
FIRST LEGO League koolitus II
Kitsaskohad

Kuidas tulla toime suurenev eelarvega? Votes

1. FLL õppeväljak (osalemistasu on kehv lahendus, huvihariduse
lisarahasutsest rahastatavad ringid lisavad selle kulu eelarvesse,
eelarvesse lisamiks peab olema teada järgmise aasta väljaku hind, kõik
voorud viia nn tasuta pindadele, kalkuleerida milline eelvooru suurus
oleks kõige vähemkulukas, eelvooru peakorraldaja saab tasu,
korraldajana kaasata õpilasi, väiksemad eelvoorud ja lühemad (toidu kulu
kokkuhoid, transpordi kulu kokkuhoid). Sponsorite leidmine. Sügisel
sponsorite otsimine. MTÜ-de toetus omavalitsuselt, FONDi loomine.
Platsi hind sisaldab eelvooru. Finaali minejad maksvad lisaks. 15 eurot
osalustasu lapse kohta.   Eelvoorud pereüritusteks viia. T-särgid, fliisid,
meened - saab osta nt 3, 5, 35 euroga.

0

Kuidas selgitada, kes Eestit välismaale esindama lähevad? Votes

eelvoorude võitjad + finaali võitja 0

finaali parimad + mingi arv sooviavaldanute hulgast loosiga 0

kohtunike soovituse järgi 0

parim kogemustejagaja 0

FIRST LEGO League lõiming formaalharidusega? Votes

valikainetund kooli õppekavasse 0

FLL toetab STEM-haridust 0

lobitöö direktsiooniga, hoolekoguga 0

Põhikooli loovtöö tegemine FLL baasil 0

Robootika üldiselt lõimub paljude ainetega:
Inglise keel, füüsika, matemaatika
FLL arendab ka tiimitööd:
Psühholoogia, sotsioloogia
FLL uurimistöö osa võib viia paljude muude aineteni

0

FLLi õppekava on loomisel 0

lobitöö ministeeriumis, et robootika muutuks kohustuslikuks õppeaineks
koos rahastusskeemiga

0

Eelvoor oma koolis ei ole atraktiivne? Votes

1. Hakata otsima sponsoreid järgmiseks hooajaks. 0



Toetada gümnaasiumi praktiliste tööde ja loovtööde juhendamist FLL
vilistlaste hulgas. FLL vilistlane korraldab, on hindamiskomisjonis.

0

Mingisugune logistika (eelvoorude ajakava) peaks ikka jääma nö
katuseorganisatsioonile. Et oleks olemas korralikud võistluslauad.

0

Projekti hindajatele peaks olema eraldi koolitus. 0

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

Votes

Õpilastest uued juhendajad naaberkoolidesse. 0

erinevad isutekitavad piirkondlikud robootika üritused
(ProgeTiiger,Robotitsõõr, Rakke robotikapäev, Teadlaste Öö, Code week
)

0

robootikat tutvustavad töötoad nt ettevõtete suvepäevadel, Võru
lastefestivalil

0

algajate juhendajate koolitused, 0

e-koolikotis, TÜ e-kursus jt kohtades olevate juhendajtele levitamine,
täiendamine,  koondamine leitavaus ühest kohast

0

paindliku ajagraafiku võimaldamine ringitegevuseks 0

Galerii erinevate lahenduste, tööprakitkate ja mõtete kohta FLL kodulehel
(algajatele toe andmine)

0

FB-s FLL Eesti juhendajate lehe infot jagada 0

Valik 1 Votes

Finaali pääsenud meeskondadele anda väiksed Lego karikad 0

Eelvoorus ja finaalis medalitele erinevad paelad 0

Mida teha kui meeskond ei tule mõjuval põhjusel finaali? Kes vastutab? 0

Valik 2 Votes


