სახელმძღვანელო პრინციპები და ეთიკის კოდექსი
WRO ® 2022

ცვლილებები 2021 წლის დოკუმენტში:
დოკუმენტში განახლებულია ჩვენი კატეგორიების სახელწოდებები.

WRO-ს სახელმძღვანელო პრინციპები.
მსოფლიო რობოტების ოლიმპიადა დაარსდა იმისათვის, რომ ახალგაზრდებს დაეხმაროს თავიანთი
კრეატიული და პრობლემების გადაჭრის უნარების განვითარებაში. მართალია, ჩვენ ამას რობოტების
შეჯიბრებების სახით ვაკეთებთ, თუმცა ჩვენი მთავარი მიზნებია:
დავეხმაროთ ახალგაზრდებს შეიძინონ 21-ე საუკუნეში საჭირო ისეთი უნარები, როგორებიცაა
კრეატიულობა და ინოვაციური აზროვნება.
წავახალისოთ ახალგაზრდები, გახდნენ მომავალი მეცნიერები, ინჟინრები და
გამომგონებლები.
დავეხმაროთ ახალგაზრდებს, გაიფართოვონ თავიანთი ჰორიზონტი რობოტებისა და
რობოტული სისტემების შემეცნების გზით.
შევიტანოთ თანამედროვე მეცნიერებები სასწავლო აქტივობებში.
STEM განათლებაში რობოტიკის წინ წამოწევა მსოფლიოს მასშტაბით.
მივცეთ საშუალება ახალგაზრდებს მთელი მსოფლიოდან, რომ შეაფასონ თავიანთი უნარები
და ამავდროულად, გაერთონ.

•
•
•
•
•
•

ჩვენ ვიცით, რომ შეჯიბრი, თავისთავად ნიშნავს, რომ მონაწილეებს ექნებათ გამარჯვების სურვილი.
ეს ეხება გუნდის წევრებს, მწვრთნელებს, მშობლებსა და ქვეყნებსაც კი. ჩვენ გვჯერა, რომ ამაში ცუდი
არაფერია, მანამ, სანამ შეჯიბრის სახელმძღვანელო პრინციპები დაცული იქნება.
აღნიშნული სახელმძღვანელო პრინციპებია:

•

გუნდებმა უნდა ისწავლონ შეიძინონ ახალი უნარები და ამავდროულად, გაერთონ

•

მწვრთნელებმა, მენტორებმა და მშობლებმა გუნდს უნდა მისცენ მიმართულება და არ
გააკეთონ საქმე მათ მაგივრად

•

მონაწილეობა და სწავლა გამარჯვებაზე უფრო მნიშვნელოვანია
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WRO ეთიკის კოდექსი ნაციონალური ორგანიზატორებისთვის
როგორც ნაციონალური ორგანიზატორი, თქვენ ხართ WRO-ს მთავარი პარტნიორი მისი
სახელმძღვანელო პრინციპების დაცვისას. თქვენგან ველოდებით, რომ დაიცავთ ქვემოთ
ჩამოთვლილ სტანდარტებს:
როგორც ნაციონალურმა ორგანიზატორმა, თქვენ:
•
•

პატივი უნდა სცეთ WRO-ს სახელმძღვანელო პრინციპებს ნაციონალურ შეჯიბრებებზე.
უნდა აცნობოთ გუნდებს, მწვრთნელებს , მენტორებსა და მშობლებს, რომ
მოტყუებასა და არასამართლიანად თამაშს მოჰყვება შესაბამისი შედეგები.

•

უნდა მისცეთ მიმართულება და ინსტრუქციები თქვენს საორგანიზაციო ჯგუფსა
და მსაჯებს შეჯიბრის სამართლიანად ჩასატარებლად და მხარი დაუჭიროთ მათ
გადაწყვეტილებებს.
უნდა მიიღოთ შესაბამისი ზომები, თუ გუნდები, მწვრთნელები, მენტორები ან/და
მშობლები მოიქცევიან არასათანადოდ შეჯიბრის დროს.

•
•

უნდა გააკეთოთ თქვენი მაქსიმუმი და დარწმუნდეთ, რომ WRO-ს საერთაშორისო
ღონისძიებებზე წარსდგნენ მხოლოდ ის გუნდები, რომლებიც პატივს სცემენ
WRO-ს ღირებულებებს.

WRO ეთიკის კოდექსი გუნდებისა და მწვრთნელებისთვის.
შეჯიბრზე რეგისტრაციისას, ყველა გუნდმა და მწვრთნელმა ხელი უნდა მოაწეროს
განცხადებას, რომლითაც ადასტურებენ, რომ დაიცავენ WRO-ს ეთიკის კოდექსს შეჯიბრის
განმავლობაში. აღნიშნულ განცხადებაზე ხელმოწერა სავალდებულოა ყველა გუნდისათვის
როგორც ნაციონალურ, ისე საერთაშორისო WRO-ს ღონისძიებებში მონაწილეობის
მისაღებად.
როგორც გუნდმა, ჩვენ უნდა დავიცვათ შემდეგი პრინციპები:
ჩვენ ვმონაწილეობთ შეჯიბრში
ჩვენ გვსურს მოგება. ჩვენ გვინდა სწავლა.
და ჩვენ, ასევე, გვინდა გართობაც.
ჩვენ გვინდა ვითამაშოთ სამართლიანად.
ჩვენ ჩვენით ვქმნით რობოტს და ჩვენითვე ვწერთ პროგრამას.
არასამართლიანი იქნება თუ ჩვენ ნაცვლად ამას სხვა გააკეთებს.
მხოლოდ მაშინ ვისწავლით, თუ თავად ვცდით გაკეთებას.
მწვრთნელს შეუძლია გვასწავლოს და მოგვცეს მიმართულება.
და ჩვენ, ასევე, შეგვიძლია შთაგონება მივიღოთ სხვებისგან
თუმცა, მწვრთნელმა არ უნდა გააკეთოს საქმე ჩვენს ნაცვლად.
და ჩვენ არ უნდა დავაკოპიროთ სხვისი რობოტი ან/ და პროგრამა.
ჩვენ შეგვიძლია ვიხელმძღვანელოთ სხვადასხვა მაგალითით ჩვენი რობოტისა და
პროგრამის შექმნისას.
ხანდახან ჩვენ ვმარცხდებით და ეს ნორმალურია
ორიგინალური იდეები სწორედ მარცხის შედეგად ჩნდება.
მოგება კარგია, თუმცა, წაგებაც ამ თავგადასავლის ნაწილია.
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WRO ეთიკის კოდექსი მსაჯებისთვის.
მსაჯები თამაშობენ ძალიან მნიშვნელოვან როლს WRO-ს შეჯიბრებებში. ისინი უნდა იყვნენ
სამართლიანები და დაგვეხმარნონ მონაწილეებისთვის შესანიშნავი გამოცდილების
მიცემაში.
როგორც მსაჯმა, თქვენ უნდა:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

