
FLL juhendaja erinevad rollid

1. Lapsevanem kui juhendaja
2. Juhendaja kui FLL meediapartner
3. Erinevate huvirühmade koostöö

Koostaja: Janika Leoste, 
GAG EV3 juhendaja-lapsevanem

 janika@lastekas.ee, 5045081/6835600



MINDSTORMS LEGO klotside asemele

• 2009. a  jõulude paiku esimene MINDSTORMS

• 2010.a GAG-s robootikaring
• 2011-2012.a Robotex - joonejälgimine ja sumo
• 2013. a EV3 soetamine, GAG-s robootikatunnid



Lapsevanemast abijuhendajaks
jaanuar 2014

1. 2014.a jaanuar - otsus saata lapsed GAG EV3 koosseisus  Torontosse 
avatud FLL võistlusele (FLL Eesti kutse kõikidele 2013/2014.a 
poolfinaalist edasipääsenud meeskondadele)

2. Kohtumine FLL Eesti korraldajate Heilo Altini 
ja Ramon Rantsusega:
• FLL on midagi enamat kui robotiehitus;
• FLL-l on olemas juhendaja käsiraamat: 

http://www.robootika.ee/flleesti/wp-
content/uploads/2014/10/FLLjuhendaja_v1.pdf - 81 lk;

• FLL tähendab ka põhiväärtusi, projekti, meeskonnatööd ja kohtumisi 
väljaspool kooli;

• FLL võistlus on nagu suur näitus;
• FLL välismaa võistlusele minek tähendab Eesti esindamist
 ja ka kingitusi;
• tuleb leida meeskonnale sponsoreid nagu mujal maailmas.



Abijuhendaja valdkonnad 
veebruar-märts 2014

• fännilehe loomine enda tegemiste 
jagamiseks:

https://www.facebook.com/GAGroboEV3
• võistlusel enda esitlemise 

kontseptsioon: boksi kujundus, lipud, 
märgid, toidupakid jne

• meistrikarika võit Lennusadamas: 
http://on.fb.me/1s0eaQz

• esinemistreening projekti esitluseks
• roboti arendamine, ekspertidega 

kohtumised ja elamusüritused: uppuja 
päästmise treening, 

     tuumavarjend jne



Abijuhendaja valdkonnad 
aprill 2014

• jätkub roboti arendamine
• jätkub projekti arendamine ja 

ekspertidega kohtumised
• toimub kõikide vanemate kaasamine
• algavad projektiesitlused väljaspool 

võistlust treenimise eesmärgil
• algab kogu võistluse materjali inglise 

keelde panemine, esimene esitlus 
inglise keeles 30.04.14

• järjest rohkem meeskonnakohtumisi
• FLL robotimängu võit AHHAA-s: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yk
O0CbC9KRU



Abijuhendaja valdkonnad 
mai 2014

• jätkuvad esinemised erinevatele 
asutustele ja inimestele

• jätkub esitlusmaterjalide lihvimine
ja võistlusmaterjalide arendus

• Toronto võistluse boksikujunduse, 
esinemisriietus ja kingituste 
väljatöötamine

• sõpruskohtumine Eestit Hispaaniasse 
esindama minevate Öökullidega



Abijuhendaja valdkonnad 
juuni 2014

• meeskond käib Torontos, juhendaja Jaagup Kippar 
TÜ-st

• karikat ei saada, 74st meeskonnast jäädakse 
üldarvestuses keskele

• meeskond saab kutse osaleda septembris Brasiilias



Juhendaja valdkonnad 
juuli-august 2014

•  minimeeskond kolmest liikmest käib 
keskmiselt 2-6 korda nädalas koos ja 
ehitab uue roboti

• meeskond jätkab esinemisi ja aitab 
väikeste laste robootikaüritustel

• tuleb leida meeskonnale jälle 
sponsoreid



Juhendaja valdkonnad 
september 2014

• meeskond käib Belo Horizontes 
Brasiilias (24 meeskonda)

• meeskond saab robotidisaini 2.karika
• meeskond otsustab osaleda uuel 

hooajal ja värbab juurde uusi liikmeid



Juhendaja kui FLL meediapartner

• Juhendaja saab innustada meeskonda looma oma kodulehe (fännilehe) 
• Juhendaja saab anda infot  koolile: koduleht, meilid lastevanematele
• Juhendaja saab kutsuda külla kohalikke uudiskanaleid: raadio, ajaleht, 

kultuurimaja  - kajastused intervjuude ja artiklitena
Koolielu: http://koolielu.ee/info/readnews/352585/first-lego-league-eesti-finaali-

voitis-gagi-meeskond
Koolielu Brasiilia: http://koolielu.ee/info/readnews/363501/robootikas-on-vaja-

loogikat-ja-loovust
Juhendaja saab lasta meeskonnal esineda: vanematele, õpetajatele, klassile, 

kohalikele ärimeestele   - kajastused fotode ja uudisnuppudena
• Juhendaja saab välisreiside puhul ühendust võtta välismaal elavate eestlaste 

ühendustega
Kanada Eesti Elu: http://www.eestielu.ca/et/component/content/article/120-

estonianlife-eestielu/life-elu/varia/2877-noored-eesti-meistrid-tulevad-
torontosse

• Juhendaja saab aidata videosalvestuste ja fotodega võistlustelt



Erinevate huvirühmade koostöö

Meeskond
• Juhendaja(d) ja teiste meeskondade 

juhendajad
• Lapsevanemad
• Kool ja/või huviring
• Sponsorid ja kohalikud äriettevõtted
• Kohalikud haridusasutused
• Tulevased meeskonnaliikmed
• Teised meeskonnad Eestis
• Rahvusvahelise sõprusmeeskonna leidmine



FLL muudab elusid, ka juhendajate omi :)

• Brasiilia võistluse treiler (autor Heilo Altin, FLL Eesti peakorraldaja): 
http://youtu.be/-WCmq6gFMFY


