
FIRST ® LEGO® League Challenge
propune o aventură STEM 
motivantă și distractivă

Ce au de făcut 
echipele? 
Timp de aproximativ 12 
săptămâni, echipele de elevi cu 
vârsta cuprinsă între 9 și 16 ani 
au fost implicați în cercetare, 
rezolvare de probleme, 
programare și inginerie. 
Au construit și programat 
un robot LEGO® Education 
SPIKE™ Prime sau LEGO 
MINDSTORMS® și au dezvoltat 
un proiect de cercetare al cărui 
obiectiv a fost identificarea 
și rezolvarea unei probleme 
din lumea reală, conform cu 
tematică sezonului.

FIRST ® LEGO® League Challenge 
este cea mai longevivă divizie dintre 
cele 3 ale FIRST  LEGO League, 
program creat pentru a inspira copiii 
și tinerii să experimenteze, să își 
dezvolte gândirea critică, abilitățile 
de programare și proiectare prin 

intermediul unor activități practice 
și distractive de învățare STEM și 
robotică. Odată ce copiii progresează 
prin diviziile FIRST LEGO League 
(Discover, Explore și Challenge), 
ei sunt încurajați să ”avanseze” la 
FIRST ® Tech Challenge (12-18 ani) 

și/sau FIRST® Robotics Competition 
(14-18 ani).
Toate programele FIRST ® sunt 
dezvoltate având la bază ”Valorile 
Fundamenta le” ,  sărbător ind 
descoperirea, impactul, incluziunea, 
inovația, lucrul în echipă și distracția.

CE SE ÎNTÂMPLĂ AZI?
Sărbătorim munca depusă de echipe pe parcursul sezonului!
Jurizarea: Pe parcursul unei 
sesiuni de jurizare de 30 de 
minute, echipele vor prezenta 
ceea ce au învățat și vor primi 
sfaturi utile privind proiectarea 
robotului lor, însușirea valorilor 
fundamentale și proiectul de 
inovare realizat. Jurații vor 
evalua muncă echipelor pe 
baza formularelor de jurizare și 
vor oferi feedback pentru a le 
încuraja și inspira.

Proba de robotică: Pe lângă 
partea de jurizare, fiecare 
echipă va juca 3 meci de 2:30 
minute. 

Aici vor încerca să obțină 
cât mai multe puncte  posibil 
prin rezolvarea misiunilor din 
cadrul probei de robotică. Doar 
cel mai bun scor va fi luat în 
considerare. 

Proba de robotică le permite 
echipelor să demonstreze 
cât de bine funcționează 
robotul proiectat și programat 
de ei. Este posibil ca între 
meciuri să îi vedeți cum 
lucrează împreună să-și 
îmbunătățească robotul pentru 
următoarea rundă.

Arbitrii de la masa de concurs 
vor evalua și modul în care 
echipele încorporează 
Gracious Professionalism® – 
spiritul competiției prietenoase 
caracteristic tuturor 
programelor FIRST.

Când toate meciurile și 
sesiunile de jurizare se vor 
finaliza, echipele cu cele 
mai bune performanțe vor 
pleca acasă cu premii, dar 
toate echipele vor participa la 
sărbătorirea unui sezon reușit.

Descoperiți mai multe la: www.firstlegoleague.ro
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