იცოდეთ წესები და ქულების დაგროვების სისტემები იმ კატეგორიისა და ასაკობრივი
ჯგუფისთვის რომელიც უნდა შეაფასოთ.
წაახალისოთ მონაწილეების მიერ სამართლიანი თამაში და სათანადო ქცევები
შეესაბამებოდეთ უნარების იმ დონესა და მოთხოვნებს, რომლებიც დაწესებულია იმ
ასაკობრივი ჯგუფისთვის, რომელიც უნდა შეაფასოთ.
არ უნდა გააკრიტიკოთ სხვა მსაჯები საჯაროდ.
გახსოვდეთ, რომ ეს არის საბავშვო შეჯიბრი, ამიტომ თუ შედეგები საკამათოა, აუცილებლად
უნდა დაიჭიროთ მათი მხარე.
ყოველთვის გამოცხადდეთ დროულად შეხვედრებსა და შეფასებებზე.
გეცვათ შესაბამისად - მსაჯის ფორმა (არანაირი ტანსაცმელი, რომლითაც შესაძლოა თქვენი
დაკავშირება რომელიმე მონაწილე გუნდთან)
იყოთ ობიექტური და არ მიიღოთ სუბიექტური გადაწყვეტილებები იმ გუნდის მიმართ,
რომელსაც იცნობთ.
დაეთანხმოთ მთავარი მსაჯების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს.
არ გაუზიაროთ ინფორმაცია შეფასების პროცესსა თუ ქულებზე არავის ვინც არ
არის მსაჯი.
შეიკავოთ თავი იმ გუნდების შეფასებისგან, რომლებთანაც გაქვთ რაიმე სახის კავშირი.
დაუკავშირდეთ ნაციონალურ ორგანიზატორს, თუ ხედავთ პროცესში ცვლილებების
შეტანის აუცილებლობას.
იცოდეთ, როგორ მოიქცეთ კონფლიქტური სიტუაციებისა და საჩივრების დაფიქსირების
შემთხვევებში.
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დამატება: რესურსები ნაციონალური ორგანიზატორებისთვის






WRO ეთიკის კოდექსი ნაციონალური ორგანიზატორებისთვის
რას მივიჩნევთ არასათანადო ქცევად და მოტყუებად?
WRO ეთიკის კოდექსი გუნდებისა და მწვრთნელებისთვის
რა არის დაშვებული და რა არა (მიმოხილვა გუნდებისთვის)
WRO-ის სახელმძღვანელო პრინციპები მსაჯებისთვის საერთაშორისო ფინალზე
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WRO ეთიკის კოდექსი ნაციონალური ორგანიზატორებისთვის
როგორც ნაციონალური ორგანიზატორები, ჩვენ მივყვებით WRO-ს
სახელმძღვანელო პრინციპებს:
•
•
•

გუნდებმა უნდა ისწავლონ /შეიძინონახალი უნარები და ამავდროულად, გაერთონ.
მწვრთნელებმა, მენტორებმა და მშობლებმა გუნდს უნდა მისცენ მიმართულება
და არ გააკეთონ საქმე მათ მაგივრად.
მონაწილეობა და სწავლა გამარჯვებაზე უფრო მნიშვნელოვანია.

როგორც ნაციონალურმა ორგანიზატორებმა, ჩვენ:

•
•
•
•
•

პატივი უნდა ვცეთ WRO-ს სახელმძღვანელო პრინციპებს ნაციონალური შეჯიბრებებზე.
უნდა ვაცნობოთ გუნდებს, მწვრთნელებს , მენტორებსა და მშობლებს, რომ
მოტყუებასა და არასამართლიანად თამაშს მოჰყვება შესაბამისი შედეგები.
უნდა მივცეთ მიმართულება და ინსტრუქციები თქვენს საორგანიზაციო ჯგუფსა
და მსაჯებს შეჯიბრის სამართლიანად ჩასატარებლად და მხარი დაუჭიროთ მათ
გადაწყვეტილებებს.
უნდა მივიღოთ შესაბამისი ზომები, თუ გუნდები, მწვრთნელები, მენტორები ან/და
მშობლები მოიქცევიან არასათანადოდ შეჯიბრის დროს.
უნდა გააკეთოთ თქვენი მაქსიმუმი და დარწმუნდეთ, რომ WRO-ს საერთაშორისო
ღონისძიებებზე წარსდგნენ მხოლოდ ის გუნდები, რომლებიც პატივს სცემენ
WRO-ს ღირებულებებს.
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რას მივიჩნევთ არასათანადო ქცევად და მოტყუებად?
შეჯიბრისთვის მზადებისას:
-

-

მწვრთნელების / მენტორების / მშობლების მიერ რობოტების აგება ან / და პროგრამის დაწერა
გუნდის ნაცვლად.
გუნდების მიერ ნაყიდი გადაწყვეტილებების შეჯიბრში გამოყენება.
გუნდის მიერ სხვისი გადაწყვეტილებების კოპირება და მათი შეჯიბრში გამოყენება.
გამონაკლისი : გუნდებს შეუძლიათ გამოიყენონ რობოტების ის მოდელები, რომლებიც
წარმოდგენილია LEGO-ს განათლების გაკვეთილებზე და მოახდინონ მათი ადაპტირება
თავიანთი დავალების შესაბამისად.
მწვრთნელების / მენტორების / მშობლების მიერ რაღაცების წინასწარ აგება და მომზადება
მომავალი ინოვატორების კუთხის ან/და რობოტის მოდელებისთვის.

შეჯიბრის დღეს:
-

გუნდების მიერ სახელმძღვანელოს გამოყენება რობოტის ასაგებად.
მწვრთნელების / მენტორების / მშობლების შეჯიბრის არეში ყოფნა
მწვრთნელების / მენტორების / მშობლების მხრიდან მცდელობა უკარნახონ გუნდს თუ როგორ
ამოხსნან სიურპრიზის წესი.
მწვრთნელების / მენტორების / მშობლების მხრიდან თამაშის ელემენტების აწყობაში დახმარების
მცდელობა.
მწვრთნელების / მენტორების / მშობლების მიერ მომავალი ინოვატორების კუთხის აწყობა
გუნდისათვის მაშინ, როდესაც ეს არ არის საჭირო/დაშვებული.
მწვრთნელების / მენტორების / მშობლების მიერ გუნდებისათვის მიმართულებების მიცემა
შეჯიბრის დროს ან/და მომავალი ინოვატორების პრეზენტაციისას.
მწვრთნელების / მენტორების / მშობლების მიერ მსაჯების მიერ წესების განხილვაში ჩართვა.
შეჯიბრის მაგიდებზე, არეებში, მატერიალებსა და სხვა გუნდის რობოტებში ნებისმიერი სახით
ჩარევა ან / და ცვლილებების შეტანა.

© მსოფლიო რობოტების ასოციაცია - 2022

როგორ უნდა მოიქცეთ არასათანადო ქცევისა ან/და მოტყუების
პრევენციისთვის?
-

დაიცავით WRO-ს ღირებულებები ყველა შეჯიბრის განმავლობაში და რეგისტრაციისას
დარწმუნდით, რომ გუნდები და მწვრთნელებიც ეთანხმებიან მათ.

-

წინასწარ შეატყობინეთ ყველას, რომ გუნდები შეიძლება დაექვემდებარონ გამოძიებას, თუ
დარღვევები გამოვლინდება.

შესაძლო ქმედებები:
-

-

-

-

შემაოწმეთ გუნდების პროგრამები და ტექნიკა აწყობის პროცესის დროს (მოკლე
ინტერვიუს საშუალებით) რათა დარწმუნდეთ რომ გუნდის წევრებმა თავად
შეასრულეს ყველა სამუშაო.
არასათანადო ქცევისთვის შეგიძლიათ გუნდს დააკისროს სხვადასხვა ჯარიმები. მაგალითად:
o გუნდს შეიძლება აეკრძალოს ერთ ან რამდენიმე ტურში მონაწილეობა.
o გუნდს შეიძლება გაუნახევრდეს ერთი ან რამდენიმე ტურის შედეგები.
o გუნდი შესაძლოა ვერ გადავიდეს შემდეგ რაუნდში.
o გუნდი შესაძლოა ვერ წავიდეს საერთაშორისო შეჯიბრზე.
o გუნდი შესაძლოა დისკვალიფიცირდეს მთლიანი შეჯიბრიდან
შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყვითელი და წითელი ბარათების კონცეფცია გუნდებისთვის,
მწვრთნელებისა და მხარდამჭერებისთვის: თუ ვინმე არასათანადოდ იქცევა,
შეგიძლიათ მათ ყვითელი ბარათი მისცეთ და გააფრთხილოთ, რომ მეორედ მიიღებენ
წითელ ბარათს. რაც გამოიწვევს ჯარიმას.
….სხვა ქმედებები, რომლებიც შეესაბამება თქვენს შეჯიბრსა და ქვეყანას
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WRO ეთიკის კოდექსი გუნდებისა და მწვრთნელებისთვის
“მნიშვნელოვანია ის თუ რამდენს ისწავლი და არა ის, მოიგებ თუ წააგებ.”

