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takım adı, numarası:

gelişiyor        2 ustaca        3 örnek olacak        4

y

o

k

anlaşılmaz VE detay az
kısmen anlaşılır ANCAK detaylar 

eksik
çoğunlukla anlaşılır, detaylı anlaşılır VE çok detaylı

y

o

k

tek tip bilgiden bahsedilmiş; az 

kaynak

iki tip bilgiden bahsedilmiş; birçok 

kaynak

üç tip bilgiden bahsedilmiş;  birçok 

kaynak; uzman var

dört veya üstü tip bilgiden 

bahsedilmiş;  geniş kaynak; çok 

sayıda uzman var

y

o

k

az çalışılmış; takım analizi yok
az çalışılmış; bir miktar takım 

analizi var
yeterli çalışılmış; takım analizi var

detaylı çalışılmış VE takım analizi 

var

y

o

k

az taranmış; takım analizi yok
az taranmış; bir miktar takım 

analizi var
yeterli taranmış; takım analizi var

detaylı taranmış VE takım analizi 

var

gelişiyor        2 ustaca        3 örnek olacak        4

y

o

k

 anlaması zor  belli bölümleri karmaşık anlaşılır  herkesin anlaması kolay

y

o

k

varolan çözümler/uygulamalar
çözümler/uygulamaların                

bazı özgün tarafları var
özgün çözümler/uygulamalar

özgün VE anlamlı değer katma 

olasılığı yüksek 

çözümler/uygulamalar

y

o

k

az sayıda öğe düşünülmüş bazı öğeler düşünülmüş

öğeler etraflı düşünülmüş; teklif 

edilen çözümlerle ilgi bazı sorular 

var

öğeler etraflı düşünülmüş; teklif 

edilen çözümler uygulanabilir

gelişiyor        2 ustaca        3 örnek olacak        4

y

o

k

bir kişiyle paylaşılmış bir grupla paylaşılmış
 çözümü kullanabilecek bir kişi 

veya bir grupla paylaşılmış

 çözümü kullanabilecek birçok kişi 

VEYA birçok grupla paylaşılmış

y

o

k

çok az albeni VEYA hayal gücü 

kullanılmamış sunum

bir miktar albeni VEYA bir miktar 

hayal gücü kullanılmış
albeni VE hayal gücü gösteriyor

albenili VE yüksek hayal gücü 

ürünü 

y

o

k

anlaşılır değil, düzensiz kısmen anlaşılır, biraz düzen var 
çoğunlukla anlaşılır, çoğunlukla 

düzen var 
anlaşılır VE çok düzenli

3 sorun tanımlanmış * çözüm üretilmiş * paylaşılmış *

paylaşılmış *
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  takımın sunumu başkalarıyla paylaşmış olma derecesi.

2   Takımın güçlü olduğu alanlar: lütfen uygun alanları daire içine alın.

Ödül alabilmek için en az 3 kriter  var:

C
su

n
u

m

başlangıç        1

sunum etkinliği

hayal gücü   sunumu geliştirmek ve aktarmak için hayal gücü kullanılmış.

  sunumun organizasyonu iyi, mesaj aktarılıyor.

g

ö

r

ü

ş

B
ye

n
il

ik
çi

 ç
ö

zü
m

başlangıç        1

 çözüm üretilmiş *

g

ö

r

ü

ş

  teklif edilen çözüm net anlatılmış.

yenilikçi

çözümün yaşamı kolaylaştırma iyileştirme becerisi (varolan çözümleri geliştirerek, varolan   fikirlerin yeni 

uygulamalarını bularak, sorunu tamamen özgün şekilde çözerek) var.

uygulama 

A
ar

aş
tı

rm
a

başlangıç        1
soru tanımlanmış *

varolan çözümler taranmış 

bilgi kaynakları zengin

konunun analizi yapılmış

g

ö

r

ü

ş

araştırma                                                                                                     yenilikçi çözüm                                                                                                             sunum

P1   P2   P3   P4  

proje jürisi - takım değerlendirme formu

1    Değerlendirme: her beceri alanında takımın başarısını en doğru gösteren kutuyu         koyarak işaretleyin.  Eğer takım o konuda hiçbir başarı 

göstermemişse, lütfen en sol "yok" kutusunu işaretleyin.  Elinizden geldiği kadar yazılı görüşle takımın başarısını veya nasıl gelişebileceğini anlatın. 

  soru net olarak sorulmuş.

  bilgi kaynak ve tiplerinden bahsedilmiş (kitap, dergi, web sitesi, rapor, vs., ve ilgili uzmanlar.)

  araştırma ve analizinin derinliği.

  çözüm ve teoriler konusunda yapılan çalışmanın genişliği ve özgün yaklaşımın denetimi.

  uygulama için farlı öğelerin düşünülmüş olması (maliyet, üretim kolaylığı, vs.)

P


