PHỤ LỤC 02
TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM CỦA CUỘC THI
***
A. VÒNG SƠ LOẠI
(Điểm của mỗi tiêu chí là số nguyên)
TIÊU CHÍ

CHI TIẾT

ĐIỂM

Tính cần thiết

Hướng tới việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống

10

Tính mới

Thể hiện rõ tính mới so với các đề tài trước đây của cuộc thi

20

Xác định rõ các công cụ cần thiết sử dụng

20

Đội thi có đủ năng lực để hoàn thành đề tài

20

Xác định rõ tiến trình thực hiện dự án

10

Có sự phân công rõ ràng nhiệm vụ các thành viên trong đội

10

Trình bày rõ ràng, mạch lạc, lưu loát

10

Tính khả thi

Kế hoạch thực hiện
Thuyết trình

TỔNG ĐIỂM

100

B. VÒNG CHUNG KẾT
(Điểm của mỗi tiêu chí là số nguyên)
CHI TIẾT

TIÊU CHÍ

ĐIỂM

Tính cấp thiết

Hướng tới việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống

10

Tính mới

Thể hiện rõ tính mới so với các đề tài trước đây của cuộc thi

10

Mức độ hoàn thiện của sản phẩm so với kế hoạch dự kiến

10

Sản phẩm có cấu trúc, bố cục, thiết kế phù hợp, đẹp mắt

10

Sản phẩm có khả năng triển khai trong thực tiễn cao

20

Trình bày rõ ràng, mạch lạc, lưu loát

10

Sáng tạo trong hình thức trình bày

10

Nội dung trưng bày phù hợp với đề tài của nhóm

10

Mức độ hoàn thiện
Tính thẩm mỹ
Khả năng ứng dụng
Thuyết trình

Gian trưng bày

Bài trí gọn gàng, đẹp mắt, thuận tiện cho việc giới thiệu thông tin
đến người tham quan.
Trò chơi, hoạt động trải nghiệm thú vị, thu hút người tham quan
TỔNG ĐIỂM

5
5
100

