Projekt

Meeskond ________________
Hindamisruum_____________

Juhised: Märgista iga oskusvaldkonna all selgelt see kast, mis kirjeldab meeskonna saavutusi kõige paremini.
Meeskond peaks selle taseme kirjeldusele täielikult vastama; kui nad vastavad vaid osaliselt, märgista kast, mis on
üks tase madalamal. Kui meeskonna puhul antud oskused üldse ei avaldu, märgi „X“ esimesse lahtrisse Ei Näidatud
(EN). Palun kirjuta juurde võimalikult palju kommentaare - nii tunnustad iga meeskonna rasket tööd ja aitad neil oma
oskusi täiendada. Kui oled hinnangulehe täitnud, palun ringita lehe allosas meeskonna kõige tugevam külg/küljed.

Algaja

Arenev

Täidetud

Eeskujulik

Uurimistöö

Probleemi sõnastamine *Uuritava probleemi selge ja täpne sõnastus
E
N

ebaselge; vähe detaile

osaliselt selge; osa detaile puudu

peamiselt selge; detailne

selge; väga detailne

Infoallikad Refereeritud allikate ja andmete/materjali kvaliteet ja mitmekesisus
E
N

minimaalne kvaliteet;
mitmekesisus puudub

kvaliteet VÕI mitmekesisus
vajavad täiustamist; ei ole
kaasatud eksperti/eksperte

piisav kvaliteet ja
mitmekesisus; kaasatud
on eksperti/eksperte

väga hea kvaliteet ja laialdaselt
allikaid; kaasatud on mitmeid
eksperte

minimaalne uurimus;
mõningane analüüs

piisav uurimus ja analüüs

ulatuslik uurimus ja analüüs

Kommentaarid

Innovatiivne lahendus

Kommentaarid

Probleemianalüüs Probleemi uurimise ja analüüsimise põhjalikkus, sh olemasolevate lahenduste analüüsi
ulatus
E
N

minimaalne uurimus;
analüüs puudub

Meeskonna lahendus
E
N

raske aru saada

Innovatsioon

mõned segased osad

kõigi jaoks kergesti mõistetav

lahendusel/rakendusel on
mõned originaalsed
elemendid

originaalne lahendus/rakendus;
potentsiaalne lisaväärtus

originaalne lahendus/rakendus;
demonstreeritud lisaväärtus

Lahenduse arendus Lahenduse valimiseks, arendamiseks, hindamiseks, katsetamiseks ja täiustamiseks on kasutatud
süstemaatilist protsessi (rakendus võib hõlmata maksumust, tootmise lihtsust jne)

E
N

E
N

protsess JA selgitus
vajavad täiendamist

E
N

protsess VÕI selgitus
vajavad täiendamist

süstemaatiline protsess on
hõlmanud ka hindamist

süstemaatiline protsess on
hõlmanud hindamist;
rakendamist on kaalutud

*Projekti jagamine enne turniiri nendega, kes võiksid meeskonna tööst kasu saada

jagatud perekonna/sõpradega

Loovus
Esitlus

arusaadav

Meeskonna lahenduse eluparandav kvaliteet olemasolevate lahenduste täiustamise, olemasolevate
ideede uudse rakendamise või täiesti uue lahenduse väljatöötamise kaudu

E olemasolev lahendus/rakendus
N

Jagamine

Kommentaarid

*Väljapakutud lahenduse arusaadav selgitus

jagatud väljaspool perekondi/
sõpru (nt. klassikaaslastega)

jagatud ühe sihtgrupiga, kes
võiks kasu saada VÕI ühe
eksperdiga

jagatud mitmete sihtgruppidega,
kes võiksid kasu saada VÕI
mitmete ekspertidega

Kujutlusvõime kasutamine esitluse loomisel ja esitamisel

minimaalselt köitev
VÕI kujutlusvõimetu

köitev VÕI loominguline

köitev JA loominguline

Esitluse efektiivsus

Sõnumi väljendamine ja esitluse organiseeritus

E
N

osaliselt selge; minimaalne
organiseeritus

ebaselge VÕI korrapäratu

Tugevad küljed:

*Vajalik auhindadele kandideerimise kaalumiseks

Uurimistöö

peamiselt selge;
peamiselt organiseeritud

Innovatiivne lahendus

väga köitev JA äärmiselt
loominguline

selge JA hästi organiseeritud

Esitlus
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