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Koulukarsinnan arviointilomake
Tätä yksinkertaistettua arviointilomaketta käytetään koulun sisäisissä karsinnoissa.

Joukkuuen numero

Joukkueen nimi
Kehittyvä

Discovery
Innovation

TIEDEPROJEKTI

Ongelman tutkiminen ja ratkaisu
kaipaavat vielä lisäpanostusta.
Lähteitä tai asiantuntijoita ei ole
käytetty.
Esitetty ratkaisu on jo olemassa.
Idean arviointi/testaus ja
kehittäminen ovat jääneet vähälle
huomiolle.

Communication

Idean esittely kaipaa vielä
kehitystyötä ja harjoittelua.
Esityksestä ei käy ilmi, kuinka
ratkaisu auttaisi muita.

Taitava

Esimerkillinen

Kehitetty olemassa olevaa
ratkaisua, selkeä ongelma.
Projektityössä käytetyt
lähteet on nimetty.

Ongelman kuvaus on selkeä ja
ratkaisu on erityinen. Työssä
on käytetty useita lähteitä ja
asiantuntijan apua.

On kehitetty oma kekseliäs
ratkaisu tai parannus
tunnettuun ratkaisuun.
Arviointien tai testien
tuloksia on otettu huomioon.

Ratkaisun arviointi/testikäytäntö
on hyvin määritelty ja syste
maattinen. Ideaa on kehitetty
saatujen tuloksien avulla.

Luova ja mielenkiintoinen
esitys. Esityksestä käy
ilmi kuinka ratkaisu auttaisi
muita.

Esitys on esitetty myös
asiantuntijoille.
Siitä käy selkeästi ilmi kuinka
ratkaisu parantaisi maailmaa.

Robotin rakennetta on testattu. Perusteellisesti testattu ja pitkälle
kehitetty rakenne.
Ohjelmoinnissa käytetty
Ohjelmoinnissa on käytetty
peruskomentoja tehokkaasti.
tehokkaasti myös kehittyneitä
rakenteita ja komentoja.

Robotin rakenne, ohjelmat ja
strategia perustuvat valmiisiin
malleihin. Mainittavia muutoksia
näihin, tai omia ideoita ei ole.

Robotin rakennetta tai
ohjelmaa on selvästi muokattu
omien ideoiden pohjalta.
Selkeä strategia tehtävien
ratkaisemiseksi.

Robotin suunnittelu ja ohjelmat
ovat innovatiivisia. Strategia
tehtävien ratkaisemiseksi on
tehokas ja hyvin määritelty.

Joukkueella on selkeä käsitys
robotin suunnittelusta ja
strategia 1  2 tehtävän
suorittamiseen.

Joukkueella on selkeä käsitys
robotin suunnittelu ja testaus
prosessista. Tarkkaan mietitty
strategia useiden tehtävien
suorittamiseen.

Kaikki joukkueen jäsenet ovat
osallistuneet kaikkiin haasteen
osioihin. Ydinarvoihin on
selvästi perehdytty.

Kannustaa ja auttaa aina muita,
myös kauden ulkopuolella ja yli
joukkuerajojen. Ydinarvoja
sovelletaan niin kauden aikana
kuin sen ulkopuolellakin.

Innovation

Haasteita kohdattaessa on hyö
dynnetty 01 ydinarvoa. Ohjaa
jan apu ja neuvot ovat tärkeitä
joukkueelle niin tehtäviä kuin on
gelmatilanteitakin ratkottaessa.

Haasteita kohdattaessa on
hyödynnetty useita ydinarvoja.
Omatoiminen joukkue joka ei
juuri tarvitse ohjaajan apua.

Haasteita kohdattaessa on
hyödynnetty kaikkia ydinarvoja.
Joukkue on persoonallinen ja
työskentelle itsenäisesti.

Communication

Kehittyvä keskinäinen kunnioitus
ja yhteishenki. Kehittyvä oikeu
denmukaisuuden, rehellisyyden
ja toisten auttamisen
(Coopertition) ymmärrys.

Hyvä yhteishenki ja keskinäinen
kunnioitus. Selkeä ymmärrys
oikeudenmukaisuuden,
rehellisyyden ja toisten auttamisen
(Coopertition) merkityksestä.

Joukkueen tekemisestä käy ilmi
hyvä yhteishenki ja keskinäinen
kunnioitus myös yli joukkuerajojen,
sekä oikeudenmukaisuuden,
rehellisyyden ja toisten auttamisen
(Coopertition) sisäistäminen.

Discovery
Innovation
Communication

ROBOTIN SUUNNITTELU

Robotin testaaminen on jäänyt
vähälle huomiolle. Ohjelmointi
on tehty peruskomennoilla,
mutta robotin toimintavarmuus
kaipaa vielä kehittelyä.

Robotin suunnittelun tuntemus
on vähäistä. Joukkueella ei ole
selkeää strategiaa tehtävien
ratkaisemiseen.

Discovery

Osa joukkueen jäsenistä on
tehnyt enimmän osan työstä.
Joukkue on aloittanut
ydinarvoihin tutustumisen.

YDINARVOT
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