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LEGO® Education  
Iskoláknak
Támogatás a tanároknak, hogy 
fejlesszék a diákok problémamegoldó 
és kreativitási képességeit a 
digitális világban 
A LEGO® Education anyaga minden diákot 
képessé tesz arra, hogy a való életből vett 
eseteken keresztül, digitális és mechanikai 
problémamegoldásokban sikeres legyen az 

iskolában. Mindamellett a tanárokat is 
támogatja egy hatékony, jól strukturált és 
tananyag szempontjából is releváns STEM  
megoldásokkal.

Az igényeidhez igazodó STEM 
(Science - Tudomány, Technology -  Technológia, Engineering - Mérnöki ismeretek, Matematika)

Két platformot is biztosítunk a STEM tanításához a LEGO oktatási anyagokkal:  
“Gépek & Mechanizmusok” és “LEGO® MINDSTORMS® EV3”. Ezek a megoldások külön-
böző lehetőségeket kínálnak arra, hogy megnézzük, hogy hol tartanak a diákok a tanulási 
folyamatban és az elsajátítandó informatika tananyagban.

A tudás megszerzése Kompetencia fejlesztés Nyitott kreativitás

Emlékezés Megértés Alkalmazás Elemzés Értékelés Alkotás

Alapelvek megtanítása

Programozás és 
építés 

Irányított tevékenységek

Irányított 
tevékenységek

Nyitott projektek

LEGO MINDSTORMS EV3 oktatási anyag Gépek & Mechanizmusok

Fedezd fel, hogyan vonhatod be a diákokat a LEGOeducation.com-on keresztül!



LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3
Azonnal megvalósuló STEM 
tanulás az órán alkalmazható 
legjobb robottechnikai 
megoldásokkal
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 használata fejleszti a diákok problémamegoldó és 
kreativitási képességeit, alkalmazva a számítástechnikai ismeretek, a tudomány-, a 
technológia-, a matematika és a mérnöki ismereteket. A legnagyobb kihívás, amivel ezek 
után a tanároknak szembe kell nézniük, hogy rávegyék a diákjaikat, hogy óra végén 
elhagyják az osztálytermet!
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Számítógépes ismeretek

Tudomány
Technológia

mérnöki ismeretek

Matematika



hdidakt.huFedezd fel, hogyan vonhatod be a diákokat a LEGOeducation.com-on keresztül!

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
oktatási tananyaggal támogatott 
tanulás
Felkelteni a tanulók lelkesedését, élménnyé tenni a 
tanulást a valós életből vett problémák megoldásán 
keresztül a számítógépes ismeretek, a tudományok, 
a technológia, a mérnöki ismeretek és a matematika 
területén. A LEGO® MINDSTORMS® Education 
eszközök használata gyakorlati, hasznos tudást 
ad a 10 éven felüli diákoknak, átfogó és rendkívül 
inspiráló módon, amely minden tanulónak segítség a 
tanulmányi céljai eléréséhez. 

LEGO® MINDSTORMS EV3 oktatási anyag komplex 
kínálat, az alapcsomagtól az egyszerűen használható 
robottechnológiáig. Többek között megtalálhatják 
a csomagban a LEGO építőkockákat, a hardware-t, 
a programozó és mérés adatgyűjtő szoftvert, 
az oktatáshoz készített tananyagot, az online 
tananyagokat, a méréskiértékelési felületeket és sok 
minden mást is. 

Minden, ami az EV3 oktatás sikerességéhez kell

*Ingyenesen letölthető az alábbi oldalról: LEGOeducation.com/downloads

Mit tehetek én ehhez hozzá?

További tantervi 
tartalmak Bővítmények Kiegészítők

Képzés és 
professzionális 
fejlesztés

Kiegészítő 
csomag

További STEM tananyag 
csomagok, amivel ki lehet 
szélesíteni az EV3 oktatá-
si lefedettségét.

Rendelhetők további 
építőkocka csomagok, 
melyek segítségével ki 
lehet szélesíteni a tanítási 
és tanulási tapasztala-
tokat. 

Az EV3 alapcsomaghoz 
további érzékelők, moto-
rok és egyéb technológi-
ák is elérhetők.  

Közvetlen képzési kurzu-
sok állnak a tanárok ren-
delkezésére, akkreditált 
tanári továbbképzések 
formájában is.

Mindegyik alapcsomag-
hoz elérhetőek kiegészítő 
csomag.

Mit tartalmaz a tantervi megoldás?

Alapcsomag 
Tartalmazza az összes LEGO építőkockát és a technoló-
giai alkatrészeket, amelyek szükségesek, hogy a diákok 
motiváltak és kíváncsiak legyenek a STEM tanulási 
módszerre és a robotikára. 

Tananyag 
tartalom

Tanító 
szoftver

Értékelési 
eszközök

E-learning 
program

Technikai 
támogatás    Közösség

Oktatásra készített, 
az alaptanterven 
alapuló összetett 
tananyag, amely 
biztosítja, hogy a 
diákok által megta-
nultak összhangban 
legyenek a STEM-mel 
és a számítógépes 
ismeretekkel.*

Intuitív szoftver 
és applikáció az 
egyszerű progra-
mozáshoz és robot 
irányításhoz, amely 
magában foglalja a 
tanulói útmutatókat 
és a tanároknak szó-
ló útmutatást is.

Értékeli a diákok 
tanulását, kérdőívek 
segítségével, vala-
mint diákok önérté-
kelő eszközeivel. A 
diákok kreativitását 
értékelő eszközt is 
tartalmazza.*

15 online kurzus 
olyan videókkal, 
amelyekkel saját 
tempóban haladha-
tunk, és amelyek a 
pedagógusokat a 
kezdő EV3 oktatási 
szintig juttatják el. 

Bármikor elérhető  
támogatás, amely 
segít megoldani 
bármilyen felmerülő 
kérdést.

Belépés biztosítás a 
LEGO Education kö-
zösségbe, ahol a ta-
nárok megoszthatják 
egymással a további 
ötleteiket, tippjeiket 
és új kapcsolatokat 
szerezhetnek.
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„Izgalmas dolog az életben, amikor saját 

magad tudsz dolgokat készíteni, kreatívnak 

lenni, és megadni a lehetőséget a diákoknak, 

hogy előrukkoljanak a saját ötleteikkel, problé-

ma megoldásaikkal; ez a helyes út.”

Bill Church, Munkahely: Középiskola, Bethlehem, NH

Olvasd el az egész interjút a LEGOeducation.com/

MINDSTORMS oldalon

Nézd meg, hogy érheted el STEM tanulást a LEGOeducation.com oldalon. 

Hogyan fejlődj a STEM tanulásban
A LEGO MINDSTORMS Education 
EV3 tananyag arra ösztönzi a diákokat, 
hogy megtervezzék, megépítsék 
és beprogramozzák a robotjukat 
a rendelkezésre álló motorokból, 
érzékelőkből, fogaskerekekből, 
kerekekből, tengelyekből és egyéb 
elemekből, ez által jobban megértsék, 
hogy hogyan működik a technológia a 
való életben. 

A megoldás lehetővé teszi a diákok 
számára, hogy megértsék és használják 
a két dimenziós rajzokat ahhoz, hogy 
három dimenziós modelleket készítsenek; 
építsenek, teszteljenek, javítsanak és 
felülvizsgáljanak terveket, alkalmazzák 
a matematikát és a tudományos 
koncepciókat igazi applikációkon. 
Használják és megértsék a magas szintű 
programozást és az adatgyűjtő funkciókat. 



Fedezd fel, hogyan vonhatod be a diákokat a LEGOeducation.com-on keresztül!

Akkumulátortöltő  

(45517 cikkszám 10V DC) külön 

kapható.

Minden, amire a pedagógusoknak szükségük 
van ahhoz, hogy elérjék a kitűzött tanítási 
céljaikat
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3  
oktatási bázis csomag

45544 1-3 541 10-21 yrs

Ez a csomag tartalmaz mindent, ami ahhoz szükséges, hogy kiválóan 
lehessen tanítani a STEM-et és a számítógépes ismereteket a LEGO 
MINDSTORMS koncepcióval. A csomag magában foglal minden támo-
gatást a tanításhoz, azaz a STEM-hez.

