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Sissejuhatus

Põhiväärtused
Me oleme meeskond.
Me teeme tööd, et otsida oma juhendajate abiga lahendusi probleemidele.
Me teame, et juhendajatel pole vastuseid kõikidele küsimustele, aga me õpime üheskoos.
Me austame sõbraliku võistluse põhimõtet.
Meie avastused on palju olulisemad kui meie võidud.
Me jagame oma kogemusi teistega.
Me näitame välja Sõbralikku Professionaalsust™ ja
Konkureerivat Koostööd™ kõiges, mida teeme.
Meil on lõbus.

FLLi juhendajate vanne
FIRST® LEGO® League (FLL) juhendajana oled Sa vastutav FLLi põhiväärtuste edastamise eest
meeskonnaliikmetele, lapsevanematele ja teistele isikutele, kes on seotud teie tiimiga.
Kõikidelt meeskondadelt oodatakse nii praegustest või ka hooaja jooksul muutuvatest reeglitest ja
juhistest kinnipidamist.
Selles raamatus on üksikasjalikult kirjeldatud meeskonna reegleid, juhiseid, strateegiat ja protseduure.
Kõik uuendused edastatakse FLLi juhendajatele e-maili teel ja avaldatakse FLLi veebilehel
www.robootika.ee/flleesti.
Kui teil on küsimusi, siis ärge kõhelge, vaid kirjutage ti.robotiprogramm@lists.ut.ee.
Minu vanne juhendajana:
1) Lapsed on kõige tähtsamad. FLL on lastele lõbus ja neil on põnev tehnika ja teadusega tegeleda.
Kõik minu meeskonnas algab ja lõpeb selle põhimõttega.
2) Lapsed teevad ise tööd. See on nende võimalus õppida ja areneda. Lapsed minu meeskonnas
teevad kogu programmeerimis-, uurimis- ja ehitustöö ning otsivad probleemidele lahendusi.
Täiskasvanud võivad aidata lastel leida vastuseid, kuid ei anna neile vastuseid ette ega tee ise otsuseid.
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3) Minu meeskond


koosneb maksimaalselt kümnest liikmest ja kõik meeskonnaliikmed osalevad vaid ühes FLL
meeskonnas;



koosneb lastest, kes ei ole vanemad kui 16-aastased (võistlusaasta 1. jaanuarist);



on registreeritud FLL ametliku meeskonnana.

4) FLL suhtleb minu meeskonnaga minu esmase e-maili aadressi kaudu, mis on ära toodud
registreerimissüsteemis. Ma olen vastutav kõikide FLL juhiste ja reeglite lugemise ning nende
ülekandmise eest oma meeskonnale, teistele juhendajatele, vabatahtlikele ja lapsevanematele. Samuti
uuendan vajadusel oma meeskonna profiili.
5) Ma julgustan oma meeskonnaliikmeid, teisi juhendajaid, vabatahtlikke, lapsevanemaid ja
meeskonna toetajaid arendama ja praktiseerima FLL põhiväärtusi. See täidab eesmärki: inspireerides
teisi läbi meie tiimi tegevuse ja sõnade, muudame positiivselt kultuuri ja õhkkonda.

FLL on FIRST® ja LEGO Group vahelise koostöö tulemus
©2011 United States Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) ja
LEGO Group. Kõik õigused kaitstud.
Ametlikel FIRST LEGO League meeskondadel ja FLL tegevuspartneritel on lubatud teha koopiaid sellest
käsiraamatust oma meeskonnale ja tegevuspartneritele. Teistel eesmärkidel käesoleva juhendi
kasutamine, paljundamine või dubleerimine on rangelt keelatud ilma kirjaliku loata FIRST-ilt või LEGO
Group-lt.
LEGO®, LEGO® Logo, MINDSTORMS® NXT, Robotics Invention SystemTM, RCX, ja ROBOLABTM on
registreeritud kaubamärgid ja LEGO Group kaubamärke kasutatakse siin eriloa alusel.
FIRST®, FIRST® logo, FIRST® Robotics Competition, FRC®, FIRST® Tech Challenge ja FTC® on
registreeritud kaubamärgid, Gracious ProfessionalismTM and CoopertitionTM on FIRST tavaõiguse
kaubamärgid.
FIRST® LEGO® League, Junior FIRST® LEGO® League, FLL®, Jr. FLLTM, Food FactorTM, ja the Food
FactorTM logo on FIRST ja LEGO Group ühised kaubamärgid.
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Logo kasutamine
Meeskonnad võivad kasutada FIRST ja FLL logosid kujundades oma T-särke, mütse, plakateid ja
flaiereid. Kõik meeskonnad ja sponsorid peaksid konsulteerima/tutvuma FIRST Branding & Design
Standards ja Policy on the Use of FIRST Trademarks and Copyrighted materjalidega (sealhulgas FIRST
ja LEGO Group Intellectual Property). Need on saadaval FIRST kodulehel www.usfirst.org/brand.
Logosid ei tohi muuta ja nende kasutamine peaks edendama FIRST LEGO League’i positiivsel viisil.
Meeskonnad ja sponsorid ei tohiks kasutada FIRST ja LEGO logosid igas reklaamis (jälgides IRS
reegleid). See tähendab, et logosid ei saa kasutada ärilistel eesmärkidel kaupade või teenuste müügi
edendamiseks. Meeskonnad võivad logosid kasutada enda identifitseerimiseks osana FIRST
mittetulundusühingu missioonist.
Meeskonnad võivad saada ja sponsorid võivad aidata sponsorlust (rahastamine, mida nad on
tunnistanud, kuid kus nende tooteid ei reklaamita). Vastavalt IRS 501(c) (3) eeskirjale saab FIRST
tunnustada (tänada) toetajaid, ja FIRST loal võivad sponsorid kasutada FIRST nime(sid), et näidata
FIRSTi toetamist. Sponsoritel ei ole lubatud kasutada FIRST nime või logo ilma FIRSTi kirjaliku loata.

FIRST® ajalugu
„…Luua maailm, kus teadus ja tehnoloogia on väärtustatud…, kus noored inimesed unistavad saada
juhtivateks tehnoloogiateadlasteks.“ - Dean Kamen, FIRSTi asutaja.
FIRST® (For inspiration and Recognition of Science and Technology) asutati leiutaja DEAN Kameni
poolt, et innustada noori osalema teaduses ja tehnoloogias. FIRST on mittetulunduslik avalik
heategevusorganisatsioon, mis asub Manchesteris, New Hampshires.
Vabatahtlike juhitud organisatsioonina põhineb FIRST individuaalsetel, ettevõtete, haridusasutuste ja
valitsuse

partnerlussidemetel.

Mõned

maailma

kõige

hinnatumad

firmad

pakuvad

rahastamisvõimalusi, mentorlust ning varustust, mis võimaldavad muuta FIRST missiooni reaalseks.
Meeskonna juhendajana oled Sa üks rohkem kui 85 tuhandest pühendunud ja tõhusast vabatahtlikust,
kes

on

võtmeisikuteks

rohkem

kui

200 tuhandele

noorele

inimesele,

kes

naudivad

probleemülesannete lahendamist läbi inseneriteaduse.
Õpilastest koosnevad võistkonnad, kes jaotuvad neljaks erinevaks vanusegrupiks, võtavad vastu FIRST
väljakutse rahastada, kujundada, ehitada ja võistelda enda loodud robotitega kohalikel, riiklikel ja
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rahvusvahelistel võistlustel. Mõned võidavad medaleid ja märkimisväärse stipendiumi, kuid kõik
võidavad uusi sõpru, oskusi, enesekindlust ja äraarvamatuid isiklikke hüvesid. Meie programmid
sisaldavad


tuntud FIRST® Robotics Competition (FRC®) võistlust, mis on mõeldud 14-18-aastastele ja millel
on käimas 20. hooaeg;



FIRST® Tech Challenge (FTC®), mis pakub FRC traditsioonilisi väljakutseid, kuid kasutab
paremini kättesaadavaid ja taskukohasemaid robootikakomplekte;



FIRST® LEGO® League (FLL®), mis on mõeldud 9-14-aastastele;



Junior FIRST® LEGO® League (Jr. FLL), kus saavad võistelda 6-9-aastased lapsed.

Samuti on FIRST peakorter teadus- ja arendustegevuse rajatis, mida nimetatakse FIRST Place’iks
(Esimene Koht). Asutusel on oluline roll FLLi kujundamisel, arendamisel, hindamisel ja FIRST mentorite
professionaalses arengus.
1998. aastal ühendasid FIRST asutaja Dean Kamen ja LEGO Groupi Kjeld Kirk Kristiansen jõud, et luua
FLL. See on mänguline ja mõtestatud õppimise programm, mis tegeleb lastega, aidates neil avastada
lõbu teaduses ja tehnoloogias läbi FIRST kogemuse.
Alates 2010. aastast on umbes 19 tuhat meeskonda rohkem kui 55 riigist FLL-s aktiivsed. Me oleme
põnevil, et meil on võistkondi Argentiinas, Austraalias, Austrias, Bahreinis, Belgias, Brasiilias, Kanadas,
Tšiilis, Hiinas, Kolumbias, Tšehhis, Taanis, Egiptuses, Eestis, Fääri saartel, Prantsusmaal, Saksamaal,
Haitil, Hong Kongis, Ungaris, Islandil, Indias, Iirimaal, Iisraelis, Jaapanis, Jordaanias, Kuveidis,
Liibanonis, Leedus, Luksemburgis, Malaisias, Mehhikos, Hollandis, Uus-Meremaal, Norras, Palestiinas,
Peruus, Poolas, Kataris, Saudi Araabias, Singapuris, Slovakkias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Lõuna-Koreas,
Hispaanias, Sudaanis, Rootsis, Šveitsis, Süürias, Taiwanis, Tais, Tuneesias, Türgis, Ühendkuningriikides,
Ameerika Ühendriikides ja Jeemenis.
„Me tahame muuta kultuuri, väärtustades vaimu. Meil on vaja näidata
lastele, et palju lõbusam on kujundada ja luua videomäng, kui seda
lihtsalt mängida.“
- Dean Kamen, FIRSTi rajaja
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Dean Kamen on DEKA Research & Development korporatsiooni president. See dünaamiline ettevõte
on keskendunud revolutsiooniliste uute tehnoloogiate arengule, mis ulatuvad väga erinevate
rakendusteni. Leiutajana, füüsikuna ja ettevõtjana on Dean pühendunud tehnoloogiate arendamisele,
mis aitavad inimestel jõuda parema eluni. FIRSTi asutamine on selle mehe üks suuremaid saavutusi.

„FLL julgustab lapsi disainima, ehitama ja programmeerima nende enda
intelligentset

leiutist.

See

võimaldab

neil

mõista

mitte

ainult

tehnoloogiat, vaid saada selles ka meistriks.“
- Kjeld Kirk Kristiansen, the LEGO Groupi omanik ja aseesimees
Kjeld Kirk Kristiansen on peamine osanik oma LEGO Group perefirmas. Ta
on Board of Directors of LEGO Holding A/S aseesimees ja esimees
mitmes suuremas LEGO Group ettevõttes, mis koosneb 50 firmast Taanis ja mujal maailmas, andes
tööd ligi 7300 inimesele.
Deanil ja Kjeldil on usuvad ühiselt, et kui FLL meeskonnad uurivad, ehitavad ja katsetavad ning kogu
protsessi jooksul loovad ideid, lahendavad probleeme ja ületavad takistusi, siis kasvab neis usaldus
oma tehnoloogiliste oskuste vastu.
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Peatükk 1. Milles on kogu asja mõte?
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FIRST LEGO League (FLL) on programm, mis on mõeldud 9-16-aastastele lastele ja mille eesmärgiks on
teaduse ja tehnoloogia populariseerimine ning lastele vajalike teadmiste ja oskuste andmine. FLLi saab
kasutada koolitöös ja ka teistes vormides. Meeskonnad, mis koosnevad kuni kümnest lapsest ja
vähemalt ühest juhendajast, võivad olla seotud mõne klubilise tegevuse või organisatsiooniga, kuid
tegu võib olla ka lihtsalt sõpradega, kes soovivad midagi lahedat teha.
Juhindudes FLLi põhiväärtustest, osalevad meeskonnad iga-aastasel konkursil, mis koosneb
robotivõistlusest ja projektist. Robotivõistluse jaoks tuleb meeskondadel ehitada ja programmeerida
autonoomne LEGO Mindstorms robot. Robotivõistluse eesmärgiks on 2,5 minuti jooksul lahendada
erinevaid ülesandeid ja koguda võimalikult palju punkte. Projekti käigus uurivad meeskonnad kindlat
tõsielulist probleemi, mida teadlased ja insenerid lahendada üritavad. Uuritavale probleemile tuleb
meeskondadel leida innovaatiline lahendus või siis tugineda mõnele olemasolevale lahendusele.
Projekti oluliseks osaks on oma avastuste ja lahenduse jagamine teiste inimestega.

Nurgakivid
Meeldetuletus!

Tänu partneritele on see kõik võimalik
FLL tugineb vabatahtlikele ja seda väga mitmel

FLL ootab, et kõik meeskonnaga seotud
inimesed järgiksid FLL põhiväärtusi.

tasandil, alates meeskondade juhendamisest kuni
kohalike

võistluste

korraldajateni

ja

koordinaatoriteni välja. Igas regioonis on olemas vabatahtlikud, keda nimetatakse FLLi partneriks.
Näiteks on Eesti regiooni FLL partneriks MTÜ Robootika. FLLi partnerite ülesandeks on
finantsvahendite leidmine, ürituste läbiviimine, töötubade ja demonstratsioonide korraldamine,
avalike suhete haldamine ja vabatahtlike leidmine. FLLi partnerid on meeskondade juhendajatele
oluliseks informatsiooniallikaks ja FLLi ei eksisteeriks ilma nendeta.
FLLi partnerid on andnud oma nõusoleku järgida FLLi standardeid nii konkurside korraldamisel kui ka
üleüldisel koordineerimisel. Erinevate FLLi partnerite ressursid võivad olla väga erinevad. Mõned
partnerid teevad koostööd suurkorporatsioonide või ülikoolidega, teised on aga mittetulunduslikud
organisatsioonid või ka niisama üksikisikud. FLLi partnerite olulisimaks eesmärgiks on viia FLLi
programm nii paljude isikuteni kui võimalik.
FLLi partner on Sinu jaoks oluline informatsiooni allikas. Seda nii konkursside, koolituste ja ka
11

probleemide korral, mis FLL-il osalemisega kaasnevad või tekivad.

FLLi põhiväärtused
FLL põhiväärtused on FLL-i programmi nurgakivideks. Need eristavad FLLi teistest samalaadsetest
programmidest. Põhiväärtusi järgides õpivad osalejad, et sõbralik võistlus ja ühine kasu ei ole
eraldiseisvad eesmärgid ja et üksteise abistamine on meeskonnatöö aluseks. Eeldame, et kõik
osalejad, sealhulgas juhendajad, vabatahtlikud, meeskonnaliikmed ja nende vanemad järgivad
põhiväärtusi kõiges, mis nad teevad.
FLL on lapsekeskne tegevus ja selle eesmärgiks on lastele ainulaadse ja huvitava kogemuse pakkumine.
Me tahame, et lapsed õpiks hindama meeskonnatöö väärtust, austama teineteise ideid ja panustama
meeskonda. FLLi võib pidada õnnestunuks siis, kui meeskonnaliikmed viivad antud põhiväärtused oma
igapäevaellu.

Sõbralik professionaalsus
Dr. Woodie Flowers, kes on FIRST organisatsiooni
nõustaja, seletab mõistet sõbralik professionaalsus
järgmiselt.

FIRST

julgustab

inimesi

tegema

kõrgetasemelist tööd nii, et kõik selles osalevad

Vihje!
Meeskond võiks määrata ühe liikme, kes
kontrollib pidevalt veebilehelt uuendusi.
Siiski oled juhendajana vastutav oma
meeskonna suhtluse eest!

inimesed tunnevad ennast väärtustatuna.
Sõbralik professionaalsus paistab olevat sellise töö kirjeldamiseks sobiv termin. See termin võib meie
jaoks tähendama erinevaid asju, kuid üldjoontes võiks see tähendada vähemalt järgmist:
-

sõbralik suhtumine ja käitumine

-

vastastikune austus

Sõbralikud professionaalid teevad märkimisväärse panuse eesmärgiga olla teistele ja endale meele
järgi, kui nad valdavad väärtuslikku infot ning neid usaldatakse seda infot kasutama.

FLLi ülesanne
Iga aasta septembris antakse uus ülesanne. Ülesanne on seotud mingi kindla teemaga ja hõlmab mitut
tõsielulist probleemi, mida teadlased ja insenerid lahendada üritavad. Ülesandel on kaks poolt:
robotivõistlus ja projekt.
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Robotivõistluseks peavad meeskonnad ehitama ja programmeerima autonoomse roboti, mis on
võimeline sooritama hulga erinevaid ülesandeid ehk missioone.
Projekti käigus uurivad meeskonnad tõsielulist probleemi, mis on seotud ülesande teemaga. Nad
leiavad sellele probleemile innovaatilise lahenduse ja jagavad oma tulemusi teistega.
Umbes kaheksa nädala jooksul töötab meeskond ühiselt, et ületada erinevaid probleeme ja raskusi.
Meeskonnaliikmed õpivad nii teineteiselt kui ka oma juhendajatelt. Meeskonnad teevad tööd, et leida
loovaid lahendusi ülesandes püstitatud probleemidele.
Pärast rasket tööd ja rohket lõbu peaks lastel tekkima suurem huvi ja austus teaduse ning tehnoloogia
vastu. Samuti peaks neis arenema mõistmine, kuidas oleks võimalik teadust ja tehnoloogiat kasutades
meid ümbritsevat maailma positiivselt mõjutada. Lisaks arendatakse töö käigus eluks vajalikke oskusi
nagu aja planeerimine, meeskonnatöö, uurimistöö läbiviimine, ettekannete tegemine, esinemine ja
erinevad tehnilised oskused.
2011. aasta teema on seotud toiduga ja selle säilitamisega.
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Peatükk 2. Meeskonna moodustamine
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FLLi juhendaja ja meeskonnaliikmed peavad ennast täielikult pühendama meeskonnatööle ja üksteise
abistamisele, et olla edukad. Nagu iga teine suur ettevõtmine, nõuab FLL kogemus aega ja energiat.
Juhendamine võib olla üks tasuvamaid kogemusi
Sinu elus. Meie eesmärk on aidata lastel lõbutseda
samal ajal kui nad harjuvad tehnoloogiaga ja õpivad
midagi reaaleluliste probleemide kohta. Ei ole vahet,
kas meeskond saavutab kõrge tulemuse või mitte,

Vihje!
Igas meeskonnas võib olla maksimaalselt
kuni kümme liiget. Iga liige võib olla osa
ainult ühest meeskonnast.

sest selle liikmed on võitjad juba osaledes. Kui see
on Sinu esimene aasta osalemiseks, siis naudi seda FLLi üritust kursusena. Eesmärk peaks olema põgus
tutvumine. Lõbusalt kogemusi omandades ja tutvudes reaalsete eesmärkidega olete Sina ja Su lapsed
peagi tulvil ideedest, mida teha järgmisel aastal.

Meeskonna rajamine
Meeskonnad vajavad vähemalt üht täiskasvanud juhendajat. Paljud inimesed võivad olla head
juhendajad: vanemad, õpetajad, insenerid, üliõpilased ja huvigruppide juhid. Selleks ei ole vaja erilisi
oskusi, lihtsalt kannatlikust, pühendumist ja valmisolekut koos meeskonnaga õppida. Sa saad
lihtsustada tiimi arengut ilma ise lahendusi välja pakkumata. Lapsed vajavad Sinult kõige rohkem
juhendamist, tuge, julgustamist ning lõbusat kogemust.
Sa pead olema valmis omandama baasteadmised FLL võistlusest, kaasa arvatud Robotimängu ja
projekti, NXT või RCX programmeerimiskeskkonna ja LEGO roboti ehitamise aluste tundmine. Me
julgustame Sind värbama tehnoloogia-, programmeerija- või inseneriharidusega juhendaja või
külalisesineja, kui tunned selleks vajadust. Soovitame lisaks kutsuda juhendama ülesande teemaga
kursis olevaid professionaale, et jagada teadmisi ja kogemusi Sinu meeskonnaga.
Värba abiks teisi treenereid, juhendajaid, lapsevanemaid või järelvaatajaid ning külalisesinejaid. Sa ei
ole projektis üksinda. Teised võivad aidata meeskonnas suhtlusega, korraldada koosolekuid, pakkuda
tehnilist järelvalvet, koguda raha ning kaasata täiskasvanuid jälgima. Proovi planeerida koosolekuid nii,
et need sobiksid teistele täiskasvanud osavõtjatele.

Lapsed
Sinu FLLi meeskonnas on kuni 10 last vanuses 9-16 eluaastat. Et mitte reegleid rikkuda, ei tohi laps olla
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vanem kui 16 aastat selle aasta 1. jaanuaril, kui võistlus välja kuulutatakse. Näiteks on õpilasel, kes sai
16-aastaseks 2011. aasta mais, õigus osaleda 2011. aasta hooajal. Laps, kes sai 16-aastaseks 2010.
aasta detsembris, ei tohi osaleda. Lapsed saavad olla liikmeks korraga vaid ühes meeskonnas.
Lapsed tulevad meeskondadesse erinevatest kohtadest: näiteks koolidest, koduõppegruppidest,
skaudirühmadest,

huvialaringidest,

noorteorganisatsioonidest,

religioossetest

gruppidest

ja

naabruskonna rühmadest. Iga tiimi ülesehitus on unikaalne. Hoia see mitmekesisus meeles, kui
kohtute üritustel või vestlete FLL foorumis internetis. Jaga oma tiimi tausta külaliste ning
juhendajatega, et nad saaksid meeskonna kontekstist aru.

Treener
FLL julgustab värskelt mõtlema – las Sinu meeskond teeb seda oma stiilis. Tee asju, mis tunduvad
Sinule loogilisena. Siiski ootame treeneritelt teatavate juhtnööride jälgimist.
Sinu innukusest hoolimata on meeskond see, kes peab roboti disainima ja valmis ehitama, mitte Sina
ega ka mõni teine täiskasvanu. Kui Sa leiad end pakkumas meeskonnale oma lahendust, teed neile
tegelikult karuteene. Lahenduste andmisega võid pärssida geniaalsete ideede tekkimist. Kui treener
või juhendaja teeb töö ise ära, annab ta lisaks lastele märku sellest, et nemad poleks võimelised seda
tegema. FLL seab ette, et lapsed teevad töö, langetavad kriitilised otsused roboti ehitamises ja teevad
ära kogu programmeerimise, projekti arendamise ning esitluse.
Kas see tähendab, et pead niisama seisma, kui meeskond on hädas? Absoluutselt mitte. Sa pead
sekkuma, aga ei tohi sekkuda otseselt. Selle asemel, et öelda meeskonnale: “Ehitage käigukast,
kasutades kruviülekannet“, võid Sa korraldada ajurünnaku ideede kogumiseks, kuidas robot
aeglasemaks muuta. Võid julgustada lapsi tegema eksperimenti, mis võiks neid juhatada avastamaks
muid võimalusi.
Treenerid erinevaid selles suhtes, kui palju nad oma meeskondi juhendavad. Mõned annavad oma
meeskonnale väga vähe ja teised palju rohkem. Edukas FLLi treener kontrollib protsessi, mitte selle
sisu. Sa oled selleks, et hõlbustada meeskonnal oma töö läbiviimist ning arendada meeskonnatööd.
Üks kasulik mõttetreenimise meetod on vastata küsimusele teise hästi kaalutletud küsimusega.
Järgnevad näited sunnivad meeskonna liikmeid kasutama oma teadmisi teadusest ja püstitama
hüpoteese:
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Mis juhtub siis, kui...?



