Põhiväärtused
Võistkonna nimi

Number #

Juhised
Põhiväärtused on nagu objektiiv
läbi mille vaatate võistkondade
ettekandeid. Kõik
võistkonnaliikmed peavad üles
näitama Põhiväärtuste kasutamist
kõiges, mida nad teevad. Seda
maatriksit tuleks kasutada, et üles
kirjutada Põhiväärtused, mida
hindamisel ajal märgatakse.

ALGAJA

minimaalselt näiteid
tervelt võistkonnalt

Hindamisruum

Kui võistkond on ühele järgnevatest auhindadest kandidaadiks, siis tehke vastavasse kasti linnuke:
Läbimurde auhind
Tõusev täht
Motiveerijad

ARENEV

mõned näited
tervelt võistkonnalt

1

Võistkond, kes on teinud märkimisväärseid edusamme oma enesekidluse ja
võimekuses ning kes mõistavad, et see mida nad avastavad on võidust olulisem.
Võistkond, keda kohtunikud on tähele pannud ning kellelt oodatakse tulevikus suuri
tegusid.
Võistkond, kes on omandanud FIRST LEGO League kultuuri läbi võistkonna loomise,
innukuse ja entusiasmiga.

TÄIDETUD

mitmed näited tervelt
võistkonnalt

2

ERAKORDNE

3

4

Milles on võistkond olnud erakordne?

AVASTAMINE - Võistkond avastas uusi oskusi ja ideid.

INNOVATSIOON - Võistond kasutas probleemide lahendamisel loovust ja järjekindlust.

MÕJU - Võistkond kasutas juba õpitut, et enda maailma parandada.

KAASAMINE - Võistkond näitas üles austust ja võttis omaks nende erinevusi.

TIIMITÖÖ - Võistkond näitas selgelt, kuidas nad on teinud võistkonnana koos tööd kogu nende teekonna vältel.

LÕBU - Võistkonnal on olnud lõbus ja nad tähistasid seda, mida nad on saavutanud.

Kommentaarid:
Hea töö:

Mõelge veel:

Innovatsiooniprojekt
Number #

Võistkonna nimi

Hindamisruum

Juhised
Võistkonnad peaksid näitama kohtunikele oma saavutusi iga järgneva kriteeriumi puhul.
Antud maatriksit tuleks täita Innovatsiooniprojekti ettekande käigus.
Kohtunikud peavad märkima ristikesse kasti iga rea puhul, näidates sellega millise taseme võistkond
on saavutanud. Kui võistkond on erakorde, kirjutage selle kohta lühike kommentaar.

ARENEV
2

ALGAJA
1

TÄIDETUD
3

ERAKORDNE
4
Milles on võistkond olnud erakordne?

TUVASTAMINE - Võistkonnal oli selgelt määratletud probleem ja seda oli hästi uuritud.
Probleem pole
selgelt kirjeldatud

Osaliselt selge
probleemi kirjeldus

Selge probleemi kirjeldus

Vähene uurimistöö

Natuke uurimisööd aga
kvaliteet ebaselge

Mitmekülgne uurimistöö

DISAIN - Võistkond on loonud iseseisvalt innovaatilisi ideid enne, kui valiti välja ning planeeriti, millist neist edasi arendada.
Vähesed ideede
arendused kogu võistkonnalt

Näited vaid mõnest ideest
kogu võistkonnalt

Palju häid ideid kogu
võistkonnalt

Vähene planeerimine,
kaasatud mõned
võistkonnaliikmed

Osaline planeerimine,
kaasatud mõned
võistkonnaliikmed

Väga tõhus planeerimine,
hõlmates kõiki
võistkonnaliikmeid

LOOMINE - Võistkond arendas ainulaadse idee või ehitas olemasolevale prototüübi mudeli/joonise oma lahenduse väljendamiseks.
Vähe uuenduslikke arendusi.

Natuke uuenduslikke arendusi.

