S-a lansat ediția 2022 a concursului de robotică nextlab.tech!
Premii de 87 de mii de euro pentru elevi. Bucură-te de RTX 3080!
Elevii cu vârsta între 8 și 16 ani sunt invitați să se înscrie la ediția 2022 a concursului de robotică
nextlab.tech ediția 2022. Pe lângă o excelentă pregătire pentru profesiile viitorului, elevii au
posibilitatea de a câștiga numeroase premii:

•
•
•

600 de kit-uri de robotică școlară pentru elevii calificați în faza 2 în valoare de 60 000
de euro oferite de BCR, sponsorul principal național. BCR suportă și costul platformei
de învățare.
27 de premii în valoare de 17 000 de euro pentru câștigătorii fazei finale oferite de către
ASUS România. Vezi aici premiile pentru finaliști. Lista include super sisteme de tip
ROG(Republic of Gamers)!
100 de kit-uri de robotică școlară în valoare de 10 000 de euro oferite de Fundația
Globalworth elevilor bucureșteni în cadrul GLOBALWORTH GREEN URBAN
ROBOHACKATHON

Calendarul concursului este:

•

•
•
•
•
•
•

10 Martie 2022 – 30 Aprilie 2022, înscrierea elevilor la adresa: https://robo.nextlab.tech . Elevii
care au deja cont trebuie sa faca log-in și să apese butonul “înscriere”. Elevii fără cont se vor
înregistra. Profesorii care au deja cont se pot asocia cu elevii lor. Profesorii care nu au cont, se
pot înregistra.
3 Mai 2022, deschiderea sesiunii de lecții pregătitoare online cu roboței virtuali;
21 Mai 2022, Etapa I – susținerea testului online(roboevaluarea) ;
30 Iunie 2022, afișarea listelor cu elevii calificați în faza II ;
15-30 Iulie 2022, expedierea kit-urilor către elevii din faza II care beneficiază de kit gratuit de
robotică ;
25 Sept 2022 susținerea testului online pentru coechipieri suplimentari(roboevaluarea 2) ;
11-13 Noiembrie 2022, finala națională online sau fizic. Participă elevii din faza II care
reușesc să pună în funcțiune un robot.

Detalii suplimentare și regulamentul de concurs sunt disponibile la adresa:
https://nextlab.tech/concurs/ . Participarea este gratuită.
Concursul este organizat de Asociația „Clubul Informaticii Economice CyberKnowledgeClub”
(CKC) fondată de cadre didactice ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică
Economică, ASE București. Sponsorul principal național Banca Comercială Română. Începând cu
2022 concursul beneficiază de sprijin financiar din partea Ministerului Educației Naționale din
România. Sprijinul logistic și tehnologic este oferit de start-up-ul Nextlab.tech. Inițiativa este
sponsorizată suplimentar de DACIA RENAULT, Fundația GlobalWorth și ASUS. Proiectul

funcționează în cadrul programului ROMÂNIA TECH NATION. Mediul de business este încurajat să
se alăture acțiunii pentru a mări numărul elevilor care vor beneficia de un kit gratuit.