Ja siis...?



Kuidas see mõjutab...?

Lapsed muutuvad probleemi lahendajateks, leides lahendused ise. Me mõistame, et täiskasvanud
võivad FLLi pärast hasarti minna, kuid täiskasvanud peavad meeles pidama, et LAPSED ON ESIKOHAL.
Sa oled vastutav meeskonna juhtimise eest, et see jõuaks oma eesmärkideni õigeaegselt, samuti ka
planeerimise ning kohtumise aegade paika panemise, külastuste ja reiside eest. Sa oled esindaja
meeskonna liikmete, juhendajate, vanemate ja vabatahtlike vahel. On oluline informeerida lapsi ja
vanemaid selle kohta, millist pühendumist oodatakse meeskonnatöö igas faasis.
Sa vajad kehtivat e-maili aadressi, et hoida sidet FLLiga käimas oleval hooajal. FLL suhtleb läbi peamise
e-maili, mis on ära toodud FLL Eesti kodulehel. Läbi selle süsteemi saad Sa uuendada oma meeskonna
informatsiooni, tellida lisamaterjale ja registreeruda võistlustele.

Juhendajad
Juhendaja on keegi, kes töötab meeskonnaga vähemalt ühel kohtumisel. Juhendajad on meeskonnale
kasulikud näost-näkku suhtlemisel ja erialaste teadmiste jagamisel. Lisaks juhendaja näpunäidetele on
juhendaja juures kõige tähtsam see, et ta naudiks tööd lastega ja tahaks neid õpetada.
Kui värbad juhendajaid, kaalu nende võimeid töötada FLLi-ealistega. Nad peavad olema eeskujuks,
pühenduma FLLi väärtustele ning olema professionaalsed. Räägi nendega järgmistest asjadest:


nende teadmiste kohandamine meeskonnaga vastavale tasemele;



meeskonna eesmärgid, tähtajad ja koosolekute ülesehitus;



meeskonna juhtimine õigete vastuste leidmiseks;



meeskonna dünaamika juhtimine;



teadmised meeskonnaliikmete kohta, oskus innustada kõiki osalema ning pühenduma,
näidates üles positiivsust ning julgustades lapsi vastama.

17

Juhendaja tüübid ja võimalik roll meeskonna aitamisel:
Insener – õpetab meeskonnale oskusi, et disainida robotit või viia projekt lõpule.
Varasema robootikakogemusega meeskonnaliige – aitab meeskonda programmeerimises ja
strateegiate väljatöötamises.
FLLil osalenu – aitab treeneril juhendada meeskonda, abistab murede lahendamisel.
Teadusprofessionaal – ekspert selle aasta võistluse sisus, tutvustab reaalelulisi lahendusi praktikas,
annab nõu, kirjeldab olemasolevaid probleeme ja annab viiteid, kust saaks informatsiooni hankida.
Graafikaspetsialist – kujundab tiimi logo, T-särgid ja presentatsioonimaterjalid.
Puusepp – annab puusepatööalast abi, et ehitada harjutusväljak.
Programmeerija – õpetab meeskonnale programmeerimise aluseid ja aitab vigaste programmidega.
Turundusspetsialist – õpetab lastele, kuidas oma meeskonda turustada ja kuidas meeskond saab
uurimistööd kollektiiviga jagada.

Võimalikud allikad, millele juhendajad saavad viidata:
Ettevõtted Sinu kogukonnas – paljud ettevõtted julgustavad oma töötajaid vabatahtlikuks olema ja
mõnedel on isegi ametlikud programmid vabatahtlike kohandamiseks kogukonnaga.
Teenindusele orienteeritud organisatsioonid – on väga palju sotsiaalseid organisatsioone, mis
keskenduvad kogukonna teenindamisele. Mõni on kindlasti ka Sinu linnas. Näiteks: Rotary klubi või
Seenioride korp (põhinevad USAl).
Arvesta inimeste mitmekesisusega. Erineva taustaga lapsed võivad olla meeldivamadki kui sarnase
taustaga täiskasvanud.

Lapsevanemad ja järelvaatajad
Ära unusta lapsevanemaid ja järelvaatajaid oma tiimi liikmetena, nende koostöö ja toetus on
hindamatu. Kui sul on meeskonnas lapsevanem, kes töötab tehnikuna või mõnel teaduslikul alal, siis
saad teda rakendada juhendajana või kasutada teda juhendajate ja külalisesinejate värbamisel. Lisaks
võivad nad aidata raha kogumisel, logistikaga, meeskonna ülesehitamisel, reisidel või pakkuda kohta,
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kus meeskond saaks koosolekuid pidada. Mõned vanemad võivad tegeleda võistlustega seotud
bürokraatiaga ja koordineerida meeskonna reise. Teised saavad koordineerida materjalide hankimist
hooaja kestel, otsida õpetusi ning ekspertide juhiseid FLLi teemal või juhtida ajurünnakut ja
meeskonda üles ehitada.
Ära unusta kõige olulisemat vabatahtliku kohustust – meeskonnale kütuse organiseerimine, et tiim ära
ei väsiks. Juhendajana saad teha kõiki neid ülesandeid, aga töökoorma jagamine teeb meeskonna
efektiivsemaks, vähendab stressi ja kasvatab meeskonna vaimu ning ühtekuuluvust.
Oluline on regulaarselt lapsevanematega suhelda. Selle vastutuse saad osaliselt kanda oma
abijuhendajale või vanemate esindajale. Alati on hea mõte hooaja alguses iga lapsevanemaga eraldi
kohtuda. Hiljem leia kommunikatsioonimeetod, mis töötaks kõige paremini Su meeskonna jaoks:
regulaarsed nelja silma all kohtumised, telefonikõned, e-mail või isegi blogi. Kontrolli, et kõik vanemad
mõistaksid FLLi põhiväärtusi, professionaalsust ning
piiranguid laste tegevusse sekkumisel.

Vihje!

Meeskonna dünaamika
Meeskonna suurus ei tohi ületada kümmet liiget ja
me soovitame minimaalseks meeskonnaliikmete
arvuks 2 liiget. Mõned treenerid usuvad, et väiksed

Lapsevanematele võib näidata juhendajate
vannet ja selgitada, et tore on laste
tegemistele kaasa elada aga see on ainult
laste jaoks. Vanemad ei tohiks tegemistesse
sekkuda.

meeskonnad (5 või vähem liiget) suudavad paremini
pühenduda, üksusena kergemini töötada ja treeneril ning juhendajal on sellises rühmas rohkem
võimalusi liikmetega tegelemiseks. Teised arvavad, et suurtel meeskondadel on rohkem eeliseid, kuna
nad jagavad koormust ja saavad moodustada allmeeskondi, et töötada ülesannete kallal. Vaatamata
sinu meeskonna suurusele on kõige tähtsam anda meeskonnale parim kogemus, mis on võimalik
vahenditega, mis sul on käepärast. Suure meeskonna jagamine väiksemateks osadeks töötab hästi
samaealistega, kuna see julgustab koostööle. Üks grupp saab töötada treeneri või mehaanikuga samal
ajal, kui teised õpivad tarkvara või teevad uurimistööd. Mõned treenerid usuvad, et jagades liikmeid
kohtumisest kohtumiseni alameeskondadeks aitab vältida võõrdumist, saavutada lugupidamine ja
mõistmine kõigi rollide suhtes ja siduda nad meeskonnana.
Meeskonna piiramine kümne liikmeni võib olla raske, aga see on oluline. Selline otsus on tihti
treeneritele meelehärmi tekitav, kuid teistes meeskondades kehtivad samuti piirangud. Kui Sul on
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rohkem kui 10 FLL meeskonnast huvitatud last, siis
palun

mõtle

lisaks

teise

meeskonna

registreerimisele.

Vanuste erinevused
Sõltuvalt vanuse ja arengutaseme erinevustest
meeskonnaliikmete vahel, võid sa näha segatud

Vihje!
Kui näed, et mõne liikme tähelepanu
nihkub meeskonnalt eemale, võiksid
tekkinud probleemist rääkida näost näkku.
Meeskonna ümberorganiseerimine keset
hooaega võib seda palju aidata.

vanusega gruppides kahte märgatavat arengufaasi.
Nooremad lapsed tahavad tihti võtta mittetöötava roboti osadeks ja ehitada selle täiesti ümber, samas
kui vanemad lapsed eelistavad püsida üldise olemasoleva disaini juures ja muuta selle osi. Kui need
kaks gruppi töötavad koos, võivad nad üksteist masendada. Kumbki meetod pole õige ega vale, lastel
on lihtsalt erinev arusaam erinevatel arengutasemetel.
Näide:
Meil oli esimesel FLL kohtumisel 22 last. Nad kõik otsustasid registreeruda ja nüüd on meil kolm
meeskonda. Mõnikord viib Sinu äranägemise kohaselt lastest parima kombinatsiooni valimine väga
üksluise meeskonnani. Pane kokku meeskond erinevate oskustasemega, pidades meeles, et lapsed,
kes on rohkem võistlushimulised, säravad tihti FLLi meeskonnas sellepärast, et nende loomuses on
aktiivselt tegutseda ning nad on enesekindlamad.

11-aastastest ja noorematest koosnevate meeskondade juures arvestage järgnevaga:


näidake probleeme visuaalselt või tooge näiteid vigadest;



andke meeskonnaliikmetele aega, et mõista Robotimängu ja missiooni läbi pideva testimise ja
proovilepaneku.

Meeskonnaliikmetele, kes on vanemad kui 11:


ehitage struktuur, mis julgustab segasemaid ja loomingulisemaid ideid;



võimaldage vanematele meeskonnaliikmetele juhtimisvõimalus, näiteks seletades ideid ning
järgmisi samme, mida meeskond tegema hakkab.
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Ajaline pühendumine
Enamik FLL tiime saab kokku kaheksa nädalat pärast ülesande väljakuulutamist. Nad võivad kohtuda
ühe tunni kaupa või läbi viia mitmeid kohtumisi kestusega kuni 10h. Me soovitame alustada kahest
kahetunnisest kohtumisest nädalas. Vastavalt vajadusele suurendage või vähendage aega, mida
meeskond vajab.
Liikmete pühendumine varieerub olenevalt nende vaba aja hulgast, kogemustest, meeskonna
dünaamikast ning eesmärkidest. See on Sinu ja meeskonna otsustada, milline on kohtumiste ajakava.
Algajate meeskond kohtub tavaliselt tihedamini kui kogenute meeskond. Uued meeskonnad õpivad
tavaliselt koosolekut pidama ja koosolekud kestavad kauem ning tihedamini. Lisaks lähevad mõned
koosolekud nagu kellavärk, kuid teised on pingelisemad. Sul peaks olema plaan iga koosoleku kohta.
Loo realistlik kohtumiste ajakava. Uuri, millal Su esimene võistlus toimub ja pea meeles, mitu nädalat
on võistluseni aega. Ära unusta arvestada ka suuremaid puhkusi ning kooliüritusi. Sa saad vaadata
saavutatud eesmärke nädala kaupa. Peatükis 9 on näide sellest, kuidas treener peaks planeerima 8nädalast hooaega.
Treenerina võib Sul lisaaega igal nädalal vaja minna, et valmistada ette meeskonna kohtumist. Kuluta
see aeg abi koordineerimisele, varustusega tegelemisele, suhtlemisele teiste juhendajatega,
sponsorite otsimisele, vanematele, kes oleksid nõus toetama ning võistlustele registreerimisele.

Meeskonna eesmärgid
Tööta oma meeskonnaga, et seada eesmärgid terveks hooajaks ja kirjuta need paberile üles. Lisa
lootused tiimi funktsioneerimise suhtes: kuidas nad toimivad meeskonnana ja näitavad välja FLLi
põhiväärtuste järgimist. Kirjuta üles asjad, mida sa loodad õppida ning saavutada võistlustel hooaja
lõpus.
FLLi võistlustel on põnevust, äratundmisrõõmu ja iga meeskonna saavutuste tähistamist.
Sellegipoolest ei ole FLLi peaeesmärk medalite või trofeede võitmine. Kui Sa vaatad tagasi hooaja
algusesse ja saad öelda, et mõni järgnevatest väidetest on tõsi, oled saavutanud olulise eesmärgi:


Me õppisime, kui kasulik ja lõbus tehnoloogia ja teadus olla võivad.



Me tegime midagi, mida me arvasime, et ei suuda teha.
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Me austasime ja kaalusime kõiki ideid, mida meeskonnaliikmed välja pakkusid.



Me aitasime oma kogukonda.



Me olime tänavu paremad kui eelmisel aastal.



Me tulime toime aja kasutamisega, raskustega ja ideede jagamisega.



Me õppisime, et uurimistöö aitab meil paremini probleeme mõista ja luua innovaatiline
lahendus.



Meil oli lõbus.

Rollid ja vastutus
Juhendajana olete Sina ja teised vastutavad laste ohutuse eest. Laste ohutus on ülim kõigile, kes on
seotud noorte inimestega. Vanuse tõttu on FLLi meeskonnaliikmed, treenerid, lapsevanemad ja
järelvaatajad oluline osa meeskonnast ning laste ohutuse seisukohast. Täiskasvanud peavad õpetama
meeskonnaliikmeid ja üksteist mõistma, kuidas ära tunda ohtlikke olukordi, ning võtma kasutusele
meetmed, et kindlustada koostöös osalevate täiskasvanute usaldusväärsus.

Meeskond
Aruta meeskonnaliikmetega vastutuse jagamist. Liikmetel on tavaliselt ideed, mida nad teha tahaksid:
programmeerimine, ehitamine, uurimistöö, turundus jne. Ole tähelepanelik nende laste suhtes, kes ei
saa täpselt seda teha, mida nad sooviksid.
Jaga

oma

meeskonnas

vastutust

hoolikalt

ja

läbimõeldult. Mis juhtub, kui keegi peab meeskonnast
lahkuma või jääb haigeks sel päeval, kui on võistlus?
Oleks keegi teine võimeline teda asendama? Mõtle
läbi, kuidas kellegi asendamine mõjutab meeskonda.

Vihje!
Ära karda, kui Sa ei tea lahendust mõnele
Robotimängu missioonile. Lapsed
innustuvad teinekord rohkemgi, kui
täiskasvanul pole vastuseid ja nad peavad
need ise leidma.

Kui Su meeskond otsustab osaleda üritusel, siis on kõik
meeskonnaliikmed ette nähtud osalema ka hindamistel ja Robotimängu võistlustel.
Julgusta oma meeskonda saavutama maksimumi nendele omasel moel ja kontrolli, et kõik mõistavad
käimasolevat ja teevad rohkem kui ühte tööd. Vaheta rolle, nii et kõigil oleks võimalus proovida
erinevaid asju. Lapsed avastavad tihti, et naudivad ülesandeid, mida nad vabatahtlikult ei oleks
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proovinud. Niimoodi saab vältida ka stereotüüpsete lahkarvamuste tekkimist poiste ja tüdrukute
vahel. Pea meeles: “Me oleme meeskond“.
Siin on mõned näited rollidest või alarollidest, mida Sa võid oma meeskonnaliikmetele jagada.
Uurimistöö läbiviimine – koguda informatsiooni võistluse teema kohta, otsida seoseid reaalsete
probleemidega ning leida lahendusi. Kutsuda professionaale jagama oma teadmisi meeskonnaga.
Kogukonnaga jagamine – mõelda, kes kogukonnast võib olla mõjutatud või huvitatud meeskonna
probleemidest ning korraldada kohtumine.
Esitleja – disainida loominguline esitlus näitamaks kohtunikele meeskonna tööd projekti kallal.
Strateegia analüüs – analüüsida roboti platsikäsitlust ja formuleerida erinevaid meetodeid
saavutamaks missiooni täitmine. Leida üksmeel lõpliku strateegia osas ning mõelda, mis riskid ja
eelised on erinevatel strateegiatel.
Ehitamine – teha otsused ehitamise kohta ning leida üksmeel mehaanilise disaini suhtes.
Programmeerimine – teha otsused programmeerimise kohta ning saavutada üksmeel.
Roboti operaatorid – operaator võistluse ajal hooldusalas. Kahel roboti operaatoril on lubatud viibida
platsi ääres kogu antud aja.
Projektijuht – juhtida kõiki eesmärgini, teha kindlaks, et kõigi ideed on kuuldavaks tehtud, leida
kompromissid ja kindlustada ajakava jälgimine.
Kvaliteedikontroll – juhtida katseid roboti soorituse testimiseks, et leida võimalikke kohti, mida
paremaks muuta. Testida funktsioone, mis ei tööta usaldusväärselt ning teha soovitusi parandusteks.
Turundus – disainida ja luua meeskonna logo, T-särk või bänner. Kirjutada pressiteade ja võtta
ühendust kohaliku meediaga, et kasvatada avalikkuse teadlikkust meeskonnast ja näidata meeskonna
eeliseid seoses FLLiga. Vaata „Meedia tähelepanu“ lisa B-st.
Dokumenteerimine – salvestada ja dokumenteerida kogu meeskonna mõtted, tegemised,
ebaõnnestumised ning edusammud terve FLLi hooaja vältel päevikusse, märkustena suurele paberile,
teadetetahvlile, videona või mõnel muul moodusel, et näidata seda üritustel. Hooaja vältel aitavad
need salvestised otsuseid teha. Üritustel ja turniiridel on need ideaalne moodus näitamaks
meeskonna tegemisi, meeskonnatööd ning suhtumist kohtunikele ja kohalviibijatele.
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Näide: Kui mu meeskond oli masenduses või mõnel liikmel oli halb päev, siis me kasutasime mõned
minutid mängimaks mängu Sandman. Selles mängus üritab üks laps teisi naerma ajada ning kui
naerma hakkad, oled mängust väljas. See tähendab mängu kaotamist, aga sellegipoolest on hea
naerda. Meeskond leiab nii tasakaalu töö ja mängu vahel ning tunneb ennast edukalt ka järgmistes
võistlustes.
Raha kogumine – leida mooduseid, kuidas koguda raha meeskonna registreerimiseks, materjalide ning
tegevuste jaoks. Värvata vanemaid ja teisi lapsi abiks.
Meeskonna hing – mõelda moodustele, kuidas Sinu meeskond, nende perekonnad ja sõbrad saaksid
üles näidata oma suhtumist turniiri. Osaleda meeskonna identiteedi loomises, kaaluda särkide
disainimist, märkide tegemist, kõnede kirjutamist, bänneri valmistamist, kostüümide kandmist ning
leiutada mooduseid näitamaks oma entusiasmi.

Top 10 nõuanded algajatele meeskondadele
FLL asutajate meeskonnalt, NH, USA
Pea meeles, et Sa ei pea olema insener, et olla hea FLL treener.
Tööta meeskonnaga esimesel kohtumisel, et leiutada reegleid.
Näited:
Austa teiste ideid.
Aita teisi. Kui meeskonnaliige on ekspert robotite ehitamisel, peaks ta olema valmis õpetama teisi
robotit ehitama.
Leia mooduseid, kuidas üksteist toetada.
Esimesel kohtumisel katke laud suupistetega ja mängige mänge.
Las lapsed ja nende vanemad teavad, et meeskonnas tehakse tööd.
Harjuta esitama suunavaid küsimusi nii, et lapsed hakkaksid välja pakkuma lahendusi, selle asemel et
anda neile oma ideid. Küsi näiteks selliseid küsimusi:


Mis on teine moodus selle tegemiseks?



Igaüks vaadaku robotit – mida te näete?
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Kuidas me saame siin andureid kasutada?



Kust me saame tagasidet, et kasvatada roboti töökindlust?

Ära võta kõike enda peale.
Võta ühendust kogenud meeskondade ja treeneritega nõu ja ideede jaoks.
Värba vanemad abikohtunikena.
Kasuta veebilehti nagu www.robootika.ee/fll/ ja teisi internetiallikaid.
Mõtle välja rahastamine.
Korralda meeskonna vahel kohtumine enne hooaja algust. Liikmed, kes ei käi kohtumistel, teevad kogu
meeskonna elu raskemaks.
Leia kõigile vanematele tegevus – isegi vahetuvad rollid (abikohtunik, suupistete hankija, rahade
hankija, fotograaf), nii et nad kõik on huvitatud sinu meeskonna edust.
Kasuta aega targasti. Märgi turniirid kalendrisse kohe, kui kuupäevad on väljas. Anna lastele pidevalt
teada, kui palju aega neil on ülesannete lahendamiseks. Niimoodi ei kuhju tegemised enne turniiride
algust.
Las see olla LÕBUS! See on kõige olulisem, ei ole vahet kas tegemist on algajate meeskonnaga või
veteranidega. Lapsed õpivad masenduse ja tähtaegadega paremini hakkama saama, kui sees on lõbus
element. Treenerid ja vanemad on vähem ahvatletud aitama, kui õhus ei ole pingeid ja atmosfäär
soosib õppimist ning uude ideede tekitamist.
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Peatükk 3. Hooaeg
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The

FIRST

LEGO League

Challenge ülesanne

antakse

välja

avalikkusele

FLL

kodulehel

www.robootika.ee/fll/ septembri alguses iga aasta. Enne väljastatakse Robotimäng ja projekt. On
mitmeid tegevusi, mida me soovitamine nii algajatel kui ka kogenud treeneritel teha, et oleks edukas
hooaeg. Sa pead hindama, kui palju Sul on vaba aega. Pea meeles seada mõistlikud eesmärgid nii
meeskonnale kui ka endale.

Eeltöö
Kui Sa alustad oma meeskonnaga kohtumist enne septembrit, siis varu aega, et vaadata võistluse
teemat (www.robootika.ee/fll/) grupiga. Tehke ajurünnak uue teema kohta ja siduge seda reaaleluliste
probleemidega. Meeskonnana tehke väike uurimistöö teadusharu kohta, mis on seotud teemaga ja
mõelge, kuidas tehnoloogiat on mänguväljakul kasutatud. Mõtle projekti teemasid, mis võiks
meeskonda huvitada ning otsi juhendajaid, kes saaks teemat uurida. Sa pead ootama, kuni
võistlusülesanne on avaldatud, et õppida tundma detaile, mille kallal töötama hakkad.
Räägi

oma

kohaliku

FLL

partneriga

(www.robootika.ee/fll), et saada vastuseid paljudele

Vihje!

küsimustele ja leida juhendajaid Sinu piirkonnas.

Vaata eelmiste aastate ülesandeid. Need on
väga õpetlikud.

Ehita

harjutusroboteid

meeskonnaga.