Palju uuenduslikke lahendusi

Pole lahenduse mudelit/joonist

Lihtne mudel/joonis, mis aitab
teistega lahendust jagada

Detailine mudel/joonis, mis
aitab lahendusi jagada

KORDAMINE - Võistkond jagas enda ideid, sai tagasisidet ning tegid oma lahendusele täiendusi.
Vähene lahenduse jagamine

Osaline lahenduse jagamine

Palju lahenduse jagamist

Vähe tõendeid lahenduse
täienduste kohta

Mõned tõendid lahenduse
täienduste kohta

Palju tõendeid lahenduse
täienduste kohta

SUHTLEMINE - Võistkond jagas loovat ja tõhusat ettekannet oma praegusest lahendusest ning selle mõjust kasutajatele.
Ettekanne pole kaasaahaarav

Ettekanne osaliselt
kaasahaarav

Ettekanne on väga
kaasahaarav

Lahendus ja selle mõju
teistele on ebaselge

Lahendus ja selle mõju
teistele on enamasti selge

Lahendus ja selle mõju
teistele on täiesti selge

Kommentaarid
Hea töö:

Mõelge veel:

Robotidisain
Number #

Võistkonnanimi

Hindamisruum

Juhendid
Võistkonnad peaksid näitama kohtunikele oma saavutusi iga järgneva kriteeriumi puhul. Antud maatriksit
tuleks täita Innovatsiooniprojekti ettekande käigus.
Kohtunikud peavad märkima ristikesse kasti iga rea puhul, näidates sellega millise taseme võistkond
on saavutanud. Kui võistkond on erakorde, kirjutage selle kohta lühike kommentaar.

ALGAJA
1

ARENEV
2

TÄIDETUD
3

ERAKORDNE
4
Milles on võistkond olnud erakordne?

TUVASTAMINE - Võistkonnal oli selgelt kirjeldatud missiooni strateegia ning nad avastasid ehitamise ja kodeerimise oskusi, mida neil oli tarvis.
Pole kindlat missiooni
strateegiat
Osad võistkonnaliikmed
õppisid uusi ehitamise ja
kodeerimise oskusi

Osaliselt selge missiooni
strateegia

Väga selge missiooni
strateegia

Paljud võistkonnaliikmed
õppisid uusi ehitamise ja
kodeerimise oskusi

Kõik võistkonnaliikmed
õppisid uusi ehitamise ja
kodeerimise oskusills

DISAIN - Võistkond koostas uuenduslikke disaine ja selge tööplaani, otsides vajadusel juhendamist.
Vähe tõendeid tõhusast
tööplaanist

Natuke tõendeid tõhusast
tööplaanist

Palju tõendeid tõhusast
tööplaanist

Vähene selgitus roboti ja koodi
uuenduslike funktsioonide kohta

Osaline selgitus roboti ja koodi
uuenduslike funktsioonide kohta

Palju selgitusi roboti ja koodi
uuenduslike funktsioonide kohta

LOOMINE - Võistkond arendas efektiivse roboti ja koodilahenduse, mis ühildub nende missiooni strateegiaga.
Roboti lisavidinate või andurite
vähene funktsionaalsus

Roboti lisavidinate või andurite
arenev funktsionaalsus

Roboti lisavidinate või andurite
hea funktsionaalsus

Ebaselge koodiseletus

Osaliselt selge koodiseletus

Selge koodiseletus

KORDAMINE - Võistkond katsetas oma robotit ja koodi mitu korda, et leida kohti täiendusteks ning kasutas oma leide olemasoleva lahenduse puhul.
Vähene roboti ja koodi
katsetamine

Natuke roboti ja koodi
katsetamist

Mitmeid roboti ja koodi
katsetamisi

Vähe tõendeid roboti ja koodi
täiendustest

Natuke tõendeid roboti ja koodi
täiendustested

Mitmeid tõendeid roboti ja
koodi täiendustest

SUHTLEMINE - Võistkonna selgitus robotidisaini protsessist oli efektiivne ja näitas, kuidas kõik võistkonna liikmed on olnud kaasatud.
Ebaselge robotidisaini
protsessi kirjeldus

Osaliselt selge robotidisaini
protsessi kirjelduss

Väga selge robotidisaini
protsessi kirjelduss

Arusaadavalt on osad
võistkonna liikmed olnud
kaasatud

Arusaadavalt on paljud
võistkonna liikmed olnud
kaasatudd

Arusaadavalt on kõik
võistkonna liikmed olnud
kaasatud

Kommentaarid
Hea töö:

Mõelge veel:

