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              4-7 yaşda  
      uşaqlar aktiv öyrənmə    
  dövrü yaşayır.Onlar mü-
şahidə edir,əlaqə qurur,kəşf 
edir və öz bacarıqlarını 
ortaya çıxardırlar.   
   Oynayaraq öyrənmə bu   
         yaşda çox effektiv 

olur.

fb.com/robot.org.az

RoboMonte
4-7 yaş

Montessori təhsil metodu və Robot mühəndisliyi 
proqramının birləşməsidir. Proqram uşaqları aktiv, 
yaradıcı olmağa təşviq edir. Praktiki robot dəstləri, 

uşaqlarda düşüncə gücü ilə açılmış oyunun azadlığı və 
yaradıcılığını təmin edir. Bu proqram uşaqların diqqətini 

gücləndirmək, bədii bacarıqları artırmaq, məntiqi təkkürün 
inkişafına təşviq etmək və özünə inamı inkişaf etdirmək 

üçün nəzərdə tutulmuşdur.



What is RoboMonto ? 

RoboMonto is a   combination of Montessori education method  and  robotics engineering 
program. 
Program  inspires   robotics  toy kits thoughtfully provide the freedom and creativity of 
opened-ended play.  
RoboMonto program we focus on open ended STEM robotics  kits  that will educate, and 
inspire. Our mission is to help children develop essential life skills that they can utilize as 
they grow up and become the doctors and engineers of tomorrow. Our design intentions are 
to provide value, quality, and environmentally safe program. So, as your children learn, and 
grow, the planet stays clean for their future.It is our belief that the children of today can be 
the scientists and architects of tomorrow, if provided the proper tools to learn as they grow. 

ROBOMONTO Proqramı nədir ?

RoboMonte AREA-nın yeni məhsuludur. 
Montessori təhsil metodu və Robot mühəndisliyi proqramının birləşməsidir. 
Proqram uşaqları aktiv, yaradıcı olmağa təşviq edir. Praktiki robot dəstləri, uşaqlarda düşüncə 
gücu ilə açılmış oyunun azadlığı və yaradıcılığını təmin edir. Bu proqram uşaqların diqqətini 
gücləndirmək, bədii bacarıqları artırmaq, məntiqi təfəkkürün inkişafına təşviq etmək və özünə 
inamı inkişaf etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Bizim missiyamız uşaqların böyüməsində istifadə edə biləcəyi mühüm həyati bacarıqlarını 
inkişaf etdirmələrinə köməklik etməkdir. Bu günün uşaqları, inkişaf etdikləri kimi öyrənmək üçün 
lazımi vasitələr və vəsaitlərlə təmin edildikdə, sabahın mühəndisləri, həkimləri ,alimləri və 
memarları ola bilərlər. 

Что такое программа ROBOMONTO? 

RoboMonte - новый проект AREA. 
Это комбинация метода Монтессори и программного обеспечения Робототехники. 
Цель программы помогать детей быть активными и творческими. Практические уроки, 
наборы роботехники обеспечивают свободу и креативность игры. Эта программа 
призвана укрепить внимание детей, повысить их художественные навыки, стимулировать 
развитие логического мышления и развивать самооценку у детей . 
Наша миссия - помочь развивать жизненно важные навыки, которые дети могут 
использовать в дальнейшем развитии. Сегодняшние дети в дальнейшем могут быть 
инженерами, врачами, учеными и архитекторами если им представить необходимые 
инструменты и материалы для изучения. 
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