Základné hodnoty
Tím #

Pokyny
Prezentácie tímov by ste mali
hodnotiť s ohľadom na základné
hodnoty. Všetci členovia tímu
by mali demonštrovať základné
hodnoty vo všetkom, čo robia.
Tento hodnotiaci hárok slúži na
zaznamenanie pozorovania
základných hodnôt počas stretnutia
s porotcami. Pri každej hre Robot
Game je hodnotený aj Gracious
Professionalism ® tímu a toto
hodnotenie je súčasťou celkového
hodnotenia základných hodnôt.

ZAČIATOČNÍCI

Pozorované minimálne.

1

Názov tímu

Porota/Miestnosť

Ak je tím kandidátom na niektoré z týchto ocenení, zaškrtnite príslušné políčko:
Breakthrough Award

Tím, ktorý výrazne pokročil vo svojej sebadôvere a schopnostiach a ktorý chápe,
že to, čo objavia, je dôležitejšie ako to, čo vyhrajú.

Rising All-Star

Tím, ktorý si porotcovia všimli a očakávajú od neho v budúcnosti veľké veci.

Motivate

Tím, ktorý si osvojil kultúru FIRST® LEGO® League prostredníctvom budovania
tímu, tímového ducha a prejavovaného nadšenia.

ROZVÍJAJÚ SA

Nie vždy pozorované
v celom tíme.

ZVLÁDLI TO

Vždy pozorované
v celom tíme.

2

3

VÝNIMOČNÍ

4

V čom je tím výnimočný?

OBJAVOVANIE – Tím objavil nové zručnosti a nápady.

INOVATÍVNOSŤ – Tím bol pri riešení problémov tvorivý a vytrvalý.

DOPAD – Tím použil to, čo sa naučil na zlepšenie okolitého sveta.

INKLÚZIA – Tím preukázal rešpekt a prijal rozdiely medzi svojimi členmi.

TÍMOVÁ PRÁCA – Tím jasne ukázal, že počas svojej cesty pracovali ako tím.

ZÁBAVA – Tím sa jednoznačne bavil a oslavoval to, čo spolu dosiahli.

Spätná väzba
Skvelá práca:

Zamyslite sa nad:

Inovačný projekt
Tím #

Názov tímu

Porota/Miestnosť

Pokyny
Tímy by mali prezentovať rozhodcom svoje výsledky v každom z uvedených kritérií.
Tento hodnotiaci hárok je potrebné vyplniť počas prezentácie inovačného projektu.
Od rozhodcov sa vyžaduje, aby zaškrtli v každom riadku práve jedno políčko, ktoré zodpovedá úrovni,
ktorú tím dosiahol. Pri výnimočných tímoch uveďte v stĺpci “Výnimoční” stručný komentár.

ZAČIATOČNÍCI
1

ROZVÍJAJÚ SA
2

ZVLÁDLI TO
3

VÝNIMOČNÍ
4
V čom je tím výnimočný?

IDENTIFIKÁCIA – Tím mal jasne definovaný problém, ktorý bol dobre preskúmaný.
Nejasne definovaný problém

Čiastočne jasné definovanie
problému

Jasne definovaný problém

Minimálny výskum

Čiastočný výskum využívajúci
viac ako jeden zdroj

Jasný a podrobný výskum
využívajúci rozmanité zdroje

NÁVRH – Tím nezávisle vytvoril viac inovatívnych nápadov predtým, ako si vybral a naplánoval, ktorý z nich rozvinie.
Minimálne preukázanie
inkluzívneho procesu výberu

Čiastočné preukázanie
inkluzívneho procesu výberu

Jasné preukázanie
inkluzívneho procesu výberu

Minimálne preukázanie
efektívneho plánu

Čiastočné preukázanie
efektívneho plánu

Jasné preukázanie
efektívneho plánu

TVORBA – Tím rozvinul svoj originálny nápad alebo staval na existujúcom nápade, pričom vytvoril prototyp/nákres, ktorý predstavuje ich riešenie.
Minimálny vývoj inovatívneho
riešenia

Čiastočný vývoj inovatívneho
riešenia

Jasný vývoj inovatívneho
riešenia

Nejasný model/nákres
riešenia

Jednoduchý model/nákres
riešenia, ktorý pomáha pri jeho
zdieľaní

Detailný model/nákres
riešenia, ktorý pomáha pri jeho
zdieľaní

ZLEPŠOVANIE – Tím zdieľal svoje nápady, zbieral spätnú väzbu a zahrnul vylepšenia do svojho riešenia.
Minimálne zdieľanie ich
riešenia