Läbi

nii üksi

kui ka

mõned

koos

väiksed

programmeerimisülesanded, mis on saadaval FLL kodulehel (www.robootika.ee/fll/).

Abivahendite valimine
Sa vajad internetiühendusega arvutit, mida kasutada vajalikeks uurimistöödeks, programmeerimiseks
ja suhtlemiseks. Paljud meeskonnad eelistavad lauarvutite asemel sülearvuteid, sest need annavad
mobiilsuse muuta robotit tarkvaraüritustel ja pidada
meeskonna koosolekut mitmetes kohtades. Ole

Vihje!

kindel, et küsid luba arvuti omanikelt, enne kui

Leidke hea harjutamispaik, kus oleks väljak
alati olemas ning võimalus hoida asju
kohtumiste vahapeal. See lühendab ka
koristamiseks kuluvat aega.

installid sellesse roboti programmeerimistarkvara.
Mõtle oma internetiühenduse üle hoolikalt. Internet
on vajalik võistluse dokumentide vaatamiseks,

ligipääsuks FLLi kodulehele, emailide lugemiseks ja teiste uuendustega kursis olemiseks. Samas
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blokeerivad paljud avalikud hooned, näiteks koolid ja raamatukogud, internetilehti nagu YouTube.
Sinu meeskonna koosolekupaik peab olema ka piisavalt ruumikas asjade üles seadmiseks. Näiteks on
Robotimängu mati mõõtmed 1,22 x 2,44 m, ja Sa peaksid selle asetama põrandale või lauale. Sa leiad
juhised, kuidas ehitada turniiri stiilis lauda FLLi kodulehelt (www.robootika.ee/fll/). Ilma jalgadeta laud
on lihtsalt 1,22 x 2,44 m vineerplaat, mille ümber on serv 1,22 x 0,61 m.
Koolis saavad õpilased tavaliselt laenata arvuteid ning ruumi, et seada üles mänguväljak. Meeskonnad,
kes

pole

konkreetsest

koolist

pärit,

võivad

kohtuda

kodudes,

saalides

või

ettevõtete

konverentsiruumides. Leia piisavalt ruumi kogu meeskonnale, võistluslauale, arvutitele ja kõikidele
muudele LEGO elementidele. Sa vajad lisaks ohutut kohta FLLi roboti jaoks ja osaliselt kokku
ühendatud roboteid koosolekute vahepeal. Sa võid vajada erilist luba, et kasutada neid ruume hilistel
õhtutundidel või nädalavahetusel. Kindlasti kontrolli enne, kui lepid koosoleku aja kokku.

Materjalide ostmine


Sinu meeskond vajab teatud materjale, et
osaleda FLLil. Otsi veebilehti, kust tellida

Vihje!
Laua ehitamise õpetuse leiate
firstlegoleague.org või robootika.ee/fll.

vajalike komponente.


FLLi robotikomplekt – FLLi robotikomplekt on disainitud nii, et võimaldada Sinu meeskonnale
kõike, mis on vajalik roboti ehitamiseks ning programmeerimiseks (lisaks mõned lisaosad). See
sisaldab LEGO Mindstorms NXT komplekti, NXT programmeerimise tarkvara, valitud LEGO
elemente ja kasulikke konteinereid. Igal meeskonnal peab olema LEGO MINDSTORMS
komplekt, et osaleda võistlustel, aga Sa pole kohustatud ostma ametlikku FLL robotikomplekti.
Sa võid kasutada oma LEGO MINDSTORMS komplekti, kui sul on mõni.



Väljaku häälestuse komplekt – kõikidel FLLi meeskondadel peab olema ligipääs ametlikule FLLi
väljakule. Väljakukomplekt on harjutusväljak Sinu meeskonna robotile ja see vahetub iga aasta
sõltudes aasta teemast. Väljakukomplekt sisaldab eksklusiivseid LEGO elemente, et ehitada
missioonimudeleid, CD-d juhistega väljaku ehitamiseks, matti ja kinnitusi, millega kinnitada
rajatised mati külge. Sul on vaja uut väljakukomplekti iga aasta. Väljakukomplektist saab
rohkem lugeda peatükist 4.



Roboti programmeerimise tarkvara – Sinu robot võib olla programmeeritud LEGO
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MINDSTORMS, RoboLab või NXT tarkvaraga (ükskõik milline väljalase). Teised tarkvarad ei ole
lubatud. Kui sinu meeskond ostab FLLi robotikomplekti, on sellel NXT programmeerimise
tarkvara kaasas. Lisaoste saab teha otse LEGO Educationist (Eestis legor.ee), mitte läbi FLLi.


Teised osad – Sinu meeskond võib osta teisi juppe enne hooaega või FLL hooaja kestel.
Näidiseelarve allpool näitab lisavarusid, mida võid tahta või vajada.

Meeskonna rahastamine
Paljud meeskonnad vajavad raha, et maksta meeskonna registreerimise, materjalide või turniiritasude
eest. Raha kogumine meeskonnana teeb meeskonna ühtseks ning motiveerib paremini esinema.
Tehke ajurünnak meeskonnaga, et leida loovaid rahakogumise plaane. Lapsed võivad vahel üllatada
mõne värske ideega.
On palju võimalusi meeskonnale raha koguda.
Ilmselgelt

võid

Sa

teha

ülekande

omaenda

Vihje!

säästudest või jagada arved meeskonnaliikmete
vahel.
Sinu meeskonna kulud võivad sisaldada markereid,
paberit, printeri toonereid, värvilisi koopiaid, kääre,
kaustu,

esitlustabeleid,

köitjat

ning

Kaks meeskonda võivad jagada
võistlusplatsi, seega ei pea ostma platsi
igale meeskonnale. Samas tuleb leida
erinevad harjutamisajad.

teisi

kontoritarbeid, suupisteid ja reisikulusid.
Kulude jaotamine meeskonnaliikmete vahel võib mõnele perele olla liig ja Sa riskid seega jätta mõned
lapsed projektist välja. Sponsori otsimine ja teiste rahakogumisviiside leidmine võib levitada
teadlikkust ja koguda toetust FLLile.
Otsi kogukonnast firma, kes sponsoreeriks Su FLL meeskonda. Paljud firmad, kes toetavad tiime,
mõistavad, et see julgustab tulevasi talente tööjõuturul. Et võita nende poolehoidu, paku välja, et
paned ettevõtte logo oma bännerile või T-särkidele tänutäheks helde annetuse eest. Anna
sponsoritele oma tegemistest regulaarselt teada ning meenuta neile, kui olulised on nende annetused
teaduse ja tehnoloogia arenguks, samas ka intellektuaalsel tasandil ja elus.
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Teised rahakogumise ideed
Vali rahakoguja, kes on sobilik Sinu meeskonnale ja kogukonnale. Tee see protsess lõbusaks. Mida
rohkem lõbu on seoses rahakogumisega, seda rohkem sponsoreid on nõus osa võtma.
Kui kogud raha meeskonna jaoks, küsi kogukonna gruppidelt, et nad toetaks meeskonda igal võimalikul
viisil. Mõtle rahakogumise ideedele, mis ei nõua lisavabatahtlikke või suurt ajakulu. Mitmed
edasimüüjad jälgivad rahanumbreid, mis on kogutud nende kaudu, teised aga pakuvad kogukonna
gruppidele või allahinnatud tooteid. Helista kohalikele äridele ja küsi, mida nad suudaks Sinu heaks
teha. Iga natuke, mis Sa saad, on kasulik.
Mõned rahakogumise ideed:


küpsetiste müük või autopesu;



loterii asjadele, mille vanemad või kohalikud
ärid on annetanud;



kirjuta kiri või ettepanek ettevõtetele, kes
toetavad noorte programme;



müü õhupalle – mõned annavad tunnistusi
välja toetamise eest, teised märgivad ära

Vihje!
Raha leidmiseks võid rääkida sponsoritega
ning näidata neile töötavat robotit. See on
väga oluline. Lisaks võib neile rääkida FLL
mõjust lastele ja nende õppimisele.

toetajate nimekirja;


organiseeri ülesande loterii – külalised saavad ümbriku, mis sisaldab ülesannet. Näiteks peavad
nad laulma rahvuslikku hümni või ostma ennast välja. Nad maksaks kaks korda rohkem, et
antud ülesanne läheks teisele osavõtjale;



kilpkonna suudlemine – värba mõned vabatahtlikud koolist või kogukonnast. Pane purgid välja
iga osaleja nimega. Inimesed panevad raha selle osaleja purki, kelle nad valivad. Isik, kes kogub
kõige rohkem raha, peab suudlema kilpkonna, siga või tegema mõnda teist rumalat asja.

Esimene kohtumine pärast üleande väljastamist
FLLi ülesanne väljastatakse septembri alguses www.robootika.ee/fll/ leheküljel. Kui ülesanne on
väljastatud, saad alla laadida projekti kirjelduse, ligipääsu missioonile, reeglitele, väljaku asetusele ja
muudele uuendustele ning vaadata väljakut. Vaata peatükke 4 ja 5, et leida kinnitatud võistluse
30

dokumente. Need dokumendid on kättesaadavad kogu FLL hooaja vältel.
Paljud meeskonnad kogunevad päeval, kui ülesanne on väljastatud, et tähistada uut võistlusülesannet.
Mõnedele meeskondadele on see koosolek hooaja avamiseks. Laadige materjalid koos alla ja mõelge
välja plaan uueks hooajaks. Samas, kui Su meeskond alustab kohtumist pärast seda, kui
võistlusülesanne on väljastatud, ära lase end sellest häirida. Lihtsalt laadi alla võistluse materjalid
esimesel võimalusel.

Hooaja alguse koosolekud
On aeg alustada. Siin on mõned soovitused, mida Sa võiks teha esimesel kohtumisel meeskonnaga.


Võta suur paber ja tee kalender meeskonna jaoks. Märgi kindlasti üles kõik koosolekud ja
tähtsad päevad. Too kalender kaasa igale koosolekule ja vajadusel uuenda.



Anna kõigile meeskonnaliikmetele kaust. Las kõigi laste nimed olla kaustas kirjas ja kaunista
need. Lase meeskonnaliikmetel kaustad kaasa võtta igale koosolekule ja lase kaustu kasutada
tähtsate dokumentide hoidmiseks.



Mängi mänge, et õppida üksteise nimesid.
Tee seda, kuni kõik meeskonna liikmed
teavad üksteist ja nii kaua, kuni Sa ise tead
kõigi nimesid.



Vihje!
Selles eas lapsed vajavad palju toitu ja
juua. Kohtumistele tasuks muretseda
kergeid suupisteid ning jooke. Pärast
söömist on kõik rahulikumad.

Jaga välja FLLi robotikomplekt ja kui võimalik,
siis kastid robotitele või muu organiseeritud süsteem, mida plaanid kasutada. Las lapsed
sorteerivad komplektid, et nendega kohaneda. See on hea aeg hinnata oma ootuseid ümber,
kuna näed, kui hästi nad paigal püsivad ja kui organiseeritud nad on.



Prindi ja jaga välja FLLi väljakukomplekti ja missiooni materjalid ning ehitamise juhendid. Las
lapsed ehitavad missioonimudelid ning paigutavad need mänguväljakule õigesse kohta. Las
teised meeskonnaliikmed kontrollivad, et rajatised oleks õigesti ehitatud ja korrektselt väljakule
paigutatud. See on ka võimalus rääkida neile kvaliteedikontrollist.



Vaadake koos üle hindamisjuhendid ja eeskirjad hindamise kohta turniiridel. Niiviisi mõistavad
kõik algusest peale, kuidas kohtunikud meeskonda hindavad. Rohkem detaile hindamise ja
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eeskirjade kohta vaata peatükist 7.


Tehke ajurünnak allikate üle, kust otsida ideid sellel aasta võistlusteema jaoks. Lisaks tee
väljaku tutvustamise lehed ja kutsu professionaalid rääkima. Las lapsed loovad ideid, kellega
hooaja alguses ühendust võtta. Meeskonnana otsustage, kas kutsute külalisi rääkima või lähete
meeskonnaga kohapeal infot koguma. Kui see pole võimalik, kaaluge ekspertidele e-maili
kirjutamist või helistamist.

Meeskonna ehitamine
Meeskonna ehitamise ülesanded lubavad meeskonnaliikmetel rakendada suhtlemisoskusi positiivsel ja
viisakal moel ning julgustavad töötama ühise eesmärgi nimel. Lisaks on see lõbus. Meeskonna
ehitamine võib muutuda raskeks, kui ajakava on väga jäigalt paigas. Lõbutsemine arendab
suhtlemisvõimet ning austust üksteise vastu, mis viib sujuvama tööprogressini.

Meeskonna ehitamise meetodid:


Kutsu lapsed küsitlema oma meeskonnakaaslasi ja õpi midagi igaühe kohta. Lase neil olla
paarides ja las nad küsivad üksteiselt mitteolulisi küsimusi.



Töötage koos välja meeskonna nimi ja logo.



Looge unikaalsed meeskonna mütsid, käteviibutused ja tervitused.



Mõelge paarides ja jagage ülesandeid. Las iga liige teeskleb, et ta on robot. Kirjuta sammud või
juhendid, mida on vaja liikumiseks ruumis. Moodustage paarid: las üks laps loeb juhendeid ja
teine käitub robotina.

Probleemi lahendamine
Keep it Simple, Silly — KISS ehk „Hoia lihtsana, rumal“.
Tutvusta KISS põhimõtet oma meeskonnale. Insenerimaailmas on lihtne, samas efektiivne lahendus
usaldusväärsem kui keeruline. Keerulisel lahendusel on rohkem kohti vigade ilmumiseks, seda on
keerulisem parandada, see maksab rohkem ja operatsioon on vähem intuitiivne.
Kaalutlege kõrgtehnoloogilise kartulikoorimisemasina potentsiaali. Kui palju on neid siiani kasutuses?
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Miks on neid vähem müügis kui tavalisi kartulikoorijaid? On see tüütu kasutada, keeruline puhastada,
suur või põleb mootor maha?
Kas see tähendab, et kõik keerulised seadmed põruvad? Muidugi mitte. Näiteks on mikrolaineahju
popkorn kõrgtehnoloogilisem kui seeme ja õli pannil, samas on see lihtsam.
Sa peaks julgustama meeskonnaliikmeid mõtlema „väljaspool kasti“. Lihtne ei tähenda
ebaloomingulist. Lihtsalt pea meeles, et finaalis ei pea lahendus olema keerulisem kui vaja. Lapsed
mõtlevad mõnikord välja keerulisi lahendusi. Julgusta kasutama KISS põhimõtet, palu mõelda
lahendused nii lihtsaks kui võimalik.

Toetav õpikeskkond
Kui ülesanne on avaldatud, seavad lapsed tihti meeskonnale eesmärgid. See on täiesti vastuvõetav ja
annab Sulle võimaluse kõrvalt progressi vaadata. Julgusta lapsi ajurünnakut kasutama. See on oluline
osa meeskonna töö planeerimises, toob välja loovad ideed ja lõpptulemusena on lahendus parem.
Kui sa juhid mõtteprotsessi või teed soovitusi, annad valikuvõimalusi meeskonnaliikmetele. Lihtsusta
eesmärgini jõudmise protsessi, samas luba valikuvõimalusi. Üks võimalus on pakkuda, et iga idee on
vastuvõetav. Niiviisi pole valesid vastuseid. Juhendajana pead sa aitama meeskonnal leida ühist
eesmärki.
Usaldus ja austus on väga vajalik õppimise jaoks. Igaühe häält peab kuulda võtma, kõiki ideid peab
rahulikult kuulama ja olema vastuvõtlik. Sinu roll on kuulata meeskonnaliikmeid ja hoida suhtlemine
avatuna. Kui Sa pole võimeline kasutama iga ideed või soovitust, siis lihtsalt kuula neid. Arutlege
ideede üle ja veena teisi, et arutlemine on hea viis õppimiseks ning kogemuste omandamiseks.
Masendunud laps võib käsi ristata ja keeldub koostööst. Sinu ülesanne on aidata lapsel sulanduda
meeskonda. Pea meeles, et me kõik kannatame stressi erinevalt. Üks võib ära jalutada, teine aga
ägedalt vastu rünnata.

Meeskonna teadlikkus
Treener peab olema teadlik ja valmis reguleerima meeskonna dünaamikat. Ole teadlik iseloomudest ja
suhtlusest meeskonnaliikmete vahel. Kui meeskond laskub vaidlustesse, siis aita neil seda lahendada ja
seejärel suuna kõik produktiivse ülesande kallale. Efektiivsed treenerid kasutavad meeskonnaliikmete
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sarnasusi ja erinevusi varadena, et aidata neil tööd teha.
Näited:
Küsimus 1: Mul on üheksaliikmeline meeskond, kes armastab jutustada ja pärast kahte minutit
juhendamist kalduvad nad kursist kõrvale. Mul on mõned ideed, et hoida neid tähelepanelikuna, aga
meeskond peab hakkama tegelema võistlusülesandega. Soovitusi?
Vastus 1: Igal kohtumisel harjuta turniiriks, lase lastel robot platsi peal tööle panna ning tee neile
projekti presentatsioon. See on võimas moodus neile tõestamaks, kui palju tööd on veel vaja teha. Sel
aastal tegin ma teise koosoleku. Ma andsin neile 5 minutit valmistumiseks, 2,5 minutit laua jaoks ja 5
minutit projekti jaoks. Alguses meeskond protesteeris, aga asus ruttu tööle, et järgmine kord parem
olla.
Küsimus 2: Meie meeskond on entusiastlik ja pühendunud terve koosoleku ajal, aga ainult nii kaua,
kuni on vaja koristada. Mõni soovitus, kuidas saada kodukord korda?
Vastus 1: Koristamine on üks ebameeldivamaid kohustusi terve koosoleku vältel. Kes tahakski
koristada? Kes tahaks koristada roboti ehitamise asemel? Kes tahab minna koju vanni või magama?
Meie meeskonnas valib iga liige teatud koristusülesande. Kui see meeskonnaliige on töö ära teinud,
siis võtab ta istet, et vaadata progressi ja vajadusel appi minna. Niiviisi ei häirita üksteist.
Vastus 2: Üks moodus inspireerida koristama on läbi boonuspunktide süsteemi. Töötades koristamise
ajal paarides, saavad lapsed vaadata auhindu või tunda end väärtuslikuna.
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Peatükk 4. Robotimäng
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Nagu esimeses peatükis mainiti, koosneb FLLi turniir kahest osast: robotmäng ja projekt. Robotimängu
raames peavad lapsed ehitama ja programmeerima autonoomse (st ilma kaugjuhtimiseta) LEGO
Mindstorms roboti, mille eesmärgiks on erinevate missioonide läbimisega võimalikult palju punkte
koguda. Need missioonid on inspireeritud selleaastase turniiri teemast, mistõttu saate näha hulganisti
ideid, mis sunnivad lapsi antud teema üle mõtlema.
Missiooni käigus peab robot võimalikult täpselt navigeerima, haarama, transportima, aktiveerima või
kohale toimetama objekte selleks spetsiaalselt ehitatud laual, millele on asetatud prinditud
võistlusmatt. Robotil on kaks ja pool (2 ½) minutit aega, et lahendada võimalikult palju missioone.
Meeskond ja robot peavad järgima kindlaid reegleid, mis on allalaaditavad FLLi kodulehel. Näiteks: kui
lapsed puutuvad robotit selle liikumise ajal, siis tuleb robot koheselt peatada ja baasi tuua. Turniiril
olevad kohtunikud jälgivad kogu tegevust ja veenduvad, et kõik ikka reegleid järgivad.
Robotimängu kirjeldab neli tähtsat dokumenti, mis
avalikustatakse

kõigile

septembri

alguses

FLLi

kodulehel (www.robootika.ee/fll). Lisainformatsiooni
nende kohta leiab allpool.
Turniiril on kaks võistlusväljakut asetatud külg külje

Vihje!
Kui teie meeskond osaleb esimest korda, siis
seadke reaalsed eesmärgid! Valige kindlad
missioonid, millele keskendute ja kui aega
üle jääb, siis lisage täiendavaid missioone!

vastu, st teie meeskond võistleb vastasväljaku
meeskonnaga. Põhiline on see, et te ei võistle teise
võistkonna vastu, vaid mõlemad üritavad võimalikult palju punkte koguda. Robotid on üksteisest
väljakut ümbritseva piirdega isoleeritud, kuid alati on vähemalt üks ühine missioon, mis soodustab
võistlema vastasrobotiga kiiruse peale.

Robotimängu sammud
Ettevalmistus
Samm P1: Lae alla ja prindi neli robotimängu dokumenti. Nendeks on:
Väljaku ülesseadmine, missioonid, reeglid ja uuendused. Leiate need meie veebilehelt aadressil
www.robootika.ee/fll.
Samm P2: Ehitage oma FLLi laud. FLLi lauale asetatakse robotimängu väljakumatt. Lihtsa, kuid üsnagi
suure laua ehitus nõuab põhilisi puutööoskusi. Laua ehitamise juhised leiab väljaku üles seadmise
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dokumendist ja FLLi veebilehelt meeskonna vahendite juurest.
Samm P3: Pange kokku missiooni mudelid. Missiooni mudelid on ametlikud objektid, millega robot
väljakul kokkupuudet omab. Mudelite kokkupanemise juhised leiab kaasasolevalt CD-plaadilt. Need
võib niipea kokku panna, kui väljaku üles seadmise komplekt saabub. Olenevalt kogemustest võtab
mudelite kokkupanek ühel inimesel kaks kuni neli tundi ja paljud juhendajad kasutavad mudelite
kokkupanemist just meeskonna ühiseks tegevuseks.
Samm P4: Pane kokku kogu väljak. Nüüd on teil olemas laud, prinditud väljakumatt ja mudelid sellele
väljakule asetamiseks. Viimase asjana tuleks leida takjaskinnitust meenutavad kleepsuruudud, millega
kindlad mudelid väljakule kinnitada. Jälgige hoolega väljaku üles seadmise dokumenti ja asetage
mudelid

õigetele

harjutamisväljak

kohtadele:

turniiri

väljakuga

tehke

oma

võimalikult

sarnaseks.

Vihje!

