
 
 

 

Põhiväärtuste plakat 

 

Põhiväärtuste plakat on mõeldud selleks, et aidata põhiväärtuste hindajatel Teie meeskonnast 

paremini aru saada ja Teid tundma õppida. Teemad, mida plakat sisaldab, on need, mida 

hindajatel on hindamise käigus kõige keerulisem hinnata. Plakat on mõeldud ka selleks, et 

meeskondadel oleks võimalik ette mõleda, kuidas oma meeskonna tugevusi paremini esile 

tuua, et hindajad saaks neid tugevusi paremini arvesse võtta ja seeläbi meeskondi ühtlasemalt 

hinnata ja ka hiljem tagasisidet anda. Plakati loomisel kasutage oma loovust ja loomingulisust. 

Olulised reeglid ja juhtnöörid: 

● Ajakulu: kuigi meeskonnad võivad ise valida, kui palju aega nad oma plakati 

tegemiseks kulutavad, on soovitatav, et plakati tegemine võiks võtta 2-3 tundi. Plakati 

tegemine ei tohiks kindlasti olla sama mahukas kui meeskonna projekt. Pea meeles, et 

hindajaid huvitab eelkõige meeskonna lugu, mitte edev graafika. 

● Üldine kujundus: Plakati kujundus võiks järgida allpool toodud näidet. Plakati üldine 

suurus ei tohiks ületada näidisel toodud mõõtmeid, samas võib plakat olla ka väiksem. 

Plakatit võib vajadusel ka kokku rullida või mitmest osast kokku panna.

 
 



 
 

● Soovituslikud alad: Plakatil on viis soovituslikku ala. Need on plakati kõige olulisem 

osad ja plakati koostamisel tuleks keskenduda eelkõige nendele. 

1. Osas “Avastamine” on vajalik tuua näited selle kohta, mida Teie meeskond 

käimasoleva hooaja jooksul avastas. Avastused ei tohiks olla seotud eelise 

saamisega teiste võistkondade ees või karikate võitmisega mõnel turniiril. 

Rääkige hindajatele kuidas Te hoidsite kõiki kolme FLL’i osa (põhiväärtused, 

projekt ja robotimäng) tasakaalus, eriti kui Teil tekkis vahepeal soov ainult 

ühele osale keskenduda. 

2. Osas “Seostamine” tooge konkreetseid näiteid kuidas Teie meeskond rakendas 

FLL’i põhiväärtusi ja kogemusi väljaspool FLL’i. Andke hindajatele teada uusi 

ideid, oskusi ja kogemusi oma igapäevaelus. 

3. Osas “Kaasamine” kirjeldage kuidas Teie meeskond kuulas ja võttis arvesse 

kõikide meeskonnaliikmete arvamust ning kuidas loodi õhkkond, et iga 

meeskonnaliige tundis ennast meeskonnas olulise ja väärtuslikuna. Jagage 

hindajatega kuidas Te koostööd tegite ja saavutasite rohkem kui üksi oleks 

võimeline olnud. 

4. Osas “Konkureeriv koostöö” kirjeldage kuidas Teie meeskond saab aru ja 

austab sõbraliku võistluse põhimõtet. Lisage plakatile ka näiteid, kuidas teie 

meeskond aitas või sai abi teistele meeskondadelt. Jagage hindajatega kuidas 

meeskonnakaaslased teineteist ja ka teisi meeskondi aitasid. 

5. Keskmine osa: Plakati keskmine osa on mõeldud selleks, et meeskond saaks 

jagada muud põhiväärtustega seotut. Siia võib lisada informatsiooni 

meeskonnavaimu, austuse ja meeskonnatöö kohta. Siin võib tuua ka näited 

selle kohta kuidas Teie meeskond lõbutseb või jagab teistega seda kui põnev, 

teadus, tehnoloogia ja matemaatika olla võib. 

 


