Chào mừng đến với PLAYMAKERSSM!
Một số thông tin giúp bạn bắt đầu!
Các nhóm sẽ khám phá và tạo ra những
cách thú vị mới để mọi người tích cực hơn
khi làm việc cùng nhau, xây dựng mô hình
và áp phích, cũng như chia sẻ những gì các
em đã học được.
Các giá trị cốt lõi FIRST® là nền tảng thiết
yếu cho mỗi nhóm. Chúng sẽ hướng dẫn
các em xuyên suốt hành trình và cho thấy
những điều thú vị khi làm việc cùng nhau.
Mỗi nhóm là một phần của cộng đồng
FIRST® LEGO® League toàn cầu, với
hơn 67.000 đội đến từ hơn 110 quốc gia
khác nhau được phân thành ba bảng!

Các nhóm cũng sẽ cần máy tính hoặc thiết
bị có phần mềm LEGO® Education WeDo
2.0 được tải xuống từ trang web LEGO
Education.
Kết thúc mùa giải bằng Sự kiện Khoa học
Ứng dụng nơi các nhóm sẽ chia sẻ những gì
mình đã làm! Vui lòng kiểm tra các thay đổi
tại địa phương vì có thể sẽ có các thay đổi về
việc đăng ký (trực tuyến/trực tiếp) cũng như
lệ phí tham gia.
Tài liệu đánh giá được sử dụng tại Sự kiện
khi các nhóm trình bày công việc của mình có
thể tìm thấy tại đây

Các nhóm sẽ nhận được các vật phẩm
sau đây như một phần của mùa giải
FIRST® LEGO® League Explore:
❏ Bộ gạch Khám phá
❏ Hướng dẫn dành cho các đội
❏ Sổ tay Kỹ thuật

Nếu tham gia vào Gói dành cho Lớp học, hãy
xem Hướng dẫn Kỹ thuật về Sự kiện dành
cho Gói Lớp học, các nhóm sẽ nhận được
quyền truy cập sau khi đăng ký

Đọc Hướng dẫn dành cho các đội và Sổ tay kỹ thuật
để hiểu rõ về mùa giải và các đội sẽ cần chuẩn bị
những gì.

Chúc may mắn và vui vẻ!
Video khởi động của mùa giải năm nay,
FIRST LEGO League YouTube channel.
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