FIRST Global Innovation Award
Değerlendirme Formu
FIRST LEGO League Challenge
Takım No

Takım Adı

Jüri Odası

Değerlendirme Formu Kullanımı İçin Kısa Bilgi
Takımın değerlendirmesi sonucunda, jüri her bir kolonda bir kutucuğu işaretler. Eğer jüri takımı, "örnek olacak"
olarak değerlendirirse, kısa yorumlarını kutucuğa yazmalıdır.

GELİŞİYOR
2

BAŞLANGIÇ
1

USTACA
3

ÖRNEK OLACAK
4

Nasıl örnek olduğunu açıklayınız:

TANIMLAMA - Takımın açık bir sorun tanımı vardır.
Sorun net
tanımlanmamış

Kısmen anlaşılır sorun
tanımı. Anlatım sonrası
bazı noktalar eksik kaldı.

Çeşitli kaynaklardan
ispatlarla destekli tamamen
anlaşılır sorun tanımı

YENİLİKÇİLİK ETKİSİ - Takımın geliştirdiği çözüm; kullanıcıların üzerindeki etkiyi göstermekte ve oluşturdukları çözümün kullanıcılarının
hayatlarını nasıl daha iyi hale getirdiğini anlatmaktadır.
Çözümün başkaları
üzerindeki potansiyel etkisi
belirsiz, katma değeri ise
minimum

Çözümün başkaları
üzerindeki potansiyel etkisi
kısmen belirgin, katma
değeri ise olası

Çözüm ve çözümün
diğerleri üzerindeki etkisi,
kanıtlanmış katma değer ile
tamamen belirgin

ÜRETME - Takım, alternatif çözümlerin değerlendirildiği ve fikirlerinin uygulanabilirliğinin dikkate alındığı bir süreci kullanarak orijinal bir fikir
geliştirmiştir ve / veya mevcut bir fikir üzerine çözümünü geliştirmiştir. Takım, çalışmalarını sunarken çözümlerini temsil eden bir çizim veya
prototipi verimli bir şekilde kullanmıştır.
Geliştirme sürecinin
iyileştirilmesi gerekiyor

Geliştirme süreci sistematik
ve iyi anlatılmış

Basit çizim (veya model)
çözümü ifade etmiş ve
geliştirme sürecine
yardımcı olmuş

Detaylı çizim (veya model)
çözümü ifade etmiş ve
geliştirme sürecine
yardımcı olmuş

Geliştirme sürecinde birden
çok değerlendirme ve
doğrulama adımı kullanılmış
Detaylı çizim (veya model),
çözümü ve işlevselliğini
(varsa bileşenler dahil)
açıkça ifade etmiş ve
geliştirme sürecinde ustaca
kullanılmış

UYGULAMA - Uygulama için faktörlerin dikkate alınması (maliyet, üretim kolaylığı, iş modeli vb.)
Bazı faktörler dikkate
alınmış; fikir uygulanabilir
olabilir

Faktörler iyi düşünülmüş;
önerilen çözüm hakkında
bazı sorular mevcut

Faktörler çok iyi düşünülmüş;
uygulanabilirliği konuyla ilgili
profesyoneller tarafından
onaylanmış

UYGULAMA MOTİVASYONU - Takım uygulama motivasyonunu gösterir (İlerleyen adımlar için net bir fikri vardır; VEYA üretimin ötesinde bir
uzmana danışmak (iş planı, pazarlama planı, tasarım vb.); VEYA kullanıcının sorununun bu çözüm ile iyileştiğini görmek için güçlü bir istek gösterir).
Takım tarafından aktarıldıysa işaretleyin.

Harika Bir İş:

Geri Bildirimler

Tekrar Düşünün:

