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	Text3: Need allikad aitavad teie meeskonnal FLL MaailmaklassiSM  Projekti uurimusega algust teha, ent siin ei ole lõplik allikate loetelu ja meeskond ei pea ainult nende juurde jäämagi. Õppimise kohta võite veel palju lisainformatsiooni leida oma raamatukogust, koolist, kohalikust omavalitsusest, muuseumitest, noorte- või huvialakeskustest. Ekspertidega ühendusse astumine on samuti hea viis mõne teema kohta õppida. Loe lisaks "Küsi eksperdilt" (lk 4).  Mõned neist allikatest on suunatud täiskasvanutele. Küsige julgelt oma juhendajalt või mentorilt, kui midagi jääb arusaamatuks või sõnavara on liialt keeruline. Kellegi teise töö läbiarutamine võib aidata teil kõigil teemat paremini mõista - nii meeskonnaliikmetel kui ka juhendajatel.  Näiteid lastest, kes teisi õpetavadMõelge teemale, mida need lapsed õpetavad ja meetodile, mida nad õpetamiseks kasutavad. Kas nad kasutavad mingisugust spetsiaalset abivahendit? Kas nad kombineerivad tehnoloogia ja arutelu? Mõelge ka sellele, keda nad õpetavad - mis on just selle sihtgrupini jõudmiseks parim meetod?  •  Sylvia’s Super-Awesome Maker Show õpetab vaatajatele, kuidas teha lihtsamaid tehnoloogia ja käsitöö projekte  http://sylviashow.com/•   Thomas Suarez räägib lühidalt, kuidas ta 12-aastasena rakendusi arendab ja avaldab  http://www.ted.com/talks/thomas_suarez_a_12_year_old_app_developer•   Quin Etnyre õpetab Arduino ehitamist ja programmeerimist  http://www.popsci.com/technology/article/2013-08/short-circuit Videod•   Re-imagining school: TED videotes on palju erinevaid vaatenurki, kuidas haridust arendada.  http://www.ted.com/playlists/24/re_imagining_school•   Sir Ken Robinson, haridusteadlane ja avalik esineja vastab õpilaste küsimustele oma ideaalkooli nägemuse kohta 3-osalises videos. http://www.youtube.com/watch?v=dG4uQ2gHyO4•   Tech2Learn: Success Stories of Technology Integration in the Classroom: See videosari George Lucas Haridusfondilt uurib, mil viisidel õpetajad tundides tehnoloogiat kasutavad. http://www.edutopia.org/tech-to-learn-classroom-technology-resources
	Text4: Internetileheküljed ja artiklidTehnoloogia kasutamine õppimises•   The Digital Media and Technology in Afterschool Programs, Libraries, and Museums: see aruanne uurib, kuidas lapsed saavad tehnoloogiat kasutades õppida väljaspool klassiruumi.   http://dmlhub.net/publications/digital-media-and-technology-afterschool-programs-libraries-and-museums•   EdTech: Focus on K12:  ajakiri annab ülevaate, kuidas tehnoloogiat koolides õpetamiseks, õppimiseks ja õppetöö korralduseks kasutatakse.  http://www.edtechmagazine.com/k12/•   Internet4Classrooms: Resources by Subject and Topic: siit saab leida õpimaterjale klassi, aine või õpivajaduse järgi.http://www.internet4classrooms.com/k12links.htm•   Learning Curve: raadiosaade Marketplace uurib ühe aasta jooksul, kuidas tehnoloogiat hariduses kasutatud on. Leheküljel on lisaks interaktiivne ajajoon haridustehnoloogia ajaloost.http://www.marketplace.org/topics/learning-curve•   Mission: Math… Sabotage at the Space Station: üks iPad-i mäng näitena lõbusast õppimisest.http://venturebeat.com/2013/07/22/family-develops-ipad-game-to-inspire-young-girls-to-love-math/?goback=.gde_3391879_member_261680244Õpetamine ja õppimine•   Association for Childhood Education International (ACEI):  lehekülg uurib erinevaid õpimaterjale üle kogu maailma.  http://acei.org/general-links-resources/educator-learner-resources•   Early Childhood Education Topics: Riiklik Noorte Laste Haridusühendus (The National Association for the Education of Young Children - NAEYC) annab informatsiooni 8-aastaste laste õpetamise kohta. http://www.naeyc.org/topics•   The LEGO® Foundation:  LEGO® Sihtasutus avaldab aruandeid hariduse ja mängude kohta.http://www.legofoundation.com/en-us/research-and-learning/•   National Science Foundation (NSF): see allikate loetelu Riiklikult Loodusteaduste Sihtasutuselt on loodud abiks nii õpetajatele kui õpilastele.  http://www.nsf.gov/news/classroom/education.jsp•   Public Broadcasting Service (PBS):  PBS Õppimismeedia lehekülg pakub online-õpivahendeid, nt videosid ja mänge. http://www.pbslearningmedia.org/
	Text5: FLL WORLD CLASSSM Resources leheküljelt leiate veel internetilehekülgede aadresse, mis aidata võivad: http://www.firstlegoleague.org/challenge/fll-world-class-resources
	Text7: Lisamaterjal
	Text8: Küsige eksperdilt
	Text9: Ekspertidega (inimesed, kelle töö puudutab selle hooaja Võistluse teemat) rääkimine  on suurepärane võimalus • õppida juurde selle hooaja teema kohta • avastada võimalikke teemasid teie FLL MaailmaklassiSM Küsimuseks• leida kehtivat ja kaasaegset informatsiooni• saada tagasisidet teie uuendusliku lahenduse kohta Näiteid ekspertidest Kaaluge järgnevates ametites töötavate inimestega kontakti loomist. Alljärgnev lühike loetelu on pigem näide, et saaksite mõtte jooksma. Päris kindlasti suudate välja tuua teisi inimesi, kes töötavad samuti teie Projekti jaoks olulistel ametikohtadel, nii et ärge piirake end ainult selle loeteluga. Paljud firmade, sihtasutuste, valitsuse ja ülikoolide kodulehed pakuvad ekspertide kontaktinformatsiooni.
