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Conceptul educativ STEM este cea mai recentă tendință în științele
pedagogice. Programa STEM se bazează pe principiul educării elevilor în patru
discipline majore - știință, tehnologie, inginerie și matematică - într-o
abordare creativă interdisciplinară și bazată pe rezolvarea problemelor. În loc
să se predea cele patru discipline ca materii separate și distincte, conceptul
STEM le integrează într-un sistem de învățare unificat, care se bazează pe
aplicații din lumea reală. Această filozofie este bine integrată în seria
educativă STEM și Robotică oferită de Engino, acoperind o gamă largă de
subiecte, inclusiv robotică, mecanică, fizică și energie din surse regenerabile.
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Concept educativ ENGINO
Istoricul companiei
Un sistem rezultat din procesul educativ
Compania Engino.net Ltd. a fost înființată în anul 2004 de Costas Sisamos, în Cipru. Având studii în domeniile
ingineriei mecanice și educației, Costas a lucrat timp de 10 ani în școli primare, predând noțiuni de design și
tehnologie. Urmându-și viziunea de a-i inspira pe elevii săi ca aceștia să aibă capacitatea de a rezolva
probleme și de a deveni viitori inovatori, Costas a început să proiecteze un nou sistem de conectoare
modulare, care să le permită elevilor să construiască rapid și ușor modele tehnologice complet funcționale.
Primele seturi ENGINO® au fost lansate în anul 2007, atrăgând interesul cumpărătorilor de jucării și
specialiștilor în educație din întreaga lume. Sistemul brevetat de înclichetare în mai multe locuri permitea
metode simple de fabricație, fiind în același timp o caracteristică ce a generat un potențial uriaș. Încă de la
lansare, sistemul a primit mai multe premii pe plan local și internațional, iar echipa de cercetare și dezvoltare
a companiei continuă să inoveze, ducând sistemul ENGINO® la a 3-a generație de jucării de tip sistem de
construcție. În prezent, cu o gamă de produse de peste 100 de seturi diferite, de la structuri și mecanisme
simple, la seturi ce folosesc energia solară și roboți comandați wireless, ENGINO® este una dintre companiile
cu cea mai rapidă creștere din domeniu. Acest succes se reflectă în recenta extindere cu o nouă fabrică
complet automatizată în Cipru, stabilirea de noi standarde pentru producția în Europa prin introducerea
integrării verticale de la concepție la producție și vânzare cu amănuntul.

Cercetare și dezvoltare
Transformarea ideilor inovatoare în produse de succes
Încă de la înființare, sistemul ENGINO® s-a axat pe inovație și creativitate. De la planșeta de proiectare până
la rafturile din magazine, sunt necesare diverse abilități, drept pentru care a fost alcătuită o echipă de
profesioniști excepționali. Printre aceștia se numără cadre universitare, ingineri, designeri de produse,
ilustratori, specialiști în educație și experți în marketing. Întreaga activitate de cercetare se realizează intern,
ceea ce asigură o comunicare eficace între membrii echipei și un timp de dezvoltare mai rapid. De fapt,
cercetarea și dezvoltarea reprezintă un element-cheie pentru succesul ENGINO®, mai multe proiecte de
cercetare fiind derulate simultan. Au fost obținute mai multe brevete și certificate de model industrial, iar
altele sunt în curs de obținere. Fabrica noastră este echipată cu cele mai moderne aplicații software și utilaje
CNC pentru a crea prototipuri și piese noi, totul fiind testat temeinic pentru a se asigura respectarea celor
mai înalte standarde de calitate și funcționalitate.

Procesul de producție
Producție eficientă în Europa
Începând cu anul 2012, întregul proces de producție ENGINO® se desfășoară în Europa, Cipru, în cadrul
propriei noastre fabrici complet automatizate. Fabrica are trei secții - secția de fabricare a matrițelor,
secția de injecție a pieselor de plastic și secția de ambalare - ceea ce permite un control fără probleme al
întregului proces de producție. Implementarea unor metode de producție simple și nivelul ridicat de
control al calității au dus la reducerea la minimum a costurilor de producție, permițând în același termene
scurte și o calitate constantă.

Asigurarea calității
Seturile ENGINO® respectă toate standardele europene pentru jucării, iar produsele sunt testate de
organizații independente internaționale. Produsele ENGINO® sunt certificate conform standardului EN71
părțile 1-3, ASTMF963-11, CPSC, Ftalați, EN62115, PAHs. Începând cu anul 2013, Engino.net Ltd. deține
certificare și pentru sistemul de management IS09001, acordată de organizația TUV.

