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Sevgili çocuklar ve gençler, 

Turnuvalarda çalışmalarınızı değerlendirecek olan jürilere rehberlik etmekle görevli olan Jüri Danışmanları olarak, “ jüri 

görüşmeleri ve oturumları “ hakkında bazı önemli hatırlatmalarda bulunmak isteriz. Dikkatle okumanızı ve son 

hazırlıklarınızı bu bilgiler ışığında gözden geçirmenizi önemle rica ederiz. 

Turnuvalarda görüşmek üzere hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz   

1. Jüri Oturum Süreleri:  Her bir oturum için; sunumlarınız, jürilerin soruları ve cevaplarınız da dahil olmak 

üzere ayrılan toplam süreniz 12 dk.’dır. 

Proje Oturumunda, hazırlık için 2 dk’nız bulunmaktadır. Yapacağınız sunumun toplam süresi 5 dk.’dır. Bu 

süreye varsa sunum, anlatım, gösteri, canlandırma,..vb her şey dahildir. 5dk. sonunda ek bir süreniz 

olmayacağı için projeniz ile ilgili gerekli tüm bilgileri, size ayrılan 5 dk.’da tamamladığınızdan emin olun. 

Özdeğerler Oturumunda, poster sunumunuz için 2 dk’nız olacaktır. Kalan 10 dk süresince jüriler sizi 

yönlendirecekler.  

Robot Tasarım Oturumunda, tüm görüşme mülakat şeklinde gerçekleşecektir. Toplam 12 dk olacaktır. 

 

2. Proje Konusu ve Sunumu: 

Bu sezonun teması bildiğiniz üzere hayvanlar: yaşam ortaklarımız. Proje çalışmalarınızda sezon 

dosyalarında da belirtildiği üzere “ tek bir hayvan “ seçtiğinizden ve çalışmanızın insan ve hayvan etkileşimi 

ile ilgili olduğundan emin olun. 

Turnuva günü; varsa proje konunuz ile ilgili çalışmalarınızı anlatan; broşür, proje dosyası, fotoğraf, anket 

çalışması ve sonuçları,..vb materyalleri proje jürisine giderken yanınıza alın. 

Özellikle proje dosyalarının çok fazla sayfadan oluşmadığına ve hızlıca incelenebileceğine emin olun. Çok 

kısıtlı zaman olması sebebiyle jürilerin, uzun dokümanları detaylı bir şekilde inceleme şansı olmayacak. 

Proje konunuz ile ilgili web sitesinde yer alan bilgileri ve güncellemeleri yeniden gözden geçirmenizi tavsiye 

ederiz. 

 

3. Oturum Katılımcıları: 

Proje oturumu; proje oturumuna tüm takım üyeleri, koçlar, misafirler gelebilir. Jüri odasının fiziksel 

kapasitesi doğrultusunda isteyen herkes oturuma gelebilir ve izleyebilir. 

Sunumu takım kayıt formunda belirttiğiniz takım üyeleri yapacaktır.  Danışman, koç, misafir bu sürede 

konuşamaz ve/veya soru soramaz. Fotoğraf ve/veya video süreci aksatmayacak şekilde çekilebilir. Sizin 

sunumunuzun başarısı açısından oturumlara çok küçük çocukların veya bebeklerin getirilmemesini tavsiye 

ederiz  

Oturumlara katılımlar ile ilgili son sözün odadaki jürilerde ve sorumlu jüri danışmanlarında olduğunu 

özellikle belirtmek isteriz. 

Özdeğerler oturumu; bu oturuma sadece takım üyeleri ve takım koçu gelebilir. Takım koçunun oturuma 

katılması isteğe bağlı değildir. 

Robot Tasarım oturumu; bu oturuma sadece takım üyeleri gelebilir. 
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4. Robot Tasarım Oturumu: Bu oturuma gelirken; robotunuzu, program çıktınızı mutlaka getiriniz. 

Robotunuzun tüm görevleri yapması veya yapmaması bu oturumda önemli değildir. Bu oturuma gelirken 

robotunuzun size göre çarpıcı yanlarını anlatabileceğiniz birkaç görev seçip ve robotunuzu jüriye bu görevler 

üzerinden anlatabilirsiniz. Her görev üzerinden soru gelebilir, buna da hazırlıklı olun   

 

5. Takım Geri Bildirimleri: Turnuva sonunda, katıldığınız tüm jüri oturumlarından, değerlendirmelerin ve size 

özel notların bulunduğu değerlendirme formlarınızı alabileceksiniz. Turnuva günü konuyla ilgili 

bilgilendirileceksiniz. 

 


