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Bine ați venit!

Valorile fundamentale FIRST®

Utilizați sesiunile din ”Caietul Inginerului” pentru a vă 
ghida călătoria echipei voastre prin sezonul  FIRST® 
FORWARDSM și provocarea CARGO CONNECTSM. 
Folosiți valorile fundamentale și procesul de 
proiectare inginerească pe tot parcursul călătoriei 
echipei voastre. Distrați-vă pe măsură ce deprindeți 
noi abilități și lucrați împreună. Acest caiet este 
o resursă grozavă pe care o puteți prezenta în 
cadrul sesiunii de jurizare, dar acest lucru nu este 
obligatoriu.

Asigurați-vă că notați tot ce ați învățat și reflectați 
la modul în care echipa voastră a colaborat pentru 
a-și atinge obiectivele. Arătați munca extraordinară 
depusă la robot, proiectul de inovare și valorile 
fundamentale în cadrul evenimentului și sesiunii de 
jurizare. Nu uitați, ceea ce descoperiți și învățați este 
mai important decât ceea ce câștigați.  
Vedeți paginile “Locuri de muncă în transporturi” de 
la finalul acestui caiet pentru exemple de locuri de 
muncă reale din domeniul transporturilor.

Gracious Professionalism® reprezintă o metodă 
de lucru prin care este încurajată calitatea muncii, 
punându-se accent pe recunoașterea contribuțiilor 
tuturor membrilor și respectarea individului și 
comunității. Exprimăm valorile noastre fundamentale 
încorporând Gracious Professionalism, iar acest 

aspect va fi evaluat inclusiv în cadrul meciurilor de la 
proba de robotică.  
Echipa poate demonstra  Coopertition® arătând că a 
învăța ceva nou este mai important decât a câștiga și 
că pot ajuta pe alții chiar și atunci când concurează.

Am descoperit 
că suntem mai 
puternici când 
lucrăm împreună.

Am îmbrățișat 
diversitatea și 
ne-am asigurat 
că toată lumea se 
simte binevenită.

Am folosit 
creativitatea și 
perseverența 
pentru a rezolva 
probleme.

Ne-am distrat 
și am sărbătorit 
realizările noastre!

Am explorat noi 
abilități și idei.

Am aplicat ce am 
învățat pentru a 
îmbunătăți lumea 
în care trăim.
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FIRST ® LEGO® League Challenge 
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.
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Care sunt cele patru părți ale FIRST LEGO League Challenge?

Notițe:

10 Caietului inginerului  I  Sesiuni

 Introducere  
(10 minute)

 Citiți paginile 4-9 care explică 
cum funcționează FIRST ® 
LEGO® League Challenge. 

 Acum că ați citit despre CARGO 
CONNECTSM, sunteți pregătiți să 
începeți.

  Sarcini  
(50 minute)

 Deschideți aplicația SPIKE™ 
Prime sau EV3 Classroom. 
Identificați lecția dorită.

Robot Trainer Unit: 
Moves and Turns
Parcurgeți activitățile ”Getting 
Started” înainte de începerea 

acestei sesiuni.

Getting Started:  
Start Here, Motors and 
Sensors

 Identificați abilitățile de 
programare și construcție pe 
care le-ați dobândit în această 
lecție ce v-ar putea ajuta să 
rezolvați misiunile.

 Întrebări de reflecție
• Cum puteți folosi abilitățile 

voastre fantastice de 
programare pentru a deplasa 
robotul până la un model de pe 
planșă?

• Poate robotul vostru să 
realizeze deja vreo misiune?

Sesiunea 1

Citiți 
regulamentul 

probei de robotică 
pentru detalii complete 

despre fiecare 
misiune.



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. 

LEGO, sigla LEGO, sigla SPIKE, MINDSTORMS și sigla MINDSTORMS sunt mărci înregistrate ale LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. 
Toate drepturile rezervate. FIRST ®, sigla FIRST ®, Gracious Professionalism® și FIRST ® FORWARDSM sunt mărci înregistrate ale For 

Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST). LEGO® este o marcă înregistrată a LEGO Group. FIRST ® LEGO® League și 
CARGO CONNECTSM sunt mărci deținute în comun de FIRST și LEGO Group. ©2021 FIRST și LEGO Group. Toate drepturile rezervate. 

©2021 Asociația pentru educație STEM creativă (CRESTEM) pentru versiunea în limba română. Toate drepturile rezervate.
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