EFOP ÉS VEKOP
PÁLYÁZATOKHOZ AJÁNLOTT ESZKÖZÖK
BEE-BOT ROBOTMÉHECSKE

BLUE-BOT
AJÁN
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www.bee-bot.hu

Az alapvető algoritmikus gondolkodás elsajátításához 3–10
éveseknek. Mérete: 13x10x7 cm. 40 lépésig tartó memória,
egységes 15 cm-es lépések, 90°-os forgások. USB-kábellel
tölthető akkumulátor.

A Blue-Bot bluetoothon keresztül programozható játék robot méhecske. Az átlátszó burkolaton
át megfigyelhető az egyes utasításokra adott reakciók.
Mérete: 13x10x7 cm. Tölthető USB akkumulátoros (Bee-Bot
dokkolóval). Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően PC, Mac,
iOS és Android kompatibilis.

1 DB BEE-BOT 2 DB TETSZŐLEGESEN VÁLASZTOTT GYAKORLÓPÁLYÁVAL
Tervezzen saját Bee-bot pályát: palyatervezo.bee-bot.hu

Kérje ingyenes Robotika prospektusunkat!

Letöltés: iskolaellato.hu/katalogusok-arjegyzekek

BEE-BOT ÉS TÁRSAI DOKKOLÓVAL
A dokkolókban tárolhatja és töltheti is a robotokat.

6 db Bee-Bot

6 db Ino-Bot

6 db Blue-Bot
1 db Blue-Bot és 5 db Bee-Bot

www.iskolaellato.hu/robotika
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TOVÁBBI ROBOTOK
PRO-BOT

InO-BOT
A Pro-Bot robotot a magasabb szintű
irányítási készségek fejlesztésére
terveztük. A hátán lévő nyomógombok és kijelző segítségével
programozhatjuk úgy, hogy akár
hangok és fények felismerésére is
képes legyen és reagáljon azokra.

Programozd és irányítsd ezt a robotunkat, amely a Bee-Bot/Blue-Bot
sorozat következő eleme, a népszerű Scratch programnyelv, vagy
még egyszerűbben iOS-applikáció
segítségével.

PITOGO

COZMO

Egy sokféle szenzorral bíró
multifunkcíós robot, amelynek
a híres Raspberry PI miniszámítógép alkotja az „agyát”

A Cozmo nemcsak egyszerűen
mozog, hanem érdeklődik és fel is
fedez. Nemcsak tanul, hanem felmér
és tervez is. Nemcsak lát, hanem meg
is ismer téged. Ő egy szuperszámítógép lánctalpakon.

MAKEBLOCK

LITTLE BITS
Kiváló választás kezdőknek,
akik el szeretnének mélyedni
a grafikus programozásban
a Scratch program segítségével. Sokféle, Lego-szerűen
összeállíthetó elem.

Áramkörök, LED-diódák, fény- és hangérzékelők, kerekek, panelek, csengők,
ventillátorok, szervókormányok és
még sok más apróság segítségével
a tanulók építhetnek egyszerű és
bonyolult készülékeket.

MAKEY-MAKEY
Kábelei és központi modulja segítségével áram vezetésére képes tárgyakat köthetünk össze a
számítógépünkkel. A tárgyak érintésükkel zárjuk az áramkört, és a központi modul egy egér vagy
billentyűjelet küld a számítógépnek. A Little Bits készlethez is rendelhető!
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DIGITÁLIS MÉRŐESZKÖZÖK ÉS SZENZOROK

Bővebben

A

PASCO

www.iskolaellato.hu/pasco • www.pascolab.hu

KITERJESZTETTVALÓSÁG-TANESZKÖZÖK

Érdeklődjön! iskola@stiefel.hu
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INTERAKTÍV MEGJELENÍTŐK
Legamaster
Prémium minőségű megjelenítők
Hollandiából.
Qomo
Amerikában is népszerű, megbízható
megjelenítők.
Avtek
Kedvező ár, sok szolgáltatás.

Az interaktív táblák legújabb
generációja a LED LCD kijelzővel
működik. Ezek a táblák kis helyet
foglalnak, egyáltalán nincs vetett
árnyék, a felbontásuk nagy (full
HD vagy akár UHD), a fogyasztásuk viszont kicsi. Élettartamuk a
projektorokéhoz képest lényegesen hosszabb, 30-60 ezer óra
(egy projektorlámpa= max. 5000
óra) Az interaktív LCD-képernyők
fényereje lényegesen nagyobb,
mint a projektoroké, így nem
kell a termet besötétíteni. Nem
igényelnek kalibrációt, és a számítógépekhez is minden szoftver
telepítése nélkül csatlakoztathatók - vagyis az is könnyedén
használhatja, aki egyébként nem
számítógép-guru.