	Text17: Õppejõud 
	Text16: Raamatukoguhoidja  
	Text15: Tarkvara-arendaja
	Text14: Kuraator 
	Text19: Vastutab muuseumites, loomaaedades, jne, asuvate väljapanekute eest. Planeerib ja valmistab ette kollektsioonide tutvustusi. 
	Text20: Koostab arvutiprogramme või rakendusi, et mõnd teemat tutvustada või õpetada.
	Text21: Aitab kasutada raamatuid ja teisi vahendeid, et leida informatsiooni. Raamatukoguhoidja võib ka aidata inimestel erinevate allikate sobivust hinnata ja suunata noori õpilasi uurimistöö juurde. 
	Text22: Õpetab kõrgharidust pakkuvas asutuses vanemaid õpilasi, kes on keskkooli läbinud.
	Text24: Muuseumid, galeriid, loomaaiad
	Text25: Tarkvarafirmad
	Text26: Raamatukogud, koolid, ülikoolid
	Text27: Ülikoolid, kolledžid
	Text10: Amet
	Text11: Mida nad teevad
	Text12: Kus nad töötavad
	Text13: Õpetaja 
	Text18: Aitab inimestel teadmisi või oskusi omandada.    
	Text23: Erinevat tüüpi koolid, huviringid (tants, kunst, sport, jne), MTÜ-d, erafirmad
	Text56: Keda te teate?Üks parimaid Projekti jaoks eksperdi leidmise vahendeid on teie oma meeskond. Mõelge sellele - keda te teate? Kindlasti teate eksperti, kes töötab ühel või teisel viisil õppimisega seotud ametikohal. Ilmselt teate kedagi, kes oskab vastata teie küsimustele selle kohta, kuidas erinevaid teemasid tänapäeval õpetatakse. Mõelge inimestele, kes aitavad teil õppida. Mõelge tehnoloogiale, mida kasutate, ja inimestele, kes seda loovad. Korraldage ajurünnak. Kas teie vanemad või tuttavad teavad kedagi, kelle töö on aidata inimestel õppida? Tehke nimekiri inimestest, keda tahaksite oma Projekti uurimuse jaoks intervjueerida. Pange kirja inimesed, keda teate, aga ka eksperdid, kes teile õppimise teemaga pähe tulevad.  Kellelt peaksite küsima?MEESKONNANA - arutage oma ekspertide nimekiri koos läbi ja valige üks või enam, kes teie arvates võiks meeskonnal aidata õppimise kohta vastuseid saada. Kui saate, uurige natuke selle inimese tausta. Uurige välja, kuidas ekspert teie uuritava teemaga seotud on ja mõelge küsimuste peale, mida tahaksite intervjuu ajal küsida. Nüüd küsige oma juhendajalt või mentorilt abi, et valitud eksperdiga ühendust võtta. Võite helistada, kirjutada e-mail või kiri. Selgitage veidi FLL-i olemust ja mida sellel hooajal uurite. Lisaks rääkige eksperdile oma  eesmärkidest ja paluge luba teda intervueerida. Soovitage intervjuuks selline päev, kui teie juhendaja, mentor või mõni muu täiskasvanu saab samuti osaleda.
	Text57: Mida peaksite küsima?Enne eksperdi intervjueerimist valmistage ette nimekiri küsimustega.Kui mõtlete küsimustele, mida küsida:•   Kasutage tehtud uurimistööd, et ajurünnaku käigus leida küsimusi      eksperdi eriala kohta. Küsima peaks küsimusi, millele ekspert  vastata oskab.•   Mõelge oma Projekti eesmärgile. Küsige küsimusi, mis aitavad teil oma teema kohta õppida ja uuenduslik lahendus kavandada.•   Küsimused peaksid olema lühikesed ja täpsed (väljendage seda, mida teada tahate nii selgelt kui võimalik.)•   ÄRGE paluge eksperdil teile uuenduslik lahendus välja mõelda. Meeskonna lahendus peab olema meeskonnaliikmete töö. Kui teil on selleks ajaks juba lahendus olemas, siis tagasiside küsimine eksperdilt on igati õigustatud. 
