
YOK net değil ve detay az
kısmen anlaşılır ANCAK 

detaylar eksik
çoğunlukla anlaşılır ve detaylı anlaşılır ve çok detaylı

YOK düşük kalite; yetersiz çeşitlilik
kalite VEYA çeşitliliğin iyileştirilmesi 

gerekiyor; profesyonel(ler)e 

danışılmamış

yeterli kalite ve çeşitlilik; 

profesyonel(ler)e danışılmış

kapsamlı kalite ve çeşitlilik; 

birçok profesyonele danışılmış

YOK
az düzeyde inceleme; analiz 

yok 

az düzeyde inceleme; biraz 

analiz
yeterli inceleme ve analiz kapsamlı inceleme ve analiz
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YOK anlaşılması zor bazı bölümleri karışık anlaşılabilir
herkes tarafından anlaşılması 

kolay

YOK var olan çözüm / uygulama
çözüm / uygulama biraz 

özgünlük içeriyor
özgün çözüm / uygulama

özgün çözüm / uygulama; ispat 

edilmiş katma değer

YOK
süreç VE açıklaması 

iyileştirilebilir

süreç VEYA açıklaması 

iyileştirilebilir

sistematik süreç, 

değerlendirme içeriyor

sistematik süreç, değerlendirme 

içeriyor; uygulanabilirlik göz önüne 

alınmış
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YOK aile ve arkadaşlarla paylaşılmış
aile ve arkadaşlar dışında 

paylaşılmış (örn. sınıf arkadaşları)

çözümden faydalanabilecek bir hedef 

kitle VEYA bir profesyonel ile 

paylaşılmış

çözümden faydalanabilecek birçok 

hedef kitle VEYA birçok profesyonel 

ile paylaşılmış

YOK
düşük düzeyde ilgi çekici 

VEYA hayal gücü içermiyor

ilgi çekici VEYA hayal gücü 

içeriyor

ilgi çekici VE hayal gücü 

içeriyor

çok ilgi çekici VE yüksek hayal 

gücü içeriyor

YOK anlaşılır değil VEYA düzensiz kısmen anlaşılır; biraz organize
çoğunlukla anlaşılır; çoğunlukla 

organize

anlaşılır VE güzel bir 

organizasyon
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Başlangıç

Takım No/Adı ________________

Yönergeler: Her bölüm için takımın beceri seviyesini en iyi tanımlayan kutuyu işaretleyin. Eğer takım belirli bir bölüm için beceri göstermemişse, o 

bölümün en solunda yer alan YOK kutusunu işaretleyin. Takımların yoğun çalışmalarını takdir ettiğinizi göstermek ve takımlara rehberlik 

edebilmek amacıyla, lütfen yorum / geri bildirim kutularını olabildiğince açıklayıcı bir şekilde doldurun. 

Değerlendirmeyi tamamladıktan sonra lütfen takımın güçlü olduğu alanı formun en altındaki kısımda yuvarlak içine alın.

Jüri Odası ___________________

Proje

Gelişiyor Ustaca Örnek Olacak

* Ödül Adaylığı için gereklidir

© 2017For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST®) and The LEGO Group. Used by a special permission. All rights reserved.

Sunum

Önerilen çözüm net olarak ifade ediliyor mu; çözümün problemi nasıl 

çözdüğü açıklanıyor mu?
Çözüm Önerisi *
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Paylaşım
Takım, projesini bu çalışmalarından fayda sağlayabilecek diğer kişilerle / 

kurumlarla paylaşmış mı?

Hayal Gücü Sunumu geliştirmek ve gerçekleştirmek için kullanılan hayal gücü

Sunumun Etkililiği Yapılan sunumun istenen mesajı iletme ve organizasyon düzeyi

Sorun Analizi
Mevcut çözümler dahil olmak üzere, takımın sorunu inceleme ve analiz 

etme düzeyi

Araştırma Yenilikçi ÇözümGüçlü Yönleri :
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Çözümün yenilikçilik düzeyi - mevcut çözümler iyileştirilmiş, mevcut fikirler 

farklı bir şekilde uygulanmış veya tamamen yeni bir fikir üretilmiş

Çözümün Geliştirilmesi
Çözümün seçimi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, test edilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan 

sistematik süreç (çözümün uygulanması aşamasında maliyet ve üretim kolaylığı gibi faktörler göz önüne 

alınabilir)

Sorunun Tanımlanması * Sorun net olarak ortaya koyulabilmiş mi?

Bilgi Kaynakları Faydalanılan veri ve kanıtların kalite ve çeşitliliği

Yenilikçilik


