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Introducere în FIRST® LEGO® League Challenge
Competiția prietenească stă la 
baza FIRST® LEGO® League 
Challenge, unde echipe formate din 
maxim 10 copii se concentrează 
pe cercetare, rezolvare de 
probleme și inginerie - construirea 
și programarea unui robot LEGO® 
care rezolvă misiunile probei de 
robotică. De asemenea, echipele 
participă la un proiect de inovare 
pentru a identifica și rezolva o 
problemă relevantă din lumea 
reală. 

FIRST LEGO League Challenge 
este una dintre cele trei divizii 
ale programului FIRST LEGO 
League, bazate pe grupe de vârstă. 
Acest program inspiră tinerii să 
experimenteze și să își dezvolte 
încrederea de sine, gândirea critică 
și aptitudinile de proiectare prin 
intermediul unei abordări practice 
de învățare STEM. Programul 
FIRST LEGO League a fost creat 
ca urmare a parteneriatului dintre 
FIRST® și LEGO® Education.

Bine ați venit la FIRST ® FORWARDSM și CARGO CONNECTSM

Bun venit la sezonul FIRST® 
FORWARDSM. Provocarea 
acestui an a FIRST LEGO 
League Challenge se numește 
CARGO CONNECTSM. Copiii vor 
învăța despre cum marfa este 
transportată, sortată și livrată la 
destinațiile potrivite. Pe măsură 
ce sistemele de transport sunt 
tot mai solicitate, copiii trebuie 

să regândească modul în care 
bunurile sunt transportate dintr-un 
loc în altul. Avem puterea să 
construim un nou model de urmat și 
să inventăm viitorul transporturilor. 
Viitorul începe aici, cu voi. 

Pe parcursul sesiunilor, echipa 
va experimenta procesul de 
proiectare inginerească. Echipa 

va identifica, proiecta și crea 
soluții pe care apoi le va testa și 
îmbunătăți în mod repetat. Echipa 
va împărtăși și comunica cu ceilalți 
ceea ce au învățat. Formularele 
de evaluare folosite în jurizare 
evidențiază procesul de proiectare 
inginerească folosit pentru a crea 
robotul și soluțiile proiectului de 
inovare.

Lucrul în echipă
Echipa va crea propriul robot pentru 
a concura la proba de robotică și va 
proiecta soluția sa pentru proiectul 
de inovare.

Membrii echipei vor fi încurajați să 
lucreze împreună, să se asculte 
unii pe alții și să împărtășească 
ideile lor cu ceilalți.

Rolurile din echipă sunt incluse 
în caietul inginerului. Folosirea 
rolurilor ajută echipa să funcționeze 
mai eficient și permite implicarea 
fiecărui membru al echipei.
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Ce resurse sunt necesare echipei?

Set robotică LEGO® Education

Dispozitive electronice
Fiecare echipă va avea nevoie de un echipament 
compatibil, precum PC, laptop sau tabletă. Înainte de 
prima sesiune, trebuie să instalați software-ul potrivit 
(LEGO Education SPIKE sau LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 Classroom) pentru echipamentul 
ales. Pentru cerințele hardware și descărcarea 
software-ului, vizitați legoeducation.com/downloads.

Terenul de joc CARGO CONNECTSM

Terenul de joc este livrat într-o cutie ce conține 
modelele misiunilor, planșa de joc și câteva materiale 
adiționale. Echipa trebuie să asambleze modelele 
cu mare atenție, urmând instrucțiunile furnizate. 
Asamblarea se va face în sesiunile 1-4: Vedeți 
www.firstlegoleague.ro. 
Materialele adiționale includ sistemul de fixare 3M™ 
Dual Lock™, brelocuri și plăcuțe cu sezonul pentru 
membrii echipei.

Masa și planșa de joc
Amenajați o masă cu planșa de 
joc în sala de clasă sau în locul 
de întâlnire. Chiar dacă nu puteți 
construi întreaga masă, este foarte 
util să construiți măcar cei patru 
pereți laterali. De asemenea, este 
posibil să folosiți planșa direct pe 
podea. Pentru a afla mai multe 
detalii, inclusiv cum să construiți  
o masă, consultați  
www.firstlegoleague.ro.

