
Ne face deosebita placere sa va invitam sa luati parte la Prima Editie a Competitiei Nationale de  

Robotica Educationala "World Robot Olympiad™" Romania 2013, eveniment organizat de Knowledge 

Research SRL (Organizator Naţional desemnat de WRO™ şi reprezentant oficial LEGO Education în 

România),  în  parteneriat  cu  Universitatea  Politehnica  din  Bucuresti,  Inspectoratul  Şcolar  General  al 

Municipiului  Bucureşti,  Primăria  Municipiului  Bucureşti,  Direcţia  Cultură,  Învăţământ,  Turism, 

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice - UPB.

Proiectul este sustinut de Chipita Romania, venind in intampinarea organizatorilor cu tot suportul necesar. 

Brandul 7 Days promoveaza inovatia, imaginatia si talentul, regasite din plin in aceasta Olimpiada de 

Robotica.

Evenimentul va avea loc  Sâmbătă, 15 Iunie 2013, începând cu ora 09:30,  la  Universitatea  

Politehnică din Bucureşti, Clădirea AN.

Deşi aflată doar la Prima Ediţie, Competiţia Naţională de Robotică Educaţională "World Robot 

Olympiad™" România 2013, a atras participarea unui numar de peste 300 de elevi si peste 50 de cadre 

didactice din învăţământul preuniversitar din toata tara.

Modul de organizare al competiţiei este identic celui dezvoltat prin prestigioasa manifestare World 

Robot Olympiad (WRO™) şi reuneşte echipe formate din 1-3 elevi pe categorii de vârstă între 7 şi 19 de 

ani (clasele I - XII), care se vor confrunta, în cadru organizat, într-un concurs de creativitate tehnică. În 

cadrul competiţiei se vor derula două secţiuni de concurs: STANDARD si CREATIVITATE.

Membrii componenţi ai celor 102 de echipe participante, antrenaţi sub coordonarea a peste 50 de 

profesori dedicaţi unui act educaţional de înaltă calitate, vor avea ocazia să dea frâu liber imaginaţiei în  

dezvoltarea, construirea şi programarea unor aplicaţii robotizate ingenioase cu ajutorul produselor LEGO 

Mindstorms NXT.

Proiectul este promovat prin amabilitatea partenerilor nostri: Radio Romania Cultural, Itsy Bitsy 

Radio si itsybitsy.ro, Sapte Seri si sapteseri.ro, inventeaza.ro, giz.ro.

Va asteptam cu drag sa sustineti concurentii 

si

MULT SUCCES ECHIPELOR PARTICIPANTE!

   www.knowledgeresearch.ro www.wroromania.ro 

http://www.wroromania.ro/
http://www.knowledgeresearch.ro/