როგორც გუნდმა, ჩვენ უნდა დავიცვათ შემდეგი პრინციპები:
ჩვენ ვმონაწილეობთ შეჯიბრში
ჩვენ გვსურს მოგება. ჩვენ გვინდა სწავლა.
და ჩვენ, ასევე, გვინდა გართობაც.
ჩვენ გვინდა ვითამაშოთ სამართლიანად.
ჩვენ ჩვენით ვქმნით რობოტს და ჩვენითვე ვწერთ პროგრამას.
არასამართლიანი იქნება თუ ჩვენ ნაცვლად ამას სხვა გააკეთებს.
მხოლოდ მაშინ ვისწავლით, თუ თავად ვცდით გაკეთებას.
მწვრთნელს შეუძლია გვასწავლოს და მოგვცეს მიმართულება.
და ჩვენ, ასევე, შეგვიძლია შთაგონება მივიღოთ სხვებისგან
თუმცა, მწვრთნელმა არ უნდა გააკეთოს საქმე ჩვენს ნაცვლად.
და ჩვენ არ უნდა დავაკოპიროთ სხვისი რობოტი ან/და პროგრამა.
ჩვენ შეგვიძლია ვიხელმძღვანელოთ სხვადასხვა მაგალითით ჩვენი რობოტისა და
პროგრამის შექმნისას.
ხანდახან ჩვენ ვმარცხდებით და ეს ნორმალურია
ორიგინალური იდეები სწორედ მარცხის შედეგად ჩნდება.
მოგება კარგია, თუმცა, წაგებაც ამ თავგადასავლის ნაწილია.

გუნდის სახელი:

მწვრთნელის სახელი და ხელმოწერა:

გუნდის წევრების სახელები და ხელმოწერები:
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რა არის დაშვებული და რა არა (მიმოხილვა გუნდებისთვის)
დაშვებულია
ყველა შეჯიბრი
ჩვენ ვეძებთ ინფორმაციას ინტერნეტში და
ვუზიარებთ იდეებს სხვა ადამიანებს.
ჩვენ ვსწავლობთ მაგალითებიდან და ვიყენებთ
ნასწავლს საკუთარი რობოტის აგებისას

არ არის დაშვებული
ყველა შეჯიბრი
ჩვენ ვყიდულობთ ან ვიყენებთ სხვის
გადაწყვეტილებებს შეჯიბრის დროს.

ჩვენი მწვრთნელი/ მენტორი/ მშობელი გვირჩევს
დაპროგრამების სხვადასხვა გზებს.

ჩვენი მწვრთნელი/ მენტორი/ მშობელი წერს
პროგრამას (ან პროგრამის ნაწილს) ჩვენ მაგივრად.

ჩვენი მწვრთნელი/ მენტორი/ მშობელი გვირჩევს
კონსტრუქციის აწყობის სხვადასხვა გზებს.

ჩვენი მწვრთნელი/ მენტორი/ მშობელი აწყობს
რობოტს (ან რობოტის ნაწილებს) ჩვენ მაგივრად.

ჩვენი მწვრთნელი/ მენტორი/ მშობელი გვაძლევს
საშუალებას ჩვენით მივხვდეთ თუ რატომ არ
მუშაობს ჩვენი პროგრამა ან/და რობოტი.

ჩვენი მწვრთნელი/ მენტორი/ მშობელი თავად
ასწორებს შეცდომას როცა არ მუშაობს ჩვენი
პროგრამა ან/და რობოტი.

ჩვენი მწვრთნელი/ მენტორი/ მშობელი
საშუალებას გვაძლევს თავად მოვაგვაროთ
საქმეები შეჯიბრის დღეს.

ჩვენი მწვრთნელი/ მენტორი/ მშობელი
მსჯელობს მსაჯებთან შეჯიბრის დღის
წესებსა და გადაწყვეტილებებზე.

ჩვენ გვინდა შეჯიბრში გამარჯვება. თუმცა,
არა მოტყუებით ან სხვის მიერ გაკეთებული
საქმით.

ჩვენ გვინდა შეჯიბრში გამარჯვება ნებისმიერი
გზით.

ჩვენ თავად ვზრუნავთ ჩვენი სტრატეგიისა და
რობოტების ადაპტაციასა და შეკეთებაშესწორებაზე.

ჩვენი მწვრთნელი/ მენტორი/ მშობელი
გვეუბნება, როგორ შევცვალოთ ჩვენი
სტრატეგია და ჩვენ მაგივრად ზრუნავენ
რობოტის ადაპრიტებაზე.

რობომისია
ჩვენ ვცდილობთ თავად გადავჭრათ
სიურპრიზის წესი და მე-2 დღის გამოწვევა,
რადგან უკვე ვისწავლეთ საფუძვლები და
შეგვიძლია გუნდურად ვიპოვოთ გამოსავალი.

მომავალი გამომგონებლები
ჩვენი მწვრთნელი/ მენტორი/ მშობელი
მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში
გვეხმარება რობოტის მოდელის ან მომავალი
ინოვატორების კუთხის მომზადებაში.
(მაგალითად, თუ ყველაფერი ძალიან მძიმეა, თუ
გვჭირდება ახალი უნარების სწავლა, ან თუ რაიმე
ძალიან საშიშია იმისთვის, რომ ჩვენ თვითონ
მოვამზადოთ.)
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რობომისია
ჩვენი მწვრთნელი/ მენტორი/ მშობელი ცდილობს
მოგვცეს ინსტრუქციები სიურპრიზის წესისა და მე-2
დღის გამოწვევის გადასაჭრელად, მისი
გამოცხადების შემდეგ.

მომავალი გამომგონებლები
ჩვენი მწვრთნელი/ მენტორი/ მშობელი წყვეტს
თუ როგორი იქნება ჩვენი რობოტის მოდელი ან
მომავალი ინოვატორების კუთხე და აწყობს მათ,
მიუხედავად იმისა, რომ თავადაც შეგვიძლია
ამის გაკეთება.

WRO-ის სახელმძღვანელო პრინციპები მსაჯებისთვის
საერთაშორისო ფინალზე
როგორც მსაჯი, თქვენ თამაშობთ ძალიან მნიშვნელოვან როლს მსოფლიო რობოტების
ოლიმპიადის ფინალში. თქვენ გადაწყვიტეთ ამ მნიშვნელოვანი, შრომატევადი და რთული
სამუშაოს მოხალისეობრივად შესრულება და რა თქმა უნდა, თქვენი და სხვა კარგი მსაჯების
გარეშე, შეჯიბრი ვერ იქნებოდა ისეთი, როგორიც არის დღეს.
პირველ რიგში, ჩვენ გვინდა, რომ თქვენ დაგვეხმაროთ მონაწილე ბავშვებისთვის დაუვიწყარი
გამოცდილების ჩუქებაში. ამისათვის, უნდა გახსოვდეთ, რომ ეს შეჯიბრი არის ბავშვებისთვის და
თითოეულმა მათგანმა მთელი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი იშრომა ამ ღონისძიებაზე
დასწრების შესაძლებლობისათვის.
ჩვენ მოგიწოდებთ, პატივისცემით მოეპყროთ ყველა ბავშვსა და ყოველ მათ მცდელობასა და
მუშაობას. თქვენ გაქვთ პასუხისმგებლობა, დარწმუნდეთ, რომ სხვა მსაჯებიც ასევე იქცევიან.
თქვენგან, როგორც მსაჯისგან, ჩვენ ველოდებით შემდეგს:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

