Prêmio Técnico/Mentor
Técnicos e mentores inspiram suas equipes a fazerem seu melhor, tanto individualmente quanto em
conjunto e, sem eles, o desafio FIRST ®LEGO® League não existiria. Este prêmio vai para o técnico
ou mentor cuja liderança e orientação são evidentes e exemplificam os CORE Values da
FIRST LEGO League da melhor forma possível.
Abaixo, você entenderá qual é o fluxo de entendimento e avaliação desta nova categoria.

escolha do Técnico homenageado
A equipe escolhe qual de seus técnicos será o homenageado
vídeo de 2 minutos
Neste vídeo a equipe deverá responder a seguinte pergunta:
“Por que meu técnico é um destaque?”
postagem/upload no YouTube
O vídeo, com duração máxima de 2 minutos, deverá ser postado no YouTube, como vídeo
não listado (ou seja, não torná-lo público) em até três dias antes do primeiro dia do evento
regional no qual a equipe se participará.
O link do vídeo deverá ser informado no documento "Indicação do Prêmio Técnico" já
disponibilizado.
avaliação individual / ranqueamento individual
Serão três juízes de CORE Values os responsáveis por esta avaliação, que assistirão cada
vídeo enviado.
Cada juiz realizará sua avaliação de cada vídeo utilizando uma rubrica definida para tal;
Ao final desta avaliação individual ele deverá fazer um ranqueamento de todas suas
avaliações.
avaliação do grupo / ranqueamento geral
Os juízes realizarão uma deliberação criando um ranqueamento único, geral, das avaliações
realizadas;
Estes juízes escolherão os cinco técnicos mais inspiradores para uma entrevista.
entrevista com técnicos escolhidos
No dia do torneio, em horário definido, os cinco técnicos escolhidos serão convidados a
participar de uma conversa de 5 minutos com os juízes sobre seu trabalho com a equipe.
ranqueamento final
Após esta conversa com os técnicos os juízes deverão fazer um ranqueamento final destes
técnicos definindo assim qual deles será eleito como o técnico mais inspirador daquele
evento.
técnico destaque
Os juízes deverão encaminhar ao juiz chefe de CORE Values do evento o ranqueamento
final bem com as rubricas preenchidas durante o processo.

