
Valorile fundamentale

Instrucțiuni:
Prezentările echipei trebuie privite 
prin prisma Valorilor 
Fundamentale. Toți membrii 
echipei trebuie să demonstreze 
Valorile Fundamentale în tot ceea 
ce fac. Acest formular trebuie 
folosit pentru a nota Valorile 
Fundamentale observate de-a 
lungul sesiunii de jurizare. 
Valorile Fundamentale vor fi 
evaluate și la meciuri prin scorul 
pentru Gracious Professionalism®.

Comentarii

Ați făcut bine: Gândiți-vă la:

DEBUTANT 
S-au observat 
exemple minime în 
cadrul echipei.

ÎN DEZVOLTARE
S-au observat în mod 
inconsecvent la nivelul 
echipei.

ÎNDEPLINIT
S-au observat în mod 
consecvent la nivelul 
echipei.

EXEMPLAR

1 2 3 4

DESCOPERIRE – Echipa a explorat abilități și idei noi.

INOVARE – Echipa a folosit creativitatea și perseverența pentru a rezolva probleme.

IMPACT – Echipa a aplicat ce a învățat pentru a îmbunătății lumea.

INCLUZIUNE – Echipa a demonstrat că se respectă și își acceptă diferențele.

LUCRU ÎN ECHIPĂ – Echipa a demonstrat clar că au lucrat împreună pe parcursul călătoriei lor.

DISTRACȚIE – Echipa s-a distrat și și-a sărbătorit rezultatele.

Cum a fost echipa exemplară?

Dacă o echipă este un candidat pentru aceste premii bifați căsuța corespunzătoare:

Stea în devenire O echipă care atrage atenția juraților și de la care se așteaptă rezultate foarte 
bune în viitor.

Motivare O echipă unită care adoptă cultura FIRST ® LEGO® League prin spiritul 
ei și care dă dovadă de un entuziasm aparte.

Număr echipă: Nume echipă: Sală de jurizare:

Perseverență O echipă care a făcut progrese semnificative în capacitățile ei și care înțelege 
că a descoperi e mult mai valoros decât a câștiga. 



Proiectul de inovare

Instrucțiuni:
Echipele trebuie să comunice juraților realizările lor conform următoarelor criterii. 
Acest formular trebuie completat în timpul prezentării Proiectului de Inovare.

Jurații trebuie să bifeze căsuțele de pe fiecare linie pentru a indica nivelul echipei. Dacă echipa este 
exemplară, vă rugăm să completați justificarea deciziei în căsuța Exemplar.

DEBUTANT ÎN DEZVOLTARE ÎNDEPLINIT EXEMPLAR
1 2 3 4

Cum a fost echipa exemplară?

IDENTIFICARE – Echipa a definit clar problema pe care a cercetat-o.

Problema nu este clar definită. Problema este definită 
parțial. Problema este definită clar.

Cercetare minimă. Cercetare parțială din 
mai multe surse.

Cercetare detaliată și clară 
din multiple surse de 
informație.

PROIECTARE – Echipa a generat în mod independent idei inovative înainte de a selecta și planifica pe care să o dezvolte.

Dovezi minime ale unui 
proces inclusiv de selecție.

Dovezi parțiale ale unui 
proces inclusiv de selecție.

Dovezi clare ale unui 
proces inclusiv de selecție.

Dovezi minime ale unei 
planificări eficiente și clare.

Dovezi parțiale ale unei 
planificări eficiente și clare.

Dovezi clare ale unei 
planificări eficiente și clare.

CREARE – Echipa a dezvoltat o idee sau a construit pe o idee deja existentă având un prototip/desen al soluției lor.

Dezvoltare minimă a 
unei soluții inovatoare.

Dezvoltare parțială a 
unei soluții inovatoare.

Dezvoltare clară a 
unei soluții inovatoare.

Prototip/desen neclar 
al soluției lor.

Prototip/desen simplist 
al soluției lor.

Prototip/desen detaliat 
al soluției lor.

ITERARE – Echipa a împărtășit ideiile ei, a colectat comentariile și a inclus îmbunătățiri în soluția lor.

Împărtășire minimală 
a soluției lor.

A împărtășit soluția cu 
utilizatorii SAU profesioniștii.

A împărtășit soluția cu 
utilizatorii ȘI profesioniștii.