იცოდეთ წესები და ქულების დაგროვების სისტემები იმ კატეგორიისა და ასაკობრივი
ჯგუფისთვის რომელიც უნდა
წაახალისოთ მონაწილეების მიერ სამართლიანი თამაში და სათანადო ქცევები
შეესაბამებოდეთ უნარების იმ დონესა და მოთხოვნებს, რომლებიც დაწესებულია იმ
ასაკობრივი ჯგუფისთვის, რომელიც უნდა შეაფასოთ.
არ უნდა გააკრიტიკოთ სხვა მსაჯები საჯაროდ.
გახსოვდეთ, რომ ეს არის საბავშვო შეჯიბრი, ამიტომ თუ შედეგები საკამათოა, აუცილებლად
უნდა დაიჭიროთ მათი მხარე.
ყოველთვის გამოცხადდეთ დროულად შეხვედრებსა და შეფასებებზე.
გეცვათ შესაბამისად - მსაჯის ფორმა (არანაირი ტანსაცმელი, რომლითაც შესაძლოა თქვენი
დაკავშირება რომელიმე მონაწილე გუნდთან)
იყოთ ობიექტური და არ მიიღოთ სუბიექტური გადაწყვეტილებები იმ გუნდის მიმართ,
რომელსაც იცნობთ.
დაეთანხმოთ მთავარი მსაჯების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს.
არ გაუზიაროთ ინფორმაცია შეფასების პროცესსა თუ ქულებზე არავის ვინც არ
არის მსაჯი.
შეიკავოთ თავი იმ გუნდების შეფასებისგან, რომლებთანაც გაქვთ რაიმე სახის კავშირი.
დაუკავშირდეთ ნაციონალურ ორგანიზატორს, თუ ხედავთ პროცესში ცვლილებების
შეტანის აუცილებლობას.
იცოდეთ, როგორ მოიქცეთ კონფლიქტური სიტუაციებისა და საჩივრების დაფიქსირების
შემთხვევებში.
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კონფლიქტის მოგვარება
უკმაყოფილებები, საჩივრები და აპელაციები (ყველა ინგლისურ ენაზე) უნდა დაფიქსირდეს მსაჯებთან:
•

შეფასების ფურცელზე ხელმოწერამდე [რობომისია/ მომავალი ინჟინრები/ფეხბურთი]

•

სანამ მსაჯები დატოვებენ არეს [მომავალი ინოვატორები]

იმ შემთხვევაში, თუ გუნდი არ ეთანხმება მსაჯების გადაწყვეტილებას, შესაბამისი
კატეგორიის მთავარი მსაჯები მიიღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას.
საჩივრის განხილვას უნდა დაესწროს ყველა მთავარი მსაჯი, იმ შემთხვევისთვის, თუ კატეგორიის
მთავარი მსაჯი აღმოჩნდება იგივე ეროვნების, რომლისაც საჩივრის შემომტანი გუნდია.
კატეგორიის მთავარი მსაჯის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოა და აღარ
ექვემდებარება განხილვასა და შეცვლას.
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ძირითადი ელემენტები, იმისათვის, რომ იყოთ კარგი RWO-ს მსაჯი

კომუნიკაცია
გქონდეთ პროფესიონალური ურთიერთობა მონაწილეებთან, მწვრთნელებთან, მშობლებთან და
მსაჯებთან
შეფასება
დაიწყეთ წესების გააზრებით და დახელოვნდებით გამოცდილებასთან ერთად
ვალდებულება
ყურადღებით მოეკიდეთ მიზეზებს/დავალებებს და მოთხოვნებს
სამართლიანობა
გადაწყვეტილებები მიიღეთ დისკრიმინაციისა და სუბიექტურობის გარეშე
თანმიმდევრულობა
წესები ყველასთვის ერთნაირი უნდა იყოს ყველა გარემოებაში.
პატიოსნება
მიკერძოების სრული არარსებობა
ურთიერთობა
პატივისცემით და თავაზიანად იურთიერთეთ სხვებთან.

რას ნიშნავს იყო WRO-ს მსაჯი
“ მართალია, მსაჯობისთვის აუცილებელია ტექნიკური ცოდნა,
თუმცა ეფექტური მსაჯობა ნამდვილი ხელოვნებაა”
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