Set de bază Set de extensie (necesar) Set de bază Set de extensie (recomandat)

LEGO MINDSTORMS® Education EV3LEGO Education SPIKE™ Prime
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Structura sesiunilor
Introducere 
(10 minute)

Sarcini echipă 
(100 minute)

Discuții 
(10 minute)

Sesiunea 1 Descoperirea 
provocării

Lecția de  
robotică 1

Sugestii de proiect: 
eficiență Discuții

Sesiunea 2 Exemple privind: 
incluziunea

Lecția de  
robotică 2

Sugestii de proiect: 
siguranță Discuții

Sesiunea 3 Obiective și 
procese de lucru

Lecția de  
robotică 3

Sugestii de proiect: 
accesibilitate Discuții

Sesiunea 4 Exemple privind: 
descoperirea

Lecția de  
robotică 4

Sugestii de proiect: 
conexiuni Discuții

Sesiunea 5 Stabilirea numelui 
și siglei echipei Misiunea ghidată Identificarea 

proiectului Discuții

Sesiunea 6 Exemple privind: 
lucru în echipă

Pseudo-codul și 
strategia misiunilor

Planificarea 
proiectului Discuții

Sesiunea 7 Gracious 
Professionalism®

Rezolvarea 
misiunilor

Dezvoltarea soluției 
proiectului Discuții

Sesiunea 8 Exemple privind: 
Coopertition®

Rezolvarea 
misiunilor

Evaluarea și 
testarea soluției 

proiectului
Discuții

Sesiunea 9 Exemple privind: 
inovarea

Iterarea și 
îmbunătățirea 

soluției robotului

Iterarea și 
îmbunătățirea 

soluției proiectului
Discuții

Sesiunea 10 Exemple privind: 
impactul

Iterarea și 
îmbunătățirea 

soluției robotului

Planificarea 
prezentării 
proiectului

Discuții

Sesiunea 11 Cărți de joc cu 
echipa

Planificarea 
prezentării 
robotului

Exersarea 
prezentării 
proiectului

Discuții

Sesiunea 12 Exemple privind: 
distracția

Exersarea meciuri 
de robotică

Repetiția generală 
a prezentărilor Discuții

Fiecare sesiune începe cu o introducere și se 

încheie cu Discutarea lucrurilor nou învățate. Mai 

multe detalii despre aceste activități se găsesc în 

paginile urmĂtOare, împreună cu iNdicaȚii Și SuGeStii 

ce vă vor ajuta să țineți sesiunile reSpective.



 Împărtășiți cu echipa 
materialele video 
disponibile pe canalul de 
YouTube al FIRST LEGO 
League.

 Sunt recomandate două 
dispozitive, unul pentru 
robot iar celălalt pentru 
proiect. Puteți utiliza 
dispozitive adiționale 
pentru construcția 
modelului misiunii.

 Activitățile din cadrul 
sesiunilor sunt pentru 
aplicațiile LEGO 
Education SPIKE PRIME 
sau MINDSTORMS 
Education V3 Classroom.

 Asigurați-vă că, 
controller-ul și dispozitivul 
sunt puse la încărcare, la 
sfârșitul sesiunii.

 Legătura cu proba de 
robotică: puneți echipa 
să găsească un plan 
ce stabilește modul în 
care robotul ajunge la un 
model sau o zonă țintă.
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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.
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Obiective
• Echipa va învăța cum să conecteze și să folosească senzorii și motoarele. 

• Echipa va face conexiuni între modelele misiunilor și sugestiile pentru proiectul de inovare, privind eficiența.

Sesiunea 1

Durata eStiMatĂ eSte FurniZatĂ 

pentru fiecare parte a sesiunii.

Fiecare sesiune are o 

Întrebare introductivă și 

spațiu disponibil pentru 

răspunSurile echipei. 

Fiecare sesiune din caietul 

inGinerului are uN Spațiu 

liber uNde echipa va nota 

păreri, idei, diagrame 

și ObServații în mod 

colaborativ.

unele sesiuni 
vor avea câteva 

sFaturi utile 
pentru echipă.
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 Furnizați echipei 
instrucțiunile de 
asamblare pentru 
pachetele1-4.  
Acestea se pot găsi 
accesând link-ul:   
www.firstlegoleague.ro.

 Echipa va avea nevoie de 
pachetele 1-4 din setul 
Challenge. Piesele mai 
mari pot fi într-un pachet 
LEGO nenumerotat.

 Solicitați echipei să 
noteze toate ideile 
generate sub forma unei 
liste în caietul inginerului 
sau în altă parte.

 Plasați modelele 
construite pe planșă, 
folosind Dual Lock™ 
în conformitate cu 
instrucțiunile de pregătire 
a terenului de joc din 
regulamentul probei de 
robotică.

 Alocați timp pentru 
curățenie și plasați toate 
modelele neterminate 
și piesele acestora 
într-o pungă de plastic 
resigilabilă.
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Sugestii pentru proiectul de inovare
Un mod de transport mai eficient aduce numeroase beneficii.
Cum puteți face călătoria mărfurilor mai eficientă? 

Gândiți-vă la…
• Costul transportului mărfurilor.
• Timpul necesar transportului mărfurilor.
• Energia utilizată pentru a transporta mărfurile
• Cum ne asigurăm că marfa ajunge intactă.

Modelele pe care le-ați construit în această sesiune sunt legate de 
misiunile din cadrul probei de robotică și reprezintă modalități de 
îmbunătățire a eficienței transportului de mărfuri.

Idei:

CARGO CONNECTSM 11

  Sarcini  
(50 minute)

 Citiți sugestiile pentru proiect. 

 Construiți modelele ”Eficiență” 
din pungile 1-4, folosind 
instrucțiunile 1-4.

 Citiți regulamentul probei de 
robotică. Acesta va fi o resursă 
importantă pe parcursul tuturor 
sesiunilor.

 Analizați misiunile care sunt 
legate de modelele pe care le-ați 
construi. 

 Discutați cum modelele 
misiunilor au legătură cu 
sugestiile pentru proiectul de 
inovare.

 Discutați și notați ideile voastre 
care au legătură cu sugestiile 
pentru proiect.

 Discuție  
(10 minute)

 Adunați-vă în jurul planșei de 
concurs.

 Plasați fiecare model la 
locul lui. Vedeți secțiunea 
”Pregătirea terenului de joc” din 
regulamentul probei de robotică.

 Arătați ce ați învățat să faceți cu 
robotul.

 Arătați cum funcționează 
modelele și explicați legătura lor 
cu sugestiile pentru proiectul de 
inovare.

 Discutați întrebările de reflecție.

 Mențineți curat și ordonat locul 
în care vă întâlniți și vă pregătiți.

 Întrebări de reflecție
• Vreunul din modelele misiunilor 

vă face să vă gândiți la idei bune 
pentru proiectul de inovare?

• Ce ați putea crea pentru a face 
mai eficient transportul unui 
anumit produs?

Eficiență

Utilizați codul QR 
de pe teren pentru a 
găsi instrucțiunile de 

construcție.
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Eficiență

La pagina 4 din ghidul probei de robotică veți găsi un rezumat cu 

modelele misiunilor și NuMĂruL pachetelor corespunZătoare.

Sugestiile pentru 

proiectul de inovare 

oferă echipei puncte 

de pOrnire pentru 

proiectul lor și 

explică cum modelele 

misiunilor au LeGĂturĂ 

cu tematica SeZONuLui.

echipa poate folosi 

aceste Întrebări în 

cadrul discuțiilor de la 

sFârșitul sesiunii. acestea 

sunt o modalitate 

importantă priN care 

echipa aNaLiZeaZĂ 

progresele făcute pe 

parcurSul unei sesiuni.
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Sfaturi pentru antrenor
Fiecare sesiune din acest ghid este de două ore. Dacă este necesar, puteți împărți fiecare sesiune în două 
întâlniri separate de câte 60 de minute, punând echipa să completeze fiecare pagină în 60 de minute. 
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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.