A készlet magában foglalja az intelligens EV3, kompakt, erőteljes 
programozható vezérlőt, amely lehetővé teszi a motorok irányítását, és 
összegyűjti az érzékelők visszajelzéseit az intuitív ikon alapú program 
és az adatgyűjtő szoftver segítségével, amelyet a csomaggal együtt 
szállítunk.

A csomagot stabil tárolódobozban szállítjuk egy szelektáló tálcával, 
három szervo motorral, öt érzékelővel (giroszkópos, ultrahangos, 
színes, két darab érintős), egy újratölthető akkumulátorral, csatlakozó 
kábelekkel és összerakási útmutatóval. 

Az anyag magában foglalja az alábbiakat:

•   LEGO MINDSTORMS EV3 Education alapcsomag 1

•  EV3 szoftver és applikáció

• EV3 Mérnöki Tervezési Projekt Tananyagok

• EV3 Kódolási Tevékenységek

• EV3 eLearning
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1.  A tárgy megértése 2.  A robot építése, programozása

3. A robot tesztelése 4. A robot módosítása

A folyamat bemutatása

EV3 szoftver és applikáció
A könnyen elsajátítható és könnyen használható EV3 szoftvert és 
EV3 programozó applikációt tanteremi használatra optimalizálták. A 
diákok az ikonok mozgatásával, parancssorba rendezésével tudnak 
egyszerű programokat létrehozni. A saját képességeiknek megfele-
lően könnyedén és ösztönösen hozhatnak létre bonyolult algoritmu-
sokat.

Az EV3 szoftverben található adatgyűjtő funkció egy rendkívül jó 
tudományos eszköz a kísérletek elvégzéséhez. Nagyon egyszerű 
összegyűjteni, elemezni, megnézni, kezelni és kiértékelni az érzé-
kelők által küldött adatokat, amiket grafikonon meg tudnak jeleníteni. 
A szoftver a LabVIEW-on, az iparág legjobb grafikai programnyelvén 
alapul, amit tanteremi használatra optimalizálták. 

Könnyen használható szoftver és applikáció

Kezdj hozzá, és futtasd le 
kevesebb, mint 45 perc 
alatt
Robot Pedagógusnak hívjuk mind az 
általános robot, mind az oktatói szoftvert 
és applikációt. A diákok számára a robot 
gyors áttekintést ad a robotika világáról, 
míg az oktatói anyagok mind a diákokat, 
mind a tanárokat bevezetik a pro-
gramozás lényegébe, az adatgyűjtésbe 
és a hardware világába. 

Programozás tablet 
applikációval
Az EV3 programozási applikáció egy 
egyszerű és hatékony módja annak, 
hogy a LEGO Education MINDSTORMS 
EV3 oktatási modullal valamint az 
intuitív ikon alapú programozási 
környezettel és annak használatával 
megismerkedjünk (itt adatgyűjtés 
nem elérhető).  Az applikáció elérhető 
iPad-ekre, Android tabletekre és 
Chromebook-okra. 



Fedezd fel, hogyan vonhatod be a diákokat a LEGOeducation.com-on keresztül!

A kulcsfontosságú  

elsajátítható  
tanulási értékek
•  Matematikai problémák és koncepciók 

megértése, mint például az arányok, a 

hányados, grafikai adatok és több 

számjegyű számítási feladatok

•  Tudományos elméletek alkalmazásának 

ismerete, mint például a sebesség, az 

erő, a mozgás és a stabilitás

•  A probléma megoldásban innovatívnak, 

tapasztaltnak és megoldásra 

törekvőnek lenni

A diákok a probléma megoldások által 
igazi mérnök palántákká válnak

Mozdítsad meg
Tervezz és építs önálló robotokat, amelyek 
mozognak, mérik a sebességüket és a 
megtett távolságot, felmennek a lejtőn 
vagy egy sokszöget ír le a mozgásuk. 
Programozd be a motort a beépített 
forgásérzékelőt használva. 

