команди
Приєднуйся!
“Робототехніка
робить тебе
щасливим, а FLL
- відкритим для
світу.”
Тетяна Калашник,
учасник FLL
“FLL зробив мене
терплячішим, а
також показав, що
я можу навчитися
більшому, ніж колись
міг уявити. І так, це
завжди було цікаво
та весело!”
Андре Бауман,
учаcник FLL
“Участь у FLL
допоможе
визначитись з
майбутньою
професією.”
Максим Кісільов,
учаcник FLL

FLL в Україні:
www.fll.in.ua
(044) 577 29 29

FIRST ® LEGO® League щороку
ставить перед дітьми завдання.
Команди, використовуючи
свою уяву та винахідливість,
мають з LEGO деталей,
датчиків, моторів та шестерень
сконструювати унікального,
автономного робота для
виконання різноманітних місій,
а також знайти власне рішення
загальносвітових проблем.
Команди FLL:
Будують, програмують,
розробляють стратегію та
тестують свого робота
Шукають інформацію в інтернеті,
спілкуються з науковцями,
відвідують бібліотеки, щоб
розробити та презентувати
власне рішення актуальної
загальносвітової проблеми
Розвивають навички критичного
мислення, співпраці, тайм
менеджменту, спілкування
та підвищують впевненість у
власних силах
Що потрібно для початку?
Комп’ютер
Реєстрація команди
Комплект для установки
полів FLL
Комплект LEGO® Mindstorms®

Завдання для команди:
Створити автономного робота
Запрограмувати робота
Дослідити загальносвітову
проблему
Презентувати новітнє рішення
Позмагатися на турнірі
Хто може створити команду?
До 10 дітей віком 9-16 років
разом з мінімум одним
дорослим тренером.
Сезон FLL:
Нові завдання з’являються
наприкінці серпня
Регіональні змагання
проходять у грудні-січні
Фінал Всеукраїнського турніру
відбувається у квітні-травні на
фестивалі “ROBOTICA”
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тренери
Приєднуйся!
“Головне завдання
дорослих - не
навчати, а
надихати дітей.”
Дін Кеймен,
засновник FIRST
“Без наших
неймовірних
наставників, мені,
певно, ніколи
б не вистачило
впевненості, щоб
розглянути науку
та технології як
власну майбутню
професію.”
Сара Торнхілл,
учасник FLL

FLL в Україні:
www.fll.in.ua
(044) 577 29 29

Ключовим компонентом
розвитку дитячого потенціалу є
мудре наставництво дорослих.
FIRST® LEGO® League (FLL®)
створює унікальний зв’язок
між дорослими та дітьмиучасниками.
Під керівництвом дорослих
учасники FLL мають можливість
відкрити для себе світ науки та
технологій, працюючи у дружній
команді.
Для тренерів досвід роботи з
роботами не є обов’язковим.
У FLL усю роботу виконують
діти. Тренери з нетехнічною
освітою можуть допомогти
у дослідженні, розробці та
презентації проекту, а також
допомагати командам в усіх
технічних питаннях.
Тренерами можуть стати:
Батьки
Вчителі
Викладачі університетів
Студенти університетів
IT-спеціалісти
80% тренерів кажуть, що
повернуться наступного року
97% тренерів рекомендують
іншим дорослим спробувати
взяти участь у FLL

Тренери FLL:
Надають цінну підтримку
кожному учасникові команди.
Це допомагає розвивати
навички технічного
конструювання та
міжособистістного
спілкування
Надихають дітей на нові
досягнення та відкриття
Члени команди поважають та
цінують своїх тренерів
Отримують натхнення та купу
енергії від участі у підготовці
команди
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