
FIRST LEGO League koolitus I
Kitsaskohad

Kuidas tulla toime suurenev eelarvega? Votes

Väljaku hind 200€ peale ja IGA lisameeskond 50€. 0

Rohkem poolfinaale KOV kuludesse. 0

Meeskonna osalemine FLLil on praegu sama hinnaga vaatamata sellele,
mitu liiget meeskonnas on. Võiks mõelda süsteemi, kus tasu suurus
sõltub meeskonna liikmete arvust. Selle summa enamasti tasub ju kool
või huvikool oma eelarvest, mitte  ei koguta vanematelt otse.

0

Kuidas selgitada, kes Eestit välismaale esindama lähevad? Votes

FLL eesti vooru võitja saab võimaluse osaleda ning kasutada kaasnevat
auhinnaraha Euroopa võistlusel. Kui võitja loobub, siis läheb
osalemisõigus koos auhinnarahaga üle teiseks tulnud võistkonnale jne.

1

Teistele välisvõistlustele minejad on vabatahtlikud ning valitakse
pingejärjekorra alusel

0

Vabatahtlikult välisvõistlusel osalejad saavad kogemuse, mida rakendada
tuleastel Eesti võistlusel ja selle kaudu võib olla Euroopas.

0

Promovideo näitamaks töökust ja motivatsiooni välisvõistlusel osaleja
valimiseks

0

Pingerida koostatakse varasemate aastate tulemuste põhjal ning
välisvõistlustel juba käinud meeskonnad langevad pingerea lõppu, et
anda võimalus ka teistele tiimidele

0

FIRST LEGO League lõiming formaalharidusega? Votes

FLL ühine teema kogu koolile. Loodusteadused, it* kõikedes ainetundides
Referaadid jms<div><br></div><div><br></div>

0

Vabastada nt teatud õpilasi teatud ainetundidest, et tegeleda robootikaga
(mis ühtib nn robootika eesmärkidega) vältimaks lapse
ülekoormust<div>Leppida kokku periood, mitte vabastada terveks
aastaks</div>

0

*Need, kes on juba FLL'st välja kasvanud, siis nemad saavad
(abi)juhendajateks

0

Eelvoor oma koolis ei ole atraktiivne? Votes



+ Eelvoor on mastaapne ja hõlmab paljusid koole
+ Peab olema miinimum tiimide arv, et tekiks tunne, et on suur võistlus
(min 20).
+ Kas panna ette piirkonnad, mis poolfinaalis meeskond peaks osalema.

3

+Pead poolfinaalis rohkem pingutama, et saada kuskile kaugemale finaali
+Oma kooli eelised. Serveerige lastele seda kui võimalust oma
koduväljaku eelisena. Hommikul saab kauem magada, õhtul varem koju.
Kui midagi maha ununeb, saad järgi tuua.

1

+Võimalus tutvustada teistele tiimidele oma kooli. 
+ Oma kooli esinejad saavad vahepeal täita aja hindajatele. Streetdance,
Bänd jne.
+ Lastega töö ette ära teha, mis tsenaariumid võivad tulla. Mis juhtub, kui
tööd ei tehta. Motiveerida neid ja rääkida miks mingi asi toimub.

1

+ Peab olema Nö formaat, mille järgi saab kogu päeva sisustada. Vt
näiteks Jr FLLi kava (Küsi Mailt, Dianalt)
+ Välismaale minevad tiimid teeksid esitlusi oma prototüübist, projektist ,
robotist. Ei võta osa võistlusest

1

+Juhendaja analüüsib pärast võistlust lastega hooaja läbi
+ 5% anne 95 % töö
+ oma väike kooli voor, kus kõik on tuttavad, ei anna uusi kogemusi ja
uusi nägemusi lastele

0

+ Hästi oluline, kuidas päeva avada. Andke lastele võimalus häält teha ja 
+ Võistlusel vähemalt 1/3 kogenud meeskondi ja kogenud vabatahtli

0

+Soovitus teha üks poolfinaal Saamea asemel Pärnus. 
+ hästi valitud päeva juht, kes teab mis on FLL ja selle formaat. On
traditsioonidega kursis. 
+Lastel peab tekkima eriline tunne.

0

Kas ma tahan ja käitun nagu FIRST LEGO League saadik ehk kuidas
tuua programmi ka naaberkooli?

Votes

Tegime naaberkoolidega algklassiõpetajatele ainesektsiooni kohtumise,
kus tutvustasime FLL, roboteid ja seda, millega tegeleme. Nii tulid uued
huvilised juurde.

0

Ümbruskaudsete koolide robootikaringi juhendajate kokkusaamised
üksteiselt õppimise eesmärgiga.

0

Teha koolidega koostööd robotite taotlemises Hitsalt ja olemasolevate
vahendite kasutamise osas.

0

Teha omakooli ja naaberkooli robootikapäev, kus julgustada ja jagada
ideid ja võimalusi.  Et õpetajad saavad ise asju läbi proovida ja oma
esimesest hirmust üle saada.

0

Nagu eelmistest kastidest lugeda saab, siis jah, me tahame ja käitume
nagu FIRST LEGO League saadikud :)

0



Valik 1 Votes

Valik 2 Votes


