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Core Values
Om problemen op te lossen, gebruik je: de FIRST® Core Values

De Core Values zijn de kern van de FIRST® LEGO® League. Door het omarmen van de Core Values
leren deelnemers dat vriendschappelijke competitie en onderlinge winst geen aparte doelen zijn en
dat het helpen van anderen de basis is voor teamwork. Lees de Core Values door met jullie team en
bespreek deze wanneer jullie ze nodig hebben.
We benadrukken de filosofieën van FIRST® over Gracious Professionalism® en Coopertition® via onze
Core Values.
•
•
•
•
•
•

Ontdekking: we verkennen nieuwe vaardigheden en ideeën.
Innovatie: we gebruiken creativiteit en doorzettingsvermogen om problemen op te lossen.
Effect: we passen toe wat we hebben geleerd om onze wereld te verbeteren.
Integratie: we hebben respect voor elkaar en omarmen onze verschillen.
Teamwork: we bereiken meer als we samenwerken.
Plezier: we hebben plezier en vieren wat we doen!

De Core Values Poster
De Core Values poster is bedacht om te helpen het unieke verhaal van jullie team te vertellen. Het
kan een vereiste zijn bij officiële evenementen. Controleer bij de wedstrijdorganisatie of er van jullie
team wordt verwacht dat jullie een Core Values poster meebrengen naar de Core Values jurering.

Sommige regio’s vragen de teams een Core Values poster te maken, terwijl dit bij andere regio’s
niet nodig is. De poster kan hoe dan ook een goed hulpmiddel zijn voor jullie team. Het helpt bij het
nadenken over hoe jullie de Core Values gebruiken, onder andere bij teambijeenkomsten en in het
dagelijks leven. Controleer bij de wedstrijdorganisatie of er van jullie team wordt verwacht dat jullie
een Core Values poster meenemen naar de Core Values jurering

!

Maak een Core Values poster:
1. Bespreek de manieren waarop jullie team de Core Values dit seizoen heeft gebruikt – zowel tijdens
teambijeenkomsten als op andere momenten. Maak een lijst met voorbeelden.
2. Vraag jullie team om voorbeelden te kiezen die de specifieke Core Values onderdelen benadrukken. Dit zijn
voor de juryleden meestal de moeilijkste categorieën om te beoordelen. De poster kan jullie team helpen
jullie successen op een georganiseerde manier te presenteren.
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a. Ontdekking: Geef voorbeelden over dingen die jullie team dit seizoen heeft ontdekt, die niet
gericht waren op het krijgen van een voordeel in de wedstrijd of op het winnen van een prijs. Vertel
de jury hoe het team alle drie de onderdelen van de FIRST LEGO League (Core Values, Project en
Robotwedstrijd) in balans heeft gebracht, met name als het heel enthousiast was over één onderdeel.
b. Integratie: Geef voorbeelden van hoe jullie team de Core Values en andere dingen die jullie tijdens
de FIRST LEGO League hebben geleerd, hebben toegepast in situaties buiten de teamactiviteiten
om. Vertel de juryleden hoe de teamleden nieuwe ideeën, vaardigheden en talenten hebben toegepast in hun dagelijks leven.
c. Betrokkenheid: Beschrijf hoe jullie team ervoor zorgde dat er naar iedereen werd geluisterd en
hoe de verschillende ideeën werden overwogen. Beschrijf ook hoe jullie ervoor zorgden dat elk
teamlid zich een gewaardeerd lid van het team voelde. Deel met de jury hoe jullie meer voor elkaar
kregen door samen te werken, dan wanneer jullie allemaal alleen hadden gewerkt.
d. Coöpertition: Beschrijf hoe jullie team omgaat met het principe van een vriendschappelijke
competitie. Voeg informatie toe over hoe jullie team hulp heeft gegeven en/of heeft gekregen van
andere teams. Deel met de juryleden hoe jullie teamleden elkaar hebben geholpen, en hoe ze
andere teams helpen bij de voorbereiding van een mogelijk stressvolle wedstrijdervaring.
e. Anders: Gebruik het midden van de poster om andere zaken te benadrukken die jullie team wil
delen met de juryleden over de overige Core Values criteria. Denk bijvoorbeeld aan het delen van
voorbeelden van teamspirit, respect of teamwork.
Laat jullie team jullie Core Values poster maken. Hieronder staat een mogelijk format. De totale
afmetingen van de poster mogen niet groter zijn dan de maten die hieronder worden gegeven, maar
het mag kleiner, zeker als dit noodzakelijk is bij het vervoer. De poster mag worden opgerold of ter
plekke in elkaar worden gezet.

!

Maximale afmeting van de poster: lengte 91 cm x breedte 123 cm.
Vermeld duidelijk zichtbaar de teamnaam op de poster.

Betrokkenheid

Ontdekking
niet groter dan 91 cm

3.

Andere
Core Values
Eigen invulling met
bijv. respect of
team identiteit
Integratie

Coopertition

niet groter dan 123 cm

FIRST ®LEGO®League 2018-2019 - Into Orbit - Core Values - Stichting Techniekpromotie

CV3

Waar kunnen jullie meer informatie
vinden?
•
•

•

Kom te weten wat jullie kunnen verwachten van de Core Values jurering en lees tips
van ervaren coaches in de Coach Wegwijzer: http://firstlegoleague.nl/deelnemers/coach/
Jullie team wordt tijdens de jurering beoordeeld volgens een standaard beoordelingsformulier.
Lees de Core Values jureringsuitleg en het beoordelingsformulier:
http://firstlegoleague.nl/deelnemers/jurering/core-values/
Als je helemaal nieuw bent, bekijk dan de link :
http://firstlegoleague.nl/deelnemers/jurering/bronnen/ voor video’s, tips en aanvullende nuttige
links voor beginnende teams.
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