	Text58: Huvitava teema kohta õppides on lihtne ajataju kaotada. Otsustage, kes peaks õigel hetkel viisakalt ülejäänud meeskonnale teada andma, kui aeg lõppema hakkab. Olge intervjuu ajal Sõbralikud Professionaalid ja ärge unustage intervjueeritavat tänada! Intervjuu lõppedes küsige eksperdilt, kas meeskond võib temaga uuesti ühendust võtta. Teil võib hiljem uusi küsimusi tekkida, seega peaksite küsima, kas ekspert oleks nõus neile küsimustele telefoni või e-maili teel hiljem vastama. Ehk on ta isegi nõus teiega veel kohtuma või oma töökohas ekskursiooni tegema. Ärge kartke küsida!
	Text59: Öelge, mida teada tahate, nii selgelt kui võimalik. Ärge kartke küsimust esitada.
	Text60: Sõnavara
	Text62: Definitsioon
	Text61: Sõna või fraas
	Text66: Õppimisraskus
	Text65: Hindamine 
	Text67: Olukord, kus ajutalituse häire teeb informatsiooni talletamise, töötlemise või andmise keeruliseks. 
	Text63: 21. sajandi oskused 
	Text64: Oskused, mida paljud inimesed peavad tänapäeval eduka töö ja elu alusteks, nt probleemilahendusoskus, suhtlusoskus ja meeskonnatööoskus.
	Text69: Näitab võimet rakendada õpitud teadmisi ja oskusi kindlas valdkonnas. Mõnikord nimetatakse ka pädevuseks.  
	Text68: Kompetents 
	Text71: Õpilased demonstreerivad, et on ühe teema teadmised ja oskused omandanud, enne kui järgmise teema juurde liiguvad.
	Text70: Kompetentsipõhine õpe
	Text73: Ainekava viitab enamasti kindlatele teadmistele ja oskustele, mida õpilane peaks aine raames omandama, tundidele, ülesannetele ja materjalidele, mille põhjal ainet õpetatakse. 
	Text72: Ainekava 
	Text74:  Õpikeskkond 
	Text75: Koht, kus inimesed õpivad. Võib viidata ka sellele, kuidas ruum on paigutatud ja õpikultuurile (nt kuidas ruum on kaunistatud või kuidas inimesed üksteist kohtlevad). 
	Text77: Õpilased õpivad uusi fakte või mõisteid klassiruumist väljaspool (läbi video, raadiosaadete, lugemise, jne) ja tegelevad tunnis interaktiivse või projektipõhise õppega. 
	Text76: Tagurpidi klassiruum 
	Text79: Väljaspool klassiruumi õppimine – muuseumite külastamine, mängude mängimine, kodus videote vaatamine. 
	Text78: Mitteametlik õppimine 
	Text80: Õpistiil 
	Text81: Igaühe talle omane ja ainulaadne õppimiseelistus, mis põhineb tema tugevustel, nõrkustel ja eelistustel.  Tavaliselt on see mingisugune kombinatsioon vaatamisest, kuulamisest, lugemisest, kirjutamisest, liikumisest ja isegi mängimisest. 
	Text83: Definitsioon
	Text82: Sõna või fraas
	Text85: Õpetamise kunst, teadus või amet. 
	Text84: Pedagoogika
	Text87: Võime, mis omandatakse treenimise või harjutamise läbi. 
	Text86: Oskus
	Text91: Asi, programm või süsteem, mis aitab kellelgi õppida (nt. kaart, õppimismäng tahvelarvutis või arvutis või internetilehekülg)
	Text90: Õppimisvahend  
	Text94: Teema
	Text95: FLL MaailmaklassiSM Projekti raames on teema oskus või informatsioonitüüp, mida inimene võiks õppida. See võib olla väga lai (nt. loodusteadus) või väga kitsas (nt. raku erinevad osad). 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98:   
	Text99: 
	Text88: Metoodika
	Text89: Teatud teema õpetamise viis, sh õpetamiseks vajalikud vahendid ja meetod.
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text105: 
	Text104: 
	Text106:   
	Text107: 
	Text92: Projektõpe 
	Text93: Erinevaid teadmisi ja oskusi eeldavate projektide läbimise kaudu õppimine. Projektid võivad olla väga erinevad - nt video loomine, kogukondlik töö, roboti ehitamine. Enamus projektõpet võtab aega mitu päeva kuni mitu kuud või isegi terve aasta.  
	Text108: 
	Text109: 
	Text110:   
	Text111: 
	Text112: Koolis tähendab hindamine tihti viisi, millega õpetaja mõõdab õpilase omandatud teadmisi või oskusi. See viis võib olla kontrolltöö, intervjuu, vaatlus, projekti hindamine, vms. 


