
Prezentare generală

Echipa voastră va:
• Identifica o problemă ce trebuie rezolvată.

• Proiecta o soluție la problema identificată în cadrul 
comunității locale.

• Crea o machetă sau prototip al soluției voastre.

• Comunica ideile generate, va învăța de la alte persoane și 
își va îmbunătăți propria soluție.

• Prezenta soluția inovatoare în cadrul unui turneu.

Echipa voastră va:
• Construi modelele misiunilor și va parcurge pașii necesari 

pentru așezarea corectă a acestora pe planșa de joc.

• Analiza misiunile și regulamentul de concurs.

• Proiecta și construi un robot.

• Explora abilități de construire și programare, în timp ce se 
antrenează cu robotul pe terenul de joc.

• Concura în cadrul unui turneu!

PROIECTUL DE 
INOVARE
Echipa voastră va pregăti o 
prezentare de 5 minute în care veți 
explica proiectul vostru de inovare.

MISIUNILE 
ROBOTULUI
Echipa voastră va exersa meciurile 
de 2:30 minute pentru a finaliza cât 
mai multe misiuni posibil.

Echipa voastră va:
• Aplica conceptele ”lucru în echipă” și ”descoperire” 

pentru a explora provocarea sezonului.

• Inova cu idei noi privind robotul și proiectul. 

• Arăta cum echipa și soluția aleasă vor avea impact și vor 
fi incluzive!  

• Integra distracția în tot ceea ce face!

Echipa voastră va:
• Identifica strategia de rezolvare a misiunilor.

• Proiecta robotul și crea programele utilizând propriul plan 
de lucru.

• Realiza și programa robotul conform strategiei misiunilor.

• Îmbunătății și testa continuu robotul și programele proprii.

• Descrie procesul de proiectare a robotului, programele 
concepute și robotul creat.

VALORILE 
FUNDAMENTALE
Valorile fundamentale FIRST® 
vor fi evaluate pe parcursul 
meciurilor de robotică și în timpul 
prezentărilor pentru proiectul de 
inovare și proiectarea robotului.

PROIECTAREA 
ROBOTULUI
Echipa voastră va pregăti o scurtă 
prezentare privind modul în care 
ați proiectat și programat robotul, 
precum și strategia folosită.



Proiectul de inovare
Cu toții depindem de transportul 
bunurilor necesare pentru nevoile 
zilnice. Pe măsură ce sistemele de 
transport sunt tot mai solicitate, vom 
continua să ne confruntăm cu noi 
provocări de rezolvat. Trebuie să 
găsi noi moduri de transport sau să le 
îmbunătățim pe cele existente pentru 
a asigura transportul bunurilor dintr-un 
loc în altul.

Cum puteți îmbunătăți transportul 
produselor? Identificați o problemă 
specifică legată de această temă 
pe care să o rezolvați. Apoi, creați 
sau îmbunătățiți un echipament, o 
tehnologie sau o metodă de transport 
pentru a rezolva problema aleasă.

*O comunitate poate fi definită ca fiind doar satul sau orașul vostru sau o arie mai mare precum un județ sau o țară.

 Identificați o problemă 
specifică pentru a 
îmbunătății transportul 
bunurilor. 
Ideile pentru proiect (vedeți sesiunile 
1-4) explorează câteva aspecte 
ale provocării sezonului. Proiectul 
vostru de inovare poate porni de la 
una dintre aceste idei, dar nu este 
obligatoriu. Ar putea fi de ajutor să 
vă concentrați pe un produs anume 
și pe modul în care acesta este 
transportat.

Gândiți-vă cum accesul, siguranța 
sau conexiunile influențează 
călătoria produsului și vedeți dacă 
puteți îmbunătății oricare dintre 
acestea pentru produsul pe care îl 
analizați.

 Cercetați problema și ideile 
voastre de soluționare. 
Ce soluții există deja? Există 
experți care v-ar putea fi de ajutor? 
Gândiți-vă la produsele care sunt 
transportate în comunitatea voastră. 
Cercetați câteva din călătoriile 
acestora către destinația lor finală.

