Hodnotenie – Tímová práca

Číslo tímu

FIRST ® LEGO® League 2019/20

Názov tímu

V každom riadku označte iba jedno políčko.

Výnimoční

Vyvážený prístup

Tím sa venoval a zlepšil svoje zručnosti vo všetkých
troch kategóriách (Robot dizajn, Výskumný projekt,
Tímová práca).

Tímový duch
Inšpirácia

Vyjadrenie tímovej identity a zmyslu pre
spolupatričnosť.

jasná identita;
tím svojím nadšením inšpiruje
ostatných v okolí

Vplyv FIRST LEGO League

Tím využíva vedomosti, zručnosti a/alebo hodnoty,
ktoré sa naučil v rámci FIRST LEGO League.

Zvládli to

Rozvíjajú sa

Začiatočníci

vyvážený dôraz na všetky tri
kategórie

dôraz iba na dve kategórie

dôraz len na jednu kategóriu

jasná identita;
tím jasne vyjadruje svoje
nadšenie

tímová identita ALEBO tímové slabé tímové nadšenie A slabá
nadšenie je slabé
identita

získané vedomosti, hodnoty
alebo skúsenosti majú vplyv
na všetkých členov tímu

získané vedomosti, hodnoty
alebo skúsenosti majú vplyv
na niektorých členov tímu

nejasný vplyv hodnôt
FIRST LEGO League v tíme

viacero dôvodov

niekoľko dôvodov

žiadne dôvody

viacero príkladov

niekoľko príkladov

žiadne príklady

jasné postupy umožňujú tímu
dosahovať dobre stanovené
ciele

jasné ciele ALEBO postupy

ciele A postupy sú nejasné

veľmi dobrá

dobrá

žiadna

rozdelenie rolí umožňuje tímu
vyhnúť sa zbytočnému úsiliu
alebo čerpaniu zdrojov

jasné rozdelenie

nejasné rozdelenie

Ambície
Dôvody pre záujem a nadšenie z FIRST LEGO League.

Skupinové aktivity

Tím okrem práce na projekte spolu trávi aj iný voľný
čas.

Efektivita

Tímová práca

Riešenie problémov a schopnosť robiť rozhodnutia,
ktoré pomáhajú tímu dosiahnuť určené ciele.

Práca s časom

vzhľadom na stanovené ciele

Rozdelenie rolí
Tím využíva schopnosti jednotlivcov na to, aby bol
silnejší

Prácu robia deti

Rovnováha medzi zodpovednosťou tímu a vedením
trénera.

tím pracuje samostatne,
tréner(i) iba inšpirujú

Profesionalita s ohľaduplnosťou

Inklúzia

dobrá rovnováha medzi
zodpovednosťou tímu
a vedením trénera

obmedzená samostatnosť tímu
obmedzená samostatnosť tímu
ALEBO rozsiahla pomoc
A rozsiahla pomoc trénera
trénera

jasné rešpektovanie/ocenenie
príspevkov všetkých členov
tímu

rešpektovanie a ocenenie
príspevkov väčšiny
členov tímu

obmedzené rešpektovanie/
ocenenie príspevkov

je zreteľný pri všetkých
členoch tímu

je zreteľný pri väčšine
členov tímu

nie je zreteľný pri väčšine
členov tímu

Spolupráca v tíme

členovia tímu si aktívne
pomáhajú a navzájom sa od
seba učia

členovia tímu navzájom
spolupracujú

nejasná alebo žiadna
spolupráca medzi členmi tímu

Spolupráca s ostatnými tímami

tím aktívne pomáha iným
tímom, učí sa od iných tímov
alebo s nimi spolupracuje

v deň súťaže tím spolupracuje
s tímami na mieste

tím nespolupracuje s inými
tímami

Výrečnosť

každý člen tímu je
komunikatívny a má otvorenú
myseľ

väčšina tímu komunikuje,
ostatní iba keď sú požiadaní

jeden člen tímu odpovedá na
otázky, ostatní nie sú
komunikatívni

tím berie do úvahy a oceňuje príspevky (myšlienky,
zručnosti) všetkých svojich členov, zapojenie sa členov
tímu je vyvážené

Vzájomný rešpekt

členovia tímu konajú a komunikujú ohľaduplne
a s úctou, ostatní sa cítia docenení

Členovia tímu sa navzájom učia a spolupracujú.

Tím sa učí od ostatných tímov a spolupracuje s nimi.

Výrečnosť pri rozhovore s porotou.

Počet označených políčok v stĺpci
Bonusové body (max. 5)
Poznámky porotcov:

je zreteľný pri všetkých
členoch tímu A tím je
inšpiráciou pre ostatných