Samm P5: Lugege hoolikalt missioone. Missioonide
dokument sisaldab endas täpseid juhiseid, kuidas
robot peab punkte koguma. Sarnaselt reeglitele seab
ka missiooni dokument roboti tööle kindlad reeglid ja
sarnaselt reeglitele tuleb ka missiooni kirjeldusi
korduvalt läbi hooaja lugeda ja meelde tuletada. Väike

Vajate abi roboti ehitamisel ja
programmeerimisel? NXT tarkvara
sisaldab 40 õpetust, kust alustada.
Samuti saate külastada meeskonna
ressursside veebilehte
www.robootika.ee/fll, kust leiate ehitusja programmeerimisjuhendeid.

nüanss, mis esimesel nädalal tühisena tundub, võib
neljandal nädalal juba väga palju tähendada!
Samm P6: Lugege hoolikalt reegleid. Reeglite dokument annab mängu terminitele kindlad
definitsioonid. Reeglid hoiavad olukorra ausa ja lõbusana ning võimaldavad matšidel ladusalt kulgeda.
Reeglid ütlevad täpselt, kuidas võistlust läbi viia ja milliseid piiranguid roboti juppidele, ehitusele ja
käitumisele seatakse ning millised seadused kehtivad meeskonnatöös ja punktide kogumisel.
Liikmetel, kes tegelevad robotiga, soovitatakse korduvalt tutvuda reeglitega – reeglid, mis alguses
tunduvad ebaloogilised ja raskesti mõistetavad, saavad hooaja edenedes ja kogemuste korjamisel
kindlasti selgemaks.
Teostus
Samm E1: Loo strateegia, ehita ja programmeeri oma robot ja LÕBUTSE! Planeeri, ehita ja
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programmeeri, testi, paranda, hinda olukorda uuesti ja korda otsast peale. Õige juhendamise juurde
käivad piirangud: ära tee laste eest tööd ja ära otsusta nende eest, pigem pane nad olukorda, kus nad
leiavad oma küsimustele ise vastused. Aupaiste on võrdeline kogu selle rabelemisega, mis õige
vastuseni viis. Hea juhendaja sekkub natuke, aga ainult siis, kui seda tõesti vaja on.
Samm E2: Kontrolli pidevalt kriitilise uue informatsiooni uuendusi. Robotimängu uuenduste dokument
on jooksev nimekiri ametlikest vastustest, mis on seotud vigade, ebaselguse ja valeinformatsiooniga.
Need uuendused asendavad robotmänguga seotud kolme dokumendi teksti. Samuti sisaldab
uuenduste dokument Korduma Kippuvate Küsimuste vastuseid ja ametlikke otsuseid selle kohta, kas
üks või teine väljapakutud strateegia on lubatud. Kontrolli pidevalt uuenduste/paranduste dokumenti,
sest keegi meist ei taha uuenduste olemasolust turniiri päeval teada saada.
Samm E3: Korrake samme P5 kuni E3 niikaua, kuni eesmärgid ja sihid on paigas – olgu nendeks siis viie
missiooni lõpetamine või hoopiski kõigi missioonide lõpetamine.
Kogu see protsess nõuab kõvasti mõtlemist, proovimist,

Vihje!

läbikukkumist, parandamist ja õnnestumist.
Idee
Ära lase punktide ahnitsemisel enda üle võimust võtta
Robotimäng on nagu suvelaager – see nõuab distsipliini ja
pühendumust, aga sõbrad ja kogu teekond on palju tähtsamad!
FLLi eesmärgiks on näidata lastele teaduse ja tehnoloogia
lõbusamat poolt. See sisaldab uusi sõpru, pitsat, uurimustööd,
hammasreduktorit

,

grupiesitlust,

pikki

õhtuid,

T-särke,

Palun saatke robotimängu
kohta küsimused e-kirjaga
aadressil
org.robootika.koolirobot@lis
ts.ut.ee
Küsimused seoses roboti
ehitamise ja
programmeerimise kohta
saata e-kirjaga samale
aadressile.

põhiväärtusi, ajaleheartikleid jne. Ja siiski ka roboti punktisummat.
Aastaid hiljem mäletavad lapsed roboti disaini, projekti esitlust ja meeskonnakaaslasi. Nad ei mäleta
punktisummat, mille nad kogusid, ja see rõhutabki ürituse tähtsust!
Õigeid vastuseid pole olemas
Robotimäng ei ole muud, kui hulk erinevaid lahendusi ja abivahendeid, mida robot saab platsil
kasutada. Niikaua kui abivahendid on legaalsed, st reeglitega kooskõlas, ei huvita kedagi, mis need
abivahendid olid ja milleks neid kasutati. Kui väljakul nähakse mingit tobedat lahendust, mis
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esmapilgul paistab ebaloogilisena, siis see ei mõjuta sugugi robotimängu elamust. Kas tobe või mitte,
lapsed saavutavad eesmärgi selliselt, mille peale keegi teine ei tulnud – sellistest asjadest kasvabki
välja innovatsioon!
Sõbralik professionaalsus („Gracious professionalism“™)
Kuidas me saame kellegi vastu olla heatahtlikud, kui meie peamine eesmärk on võita? Me ühineme
FLLiga. Täpsemalt, me kõik saame aru, et võistleme MÄNGU vastu. Loomulikult on võistlemine lõbus ja
motiveeriv, aga kui vastakuti oleme MEIE ja PROBLEEM, siis sellisel juhul anname endast kõik, et teha
suuri tegusid.
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Peatükk 5. Projekt
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FLLi meeskonnad uurivad väljakutse teemat igal aastal läbi projekti. FLL ei seisne ainult robotite
ehitamises ja nendega võistlemises. FLL julgustab hästi organiseeritud meeskonnatööd, sest iga edukas
ehitusprojekt nõuab väga laiaulatuslikke oskusi. Marsikulgurid ei oleks olnud pooltki nii edukad, kui
nende kallal töötav NASA tiim ei oleks teinud uurimustööd Marsi atmosfääri, gravitatsiooni ja pinnase
kohta.
Meeskonna juhendajana saad Sa aidata lastel luua kriitilisi ühendusi kõigi FLLi väljakutse osade vahel.
Läbi projekti õpib su meeskond rohkem väljakutse teema taga oleva teaduse kohta ning hakkab
paremini mõistma, mida kujutab endast selle alaga tegelevate professionaalide töö. Probleemi
kindlaks tegemisel ja innovaatilise lahenduse välja mõtlemisel seisab sinu meeskond silmitsi sarnaste
väljakutsetega nagu ka teadlased ja insenerid. Nende teadusväljade paljastamine ja erinevate
elukutsete tundma õppimine laiendab sinu meeskonna silmaringi tulevase karjäärivaliku osas.

Proovi seda!
Lase oma meeskonnal uurimistöö raames otsida väljakutsega seonduvaid ameteid ja korralda
ajurünnak, selgitamaks välja nii palju antud alaga seotud elukutseid, kui nad suudavad.
Osad meeskonnad eelistaksid keskenduda oma robotile, kuid täpselt sama paljud meeskonnad
armastavad projekti ning peavad seda oma FLLi hooaja parimaks osaks. Me usume, et iga programmi
osa õpetab erinevaid olulisi oskusi. Me tahame, et lapsed oleksid vaimustunud loodusteadustest,
tehnoloogiast, inseneriteadusest ja matemaatikast. Uurimine ja probleemide lahendamine on nende
aladega tihedalt seotud ning iga pärismaailma insenerimeeskonna edu võtmeks. Juhenda oma
meeskonda uurimist läbi viima nii, nagu seda teeksid päris teadlased, võta ühendust
professionaalidega, kes saaksid anda probleemide mõistmiseks uusi mõtteid ja lahendusi ning aita neil
valida publik, kellega jagada oma uurimistöö käiku ja selle tulemusi.

Projekti ülevaade
Enne, kui alustad projektiga, lase oma meeskonnal tutvuda selle aasta projektiga FLLi kodulehel
(www.robootika.ee/fll). Projekti sammud, mis on loetletud allpool, on samad igal väljakutsel, aga igal
aastal on neis mõnigi uus juhis, et suunata Su meeskonna tähelepanu konkreetse aasta teemale.
Samuti soovitame vaadata väljakutse projekti treeningu DVD’d (tuleb kaasa Sinu juhendajate
raamatuga) koos oma meeskonnaga, et projektist rohkem teada saada. Kui selle aasta väljakutse on
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avalikkuse ette jõudnud, siis laadi alla ja vaata koos oma meeskonnaga üle järgmised dokumendid:
1. Projekti dokument. See selgitab projektiga seotud detaile ja samme, mida meeskond peab
saavutama. Lisaks leiate infot selle kohta, mida projekti esitlus peaks sisaldama.
2. Projekti teema juhend. Selgitab selleks aastaks valitud teemat, milliseid probleeme otsida,
kellega rääkida.
3. Projekti KKK. Leiate enamiku vastuseid just siit, sest paljudel on need küsimused juba varem
tekkinud.

Projekt
See dokument selgitab projekti teema üksikasju ja astmeid, mida

Vihje!

Su meeskond peab läbima. Samuti on seal kirjas, mida peaks

Projekti detailid muutuvad
igal aastal, seega loe selle
kirjeldust tähelepanelikult.
Disaini poolest on see lahtise
lõpuga ja lubab
meeskondadel rakendada
oma loovust ning mõelda n-ö
kastist väljas. Tähtis ei ole
välja tulla õige vastusega,
vaid vabastada
meeskonnaliikmete
loominguline jõud ning
vaadata, kuhu see neid viib.

sisaldama sinu projekti esitlus.
Projekti teema juhend
See dokument sisaldab teemast lähtuvate meeskondlike tegevuste
juhendit, „Tee ise“ juhendit, ekspertidega rääkimise juhendit ja
konkreetse aasta teemaga seonduvat erisõnastikku.
Projekti KKK
Siit leiad projekti reeglite selgitused ning vastused selle aasta
teema kohta tihti küsitud küsimustele.

Projekti sammud
Tuvasta pärismaailma probleem
Esimese asjana hakkab Sinu meeskond uurima väljakutse teema aluseks olevat teadust, tuvastab
probleemi, millega professionaalid päriselus igapäevaselt kokku puutuvad, uurib antud probleemi ja
otsib selle kohta juba eksisteerivaid lahendusi.
Loo innovaatiline lahendus
Sinu meeskonna uurimuste tulemus peaks avalduma mitmetes ainulaadsetes lahendustes sellele
elulisele probleemile, mille meeskond valis. Järgmiseks sammuks on valida nendest üks innovaatiline
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lahendus, mis kõnetab probleemi kõige paremini. Kui Sinu meeskonnal on raske ühisele otsusele
jõuda, siis ürita leida viis, kuidas ühendada meeskonnaliikmete nägemused üheks sidusaks plaaniks.
Innovaatilisus tähendab, et lahendust ei ole juba kellegi teise poolt kasutusele võetud. See on uus idee
või

edasiarendus

olemasolevale

ideele,

mida

Su

meeskond

rakendab,

toetudes

oma

probleemianalüüsile ja juba eksisteerivatele lahendustele. Kui Su meeskond plaanib osaleda turniiril,
peavad meeskonnaliikmed olema võimelised kohtunikele tõestama, et nende lahendus on hoolega
uuritud, põhjalikult läbimõeldud ja innovaatiline.
Jaga oma uurimust ja lahendust
Selleks, et läbida edukalt projekti kolmas samm, peab meeskond oma uurimuste tulemusi ja lahendusi
jagama teistega. Selle materjali esitlemine lubab meeskonnaliikmetel demonstreerida, mida nad on
õppinud ja loonud ning samuti on see hea võimalus oma teaduse ja tehnika vallas tekkinud elevust
teistega jagada. See pakub ka head võimalust meeskonnaliikmetel teistes lavahirmu vähendada ja neid
esinema julgustada. Lahenduse jagamine võib endas kätkeda esitlust linna koosolekul, rääkimist kooli
nõukogus või klassi ees või brošüüri/videot, mida saab saata raamatukogudesse või avalikesse
kanalitesse. Seega leidub väga palju erinevaid mooduseid, kuidas meeskond saab oma uurimust ja
lahendust teistega jagada. Me julgustame meeskondi oma

Vihje!

uurimustulemusi jagama nende inimestega, kes saavad probleemi

Esitlus on vahetu. Videod

lahendusest kasu.

peaksid

Valmista esitlus

jääma

vaid

täienduseks.

Kui Su meeskond plaanib osaleda mõnel üritusel või turniiril,
peavad meeskonnaliikmed koostama esitluse, mis tutvustab nende projekti looval ja läbimõeldud
viisil. Me oleme näinud projekte, mida esitletakse lauludena,
sketšina,

raadioteatena,

TV-intervjuuna,

luuletustena,

jutustustena, tantsudena ja mängudena. Turniiri jaoks peaks
meeskond ette valmistama vahetu esitluse.

Vihje!
Esitlusega seotud küsimused
saatke palun e-maili aadressile

Kohtunikud on alati huvitatud ainulaadsetest esitlustest, kuid

ti.robotiprogramm@lists.ut.ee

sisutühi esitlus ei saa kunagi kõrgeid punkte. See peaks olema
tasakaalustatud näitlemine. Iga meeskond peab leidma oma viisi, kuidas näidata välja loomingulisust
ja demonstreerida oma teadmisi.
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Paljud

meeskonnad

otsustavad

oma

esitlustes

kasutada

audiovisuaalseid abivahendeid ja varustust. Seda peaks tegema
ainult esitluse täiustamiseks. Meeskonnad ei tohiks oma etteastet
eelnevalt lindistada ning siis turniiripäeval kohtunikele videot
näidata. FLLi kodulehel (www.robootika.ee/fll) on rubriigid, kus on
rohkem infot selle kohta, kuidas Sinu meeskonna projekti esitlust
hinnatakse.

Vihje!
Su meeskonnal on oma
projekti esitluseks ja
eelnevaks abivahendite
häälestuseks aega vaid viis
minutit. Planeerige esitlust
aegsasti ning tehke proove.

Kui Sinu meeskond esitleb oma projekti turniiripäeval kohtunikele,
on neil aega ainult 5 minutit – sealhulgas ka ettevalmistus!
Tulenevalt sellest, et lapsed peavad tegema kogu töö, ole kindel,
et nad valmistavad sellise esitluse, mida nad on suutelised ise,
ilma täiskasvanute abita, häälestama.
Kui Su meeskond vajab spetsiaalseid vahendeid, näiteks projektor,
helista turniiri korraldajatele aegsasti ette ja küsi, kas see on
saadaval. Kui ei ole, vastutab Su meeskond ise selle eest, et kogu
vajalik lisatehnika saab kaasa võetud.
Paljud meeskonnad valmistavad brošüüri või mõne muu materjali,
mille nad jätavad kohtunikele. Need materjalid ei pea olema üldse
mitte uhked. See on Su meeskonnale hea võimalus anda oma
projektist lühike, kergelt loetav ülevaade, mida on hea ka publikule
või teistele meeskondadele jagada. Bibliograafia, mis sisaldab
dokumenteeritult erinevaid häid allikaid, mida Su meeskond on
kasutanud, on kohtunikele alati abiks. Mõned meeskonnad on
teinud suure plakati oma uurimuste ja lahenduste kohta, mille
nad sätivad tahvliga oma võistluslaua kõrvale. Kui Su meeskond
otsustab kohtunikele materjale jagada, siis veendu, et te
väljendate selgelt, kas soovite materjale tagasi või mitte. Vajadusel
palu

kohtunikel

materjalid

enne

auhinnatseremooniat

võistluslaudade administratsiooni kätte anda, et saaksid need
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Vihje!
Ürita leida grupp
täiskasvanuid, kes mängiksid
prooviesinemise jaoks
kohtunikke. See aitab
meeskonnal valmistuda
projekti esitluseks ja ka
küsimuste-vastuste vooruks.
Lindista prooviesinemine, et
saaksite seda hiljem koos
meeskonnaga vaadata.
Lindistust vaadates ära luba
meeskonnaliikmetel üksteist
naeruvääristada ja norida.
See on hea võimalus arutleda
sõbraliku professionaalsuse
üle. Nad saavad arutleda
meeskonnaliikmete rollide
ning selle üle, kuidas nad
esitluses katsid olulisi punkte.
Nad selgitavad välja, mille
arvelt võiks aega kokku
hoida ja hindavad
meeskonna üldist muljet.

kokku korjata.
Valmista ette plaan B
Kui Sinu meeskonna esitlus sisaldab audiovisuaalset varustust, veendu, et meeskond suudab oma
projekti tutvustada ka ilma selleta – juhuks, kui tehnika alt veab või turniiril pole vajalikku varustust
võtta. Kogu ettevalmistuse ja esitluse jaoks on aega vaid viis minutit, seega peavad meeskonnaliikmed
tõrgete korral olema valmis kohe edasi tegutsema. Varustuse probleemide pärast lisaaega ei anta!

Pärast turniirihooaega
Oma projekti ühe osana disainivad Sinu meeskonna liikmed ilmselt midagi sellist, mis hämmastab
täiskasvanuid. Ära arva, et see suurepärane idee peaks leidma oma otsa pärast turniiri või FLLi hooaja
lõppedes. Me julgustame sind oma projekti jaoks kaaluma järgmisi valikuid:


jätkake oma meeskonna projekti jagamist publikuga, kellele sa turniiri ajal ei jõudnud esitlust
korraldada;



rääkige kohalike seadusetegijatega erinevatest seadustest, mis võivad aidata lahendada
probleemi, mille te meeskonnaga tuvastasite;



jagage oma ideid akadeemilistel konverentsidel või kogunemistel;



taotlege oma leiutisele patent.
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Peatükk 6. FLL turniirid
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Turniir on meeskonna võimalus õppida uusi asju, näidata oma saavutusi ja tunda rõõmu tehtud raske
töö üle. Me soovitame meeskonnal osaleda turniiril isegi juhul, kui tekib tunne, et lõplikult ei olda
valmis. Turniirid on fantastiline õppimisvõimalus meeskonnale ja Sinule. Tunriiri viivad läbi FLLi
partnerid ja vabatahtlikud. Need sündmused võimaldavad meeskondadel tähistada koos oma
saavutusi.

Enamikel

üritustel

on

avamis-

ja

lõputseremoonia,

auhinnatrofeed,

medalid,

meeskonnasärkide, mütside ja loosungitega või isegi kostüümidega võistlejad. FLLi turniiri pole
võimalik lõplikult ära kirjeldada ning ette valmistuda selleks, mis ees ootab. See peatükk kirjeldab
turniiri toimumispäeva, kuid valmistuge ootamatuteks olukordadeks ja keskenduge meeskonnale
toreda kogemuse loomisele.

Ürituste tüübid
FLLi ürituste tüüpe on mitmeid. Need kõik pakuvad meeskondadele toredat ja lõbusat võimalust
demonstreerida oma raske töö vilju, kuid tähtis on teada ka nende erinevusi. Sina oled vastutav
üritusele registreerimise eest.
Ühiskondlikud (mitteametlikud) üritused võivad koosneda demonstratsioonidest, harjutustest või
suvelaagritest. Tavaliselt, kuid mitte alati, on need väiksemad üritused kui ametlikud turneed. Nende
korraldajateks võivad olla FLLi partnerid, kohalikud meeskonnad, koolid, vabatahtlikud, kellel on
vabadus valida formaati, hindamise viise ning auhindu. Ühiskondlikud üritused ei anna meeskonnale
kvalifikatsiooni osaleda ametlikul turneel.
Kvalifikatsioonid ehk regionaalsed turneed on esimene ametliku taseme võistlus. Regionaalne turnee
on oma olemuselt sama, mis riiklik või rahvusvaheline turnee, kuid kordades väiksem. Igalt
piirkondlikult turneelt saab edasi kindel arv meeskondi.
Riiklik turnee on kõrgeima taseme võistlus, mis võib ühes riigis aset leida. Olemuselt järgivad need
FLLi standardeid, formaati, hindamist ja auhindu kõrgeimal tasemel. Mõned riiklikud turneed
eeldavad, et osalevad meeskonnad on võitnud mõne regionaalse turnee. Riiklik turnee jääb
enamusele kõige kõrgemaks tasemeks, kuhu jõuda.
Avatud turneed on kutsetega üritused, mis valivad meeskondi riigist või üle maailma. Avatud turneed
järgivad samu standardeid nagu riiklikud turneed ning neid viivad läbi FLLi partnerid. Sellised üritused
ei leia aset iga aasta, aga on hea võimalus saada kokku teiste meeskondadega, et jagada oma
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saavutusi.
FLL ülemaailmne festival on osa iga-aastasest FIRST® turneest. See on rahvusvaheline üritus, mida
korraldab alati ainult FLLi peakorter. Kutsete jagamine toimub vabade kohtade alusel ning ootab
meeskondi, kes kandideerivad FLLi põhiväärtuste demonstreerimisele, ning riiklike turneede võitjaid.
Enamus FLLi üritusi on tasuta ja avatud külalistele. Me soovitame julgustada vanemaid, õdesid-vendi,
sponsoreid ja sõpru tulema FLLi turneele oma meeskonnale kaasa elama.

Turneele kandideerimine
Vali hoolega, millistel üritustel osaled. Enne registreerimist otsi hoolega, millises regioonis Sa võistled.
See võib olla ilmne, kui elad regiooni keskel, kuid võib juhtuda, et osad meeskonnad elavad kahe
regiooni piiri peal. FLLi meeskondadel on õigus edasi pääseda ainult esimesest FLLi piirkondlikust
turneest, kus nad osalevad. Meeskond ei tohi käia mööda erinevaid piirkondlikke turneesid ja auhindu
korjata.
Mõned meeskonnad tahavad osaleda rohkem kui ühel piirkondlikul turneel, et panna ennast proovile
ja lõbutseda. Kuna turneedel on meeskondade arv piiratud, peavad nad saama loa turnee korraldajalt.
Kui Teie piirkonnas on rohkem kui üks kvalifikatsioon, võtke ühendust FLLi partneriga, et selgitada
välja, mille alusel pääsevad meeskonnad edasi.

Turneele registreerumine
Eestis toimub turneele registreerimine läbi robootika veebilehe www.robootika.ee/fll. Igal suvel ilmub
veebilehele juhend turneele registreerumise kohta. Registreerumiseks antud aeg sõltub aastast ning
on leitav veebilehelt. Riiklikule turneele annab edasipääsu paremate hulka jõudmine kohalikul turneel
ehk kvalifikatsioonil. Riiklikule turneele, mis toimub enamasti kevadel, tuleb uuesti registreeruda.
Registreerudes veenduge, et sisestasite informatsiooni õigesti. Vastasel korral ei pruugi te kätte saada
olulist informatsiooni.
Turneele registreerumine on erinev hooajale registreerumisest. Turneele registreerumine eeldab
vastava turnee valimist. Enamik turneedest eeldab registreerimistasu, et katta ürituse organiseerimise
kulusid. Lugege hoolikalt, kui suur on tasu ja kuidas toimub tasumine. Küsimuste korral pöörduge
turnee organiseerija poole.
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põhiväärtused; käeline tegevus;
eluoskused;

8 nädalat;

projekt; Robotimäng;

rõõm

professionaalsus

uhkus

Avastused
Kvalifikatsioon

uurimustöö
inspiratsioon

lahendused
ühiskondinnovatsioon

vaimsus
Riiklik turnee

meeskonnatöö

probleemilahendamine

lõbu

Ühiskondlik turnee

põnevus
FLL ülemaailmne festival

disain
jõud
Avatud turnee

Kontrolli aeg-ajalt oma piirkonna FLLi veebilehte. Oluline info nagu ajakava, organiseerimine jne
pannakse välja just veebilehele.
Kõik turniiridel osalevad õpilased ja juhendajad peavad alla kirjutama dokumendile, millega nad
annavad nõusoleku piltide tegemiseks jne. Täpsemalt leiate vormi FLLi kodulehelt.
Valmista ette meeskonna infoleht (veebilehel) ja too neli koopiat kaasa turniirile.

