
Yenilikçi Proje

BAŞLANGIÇ GELİŞİYOR USTACA ÖRNEK OLACAK
1 2 3 4

Takımın nasıl örnek olduğunu açıklayınız:

TANIMLAMA - Takımın açık bir problem tanımı vardır ve iyi bir şekilde araştırılmıştır.

  Kısmen anlaşılır sorun tanımı  Anlaşılır sorun tanımı  

 Az düzeyde araştırma

Sorun net tanımlanmamış

 
Birden fazla kaynağı içeren 
kısmi araştırma  

Birden fazla kaynağı içeren 
detaylı ve net araştırma  

TASARLAMA - Takım hangi fikri seçeceğinden ve uygulayacağından önce yenilikçi fikirler geliştirmiştir.

 
Katılımcı bir seçim süreci 
yaşandığına dair az kanıt

Katılımcı bir seçim süreci 
yaşandığına dair kısmi kanıt  

Katılımcı bir seçim süreci 
yaşandığına dair net kanıtlar

Verimli bir planlamaya ilişkin 
net kanıtlar

 

 
Verimli bir planlamaya ilişkin 
az kanıt  

Verimli bir planlamaya ilişkin 
kısmi kanıt   

ÜRETME - Takım sorun için özgün bir çözüm fikri geliştirmiş veya mevcut bir çözüm için bir proptotip model/çizim ile sunum yapmıştır.

 Az geliştirilmiş yenilikçi çözüm  
Kısmen geliştirilmiş yenilikçi 
çözüm  

Net bir şekilde geliştirilmiş 
yenilikçi çözüm  

  
Çözümün paylaşımı için basit 
model/çizim

Çözüm kullanıcılarla VEYA 
uzmanlarla paylaşılmış

Çözüm kullanıcılarla VE 
uzmanlarla paylaşılmış

Çözüme dair net olmayan 
model/çizim  

Çözümün paylaşımı için detaylı 
model/çizim mevcut  

GELİŞTİRME - Takım fikirlerini paylaşmış, geri bildirimler almış ve bunları çözümlerinin geliştirmesinde kullanmıştır.

 Çözüm az paylaşılmış    

   
Çözümün iyileştirilmesine dair 
net kanıtlar

Çözümün iyileştirilmesi az 
kanıt

Çözümün iyileştirilmesine dair 
kısmı kanıt  

İLETİŞİM - Takım buldukları çözüm için yenilikçi ve etkili bir sunum paylaşmış ve kullanıcılar etkilenmiş.

 Sunum az ilgi çekici    

 
Çözüm ve başkaları üzerine 
potansiyel etkisi açık değil  

Çözüm ve başkaları üzerine 
potansiyel etkisi kısmen anlaşılır

Sunum kısmen ilgi çekici

 
Çözüm ve başkaları üzerine 
potansiyel etkisi net

Sunum çok ilgi çekici

 

Geri Bildirimler

Harika Bir İş: Tekrar Düşünün:

Takım No Takım Adı Jüri Odası

Açıklamalar

• Takımlar aşağıdaki her kriter için kazanımlarını jüriye açıklamalıdır. 
• Bu form Yenilikçi Proje sunumu sırasında doldurulur.
• Takımın değerlendirmesi sonucunda jüri her bir kolonda bir kutucuğu işaretler.
• Eğer takım örnek olacak şekilde değerlendirilirse, jürinin kısa yorumlarını ilgili kutucuğa yazması gerekir.