Dovezi minime de 
îmbunătățire a soluției.

Dovezi parțiale de 
îmbunătățire a soluției.

Dovezi clare de 
îmbunătățire a soluției.

COMUNICARE – Echipa a făcut o prezentare creativă și eficientă a soluției lor actuale și a impactului acesteia asupra utilizatorilor.

Prezentare minim 
captivantă.

Prezentare parțial 
captivantă. Prezentare captivantă.

Soluție și potențialul  impact 
asupra celorlalți neclar.

Soluție și potențialul impact 
asupra celorlalți parțial clar.

Soluție și potențialul  impact 
asupra celorlalți clar definite.

Comentarii

Ați făcut bine: Gândiți-vă la:

Număr echipă: Nume echipă: Sală de jurizare:



Proiectarea robotului

Instrucțiuni:
Echipele trebuie să comunice juraților realizările lor conform următoarelor criterii.
Acest formular trebuie completat în timpul prezentării Proiectării Robotului.

Jurații trebuie să bifeze căsuțele de pe fiecare linie pentru a indica nivelul echipei. Dacă echipa este 
exemplară, vă rugăm să completați justificarea deciziei în căsuța Exemplar.

DEBUTANT ÎN DEZVOLTARE ÎNDEPLINIT EXEMPLAR
1 2 3 4

Cum a fost echipa exemplară?

IDENTIFICARE – Echipa a avut o strategie bine definită pentru misiuni și a explorat abilitățile necesare pentru construire și programare.

Strategia misiunilor neclară. Strategia misiunilor parțial clară. Strategia misiunilor clară.

Dovezi minime ale abilităților 
de programare și construcție 
la toți membrii echipei.

Dovezi parțiale ale abilităților 
de programare și construcție 
la toți membrii echipei.

Dovezi consistente ale 
abilităților de programare și 
construcție la întreaga echipă.

PROIECTARE – Echipa a realizat concepte inovative și o planificare clară, cerând îndrumări la nevoie.

Dovezi minime ale unei 
planificări eficiente.

Dovezi parțiale ale unei 
planificări eficiente.

Dovezi clare ale unei 
planificări eficiente.

Explicații minime ale 
caracteristicilor inovative ale 
programelor și robotului.

Explicații parțial clare ale 
caracteristicilor inovative ale 
programelor și robotului.

Explicații clare ale 
caracteristicilor inovative ale 
programelor și robotului.

CREARE – Echipa a dezvoltat un robot eficient și programe care corespund strategiei lor de rezolvare a misiunilor.

Explicații limitate ale 
robotului, atașamentelor lui 
și a utilizării senzorilor. 

Explicații simpliste ale 
robotului, atașamentelor lui 
și a utilizării senzorilor.

Explicații detaliate ale 
robotului, atașamentelor lui 
și a utilizării senzorilor.

Explicații neclare legate 
de acțiunea programelor 
asupra robotului.

Explicații parțial clare legate 
de acțiunea programelor 
asupra robotului.

Explicații clare legate de 
acțiunea programelor asupra 
robotului.

ITERARE – Echipa a testat robotul și programele în mod repetat pentru a identifica slăbiciunile, încorporând rezultatele în soluția actuală.

Dovezi minime de testare 
a robotului și programelor.

Dovezi parțiale de testare a 
robotului și programelor.

Dovezi clare de testare a 
robotului și programelor.

Dovezi minime de 
îmbunătățire a robotului și 
programelor.

Dovezi parțiale de 
îmbunătățire a robotului 
și programelor.

Dovezi clare de îmbunătățire 
a robotului și programelor.

COMUNICARE – Echipa a explicat cum procesul lor de proiectare a robotului a fost eficient și a arătat implicarea tuturor membrilor.

Explicații neclare ale 
procesului de proiectare a 
robotului.

Explicații parțial clare ale 
procesului de proiectare a 
robotului.

Explicații clare ale 
procesului de proiectare 
a robotului.

Dovezi minime că toți 
membrii echipei au fost 
implicați. 

Dovezi parțiale că toți 
membrii echipei au fost 
implicați.

Dovezi clare că toți 
membrii echipei au fost 
implicați.

Comentarii

Ați făcut bine: Gândiți-vă la:

Număr echipă: Nume echipă: Sală de jurizare:




