
Core Values

Οδηγίες 
Τα Core Values πρέπει να είναι ο 
φακός μέσω του οποίου 
παρακολουθείτε τις παρουσιάσεις 
της ομάδας. Όλα τα μέλη της 
ομάδας πρέπει να επιδεικνύουν τα 
Core Values σε ό, τι κάνουν. Αυτή η 
ρούμπρικα θα χρησιμοποιηθεί για 
την καταγραφή των Core Values σε 
όλη τη διάρκεια της συνάντησης 
της ομάδας με τους κριτές
Τα Core Values θα αξιολογούνται 
σε κάθε Robot Game με σκορ 
Gracious Professionalism®, αυτό 
θα προστίθεται στη συνολική 
βαθμολγία της ομάδας για τα Core 
Values .

Σχόλια Ανατροφοδότησης

Πολύ καλή δουλειά: Σκεφτείτε:

ΑΡΧΑΡΙΑ 
Παρατηρήθηκαν 
ελάχιστα από την ομάδα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 
Παρατηρήθηκαν 
ασυνεπώς από την 
ομάδα.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 
Παρατηρήθηκαν 
συνεπώς από την ομάδα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ
 
 

1 2 3 4

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ – Η ομάδα ανακάλυψε νέες δεξιότητες και ιδέες.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – Η ομάδα χρησιμοποίησε φαντασία και επιμονή για την επίλυση προβλημάτων..

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ – Η ομάδα εφάρμοσε όσα έμαθε για να κάνει τον κόσμο καλύτερο

ΕΝΤΑΞΗ – Η ομάδα έδειξε σεβασμό και τα μέλη της αγκάλιασαν ο ένας τις διαφορές του άλλου.

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ – Η ομάδα έδειξε πως δούλεψε ομαδικά σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – Η ομάδα διασκέδασε και γιόρτασε όλα όσα κατάφερε

Εξηγήστε γιατί είναι υποδειγματική:

Εάν η ομάδα είναι υποψήφια για κάποιο από τα παρακάτω βραβεία, βάλτε τικ στο κατάλληλο κουτάκι:

Breakthrough Award Μια ομάδα που έδειξε σημαντική πρόοδο στην αυτοπεποίθηση και τις ικανότητές 
της, που αντιλαμβάνεται ότι η ανακάλυψη είναι πιο σημαντική από τη νίκη, 

Rising All-Star Μια ομάδα που οι κριτές παρατήρησαν και περιμένουν εξαιρετικά πράγματα από 
αυτήν στο μέλλον .

Motivate Μια ομάδα που αγκαλιάζει την κουλτούρα του FIRST LEGO League μέσω του 
ομαδικού πνεύματος και του εμφανούς ενθουσιασμού.

Ομάδα # Όνομα Ομάδας Δωμάτιο Κριτών



Project Καινοτομίας

Οδηγίες 
Η ομάδα πρέπει να παρουσιάσει στους κριτές τα κατορθώματά της σε όλους τους παρακάτω τομείς. Αυτή η 
ρούμπρικα θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Project καινοτομίας. 

Οι κριτές καλούνται να μαρκάρουν ένα κουτάκι σε κάθε γραμμή για να δείξουν το βαθμό επιτυχίας της 
ομάδας. Εάν η ομάδα είναι υποδειγματική, γράψτε ένα μικρό σχόλιο που να εξηγείτε τους λόγους.

ΑΡΧΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ
1 2 3 4

Εξηγήστε γιατί ήταν υποδειγματική:

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – Η ομάδα έχει ένα σαφώς ορισμένο πρόβλημα το οποίο έχει ερευνηθεί σωστά

 
Μη ξεκάθαρα ορισμένο 
πρόβλημα  

Εν μέρη σωστά ορισμένο 
πρόβλημα  

Πλήρως σωστά ορισμένο 
πρόβλημα  

 Ελάχιστη έρευνα  
Μερική έρευνα from more από 
περισσότερες από μια πηγές  

Ξεκάθαρα λεπτομερής έρευνα 
από μια ποικιλία πηγών  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - Η ομάδα δημιούργησε ανεξάρτητες καινοτόμες ιδέες πριν επιλέξει ποια θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει..

 
Ελάχιστη απόδειξη 
περιεκτικής διαδικασίας 
διαλογής  

Μερική απόδειξη περιεκτικής 
διαδικασίας διαλογής  

Ξεκάθαρη απόδειξη 
περιεκτικής διαδικασίας 
διαλογής  

 
Ελάχιστη απόδειξη ενός 
αποδοτικού σχεδιασμού  

Μερική απόδειξη ενός 
αποδοτικού σχεδιασμού  

Ξεκάθαρη απόδειξη ενός 
αποδοτικού σχεδιασμού  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – Η ομάδα ανέπτυξε μια πρωτότυπη ιδέα ή βελτίωσε μια υπάρχουσα φτιάχνοντας μακέτα/σχέδιο για την παρουσίαση της 
λύσης.

 
Ελάχιστη ανάπτυξη 
καινοτόμου λύσης  

Μερική ανάπτυξη καινοτόμου 
λύσης  

Ξεκάθαρη ανάπτυξη 
καινοτόμου λύσης  

 
Μη σαφής μακέτα/σχέδιο της 
λύσης  

Απλή μακέτα/σχέδιο που 
βοηθά στο διαμοιρασμό της 
λύσης  

Λεπτομερής μακέτα/σχέδιο 
που βοηθά το διαμοιρασμό της 
λύσης  

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ/ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ – Η ομάδα μοιράστηκε τις ιδέες της, μάζεψε feedback και έκανε βελτιώσεις στη λύση της βάση 
αυτού..

 
Ελάχιστος διαμοιρασμός της 
λύσης  

Διαμοιράστηκαν τη λύση με 
χρήστη Ή επαγγελματία  

Διαμοιράστηκαν τη λύση με 
χρήστη ΚΑΙ επαγγελματίαl  

 
Ελάχιστα στοιχεία βελτίωσης 
της λύσης  

Μερικά στοιχεία βελτίωσης της 
λύσης  

Ξεκάθαρα στοιχεία βελτίωσης 
της λύσης  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ομάδα μοιράστηκε μια δημιουργική και αποτελεσματική παρουσίαση της λύσης και του αντίκτυπου που είχε στους 
χρήστες της.

 
Ελάχιστα ελκυστική 
παρουσίαση  

Μερικώς ελκυστική 
παρουσίαση  Ελκυστική παρουσίαση  

 
Η λύση και το πιθανό της 
αντίκτυπο σε άλλους είναι 
ασαφή  

Η λύση και το πιθανό της 
αντίκτυπο σε άλλους είναι 
μερικώς σαφή  

Η λύση και το πιθανό της 
αντίκτυπο σε άλλους είναι 
ξεκάθαρα  

Σχόλια Ανατροφοδότησης

Πολύ καλή δουλειά: Σκεφτείτε:

Όμάδα # Όνομα Ομάδας Δωμάτιο Κριτών



Robot Design

Οδηγίες 
Η ομάδα πρέπει να παρουσιάσει στους κριτές τα κατορθώματά της σε όλους τους παρακάτω τομείς. Αυτή 
η ρούμπρικα θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Robot Design

Οι κριτές καλούνται να μαρκάρουν ένα κουτάκι σε κάθε γραμμή για να δείξουν το βαθμό επιτυχίας της 
ομάδας. Εάν η ομάδα είναι υποδειγματική, γράψτε ένα μικρό σχόλιο που να εξηγείτε τους λόγους..

ΑΡΧΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ
1 2 3 4

Εξηγήστε γιατί ήταν υποδειγματική:

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ -Η ομάδα είχε μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική αποστολών και διερεύνησε δεξιότητες κατασκευής και κώδικα που 
χρειάστηκε.

 
Ασαφής στρατηγική 
αποστολών  

Μερικώς σαφής στρατηγική 
αποστολών  Σαφής στρατηγική αποστολών  

 

Ελάχιστα στοιχεία 
ικανότητας κατασκευής και 
προγραμματισμού από όλα τα 
μέλη της ομάδας

 

Μερικά στοιχεία 
ικανότητας κατασκευής και 
προγραμματισμού από όλα τα 
μέλη της ομάδα

 

Πολλά στοιχεία ικανότητας 
κατασκευής και 
προγραμματισμού από όλα τα 
μέλη της ομάδα

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - Η ομάδα έχει καινοτόμα σχέδια και ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα εργασίας, αναζητώντας καθοδήγηση ανάλογα με τις 
ανάγκες.

 
Ελάχιστα στοιχεία 
αποτελεσματικού σχεδίου 
εργασίας  

Μερικά στοιχεία 
αποτελεσματικού σχεδίου 
εργασίας  

Ξεκάθαρα στοιχεία 
αποτελεσματικού σχεδίου 
εργασίας  

 
Ελάχιστη εξήγηση του κώδικα 
και των καινοτόμων στοιχείων 
του ρομπότ  

Μερική εξήγηση του κώδικα 
και των καινοτόμων στοιχείων 
του ρομπότ  

Ακριβής εξήγηση του κώδικα 
και των κινοτόμων στοιχείων 
του ρομπότ  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – Η ομάδα δημιούργησε ένα αποτελεσματικό ρομπότ και κώδικα που ταιριάζουν με τη στρατηγική αποστολών της

 

Ελάχιστη εξήγηση του 
ρομπότ, των εξαρτημάτων 
του και της λειτουργίας των 
αισθητήρων

 
Απλή εξήγηση του ρομπότ, 
των εξαρτημάτων του και της 
λειτουργίας των αισθητήρων  

Λεπτομερής εξήγηση του 
ρομπότ, των εξαρτημάτων 
του και της λειτουργίας των 
αισθητήρων

 

 
Ασαφής εξήγηση για το πως 
ο κώδικας κάνει το ρομπότ να 
κινείται  

Μερικώς σαφής εξήγηση για 
το πως ο κώδικας κάνει το 
ρομπότ να κινείτα  

Ξεκάθαρη εξήγηση για το πως 
ο κώδικας κάνει το ρομπότ να 
κινείτα  

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ- Η ομάδα έκανε δοκιμές στο ρομπότ και τον κώδικα τους, εντόπισε τομείς για βελτίωση και ενσωμάτωσε τα ευρήματα 
στην λύση

 
Ελάχιστα στοιχεία ότι 
πραγνατοποιήθηκαν δοκιμές  
στο ρομπότ και τον κώδικα  

Μερικά στοιχεία ότι 
πραγνατοποιήθηκαν δοκιμές  
στο ρομπότ και τον κώδικα  

Ξεκάθαρα στοιχεία ότι 
πραγνατοποιήθηκαν δοκιμές  
στο ρομπότ και τον κώδικα  

 
Ελάχιστα στοιχεία ότι το 
ρομπότ και ο κώδικας 
βελτιώθηκαν  

Μερικά στοιχεία ότι το ρομπότ 
και ο κώδικας βελτιώθηκαν  

Ξεκάθαρα στοιχεία ότι 
το ρομπότ και ο κώδικας 
βελτιώθηκαν  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ομάδα εξήγησε τη διαδικασία σχεδιασμού του ρομπότ αποτελεσματικά και έδειξε πώς συμμετείχαν όλα τα μέλη της..

 
Ασαφής εξήγηση της 
διαδικασίας σχεδίασης του 
ρομπότ  

Μερική εξήγηση της 
διαδικασίας σχεδίασης του 
ρομπότ  

Ξεκάθαρη εξήγηση της 
διαδικασίας σχεδίασης του 
ρομπότ  

 
Ελάχιστα στοιχεία ότι όλα τα 
μέλη της ομάδας πήραν μέρος 
στη διαδικασία  

Μερικά στοιχεία ότι όλα τα 
μέλη της ομάδας πήραν μέρος 
στη διαδικασία  

Ξεκάθαρα στοιχεία ότι όλα τα 
μέλη της ομάδας πήραν μέρος 
στη διαδικασία  

Σχόλια Ανατροφοδότησης

Πολύ καλή δουλειά: Σκεφτείτε:

Ομάδα # Όνομα Ομάδας Δωμάτιο Κριτών


