The FIRST LEGO League: TRENERIAI
®

®

Suaugusiųjų dalyvavimas vadovaujant

!

komandoms turi didelę reikšmę - jų pagalba
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labai svarbi ugdant jaunųjų išradėjų
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potencialą. FIRST® LEGO® League (FLL®)
sukuria sąlygas užsimegzti stipriam ryšiui trap
skirtingų kartų atstovų.
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Treniruojami suaugusiųjų, o kartais ir vyresnių
aukštųjų mokyklų FIRST komandos narių, FLL
dalyviai turi galimybę tyrinėti mokslinius
principus ir atlikti praktiką, besikeisdami
vaidmenimis, turėdami galimybę palyginti
savo ir suaugusiojo komandos vadovo veiklą,
ir geriau suprasti abiejų pusių pareigas, vertę
ir iššūkius.
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Treneriams patirtis nėra būtina. FLL
varžybose darbą atlieka vaikai. Mentoriai gali
pasiūlyti aktualias temas, naudingą tyrimą,
patarti ruošiant projektą ir jo pristatymą,
administruoti komandos veiklą.

FLL treneriai:

SMAGIŲ NUOTYKIŲ IR
NAUJŲ POTYRIŲ,
SMALSUOLIAI!

FLL TRENERIAI:
Betarpiškai bendrauja su
jaunesniaisiais komandos nariais tai padeda ugdyti ir jų technines ir
asmenybės įgūdžius;

■

Specialistai;

■

Mokytojai

■

Profesoriai

■

Tėvai

■

Aukštųjų mokyklų studentai

■

Kitų FIRST varžybų dalyviai (vyresni)

Suteikia galimybę ir padeda
užbaigti darbą
Yra labai vertinami ir
gerbiami visos komandos

80% FLL trenerių noriai grįžta

Turi galimybę pasisemti energijos
ir įkvėpimo dalyvaudami šioje
veikloje

tęsti savo veiklą ir kitame sezone

DAUGIAU APIE VARŽYBAS

97%

trenerių rekomenduotų
kitiems suaugusiems pasinaudoti
galimybe būti komandų treneriais
WWW.FI RSTLEGOLEAG U E.ORG
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The FIRST LEGO League: KOMANDOS
®

!
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FIRST® LEGO® League (FLL®) – tai iššūkis
ir įkvėpimas jauniesiems išradėjams.
Komandos, pasitelkusios smalsumą ir
vaizduotę, savo idėjas įgyvendina iš LEGO
detalių, jutiklių, variklių, dantračių konstruo-
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damos unikalius robotus, kurie gali savarankiškai vykdyti misijas (varžybų užduotis).
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FLL KOMANDOS:
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■ Tyrinėja ir parengia veiksmų strategiją,

UK

kuria dizainą, konstruoja, programuoja,
galiausiai išbando savo sukurtus robotus;
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SMAGIŲ NUOTYKIŲ IR
NAUJŲ POTYRIŲ,
SMALSUOLIAI!

■

Suprogramuoti jį;
Ištirti, identifikuoti realios
šiuolaikinės aplinkos iššūkius;
Sukurti inovatyvų sprendimą;
Pristatyti savo darbą;

Turi galimybę susirungti su bendraamžiais
gyvybės kupiname, panašiame į sporto
rungtynes turnyre, pasisemti naujų idėjų.

Varžytis turnyre

KAS SUDARO KOMANDĄ?

Komandos, norinčios dalyvauti turi turėti
įrangą: bent vieną robotą ir varžybų lauką;

■

Sukonstruoti robotą;

Dirbdami komandoje dalyviai lavina kritinio
mąstymo, laiko planavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos įgūdžius – tai skatina
pasitikėjimą savimi;

NUO KO PRADĖTI...

■

KOMANDOS UŽDUOTYS

Ieško informacijos internete, konsultuojasi
su mokslininkais, lankosi bibliotekose,
tuomet parengia pristatymus, kuriuose
nagrinėjamos realios šiandieninio pasaulio
problemos

■

Rugsėjo pradžioje paskelbiama nauja
varžybų tema;
Turnyrai Lietuvoje prasideda spalio
mėnesį; Draugiški turnyrai gali būti
organizuojami visus metus

■

Paprastai iki kovo mėnesio pabaigos
vyksta kvalifikaciniai turnyrai, pusfinaliai
ir finalas, kurio nugalėtojai patenka į
Europines varžybas.

WWW.FI RSTLEGOLEAG U E.ORG
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Komandos nariai gali būti nebūtinai
mokiniai, tai ir besimokantieji namuose,
būrelio draugai, kaimynai, draugijų nariai
ir kiti, besidomintys technologijomis;
Komandą sudaro iki 10 vaikų nuo 9 iki 16
metų amžiaus;
Privalomas bent vienas suaugęs vadovas.

DAUGIAU APIE VARŽYBAS
WWW.FLL.LT
WWW.ROBOTIKOSAKADEMIJA.LT
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The FIRST LEGO League: SAVANORIAI
®

®

FIRST® LEGO® League (FLL®) – tai savęs
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atradimo kelias ne tik komandoms bet ir
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pagalbininkams savanoriams. Prisidėdami
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organizuojant šį renginį jie įgaus naudingos
gyvenimiškos patirties, įdėjų, įkvėpimo ir
komandinio darbo, lyderystės įgūdžių, lavins
kūrybiškumą. profesionalumą.
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FIRST savanoriai...
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■ Bendruomenės vadovai, remenčiųjų įmonių
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darbuotojai, universitetų studentai,
darbuotojai, mokytojai, tėvai ir kiti, norintys ir
pasirengę padėti auginti naująją technologijų
kartą - jaunuosius išradėjus
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FLL savanoriai :
■

■

SMAGIŲ NUOTYKIŲ IR
NAUJŲ POTYRIŲ,
SMALSUOLIAI!

■

■

Padeda mokslą ir technologijas
jaunuoliams pateikti smagiai ir įdomiai;

KAIP GALITE PRISIDĖTI?
Būti komandos treneris ar mentorius

Padeda formuoti jaunosios kartos
mąstymą, kūrybiškumą, vertybes;

Savanoriauti FLL renginyje
Būti teisėju, vertintoju

Daro teigiamą įtaką vaikų ateičiai
Patys dalyvaudami šioje veikloje pasisemia
energijos ir įkvėpimo.

Padėti rasti lėšų šiai veiklai
Pasidalinti informacija ir FLL idėjomis
su kitais, paskatinti naujus narius,
komandas prisijungti

52000

savanorių visame pasaulyje
dalyvauja FLL

80%

FLL trenerių noriai
grįžta tęsti savo veiklą ir
kitame sezone

WWW.FI RSTLEGOLEAG U E.ORG
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The FIRST LEGO League: UNIVERSITETAI
®

FLL organizacija gali pasidžiaugti kad yra
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sudariusi ne vieną partnerystę su pasaulyje
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žinomomis ir gerbiamomis aukštąjį
išsilavinimą teikiančiomis institucijomis.
Universitetai yra labai vertingas savanorių,
mentorių, trenerių šaltinis. Studentai,
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administracijos darbuotojai gali prisijungti
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prie FLL veiklos ir pasidalinti savo
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vadovavimo ir moksline patirtimi būdami
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komandų treneriais;
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Universitetai taip pat gali suteikti patalpas ir
įrangą FLL renginiams.
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NAUJOJO HAMPŠYRO UNIVERSITETE
ATLIKTOS APKLAUSOS REZULTATAI...
Organizacijos FIRST programos ruošiant
mokinius indėlis yra akivaizdus: stojantieji į

SMAGIŲ NUOTYKIŲ IR
NAUJŲ POTYRIŲ,
SMALSUOLIAI!

KAIP PRIE FLL GALI
PRISIDĖTI UNIVERSITETAI?

universitetą šios programos dalyviai yra
išsilavinę daugelyje svarbių sričių, turi
reikiamų įgūdžių.

Gali suteikti patalpas ir įrangą
FLL renginio metu

Mokslo institucijos visada suinteresuotos ir

Pasiūlyti
savanorių;

ieško vertingų ir prasmingų lavinimo
programų. FIRST programa yra būtent tokia.

Universiteto rinkodaros ir
inžinerijos studentai gali padėti
komandų mentoriams ir teisėjams.
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Padėti kontaktuoti su mokyklomis,
informuoti ir pritraukti daugiau
komandų
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