
FIRST ® LEGO® League Discover  
dezvoltă abilitățile necesare pentru abordarea 

învățării  STEM cu încredere

Ce au de făcut 
echipele? 
Echipe de elevi cu vârsta 
cuprinsă între 4 și 6 ani au 
primit probleme importante 
de rezolvat, conform unei 
tematici inspirate din lumea 
reală. Aceștia au conceput 
și construit diverse soluții, 
învățând cum să lucreze 
împreună pentru a-și dezvolta 
ideile. Folosind seturile LEGO 
Education STEAM Park, și-
au îmbunătățit construcțiile 
DUPLO și au împărtășit 
realizările lor cu alții.

FIRST ® LEGO® League Discover 
este cea mai nouă 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!
Construcția: Echipele vor 
lucra împreună la construirea 
unui model al echipei care 
să prezinte tot ce au învățat 
despre problema reală pe care 
au investigat-o.

Provocarea specială: Echipe 
diferite vor fi cuplate și vor lucra 
împreună pentru a proiecta și 
construi o nouă secțiune prin 
care să unească modelele lor.

Evaluarea: Pe măsură ce 
echipele lucrează, evaluatorii 
vor discuta cu fiecare copil 
despre ce și cum au cosntruit. 
Echipele vor folosi ”Caietul 
inginerului” pentru a explica și 
documenta conceptul realizat 
și munca depusă. 

Sărbătorirea: Evenimentul se 
va încheia printr-o ceremonie 
de premiere în care fiecare 
copil este sărbătorit pentru 
realizările sale uimitoare. 
Încrederea este sporită pe 
măsură ce copiii primesc 
recunoaștere pentru munca lor. 

Descoperiți mai multe la: www.firstlegoleague.ro
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