מחוון לפרס החדשנות העולמי
FIRST LEGO League Challenge
מס' הקבוצה

חדר שיפוט

שם הקבוצה

הנחיות
על השופטים לסמן משבצת אחת בכל שורה ,על מנת להעריך את רמת ההישגים של הקבוצה .אם הקבוצה מדגימה הישגים
למופת ,יש לכתוב הערה קצרה במשבצת למופת.

מתפתחת
2

מתחילה
1

למופת
4

מצטיינת
3

נמקו כיצד הקבוצה התבלטה למופת

זיהוי – הקבוצה זיהתה בעיה והגדירה אותה בברור.
הבעיה אינה מוגדרת באופן
ברור

הגדרת הבעיה ברורה באופן
חלקי .נשארות כמה שאלות

הגדרת הבעיה ברורה
לגמרי ,נתמכת על ידי עדות
ממקורות רבים

השפעת החדשנות – לפתרון הקבוצה יש השפעה על קהל היעד והקבוצה מבינה באופן מעמיק איך הפתרון שלה משפר את איכות החיים של
המשתמשים בו.
היתכנות ההשפעה של
היתכנות ההשפעה של
היתכנות ההשפעה של
הפתרון על קהל היעד ברור
הפתרון על קהל היעד ברור
הפתרון על קהל היעד אינו
לגמרי ,הודגם שיש לו ערך
באופן חלקי ,יתכן שיש לו
ברור ,ערך מוסף מינימלי
מוסף
ערך מוסף
יצירה – הקבוצה פתחה רעיון מקוריו/או התבססה על אחד קיים ,באמצעות תהליך שכלל בחינה וסינון פתרונות חלופיים והיתכנות הפתרון.
הקבוצה השתמשה באופן תכליתי בדגם או סרטוט להמחשת הפתרון שלה. .
תהליך הפיתוח טעון שיפור

תהליך הפיתוח שיטתי
ומוסבר היטב

תהליך הפיתוח כולל הערכה
ואימות בשלבים רבים

סרטוט או דגם פשוטים
יחסית ,עוזרים להדגים את
הפתרון ויתכן שסייעו
בתהליך הפיתוח

סרטוט או דגם מפורטים,
עוזרו להדגים את הפתרון
וסייעו בתהליך הפיתוח

סרטוט או דגם מפורטים,
עוזרו בברור להדגים את
הפתרון כשהפונקציונליות
שלהם (כולל מרכיבים ,אם
רלוונטי) שימשה באופן
מקצועי בתהליך הפיתוח

יישום – התחשבות בגורמים המשפיעים על היישום (כמו עלות ,קלות הייצור ,תכנית עסקית וכד').
הגורמים נשקלו היטב,
הגורמים נשקלו היטב,
נשקלו חלק מהגורמים ,יתכן
היתכנות אושרה על ידי
נשאר מספר שאלות לגבי
שהפתרון אפשרי
מומחים בתחום
היישום
הנעה ליישם – הקבוצה מדגימה הנעה ליישום (רעיון ברור של השלבים הבאים או התיעצות עם מומחים מעבר לייצור עצמו – תכנית עסקית ,שיווק,
עיצוב וכד' ,או מדגימה רצון איתן לראות שיפור של בעיית קהל היעד על ידי הפתרון שלה
סמנו אם הודגם
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