Tedd okosabbá
Tervezz és építs okosabb önálló robotokat, 
amelyek reagálnak a környezetre. 
Programozd be az EV3 agyát a 
giroszkópos, ultrahangos, színes és az 
érintős szenzorok segítségével, hogy 
érzékeld a külvilágot.

Alkoss rendszert
Tervezz és építs robot rendszereket, 
amelyek komplett feladatok elvégzésre 
alkalmasak. Fogalmazd meg a feladatokat 
a vázlat formájában. A vázlattervet oszd 
részfeladatokra, amelyek egy rendszert 
alkotnak.

EV3 Mérnöki Tervezési Projekt Tananyagok

A tananyag csomag nyílt végű probléma megoldó feladatokat 
nyújt a diákok számára méghozzá mindezt olyan könnyedén, hogy 
a diákok közelebb kerülnek a tudományok, technológia, mérnöki 
ismeretek és a matematika tanuláshoz. Minden egyes feladat rövid 
tájékoztatást tartalmaz, amely egy nagy projektben csúcsosodik ki, 
amelyet prezentálhatnak és megoszthatnak másokkal.

A diákok a munkájukat a beépített digitális munkafüzetben rögzítik, 
amely így könnyen követhető és a folyamat is könnyen értékelhető.

Ez a tananyag a 45544 LEGO MINDSTORMS Education EV3 csomag 
része.



hdidakt.hu

15 online kurzus több mint 100 videó 

segítségével a teljesen kezdő szinttől a tanári 

szintig vezet. 

A kulcsfontosságú elsajátítható  
tanulási értékek
• Kulcsfontosságú algoritmusok   megértése, amelyek a számítógépes   gondolkodásmódot tükrözik• Az olyan adatstruktúrák megfelelő    használatának elsajátítása, mint listák,    táblázatok és tömbök

• Az olyan számítástechnikai absztrakciók,    tervezése, használata, kiértékelése,    amelyek modellezik a való életből vett    problémák és a fizikai rendszerek    állapotát és viselkedését 

Taníts számítástechnikát a való életből 
vett példák segítségével

Tanár képzés lépésről – lépésre 

EV3 Kódolási Tevékenységek 
A tananyagcsomag kiterjedt ismereteket biztosít a számítástech-
nikáról és a számítógépes ismeretekről. Bőséges, tantárgyakon 
átívelő tanulási lehetőséget biztosít a tervezésben, technológiában, 
tudományokban és a matematikában. Az anyag lehetővé teszi a 
diákok számára, hogy alkalmazzák és fejlesszék a programozási 
tudásukat, és arra inspirálja őket, hogy felfedezzék milyen fontos a 
kódolás a mindennapi életükben. 

Ez az anyag a 45544 LEGO MINDSTORMS Education EV3 alapcso-
magban szerepel.

EV3 eLearning

A LEGO MINDSTORMS Education EV3 
tananyaghoz tartozó eLearning több mint 
100 önállóan elsajátítható videó anyagból áll. 
Ezen keresztül tökéletesen elsajátítható a  
tanításhoz szükséges ismeret és módszer. 
A 15 kurzus mindegyike legalább 90 perces, 
ami magában foglalja az építési időt és 
egyéb tevékenységeket. 

Ez a tananyag a 45544 LEGO Education 
MINDSTORMS EV3 alapcsomag része.



Készíts testreszabott megoldást
Az EV3 tananyagcsomag tartalmaz mindent, amire 
egy tanárnak szüksége lehet, hogy taníthasson. 
Továbbá az EV3 Tudomány és az EV3 „Space 
Challenge” tananyagcsomagokkal, valamint az 
oktatás kiegészítő építőkocka csomag segítségével 
új dimenziókkal egészíthetik ki a tanítást. 

EV3 Tudomány bázis tananyag
A 45544 tananyag csomag része 10-21 yrs

EV3 Oktatás Kiegészítő szett
45560 1-3 853 10-21 yrs

EV3 Space Challenge szett
45570 1-6 1418 10-21 yrs

Fedezd fel, hogyan vonhatod be a diákokat a LEGOeducation.com-on keresztül!


