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teľnosť

Prezentácia

Udrža-

Inovatívne
riešenie

Analýza

Výborne

Dobre

Ako-tak

Treba zlepšiť

Životný priestor je
Životný priestor je
Životný priestor je nejasný a
zvolený precízne a sedí s dostatočne jasný a
témy FLL sa týka iba chabo
témou FLL
dostatočne sa týka témy FLL

Životný priestor nie je
definovaný alebo sa netýka
témy FLL

Pripravený podrobný
zoznam spôsobov
dopravy v životnom
priestore

Pripravený dobrý zoznam
spôsobov dopravy v
životnom priestore

Pripravený krátky,
fragmentovaný zoznam
spôsobov dopravy v životnom
priestore

Nie je pripravený zoznam
spôsobov dopravy v životnom
priestore

Výborný výber jedného
spôsobu dopravy

Výber jedného spôosobu
dopravy

Výber viacerých spôsobov

Žiaden výber spôsobu dopravy

Kritický pohľad na
rôzne aspekty
zvoleného spôsobu
dopravy

Kritický pohľad na niektoré
aspekty zvoleného spôsobu
dopravy

Kritický pohľad na jeden
aspekt zvoleného spôsobu
dopravy

Žiadna analýza
problematických aspektov
zvoleného spôsobu dopravy

Interview s expertami z
rôznych oblastí

Interview s expertami z
jednej oblasti

Pokúsili sa o interview s
expertom z jednej oblasti

Žiadne interview s expertami

Použitie širokého
spektra zdrojov z
rôznych druhov medií

Použitie širokého spektra
zdrozjov z jedného druhu
médií (napr. Internet)

Menšie množstvo zdrojov

Nepoužité žiadne zdroje

Riešenie je inovatívne a Riešenie je dobre vysvetlené Dielčie riešenie, nejaká
využíva poznatky vedy a/ a využíva niektoré poznatky obmedzená časť poznatkov
alebo techniky
vedy a/alebo techniky
vedy a/alebo techniky

Nie je ponúknuté žiadne
riešenie

Riešenie sa opiera o
pevné dáta

Riešenie podporujú
adekvátne dáta

Obmedzené alebo slabé dáta
podporujú zvolené riešenie

Nie sú uvedené žiadne dáta,
ktoré by podporovali riešenie

Riešenie je unikátne a
vzťahuje sa na zvolený
životný priestor

Riešenie je precízne a
vzťahuje sa na zvolený
životný priestor

Riešenie neurčité a vzťahuje
sa k životnému priestoru iba
voľne

Riešenie sa nevzťahuje na
životný priestor

Udržateľnosť je pevne
obsiahnutá v riešení a v
postojoch tímu

Udržateľnosť je súčasťou
Udržateľnosť je súčasťou
väčšiny podrobností riešenia
riešenia a postojov tímu
a postojov tímu

Žiadna udržateľnosť riešenia

Usporiadaná
prezentácia s jasným
úvodom, jadrom a
záverom, logický sled

Prehľadne zorganizovaná
prezentácia, logický sled
alebo súvislosť by sa dala
zlepšiť

Slabo zorganizovaná
prezentácia

Neusporiadaná prezentácia

Všetci členovia tímu sa
zapojili

Väčšina členov tímu sa
zapojila

Menej ako polovica tímu sa
zúčastnila

Prezentácia iba jedného člena
tímu

Vhodne zvolené vizuálne
Vizuálne pomôcky a materiál Neúčinné vizuálne pomôcky
pomôcky a podporný
dopĺňa prezentáciu
alebo podporný materiál
materiál

Žiadne vizuálne pomôcky
alebo podporný materiál

Vynikajúca tvorivosť

Tvorivosť

Tvorivosť v obmedzenej miere

Chýba nadšenie a tvorivosť

Jednoznačne práca detí
od začiatku do konca
vrátane všetkých
vizuálnych pomôcok a
podporného materiálu

Bez zásahu dospelého, ale
ťažkosti s prípravou a
uprataním vo vymedzenom
čase

Zjavné zásahy dospelého

Priveľa zásahov dospelého

Vynikajúco využitý čas

Správna dĺžka

Mierne dlhšie alebo kratšie

Pridlhé alebo príliš krátke
počet v stĺpci

* v každom riadku označte jednu možnosť

Poznámky:

