurajați-i să își testeze robotul după fiecare 
etapă de programare!

• În cazul unei erori în program, ajutați-i să 
identifice problema logică, dar nu le spuneți și nu 
le arătați problema concretă! Faceți-i să 
verbalizeze diferența dintre performanța 
planificată și cea reală a robotului. 

• Lăsați-i să caute bug-ul în program, ajutați-i cu 
întrebări, nu cu instrucțiuni!

• Nu le spuneți dacă corecția a fost bună sau nu, ci 
puneți-i să își testeze din nou robotul și să 
reflecteze!

• Asigurați-i că a avea erori în structura robotului 
sau în logica programului nu este un eșec, ci o 
parte firească a învățării și a dezvoltării 
produsului!
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Ieșire sugerată:
Roboți

• Construirea de personaje robot (figuri animate) care să vizualizeze esența porțiunilor de text 
• Mediul construit (obiecte statice): conform textului te
• Unificând scenele, obținem întreaga poveste

Un set de imagini, clipuri video, fișe de sarcini care documentează procesul de creație

Procedura sugerată pentru fiecare grup:
Sugestii: 
În primul rând, faceți un plan, un proiect cu privire la 
ceea ce trebuie făcut și cine trebuie să fie responsabil 
pentru fiecare parte.
Începeți prin a planifica corpul (care ar trebui să 
conțină baza Studuino), apoi celelalte părți ale 
corpului, în funcție de dimensiunea robotului. 
Integrați caracteristicile atunci când este necesar, 
pentru a îmbunătăți interacțiunea dintre personaje.
Mai mulți roboți pot fi integrați pe aceeași placă 
Studuino - faceți programul lor separat și, când totul 
funcționează corect, copiați-le într-un program 
unificat.
Consultați-vă cu alte grupuri și armonizați munca, 
mărimea roboților. 
Dacă elevii sunt îngrijorați de lipsa de timp, aveți grijă 
de ei: au la dispoziție 2 lecții pentru a-și termina 
lucrările.

Reamintiți-le elevilor să colecteze fotografii/video de 
la crearea robotului pentru documentația finală!

Dezvoltare în funcție de nevoile studenților
Cele 8 domenii de dezvoltare pot fi integrate în orice 
nivel al roboticii, în funcție de obiectivul de 
dezvoltare. 
În același timp, acestea sunt instrumente de 
diferențiere și de tratament individual.
Profesorul poate ajuta la dezvoltare prin alegerea 
sarcinilor adecvate, prin întrebări, prin alegerea 
materialelor ajutătoare, a mostrelor, etc.

Niveluri de programare
Aceste niveluri pot fi combinate într-o singură 
scenă și într-un singur grup.

Acesta este, de asemenea, un instrument de 
diferențiere și de tratament individual. Alegerea 
nivelului de programare adecvat ajută la 
concentrarea și consolidarea obiectivului de 
dezvoltare.

Profesorul poate combina toate nivelurile de 
programare cu toate domeniile de dezvoltare, în 
funcție de abilitățile și nevoile elevilor. 

Nu ezitați să vă diferențiați în cadrul grupului! Nu 
urmăriți ca toți elevii să lucreze la același nivel de 
complexitate atunci când programați! Nu este 
necesar să folosiți roboți de același nivel de 
programare în cadrul unei scene!

În cazul în care îndeplinesc sarcina prea repede, li 
se poate da o altă carte de sarcini. În cazul în care 
sarcina este prea dificilă, ceilalți elevi ar trebui să 
fie rugați să îi ajute sau li se pot da mai multe 
materiale de ajutor! 

1. Nivel (PROG1): construcții, în special soluții 
mecanice, structuri motorizate, algoritmi 
automați de bază.
2. Nivel (PROG2): programare, roboți simpli, 
câteva linii de coduri de programare de 
bază/combinate. 
3. Nivel (PROG3): soluționarea problemelor 
complexe, algoritmi interactivi, senzori.
4. Nivel (PROG4): dezvoltarea talentelor: roboți 
complecși, codare structurată și optimizarea 
soluțiilor

Obiectivele lecției:
• învățarea autoreglementată
• rezolvarea problemelor
• creativitate
•abilități motorii fine
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