Noored meeskonnad ehk rebased
Turniiril osalemine on parim viis õppimiseks. Isegi kui meeskond ei jõua kõigega turniiri ajaks valmis,
tasub kindlasti osaleda. Meeskonnad õpivad teistelt meeskondadelt ning lahkuvad turniirilt uute
ideedega, mida järgmisel aastal rakendada. Samuti juhtub Sinuga. Õpilased võivad avastada, et nad
saavutasid rohkem, kui oskasid oodata, ning neil oli lõbus. See on FLL.

Logistika
Täiskasvanu järelvalve on eduka turniiri aluseks. Seda nii turniirile minnes kui seal ringi liikudes.
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Kasutage sõbrasüsteemi, mis tähendab kaaslasega liikumist. Tuletage meeskonnale ja nendega kaasas
olevatele vanematele ja sõpradele meelde, et nad demonstreeriks pidevalt FLLi põhiväärtusi. Kui
juhtud nägema intsidenti, anna sellest teada turniiri korraldajatele. Neil võib olla küsimusi, et juhtunu
täpselt dokumenteerida.

Registreerimine
Esimese asjana turneele saabudes peab meeskond leidma registreerimislaua ning vastuvõtu. Enamikel
turniiridel saabuvad kõik meeskonnad poole tunni jooksul. See võib tunduda kaootiline ning
registreerimislaua juurde tekivad ajutised järjekorrad. Korrektne dokumentatsioon ning selle
olemasolu vähendavad ooteaega kõigi jaoks. FLLi nõue on, et iga meeskonnaliikme, vabatahtliku,
juhendaja kohta on kaasas allkirjastatud dokument ürituse reeglitega nõustumise kohta. Andke vormid
üle registreerumisel või jälgige ürituse organiseerija instruktsioone. Lisaks võtke kaasa täidetud
meeskonna infolehed, mille leiate www.robootika.ee/fll. See on teie meeskonna lühitutvustus, kus on
teie meeskonna number, nimed ja kõigi kaasatulijate nimed. See annab meeskonnale võimaluse
jagada enda kohta naljakaid lugusid, et aidata kohtunikel end meelde jätta. Registreerimisel annavad
vabatahtlikud teada, kus asub Sinu meeskonna testimislaud, hindamise ruumid ja lõunasöögikoht.
Lisaks antakse Sulle ajakava.
Soovitame Sul koguda järgnev informatsioon, kui Sinu meeskonnas on õpilasi ilma vanemateta või
õigusjärgsete hooldajateta:


nimi, telefoni number ja füüsiline aadress;



ID-kaardi number;



vanemate telefoninumber;



lapse tarvitatavad ravimid;



allergiad, mida laps võib põdeda (ka ravimiallergiad);



kinnitus vanematelt, mis annab sulle õiguse aidata arste

Vihje!

informatsiooni osas lapse kohta õnnetuse või haiguse
korral;


muu oluline informatsioon.
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FLL turniir on põnev,
absoluutselt unikaalne üritus.
Aga jäta meelde, et seal on
samuti väga VALI! Muusika,
laste ja õhtujuhtide keskel ei
ole lootustki oma meeskonna
jaoks vaiksele hetkele.

Meeskonna boks
Boks ehk kodulaud on meeskonna kodu terveks päevaks. Registreerimisel saate teada oma laua
asukoha. Mõnedel turniiridel toimub laudade jagamine „kes ees, see mees“ põhimõttel. Uurige
korraldajatelt, kas vaatlejaid lubatakse meeskonnaalasse, sest mõnedel üritustel on sinna lubatud
ainult osalejad ja juhendajad. Hoolimata laua suurusest hoidke oma töökoht korras ja meeskonna
asjad töölaua piirides. Meeskonnaalal on enamasti mõni infolaud, kust saab päeva jooksul teavet
küsida. Meeskonnale antakse kodulaud organiseerijate poolt. Kasutage seda oma roboti, projekti
tutvustamiseks, roboti parandamiseks ning programmeerimiseks. Iga meeskond võib oma plakatid
üles riputada, et näidata meeskonnavaimu ning ühtsust.
Elekter on iga laua juures olemas. Hoolitse selle eest, et aku oleks
laetud, kui võtate kaasa sülearvuti. Teibi juhe põranda külge, kui
võtad kaasa pikendusjuhtme.

Vihje!
Võta endaga kaasa mõni
suurem kohver, kus hoida

Testimislauad

isiklikke asju nagu mütsid,

Paljudel turniiridel on meeskondadel võimalus oma robotit

kostüümid vms. Kohvri saad

katsetada testimislaudadel. Kuna enamasti on ka palju osalejaid,
toimub testimine graafiku alusel, kuhu meeskonnad saavad end
kirja panna. Palun arvestage üksteisega ning näidake üles
sõbralikku professionaalsust.

panna kodulaua alla, et mitte
hõlmata üleliigset ruumi ja
jälgida ohutust laua juures
liikudes.

Võistlusala
Võistlusala on ametlik Robotimängu jaoks reserveeritud ala, kus robotid võistlevad üksteise vastu
kohtunike silme all. Korraga võivad üksteise vastu mängida rohkem kui üks paar. Võistlusväljakud on
paaris, kus võistleb korraga kaks meeskonda. Olge valmis selleks, et valgustingimused võivad olla
erinevad võistlusväljakul ja testimisalas. Olge valmis tegema muudatusi.
Juhtub sedagi, et keegi pillab roboti maha ja osad lendavad kõikjale laiali. Kasutage roboti
transportimiseks plastmasskasti või pappkarpi. Kukkudes kannatab robot vähem kahju ja osad ei lenda
laiali. Kaunistage kast näitamaks oma meeskonna vaimu!
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Hindamine ja varustus
Põhiväärtuste, roboti disaini ning projekti hindamine toimub enamasti alati eemal võistlusalast. Sinu
meeskond peab päeva jooksul kindlasti need kohad läbi käima, seega tee kindlaks, et kõik teaksid, kus
need ruumid asuvad ning mis kell peab meeskond kohal olema. Jäta mõneminutiline varu
kõndimiseks, juhul kui koridorid on ülerahvastatud. Kui korraldajad andsid mõista, et kohapeal on
olemas audio- ja videotehnika, tee kindlaks selle jätkuv olemasolu. Kontrolli, et kaasa toodud tehnika
kindlasti

töötaks.

Tööta

välja

ka

plaan

B,

kui

juhtub,

et

tehnika

veab

alt.

Mõnedel turneedel on piirang lapsevanemate osalemisele hindamisel. Palun tee kindlaks, et kõik
mõistaksid nende reeglite vajalikkust. Idee on mitte teha hindamist salajaseks, vaid anda kõigile aus
võimalus. Meeskond peab olema uhke selle üle, mis nad on FLLil saavutanud. Täiskasvanud peavad
andma neile võimaluse seda ise näidata.

Vihje!

Aja planeerimine
Vaadake päevaplaan oma meeskonnaga üle. Võistlusgraafik on
enamasti väga tihe, seega meeskond peab olema alati õigel ajal

Lase meeskonnal kohtunikele
teada anda, kui nad on alles
algajad. See on meeskonna

õiges kohas. Ärge jätke vahele ühtegi robotivõistlust ega

ainuke esimene kord. Vahel

hindamissessiooni. Oodake uut informatsiooni, kui päevaplaan

võib see lisapunkte anda.

lükkub edasi. Ole paindlik ning küsi teavet registreerimis- või
infolauast. Näidisajaplaani leiad 9. peatükist, kuid iga ürituse
graafik on erinev. Juhendajana oled vastutav oma meeskonna õigeaegse kohalolu eest. Kasuta
vabatahtlike abi!

Juhendajate nõupidamine
Mõnedel üritustel korraldatakse juhendajate nõupidamine kohe alguses, kui meeskonnad ennast
kodulaudade juurde sisse seavad. Tee kindlaks, kus see toimub ning võta kindlasti ise osa või saada
mõni täiskasvanud esindaja. Organiseerijad kasutavad seda kohtumist, et teada anda võimalikest
muutustest ajagraafikus või lahendada muid jooksvaid probleeme. See on Sinu viimane võimalus teha
selgeks arusaamatused reeglites, seega ole valmis viimase minuti küsimusteks.
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Avatseremoonia
Avatseremoonia on väga energiline ning paneb päeva käima. Enamikel turniiridel on meeskondadel
üks tund registreerimiseks, kodulaua ülesseadmiseks ning testimiseks enne avatseremooniat. Mõned
turniirid seavad avatseremoonia keskpäevale, just enne Robotimängu algust. Tutvustatakse
kohtunikke, hindajaid, külalisi, Robotimängu ja hindamist. Pärast avamist peaksid meeskonnad
suunduma viivitamatult testimisele või hindamisele.

Robotimäng
Robotimängu on kahte tüüpi: harjutamine ja võistlus. Harjutamine on vabatahtlik, kuid annab
meeskonnale võimaluse lahendada viimase minuti probleeme. Päeva jooksul saavad meeskonnad
enamasti kolm võistlemise võimalust, mis kestavad 2,5 minutit. Organiseerijad võivad panna teid
võistlema pidevalt sama meeskonnaga või segada paarid. Meeskond on üksi vastutav õigeaegse
kohaoleku eest, kui puuduvad vabatahtlikud, kes neid aitaks. Võistlusele mittejõudmine tähendab
kaotsiläinud võimalust võistelda. Järjekorrad on selleks, et panna meeskonnad õigeaegselt valmis. Sinu
meeskonda hõigatakse, kui saabub teie kord. Seejärel suundute võistlusalasse väljakute juurde.
Meeskonnad peavad hoolega kuulama, et mitte maha magada nende kutset. Võib tekkida ootamatuid
viivitusi. Olge paindlik. Turniiri organiseerijad on vabatahtlikud nagu Sinagi.
Lase roboti käsitlejatel (kaks) minna võistluslaua juurde, kui võistlusvoor algab. Ülejäänud meeskond
peab koha sisse võtma meeskonna nurgas. Enamik turniire võimaldab roboti käsitlejaid võistluse ajal
vahetada. Kontrolli enne järgi, kas vahetamine on lubatud. Kui meeskond vahetab roboti käsitlejad
välja, tee kindlaks, et kõik on valmis ja õiges järjekorras. Jäta meelde, et kella ei panda vahetamise
ajaks kinni. Ole valmis selleks, et osadel turniiridel ei lubata isikuid, kes ei käsitle robotit, väljaku äärde.
Sellisel juhul saate mängu jälgida spetsiaalsest võistlejate alast. Robotikäsitlejad peavad jälgima
väljakukohtuniku ettekirjutusi, kuid nad ei tohi karta esitada küsimusi, kui neil on muresid või
arusaamatusi. Meeskond võiks enne algust üle kontrollida selle, kas kõik on korrektselt üles seatud.
Vigade ilmnemisel tuleks sellest koheselt teavitada väljaku kohtunikku. Pärast matši algust on laua
muutmiseks liiga hilja. Mõnedel turniiridel võidakse korraldada elimineerimismatse. Kontrollige seda
infot korraldajatelt. Algajad meeskonnad võivad olla närvis, kui nad võistlevad esimest korda. Enne
turniiri võiks korraldada näidismatše koolis koos muusika ja kaasaelamise võimalusega.
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Hindamine
Pärast igat matši lase roboti käsitlejatel olla tunnistajaks, kui kohtunik täidab tulemuste tabelit.
Kohtunik fikseerib väljaku seisu, et arvutada kokku punktisumma, mille meeskond teenis. Kui tekib
lahkarvamus väljaku seisu üle, peab mittetäiskasvanust meeskonnaliige esitama protesti
peakohtunikule. Viimane teeb kindlaks, kas tulemuste tabel peegeldab täpselt väljaku seisu. See on
meeskonna ainuke võimalus tuua esile lahkarvamusi. Meeskonnal pole õigust kahelda tulemustes, kui
juba on võistlusalast lahkutud ja võistluslaud on järgmisele meeskonnale valmis seatud. Nagu ka mujal
võistlustel, on kohtunike otsus lõplik. Austa kohtunike lõpplikku
otsust. Ärge unustage roboti osasid, kui meeskond on hindamisega

Vihje!

lõpetanud.
Sa

FLLi hindamine
Lisaks

võid

kontakteeruda

kohaliku

robotimängule

hinnatakse

igat

meeskonda

nende

meediaga,

et

kutsuda neid kaasa oma

põhiväärtuste, roboti disaini ning projekti põhjal. See toimub

meeskonda reklaamima.

enamasti kohtades, mis on eraldatud peavõistlusest, et vältida

Testimise,

lärmi

hindamise jooksul tühjeneb

ja

segamist.

Kohtunikud

küsivad

küsimusi,

millele

võistlemise

meeskonnaliikmed peavad vastama. Lisaks peab meeskond

kindlasti

demonstreerima

valmis aku vahetamiseks või

FLLil

kogetut

ning

näitama

seda

roboti

aku.

ja
Ole

hindamiskomisjonile. Enamasti kohtuvad meeskonnad ruumides

laadimiseks.

kahe kohtunikuga kindla aja vältel. Tavaliselt on arvestatud 10-15

Ära unusta roboti osi maha,
kui lahkud kodulaua juurest
võistlema.

minutit

roboti

disaini,

meeskonnatöö

ning

põhiväärtuste

hindamiseks, kuigi osaliselt sõltub meeskonna tulemus ka välisest
vaatlusest. Viivituste vältimiseks peaksid meeskonnad olema kohal
5 minutit enne hindamissessiooni algust. Iga sessiooni vahel on
paus, et meeskond saaks liikuda järgmisesse kohta ja kohtunikud
teha hindamise kokkuvõtte.

Vihje!

Põhiväärtuste hindamine
FLL pakub erinevaid viise põhiväärtuste hindamiseks. Need
sisaldavad

enamasti

küsimus-vastus

sessioone.
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Meeskondi

Hindamissessioonid ei kutsu
meeskondi
kohale
nagu
Robotimängu puhul. Olge
õigeaegselt kohal.

võidakse vaadelda tegevuse käigus või külastada neid kodulaua
juures. Neilt võidakse paluda näidata oma meeskonna tutvustavat

Vihje!

tegevust. Lisaks võivad põhiväärtuste kohtunikud olla kohal roboti

FLL on lastekeskne üritus.
Sellest lähtuvalt annavad
kohtunikud auhindu ainult
nendele meeskondadele, kus
õpilased on teinud töö ise.

disaini ja projekti esitluse ajal, et küsida põhiväärtuste kohta
käivaid küsimusi. Igal sellisel hindamise viisil on oma eelised.
Turniiri organiseerija saab öelda, millist hindamise formaati
kasutatakse. Meeskonnad ei pea põhiväärtuste hindamisele
tooma kaasa abivahendeid.

Roboti disaini hindamine
Turniiri päeval hindavad ja vaatlevad roboti disaini kohtunikud Sinu meeskonda. Enamasti on see
lihtne intervjuu meeskonnaga kodulaua juures või eraldi hindamisruumis. Kontrollige, mida läheb
hindamiseks vaja, sest mõned turniirid nõuavad formaalset esitlust. Igal juhul on mõistlik valmistada
ette tutvustav osa oma roboti kohta. Soovitame meeskonnal võtta kaasa näide oma parimast
programmist, mis kohtunike kätte jätta. See annab hindamisel võimaluse vaadata meeskonna tööd ja
vajadusel sellele viidata.
Valige osa programmist, mida on lihtne järgida, aga samas tõstab esile teie nutikuse. Ära too C-koodi,
kui kasutate ROBOLABI, vaid plokkidega programm. Väljaprinditud lehel peab olema kindlasti
meeskonna nimi ja kood ning kood võiks olla kommenteeritud. Meeskond peab kindlasti oma robotit
demonstreerima. Enamikel turniiridel on hindamise ruumis olemas võistlusväljak, millel meeskond
saab oma robotit demonstreerida. Valige oma roboti kõige parem missioon, kui palutakse näidata
mõne missiooni lahendust.

Projekti hindamine
Iga meeskond peab tegema projekti esitluse. Sisenedes ruumi võiks meeskond ennast tutvustada ning
küsida luba asjade üles seadmiseks. Meeskonnale määratud viis minutit käivitub siis, kui kohtunikud
annavad loa asjade üles seadmiseks. Pärast esitlust järgneb enamasti küsimuste ja vastuste voor.
Levinuim viga projekti esitlusel on ajast üleminek. Mõned kohtunikud katkestavad meeskonna esitluse,
mõned ohverdavad küsimusteks mõeldud aja. Esitluse pikenemisel, tehnika mittetöötamisel lisaaega
ei anta. Seega tuleb olla valmis ootamatusteks. Kohtunikud võivad küsida küsimusi kogu meeskonnalt
või suunatult liikmetelt. Meeskond peab selleks valmis olema.
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Parimate väljaselgitamine
Päeva lõpus saavad kõik kohtunikud kokku, et kõigi meeskondade töö uuesti üle vaadata. Nad võivad
paluda mõnel meeskonnal tulla tagasi hindamise ruumi või külastada neid kodulaua juures. Sellepärast
on hea, kui mõni meeskonnaliige jääks kodulaua juurde ka pärast võistlemise lõppu. Tulemuste
ootamine võib olla meeskondade jaoks raske. Valmista nad selleks ette. See on samas ideaalne aeg
oma asjade kokkupakkimiseks ja autole laadimiseks, et pärast auhinnatseremooniat kohe lahkuda.
Hindamise

ajal

võidakse

näidata

robotite

demonstratsioonesinemisi

või

mõnd

muud

meelelahutuslikku üritust, et hoida rahvast tegevuses. Kui Sinu meeskond osaleb näitusel, ärge robotit
kokku pakkige.

Lõputseremoonia
Lõputseremoonia ajaks peaks meeskond liikuma tagasi peaareenile. Seal jagatakse välja auhinnad ja
medalid ning tunnustatakse meeskondi nende pingutuste eest. Võib kohata rõõmu, valju muusikat,
õnnelikke nägusid ning heameelt laste saavutuste üle.
10 peamist nõuannet turniiril osalemiseks
1. Ole entusiastlik – turniirid on põnevad ja vahvad!
2. Ole valmis suureks lärmiks ja pikaks päevaks. Ära unusta kaasa võtmast snäkke ja jooke.
3. Ära ole närvis, kohtunikud ja teised meeskonnad on toredad.
4. Näita välja põhiväärtusi nagu oled terve hooaja harjutanud. Tee seda isegi siis, kui kõik ei lähe
plaanitult. See on põhjus, miks FLL rõhub põhiväärtustele – Sa suudad töötada koos teistega
ükskõik millistes raskustes. Ära unusta, et kohtunikud võivad jälgida meeskonda terve päeva
jooksul.
5. Tehke pause ning tundke sellest lõbu. See on tähtis enne hindamiste algust. Leidke endale
mõni laul, hüüdlause või muu tegevus, mis teie meeskonda iseloomustab.
6. Magage ennast enne turniiri korralikult välja!
7. Mõelge täpselt läbi, mis te hindamise ajal kohtunikele ütlete. Harjutage kas meeskonnasiseselt
või vaikselt omaette.
8. Võtke endaga kaasa nimekiri asjadest, mida on erinevatel hindamissessioonidel vaja.
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9. Vaadake see alati enne hindamist üle, et keegi ei peaks kodulaua juurde tagasi jooksma.
10. Võtke aega ringi kõndimiseks ning teiste meeskondadega tutvumiseks. Sinu julgustavad sõnad
mõjuvad teistele rohkem, kui oskad arvata.
11. Kõige tähtsam on lõbutseda, tunda rõõmu kõige selle üle, mida oled raske tööga saavutanud.

Näidisküsimused turniiri organiseerijale
1. Kui suur on osalustasu ning kuidas seda makstakse?
2. Kas testimisala on avatud kõigile või ainult meeskonnale?
3. Millist hindamise formaati kasutatakse põhiväärtuste, roboti disaini ja projekti hindamiseks?
4. Millised tehnilised vahendid on projekti hindamise ruumis?
5. Mis on ürituse tühistamise kindlustus? Kui üritus tühistatakse, kuidas saavad meeskonnad edasi
riiklikele turniiridele?
6. Kas meeskond peab ette valmistama esitluse roboti disaini hindamiseks? Kas neilt oodatakse mõne
missiooni näitamist? Kas meeskonnad peavad tooma näidise oma programmist?
7. Keda lubatakse hindamisruumi?
8. Kuidas toimub toitlustus?
9. Kas turniiri kava on võimalik kätte saada varem või alles turniiri päeval?
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Peatükk 7. Hindamine ja auhinnad
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FLLi kogemus koosneb kolmest hinnatavast komponendist: projekt, roboti disain, põhiväärtused. Lisaks
neile veel punktipõhisest robotivõistlusest. FLLi hindamise fookuses on see, mida me teeme (projekt ja
roboti disain) ja see, kuidas me seda teeme (põhiväärtused). Hindamisprotsessi käigus hinnatakse iga
meeskonna hooaja jooksul tehtud saavutusi ja antakse hindajatega suhtlemisel mõtestatud
tagasisidet.
Ametlikel FLLi üritustel on FLLi auhinnad mõeldud nendele meeskondadele, kes demonstreerivad
erakordseid saavutusi. Lisaks sellele saab iga osaleja medali, millega hinnatakse osaleja isiklikku panust
ja saavutusi. Sinu roll juhendajana on igale meeskonnaliikmele selgitada, et tõeline tasu on see, mida
me avastame ja õpime nii teineteiselt kui kogu FLLi kogemuse käigus.

Hindajate rollid
FLLi kohtunikud on vabatahtlikud nagu Sa isegi. Kohtunikud võivad olla algajad või veteranid ja enne
võistlust koolitab neid kohalik FLLi partner. Kohtunikud võivad olla õpetajad, ülesandega seotud teema
eksperdid, asjast huvitatud firmajuhid või lihtsalt inimesed, kellele antud üritus korda läheb. On täiesti
normaalne, et lapsed küsivad hindajatelt nende tausta kohta, kes teab – võib-olla aitab see mõnel
lapsel sama elukutse vastu huvi tekitada.
Hindamisprotsessi vaatleb üks oluline vabatahtlik, keda kutsutakse hindajate nõustajaks. Hindajate
nõustaja rolliks on hindajate värbamine ja koolitamine, hindajate juhtimine ja toetamine üritusel. Iga
kohtunike nõustaja koostöös ürituse peakorraldajaga on vastutav selle eest, et üleüldine
hindamiskvaliteet oleks FLLi standarditega kooskõlas. Täpselt nagu peakohtuniku sõna on lõplik
robotivõistlusel, nii on ka hindajate nõustaja sõna lõplik, kui hindamise kohta tekib mõni küsimus.

