ÖZ DEĞERLER

Öz değerler, Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST® LEGO® League’in kalbidir. Öz değerlerin benimsenmesi ile
katılımcılar, arkadaşça rekabet ve ortak kazanımın ayrı hedefler olmadığını ve bir diğerine yardım etmenin takım
çalışmasının temeli olduğunu fark eder ve yaşarlar. FIRST LEGO League öz değerlerini takımınızla birlikte okuyun,
sorgulayın, basıp duvarınıza asın, ihtiyaç duyduğunuz zaman tekrar okuyun:
“Duyarlı Profesyonellik” ve “arkadaşça rekabet” kavramlarını FIRST LEGO League özdeğerleriyle açıklıyoruz:







Keşif:
Yenilik:
Etki:
İçerme:
Takım çalışması:
Eğlence:

Yeni beceri ve fikirler keşfederiz.
Sorunları çözmek için çözüm üretme becerilerimizden ve kararlılığımızdan yararlanırız.
Dünyamızı geliştirmek için öğrendiklerimizi uygularız.
Birbirimize saygı duyarız ve farklılıklarımızı anlayışla karşılarız.
Beraber çalıştığımız zaman daha güçlü oluruz.
İşlerimizi yaparken eğleniriz

Öz değerler posteri
Öz değerler posteri, turnuvada Öz değerler jürisinin takımınızı yakından tanımasına, takımınızın sezon sürecinde
deneyimlediklerini, yaşadıklarını ve özgün hikayesinin detaylarını anlamasına destek olur.
Turnuvalar öncesi, Öz değerler posterinin hazırlanması için takımınızla aşağıdaki aşamaları izleyiniz:
Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League yerel ve ulusal turnuvaları için öz değerler
posterinin hazırlanması zorunludur. Öz değerler posteri takımınızın öz değerler ile ilgili yerine
getirdiği, tamamladığı konular üzerine düşünmesi için önemli bir araçtır.
1. Takımınızın bu sezonda FIRST LEGO League öz değerlerini hem takım toplantılarında, hem de hayatlarının
herhangi bir anında nasıl kullandığını tartışın. Örneklerin bir listesini yapın.
2. Takımınızdan aşağıdaki öz değerler alanlarını vurgulayacak örnekler isteyin. Bunlar genellikle jüri
görüşmelerinde jürilerin öğrenmek istedikleri kategorilerdir. Poster, deneyimlerinizi düzgün ve düzenli
bir şekilde sunmanızı sağlar.
a. Keşif: Turnuvada bir avantaj sağlama ve ödül kazanma üzerine odaklanmayıp, takımın sezon
boyunca keşfettikleri konular arasından örnekler belirleyin. Bazı takımlar FIRST LEGO League‘in
üç alanınından bir tanesine ilgi duyabilir; öyle bile olsa, jürilere takımınızın FIRST LEGO League’in
3 alanını (öz değerler, proje ve robot oyunu) nasıl dengelediğini anlatın.
b. İçselleştirme ve kullanım: FIRST LEGO League öz değerleri ve FIRST LEGO League’den
öğrendiklerinizi nasıl kullandınız ve uyguladınız? Özellikle, turnuvaya hazırlık yapmadığınız
anlarda, FIRST LEGO League öz değerleri ve öğrendikleriniz nasıl faydalı oldu? Jürilere, FIRST
LEGO League sayesinde kazanılan yeni fikir, beceri ve yetenekleri takım üyelerinin günlük
yaşamlarında nasıl uyguladıklarını anlatın.
c. İçerme: Takımınızın farklı kişilerden gelen farklı fikirlere karşı nasıl açık olduğunu ve her takım
üyesinin takımın değerli bir parçası olduğunu nasıl hissettiğini açıklayın. Jürilerle, tüm takımın
katkısıyla yapılan işlerin, takım üyelerinin tek başına bitirdiği işlere göre nasıl daha başarılı
olduğunu paylaşın.
d. Arkadaşca rekabet: Takımınızın, arkadaşça rekabet ruhunu nasıl içselleştirdiğini ve uyguladığını
açıklayın. Takımınızın diğer takımlara nasıl yardım ettiği ve/veya onlardan nasıl yardım aldığı ile
ilgili bilgiler ekleyin. Jürilere, takım üyelerinin olası stresli bir turnuva deneyimine hazırlanırken,
birbirlerine nasıl destek olduğunu anlatın.
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ÖZ DEĞERLER
e. Diğer: Posterin orta kısmını jürilere diğer öz değerler kriterleri ile ilgili belirtmek istediğiniz
bilgiler için kullanın. Takım ruhu, saygı ve takım çalışması ile ilgili örnekleri paylaşmak
isteyebilirsiniz.
3. Takımın aşağıdaki formatı kullanarak öz değerler posteri yapmasını sağlayın. Posterin tam boyutunun
aşağıda gösterilen boyutlardan daha büyük olmaması gerekmektedir. Daha küçük olabilir. Özellikle
turnuvaya gelirken seyahat edilecekse, poster rulo haline getirilebilir; turnuva mekanında parçaları
birleştirilebilir.

Öz değerler posterinizi turnuvada sunun
Öz değerler posterinin amacı jüri değerlendirme sürecinin en başında, takımınızın güçlü yanlarını en iyi şekilde
sunabilmenizi sağlamaktır. Bu sayede jürilerin tüm takımları en tutarlı şekilde değerlendirmesinin ve faydalı geri
bildirim verebilmesinin mümkün olacağını düşünüyoruz. Posteri hazırlarken yönerge sınırları içinde dilediğiniz
gibi özgün olmakta, hayal gücünüzü göstermede serbestsiniz.
1. Posterin hazırlanması: Öz değerler posteriniz, proje sunumunuzla aynı ölçekte ya da onun bir uzantısı değildir.
Unutmayın ki jüriler, süslü grafiklerden daha çok takımınızın hikayesiyle ilgilenirler. Öz değerler posteri proje
çalışmasından ve sunumundan tamamen bağımsızdır. Posterinizi hazırlama süresinde serbestsiniz. Posterinizi
turnuvaya gelmeden önce hazırlamanız oldukça önemlidir.
2. Posterin bölümleri: Poster içeriği ve boyutu özdeğerler posteri kısmında anlatıldığı şekilde olmalıdır. Özellikle
seyahat koşulları düşünüldüğünde poster rulo haline taşınmış olabilir veya sunum odasında birleştirilebilir.
3. Jürilere sunum: Öz değerler posteri sunumu 2 (iki) dakikadan fazla olmamalıdır. Lütfen Öz değerler jürilerine
proje ya da robot çalışmalarınızı anlatmayınız. Öz değerler jürisi, sezon boyunca takımınız FIRST®LEGO League öz
değerlerini nerelerde kullandığı, yaşadığı, içselleştirdiği, paylaştığı ve yayılmasını sağladığı konuları ile ilgilenirler.
4. Jüri değerlendirme kriterleri: Jüri değerlendirme kriterlerine www.bilimkahramanlaribulusuyor.org adresinde
yer alan Sezon Dosyaları sayfasından ulaşabilirsiniz.
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