Ecosistemul educativ Engino
Soluții complete pentru școli,
pentru programe educative creative
cu elemente STEM și Robotică.
Soluția completă ENGINO® pentru școli acoperă o gamă largă de domenii STEM
(științe, tehnologie, inginerie, matematică) și vizează toate nivelurile de învățământ,
de la cel preșcolar până la cel liceal! Fiecare concept este explicat în detaliu, prin
activități distractive și interactive care îi implică și îi motivează pe elevi să învețe
despre principiile STEM și ale roboticii.

Ciclul primar
Ciclul preșcolar
Seturi educaționale Engino®
care îi încurajează pe preșcolari
să își dezvolte creativitatea,
capacitatea de colaborare,
imaginația, precum și abilitățile
sociale, motorii și cognitive
prin jocuri distractive și
creative!
STEM Qboidz
Robotică Junior

Seturile educaționale Engino®
sunt proiectate pentru elevii
din ciclul primar, contribuind
la dezvoltarea abilităților de
comunicare, a capacității de
lucru în echipă, a flexibilității
și a creativității. Elementele
de bază STEM, elementele de
robotică și introducerea în
programare sunt combinate
în mod ideal.
Robotică Junior
STEM și Robotică Mini
STEM și Robotică PRO

Ciclul liceal
Ciclul gimnazial
Seturile educaționale Engino®
pentru elevii din ultimele clase
ale ciclului primar și pentru cei
din ciclul gimnazial dezvoltă
abilități de gândire critică și de
rezolvare a problemelor.
Acestea combină planuri de
lecții cu elemente STEM și de
robotică cu explicații teoretice,
ducând la învățare practică
într-un mod distractiv și
interesant.
STEM și Robotică PRO
STEM și Robotică Produino

Setul educațional Engino® cu
platforma Arduino încorporată
oferă elevilor și inginerilor o
tranziție lină de la mediul de
programare bazat pe blocuri la
limbaje de programare cu
textuale, precum C++. Gândirea
critică, leadershipul,
responsabilitatea,
productivitatea și abilitățile
antreprenoriale sunt dezvoltate
printr-o abordare
interdisciplinară.
STEM și Robotică Produino

Concept educativ ENGINO
Soluție educativă completă:
Metodologie de predare
Încercarea de a încorpora în mod eficient conceptele STEM în orice clasă poate fi o provocare copleșitoare! La
ENGINO®, am dezvoltat o metodologie de predare pe mai multe niveluri nouă, care se bazează pe cele mai
recente rezultate ale cercetării, dar care ține seama și de beneficiile extraordinare ale utilizării unui sistem de
construcții ca principal instrument de predare. Această metodă este prezentată în diagrama circulară de mai jos
sub forma unor straturi concentrice.
În centrul tuturor straturilor se află „nucleul” metodologiei, însuși sistemul de construcție ENGINO®! Abilitatea unică
a acestui sistem de a permite construirea și modificarea ușoară a modelelor tehnice poate duce la îmbunătățirea
dexterității și a percepției spațiului 3D, oferind în același timp platforma necesară pentru extinderea procesului de
învățare cu fiecare dintre straturile exterioare.
Următorul strat reprezintă cea mai recentă tendință în știința educației, care încorporează „Artele” în programa
STEM. Chiar dacă artele sunt o parte intrinsecă a procesului de proiectare tehnologică, componenta „A” pune
accentul pe una dintre cele mai elevate funcții ale creierului uman, cea a creativității inspiratoare. „Inspirația” a fost
dintotdeauna forța motrice din spatele tuturor capodoperelor umanității, fie ele invenții, lucrări de arhitectură,
lucrări muzicale, de pictură sau literare.

