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einstein™

einstein™ suteikia galimybę pažinti pasaulį naudojantis 
šiuolaikiškais gamtos mokslų tyrimų įrankiais:

• kompiuteriais ir jutikliais

• vartotojui draugiška programine įranga 
eksperimentų analizei

• interaktyviomis multimedijos pratybomis



einstein™ Tablet

Keičiame mokymo ir
mokymosi praktiką

einstein™ Tablet yra vienintelis
tokio tipo planšetinis kompiuteris 
skirtas gamtos mokslams mokykloje,
tačiau gali būti naudojamas 
ir kitai edukacinei ar užklasinei veiklai.

einstein™ Tablet yra dviejų rūšių:
• einstein™ Tablet su 3 integruotais jutikliais
• einstein™ Tablet+ su 8 integruotais jutikliais



einstein™ Tablet

einstein™ Tablet techninės 
charakteristikos:

• Android OS 4.1.1+

• 2 branduolių procesorius

• 7 colių ekranas

• Micro SD skaitytuvas

• Wi-Fi

• Bluetooth

• HDMI

• Internetinė kamera x 2 

einstein™ Tablet +
vidiniai jutikliai:

• Drėgmės

• Širdies ritmo

• Temperatūros

• Apšviestumo

• UV spindulių

• Mikrofonas *

• Pagreičio *

• GPS imtuvas *



einstein™ LabMate™

Paverskime bet kuri kompiuterį
beviele kompiuterine 
laboratorija!

einstein™LabMate™ yra dviejų rūšių:

• einstein™ LabMate+
su 6 integruotais jutikliais

• einstein™ LabMate
be integruotų jutiklių

Palaikomos operacinės sistemos: 

• Android

• iOS

• Windows

• Mac

• Linux



einstein™ LabMate

Einstein™ LabMate+™
vidiniai jutikliai:

• Drėgmės

• Apšviestumo

• Širdies ritmo

• UV spindulių

• Temperatūros

• Slėgio

Specifikacijos:einstein™ LabMate™ gali:

• būti prijungtas prie 
kompiuterio ar planšeto
per Bluetooth ar USB jungtį

• būti naudojamas su visais 
Fourier jutiklias

• surinkti duomenis iki 
100000 kartų per sekundę 
sparta

• rinkti duomenis iš 8 išorinių 
jutiklių vienu metu



einstein™ jutikliai

Kibkime į mokslus!

einstein™ mokymo(-si) platforma yra 
paremta naujos kartos Fourier 
jutikliais, kurie pasižymi didesniu 
tikslumu, darbo diapazonu bei nauja 
pažangesne mini USB jungtimi.

Mokyklos, kurios jau naudoja Fourier 
įrangą, senosios kartos jutiklius gali 
pritaikyti naujajai einstein™ platformai 
įsigydami specialius jutiklių adapterius.

Taikymo sritys:

• Biologija

• Chemija

• Fizika

• Matematika

• Vandens kokybė

• Žmogaus fiziologija

• Elektra ir magnetiniai laukai

• Gamtos stebėjimas

• Aplinkosauga



MiLAB™

Eksperimentų analizės programa 
kitokiam žvilgsniui į mokslą!

MiLAB™ tai intuityvi ir draugiška 
programinė įranga, skirta padėti 
mokiniams surinkti, analizuoti ir 
suprasti eksperimentų rezultatus. 

MiLAB™ tiek pradedančiajam, tiek 
pažengusiajam moksleiviui suteiks 
visus reikalingus įrankius pasinerti į 
mokslo ir eksperimentų pasaulį. Palaikomos operacinės sistemos:

• Android

• iOS



MultiLab™4

Duomenų analizė 
realiu laiku!

MultiLab™4 duomenų analizės 
programa mokiniams padeda 
lengviau analizuoti ir suprasti 
eksperimentus, suteikia draugiškus 
ir intuityvius įrankius išreikšti 
smalsumui, kūrybiškumui ir norui 
bendradarbiauti pasineriant į 
gamtos mokslų tyrinėjimus. Palaikomos operacinės sistemos :

• Windows

• Mac

• Linux



einstein Pasaulis

Pratybų kūrimo ir saugojimo įrankis internete



Mokomoji medžiaga



Dirbkime drauge

Kompiuterinėmis laboratorijomis naudojasi jau daugiau kaip 

100 mokyklų Lietuvoje
• Alytaus Jotvingių gimnazija

• Anykščių Antano Vienuolio gimnazija

• Jonavos Senamiesčio gimnazija

• Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko 
gimnazija

• Kauno "Aušros" gimnazija

• Kauno Antano Smetonos gimnazija

• Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

• Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

• Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

• Tauragės Žalgirių gimnazija

• Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

• Vilniaus Gabijos gimnazija

• Biržų "Aušros" vidurinė mokykla

• Kauno "Purienų" vidurinė mokykla

• Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla

• Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinė 
mokykla

• Kretingos Marijono Daujoto vidurinė 
mokykla

• Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla

• Tauragės "Šaltinio" progimnazija

• Vilniaus Gabijos gimnazija

• Vilniaus Licėjus

• Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija

• Vilniaus Karoliniškių gimnazija

• Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija



Kviečiame išbandyti įrangą


