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FLL VÝZKUMNÝ PROJEKT 2012 

„Řešení pro seniory“ – Nezávislí, Zapojení, V kontaktu 

Přemýšlejte o tom 

Od vteřiny, kdy jste se narodili, až do této chvíle neustále stárnete. Nejdříve to znamená 

růst do výšky, naučit se chodit a mluvit a objevovat vaše spojení s lidmi a světem kolem 

vás. Rostete z miminka v batole, z batolete na dítě, na dospívajícího, na dospělého a na 

seniora. Vaším výzkumným úkolem v této sezóně FLL je prozkoumat stádium života známé 

jako stáří.  

Stejně jako není jednoduché vyrůst z dítěte v dospělého, tak i stáří má své nevýhody. 

Někteří lidé zapomínají věci. Jak stárne nervový systém, trvá déle všimnout si změn a 

reagovat na ně. Jak svaly stárnou, jsou méně flexibilní. Někteří lidé se pohybují pomaleji. 

Části těla jsou opotřebované. Přicházejí nemoci jako osteoporóza (řídnutí kostí), artritida 

(bolesti kloubů), zelený zákal (tlak uvnitř oka, který způsobuje slepotu), a další nemoci, 

které často postihují seniory. Když jejich přátelé a členové rodiny ztrácí aktivitu nebo 

dokonce zemřou, mnozí senioři se ocitnou v menších společenských skupinách. Se 

stárnutím mnozí senioři potřebují více péče – fyzické, mentální, emoční a společenské.  

Každý člověk stárne různým způsobem. Někteří lidé zažívají jeden dva problémy. Jiní 

vůbec žádné. Spousta seniorů stále pracuje, cvičí, chodí tancovat, cestuje a mají se skvěle. 

Jako každý jiný i senioři potřebují to správné řešení pro jejich specifické problémy.  

Na následujícím odkazu se dozvíte, jak bude prezentace vašeho týmu hodnocena 

rozhodčími: http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/fllfacts/awards. 

Kromě jiného, rozhodčí od vašeho týmu očekávají, že: 

• Jasně vysvětlíte jak problém, tak i vaše řešení.  

• Použijete různé zdroje informací včetně odborníka v daném oboru. 

• Při vyvíjení vašeho inovativního řešení zvážíte existující teorie a řešení.  

• Jste inovativní. 

http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/fllfacts/awards


 

• Prokážete, že jste přemýšleli o tom, co by vaše řešení v reálném světě obnášelo. 

• Zaměříte se na ty, kterým by vaše týmová práce mohla pomoci.  

• Naleznete způsob, jak vaši práci efektivně a kreativně prezentovat. 

 

 

Další zdroje 

FIRST LEGO League příručka pro kouče obsahuje další informace o FIRST® LEGO® 

League, výzkumu, turnaji a hodnocení. Tyto informace a zdroje jsou také dostupné online.  

• FIRST LEGO League webová stránka poskytuje spoustu FLL informací na:  

http://www.firstlegoleague.de/en.    

• Prohlédněte si stránku projektu 2012 na:  

http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/saison2012, kde naleznete odkazy 

na webové stránky, které mohou vašemu týmu pomoci zahájit váš výzkum, a jsou zde 

definice mnohých výrazů, které se v letošní sezóně nejspíše naučíte. 

Pokud máte další dotazy, napište na: fll@hands-on-technology.de (podpora projektu). 
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