Pe lângă modalitățile tradiționale de folosire a „Artelor” pentru a comunica și a rafina ideile, sistemul ENGINO® a
încorporat organic astfel de funcții pe parcursul etapei de „confecționare”, în care elevii pot fixa fețe ale propriilor
opere de artă pe modelele asamblate!
Următorul nivel îi implică pe elevi și mai profund în procesul de învățare STEM, deoarece trebuie să rezolve o
problemă din lumea reală. Problemele sunt abordate fie ca provocări de proiectare tehnologică, fie ca experimente
științifice. În cursul acestor procese, elevii construiesc un model, îl modifică pentru a răspunde cerințelor provocării, îl
testează, observă rezultatele și trag concluzii. Acesta este un proces iterativ care duce la o învățare de nivel superior
și la dobândirea de „abilități de proiectare tehnologică”.
Învățarea profundă este o evoluție naturală a stratului anterior. Odată ce elevii depășesc provocarea sau finalizează
experimentul, sunt mai dornici să afle mai multe despre tehnologia (sau știința și matematica) care stă la baza
soluției. Materialele auxiliare ENGINO® conțin o multitudine de noțiuni teoretice și observații despre fiecare subiect,
dar elevii pot căuta și propriile răspunsuri, un proces care îi va ajuta pe profesori să implementeze „învățarea bazată
pe cercetare”.
Stratul final: În cele din urmă, ghidându-vă elevii prin această abordare interactivă, pe mai multe niveluri, aceștia pot
atinge niveluri mai ridicate de gândire, să dobândească abilități inventive și să devină rezolvatori de probleme cu
resurse de creativitate și imaginație sporite!

Pentru a putea inspira studenții să devină ingineri și viitori inovatori, echipa noastră a dezvoltat soluții extinse
care combină perfect atributele sistemului de construcții ENGINO® cu o programă detaliată și aplicații software,
așa cum este prezentat în diagrama de mai jos.

Sistem
de construcție

Programă

•
•
•
•
•

Manual STEM și Robotică
Planuri de lecții
Ghidul profesorului
Manualul software-ului KEIRO™
Biblioteca de modele

•
•
•
•
•
•

Programare manuală
Simulator
Diagrama logică
Cod C++ Arduino
Conectivitate USB - Bluetooth - WiFi
Compatibilitate cu sistemele de operare
(Windows, MAC OS, Linux, iOS, Android)

Programare
KEIRO™

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Software

Aplicații
utilitare

Ușor de utilizat
Instrucțiuni de asamblare
ușor de urmat
Număr redus de piese
Mare varietate de modele
Compatibil cu utilizarea în
sala de clasă

EnginoRobotBT™
3D Builder
ENVIRO™
Vizualizator kidCAD 3D

Sistemul Engino
Cel mai versatil sistem de construcție
ENGINO® SYSTEM este, probabil, cel mai avansat și versatil sistem de construcție tridimensional disponibil pe
piață în zilele noastre. Designul brevetat al pieselor permite conectarea a până la 6 părți simultan, în timp ce
componentele extensibile unice permit realizarea de structuri care anterior erau de neconceput, potențând
creativitatea și imaginația elevilor. Modelele pot fi asamblate cu ușurință și demontate și mai ușor. Aceste
caracteristici sunt foarte importante într-o sală de clasă în care timpul este un factor esențial.

CONSTRUIRE PE O DIRECȚIE
Tijele ENGINO® pot fi conectate în linie fără a fi necesar un conector
intermediar, astfel reducându-se aproape la jumătate cantitatea de
piese necesare pentru construirea modelelor.

CONSTRUIRE PE DOUĂ DIRECȚII
Tijele asamblate au un aspect uniform, fără proeminențe, dar ele pot
oferi direcții de construcție pe verticală și în lateral, prin simpla fixare a
unei noi bare pe una dintre cavitățile laterale bidirecționale. Acest
design inovator permite asamblarea prin înclichetare pe ambele părți
simultan și îmbunătățește considerabil expandabilitatea sistemului.

CONSTRUIRE PE TREI DIRECȚII
Sistemul este capabil să abordeze cu aceeași ușurință toate celelalte
direcții de construcție! Toate direcțiile spațiului 3D sunt accesibile prin
combinarea tijelor cu diferitele tipuri de conectoare ENGINO®.
Avantajul sistemului ENGINO® este că structura 2D poate fi oricând
transformată într-una 3D, fără a fi nevoie de conectoare suplimentare.

CONECTAREA ÎN UNGHIURI FIXE
Deși ENGINO® este sistemul în care se pot construi cel mai ușor
modele care folosesc conexiuni la 90°, funcționalitatea este similară
atunci când se dorește construirea de modele mai complexe, care
necesită conexiuni la 45°.

CONECTAREA ÎN UNGHIURI ALEATORII
Potențialul sistemului este eliberat cu adevărat prin „clonarea”
geometriei inovatoare la îmbinările pivotante. O componentă special
concepută acționează ca pivot, permițând crearea oricărui unghi în
spațiul 3D.

TRIANGULARE
Se pot crea cu ușurință structuri formate din triunghiuri dreptunghice, în
mod ideal, cu lungimi laterale de 15 unități. Conectoarele TEE și ELBOW
permit modificarea planului feței clădirii, fără prezența unor elemente
proeminente. Modelul poate fi modificat în orice moment și nu este
necesară înlocuirea conectoarelor cu unele diferite. Acest lucru nu doar
că reduce numărul de piese necesare pentru realizarea unui model, dar
crește simplitatea și funcționalitatea sistemului.

CONECTAREA ÎN ORICE PUNCT

SISTEMUL DE CONSTRUCȚIE
QBOIDZ

TIJA EXTENSIBILĂ

Deși tijele ENGINO® se pot comporta ca niște cărămizi, atingând diverse
lungimi, acestea sunt restricționate de mărimea celei mai mici părți. Dar
acolo unde toate celelalte sisteme de construcție eșuează, ENGINO® se
descurcă! Cu sistemul ENGINO®, este posibilă obținerea oricărei lungimi
cu ajutorul tijelor extensibile brevetate. Această caracteristică uimitoare,
atunci când este combinată cu articulațiile pivotante, poate permite
crearea oricărei forme triunghiulare și realizarea de construcții care
anterior erau de neconceput. Tija extensibilă înlocuiește multe alte
componente și maximizează capacitățile de construcție ale sistemului.

•
•
•
•

Simplu de utilizat!
Capabilități de modificare maximizate!
Număr redus de piese diferite!
Cu mai puține componente, se pot construi
mai multe modele!
• Sistem creativ și educativ!
• Extensibilă în orice moment, în orice direcție!
• Tijele sunt și conectoare!
• Toate părțile se fixează prin înclichetare și
rămân asamblate!
• Orice lungime este posibilă!
•
•
•
•

Design nou brevetat!
Ușor de folosit!
Creșteți dexteritatea și percepția spațiului 3D!
Construire în stil tradițional, prin stivuirea
cărămizilor!
• Creativitate sporită prin conectarea
cărămizilor cu tije în orice direcție!
• Piesele din plastic sunt suficient de mari pentru
joacă în condiții de siguranță, chiar și pentru
copiii sub 3 ani.
• Complet compatibil cu sistemul de jucării
ENGINO®!

stivuiește sau

fă clic!

STEM și Robotică de la Engino
Programă completă pentru toate vârstele
Programa ENGINO® vizează toate nivelurile de învățământ, începând de la ciclul preșcolar până la învățământul
superior! Programa pentru ciclul preșcolar conține o mare varietate de teme. Pe măsură ce elevii cresc în
vârstă, li se prezintă treptat principiile STEM - Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică - și elementele de
Robotică, urmând sistemul de învățare în spirală. Această abordare permite elevilor să abordeze majoritatea
subiectelor STEM chiar de la început, fiecare ciclu de învățare explorând și mai în profunzime principiile
educative care stau la baza acestora. Elevii sunt stimulați cu observații interesante și sunt încurajați să se bazeze
pe cunoștințele obținute anterior.

Subiecte
• Robotică
Aflați cum să programați un robot și experimentați cu
module electronice programabile.
• Pârghii și legături
Descoperiți modul în care se folosesc pârghiile pentru a
crește forța și cum se pot folosi legături pe diverse mașini.
• Roți, osii și planuri inclinate
Aflați cum sunt utilizate roțile și osiile pentru deplasarea
obiectelor și cum se poate folosi un plan înclinat pentru
ridicarea obiectelor.
• Acționări cu scripeți
Explorați modul în care pot fi utilizate acționările cu scripeți
pentru a transfera forța și cum se poate crește forța sau
viteza până la niveluri uimitoare.
• Came și manivele
Descoperiți de ce mecanismele cu came și manivele
sunt elemente esențiale ale multor utilaje.
• Roți dințate și șuruburi fără sfârșit (melc)
Examinați modul în care roțile dințate pot să reducă sau să
crească viteza, pot schimba forța sau pot transfera mișcarea
dintr-o poziție în alta.
• Structuri: Clădiri și poduri
Aflați cum puteți construi structuri rigide și experimentați
cu diferite tipuri de poduri.
• Legile lui Newton
•Descoperiți
Energia legile
solarămișcării postulate de Newton și aflați
Soarele
poateenergiei.
furniza energie pentru toate nevoile noastre.
proprietățile
Cu toate acestea, trebuie să transformăm această energie
într-o formă utilă.

Programa ENGINO® STEM și Robotică este împărțită în patru secțiuni: Manualul STEM și Robotică, Planuri
de lecții, Manualul software-ului KEIRO™ și Biblioteca de modele.Educatorii pot urmări cu ușurință
Planurile de lecții pentru a efectua experimentele și, de asemenea, pot face apel la Manual pentru explicații
mai detaliate ale diferitelor principii științifice aplicate. Profesorii sunt ghidați pentru a angaja elevii în
studierea principiilor STEM și ale roboticii într-un mod distractiv, interesant și interesant.

Manual STEM și Robotică
Baze teoretice
• Definiții
• Observații interesante
• Aplicații din lumea reală
• Formule matematice
• Exemple

Planuri de lecții
•
•
•
•
•
•
•

Ghidul profesorului
Introducere
Obiectivul învățării
Procesul de construcție
Procedeul experimental
Exerciții și activități
Idei de proiect modificabile

Manualul software-ului KEIRO™
•
•
•
•
•

Controler și periferice
Metode de programare
Interfață și blocuri de acțiune
Opțiuni de conectare
Exemple de programe

Biblioteca de modele
•
•
•
•

Modele experimentale
Instrucțiuni de construcție imprimabile
Instrucțiuni de construcție 3D
Animații

Software
Software-ul KEIRO™
Un element cheie al oricărui sistem de robotică este software-ul de programare. ENGINO®
a dezvoltat un software prietenos, asemănător mediului Scratch, care permite mai multe
metode de programare, în funcție de nevoile și capacitățile utilizatorului. Robotul poate fi
programat și manual, cu ajutorul butoanelor de pe unitate. Acest software asemănător
mediului Scratch este utilizat pentru editarea programului și adăugarea funcțiilor
complexe atât în diagrama logică, cât și în mediul IDE Arduino. În plus, platforma de
programare KEIRO™ poate fi controlată și de pe dispozitive inteligente prin conexiune
Bluetooth. Compatibil cu sistemele de operare Windows, MacOS, Linux. Aplicațiile sunt
disponibile în magazinele Google Play și Apple Store.

Blocuri de acțiune

Simulator

Ușor de programat
•
•
•
•

Metode de control al intrărilor și ieșirilor
Principii fundamentale de programare
Programare paralelă și sarcini sincrone
Bazele unor limbaje de programare precum C, C++
Compatibil cu:

Cod KEIRO™

Diagrama logică

Ierarhia metodelor de programare
PROGRAMARE
MANUALĂ
Apăsarea
butoanelor fizice
de pe membrana
controlerului

DIAGRAMA
LOGICĂ
Programare
grafică cu blocuri
de acțiune

VIZUALIZATOR
DE COD KEIRO™

Convertirea
blocurilor de
acțiune într-o
formă textuală
inteligibilă

COD
ARDUINO
Tranziția la limbajul
de programare
folosit în sistemele
Arduino

Editor
C++ și IDE

Editarea unui cod
utilizând comenzi
și funcții C++

EnViRo™
Robotul virtual Engino, EnViRo™, este o unealtă
inovatoare, care permite roboților să
funcționeze într-o lume 3D simulată! Alegeți un
model din bibliotecă și folosiți-l în oricare dintre
mediile pline de provocări. Testați codul și
optimizați comportamentul modelului! Cel mai
bun instrument pentru pregătirea unei
demonstrații excepționale în lumea reală!
Versiunea de bază este încorporată în softwareul KEIRO™.

Compatibil cu:

3D Builder
Elevii își pot construi cu ușurință propriile modele
și se pot familiariza cu spațiul virtual
tridimensional. Acest software de construcție 3D
conține o bibliotecă completă cu toate pieselor
ENGINO®. Utilizatorii pot selecta puncte de
conectare virtuale pentru a construi un model.
Un instrument ideal pentru predarea
elementelor de bază ale software-ului CAD, cum
ar fi proiectarea, mărirea-micșorarea, rotirea,
descompunerea și restrângerea ansamblurilor.

Compatibil cu:

EnginoRobot BT™
Aplicația EnginoRobot BT™, disponibilă pe
Google Play sau Apple Store, permite
studenților să controleze modelul, să
înregistreze și să ruleze un program la fel cum
ar face-o apăsând butoanele fizice de pe
controler. Toate acestea pot fi realizate de la
distanță și digital! Aplicația are două metode
de control suplimentare, Joystick si Tilter.

Compatibil cu:

STEM Qboidz
Setul STEM Qboidz™ combină sistemul premiat de
conectare prin înclichetare a componentelor ENGINO®
cu funcția de construcție fără efort oferită de blocurile
care se pot stivui! Setul îi încurajează pe copiii de vârstă
preșcolară să-și dezvolte abilitățile cognitive, sociale și
motrice fine prin joc distractiv și creativ. Dezvoltarea
setului Qboidz™ se bazează pe cele mai noi principii
pedagogice din cadrul STEM, care urmăresc să ofere atât
fetelor cât și băieților, experiențele, abilitățile și
cunoștințele necesare pentru a face față avansurilor
tehnologice ale viitorului.

Codul produsului: E10

Specificații
•
•
•
•

Recipient din plastic
197 de piese din plastic
1300 de puncte de conectare
90 de modele de construcții

Recomandat
pentru un grup de 2-3 elevi

Peste

90 de activități
dintr-o varietate
de teme:
Animale
Vehicule
Aeronave
Tehnologie
Explorarea mării

Pachet pentru clasă

Robotică Junior
Setul Robotică Junior este un set de robotică pentru începători, special conceput pentru copii de grădiniță și
elevi de școală primară cu vârste cuprinse între 5 și 8 ani. Setul este o soluție ideală pentru a introduce elevii
în lumea roboticii. Se livrează într-un recipient de depozitare din plastic și conține un număr mare de piese din
plastic Engino și Qboidz colorate, care permit construcția a opt modele robotizate. De asemenea, include
piese pentru roboți, cum ar fi controlerul Mini, senzorul tactil, un motor, un LED, cabluri RJ și un cablu USB!
Software-ul de programare oferă un mediu prietenos pentru programare prin tragerea și plasarea de blocuri,
similar mediului Scratch. În plus, fiecare activitate începe cu povestea aventurilor lui Alex, tânărul nostru erou,
care călătorește pe o insulă misterioasă și realizează mai multe construcții, cum ar fi radarul, moara de vânt și
casa inteligentă.

Codul produsului: E15

Specificații
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recipient din plastic
121 de piese din plastic
51 de piese din plastic Qboidz
512 puncte de conectare
Controler Mini cu 4 porturi de intrare-ieșire
Conectivitate USB și Bluetooth
Butoane cu membrană pe unitate pentru programare manuală
Un motor de curent continuu
Un LED roșu
Un senzor tactil

Recomandat
pentru un grup de 2-3 elevi

Programă în format digital

Manual de robotică
• Introducere în robotică
• Aplicații din lumea reală
• Istoria roboticii

Manual KEIRO
•
•
•
•

Controler și periferice
Metode de programare
Interfață
Exemple de programe

Software KEIRO™
•
•
•
•
•
•

Programare manuală
Simulator
Diagrama logică
Ieșiri
Comenzi
Senzori

Compatibil cu:

Planuri de lecții
• Ghidul profesorului
• Povestire
• Opt planuri de lecție structurate

Biblioteca de modele
• Modele experimentale
• Instrucțiuni de construcție imprimabile
• Instrucțiuni de construcție 3D

Pachet pentru clasă

STEM și Robotică Mini
Setul educativ STEM și Robotică Mini este special conceput pentru elevii de școală primară cu vârste cuprinse
între 6 și 9 ani. Acesta combină noțiunile de bază STEM cu noțiuni de robotică. Se livrează într-un recipient de
depozitare din plastic și conține un număr mare de piese din plastic Engino și Qboidz, care permit construcția a
38 de modele robotizate. De asemenea, setul include piese pentru roboți, cum ar fi controlerul Mini, cabluri RJ,
doi senzori în infraroșu, un senzor tactil, un LED, două motoare și un cablu USB! Software-ul KEIRO™ oferă un
mediu prietenos pentru programare, similar mediului Scratch. Activitățile încep cu prezentarea principiilor de
bază ale unor subiecte STEM combinate cu elemente de robotică, folosind modele ușor de construit. Apoi, se
trece la concepte mai complexe de programare, introducându-se senzori, enunțuri condiționale și porți logice.

Codul produsului: E20

Specificații
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recipient din plastic
267 de piese din plastic
1355 de puncte de conectare
Controler Mini cu 4 porturi de intrare-ieșire
Conectivitate USB și Bluetooth
Butoane cu membrană pe unitate pentru programare manuală
Două motoare de curent continuu
Doi senzori IR
Un senzor tactil
Un LED roșu

Recomandat
pentru un grup de 2-3 elevi

Programă în format digital

Manual STEM și Robotică
• Noțiuni teoretice de bază • Definiții
• Observații
STEM și Robotică
interesante
• Aplicații din lumea reală

Manualul software-ului KEIRO
•
•
•
•

Controler și periferice
Metode de programare
Interfață
Exemple de programe

Programare manuală
Simulator
Diagrama logică
Ieșiri
Comenzi
Senzori

Compatibil cu:

• Ghidul profesorului
• 32 de planuri de lecție structurate
• Idei de proiect modificabile

Biblioteca de modele
•
•
•
•

Software KEIRO™
•
•
•
•
•
•

Planuri de lecții

• Funcții
• Valori măsurate
în timp real

38 de modele experimentale
Instrucțiuni de construcție imprimabile
Instrucțiuni de construcție 3D
Animații

Pachet pentru sala de clasă

STEM și Robotică PRO
Setul educativ STEM și Robotică Pro este special conceput pentru elevii de la sfârșitul ciclului primar și elevii de
gimnaziu cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani. Acesta combină noțiunile de bază STEM cu noțiuni de robotică. Se
livrează într-un recipient de depozitare din plastic și conține un număr mare de piese din plastic Engino, care
permit construcția a 34 de modele STEM. De asemenea, setul include piese pentru roboți, cum ar fi controlerul
PRO, cabluri RJ, doi senzori în infraroșu, un senzor tactil, trei motoare, cinci LED-uri și un cablu USB! Software-ul
KEIRO™ oferă un mediu prietenos pentru programare, similar mediului Scratch. Activitățile încep cu prezentarea
principiilor de bază ale unor subiecte STEM combinate cu elemente de robotică, folosind modele ușor de
construit. Apoi, se trece la concepte mai complexe, inclusiv senzori, enunțuri condiționate, variabile, funcții și
operatori.

Codul produsului: E30

Specificații
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recipient din plastic
369 de piese din plastic
1678 de puncte de conectare
Controler Pro cu șapte porturi de intrare-ieșire
Conectivitate USB și Bluetooth
Butoane cu membrană pe unitate pentru programare manuală
Trei motoare de curent continuu
Cinci LED-uri
Doi senzori IR
Un senzor tactil

Recomandat
pentru un grup de 2-3 elevi

Programă în format digital

Manual STEM și Robotică
• Noțiuni teoretice de bază • Definiții
STEM și Robotică
• Formule
• Aplicații din lumea reală
matematice

Manualul software-ului KEIRO
•
•
•
•

Programare manuală
Simulator
Pseudocod
Diagrama logică
Ieșiri
Comenzi

Compatibil cu:

•
•
•
•
•

• Ghidul profesorului
• 32 de planuri de lecție structurate
• Idei de proiect modificabile

Biblioteca de modele
•
•
•
•

Controler și periferice
Metode de programare
Interfață
Exemple de programe

Software KEIRO™
•
•
•
•
•
•

Planuri de lecții

Senzori
Operatori
Funcții
Variabile
Valori măsurate
în timp real

34 de modele experimentale
Instrucțiuni de construcție imprimabile
Instrucțiuni de construcție 3D
Animații

Pachet pentru sala de clasă

STEM și Robotică Produino
Setul educativ STEM și Robotică Produino este special conceput pentru elevii de gimnaziu și de liceu cu vârste de
peste 14 ani, și chiar pentru ingineri amatori. Acoperă eficient temele de bază STEM, combinate cu elemente de
robotică și programare. Setul este comandat de noul controler avansat Produino, care oferă conectivitate wireless
Bluetooth și WiFi, un port USB, un ecran cu șase butoane de programare, un acumulator reîncărcabil, un senzor
tactil, un senzor de culoare, senzori infraroșu, un senzor ultrasonic, o busolă/magnetometru, motoare de curent
continuu și un servomotor! Inovația Produino constă în „creierul” acestui produs, care încorporează platforma
open source Arduino, permițând folosirea de senzori, plăci de extensie și chiar software programare furnizate de
terți. Software-ul KEIRO™ oferă un mediu asemănător mediului Scratch, de programare prin tragere și plasare de
blocuri, precum și un mod Arduino pentru programare în C++. Programul poate rula pe tablete Android și iOS,
sisteme Mac, Windows și chiar Linux!

