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Scopul general al acestui proiect este de a crea o strategie de integrare a programării și a roboticii în școlile care 

oferă educație profesională. Această strategie se concentrează pe o platformă on-line bazată pe Moodle, 

Academia Robot4All, combinată cu materiale didactice gratuite, accesibile profesorilor pentru a le folosi în clasă 

sau în contextul activităților de după-amiază, cum ar fi laboratoare de robotică. Abordarea acestui proiect se 

concentrează pe lucrul cu limbajul de programare C++ și utilizarea componentelor hardware Arduino.

Cunoștințele de bază despre programare și limbajul de programare sunt recomandate, dar nu obligatorii. Mai 

importantă este motivația de a se familiariza cu strategia sugerată și dorința de a lucra cu studenții care ar putea 

să nu aibă cunoaștințe anterioare cu privire la programare sau robotică. În acest context, este de asemenea 

important ca materialul Robot4All să poată fi utilizat în școli care nu posedă un laborator complet echipat pentru 

robotică. Lecțiile și exercițiile sugerate de strategia noastră pot fi implementate cu software gratuit și 

componente hardware cu preț redus.

Desigur, toate materialele pot fi, de asemenea, de folos pentru profesorii care au nevoie doar de un plus față de 

materialul didactic deja existente, în contextul cadrului non-formal de predare sau pentru elevi autodidacți de 

orice vârstă. Următorul tabel vă oferă o descriere a tuturor documentelor și resurselor care fac parte din acest set 

de instrumente, oferind îndrumări despre scopul în care se utilizează fiecare dintre aceste materiale. Toate 

materialele pot fi, de asemenea, descărcate din pagina noastră de pornire "robot4all.eu", ca un singur fișier, 

existent în fiecare dintre limbile engleză, germană, spaniolă, franceză, greacă și română.

STIMATE CITITOR,

acest "document de ghidare pentru Setul de Instrumente – Robot4All" vă va oferi informații despre strategia 

generală a proiectului Robot4All și o privire de ansamblu asupra materialelor de învățare care pot fi găsite în 

acest set de instrumente.

Un aspect important al strategiei este o abordare lipsită de bariere care abordează profesorii fără expertiză în 

domeniul TIC.

TITLU DESCRIEREA ACCES

Raport de referință comparativ 

privind integrarea competențelor 

digitale, de codificare și robotică 

pentru școli care oferă educație 

profesională

Manual partea întâi: cadrul de 

referință pentru competențe – 

grafic de referință și indicatori de 

activitate

Manual partea a treia: material de 

predare Arduino robotică

Exerciții și soluții – programare

Manual partea a doua: 

material didactic-programare 

Raportul analizează cadrul pentru 

educația vet în domeniul TIC și al 

roboticii și nevoile pieței muncii în 

toate țările participante. Ca un plus, 

acest raport prezintă rezultatele unei 

cercetări empirice în rândul elevilor 

și al profesorilor.

Prima parte a manualului oferă o 

introducere în strategia noastră 

didactică și explică competențele și 

abilitățile care trebuiesc îmbună-

tățite în rândul studenților parti-

cipanți. Aditional există o listă de 

link-uri utile și alte surse de material 

didactic.

A treia parte a manualului oferă 

materiale didactice pentru lucrul cu 

robotica Arduino.

Toate exercițiile pentru programare, 

care sunt oferite în Academia -

Robot4All cu soluții corespun-

zătoare pentru profesori.

A doua parte a manualului oferă 

materiale didactice pentru pro-

gramarea cu C++.

http://robovet.eu/io1/

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/
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Teme, soluții și schema de notare - 

programare

Exerciții și soluții – robotică

Ghidul platformei Academia – 

Robot4All

Teme, solutii si schema de notare – 

robotica

Aceste teme trebuie rezolvate pentru 

a câștiga insigne. Documentul 

include, de asemenea, un sistem de 

notare pentru profesori.

Toate temele pentru programare, 

care sunt oferite în Academia - 

Robot4All cu soluții corespun-

zătoare pentru profesori.

Toate exercițiile pentru robotică, ce 

sunt oferite în Academia - Robot4All 

cu soluții corespunzătoare pentru 

profesori.

Acest  ghid  expl ică modul  de 

desfășurare a cursului oferit pe 

p la t forma bazată  pe  Moodle 

"Academia - Robot4All".

Toate temele pentru robotica  ce 

sunt oferite in Academia - Robot4All 

cu solutii corespunzatoare pentru 

profesori.

Aceste teme trebuie rezolvate pentru 

a câștiga insigne. Documentul 

include, de asemenea, un sistem de 

notare pentru profesori.

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io4/

http://robovet.eu/io2/

Prezentare pentru prima lectie

Programe C++ 

Această prezentare poate fi utilizată 

în prima lecție cu studenții pentru a 

se familiariza cu strategia de 

Robot4All.

Aceste programe C++ pot fi utilizate 

de către profesor pentru lecțiile de 

Programare.

http://robovet.eu/io5/

http://robovet.eu/io5/

TITLU DESCRIEREA ACCESTITLU DESCRIEREA ACCES
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