Hindamissessioonid
Nagu kirjeldatud peatükis 6, osaleb teie meeskond kolmel hindamissessioonil. Kuigi nende sessioonide
vorm võib olla erinev, on nad kõik mõeldud selleks, et hindajad saaksid meeskondi jälgida ja nendega
suhelda. Hindamissessioonide käigus küsivad hindajad teie käest küsimusi nii teie tehtud töö kui ka
hooaja kohta. Mõned küsimused võivad olla standardsed, kuid hindajatel on alati õigus küsida
küsimusi, mis aitab neil erinevaid meeskondi hinnata. Pane tähele, et hindajad küsivad küsimusi
meeskonnaliikmetelt ja juhendaja roll on istuda vaikselt ja lasta meeskonnal küsimustele vastata.
Hindajad teavad, et hindamine võib mõnede õpilaste jaoks olla stressirohke ja nad teevad kõik, mis
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võimalik, et kogemus, mille lapsed sellest saavad, oleks positiivne ja konstruktiivne. Lisaks võib mõnel
lapsel olla erivajadusi. Kui teil on selline laps meeskonnas, siis teavitage sellest varakult ürituse
korraldajaid, et hindajad ja vabatahtlikud oleks olukorrast informeeritud.
Põhiväärtuste hindamine
FLLi põhiväärtused on meie missioonis kesksel kohal ja käivad kaasas kõigi FLLi osadega. Kogu ürituse
jooksul ja eriti hindamissessioonide ajal hindavad põhiväärtuste hindajad seda, kui hästi teie
meeskond põhiväärtusi mõistab ja neid ürituse käigus välja näitab.
Hindajad jälgivad, kas meeskond on leidnud neile omase lõbusa viisi, kuidas nad oma
meeskonnavaimu välja näitavad. Nad vaatavad, et meeskonnad oleks võrdselt pühendunud kõikidele
FLLi osadele, mitte ainult sellele, mis neil lihtsalt välja tuleb. Nad küsivad, kuidas meeskonnad oma
eesmärke saavutavad, kuidas konflikte lahendavad, rolle jagavad ja
aega planeerivad.

Meeldetuletus!

Mõned üritused tuginevad intervjuudele, samas kui teised
tuginevad meeskonnaülesannetele, mis aitavad hinnata, kui
sõltumatult on meeskond võimeline tegutsema ja kas kõikide
panust ning ideid hinnatakse. Kohtunikud otsivad märke
sõbralikust professionaalsusest nii võistlusväljakul kui mujal.

Meeskonna
suhtumist
väljendab peale liikmete ka
vanemate
ja
toetajate
suhtumine.
Kohtunikud
märkavad
seda
ning
sellepärast on oluline, et kõik
austaksid FLLi põhiväärtusi.

Roboti disaini hindamine
Võistluspäeval ja hindamissessiooni ajal jälgivad disaini hindajad iga robotit ja küsivad meeskonnalt
küsimusi roboti mehaanika ja programmide kohta. Nad tahavad kuulda, miks meeskond tegi teatud
valikuid, et suurendada roboti mehaanilist vastupidavust, efektiivsust või programmide kvaliteeti. Nad
tahavad näha ja kuulda erinevatest innovaatilistest võtetest või strateegiatest, mida meeskond välja
mõtles, et lahendada probleeme ja võistluse ülesandeid. Hindajad tahavad teada, milline oli roboti
üleüldine disainiprotsess ja mida meeskond peab roboti tugevateks ja nõrkadeks külgedeks. Väga
oluline on, et hindajad selgitavad läbi nende küsimuste välja, kas lapsed ehitasid ise ja said aru kõigi
asjade vajalikkusest, mis roboti ehitamisega seotud oli.
Pane tähele, et mõnel üritusel on vaja robotit ametlikult esitleda, seega on mõistlik eelnevalt välja
uurida, mida üritusel oodata on. Isegi kui ametlikke roboti esitlusi ei ole, alustavad mõned hindajad
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intervjuud selle lausega: “Rääkige meile oma robotist.” Samal ajal võivad teised hindajad küsida roboti
kohta väga spetsiifilisi küsimusi. Aita oma meeskonnal valmistuda erinevateks variantideks ja veendu,
et õpilastel ei oleks roboti demonstreerimisega probleeme. Samuti on soovitatav printida välja see osa
programmist, mis kõige paremini iseloomustab teie meeskonna programmeerimisoskust.
Projekti hindamine
Projekti viieminutise esitluse (sealhulgas ettevalmistus) jooksul peab meeskond selgelt hindajatele
näitama kõiki kolme nõutud sammu: probleemi leidmine, innovaatilise lahenduse väljamõtlemine,
avastuste ja tulemuste jagamine teistega. Lisaks sellele peab meeskond näitama, et nad on täitnud
kõik ülesandega määratud nõuded.
Pea meeles, et hindajad saavad hinnata ainult seda, mida nad kuulevad. Teiste sõnadega peavad
meeskonnaliikmed hindajatele ütlema, kuidas nad iga nõutud
projekti sammu täitsid. Et hindamine oleks teiste meeskondade
suhtes võrdne, ei lähe täiendav informatsioon, mida meeskond
esitleb, arvesse projekti auhinna määramisel.
Pärast seda, kui meeskond on oma projekti esitlenud, hinnatakse
esitluse stiili ja efektiivsust. Loovus on alati teretulnud, kui sellega
kaasneb hästi organiseeritud ettekanne. Millist ettekande stiili

Vihje!
Jätke
meelde,
et kõik
meeskonnad ei saa auhinda
võita. Kui seada meeskonna
ainsaks eesmärgiks auhinna
võitmine, muudetakse muud
saavutused tühiseks.

võiks teie meeskond kasutada, et kohtunikele meelde jääda?
Projektihindamise teine pool on pühendatud küsimustele ja
vastustele. Hindajad küsivad, kuidas meeskond valis probleemi. Nad tahavad kuulda uurimisprotsessist
ja kasutatud allikatest, i innovaatilisest lahendusest ja sellest, kuidas see aitab meie igapäevaelu
paremaks muuta. Nad tahavad teada, kas meeskond kaalus, kuidas seda lahendust reaalselt kasutada.
Lisaks tahavad nad mõista, kuidas ja kellega otsustas meeskond oma uurimust jagada.

Hindamislehed
Igal hindamissessioonil on oma hindamisleht, mis aitab hindajatel informatsiooni koguda ja tagasisidet
üles kirjutada. Hindamislehed aitavad tähelepanu juhtida sellele, mida me peame FLLi kogemuse
seisukohalt oluliseks. Samuti aitavad need luua püsiva mooduse erinevate saavutustasemete
eristamiseks – algajatest ekspertideni.
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Hindamislehed ei ole vaid hindajate tööriistaks. Oleks hea, kui pärast üritust saadetaks täidetud
hindamislehed meeskondadele, et nad saaks teada, mis on nende meeskonna tugevused ja nõrkused.
Lisaks sellele on soovituslik, et meeskonnad kasutaks samu hindamislehti ka ürituseks valmistamisel.
Erilist tähelepanu pööra sellele, mida on vaja kõige kõrgema taseme saavutamiseks.
Hindamislehed saavad avalikuks koos ülesande avalikustamisega.

Täiendav hindajate panus
Lisaks meeskondade hindamisele sessioonide käigus võivad kohtunikud meeskondadele küsimusi
esitada ka testimis- ja võistlusalas. Mõnedel üritustel on selleks olemas täiendavad hindajad. Seetõttu
on soovitatav, et kui teie meeskond ei ole hindamisel või on robotiga võistlemas, oleks meeskonna
boksis vähemalt kaks meeskonnaliiget.
Sellistel kohtumistel on hindajatel ainulaadne võimalus kuulata meeskonnalt huvitavaid lugusid või
erakordseid omadusi, mida hindamissessioonid teinekord kohe ei näita. Seleta oma meeskonnale, et
hindajad ei pruugi öelda, kes nad on, aga nad kuulavad ja näevad kõike. Teiste meeskondade aitamine,
näiteks oma LEGO detailide jagamine teistega, ütleb palju selle kohta, kuidas teie meeskond saab aru
sõbralikust professionaalsusest.
Hindajad arvestavad ka kohtunike, vabatahtlike ja teiste osalejate poolsete kommentaaridega, kes
samuti meeskondadega suhtlevad. Seda selleks, et meeskonna kohta võimalikult palju teada saada.
Teil tuleks julgustada oma meeskonnaliikmeid vabalt rääkima nii hindajate kui ka teiste vabatahtlikega.

Tagasikutsumised
Kui aega on, siis kutsutakse osadel üritustel mõni meeskond hindamisele teist korda. Tagasikutsumiste
formaat ja kestvus pole täpselt määratud ja võib varieeruda.
Tagasikutsumisi võib vaja olla mitmetel põhjustel: alates sellest, et hindajad tahavad meeskonna kohta
teada midagi täiendavat, kuni selleni, et kaks või rohkem meeskonda on väga võrdsed ja auhinna
väljaandmine on keerukam. Samas ei maksa tagasikutsumisest mingisuguseid erilisi järeldusi teha.
Paljud auhinnasaajad on võimalik selgeks teha ka ilma tagasikutsumisteta, tagasikutsumine ei
garanteeri meeskonnale auhinda. Kui teie meeskond kutsutakse hindamisele tagasi, siis tasub kindlasti
üle küsida, mida tuleks kaasa võtta: kas projekti esitlus, robot või midagi kolmandat.
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Hindamise subjektiivsus
Meeskondade hindamine on subjektiivne, kui välja arvata robotivõistlus, mille tulemuse määravad
saadud punktid. Isegi kogenuimad kohtunikud ei hinda kõiki võistkondi ühtmoodi. Nagu paljudel
spordialadel või tegevustel on mõnedel inimestel lihtsalt loomulik anne paremaid tulemusi saavutada.
Seetõttu töötavadki hindajad mitmekesi, et tulemus oleks tasakaalus ja õiglasem. Lisaks teevad
ürituste organisaatorid hindajate treenimisel palju tööd, et tagada kõigile meeskondadele võrdne seis.
Kuigi FLL täiustab pidevalt hindajate töövahendeid ja koolitust, on hindamine juba oma olemuselt
subjektiivne. On oluline, et kõik meeskonnad seda mõistaks. Subjektiivsuse vältimiseks kogunevad
hindajad ja arutavad omavahel kõikide meeskondade hindamisi.

Hindamise punktid
Robotivõistluse ajal saab iga meeskond sooritatud missioonide eest punkte. Erinevalt robotivõistlusest
ei saa teie meeskond hindamisel punkte. Samuti ei selgu auhinnasaajad vaid hindamislehtede alusel –
lisaks jälgitakse meeskondi, suheldakse nendega väljaspool hindamissessioone. Näiteks meeskonda,
mis esines roboti disaini hindamisel keskpäraselt, võidakse hiljem uuesti küsitleda või jälgida
võistlusel, kus võib ilmneda nii mõndagi huvitavat ja innovaatilist, millest meeskond esialgsel
hindamisel ei rääkinud.
Lisaks ei selgu auhinnad puhtalt hindamislehtede põhjal ka seetõttu, et erinevad hindajad võivad
meeskondi küllalti erinevalt hinnata. Seega arutatakse kõik meeskonnad ühiselt läbi, et vähendada
hindajate erinevusi ja subjektiivsust.

FLLi arutelud
Arutelusid juhib hindajate nõustaja. Arutelude käigus selgub, millised meeskonnad kandideerivad
auhindadele. Nagu eelnevalt mainitud, arvestatakse kogu ürituse käigus saadud informatsiooni.
Meeskondade saavutused vaadatakse üle ja neid võrreldakse omavahel. Kõike seda selleks, et paika
panna meeskonnad, kes võiks auhindadele kandideerida. Hindajad töötavad ühise meeskonnana, et
luua meeskondade esialgne järjestus, mis põhineb meeskondade omavahelisel tugevuste ja nõrkuste
võrdlusel.
Pärast esialgset järjestust algab arutelude lõplik faas. Esimese sammuna vaadeldakse ja arutatakse
meistrite auhinna kandidaate ja hääletatakse võitja. Pärast meistri auhinda hääletatakse teised
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auhinnad (v.a. robotivõistluse auhind) vastavalt esialgsele järjestusele ja kooskõlas auhindade jaotuse
printsiibiga (vt järgmist peatükki).

Auhindade jaotuse printsiip
FLLi auhindade jagamise eesmärk on tunnustada meeskondi, kes auhindu kõige enam väärivad. FLLi
auhindade jagamisel järgitakse printsiipi, et üksi meeskond ei saa üle ühe auhinna. Ainsaks erandiks on
robotivõistluse auhind, mida võivad võita kõik meeskonnad vastavalt võistluse käigus kogutud
punktidele. Hindajad kaaluvad, kuidas tunnustada parimat meeskondade komplekti. Seetõttu on
oluline, et osalejad saaksid aru, et auhind ei pruugi alati minna meeskonnale, kes antud kategoorias
kõige parema tulemuse sai, kui sellel meeskonnal on juba üks auhind olemas. FLLi arutelude eesmärk
on tunnustada kõiki meeskondi nii hästi kui võimalik.

Meeskonna tagasiside
Hindamise arutelud on oma loomult ja tulemuste tõttu sellised, et range meeskondade järjestamine ei
ole võimalik. Näiteks võib üks meeskond olla esimene mitmes auhinnakategoorias, aga arutelude
käigus leitakse sellele meeskonnale parim auhind. Teised auhinnad lähevad siis vastavalt tugevuselt
teisele või mõnel juhul ka kolmandale meeskonnale. Lähtuvalt sellest saab iga meeskond
hindamislehtedel baseeruvat tagasisidet, aga muud informatsiooni ei avaldata.

FLLi auhindade struktuur
Meistri auhind on kõige prestiižsem auhind, mida meeskond võita võib. Meister saab olla keegi, kes
osaleb FLLil hingega. Meistri auhind väljendab FIRST missiooni ülimat edukust. Antud auhinnale
kandideerimiseks peab meeskond hästi esinema kõigis FLLi ürituse osades. Meistri auhind tunnustab
meeskonda, kes kõige paremini väljendab FLLi kogemust. Meeskonda, mis enim järgib FLLi
põhiväärtusi, samas saavutades parimaid tulemusi nii robotivõistlusel kui ka projektis. Ülejäänud FLLi
auhinnad jagunevad kolme kategooriasse:


põhiauhinnad;



erilise tunnustuse auhinnad: inimestele, kes toetavad FLLi või võistlevaid meeskondi;



valikulised auhinnad: tunnustamaks märkimisväärseid võistkondi millekski kus tavaauhinda ei
eksisteeri.
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Pärast ülesande avaldamist võib FLLi kodulehelt leida ka auhinnad ja nende kirjeldused.

Sobivus auhindade saamiseks
FLLi meeskonnad teevad kõvasti tööd terve hooaja jooksul. Viimane, mida keegi tahab, on see, et
pärast kõike seda rasket tööd ei saa teie meeskond auhindadele konkureerida. Juhendajana tee
kindlaks, et Sinu meeskond ja kõik meeskonnaga seotud isikud saaks aru FLLi alustest, mis võivad
auhindade saamise välistada. Kui mõni asi vajab selgitamist, siis küsimusi küsige enne üritust. Üritusel
otsustavad hindajate juhendaja ja/või ürituse organisaator selle, kas võistkond kvalifitseerub auhindu
saama või mitte. Nagu peakohtuniku otsus on lõplik robotimängus, on ka hindajate juhendaja ja
ürituse organisaatori otsus lõplik.
Pea meeles, et meeskonna olekut mõjutavad nii meeskonnaga seotud täiskasvanud kui ka lapsed ja
hindajad jälgivad kõigi käitumist. Nahaalne ja sobimatu käitumine kustutab meeskonna võimalikest
auhinnasaajate nimekirjast ning samuti võib sellise käitumise tagajärjeks olla võistkonna
mittelubamine ülejäänud hooaja võistlustele. Alternatiivselt võib väga positiivne näide konkureerivast
koostööst mõjutada auhinnasaajaid, kui kaks meeskonda on väga võrdsed.
Tee kindlaks, et olulisi reegleid sõbraliku professionaalsuse ja täiskasvanute sekkumise kohta on kõigile
meeskonnaliikmetele ja neid saatvatele inimestele korralikult selgitatud.

Sõbralik professionaalsus
Enamik FLLi meeskondade liikmeid mõistavad sõbraliku professionaalsuse olulisust ja näitavad seda
kogu aeg ka välja – see on see, mis teeb FLL üritused nii eriliseks. Samuti eeldatakse seda ka
juhendajatelt, vanematelt ja pereliikmetelt lisaks eeskujule üldises käitumises.

Täiskasvanute sekkumine
Ürituse käigus on lihtne hoogu sattuda, samas aitab see meeskonnal särada. Sinu roll on alati olnud
laste õppimise toetamine ja nende julgustamine. Täiskasvanute sekkumine hindamisel või
robotivõistlusel on rangelt keelatud.
FLLil teevad lapsed kogu töö ja võtavad vastu kõik kriitilised otsused, mis on seotud roboti ehituse ja
programmeerimisega, samuti projekti arenduse ja ettekandega. Kui hindajad või kohtunikud näevad,
et täiskasvanud mõjutavad meeskonna etteastet, tehes näiteks vihjeid või muid tegevusi, siis võivad
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nad paluda täiskasvanutel lahkuda, kuni etteaste on läbi. Mõnedel turniiridel on paika pandud limiit,
kui palju täiskasvanuid tohib meeskonda hindamise ajal saata. Need reeglid ei ole selleks, et muuta
hindamine salajaseks, vaid selleks, et tagada kõigile aus hindamine. Sinu meeskond peaks olema uhke
selle üle, mida nad FLLiks on teinud. Juhendajad ja teised täiskasvanud peaks lapsi usaldama.
Hindajaid on treenitud nägema, kui meeskonnas on täiskasvanud teinud liiga palju tööd. Meeskonna
võimetus vastata erinevatele küsimustele või korrigeerida robotit ilma vahetu täiskasvanu abita on
selle selge tõestus ja see mõjutab meeskonna auhinnaväljavaateid.
Mõnikord eeldavad meeskonnad, et mõni teine meeskond ei oleks suutnud oma lahendust ellu viia
ilma täiskasvanute otsese abita. Ära unusta, et lapsed võivad olla äärmiselt loovad ja nii mõnigi neist
võib olla väga hea programmeerija või tarkvarakasutaja. Ära eelda, et Sa tead, milleks teised
meeskonnad võimelised on, ja ära lase ka oma meeskonnal eeldusi teha.

Teised reeglid, mida meeles pidada
Nagu mainitud käesolevas käsiraamatus ja ka teistes materjalides, on olemas täiendavad tingimused,
mida meeskonnad peavad täitma, et auhindadele kandideerida. Mõned nendest on toodud järgnevalt.


FLLi meeskonnas võib olla kuni 10 last vanuses 10-16. Osaleja ei tohi olla vanem kui 16-aastane
ülesande väljakuulutamise aasta 1. jaanuaril.



Kuigi meeskondadel on lubatud osaleda kõikidel üritustel, siis auhindu saavad nad võita
esimesel ametlikul võistlusel, kus nad osalevad. Näiteks võivad meeskonnad osaleda mitmel
kvalifikatsiooniturniiril. Küsimuste korral kontakteeruge oma FLLi partneriga.



Selleks, et põhiauhindu võita, peab meeskond osalema kõikidel FLLi ürituse osadel
(hindamistel), sealhulgas ka robotivõistlusel.



Oodatakse,

et

kõik

meeskonnaliikmed

osalevad

kõikidel

hindamissessioonidel

ja

robotivõistlusel.


Projekti auhinnale kandideerimiseks peavad meeskonnad oma ettekandes demonstreerima
kõigi kolme sammu sooritamist (probleemi tuvastamine, innovaatilise lahenduse leidmine,
tulemuste jagamine). Samuti peab täitma kõik muud projektile määratud nõuded, mis on kirjas
ülesande kirjelduses.
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Projekti presentatsioon peab olema lühem kui 5 minutit, sealhulgas aeg, mis kulub
ettevalmistuseks. Ettekanne peab olema vahetu ning meediavahendeid võib kasutada ainult
selle täiustamiseks.



Robotivõistluse auhinnale kandideerimiseks peab robot olema ehitatud lubatud detailidest,
programmeeritud lubatud tarkvaraga ja vastama teistele reeglitele.



Põhiväärtuste auhinnale kandideerimiseks peab meeskond (sealhulgas juhendajad, vanemad ja
teised seotud inimesed) FLLi põhimäärustest kinni pidama ja põhiväärtusi välja näitama. Seda
kogu aeg, mitte ainult vastava hindamissessiooni käigus.

Nõuanne auhindade kohta: enne ja pärast võistlust
Seleta oma meeskonnale, et kõik meeskonnad ei saa auhindu võita. Teise meeskonna auhind ei
vähenda Sinu meeskonnaliikmete saavutusi. Need saavutused peaks olema laste ja ka Sinu
eesmärgiks. Selgita seda ka meeskonnaliikmete lastevanematele, kuna mõned vanemad tahtmatult
survestavad oma lapsi võitma. Juhendajana määrad Sina terve meeskonna oleku.
Kui miski üritusel valmistab pettumust, kipuvad lapsed käituma sarnaselt neid ümbritsevate
täiskasvanutega. Palun pea meeles järgida FLLi põhiväärtusi, hinnata seda, mida lapsed saavutavad ja
aidata neil oma saavutustele tähelepanu pöörata. Kui Sinu meeskond ei võida auhinda, tuleta lastele
meelde nende edu ja saavutusi, mida nad terve hooaja jooksul on teinud. FLL on hooaeg, mitte ainult
ühepäevane võistlus.
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Peatükk 8. Hooaja tähistamine
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Tähtis on oma meeskonna ning liikmete saavutuste tunnustamine. Isegi kui meeskond ei jõudnud teha
kõike seda, mida loodeti, peaksid kõik liikmed oma tegevuse üle uhked olema. Võib olla koostas
meeskond unikaalse projekti esitluse, tegi autonoomse roboti või õppis koos töötama. Tähista seda ja
teisi saavutusi.

Tunnustus
Tunnustamiseks on mitmeid viise. Turniiril osalemine on ainult üks viis oma saavutusi tähistada. Pole
oluline, kas kasutad üht järgnevatest näidetest või mõnda meeskonna poolt välja toodud ideed. Tähtis
on seda koos teha. Lisa hooaja lõpetamine kindlasti oma hooajakalendrisse.
Tunnusta iga liiget
Võta aega, et kohtuda iga liikmega eraldi. Räägi igaühele, kuidas nad olid meeskonnas olulised. Tuleta
talle meelde tema häid ideid, probleeme, mis ta lahendas, viise, kuidas toetas meeskonnaliikmeid ning
asju, mida õppis kogu hooaja vältel. See on treenerite üks kõige tähtsam ülesanne, seega võtke aega ja
olge mõistvad.
Hooaja lõpetamiseks palu igal liikmel kirjutada, mida keegi meeskonna heaks tegi. Seejärel anna igale
õpilasele sertifikaat teiste meeskonnaliikmete tsitaatidega tema kohta. Võimalus on veel paluda
igaühel valida oma meeskonnast liige, kes näitab kõige paremini välja mõnd FLLi põhiväärtust. Keegi
saab sõbraliku professionaalsuse tiitli ning keegi näiteks sõbraliku konkurentsi tiitli. See on ainulaadne
viis panna meeskonnaliikmeid mõistma, et nende panus meeskonda on suurem kui nende töö kokku.
Spetsiaalsed

hooajalised

FLLi

sertifikaadid

võid

leida

www.robootika.ee/fll

kodulehelt.

