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Invitație
Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la lansarea oficială a Competiției
Regionale de LEGO Educațional – Brașov 2014, organizată de Departamentul de Design
de produs, Mecatronică și Mediu, din cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu a
Universității Transilvania din Brașov, în colaborare cu reprezentantul WRO România, în
vederea participării la World Robot Olympiad 2014.
Evenimentul va avea loc miercuri 12.03.2014, ora 15.30, în corpul C de pe Colina
Universității Transilvania din Brașov, amfiteatrul CP4.
Sunt invitați la această întâlnire profesori și tineri care doresc să afle amănunte despre
una dintre cele mai atractive competiții internaționale care stimulează și dezvoltă creativitatea
și spiritul inovativ în domeniile științei, tehnicii și tehnologiei.
Tinerii vor avea ocazia să dea frâu liber imaginației în dezvoltarea, construirea și
programarea unor aplicații mecatronice ingenioase cu ajutorul produselor LEGO®
MINDSTORMS™ (RCX, NXT sau EV3).
Modul de organizare al competiției este identic celui dezvoltat prin prestigioasa
manifestare World Robot Olympiad (WRO) și reunește echipe formate din 1-3 elevi pe
categorii de vârstă începând de la 7 ani, care se vor confrunta, în cadru organizat, într-un
concurs de creativitate tehnică.
Competiția Regională de LEGO Educațional – Brașov 2014 se va desfășura în data
de 1 iunie 2014, iar câștigătorii se vor califica pentru Competiția Națională de LEGO
Educațional de la București, din 14.06.2014.
Regulamentul de participare și materialele necesare înscrierii echipelor în competiție
sunt afișate pe site-ul http://www.wroromania.ro.
În final, proiectele dezvoltate de participanții din învățământul preuniversitar și
universitar vor fi evaluate de comitetul științific al competiției, care include specialiști
cunoscuți din domeniile Mecatronicii și Roboticii. Autorii celor mai bune proiecte vor fi
premiați. Toți concurenții vor primi atestate de participare la Competiția Regională de LEGO
Educațional.
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