


Orientări pentru crearea unui atelier 
robotic



ETAPA 1
Condiții prealabile



Aveți un robot asamblat sau un kit de asamblare.

Alegeți cea mai bună opțiune pentru durata 
clasei



Aveți un robot asamblat sau un kit de asamblare.

Alegeți cea mai bună opțiune pentru durata 
clasei

Caracteristicile tehnice

Hardware / Aplicații de programare / Durata de 
viață a bateriei



Aveți un robot asamblat sau un kit de asamblare.

Cunoașterea limbajului de programare

Blocuri de codare / Python / Javascript

Alegeți cea mai bună opțiune pentru durata 
clasei

Caracteristicile tehnice

Hardware / Aplicații de programare / Durata de 
viață a bateriei



ETAPA 2
Procesul creativ



Conținutul subiectelor

Geometrie / Celula animală / Sistemul 
solar...



Conținutul subiectelor

Geometrie / Celula animală / Sistemul 
solar...

Programare hardware

Bucle / Variabile / Funcții / Secvențe...



Conținutul subiectelor

Geometrie / Celula animală / Sistemul solar...

Programare hardware

Bucle / Variabile / Funcții / Secvențe...

Provocări care urmăresc un obiectiv 
comun

Timp / Materiale / Gruparea / Configurația clasei



Conținutul subiectelor

Geometrie / Celula animală / Sistemul solar...

Programare hardware

Bucle / Variabile / Funcții / Secvențe...

Provocări care urmăresc un obiectiv 
comun

Timp / Materiale / Gruparea / Configurația clasei

Documente și fișiere digitale

Videoclipuri / Fotografii / Rezumat / Sondaje



ETAPA 3
Lista de verificare















Provocar

e
Începeți!



Subiect și conținut

Matematică: Măsurarea lungimii



Subiect și conținut

Matematică: Măsurarea lungimii

Materiale tehnologice

Kit Artec /  Calculator cu software Studuino /  Cablu USB



Subiect și conținut

Matematică: Măsurarea lungimii

Materiale tehnologice

Kit Artec /  Calculator cu software Studuino /  Cablu USB

Alte materiale

Șabloane A4 /  Bandă adezivă /  Caiet de notițe /  Pix



Reguli și  obiective



VIDEO PE SITE!

https://www.riderobotics.eu/methodology/



Să creăm!



w w w. r iderobot ics . eu /
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