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Vă așteptăm în echipa noastră! 

 



Ce este FTC? 

 FIRST Tech Challange (FTC) este 

organizată pentru elevi din clasele 7-12, pentru a 

concura cot la cot. Echipele sunt responsabile de 

proiectarea, asamblarea și programarea robotului, ca 

apoi să concureze într-o alianță împotriva altor 

echipe.  

  FIRST (For Inspiration and Recognition of 

Science and Technology) motivează tinerii să 

urmărească oportunitățile de educație și carieră în 

domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și 

matematicii, în timp ce își dezvoltă încrederea în 

sine, cunoștințele și abilitățile, încurajând munca de 

înaltă calitate, empatizând cu valorile altora, 

respectând individul și comunitatea. Cunoştințele, 

competiția și empatia sunt îmbinate armonios.  

  „FIRST înseamnă mai mult decât roboți. 

Roboții sunt o oportunitate pentru elevi, ajutându-i 

să dobândească noi competențe. Copii vin în general 

neștiind la ce să se aștepte . Ei pleacă, chiar și după 

primul sezon, cu o viziune, cu încredere și cu ideea 

că pot să își creeze propriul viitor.” - Dean Kamen 

Un nou an, o nouă 
provocare ... 

 

     Rezultatul obținut anul trecut în cadrul 

competiției FTC ( locul 18 din 54 de echipe), ne-a 

ambiționat și ne-a determinat să muncim din greu pentru 

a ne îmbunătăți performanța. În cadrul fiecărei întâlniri, 

echipa SnakeTech,  împărțită în 4 departamente, se ocupă 

atât de programarea, asamblarea și imprimarea 3D a 

componentelor robotului, cât și de promovarea 

proiectului.  

      În octombrie 2016, caravana FTC a trecut prin 

orașele liceelor participante, prezentându-le și elevilor 

din Colegiul Național ,,Petru Rareș” acest proiect. La 

inițiativa domnului director Oniciuc Grigoruță, s-a 

format un entuziast grup de liceeni care, datorită 

interesului lor față de robotică și a lucrului intens de-a 

lungul a mai bine de 4 luni i-au adus școlii un loc fruntaș 

în cadrul competiției naționale. 

     

  Cu ajutorul sponsorizărilor, prestanța noastră se 

poate îmbunătăți, fapt care poate duce la creșterea 

prestigiului la nivel național, SnakeTech fiind singura 

echipă reprezentantă a județului  Neamț în acest concurs 

recunoscut la nivel mondial. În schimb, companiile care 

ne susțin vor beneficia de promovare atât pe facebook, 

cât și în cadrul concursului ce va avea loc la București la 

sfârșitul lui martie anul viitor. Cu multă muncă, dedicare 

și un strop de noroc vom reuși să le arătăm tuturor de ce 

este în stare o echipă unită și, de ce nu, să participăm la 

ediția internațională din anul 2018 a FTC. 