 Proiectați și creați un nou 
echipament sau tehnologie 
sau metodă de transport 
care ar putea îmbunătății 
călătoria produselor. 
Aceasta va fi soluția pentru proiectul 
vostru de inovare. Realizați un 
prototip sau o machetă pentru 
a arăta cum soluția voastră 
îmbunătățește transportul 
produselor.

 Prezentați soluția, colectați 
păreri și aduceți îmbunătățiri 
soluției voastre.
Cu cât faceți mai multe iterații, cu 
atât veți învăța mai mult. Ce impact 
va avea soluția asupra comunității 
voastre?

 Realizați o prezentare 
creativă și eficientă prin 
care să comunicați soluția 
voastră la un eveniment.
Pregătiți o prezentare de 5 minute în 
care să explicați clar soluția pentru 
proiectul de inovare și impactul 
acesteia asupra celorlalți.  
Asigurați-vă că întreaga echipă este 
implicată.

START
Totul începe aici! Folosindu-vă gândirea critică și 
imaginația veți deschide calea către o călătorie mai 
bună pentru produsele noastre. Ideile voastre vor 
putea  schimba comunitatea locală* și chiar întreaga 
lume, în cadrul provocării CARGO CONNECTSM.



Proiectarea robotului și proba de robotică
Provocarea sezonului CARGO 
CONNECTSM este ca robotul vostru să 
livreze marfă pentru diverse forme de 
transport sau în variate locații țintă de 
pe terenul de joc.

Robotul vostru trebuie să activeze 
modelele misiunilor ce reprezintă 
caracteristici importate ale 
transportului precum: siguranță, 
eficiență, conexiune și accesibilitate.

 Construiți modelele 
misiunilor și identificați 
strategia misiunilor. 
Fiecare din modelele misiunilor 
poate să fie o sursă de inspirație 
pentru posibile soluții la proiectul 
de inovare. Misiunile se încadrează 
într-una dintre cele patru categorii: 
siguranță, eficiență, accesibilitate și 
conexiuni.

 Proiectați și creați 
programele și robotul vostru 
autonom.
Creați un plan de lucru pentru 
proiectarea robotului. Construiți 
robotul și atașamentele utilizând 
LEGO® Education SPIKE™ 
Prime sau orice set LEGO® 
MINDSTORMS®. Programați robotul 
vostru autonom să execute o serie 
de misiuni în cadrul unui meci de 
2:30 minute pentru a obține puncte.

 Testați și îmbunătățiți în 
mod repetat robotul vostru 
și soluțiile găsite pentru 
misiunile acestuia.
Faceți mai multe iterații pentru a 
testa și îmbunătăți continuu design-
ul și programele robotului.

 Concurați în meciurile din 
cadrul probei de robotică.
Robotul vostru pornește din zona 
de lansare, încearcă să rezolve 
misiunile în ordinea aleasă de 
echipă și apoi revine oriunde în 
bază. Echipa voastră poate modifica 
robotul când acesta se află în bază, 
înainte de o nouă lansare. Echipa va 
juca mai multe meciuri însă doar cel 
mai bun scor va fi luat în considerare.

 Prezentați în cadrul sesiunii 
de jurizare soluția voastră 
pentru proiectarea robotului.
Pregătiți o scurtă prezentare 
pentru a explica procesul folosit de 
echipă pentru a crea și programa 
robotul vostru. Explicați modul de 
funcționare al  programelor create 
de voi.  
Asigurați-vă că este implicată toată 
echipa.

START
Proiectați și creați un robot care va finaliza misiunile 
din cadrul probei de robotică. Un concept inovativ 
pentru robot, o strategie a misiunilor clară și 
programe funcționale și eficiente sunt elemente cheie 
în provocarea CARGO CONNECTSM challenge.



Lorem ipsumSistemele de transport sunt tot mai solicitate. Trebuie să 
regândim modul în care transportăm marfa dintr-un loc în altul.

Provocarea voastră este să îmbunătăţiţi 
modul în care produsele sunt transportate.

Ce soluţii putem 
găsi la această 

provocare? 

Să facem călătoria
produsului mai sigură sau 

mai eficientă! Să avem legături 
mai bune între 
diferitele etape 
ale călătoriei.

Ce idei grozave! Haideţi să facem 
un plan pentru soluţia noastră.

Ne puteţi 
ajuta?

Să găsim moduri 
de a ajunge în 
locații di�cile. 
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