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MI AZ ARDUINO? 

Az Arduino egy nyílt-forráskódú hardver, szoftver és 
tartalmi felület kiterjedt közösséggel. Célközönsége 
mindenki, aki interaktív projekteket szeretne készíteni. 
 
AZ OKTATÁSI CSAPAT ÉS A KÜLDETÉS 

Az Arduino Education az Arduino oktatási szakértőkből, 

tartalomfejlesztőkből, mérnökökből és felhasználói 

élménytervezőkből álló elkötelezett csapata. Újgenerációs 
STEAM (természettudományos és művészeti) oktatói 

programok fejlesztésével és a tanárok, illetve diákok 

tanulási folyamatának támogatásával foglalkozunk. 

 ALKALMAZÁSOK 

Az Arduino technológia a következőkben van jelen: 

Fejlesztés: széleskörűen alkalmazzák többek közt az 

egyetemi mérnöki képzésben, a dolgok internetében (IoT), 

robotikában, művészetben és tervezői munkákban is. 

Oktatás: Számos középiskola használja termékeinket, hogy 

a gyakorlatias módszerek segítségével tantárgyakon átívelő 

ismeretanyagot sajátíthassanak el ezzel megvalósítva a 

tantervi célkitűzéseket.   

Játék: Általános iskolákban és az otthonokban az Arduino 

által üzemeltetett játékok segítségével a gyerekek a fizika, 

programozás, logika, építési készségek és  

problémamegoldás világába nyernek betekintés. Mindezt 
játékos élvezhető gyakorlati foglalkozásokon keresztül. 

 

 

 

TÖBB MINT 30 MILLIÓ 

FELHASZNÁLÓ ÉVENTE 
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8 MILLION VISITS 

PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉS 

Az Arduino oktatási környezet a projektalapú oktatás 
kreatív folyamataira épül és a diákok interakcióira, illetve 

a csoportmunkára helyezi a hangsúlyt. 
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8 MILLIÓ LÁTOGATÓ AZ 

ARDUINO ONLINE 

TÁMOGATÁS FELÜLETÉN 
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Ez a 6 részes osztálytermi csomag tizenkét fős csoportok számára lett kialakítva. Mindegyik rész egy Arduino 

Uno Rev 3-at tartalmaz, melyben szenzorok és aktuátorok (be- és kimeneti elektronikai eszközök) gyűjtők. 

Tartalmaz továbbá egy kézikönyvet, mely segíti a diákokat és a tanárt, hogy belépjenek az elektronika 

világába különböző interaktív, érzékelőkkel felszerelt projekteken keresztül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDUINO STARTER KIT 
CLASSROOM PACK 

ARDUINO SCIENCE KIT PHYSICS LAB 

Az első olyan Arduino készlet általános iskolások és 

középiskolások számára, amely segítségével 

megismerkedhetnek változatos kísérleteken keresztül a 

fizika világával.  

A Google-val együttműködésben kifejlesztett Arduino 

Science Kit Physics Lab egy Arduino-alapú fizikai labor, 

amely teljes mértékben kompatibilis az Androidon 

elérhető Google Science Journal alkalmazással. A két diák 

közös munkájához ajánlott Arduino Science Kit 9 

izgalmas fizikai kísérlet megvalósítását teszi lehetővé az 

elektromágnesesség, termodinamika, kinetika és 

kinematika témakörökben. 

KINEK AJÁNLJUK: 

- ÁLTALÁNOS ÉS 

KÖZÉPISKOLÁSOK 

SZÁMÁRA 

- 11 ÉVES KORTÓL 

KINEK AJÁNLJUK: 

- ÁLTALÁNOS ÉS 

KÖZÉPISKOLÁSOK 

SZÁMÁRA 

- 11 ÉVES KORTÓL 

ÁTTEKINTÉS: 

- 6 ARDUINO UNO BOARD, 

TELJES KÉSZLET 15 

PROJEKT SZÁMÁRA. 

- 6 PROJEKT KÖNYV, 

LEGFELJEBB 12 TANULÓ 

SZÁMÁRA. 

TÉMAKÖRÖK: 

- ELEKTROMÁGNESESSÉG 

- TERMODINAMIKA 

- KINETIKA 

- KINEMATIKA 

ARDUINO EXPLORER IoT KIT 

Az összekapcsolt tárgyak világába való első lépés még soha nem volt ilyen egyszerű! A mai világában, már 

természetessé váltak az okos készülékek használata a diákok számára is, azonban csak kevesen ismerik, hogy 

ezek az eszközök valójában hogyan működnek, mi ezek fizikai háttere. A diákok gyorsan és egyszerűen 

elkezdhetnek megismerkedni az IoT világával akár már az általános iskola padjaiban. Tanítsa meg diákjait az 

érzékelők használatára; automatizálás; naplózás, az érzékelők adatainak ábrázolása és elemzése, valamint az 

események közti kapcsolatokra. Kövesse lépésről lépésre tíz különféle projektet - szórakoztató, kreatív 

kísérletek valós érzékelőkkel, plug-and-play-kapcsolatokkal felszerelve. 

ÁTTEKINTÉS: 

- ARDUINO CLOUD + 

ONLINE TANANYAG  

- 10 KÜLÖNÁLLÓ     

PROJEKT (KÍSÉRLET) 

KINEK AJÁNLJUK: 

- ÁLTALÁNOS ÉS 

KÖZÉPISKOLÁSOK 

SZÁMÁRA 

K000007-6P 
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AKX00027 



A CTC Go! Egy több modulból álló oktatói program, amely különböző STEM tantárgyak oktatásához 

használható. A program 14-17 évesek számára került kidolgozásra és egy alapozó modullal kezdődik. Ez a 

modul 8 tanórai elmélettel rendelkezik és 8 egyszerűen összeállítható gyakorlati projekt megvalósítását 

teszi lehetővé. A program tartalma online felületen keresztül érhető el és tanári felkészítést és egyéb 

támogatást nyújtunk a sikeres alkalmazásához. 

 

 

A Motions Expansion Pack kihívást jelent a diákoknak, hogy hogyan lépjenek tovább a számítástechnika, a 

tervezés és a technológia területén, új és összetettebb programozási koncepciókba vezessék be őket, amelyek 

fejlesztik logikájukat, számítási gondolkodásukat és problémamegoldó képességeiket. A diákok bővítik 

tudásukat és STEM készségeiket. Ismerkednek a robotikával, motorok működésével és az energia átalakítással 

gyakorlati projekteken keresztül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDUINO CTC GO! 

ÁTTEKINTÉS: 

- AKÁR 24 FŐS OSZTÁLYOK 

SZÁMÁRA 

- HOZZÁFÉRÉS AZ ONLINE 

PLATFORMHOZ 

KINEK AJÁNLJUK: 

- KÖZÉPISKOLÁK ÉS 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 

SZÁMÁRA 

- 14 ÉVES KORTÓL 

ARDUINO EDUCATION 
STARTER KIT 2020 

Tanítsa meg a középiskolásoknak a programozás, a kódolás és az elektronika alapjait, beleértve az áramköröket, 

a feszültséget és a digitális logikát. Nincs szükség előzetes ismeretekre vagy tapasztalatra, mivel a készletek 

lépésről lépésre végigvezetik a diákokat.  

Az órákat és a projekteket a diákok képességeinek megfelelően lehet rendezni, lehetővé téve minden diák 

számára, hogy saját szintjén tanuljon. Integrálhatja a készlet tananyagát az egész tantervbe, beleértve a fizika, a 
kémia és más természettudományi tárgyakat! 

ÁTTEKINTÉS: 

- 4 DB ARDUINO UNO REV 3, TELJES 

KÉSZLET 9 PROJEKT SZÁMÁRA. 