Zdieľali svoje riešenie
s používateľmi ALEBO
s odborníkmi

Zdieľali svoje riešenie
s používateľmi AJ
s odborníkmi

Minimálne preukázanie
zlepšovania ich riešenia

Čiastočné preukázanie
zlepšovania ich riešenia

Jasné preukázanie
zlepšovania ich riešenia

PREZENTÁCIA – Tím predviedol kreatívnu a efektívnu prezentáciu svojho aktuálneho riešenia a jeho vplyvu na používateľov.
Minimálne pútavá prezentácia

Čiastočne pútavá prezentácia

Pútavá prezentácia

Riešenie a jeho potenciálny
vplyv na ostatných sú nejasné

Riešenie a jeho potenciálny
vplyv na ostatných sú
čiastočne jasné

Riešenie a jeho potenciálny
vplyv na ostatných sú jasné

Spätná väzba
Skvelá práca:

Zamyslite sa nad:

Robot Design
Tím #

Názov tímu

Porota/Miestnosť

Pokyny
Tímy by mali prezentovať rozhodcom svoje výsledky v každom z uvedených kritérií.
Tento hodnotiaci hárok je potrebné vyplniť počas vysvetlenia návrhu a konštrukcie robota.
Od rozhodcov sa vyžaduje, aby zaškrtli v každom riadku práve jedno políčko, ktoré zodpovedá úrovni,
ktorú tím dosiahol. Pri výnimočných tímoch uveďte v stĺpci “Výnimoční” stručný komentár.

ZAČIATOČNÍCI
1

ROZVÍJAJÚ SA
2

ZVLÁDLI TO
3

VÝNIMOČNÍ
4
V čom je tím výnimočný?

IDENTIFIKÁCIA – Tím mal jasne určenú stratégiu plnenia misií a preskúmal potrebné konštruktérske a programátorské zručnosti.
Nejasná stratégia plnenia
misií

Čiastočne jasná stratégia
plnenia misií

Jasná stratégia plnenia misií

Obmedzené preukázanie
konštruktérskych
a programátorských zručností
u všetkých členov tímu

Neúplné preukázanie
konštruktérskych
a programátorských zručností
u všetkých členov tímu

Úplné preukázanie
konštruktérskych
a programátorských zručností
u všetkých členov tímu

NÁVRH – Tím vytvoril inovatívne návrhy a jasný pracovný plán, pričom podľa potreby vyhľadal usmernenie a pomoc.
Minimálne preukázanie
efektívneho plánu

Čiastočné preukázanie
efektívneho plánu

Jasné preukázanie
efektívneho plánu

Minimálne vysvetlenie
inovatívnych vlastností
programov a robota

Čiastočné vysvetlenie
inovatívnych vlastností
programov a robota

Jasné vysvetlenie inovatívnych
vlastností programov a robota

TVORBA – Tím vyvinul efektívneho robota a programy, zodpovedajúce ich stratégii plnenia misií.
Obmedzené vysvetlenie
ich robota a funkcií jeho
nástavcov a senzorov

Jednoduché vysvetlenie
ich robota a funkcií jeho
nástavcov a senzorov

Detailné vysvetlenie ich robota
a funkcií jeho nástavcov
a senzorov

Nejasné vysvetlenie toho, ako
programy riadia ich robota

Čiastočne jasné vysvetlenie
toho, ako programy riadia ich
robota

Jasné vysvetlenie toho, ako
programy riadia ich robota

ZLEPŠOVANIE – Tím opakovane testoval robota a programy, aby našiel oblasti na zlepšenie a začlenil zistenia do svojho aktuálneho riešenia.
Minimálne preukázanie
testovania robota a programov

Čiastočné preukázanie
testovania robota a programov

Jasné preukázanie testovania
robota a programov

Minimálne preukázanie toho,
že ich robot a programy boli
vylepšené

Čiastočné preukázanie toho,
že ich robot a programy boli
vylepšené

Jasné preukázanie toho, že
ich robot a programy boli
vylepšené

PREZENTÁCIA – Vysvetlenie procesu návrhu robota bolo efektívne a ukázalo, ako boli zapojení všetci členovia tímu.
Nejasné vysvetlenie procesu
návrhu robota

Čiastočne jasné vysvetlenie
procesu návrhu robota

Jasné vysvetlenie procesu
návrhu robota

Minimálne preukázanie
zapojenia všetkých členov
tímu

Čiastočné preukázanie
zapojenia všetkých členov
tímu

Jasné preukázanie zapojenia
všetkých členov tímu

Spätná väzba
Skvelá práca:

Zamyslite sa nad:

