NO DOMMERSKJEMA:

FORSKNING

Lagnummer:

Lagnavn:

FORSLAG TIL SPØRSMÅL:
- Hvilke problemstillinger har dere jobbet med og hvordan kom dere frem til denne problemstillingen?
- Hvilke kilder har dere hentet informasjon fra?
- Hva er nyskapende med deres idé?
- Hvordan har veilederen fulgt dere opp i prosjektperioden
Fri vurdering/ notat / Kommentar til laget: (Noe positivt og konkret som laget kan ta med seg videre)

GLOBAL INNOVATION AWARD
Global Innovation Award (GIA) deles ut i USA i juni hvert år. Prisen går til et lag som har en spesielt innovativ i idé
med stort potensiale, og GIA er til for å oppfordre lagene til å arbeide med sine løsninger utover den aktuelle
sesongen, og overføre dem til den virkelige verden.
Dersom dommergruppen mener at dette laget har en spesielt innovativ idé, kan de hake av i boksen.

I turneringer med 18 lag eller mer deles det ut 10 priser. I turneringer med 17 lag eller færre deles det ut 7 priser.

FORSKNING

0-2 poeng - Ingen grad av måloppnåelse

Ingen problemstilling definert.

Ingen analyse. Prosjektet favner
smalt.
Generelt liten forståelse av tema.

Ingen grad av nyskapning/ bruk av
eksisterende løsning.

Ikke tatt hensyn til produksjon;
kostnader, distribuering, salg etc.

Dårlig forberedt.
Dårlig organisering og fremføring.

Ingen kildehenvisning.

Kriterier

Definisjon av problemstilling

Analyse og forståelse av tema

Innovativ/ forbedret løsning

Fra idé til virkelighet

Engasjerende presentasjon

Kilder
Noen kilder er brukt.

Lite engasjerende presentasjon.
Noe manglende organisering og/
eller forberedelse.

En plan eksisterer, men er meget
mangelfull. Ikke gjennomtenkt/
realistisk.

Liten grad av nyskapning/
forbedring av eksisterende
løsning.

Noe analyse er gjort. Prosjektet
favner noe smalt. Begrenset
forståelse av tema.

Noe uklar definisjon.

3-5 poeng - liten grad av måloppnåelse

God kildebruk.

En god presentasjon som engasjerer. Tydelig organisering og godt
forberedt.

En noe mangelfull plan for realisering. Viktige hensyn (som f.eks
kostnader) er ikke tatt med.

Nyskapende løsning/ forbedring
av eksisterede løsning.

God dybdeanalyse. Godt prosjekt.
God forståelse av tema.

Tydelig definert problemstilling,
men uklar avgrensning.

6-8 poeng - stor grad av måloppnåelse

Meget god kildebruk/ henvisninger.

Meget engasjerende og kreativ
presentasjon. Tydelig organisering
og meget godt forarbeid. Særskilt
god bruk av hjelpemidler.

God planlegging og gjennomtenkt plan for å få produktet
realisert. Alle hensyn vedrørende
produksjon er tatt.

Nyskapende/ forbedret løsning
med potensialet til økt verdiskapning.

Meget god dybdeanalyse. Meget
god forståelse av tema.

Tydelig definert problemstilling og
godt avgrenset.

9-10 poeng - meget stor grad av måloppnåelse

Fyll inn poeng 0-10