- PROJEKTEKHEZ TARTOZÓ ONLINE 

TRTALOM, IDEÁLIS 8 TANULÓ 

SZÁMÁRA. 

KINEK AJÁNLJUK: 

- ÁLTALÁNOS ÉS 

KÖZÉPISKOLÁSOK 

SZÁMÁRA 

- 11 ÉVES KORTÓL 

ARDUINO CTC GO! -
MOTIONS EXPANSION 
PACK 

ÁTTEKINTÉS: 

- AKÁR 24 FŐS OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 

- ROBOTIKA KÉSZLET 

- HOZZÁFÉRÉS AZ ONLINE PLATFORMHOZ 

KINEK AJÁNLJUK: 

- KÖZÉPISKOLÁK ÉS 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 

SZÁMÁRA 

- 14 ÉVES KORTÓL 

AKX00023 

AKX00015 

AKX00021 



Az Arduino CTC 101 egy moduláris STEM program, mely 26 projekt elkészítéséhez szükséges eszköztárat, 

egyszerűen összeállítható kísérleteket, online felületet és tanári felkészítést, valamint további támogatást 

biztosít. A program 13-17 évesek számára ajánlott és 5 tematikus modul segítségével tanítja meg a 

programozás alapjait a diákok számára. 

 

Ez a csomag a legújabb technikai vívmányokat ötvözi az Arduino technológiáival, miközben a hallgatók a 

mérnöki tanulmányok alapjait, a mechatronika kulcselemeit és a MATLAB® és Simulink® programok 

kezelését sajátítják el. Az Arduino Engineering Kit a mérnökképzés bevezető tárgyaihoz készült és egy magától 

egyensúlyozó motorbicikli, rajzoló robot és mini mobil holdjáró készítését teszi lehetővé. Ezeken a kihívást 

jelentő projekteken keresztül a tanulók az Arduino® hardvereivel is megismerkednek. 

 

 

Célunk, hogy minél egyszerűbbé és élvezhetőbbé tegyük a diákok számára a tanulást, ezért elindítottuk a 

Budapesti Műszaki Centrummal közösen tanárok, oktatók számára egy gyakorlat orientált tanári felkészítő 

képzést az Arduino Education termékeivel és módszertanával! A képzéssel valamint termékeinkkel 

kapcsolatban bővebb tájékoztatásért keressen bizalommal minket az alábbi elérhetőségeink egyikén. 

 

 

 

 

 

 

ARDUINO CTC 101 

KINEK AJÁNLJUK: 

- KÖZÉPISKOLÁK ÉS 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 

SZÁMÁRA 

- 13 ÉVES KORTÓL 

ÁTTEKINTÉS: 

- AKÁR 30 FŐS OSZTÁLYOK 

SZÁMÁRA 

- HOZZÁFÉRÉS AZ ONLINE 

PLATFORMHOZ 

ARDUINO  
ENGINEERING KIT R2 

ÁTTEKINTÉS: 

- EGY KÉSZLET 10 FŐ 

SZÁMÁRA AJÁNLOTT 

- ÖTVÖZI AZ ELEKTRONIKA 

ÉS A MÉRNÖKI 

ISMERETEKET 

- MAGYAR NYELVŰ 

TANÁRKÉPZÉS 

KINEK AJÁNLJUK: 

- SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 

ÉS FELSŐOKTATÁS 

INTÉZMÉNYEK 

SZÁMÁRA 

- 17 ÉVES KORTÓL 

ARDUINO TANÁRI TOVÁBBKÉPZÉS! – (EGY NAPOS) 
 

H-Didakt Kft. az Arduino Education hivatalos magyarországi képviselete 

06 30/667-6672     stem@hdidakt.hu     www.stem.hdidakt.hu 

AKX00002 

AKX00022 

mailto:stem@hdidakt.hu