Képátmérő
86’’
84’’
75’’
70’’

INTERAKTÍV TÁBLASZOFTVEREK
EASITEACH

TANGO TEACH
Beépített feladatszerkesztővel, előre
elkészített mintaórákkal, sok képpel,
feladattal. Az egyik legnépszerűbb
táblaszoftver a világon. 16 nyelvű, a
magyart is beleértve.

Kifejezetten érintőképernyőre tervezett
intuitív szoftver tananyagok és prezentációk készítésére. Csak a Stiefelnél kapható, a Legamaster táblákhoz választható
tartozék.

TANTEREM / OSZTÁLYMENEDZSMENT
NETSUPPORT

e-Suli

A NetSupport több,
mint 25 éve élen jár
az innovatív megoldások fejlesztésben.
A NetSupport School
osztálymenedzsment
-szoftver sok hasznos
funkcióval rendelkező,
könnyen kezelhető rendszer. Európaszerte használják.

Az e-Suli rendelkezik
minden olyan alapfunkcióval, ami egy
eredményes, tabletes
tanóra megtartásához szükséges. Az e-suli egy
olyan felhő alapú rendszer mely képes bármilyen
eszközön megfelelően működni. Kialakítása a
tanári és tanulói igények figyelembe vételével
történt. Támogatja a tantárgyi integrációt ezáltal segíti a komplex természettudományok
tanítását. Magyar fejlesztésű.

RaV
Minden egyes kapott
érdemjegyhez a pedagógus egy kódot ad.
Ezt a tanuló regisztrálja
a szoftverben, így átalakítja virtuális pénzzé.
Ebből tud vásárolni magának különböző
virtuális dolgokat a diák. A kódot nem
csak érdemjegyhez lehet adni, hanem
jutalmazásért, órai munkáért...stb. A
megvásárolt termékek mennyiségével és
milyenségével versenyeznek is a tanulók...

www.iskolaellato.hu/tanterem-menedzsment

DIGITÁLIS TANANYAGOK

www.iskolaellato.hu/digitalis-tananyagok
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TABLETEK ÉS LAPTOPOK
HUAWEI MEDIAPAD M2 10”

LENOVO IDEAPAD YOGA 510 NOTEBOOK 2IN1
Az EFOP-3.2.3-17 és a
VEKOP–7.3.3.–17 pályázatban szereplő műszaki
paramétereknek megfelelő tabletek és laptopok.

www.iskolaellato.hu/tablet-laptop-hibrid-eszkoz

TABLET ÉS LAPTOP TÁROLÓ- ÉS TÖLTŐSZEKRÉNYEK
TEACHBUSONE PLUS

GRATNELLS POWERTROLLEYS
Sokféle
színben
!

A tablet- és laptoptöltő
és tároló, guruló szekrény a munkához kiosztott tableteket mindig
startra kész állapotban
tartja. Egyidejűleg tölthet 16 vagy akár 32 db
készüléket.

Meg felel elmi
zvéd
a né met tűnyoknak!
szabvá

További töltőszekrények: http://iskolaellato.hu/Tablet-notebook-laptop-tarolo-es-tolto-gurulo-szekreny

3D NYOMTATÓK
MAKERBOT REPLICATOR Z18

DAVINCI MINI MAKER

A Z18 3D nyomtató
kiemelkedően nagy
nyomtatható térfogattal
rendelkezik.
• Nyomtatási technológia: Fused Deposition
Modeling
• Nyomtatási térfogat:
30,5x30,5x45,7 cm;
45,5 cm3
• Felbontás: 100 mikron
• Töltőszál átmérő:
1,75 mm

A hazai piacon fellelhető legolcsóbb,
mégis sokoldalú 3D nyomtató! Exkluzív biztonsági borításos kialakítású. A
da Vinci Mini USB-portokkal ellátott,
könnyen csatlakoztatható, családok
és iskolák számára kitűnő választás.
Építési méret: 150x150x150 mm. A
nyomtató 300 g vagy 100 m szálat
tartalmaz.

FILAMENT

Minőségi alapanyagok a 3D nyomtatáshoz, sokféle színben.

http://iskolaellato.hu/3D-nyomtatok

26 ÉV
TAPASZTALAT

MINŐSÉGI * MEGBÍZHATÓ * MEGFIZETHETŐ

ISKOLAELLÁTÓ.HU

WWW.ISKOLAELLATO.HU/PALYAZATOK
ISK–1710-P

STIEFEL EUROCART KFT.
2100 Gödöllő, Búzavirág utca 26. • Budapesti iroda: H-1141 Budapest, Fogarasi út 127.
Tel.: +36 1 415 2010 • Fax: +36 1 414 7080 • E-mail: iskola@stiefel.hu

Az Ön Stiefel-partnere:

