Projektityö

Joukkue:
Arvioinnin suorittaja:

Ohjeet: Merkitse selvästi kunkin osaamisalueen osalta, mikä annetuista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten joukkueen suoritusta.
Mikäli suoritus jää näiden alle, merkitään EI (Ei suoritusta).
Kirjaa kommenttikenttiin mahdollisimman monta kehitysehdotusta, sekä arvioinnissa joukkueen eduksi huomioitavaa havaintoa.
Ympyröi lopuksi alareunan vaihtoehdoista joukkueen vahvin osaamisalue.
Tämä dokumentti on perustuu englanninkieliseen alkuperäisjulkaisuun: Ristiriitatapauksissa pätee englanninkielinen teksti.

Aloitteleva

Kehittyvä

tutkittava ongelma ei käy selvästi ilmi;
muutamia yksityskohtia

käytetty vain yhtä tyyppiä; ongelman
taustoihin tutustuminen minimaalista

Tutkimus

varsin selkeä ja yksityiskohtainen
kuvaus

hyvin tarkka ja selkeä; yksityskohtainen
kuvaus

kahta tyyppiä; muutamia lähteitä
mainittu

kolmea tyyppiä;
monia lähteitä, mukaanlukien
asiantuntijoita

vähintään neljää tyyppiä, mukaanlukien
asiantuntijoita; käytetty lähdeaineisto on
laaja-alainen ja kattava

Miten syvällisesti joukue on tutkinut ja analysoinut ongelmaa

Ongelman analysointi
EI

ongelma kuvattu osittain; yksityiskohtia
puuttuu

Käytetyt lähteiden tyyppien (esim. kirjat, lehdet, internet, raportit jne), sekä merkittävimpien yksittäisien
lähteiden, mukaanluettuna asiantuntijalähteiden luettelo

Taustatiedon hankkiminen
EI

Esimerkillinen

Tutkittava ongelma on kuvattu ja rajattu selkeästi

Ongelman tunnistaminen *
EI

Taitava

vähäinen panostus tutkimiseen; joukkue vähäinen panostus tutkimiseen; joukkue
ei ole analysoinut ongelmaa
on analysoinut ongelmaa

joukkue on tutkinut ja analysoinut
ongelmaa

joukkue on tutkinut ja analysoinut
aihetta laajasti

Missä määrin joukkue on analysoinut nykyisiä ratkaisuja, mukaanlukien ponnistelut joukkueen oman
ratkaisunsa omaperäisyyden todentamiseksi

Tunnetut ratkaisut

selvitystyötä on tehty minimaalisesti;

EI joukkue ei ole analysoinut ratkaisunsa

joukkue on tehnyt riittävän
selvitystyön ja analyysin

joukkue on tehnyt kattavan ja laajan
selvitystyön,sekä analyysin

Comments

omaperäisyyttä

selvitystyötä on tehty minimaalisesti;
joukkue on analysoinut jonkin verran
ratkaisunsa omaperäisyyttä

Esitys ratkaisusta perusteluineen on toteutettu selkeästi ja havainnollisesti

EI

esitys on vaikeaselkoinen

tunnettu ratkaisu / sovellus

kaikki ymmärtävät helposti

ratkaisu / sovellus sisältää yhden tai
useampia omaperäisiä elementtejä

uusi ratkaisu /sovellus

uusi ratkaisu /sovellus johon liittyy
potentiaalia tuottaa huomattavaa
lisäarvoa

Toteuttamiseen liittyvien tekijöiden huomioiminen (kustannukset, valmistuksen helppous, jne.)

Toteutus
EI

ymmärrettävä esitys

Missä määrin joukkueen ratkaisu vaikuttaa ongelmaan parantamalla nykyisiä ratkaisuja, hyödyntämällä uudella
tavalla johonkin ihan toiseen ongelmaan kehitettyä ratkaisua, tai ratkaisemalla ongelman täysin uudella tavalla

Innovaatio
EI

ratkaisu jää osin epäselväksi

tekijöitä on huomioitu minimaalisesti

joitakin tekijöitä on huomioitu

tekijöitä on harkittu huolella; ehdotettuun
tekijöitä on harkittu huolella ja ehdotettu
ratkaisuun liittyy vielä joitakin
ratkaisu on toteutuskelpoinen
kysymyksiä

Comments

Innovatiivinen ratkaisu

Ratkaisu ongelmaan *

Missä määrin joukkue on pyrkinyt ennen turnausta edesauttamaan muidenkin joukkueiden menestystä
esimerkiksi jakamalla projektityön tiimoilta kertynyttä tietoutta

Jakaminen*
EI

yhdelle henkilölle

Luovuus

EI

usealle henkilölle tai ryhmälle, jotka
saattoivat myös hyötyä tästä

Esityksen suunnittelussa ja esittämisessä on käytetty mielikuvitusta

esitys on lattea TAI mielikuvitukseton

Esityksen vaikuttavuus

yhdelle henkilölle tai ryhmälle, joka
saattoi myös hyötyä tästä

esitys on valloittava TAI kekseliäs

esitys on valloittava JA kekseliäs

esitys on erittäin valloittava JA
poikkeuksellisen kekseliäs

enimmäkseen selkeä ja organisoitu

selkeä ja hyvin organisoitu

Esitystapa ja esityksen organisointi

epäselvä TAI organisoimaton

osittain selkeä; minimaalisesti
organisoitu

Comments

Esitys

EI

yhdelle ryhmälle

Vahvin osa-alue:

Tutkimus

Innovatiivinen ratkaisu

*Edellytetään kaikilta palkittavilta
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