DK SCOREKORT:

FORSKNING

Holdnummer:

Holdnavn:

FORSLAG TIL SPØRGSMÅL:
- Hvilke problemstillinger har I arbejdet med, og hvordan kom I frem til denne problemstilling?
- Hvilke kilder har I hentet information fra?
- Hvad er nyskabende ved jeres ide?
- Hvordan har vejlederen fulgt op på jer i projektperioden?
Fri vurdering/notat/kommentar til holdet: (Noget positivt og konkret, som holdet kan tage med sig videre)

GLOBAL INNOVATION AWARD
Global Innovation Award (GIA) uddeles hvert år i juni i USA. Prisen går til et hold som har en særligt innovativ idé
med et stort potentiale, og GIA er til for at opfordre holdene til at arbejde med deres løsninger udover den aktuelle
sæson, og overføre dem til den virkelige verden.
Hvis dommergruppen mener at dette hold har en særligt innovativ idé, kan de krydse af i boksen.

I turneringer med 18 hold eller flere uddeles der 10 priser. I turneringer med 17 hold eller færre uddeles der 7 priser

FORSKNING

0-2 points - ingen grad af målopnåelse

Ingen defineret problemstilling.

Ingen analyse. Projektet favner
snævert.
Generelt lille forståelse af tema.

Ingen grad af nyskabelse/brug af
eksisterende løsning.

Ikke taget hensyn til produktion;
omkostninger, distribution, salg
osv.

Dårligt forberedt.
Dårlig organisering og præsentation.

Ingen kildehenvisning.

Kriterier

Definition af problemstilling

Analyse og forståelse af tema

Innovativ/forbedret løsning

Fra ide til virkelighed

Engagerende præsentation

Kilder
Der er brugt nogle kilder.

Ikke særlig engagerende
præsentation. Delvist manglende
organisering og/eller forberedelse.

Der findes en plan, men den er
meget mangelfuld. Ikke gennemtænkt/realistisk.

Lille grad af nyskabelse/forbedring
af eksisterende løsning.

Nogen analyse er foretaget.
Projektet favner lidt snævert.
Begrænset forståelse af tema.

Noget uklar definition.

3-5 points - lille grad af målopnåelse

God brug af kilder.

En god præsentation, som engagerer. Tydelig organisering og godt
forberedt.

En noget mangelfuld plan for realisering. Vigtige hensyn (som f.eks.
omkostninger) er ikke medtaget.

Nyskabende løsning/forbedring af
eksisterede løsning.

God dybdeanalyse. Godt projekt.
God forståelse af tema.

Tydeligt defineret problemstilling,
men uklar afgrænsning.

6-8 points - stor grad af målopnåelse

Meget god brug af kilder
henvisninger.

Meget engagerende og kreativ
præsentation. Tydelig organisering
og meget godt forarbejde. Særdeles god brug af hjælpemidler

God planlægning og genemtænkt plan for at få produktet realiseret. Der er taget højde for alle
hensyn vedrørende produktion.

Nyskabende/forbedret løsning
med potentiale til forøget værdiskabelse.

Meget god dybdeanalyse. Projektets omfang er stort.

Tydeligt defineret problemstilling
og godt afgrænset.

9-10 points - meget stor grad af målopnåelse

Udfyld point 0-10