Lisaks võib paluda igal meeskonnaliikmel pakkuda, mis ametit keegi kunagi pidada võiks. Keegi lastest
võiks saada „kõige tõenäolisemalt leiutab kunagi midagi tähtsat, mis muudab maailma“ või „kõige
tõenäolisemalt leiutab uue arvutiprogrammi“, „kõige tõenäolisemalt töötab kõrgtehnoloogilises
ettevõttes“, „kõige tõenäolisemalt on uurimisasutuse president“. Selline tunnustamine aitab lastel
mõista, kuidas nende omandatud oskused kanduvad üle professionaalsesse maailma.
Andke meeskonnale au
Planeerige meeskonna tunnustamist. Organiseerige pitsapidu või õnnetoov õhtusöök. Kutsuge
vanemad ja sõbrad vaatama, mida meeskond saavutas. Meeskond võib näidata oma projekti,
demonstreerida robotit, päevikut, pilte jne. See on hea võimalus ka sertifikaatide üleandmiseks. Tehke
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õpilastest pilt koos sertifikaatidega. Sa võid paluda abi koolilt meeskonna tunnustamiseks. Mida iganes
Sa teed, tunnusta iga liiget eraldi ja meeskonda kui tervikut.
Tunnustage oma sponsoreid, kooli ja turniiri võõrustajat
Lase meeskonnal tunnustada juhendajate, sõprade, kooli ning turniiri võõrustaja panust. Meeskond
saab enda poolt anda väikese meene, roboti pildi koos raamitud hooajasertifikaadiga või isikliku
tänukirja. FIRST logoga asju leiate veebist.

Mitteametlik turniir
Meeskond võib korraldada mitteametliku või hooajavälise turniiri ja kutsuda teisi meeskondi samast
piirkonnast osalema. Need võistlused ei anna meeskondadele kvalifikatsiooni osaleda kõrgema taseme
võistlustel, kuid on suurepärane võimalus näidata oma andeid ja jagada kogemusi stressivabas
keskkonnas. Õpilased naudivad võimalust näha teiste saavutusi ning naudivad tunnustust oma
tulemuste üle. Külasta FLL Eesti lehte, et leida informatsiooni, kuidas ise üritus korraldada.
Üritust organiseerides lasub meeskonnal suurem vastutus ning nad õpivad uusi asju. Korraldajad
osalevad vahest ise ka võistlusel, kuid võtavad endalt võimaluse auhindu saada eesmärgiga nautida
üritust, mitte konkurentsi tekitada. Tunne ennast vabalt oma ürituse organiseerimisel. Kohanda seda
vastavalt oma meeskonna vajadustele ja võimalustele. Kasuta robotite elimineerimist, spetsiaalseid
kahevõistlusi, meeskonnatöö tegevusi, miniprojekte ning teisi meeskonna pakutud lahendusi.
Lokaalsed üritused ei ole kallid ning võimaldavad äärmiselt loovat lähenemist. Julgusta vanemaid ja
sõpru osalema organiseerimiskomisjonis. Lisaks võid osalevatele meeskondadele anda teada, kuidas
nad saavad aidata.

Paita ennast
Sa oled olnud meeskonna alus, vundament, tugi: kavade koostamine, taristu pakkumine, kõikide
julgustamine, otsuste langetamine ning igaühe esiletõstmine. Lisaks oled läbi rääkinud, juhendanud,
kuulanud, keelanud ning isegi lohutanud. Pärast lõputuid tunde ja märgatavat energiakulu väärid paid
või patsutust seljale! Tänan sind! Ilma sinuta poleks meeskond kogenud FLLi hooaega! 
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Peatükk 9. Kontrollnimekiri
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Uue tiimi alustamine vajab palju organiseerimist. Need on soovituslikud vaja-teha ja näpunäidete
nimekirjad uutele juhendajatele ja meeskondadele. Informatsioon on meeldetuletuseks „vanadele
kaladele“.

Hooajaeelne juhendaja tegevus


õpi FLLi programmi nii hästi tundma, kui võimalik;



registreeri oma meeskond ning soeta võistluskomplekt;



tuvasta, millist e-maili aadressi kasutatakse Sinu meeskonnaga suhtlemiseks ning kontrolli
seda aeg- ajalt;



kontakteeru oma piirkonna FLLi partneriga ning külasta nende veebilehte;



osale juhendajate koolitusel;



loe juhendajate käsiraamatut;



vaata üle juhendate vanne;



vaata üle hooaja tutvustus, Robotimäng ning projekt;



leia kohtumispaik;



planeeri täiskasvanu järelvalve ja kontrolli laste ohutust;



otsusta, kuidas meeskonnaliikmed valitakse;



arvuta, millised on meeskonna kulud ja leia võimalikud rahastuse allikad;



leia vajalikud arvutid, mida kasutada;



pane paika, kuidas tuttavad ja lapsevanemad infot saavad;



kontrolli üle piirkondlik turniir, kus osaleda, vaata üle olulised tähtajad;



värba meeskonda juhendajaid, kes aitaks programmeerimise või mõne muu probleemse koha
pealt;



tee kindlaks, kas piirkonnas toimub ülesande väljastamise üritus;



loe FLLi foorumeid.
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Hooajaeelne meeskonna tegevus


pidage esimene kohtumine;



koostage kohtumiste ajagraafik;



tuvastage meeskonna kulud ja võimalikud rahaallikad;



vaadake üle FLLi põhiväärtused ja sõbralik professionaalsus;



viige läbi meeskonna ehitamise üritused;



seadke üles võistluslaud ning koht, kus hoida asju;



ehitage FLLi väljaku alus või lihtsalt äär, juhendi leiate www.robootika.ee/fll lehelt;



ostke hooajaks vajalik kraam nagu patareid, kastid jne;



vaadake üle projekti DVD, mis saabub registreerimisega;



alustage aasta teemaga seotud uurimustööd teaduse vallas;



ehitage robot ning programmeerige väikseid ülesandeid;



kohtuge vanemate ja sõpradega, tutvustage FLLi põhiväärtusi ja olemust ning küsige tuge.

Väljakutse ettevalmistus


seadke meeskonnale eesmärgid, moodustage kalender ja ajakava;



arutage meeskonnaliikmete vastutust ja ülesandeid;



määrake aeg igal nädalal juhendajaga kohtumiseks;



kohtuge vanematega, koguge liikmete ravimialaseid ettekirjutusi, selgitage FLLi vanemate
järelvalvet;



valige meeskonnale nimi;



vaadake üle FLLi kaks peamist komponenti: Robotimäng ja projekt;



leidke vajalikud juhendajad, kes aitaksid tehniliste ja aasta teemaga seotud probleemide korral;



planeerige väljasõite;



ehitage missiooni mudelid;
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osalege turniiridel;



vajadusel looge plaan raha leidmiseks;



osalege juhendajatega telefonikõnedel;



viige läbi mitmeid meeskonnatöö harjutusi;



valmistage ette meetod meeskonnatöö hindamiseks;



vaadake üle missioonid, reeglid, punktid, hindamine, projekti juhend ning hoidke neid hooaja
vältel lähedal, arutage hindamise juhiseid;



kontrollige oma meeskonna e-maili, juhuks kui FLLi partner või FIRST soovib kontakteeruda;



paigaldage tarkvara ning kontrollige roboti ja arvuti vahelist ühilduvust;



proovige lihtsamaid roboti liigutamise programme;



lugege foorumit (www.robootika.ee/fll);



kontakteeruge tihti meeskonnaliikmete vanemate ja toetajatega;



tehke ajurünnak, et leida lahendusi roboti missioonide lahendamiseks;



tehke ajurünnak projekti kohta, leidke probleemseid kohti ning valige üks lahendamiseks;



otsige probleemile juba olemasolevaid lahendusi ning looge uus ja innovaatiline lahendus;



osalege kohalikul demonstratsioonil, kui võimalik;



laske meeskonnal kujundada tiimi T-särk või logo;



kontrollige vähemalt korra nädalas Robotimängu uuendusi;



laske meeskonnal jagada oma ideid probleemi lahendamise kohta suurte rahvahulkadega;



arendage elav esitlus oma projekti kohta ning harjutage seda näiteks koolis teiste õpilaste ees.

Näpunäited edukaks õppimiseks ja õpetamiseks


kasutage meeskonnaga kohtumise aega harjutamiseks ja strateegia arendamiseks;



leppige kokku, mida meeskonnaliikmed kahe kohtumise vahel teevad;
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jagage meeskond töögruppideks;



segage töögruppe, et kõik teaksid kõigest;



rääkige üksteisega koolitundidest ja töökohtadest, mis seostub teie projekti teemaga;



õppige või leidke keegi, kes õpetab põhilist mehhaanikat: ülekandeid, kaitseid, robotit, mis
laiali ei lagune;



julgustage meeskonda leidma võimalikult mitmekülgseid allikaid projekti kohta info
hankimiseks;



valmistage projekti tarvis hästi ette intervjuud oma ala spetsialistidega;



viige meeskonnaliikmed kokku oma ala spetsialistidega.

Turniiriks valmistumine


otsige infot turniiri toimumise kohta www.robootika.ee/fll lehelt;



planeerige enne turniirile minekut lisakohtumisi;



publitseerige meeskonna toetajad ja saavutused;



harjutage Robotimängu ja projekti kellaga;



vaadake üle hindamiskriteeriumid;



kutsuge publik vaatama teie harjutamist ning vastake nende küsimustele;



olge kursis Robotimängu viimaste uuendustega;



vaadake üle sõbralik professionaalsus ning vanemate järelvalve turniiril;



koguge informatsiooni turniiri peakorraldajalt ürituse algus- ja lõppaja, logistika ja
projektiruumis oleva tehnika kohta;



koguge allkirjastatud nõusolekulehed juhendajatelt ja teistelt meeskonnaliikmetelt;



valmistage ette meeskondi tutvustavad lehed, kui see on nõutud turniiri korraldajate poolt;



valmistage ette roboti täpsustusleht, kui nõutud.
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Turniiri kontrollnimekiri


robot koos lisadega;



allkirjastatud nõusolekuvorm;



varuosade kast;



prinditud roboti detailileht ja programm;



projekti esitluseks vajalikud materjalid;



sülearvuti koos laadijaga;



meeskonna päevik;



meeskonna plakat või muud kodulaua dekoratsioonid;



midagi näksimiseks ja joomiseks;



kast asjade hoidmiseks;



USB kaabel;



meeskonna tutvustusleht;



naljakad, odavad kingitused teistele meeskondadele.

Näidisajaplaan
FLLi hooaeg
September: meeskonna registreerimine ja materjalide tellimine. Kuulutatakse välja robotivõistlus.
Oktoober-november: 8-nädalane lahendamisperiood.
November-detsember: kohalikud turniirid.
Veebruar-märts: riiklik turniir.
Juuni: Eesti esindamine välismaal.

Nädal-nädala haaval
Enne komplekti kättesaamist
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Meeskond saab juba tegeleda projektiga seotud teema probleemide, asjatundjate otsimisega.
I nädal
Alustage meeskonnatööharjutustega, valige meeskonnale nimi, vaadake üle meeskonnaliikmete
vastutused ja rollid, tehke ajurünnak meeskonna eesmärkidele ning koostage hooaja kalender.
Vaadake üle kõik Robotimängu ja projekti puudutavad dokumendid.
Robotimäng: Ehitage missioonimudelid, proovige robot panna liikuma ja sooritada esimesed
ülesanded.
Projekt: Kuulake, mida meeskonnaliikmed teavad teemast, sellega seotud probleemidest,
olemasolevatest lahendustest või tehnoloogiatest. Mõelge võimalikele infoallikatele, projekti ideedele,
väljasõitudele ja professionaalidele, kellega kontakteeruda.
II nädal
Kontrollige Robotimängu uuendusi FLLi veebilehel. Leppige kokku hooaja mõistlike eesmärkide osas
nagu „lihtsalt lõbutseme“, „jõuame kohalikku lehte“, „teeme poole missioonidest ideaalselt“, „teeme
kaks missiooni nagu mitte keegi teine“, „paneme inimesed naerma“.
Robotimäng: Lõpetage missioonimudelite ehitamine. Seadke üles harjutuslaud. Vaadake üle
missioonid ja reeglid ning tehke ajurünnak võimalike lahenduste otsimiseks. Eksperimenteerige lihtsa
teljega roboti ning programmidega.
Projekt: Valige välja probleem, millel projekt põhineb. Jätke meelde, et uurimust saab teha
raamatukogus ja internetis. Projekt peaks hõlmama intervjuusid oma ala ekspertidega kas telefoni, emaili või kohtumiste teel. Projekt võib sisaldada ka väljasõite.
III nädal
Kontrolli Robotimängu uuendusi FLL veebilehelt (www.robootika.ee/fll).
Robotimäng: Ehita ja programmeeri robot täitma kaht meeskonna arvates kõige lihtsamat missiooni.
Arvesta roboti võimaliku lisadega teiste missioonide täitmiseks. Salvesta koopiad ja programmid.
Projekt: Jagage meeskonnaliikmetega valitud probleemi, olemasolevaid lahendusi ning tulemusi
intervjuudelt ekspertidega. Vaadake üle identifitseeritud probleem ja tehke ajurünnak innovaatilise
lahenduse leidmiseks. Jätkake olemasolevate lahenduste uurimist ning tehke eksperimente.
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IV nädal
Kontrollige Robotimängu uuendusi FLL veebilehelt (www.robootika.ee/fll).
Robotimäng: Ehitage ja programmeerige robot täitma vähemalt pooli meeskonna valitud missioone.
Projekt: Leidke innovaatiline lahendus ning uurige viise, kuidas jagada seda teiste inimestega.
V nädal
Kontrollige Robotimängu uuendusi FLLi veebilehelt (www.robootika.ee/fll). Vaadake üle meeskonna
eesmärgid ning hinnake need vajadusel ümber.
Roboti mäng: Meeskond peaks kindlaks tegema, et saavutatud missioonide lahendused on legaalsed
ja punkte väärt. Uuendage oma reegleid, kui leiate uuendusi veebist. Proovige saavutada vähemalt
75% valitud missioonidest.
Projekt: Viige lõpule plaan jagada materjale teistega. Lisage juurde abivahendeid või audio- visuaalseid
materjale, mis aitaksid teistel mõista teie lahendust.
VI nädal
Kontrollige Robotimängu uuendusi FLLi veebilehelt (www.robootika.ee/fll).
Robotimäng: Proovige saavutada 75% missioonidest ning suurendage töökindlust.
Projekt: Viige ellu plaan jagada projekti teistega. Mõelge välja viis, kuidas esitleda projekti kohtunikele.
VII nädal
Kontrollige Robotimängu uuendusi FLLi veebilehelt (www.robootika.ee/fll). Selleks ajaks on
meeskonnal ilmselt selge, mida nad tahavad saavutada ja mis on realistlik. Vaadake eesmärgid uue
pilguga üle.
Robotimäng: Robot peaks olema jõudnud tasemele, kus kõik valitud missioonid on täidetud.
Suurendage roboti töökindlust, harjutage osade vahetust erinevate operaatorite käe all. Proovige
erinevaid valgustingimusi ning värskelt laetud akusid.
Projekt: Lõpetage esitluse jaoks vajalike materjalide väljatöötamine. Harjutage! Kasutage stopperit, et
jääda esitlusega 5 minuti piiresse. Harjutage asjade üles seadmist ja maha võtmist ilma täiskasvanu
abita ning vastake prooviküsimustele.
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VIII nädal
Kontrollige Robotimängu uuendusi FLLi veebilehelt (www.robootika.ee/fll).
Robotimäng: Lihvige roboti ehitust ja programmi. Veenduge, et robotiga seotud eesmärgid on
saavutatavad iga ilmaga! Harjutage roboti tööd erinevate operaatoritega.
Projekt: Lihvige projekti esitlust ning asjade üles seadmist. Järgige kindlasti, et kogu tegevus jääks 5
minuti piiresse. Harjutage sujuvust ning enesekindlat küsimustele vastamist.

Näidisturniiri ajagraafik
8:00-9:00 Meeskonna registreerimine
8:00-9:00 Meeskonna kodulaua üles seadmine
9:00-9:15 Juhendajate nõupidamine
9:30-10:00 Avatseremoonia
10:15-10:30 Põhiväärtuste hindamine (ruum 1)
10:50-10:55 Esimene voor (suur areen)
11:20-11:25 Teine voor (suur areen)
11:45-12:00 Roboti disaini hindamine (ruum 2)
12:00-12:30 Lõuna sööklas
12:45-13:00 Projekti hindamine (ruum 3)
13:20-13:25 Kolmas voor (suur areen)
14:00-15:00 Top 16 valimise voor (suur areen)
14:00-15:45 Võimalikud meeskondade tagasikutsumised, lõplik hindamine
15:00-15:45 Meeskonna varustuse kokkupakkimine
16:00-17:00 Lõputseremoonia (suur areen)
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Lisa A: Meedia tähelepanu
Kui

te

kogete

meeskonnaga

praegu

oma

midagi

nii

fantastilist, miks siis mitte sellest
maailmale teatada? Teie piirkonna
FLLi partner peaks kontakteeruma
kohaliku meediaga, et nad teeksid
teie

meistrivõistluste

turniirile

eelreklaami ning kajastaksid seda

Vihje!
Kui te korraldate tuluürituse, võiksite mõelda üritust
reklaamivate flaierite peale ning jätta neid kohalikesse
firmadesse/äridesse, mis seda lubavad. Kindlasti küsige
enne luba! Ärge unustage lisamast kuupäeva, asukohta ja
muid olulisi detaile ürituse kohta. Tooge esile teatud
informatsioon oma meeskonna või projekti kohta, et anda
kogukonnale põhjust teie taotlusi toetada.

sündmust. Sellise meediakajastuse
saamine aitab teie partneril koguda FLLi programmile toetust kogukonnas ja saada võimalike uute
sponsorite tähelepanu. Meedia tähelepanu saamises on tervele meeskonnale mitmeid kasulikke
nüansse.
Paljud teie meeskonna tegevused võivad olla huviobjektiks kohalikule ajalehele, raadiole või
telekanalile, või online-kogukonnale. Kas te korraldate tuluürituse, et katta oma meeskonna
turniiritasu? Kas teie meeskonna poolt pakutud lahendus on midagi, millest terve kogukond peaks
kuulma? Kas keegi teie meeskonnast leidis erilist äramärkimist FLLil osalemise tõttu?
Ajakirjandus ei tea ühtegi neist asjadest, kui te neile ei räägi! Enamikul organisatsioonidel on avalike
suhete ametnik või siis terve avalike suhete osakond, mis hoiab suhteid meediaga ja teavitab meediat
oma tegemistest. Võib-olla tahaks keegi teie meeskonnast alustada karjääri avalike suhete alal? Tehke
temast oma avalike suhete juht!

Pressiteated, meedianõuanded ja kalendrimärkused
Tavapärane viis teavitada meediat millestki uudiseväärilisest on pressiteate, meedianõuande või
kalendrimärkuse saatmine. Pärast seda, kui hooaeg on septembris alustatud, võite nende
dokumentide näiteid koos kasutamise (kuidas ja millal) juhenditega alla laadida FLLi lehelt
(www.robootika.ee/fll). Kuigi need mudelid on väga hea allikas, peaksite neid kohandama nii, et nad
vastaksid just teie loole, vastasel juhul saavad meediaga seotud isikud teie piirkonnas täpselt
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ühesugused pressiteated või nõuanded kõikidelt meeskondadelt!

Mis teeb minu meeskonna loo uudisevääriliseks?
Kõige olulisem on teavitada meediat ainult siis, kui teil on midagi uudiseväärilist teatada. Enamasti
teavitatakse meediat kolme päeva jooksul pärast mingit huvitavat sündmust. Mõned näited:


meeskond võitis meistrivõistluse turniirile kvalifitseerumisel auhinna;



teie meeskonna liige tõsteti esile;



meeskond sai mõnelt teiselt organisatsioonilt tunnustust FLLil osalemise tõttu;



teie FLLi hooaja raames kirjutatud projektis toodud soovitused võeti kogukonna poolt arvesse
ja viidi ellu;



oluline kohalik äri või organisatsioon nõustus teie
meeskonda sponsoreerima (sellisel juhul võiks see
organisatsioon samuti meediat teavitada ja teie peaksite
seda neile soovitama).

Kui korraldate tuluürituse, peaksite seda reklaamima enne
sündmust (vähemalt kolm päeva enne), lisaks sellele teavitama
meediat ürituse õnnestumisest, kui see on lõppenud. Siin võib
kalendrimärkus abiks olla.

Vihje!
Ärge unustage külastamast
FIRSTi veebilehte aadressil
(www.robootika.ee/fll),
et
aru
saada
pressiteate,
meedianõuande
ja
kalendrimärkuse erinevusest
ning et igast neist näidis alla
laadida.

Mis aitab meedia tähelepanu saada?
Siin on näpunäited üldisest informatsioonist, mis meediat huvitab.
Meedia armastab lugusid lastest. Andke teada, et teie meeskond koosneb lastest vanuses 9-16. Teie
meeskond sukeldub hoolimata oma vanusest ajakohasesse pärismaailma teemasse, osaledes FLLil.
Teie meeskond ehitab ja programmeerib roboti, kasutades LEGO MINDSTORMSi osana Robotimängust
FLLi võistlusel. Teie meeskond tegi kindlaks probleemi ja leidis lahenduse projektiosa raames FLLi
võistlusel.

Teie meeskond toimib FLLi põhiväärtuste alusel. Turniiril hinnatakse teie meeskonna

omavahelist koostööd lisaks projektile ning Robotimängule. Teie meeskond korraldab kohalikku
sündmust!
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Meeskonnaliikmetele: olen oma tiimi avalike suhete juht. APPI!
Järgnevalt mõned põhilised sammud, et saada oma meeskonnale meedia tähelepanu:
Loo oma kogukonna meediakontaktide list. See andmebaas peaks sisaldama kõiki kohalikke ajalehti,
ajakirju, raadiojaamu ja telekanaleid. Sul peab olema ühe igas organisatsioonis töötava inimese nimi ja
amet, kellele saata pressiteateid, meedianõuandeid või kalendermärkusi – lisaks veel nende inimeste
aadress, telefon, faks ja e-mail. Raadiojaamas võib selleks inimeseks olla reklaami- ja turundusjuht,
uudistetoimetaja või juhataja (või kõik kolm!). Ajalehes peaks kontaktisikuks olema kogukonnarubriigi
või kalendri toimetaja. Räägi administraatoriga, selgita, milliseid dokumente hakkad saatma ning tema
oskab anda sobiva kontaktinformatsiooni.
Kui teavitad meediat, mõtle kõigile võimalustele. Mõned Su
kontaktidest eelistavad saada pressiteadet, meedianõuannet või
kalendrimärkust e-mailile, samas kui teised eelistavad faksi. Saada
dokument, kasutades mõlemat meetodit, koos individuaalse
kirjaga sellele konkreetsele isikule. Kui pressiteadet ei toimetata
kindlale inimesele, saadetakse see suurema tõenäosusega
prügikasti. Jäta meelde: iga meediaväljaanne koosneb paljudest
inimestest, kes teevad palju erinevaid töid. Sinu eesmärk on jõuda
inimese, mitte hooneni. Vastasel juhul kulutad asjatult oma aega.

Vihje!
Administraator on asutuse
„väravavaht“. Sul on tema abi
tarvis, et saada vajalikku
informatsiooni, nii et ole
viisakas ja võluv. Sind
võidakse panna korduvalt
ootele, et vastata teistele
sissetulevatele kõnedele. Ole
kannatlik ja austav.

Ära kaota hoogu! Võta järgmisel päeval oma kontaktidega e-maili
ja telefoni teel ühendust. Sa ei tea, kumba nad eelistavad, nii et
tee mõlemat. Lisaks mõtle sellele, et nad on väga hõivatud. Sinu
saadetud dokument ei ole ainuke, mille nad on saanud. Sinu
teavitus on ilmselt kuskil suures paberikuhjas nende laual. Sinu
eesmärk on motiveerida neid Sinu loost huvituma, andes neile
paeluva põhjuse. Fakt, et Sa ei kaota hoogu ja ühendust võtad,
toob palju kasu. Kui suudad nad telefonitsi tabada ja nad ei ole
veel Su dokumenti näinud, paku, et saadad selle uuesti ja tee seda
kohe. Siis võta uuesti ühendust telefonitsi või meili teel kolme
päeva jooksul. Ole järjekindel, aga austa nende aega. Tihti on
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Vihje!
Jälgi kohalikke uudiseid. Kui
näed kindla ajakirjaniku
nime, kes kirjutab sarnastest
üritustest nagu teie oma,
näiteks tuluüritus, kooli- või
noorteüritus, on võimalus, et
ta kirjutaks ka teie üritusest
väga suur. Küsi konkreetselt
seda inimest, kui hakkad
helistama.

ajakirjanikel tähtajad ja nad ei saa kohe vastata.
Sissevaade: kui ajakirjanik on Sind intervjueerinud ja öelnud eeldatava aja, millal lugu avalikustatakse,
tea, et Sul ei ole garantiid. Tihti võib juhtuda, et ootamatu esilehelugu lükkab teised olulised uudised
kõrvale, ent ära heida meelt. Sul on veel terve hooaeg ees, mille jooksul võivad huvitavad uudised
esile kerkida, nii et hoia ühendust ja küsi ajakirjanikult, millal ta plaanib Sinu loo avaldada.

Interneti ja sotsiaalmeedia kasutamine
Internetilehed, blogid, Twitter, Facebook ja YouTube on kõik sotsiaalmeedia vormid, mis on
suurepäraseks vahendiks info jagamisel, avalikkuse teavitamisel ja meedialt tähelepanu saamisel.
Enamikul uudisteorganisatsioonidest on oma viis, kuidas nendega internetis kontakteeruda ja
uudistevihjeid edastada. Ja veel: ajakirjanikud, kes tahavad teie meeskonna kohta rohkem teada,
vaatavad teie veebilehte või blogi.
Andke meile teada!
Kui suudate oma meeskonnale tagada meediakajastuse, saatke sellest kiri MTÜ Robootikale aadressil
Tehnoloogiainstituut, Nooruse 1, Tartu. Võite saata ka e-maili aadressil wikirobo@gmail.com.
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Lisa B: Lisamaterjalid
Kasulikud raamatud


Duckworth, Eleanor. The Having of Wonderful Ideas & Other Essays on Teaching and Learning.
New York: Teachers College Press, 1996.



Erwin, Ben. Creative Projects with LEGO MINDSTORMS. Boston: Addison-Wesley Professional,
2001.



Ferrari, Mario, Ralph Hempel, ed., Giulio Ferrari. Building Robots with LEGO MINDSTORMS.
Syngress Publishing, 2001.



Kelly, James Floyd. LEGO Mindstorms NXT-G Programming Guide. California: Apress, 2007.



Wang, Eric. Engineering with LEGO Bricks and ROBOLAB. 2nd ed. Knoxville: College House
Enterprises, LLC, 2004.

Kasulikud internetilehed


www.robootika.ee/fll - FLL Eesti koduleht



usfirst.org – põhiline veebileht, mis annab FLLi integreeritud tutvustuse FIRST kontekstis



firstlegoleague.org – rahvusvahelise kogukonna tarbeks



ceeo.tufts.edu – Tufts Ülikool



legoengineering.com



education.rec.ri.cmu.edu - Carnegie Melloni riiklik robootikaehituse keskus



fundraising-ideas.org – palju tuluüritustega seotud ideid



fundraiserhelp.com – tuluürituste ideed ja abivahendid



www.stepbystepfundraising.com



legoeducation.com/store – LEGO haridusosakond



bricklink.com – mitteametlik LEGO turg
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jets.org – noorte inseneride tehniline kogukond



robotics.nasa.gov – NASA robootika koostööprojekt



kids.gov – palju erinevaid linke lastele karjäärivõimaluste kohta



engineergirl.org – loodud USA Riikliku Tehnoloogiaakadeemia poolt



asce.org/kids/ - ameerika lastele tsiviilehitusest



childrensengineering.com/teacherresources.htm



nibib.nih.gov/HealthEdu/ScienceEdu/Resources/ChildrenStudents – viited ehitamislehtedele
laste tarbeks



ieee-virtual-museum.org/index.php – virtuaalne muuseum, mis annab teaduse kohta palju
infot

Terminid ja mõisted
Selle osa eesmärk on aidata teie meeskonnal omaks võtta ja mõista mõningast ehitamisalast
terminoloogiat. Rõhk on sellel, kuidas need terminid rakenduvad FLLi projekti koostamisel ja LEGO
roboti ehitamisel ja programmeerimisel. Proovige kasutada neid termineid ja mõisteid protsessi
alguses ja lisage uusi, kui võimalik.
Ajam vs käitatav
Ajam on see, millest tuleb pöördemoment ning käitatav osa on seotud koormusega.
Ajurünnak
See on mitmete erinevate ideede loomise protsess. Üks meetod: inimene seisab ruumi ees ja märgib
ära kõigi inimeste ideed, kuni ühtegi uut ideed enam ei tule. Mis alguses võib tunduda hullumeelne
idee, võib hiljem osutuda reaalseks võimaluseks.
Alasõlm
Alasõlm on sinu roboti osa, millel on kindel ülesanne, aga mida saab lihtsasti ära võtta ja tagasi panna.
Auhind
Eriline äramärkimine saavutuse eest, mille üle otsustavad subjektiivselt kohtunikud, kasutades
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andmeid hindamissessioonidest ja teisi tähelepanekuid turniiri jooksul.
Autonoomne, iseseisev
Robot on autonoomne, kui see on programmeeritud nii, et see töötab iseseisvalt, kaugjuhtimiseta.
Teema
Igal aastal keskendub FIRST LEGO Liiga hulgale „pärismaailma“ probleemidele, millega on hädas
teadlased ja insenerid. Väljakutse koosneb kahest osast: Robotimäng ja projekt.
Dünaamiline
Dünaamilisus on paindlikus. Kui robot lahendab ära kõik missioonid ühe alasõlmega, on tegemist
pigem staatilise robotiga. Kui robot kasutab palju alamsõlmi, mis on kergesti vahetatavad, on tegemist
dünaamilise robotiga.
Eelteadmine
Kui sa kuuled kellegi teise ideed millegi kohta enne, kui Sa oled saanud ise sellele mõelda, oled sa
eelteadmisega. Kui Sul on eelteadmine, siis on Sinu võimekus originaalselt mõelda väiksem.
Efektiivsus
Efektiivne lahendus on selline, mis töötab aega, materjali või energiat raiskamata.
Hindamine
Kohtuniku hinnang teadmistele, oskustele ja võimetele, mis on õpitud, demonstreeritud ja sõnastatud
kohtunikele hindamissessiooni ajal.
Hindamissessioon
Ajaperiood iga turniiri ajal igale meeskonnale, et esitada informatsiooni kohtunikele projekti, roboti
kavandit ja meeskonna kategooriaid. Formaat võib olla igasugune kombinatsioon järgnevatest: ametlik
ettekanne, ametlik või mitteametlik küsimuste-vastuste sessioon, jälgimine tegevuse täitmise ajal.
Hoob
Võllile mõjub küljele suunatud pöördemoment. Näiteks mutrivõti ja mutter – kui pöörata mutrivõtit
ühest otsast, siis mõjub mutrile väändejõud. Mida pikem on jõuõlg (hoob), seda suuremat
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pöördemomenti on võimalik saada sama rakendatava jõu väärtuse puhul.
Hõõrdumine
Hõõrdumine teeb pindade libistamise üksteise peal keeruliseks. Mida kõvemini pinnad kokku
surutakse, seda rohkem hõõrdumist on. Hõõrdumine sõltub ka materjalidest. Näiteks jää libiseb klaasi
peal kergesti ja kumm libiseb jääl kergesti, aga kumm klaasi peal kergesti ei libise. Kui pinnad
hõõrdumisest hoolimata libisevad, kaob energia soojusena ja pinnad kuluvad. LEGO teljed on
kujundatud keerlema vabalt ja väikese hõõrdumisega, kui neid ei ole seotud või painutatud. Kui oma
robotit ehitad, tee kindlaks, et iga telg pöörleb vabalt, muidu hakkavad mootorid tööle, et võidelda
hõõrdumisega, selle asemel et toota pöördemomenti või kiirust, ning akuenergia läheb raisku.
Innovatsioon
Uus mõte või täiendus olemasolevale ideele. Lahendus, mida veel teiste poolt ei kasutata.
Insener
Insenerid õpivad (loodus)teadusi ja kasutavad oma teadmisi, et manipuleerida energia ja
materjalidega lahendamaks probleeme ja loomaks tooteid ja süsteeme, mida me igapäevaselt
kasutame.
Iteratsioon
Mingi protsessi või funktsiooni pidev kordamine, et jõuda lahenduseni.
Juhis
Juhis on graafik, mis koosneb hindamise ja kriteeriumite täitmise tingimustest. See tagab
standardiseeritud hindamise kindlate kriteeriumite järgi.
Juhuslik
Juhuslik tähendab suvalist ja mittekontrollitut. Mida rohkem muutlikkust protsessis on, seda rohkem
suvalisust on tulemuses. Näiteks on raskem ennustada kuueküljelise täringu veeretamise tulemust kui
kaheküljelise täringu oma.
Kaalutlemine
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Ajavahemik, mille jooksul kohtunikud arutavad meeskonna saavutusi ja teevad kindlaks, millised
meeskonnad väärivad kõige rohkem FLLi auhinda.
Katsetamine
Katsetamine on õppimine erinevate meetodite läbi. Piisava teadmistepagasi ja tööga võib teadlane või
tehnik teha ennustusi selle kohta, mis teatud tingimuste korral juhtuma hakkama. Mõnikord on
lihtsam iga tingimust järele proovida ja vaadata, mis juhtub. Näiteks võib keemik analüüsida kahe
erineva värvi ülesehitust ja hinnata, kumb enne kuivab, kuid lihtsam on need värvid kõrvuti värvida,
ventilaator neile peale suunata ja neid aeg-ajalt puudutada.
Kontroll
Protsess, mis on kontrolli all, on protsess, millele Sina saad seada parameetrid ja ennustada
lõpptulemust. Süsteemid, milles on palju muutujaid, ei ole kontrolli all.
Koormus
Koormuse all olev objekt kogeb sisemisi jõude, mis võivad lõppeda objekti deformeerumise või
katkiminemisega. Pinge erinevad tüübid on pinge (tõmbamise tagajärjel), kokkusurumine (tõukamise
tagajärjel), vääne (keeramise tagajärjel), nihkumine (painutamise tagajärjel).
Lahendus
Meetod või probleemi lahendamise protsessi lõpptulemus.
Läbikukkumine
Läbikukkumine on ajutine olukord ja õppimisvahend, mida me kohtame, kui asjad ei lähe nii, nagu
oodatud. Kui me õpime igast läbikukkumisest ja ei anna alla, siis varem või hiljem hakkavad asjad
üldiselt tööle. Tõeline läbikukkumine on allaandmine.
Mentor
Igasugune inimene, kes aitab meeskonda oma erialal.
Missioon
Töö, mida robot saab punktide eest täita.
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Muutlikkus
Muutlikkus süsteemis teeb raskeks tulemuste kordamise. Kui Sul palutakse visata paberileht katuselt
maa peal olevasse prügikasti, võtaks see palju aega ja paber ei pruugiks kaks korda samasse kohta
maanduda. Ent kui see paber kokku kägardada, vähendaks see viskamisprotsessi muutlikkust ja mõne
korraga saaksid Sa juba prügikastile pihta. Mõtle muutlikkuse allikatele nagu mänguala vead,
valgustus, patareid, mustus ning kavanda oma robot ja strateegia viimistletult, et muutlikkuse mõju
vähendada.
Mõõtude piirang
Kõrgeima objekti kõrgus, millest Sinu robot saab üle sõita ilma seda puutumata või hüppamata, on
Sinu roboti piirang. Kui Sinu roboti teatud osad ulatuvad ettepoole eesteljest üle ja sa tahad, et su
robot roniks tasapinnast kaldpinnale, on oluline, et üleulatuvad osad oleks suuruselt piiratud.
Parameetrid
Süsteemi parameetreid saad teatud väärtuste peale sättida, et süsteem töötaks ühel või teisel kindlal
viisil.
Partner
Võtmeisikust vabatahtlik, kes juhib FLLi programmi teatud piirkonnas turniiride korraldamise,
töötubade organiseerimise, tuluürituste, FLLi turustamise ja vabatahtlike ning meeskondade
värbamise ja toetamise kaudu.
Pime navigatsioon
Robot on oma navigeerimises pime, kui ta toetub ainult oma anduritele, mis ei suuda tuvastada
mänguvälja omadusi, või kui ta ei toetu üldse sensoritele.
Probleemi lahenduse mudel
Pole vahet, kas lahendus su murele on kavand, objekt, informatsioon või protsess – sammud
lahenduse leidmiseks näevad enamasti sarnased välja:


keskendu soovitud tulemusele ja selgita probleem selle tulemuse valguses;



kui võimalik, jaga probleem lihtsamateks osadeks;
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tee ajurünnak iga osa lahendamiseks;



vali kaks või kolm parimat ideed iga osa jaoks ja arenda need detailideni;



kombineeri ja pane kokku parim üleüldine lahendus;



katseta ja arenda lahendust põhjalikult.

Probleemi selgitamine
Iga probleemi lahendamise ülesande juures on oluline kuulata probleemi sõnastust, harutada
probleem lahti ja keskenduda tõelisele soovitud tulemusele. Näiteks: keegi annab Sulle tennisepalli ja
tahab, et Sa toimetaksid selle võrekasti, mis on maapinnal umbes 20 meetri kaugusel. Kas Sa võtad
väljakutse vastu? Kas Sa küsid, mitu põrkamist on lubatud? Kas Sa muretsed, kas suudad nii kaugele
visata või kuidas Su sihtimine on või mitu korda võid proovida? EI! Sa selgitad probleemi soovitud
tulemust silmas pidades, kõnnid võrkkastini ja viskad palli sinna sisse. Selles näites oli tegelik probleem
palli kasti saamine. Keegi ei öelnud, et seda tuleb visata. Keegi ei öelnud, et seda tuleb teha sealt, kus
Sina seisid. Ära lisa lahenduse leidmisele liigseid piiranguid ja ära võta iseenesestmõistetavalt, et asju
saab teha vaid nii, nagu neid enne on tehtud.
Professionaalsus
Käitumisviis, mis paneb igaüht tundma end väärtusliku ja austatuna.
Projekt
Uurimustöö pärismaailma probleemi ja olemasolevate lahenduste kohta, mis on seotud teemaga,
uuendusliku lahenduse loomine, uurimistöö ja lahenduse teistega jagamine.
Prototüüp
Näide või mudel, mis illustreerib leiutuse omadusi.
Pöördemoment
Pöördemoment on pöörlev jõud. Võta hari ja hoia seda horisontaalselt, nagu see oleks ostukäru
käepide. Sinu vasak käsi on pühkimisharja lähedal ja parem käsi on käepideme teises otsas. Lase nüüd
vasaku käega lahti ja proovi hoida harja tasapinnaliselt. Raske, kas pole? Sa kogesid just
pöördemomenti. Hari avaldab „vastupäeva“ pöördemomenti sinu paremale käele ja Su käsi avaldab
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„päripäeva“ pöördemomenti, et seda tasakaalustada. Pöördemomenti avaldatakse tihti võllidele
kangide ja hoobadega. Vastukaaluks avaldavad võllid pöördemomenti kangidele ja hoobadele.
Pöördemomendi kompromiss
Mida pikem hoob on, seda kaugemale peab selle otsa suruma, et see pöörlema hakkaks. Et pöörata
15-sentimeetrist mutrivõtit üks kord ringi, peab sõrm suruma küljetsi umbes 95 cm pikkuse ringi. 30sentimeetrise mutrivõtme jaoks peab suruma 190 cm. Sama on ajamitega: kui kaks erinevat ajamit
hambuvad, siis teeb 16-hambaline ajam kaks ringi iga kord, kui 32-hambaline ajam teeb ühe ringi. See
tähendab, et väiksem käitatav ajam pöörleb kiiremini kui ajam, mis seda käitab, aga pöördemoment
on väiksem. Suurem käitatav ajam pöörleb aeglasemalt kui ajam, mis seda käitab, aga pöördemoment
on suurem.
Raskuskese
Objekti raskuskese on sisemine punkt, millega saab objekti tasakaalustada.
Realistlik
Põhineb sellel, mis on reaalne või praktiline, kuigi see ei pruugi veel olemas olla.
Robot
Robotid on spetsiaalset tüüpi masinad, mis on eristatavad inimesele sarnaste võimete poolest
asjadega ümber käia või ringi liikuda. Nad suudavad teatud funktsioone täita sõltuvalt sellest, kuidas
nad on programmeeritud. Robot on lahendus paljudele täpsetele, pingelistele, monotoonsetele ja
mõnikord ohtlikele väljakutsetele.
Robotimäng
Seeria ülesandeid või missioone, mida autonoomne robot, mis on kavandatud ja ehitatud FLLi
meeskonna poolt, peab täitma.
Saavutatav
Saab teha olemasolevate materjalide ja teadmistega.
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Stabiilsus
Stabiilne robot on kujundatud nii, et see ei kuku lihtsasti ümber. Madalad, laiad robotid on enamasti
stabiilsed. Pikad, lühikesed, kitsad robotid on ebastabiilsed. Ole ettevaatlik, kui suuri rattaid kavandad.
Need on head vahendid maagabariidi suurendamiseks, ent mida pikemaks robot saab, seda
ebastabiilsemaks see muutub. Hoia stabiilsust, suurendades roboti laiust ja pikkust, kui roboti kõrgus
kasvab.
Suvaline, omavoliline
Suvaline otsus ei ole tehtud analüütiliselt, vaid põhineb isiklikul stiilil või maitsel. Suvalised otsused
roboti kavandamisel on enamasti nende osade kohta, mis ei mõjuta otseselt roboti käitumist, nt roboti
värv.
Tagasikutsumine
Võimalus kohtunikele koguda lisainformatsiooni meeskonna kohta. Võib toimuda läbi ettekannete,
mitteametlike intervjuude platsil või jälgimistega võistlusalal.
Tagasiside
Hindamise tulemused ning lisakommentaarid kohtunikelt, mis antakse meeskonnale kui turniir on
läbitud.
Tagurpidi-tehnika
Millegi lahti harutamine, et analüüsida, kuidas see töötab.
Teadlane
Teadlane uurib maailma tema ümber, et õppida, kuidas asjad juhtusid ja mis edasi juhtub. Nende
teadmised on kogunenud sajandite jooksul ning vorminud füüsika, keemia, geoloogia, bioloogia,
astronoomia jt teadusharusid.
Teaduslik meetod
Protsess, mis põhineb jälgitava, empiirilise ja mõõdetava tõestusmaterjali kogumisel ning mis on
„alluv“ teatud printsiipidele või arutluskäigule. Andmete kogumine jälgimise ja katsetamise läbi ning
hüpoteeside formuleerimine ja katsetamine.
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Teaduslik uurimus
Uurimine või katsetamine, mille eesmärk on uute teooriate või seaduste avastamine. Faktide või
arvestatavate teooriate või seaduste avastamine ja tõlgendamine uute faktide valguses.
Tehnik
Tehnikud uurivad tooteid ja süsteeme, mis on toodetud inseneride poolt ja tehnikud on ainulaadselt
kvalifitseeritud neid hooldama ja töös hoidma.
Tehnilised terminid
Erialaline sõnavara teatud uurimisvaldkonnas. Nendel sõnadel on kindlad definitsioonid selles vallas,
mis ei pruugi kattuda nende sõnade tavakasutusega.
Tehnikaalane lahendus
Meetod või probleemilahendusekäik, mis kasutab teaduslikke ja matemaatilisi printsiipe, et
kavandada, toota ja arendada efektiivsete ja ökonoomiliste struktuuride, masinate, protsesside ja
süsteemide operatsioone.
Tehnoloogiline lahendus
Meetod või probleemilahenduskäik, mis kasutab teaduslikke fakte ja kindlaid meetodeid, materjale ja
seadmeid.
Teljevahe
Teljevahe on kaugus eesmise ja tagumise või parema ja vasaku telje vahel.
Teooria
Teaduses on teooria matemaatiline või loogiline seletus, katsetatav seletus või teatud hulk sündmusi,
mis on võimeline tulevikusündmusi ennustama ja mida saab katsetada või tõestada mittetoimivaks
eksperimenteerimise või jälgimise kaudu.
Transport
Objekti transport on selle kandmine uude kohta. Vajadus objekte transportida on tavaline FLLi
väljakutse probleem. Kui robot on kavandatud midagi transportima, tee kindlasti katseid erinevate
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kiiruste, suunamuutuste ning erinevate takistustega kindlustamaks, et kantav objekt ei sega roboti teisi
funktsioone ning et robot ei kaota kantavat objekti.
Universaalne kavand
Toode või keskkond, mis on kasutatav kõikide inimeste poolt suurima võimaliku ulatuseni ilma
vajaduseta seda kohandada või muuta.
Uurimus
Info kogumise protsess või kogutud informatsioon.
Viimistletud
Viimistletud kavand või protsess toodab järjekindlaid tulemusi hoolimata muutuvatest oludest.
Näiteks kui te harjutate ruumis, kus on aken, siis on valgus pärastlõunal hoopis erinev sellest, mis see
oli hommikul. Viimistletud kavandis on valgusandur paigaldatud ja kaitstud nii, et robot ei märka
muutusi valguses.
Ülekandearv hammasülekandes
Seotud ajamite ülekandearv on suure ajami hammaste arv jagatud väikese ajami hammaste arvuga
(läbimõõduga saab ka). Kui käitatav ajam on väiksem, siis kogud hoogu ja kui käitatav ajam on suurem,
siis aeglustud. Teiste sõnadega, kui Su robot on masin ja Sa seda aeglustad, siis on see tugev nagu tank
suure inertsimomendiga ratastes, kuid kui Sa seda kiirendad, siis on see kiire nagu sportauto suure
kiirusega ratastes.
Ülekandemehhanism
Ülekandemehhanism on osade jätk, mis kannab jõudu sealt, kus seda toodetakse, sinna, kus seda
vajatakse.
Ümbermõõt
Ringi ääre pikkus.
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Soovime edu Sinu tegemistes FLLi juhendajana!
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