Суддівська сесія Основних цінностей складатиметься з наступних
елементів:
Вказівки для команд:
1. 5 хвилин - Оцінка командної роботи: Коли ваша команда зайде
до кімнати суддів, вони отримають коротке, розважальне
завдання, а судді тим часом оцінюватимуть як команда разом
працює.
2. 2 хвилини (максимум) - Постер Основних цінностей (опис
нижче): Після командного завдання, команда матиме до 2 хвилин
для того, щоб презентувати свій постер Основних цінностей.
3. 8 хвилин - Питання та Відповіді: Час, зарезервований для
суддів Основних цінностей, щоб задати запитання про командне
завдання, постер та сезон загалом.
Постер Основних цінностей (Core Values)
Щоб допомогти суддям Основних цінностей краще познайомитися з
вашою командою та її унікальною історією, ми просимо кожну команду
зробити простий постер Основних цінностей. Теми, що освітлюються у
ньому, є найскладнішими для розкриття суддям під час оцінювання
команди. Постер призначений допомогти вашій команді заздалегідь
зосередитися на тому, як найкраще показати свої сильні сторони, щоб
судді могли приділити рівну увагу усім командам та мати якомога
більше інформації для обґрунтованого відгуку. Відчувайте себе
вільними у вашій творчості та оригінальності!
Важливі правила та вказівки перелічені нижче:
1. Інвестування часу: Поки ваша команда вільна у розподілі часу,
будь ласка, зважте, що для більшості команд процес від
обговорення та мозкового штурму і до завершення постеру має
займати лише декілька годин. Цей постер жодним чином не
призначений бути відтворенням або продовженням презентації
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вашого проекту. Пам’ятайте, суддям цікавіша історія вашої
команди, аніж цікаві графіки.
2. Генеральний план: Постер має відповідати дизайнові,
наведеному нижче. Загальний розмір постеру має бути не
більшим, аніж показані розміри, а також може бути меншим,
особливо за необхідності транспортування. Постер також може
бути згорнутим або зібраним на місці.

3. Визначені області: Є чотири визначені області постеру, де має
бути розміщена конкретна інформація. Це найважливіші
області вашого постеру, і на них варто зосередити роботу вашої
команди.
a. У зоні ”Відкриття” мають бути надані приклади досягнень та
відкриттів вашої команди, що не були сфокусовані на
здобутті переваг у змаганні чи здобутті нагороди. Розкажіть
суддям про те, як ви знаходили баланс між трьома
складовими FLL (Основними цінностями, Проектом та Грою
роботів), особливо якщо ви часом хочете сконцентрувати
увагу на якійсь конкретній складовій!
2

b. У зоні “Інтеграція” наведіть приклади того, як саме ваша
команда застосовувала Основні цінності та інші речі, яким
ви навчилися за час FLL, у житті поза FLL. Покажіть суддям,
як ви внесли нові ідеї, навички та можливості у повсякденне
життя.
c. У зоні “Єдність” покажіть, як ваша команда вислухала та
розглянула думки учасників, дала відчути кожному його
важливий внесок та цінність для команди. Поділіться з
суддями тим, як ви працювали разом та здобули більше,
аніж могли б, працюючи окремо.
d. У зоні “Coopertition” (Змагання+Співробітництво) покажіть
повагу вашої команди до духу дружнього змагання.
Наведіть на постері інформацію, як ваша команда
допомагала (чи їй надавали допомогу) іншим командам.
Поділіться з суддями тим, як учасники вашої команди
підтримували одне одного, можливо, інші команди, у
підготовці до, певно, хвилюючого та непростого досвіду
змагань FLL.
4. Центральна зона: Область середини постеру відведена для
вашої команди, щоб висвітлити для суддів будь-які інші етапи
підготовки, що стосуються Основних цінностей, якими б ви хотіли
поділитися. Можливо, це будуть приклади Командного духу,
Взаємоповаги та Командної роботи. Ви також можете надати
приклади того, як ваша команда розважалася, або ж ділилася
враженнями, наскільки дивовижними наука, технології, інженерна
справа та математика можуть бути.
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