Codul produsului: E40

Specificații

Recomandat

•
•
•
•

pentru un grup de 2-3 elevi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recipient din plastic
406 piese din plastic
1990 de puncte de conectare
Controler Produino
cu șapte porturi de intrare-ieșire
Conectivitate USB și Bluetooth
Platformă Arduino încorporată
Display monocrom 128x64
Baterie reîncărcabilă
Placă de conexiuni
pentru crearea circuitelor electronice
Două motoare de curent continuu
Un servomotor cu conector RJ
Doi senzori IR
Un senzor tactil
Un senzor ultrasonic
O busolă/magnetometru
Un senzor de culoare

Programă în format digital

Planuri de lecții

Manual STEM și Robotică
• Noțiuni teoretice de
bază STEM și Robotică
• Exemple IDE Arduino

• Definiții
• Formule
matematice

Manualul software-ului KEIRO
• Controler și periferice
• Metode de programare
• Exemple de programe

• Ghidul profesorului
• 32 de planuri de lecție
structurate
• Idei de proiect modificabile

• Proiecte DIY

Biblioteca de modele

• Interfață
• Mod Arduino

•
•
•
•

34 de modele experimentale
Instrucțiuni de construcție imprimabile
Instrucțiuni de construcție 3D
Animații

Software KEIRO™
• Programare manuală
• Simulator
• Valori măsurate în
timp real
• Diagrama logică
• Ieșiri
• Comenzi

•
•
•
•
•
•

Senzori
Operatori
Funcții
Variabile
Cod Arduino
IDE Arduino
Compatibil cu:

O caracteristică unică a setului Produino este
capacitatea de Achiziție de date. Acest lucru se
realizează prin înregistrarea valorilor furnizate de
senzori și exportarea lor într-un fișier pentru
analize suplimentare. În timpul înregistrării
acestor valori, se creează grafice individuale
pentru fiecare senzor. Această caracteristică este
ideală pentru experimente științifice care folosesc
înregistrări ale valorilor senzorilor.

Seturi de proiect
Proiecte pentru sala de clasă
Seria educativă ENGINO® oferă patru seturi diferite bazate pe proiecte. Acestea sunt: Accesoriu pentru
alimentare solară, Parc de distracții, Arhitectură și Seră. Fiecare dintre aceste seturi oferă informații
teoretice științifice și observații interesante, diverse experimente pentru învățarea practică și teste pentru
verificarea cunoștințelor nou dobândite. În secțiunea cu modele de clădiri, pot fi găsite instrucțiuni de
construcție în format imprimabil și în format 3D.

Seturi
de proiect

Accesoriu STEM alimentare solară
Schimbările climatice și încălzirea globală îi presează pe oamenii de știință să ia
măsuri și să salveze planeta noastră prin reducerea emisiilor de carbon.
Trebuie să convertim energia furnizată de soare într-o formă utilă. Setul
include un panou solar de 3 V, un motor și un fir și poate fi utilizat cu
produsele E20, E30, E40. Realizați experimente și descoperiți modul de
funcționare a panourilor solare și factorii care le afectează eficiența.
• Trei modele experimentale
• Trei activități experimentale
• 13 modele suplimentare
• Noțiuni teoretice și observații interesante
Codul produsului: E90
• Teste

Set STEM Arhitectură
Setul de arhitectură demonstrează capacitatea sistemului ENGINO® de a permite
construirea de modele cu dimensiuni și stil impresionante. Elevii pot explora
arhetipurile diferitelor tipuri de poduri și pot construi două modele de mari
dimensiuni ale podului Sydney și ale Turnului Eiffel. Prin experimentare, ei pot
învăța și implementa metode pentru a construi structuri rigide și funcționale.
• Două modele uriașe de construcții
• Patru modele experimentale
• Cinci modele suplimentare
• Noțiuni teoretice și observații interesante
• Activități experimentale
Codul produsului: E91
• Teste

Set STEM Parc de distracții
Acest set se livrează într-un recipient din plastic și include un motor cu
reductor pentru acționarea a patru modele la scară mare: Scrânciob,
Roata London Eye, Carusel și Morișcă. Puteți construi și patru modele mai
mici, cum ar fi un angrenaj, o macara experimentală, un carusel și un
planetariu. Efectuați experimente care vă vor stârni imaginația pentru a
descoperi utilizările roților dințate în sistemele mecanice.
• Patru modele de construcții la scară mare
• Trei modele experimentale
• Noțiuni teoretice și observații interesante
• Trei activități experimentale
• Teste

Codul produsului: E92

Set STEM Seră
Acest model de seră uimitor și complet funcțional face semințele să
încolțească și să crească! Transformați modelul într-un laborator
botanic și efectuați experimente. Controlați condițiile din interiorul
serei și aflați cum afectează temperatura, umiditatea și lumina
creșterea plantelor. Aflați mai multe despre ciclul de viață al
plantelor și înțelegeți procesul de fotosinteză.
• Un model de construcție la scară mare
• Trei modele experimentale
• Noțiuni teoretice și observații interesante
• Cinci activități experimentale
• Teste

Codul produsului: E93

