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Ласкаво просимо до FIRST® LEGO® League!

FIRST LEGO League (FLL®) є міжнародною дослідницько-орієнтованою
програмою, що спрямована на навчання дітей віком від 9 до 16 років науці,
технології та командній роботі.
FLL – це партнерство між некомерційною організацією FIRST (For Inspiration and
Recognition of Science and Technology – Заради натхнення та визнання у сфері
науки і технології) та LEGO Group. Перший сезон FLL® пройшов у 1998 році.
На сьогодні вже більше 230000 учнів з 80 країн беруть у ньому участь.
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Чому FIRST® LEGO® League
ідеально підходить вашій школі
Проведені дослідження показують, що робота в рамках FIRST LEGO League (FLL®),
посилює інтерес учнів до науки та технології. У FLL це стає можливим завдяки
практичному та привабливому методу залучення учнів до предметних областей.
FIRST LEGO LEAGUE ЯК ОСВІТНІЙ РЕСУРС...
•
•
•
•
•

Сприяє заняттям учня
Дозволяє диференціацію
Сприяє самостійному навчанню
Закликає до практичного навчання
Створює реальні міжособистісні зв’язки

ВАШІ УЧНІ БУДУТЬ РОЗВИВАТИ ТА ЗАСТОСОВУВАТИ НАВЧАЛЬНІ НАВИЧКИ,
НЕОБХІДНІ В 21 СТОЛІТТІ, ЩОБ...
• Визначати відповідні джерела інформації, використовуючи для цього різні ресурси
• Використовувати мовні та комунікативні навички
• Розуміти науковий метод формулювання гіпотез, тестувань, оцінювань та
відкидання/підтвердження гіпотез
• Працювати в складі команди
ВАШІ УЧНІ ТАКОЖ БУДУТЬ РОЗВИВАТИ ТА ЗАСТОСОВУВАТИ НАБУТІ
ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ДЛЯ...
• Розробки, оцінювання та зміни своїх конструкторських задумів
• Вивчення понять вводу, обробки та виведення даних, важливості зворотного
зв’язку в системах управління
• Розуміння того, як складні системи діляться на підсистеми
• Застосування наявних знань з математики
• Участі в обговореннях, що залучають математичні дані результатів дослідження

“Проект слугував нагадуванням про те, що я вважаю головним в діяльності
вчителя: коли учні зосереджуються на ідеї, слідують їй та працюють над
вирішенням поставленої проблеми; зрештою вони виступають з остаточним,
ґрунтовним проектом, що містить чіткий зв’язок між теорією та практикою
- чогось більшого годі й вимагати.”
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Ефективний і привабливий спосіб навчання для хлопців і дівчат – це не єдина перевага
FLL®. Є більш серйозні причини існування FIRST® LEGO® League. За результатами
багатьох досліджень, проведених протягом останніх 10 років, спостерігається
зниження інтересу студентів до науки і технологій, що є, безперечно, тривожним
сигналом.
ЧОМУ УЧНІ МЕНШЕ ЗАЦІКАВЛЕНІ В НАУЦІ?
Одне з досліджень, проведених Європейською комісією, показує, що існує зв’язок
між ставленням до наукових предметів і способом їх викладання. У звіті про наукову
освіту, складеному Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
наголошується на необхідності тісного звязку навчання з реальним світом. ЮНЕСКО
(Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) закликає до
дослідницького підходу, що здатен розкрити природний творчий потенціал всіх дітей.
Для FIRST LEGO League ці думки – близькі та зрозумілі. Це чудовий спосіб оновлення
освітньої практики, оскільки базується на відповідному досвіді реального життя та
надихає учнів до знаходження творчих рішень актуальних проблем.
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• Використання наукових
методів для вирішення
проблем
• Навички роботи
з комп’ютером та
використання технічних
термінів
• Глобально важлива нова
практична тема щороку
• Різноманітні методи
дослідження та ресурси

FLL® розвиває

КОМП’ЮТЕРНА
ГРАМОТНІСТЬ

• Тренери та викладачі
скеровують та курують учнів
під час підготовки
• Винайдення життєздатних
рішень та виконання
поставлених задач в
результаті проведення
експериментів

ВИНАХІДЛИВЕ
МИСЛЕННЯ

Базова наукова,
економічна та
технологічна грамотність

Адаптованість,
вирішення труднощів та
самоконтроль

Зорове та інформаційне
сприйняття

Зацікавленість, творчість
та завзяття

Мультикультурна
компетенція та загальна
ерудиція

Мислення вищого
порядку та здоровий
глузд

навички 21 століття
ЕФЕКТИВНА
КОМУНІКАЦІЯ
Робота в команді,
співпраця та
міжособистісні зв’язки
Особиста, суспільна
та громадянська
відповідальність
Інтерактивне спілкування

• Основні Цінності FLL, що
включають командну роботу,
співпрацю, Gracious
Professionalism®
• Різноманітність презентаційних
методів і навичок

ВИСОКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ
Визначення пріоритетів,
планування та
орієнтованість на результат
Ефективне використання
наявних інструментів
Можливість виготовити
актуальні високоякісні
вироби

• Управління часом та проектна
організація для досягнення цілей у
стислі терміни
• Створення моделей та прототипів
для демонстрації інноваційних
розробок

“Важливо працювати з FLL у школі, тому що проект кидає виклик дітям. Вони
працюють поза межами звичного шкільного середовища та використовують
освітні ресурси, з якими вони, як правило, не часто стикаються (академічні,
науково-дослідницькі та комерційні середовища). Учні отримують знання, які,
в свою чергу, сприяють підвищенню позитивного ставлення до навчання. Вони
навчаються оцінювати та приймати рішення, деякі з котрих, можливо, їм
доведеться переглянути на більш пізньому етапі.”
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Що таке FIRST® LEGO® League та як це
працює?
FLL® є програмою проектного типу. За останні роки учні, беручи участь у програмі,
стикнулися з низкою щорічних тем. Вони включають в себе:
•
•
•
•
•
•

Глобальний клімат
Допомога людям з обмеженими можливостями
Нанотехнології
Захист океанів
Безпечне зберігання продуктів харчування
Допомога літнім людям в їхніх прагненнях лишатись самостійними, активними та
згуртованими.

В підготовці змагань беруть участь педагоги та предметні експерти зі сфер науки,
промисловості та бізнесу.
ЗМАГАННЯ FIRST LEGO LEAGUE СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ ЧАСТИН:
• дослідницьке завдання під назвою “Проект”, що передбачає дослідження та пошук
учнями інноваційних ідей для вирішення певної реальної проблеми
• “Гра роботів”, що передбачає конструювання учнями робота LEGO® MINDSTORMS®
та програмування його для виконання місій на спеціальному полі з перешкодами
• “Основні цінності” – процес роботи, який проходять учні для того, щоб отримати
важливі життєві навички, такі як вирішення проблем, критичне мислення, творчість
і командна робота.

Проект і Гра роботів – це те, що роблять учні.
Основні цінності – те, яким чином вони це роблять.
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“FLL надає учням можливість відчувати радість від досліджень та відкриттів.
Проблема має більше, ніж одне рішення, і важливо, щоб учні це усвідомили,
оскільки більшість шкільних завдань зазвичай орієнтовані на пошук однієї
єдиної правильної відповіді.”

