Valori fundamentale
PILOT pentru INTO ORBITSM

Nr. echipă _____________
Sala de jurizare _________

Instrucțiuni: Pentru fiecare categorie de abilități, se va marca clar caseta ce descrie cel mai bine performanțele echipei. Dacă echipa nu
demonstrează abilități la o anumită categorie, atunci se va marca cu ”X” prima casetă ce corespunde evaluării ”Nu a fost Demonstrat (ND)”.
Scrieți cât mai multe comentarii cu putință în semn de recunoaștere a muncii depuse de echipă, precum și pentru a ajuta echipa să se
perfecționeze. După terminarea evaluării, vă rugăm să încercuiți punctele forte ale echipei.

Debutant

În dezvoltare

Îndeplinit

Exemplar

Echipa a explorat și îmbunătățit idei și abilități în toate cele trei aspecte (robot, proiect, valori fundamentale)
ale FIRST LEGO League; a folosit creativitatea și persistența pentru a rezolva problemele
exemple multiple de a explora noi abilități și
N exemple minimale / toate exemplele
câteva exemple / exemple din
multiple exemple / exemple din idei;
exemple ample de îmbunătățire în toate
dintr-un singur aspect
două aspecte
toate cele trei aspecte
D
cele trei aspecte

Inspirație

Descoperire

Exprimare distractivă a identității echipei; Echipa exprimă
modul în care acestea se bucură de FIRST LEGO League

Identitatea echipei
N
D

identitate minimă;
bucurie minimă

identitate parțială;
bucuria este neclară

impact neclar al FIRST
LEGO League

cunoștințele, valorile sau abilitățile au
afectat o parte din membrii echipei

identitate clară; echipa implică și pe alții
în entuziasmul și bucuria lor

cunoștințele, valorile sau abilitățile
au afectat toți membrii echipei

cunoștințele, valorile sau abilitățile au afectat
toți membrii echipei ȘI echipa a folosit valori
sau abilități pentru ai ajuta pe alții

Echipa a aplicat cunoștințele, abilitățile și / sau valorile învățate în
FIRST LEGO League pentru a se îmbunătăți pe sine și lumea lor

Impact

Comentarii:

N
D

identitate clară; echipa își
exprimă în mod clar bucuria

Lucrul în echipă

Eficacitate
N
D

obiectivele ȘI procesele
echipei sunt neclare

Eficiență
N gestionare limitată a timpului /
D
definire limitată a rolurilor

Procesele de soluționare a problemelor și luare a deciziilor ajută echipa să-și atingă obiectivele

obiectivele SAU procesele
echipei sunt neclare

atingă obiective bine definite

gestionare clară a timpului /
definire clară a rolurilor

gestionare excelentă a timpului / definirea
rolurilor permite echipei să evite risipirea
resurselor SAU efortul inutil

gestionare excelentă a timpului / definirea
rolurilor permite echipei să evite risipirea
resurselor ȘI efortul inutil

Echilibru adecvat între responsabilitatea echipei și ghidarea oferită de antrenori
responsabilitate limitată a echipei SAU
ghidare excesivă de către antrenor

echilibru adecvat între responsabilitatea
echipei și ghidarea de către antrenor

echipa este independentă;
ghidare minimă din partea antrenorului

Comentarii:

responsabilitate limitată a echipei ȘI
ghidare excesivă de către antrenor

procesele clare permit echipei să

Utilizarea resurselor comparativ cu realizările echipei (administrarea timpului, alocarea
rolurilor și responsabilităților); echipa este mai puternică decât membrii ei individuali

Copiii realizează activitățile
N
D

echipa are obiective
și procese clare

Luarea în considerare și aprecierea contribuțiilor tuturor membrilor echipei,
în special atunci când se rezolvăm probleme sau se soluționează conflicte

N
D

considerare / apreciere
limitată a contribuțiilor

Corectitudine și integritate
N
D

nu este evident la majoritatea
membrilor echipei

toate contribuțiile membrilor echipei au
considerare / apreciere clară a
considerare / apreciere a contribuțiilor
fost binevenite, recunoscute și incluse,
contribuțiilor tuturor membrilor echipei
majorității membrilor echipei
în mod activ

Membrii echipei acționează și vorbesc cu corectitudine și integritate. Echipa
concurează în spiritul concurenței prietenoase și îi ajută pe alții să se simtă apreciați
este evident la majoritatea
membrilor echipei

Coopertiție®
N
D

cooperarea între
membrii echipei este
neclară sau lipsește

membrii echipei
cooperează între ei

clar evident la toți membrii echipei

clar evident cu toți membrii echipei ȘI echipa
încurajează corectitudinea și integritatea în
alții

Să înveți este mai important decât să câștigi. Membrii echipei învață
de la profesori și cooperează între ei și cu echipele concurente.
echipa învață în mod activ unii de
la alții / sărbătoresc succesele
altor echipe

Echipa ajută, învață și colaborează în mod
activ cu alte echipe ȘI sărbătoresc succesele
altor echipe

Comentarii:

Profesionalism Demn®

Respect și includere

Puncte forte:

Inspirație

Lucrul în echipă

Profesionalism Demn®
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