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Щорічна програма дозволяє учням поринути в творчий процес, що передбачає роботу
в команді. Їхнє завдання полягає у вирішенні проблем та знаходженні рішення в
межах стислого терміну – так, як у реальному житті. Етапи роботи наступні:
• Формується команда, до складу якої входять до 10 учнів та щонайменше один
дорослий тренер або вчитель.
• Команда реєструється у партнера FIRST® LEGO® League у своїй країні або своєму
регіоні
• Завдання оголошується в прямому ефірі в Інтернеті в період з кінця серпня до
початку вересня
• Командам дається від 8 до 10 тижнів для проведення дослідження, знаходження
інноваційного рішення вибраної проблеми, підготовки і проведення своїх
презентацій
• Команди змагаються в регіональних турнірах і представляють свою роботу журі, що
складається з експертів та волонтерів
• Переможці регіональних турнірів проходять до національних турнірів
• Переможці національних турнірів можуть отримати шанс відвідати міжнародні
турніри.
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Створення простору для
FIRST® LEGO® League
FIRST LEGO League - приємна та захоплююча можливість збагатити перебіг
ваших занять, розширивши межі навчального плану. Багато вчителів об’єднують
це з конкретною дисципліною, зазвичай з наукою, математикою або мовою. Інші
впроваджують FLL як міждисциплінарний проект. Спосіб, в який це буде застосовано,
залежить від Вас. Нижче наведені деякі пропозиції.
ОРГАНІЗАЦІЯ
У склад команди можуть входити до 10 учнів. Ви можете зареєструвати більше команд
або створити додатковий урок FLL® для того, щоб забезпечити кожному учаснику
команди найкращий досвід навчання. Відгуки вчителів свідчать про те, що обидва ці
підходи вдалі. Процес підготовки також можна організувати як позакласну діяльність
або в рамках шкільного батьківського проекту.
На початкових фазах проекту та конструювання робота намагайтесь дати кожному
можливість працювати разом над завданням. Потім проведіть “ярмарок вакансій” та
нехай кожен учень зголоситься на виконання роботи, яка його цікавить. Таким чином,
ви зможете вибрати найсильніший склад команди, а точніше той, який дає найбільше
натхнення для окремих дітей або декількох у парі.
Співпраця є невід’ємною частиною FIRST LEGO League. Тому у випадку розділення
команди на дрібніші робочі групи, переконайтеся, що їхні зустрічі проходять регулярно.
Це також корисний спосіб для менших груп отримати зауваження та пропозиції від
інших учасників.
Одним з найефективніших шляхів застосування FLL є заохочення дівчат до участі в
завданнях, пов’язаних з роботами. Як правило, дівчата схильні вибирати завдання,
які стосуються Проекту, якщо їх не заохочувати в інших напрямках.
ДІЯЛЬНІСТЬ КУРАТОРА
Створіть умови, що допоможуть учням впоратись із завданням, виступаючи як
куратор. Створіть умови, керуйте процесом, а також заохочуйте учнів розмірковувати
над своєю роботою. Декілька порад щодо того, як це може відбуватися:
• Створення умов – встановіть правила для співпраці в команді(ах) та підтримуйте
мотивацію учнів.
• Управління процесом – м’яко направляйте команду вперед, вирішуйте всі конфлікти
та, найголовніше, впевніться в тому, що всі учні задіяні в процесі і що цінність
внесків всіх учнів однакова.
• Заохочення до розмірковування – ставте питання, але задля заохочення учнів не
відповідайте на них до знаходження ними власних рішень. Ваші питання повинні
бути дослідницькими, проблемними та мотивуючими.
“Робота з FIRST LEGO League надає учням можливість співпрацювати, щоб
отримувати певну кваліфікацію і перетворювати теорію у практику. Концепція
пропонує безліч різних завдань, від презентацій до програмування, що в
результаті підвищує компетентність.”
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“Я бачив включеність в роботу, набагато глибшу від тої, що ви зазвичай
спостерігаєте на уроці. Учні залишаються ще на декілька годин після звичайних
шкільних занять. Зрештою, їх потрібно буквально “змушувати” піти додому.”

ВИМОГИ ДО ЧАСУ
Команді, як правило, дається від 8 до 10 тижнів між оголошенням теми Змагання
і першим регіональним турніром. Ось кілька способів планування роботи в рамках
FIRST® LEGO® League:
• Проведіть один повний тиждень занять, а решту часу – по декілька уроків на тиждень
• Проводьте один або два уроки на тиждень протягом всього проекту
• Присвятіть програмі два повні тижні
• Проводьте один або два дні на тиждень протягом проекту, залишаючи дітей після
уроків.
Опитування показують, що, готуючись до змагань, команди витрачають п’ять-шість
годин на тиждень. Знайте, що нові команди або команди з молодшими учасниками,
можливо, потребуватимуть більше часу, тоді як старшим і більш досвідченим командам
буде потрібно менше часу. Часто команди настільки захоплюються виконанням
завдання, що мимоволі можуть витрачати шкільні перерви або позакласний час на
те, щоб попрацювати над програмою.
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“FLL – це діяльність, що від початку і до кінця вимагає повної самовіддачі.
Це сучасне навчання, фундаментом якого є дослідження, а головна увага
надається об’єднанню зусиль відповідно до віку, статі, інтересів та рівня
знань кожного з учасників.”
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Початок роботи
Після того, як ви вирішили приєднатися до FIRST® LEGO® League, розпочати роботу
легко. Серед іншого, вам знадобиться комп’ютер та ще деякі речі.
PC АБО MAC
Вам знадобиться комп’ютер для того, щоб:
• Зареєструвати команду
• Дізнатись більше про Змагання та правила
• Дослідити тему Змагання
• Запрограмувати робота LEGO® MINDSTORMS®
• Завантажити інструкцію з конструювання для місій
“Гри Роботів”
• Зробити презентації, що будуть оцінені на турнірі FLL®.
РЕЄСТРАЦІЯ КОМАНД
Зареєструвавшись, ви зможете взяти участь в турнірі та будете мати можливість
придбати комплект для установки полів FIRST LEGO League. Відвідайте веб-сайт
http://www.FLL.in.ua або зв’яжіться з організатором за телефоном (044) 577-29-29 для
отримання детальної інформації.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОЛІВ FIRST LEGO LEAGUE
Комплект полів – це місце, де на практиці відбувається “Гра Роботів”. Комплект для
“Гри Роботів” змінюється щороку і зазвичай замовляється тоді, коли ваша команда
пройшла реєстрацію. Декілька команд можуть користуватись одним комплектом
поля. Комплект складається з:
• Килимка (поля)
• Елементів LEGO для побудови “місій” для “Гри Роботів”
• Самоклеючу поверхню «3M» для закріплення моделей місій до поля.
Вам також може стати у нагоді стіл для розміщення поля. Під час турніру для змагання
вам будуть надані столи на місці. Ви можете знайти інструкції про те, як побудувати
стіл на http://FIRSTLEGOleague.org/challenge/teamresources#preparation.
НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ РОБОТА LEGO MINDSTORMS
Кожній команді потрібно мати комплект LEGO Mindstorms. Ви можете використовувати
версії RCX®, NXT® або EV3. Цей набір буде містити всі елементи LEGO, необхідні
для побудови робота, програмований блок, датчики, двигуни та середовище для
програмування робота.
З питань придбання навчальних наборів LEGO Mindstorms та навчання тренерів FLL
відвідайте сайт ТОВ “Пролего”, дилера LEGO Education та партнера FIRST LEGO
League в Україні: http://www.prolego.org
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День турніру
День турніру сповнений хвилювання, нервовості, але, насамперед, веселощів. Цей
день також найкраще демонструє те, що, ми полюбляємо називати “Coopertition®”.
Цей термін поєднує співпрацю та змагання, виражаючи дух турніру, де люди зі всієї
країни, або навіть зі всього світу, щороку збираються разом, щоб енергійно долати
перешкоди.

МАТЧІ РОБОТІВ
Ваша команда візьме участь у, щонайменше, трьох матчах
в рамках “Гри роботів” на столах для змагання, тривалістю
2 хвилини 30 секунд.
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Кожна команда буде виступати перед суддями. Їм потрібно
представити три аспекти:
• “Проект”
• “Дизайн Робота”
• Як діти використовували “Основні Цінності” протягом
підготовки до турніру.

МІСЦЕ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КОМАНДИ
Команда розміщується у місці, яке називається “зона підготовки”
(“Pit-area”). Це їхня домівка протягом дня. Там можна встановити
дисплей, що демонструватиме робота, ідеї “Проекту”,
дотримання командою “Основних Цінностей”. Це місце
також зручне для обслуговування робота, зустрічей з іншими
командами та глядачами, або для відпочинку між матчами
роботів і суддівськими сесіями.

НАГОРОДИ
Після проведення командою своїх презентацій і матчів роботів,
судді зберуться для обговорення побачених презентацій і
вирішать, які команди заслуговують на нагороду. Критерії оцінки
можна знайти на www.FIRSTLEGOLeague.org/event/judging.
Церемонія закриття проводиться в кінці дня. Кожен, хто взяв
участь у змаганнях, отримує медаль, а нагороди будуть надані
командам-переможцям.
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“Проект FLL® показав, що можна викликати захоплення навіть у тих учнів,
що, зазвичай, не зацікавлені в шкільній роботі. Це нагода, що їх мотивує.”
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Приклад

Презентація Проекту

Назва команди: Team Fanatic

Ми – шкільна команда, в складі якої чотири дівчини і п’ять хлопців. В середньому
нам по 14 років.
НАЗВА РІШЕННЯ: SMARTBAND
В школі нам показували презентацію про технологію благодійності, і це змусило
нас замислитись. Коли нам доручили розробити проект, що потребував міркування
над можливими шляхами допомоги людям із залученням технологій, ми стали
особливо уважно досліджувати цю тему, врешті визначившись з нашою власною
ідеєю.
Літні громадяни мають багато проблем, які ми можемо усунути. Люди можуть
забувати, де знаходяться, мати труднощі з підйомом по сходах, і навіть така
дрібниця, як похід в магазин, може виявитись проблемою. Ми спілкувались з
літніми людьми, у тому числі з Еріком, який страждає на легку форму старечого
слабоумства, високий кров’яний тиск та цукровий діабет в легкій формі. Ми також
говорили з людьми, що займаються благодійністю та високими технологіями.
Наше рішення – це цифровий годинник Smartband, здатний допомогти літнім
людям. Ми сумлінно та наполегливо працювали над створенням зручного в
користуванні штучного інтелекту високого рівня, що допоміг би вирішити проблеми
Еріка, не вимагаючи від людини особливих зусиль.
Робота приладу ґрунтується на екрані OLED. Ці пристрої не товщі за аркуш паперу.
Також важливо відзначити, що на руці вони не виглядають незграбно. Це ми
продумали особливо детально.
ЯК ПРАЦЮЄ РІШЕННЯ
Ось як наш Smartband працює:
• Він має мапу, що отримує GPS-дані та таким чином визначає ваше
місцезнаходження, надаючи медичному персоналу можливість знайти вас у разі
потреби
• Прилад може вимірювати кров’яний тиск, пульс та вмикає попереджувальний
сигнал, якщо зафіксовано відхилення від норми
• Браслет може вимірювати температуру та рівень потовиділення
• Передавач під шкірою постійно вимірює рівень цукру в крові
• Спеціальний сигнал повідомляє користувачу, коли приймати ліки
• Браслет водонепроникний та має авіарежим
• Є функції дати та часу, як у звичайному годиннику
• Медичні служби отримують попередження у разі виникнення
надзвичайної ситуації
• Є можливість вбудувати ідентифікатор та медичну карту для того,
щоб працівники медичної служби могли сканувати інформацію,
що одразу ж з’являється на екрані.
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ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Нам видається, що придбання годинника має відбуватися не за примусом, а
цілком добровільно.
Його можна налаштувати відповідно до потреб користувача. Таким чином, якщо
це діабетик, годинник буде показувати лише рівень цукру в крові, і так далі. Крім
того, можна завантажити програмне забезпечення для родичів, щоб вони при
бажанні могли стежити за станом конкретного члена сім’ї.
Існує також етична дилема. Чи носили б ми самі таку річ? Наша відповідь – так,
носили б. І ми раді, що посеред одягу вони виглядають, немов прикраса, так, що
ми самі їх не помічаємо після того, як надягнули. Це просто стає звичкою.
ПОКАЗИ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Ми написали та відправили дві статті до нашої місцевої газети. Коли з’явилася
наша ідея, ми поспілкувались з лікарем та місцевим керівником притулку
для людей похилого віку. Ми також розмовляли з представниками місцевого
інноваційного центру Growth Factory, а також з Samsung і Tryg Foundation.
Ми представили наш проект батькам та іншим командам FLL®. Він всім
подобається та його вважають досить інноваційним, тому ми плануємо виступити
з ним на цьогорічному ярмарку інновацій для отримання більшої підтримки.
А ось дві теки, що містять всю нашу роботу над Smartband та ідеї, що виникали
в процесі та які ми можемо представити в місці для підготовки протягом турніру.
Багато зусиль пішло на обладнання нашого місця для підготовки. В результаті
у нас є два рекламні стовпи, заповнені фотографіями та описами Smartband
з фотографіями людей, що співпрацювали з нами під час розробки пристрою.
Працюючи в команді, ми спекли 300 тістечок та тематично їх оздобили, щоб
звернути увагу на нашу роботу з літніми людьми. Певно, ми роздаватимемо їх
кожному, хто в день турніру захоче взяти участь у нашому конкурсі, і, можливо,
скуштуємо декілька й самі.
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Приклад

Презентація Дизайну робота

Назва команди: Team Fanatic
Ось наш звіт по Дизайну робота.

Головним чином, на конструювання вплинуло те, що робот повинен бути якомога
меншим, оскільки місця на столі небагато. Він також має бути легким та його
конструкція має сприяти швидкому додаванню та зніманню маніпуляторів. Він має
тільки два колеса для переміщення по столу, а також дві опорні ноги. Містить датчики
кольору і датчики дотику на кожному боці, щоб він міг знати своє місцезнаходження
і знати куди їхати. Ми активуємо його, натискаючи на датчик дотику.
МАНІПУЛЯТОРИ
Маніпулятор “Машинка на ремінній передачі”: це простий засіб, який вдаряє
пластину, щоб виштовхнути “Собаку” зі своєї позиції та взяти її за допомогою
маніпулятора “Млинець”. В ньому застосовується пневматика та чотири ременірезинки для пересування.
Маніпулятор “Млинець”: бере “Собаку” і привозить її на базу, паралельно
розставляючи сині та жовті пластини. Він використовує третій мотор, який
під’єднуємо окремо.
Маніпулятор “Механічна рука”: використовує велику руку для виконання місій
“Ліки”, “Плита”, “Ігри з м’ячем”. Він також допомагає в таких місіях, як “Відеодзвінок”,
здійснює обертання “Кардіологічного апарату” та піднімає петлі зі “Стелажів”. Ми
запрограмували датчик кольору, використовуючи алгоритм.
Маніпулятор “Робота з деревом”: цей невеликий інструмент бере “Стілець”.
Він працює без двигуна і завдяки цьому в нас є час, щоб підготувати двигун для
наступного маніпулятора. Коли робот виконує цю дію, ми переміщуємо “Стілець”
так, щоб було більше місця для інших маніпуляторів.
Маніпулятор ”Останній заїзд”: це найбільш прогресивний маніпулятор. Він
привозить “Стілець” до столу та виконує такі місії, як “Боулінг”, “Садівництво”,
“Переходи” і “Силова вправа”. У нас є велика рука-каркас, що з’єднує робота
та маніпулятори. Спочатку базу залишає маленький маніпулятор, за ним слідує
великий. Маленький ставить “Стілець” на потрібне місце, потім великий маніпулятор
виконує місії “Силова вправа” та “Боулінг”. Останньою частиною завдання є рух
робота в зону фінішу, що означатиме завершення матчу.
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ПРОГРАМУВАННЯ
Всі блоки програмування зібрані в одну велику систему так, щоб вони
функціонували якнайшвидше. Наш робот має датчик кольору, що може
ідентифікувати маніпулятор, який додається. Це можливо завдяки нашому
розгорнутому алгоритму: програма починає виконуватись після натискання на
датчик дотику. На маніпуляторі “Механічна рука” є ще один датчик кольору, який
ідентифікує правильні “Ліки”. Програма використовується доти, доки не виявить
зелений колір. Інша частина програми складається з простих блоків руху.
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Приклад

Презентація Core Values

Назва команди: Team Fanatic
ВСТУП
В попередні роки ми отримали гарний досвід, працюючи з FIRST® LEGO® League,
і саме тому ми вирішили ще раз взяти в цьому участь. Наш тренер розділив нас
на групи, щоб забезпечити поєднання різного досвіду в кожній команді, тож серед
нас виявились як ветерани, так і новачки FLL®.
ЯК МИ СЛІДУВАЛИ ОСНОВНИМ ЦІННОСТЯМ
Найголовніше було те, що ми ставили перед собою цілі на кожному етапі, щоб
розуміти, коли саме і що нам вдається. Ми завжди оцінювали нашу роботу, та
докладали належних зусиль до кожного з етапів підготовки, як то програмування,
конструювання робота та наукове дослідження.
Оскільки ми готуємось факультативно, до нашої команди входять учні різних
класів, з різницею у віці до трьох років. Дійсно важливим було дати молодшим
учасникам відчути, що вони мають право голосу. Якщо з’являлась гарна ідея, ми
ділились нею, щоб скласти спільне чітке уявлення про можливості та проблеми.
Враховуючи те, що деякі з членів нашої команди - новачки, ми повинні були
впевнитися, що вони добре ознайомлені з FLL. Зрештою, під час підготовки вони
не відставали від ветеранів, та з нас вийшла добра команда. Таким чином, нікому
не доводилось лишатися із завданням сам на сам.
Команда була побудована на основі співпраці. Кожен мав змогу допомогти, і
ми завжди робили так, щоб люди, що більш обізнані в предметі, могли до цього
долучитися. Якщо хтось усвідомлював, де його слабке місце, всі ми дійсно вірили
в те, що разом можемо допомогти перетворити це в осередок сили. До того ж,
працювати разом набагато веселіше та цікавіше.
Дорослі та експерти також підтримували, і ми завжди старалися прислухатися до
сказаного ними. Ми також допомагали іншій команді з нашої школи, під назвою
Future Minds, оскільки вони молодші і менш досвідчені. Ми думаємо, що наша
допомога була корисною.
І, наостанок, дуже корисним для нас виявилось спілкування з дружньою командою
з США. Ми дізналися, як вони планують вирішувати ту саму проблему, над якою ми
працювали, і ми їм теж допомогли.
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За докладнішою інформацією про FIRST® LEGO® League відвідайте:
www.FLL.in.ua
www.FIRSTLEGOLeague.org
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