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ОЦІНОЧНА ШКАЛА ДЛЯ ЗАЯВОК

1. Завдання 1А і 1Б

Mакс.
бал

1.1. Чи заповнений список з трьома проектами?
……/ 2

1.2. Чи подане пояснення вибору?
……/ 3
Примітка 1: 3 бали будуть виставлені тільки в тому випадку, якщо буде надане чітке пояснення
вибору всіх трьох проектів.

1.3. Чи коротка історія, зображена у коміксі, відображає суть проекту, чи містить ……/20
ідею співпраці (проекти співпраці повинні приносити користь для людей по обидві
сторони кордону). Наскільки комікс є креативним (оригінальним, цікавим)?
Примітка 2: Враховується як спосіб інтерпретації обраного проекту, так і використані засоби
(«художня цінність»)

Загальний бал:

……/ 25

2. Завдання 2

Mакс.
бал

2.1 Що вибрані тобою предмети розкажуть про вас, ваш край, життя в 2015 р.
комусь, хто відкриє капсулу часу за 100 років? Чи вибрані предмети стануть
надійним
джерелом
інформації?
Наскільки
креативною
(цікавою,
оригінальною) є ідея капсули?
2.2 Послання/повідомлення для майбутніх поколінь – якою є його мета, значимість,
що важливе скаже воно про своїх авторів – ким ми є які наші цінності, чи
відображені в посланні наші емоції?
Загальний бал:

……/ 15

……/ 5

……/ 20

3. Завдання 3 (кожна пропозиція оцінюється окремо)

Mакс.
бал

Гра 1 і 2
3.1 Наскільки креативною є ідея гри (оригінальною, захоплюючою)?
……/ 5

3.2 Методологія: чи легко зрозуміти загальні правила, чи заходи, запропоновані в
грі є практичними та реальними в часі?
3.3 Навчальний та транскордонний ефект: чи зможуть учасники з різних країн
навчитися один від одного, якщо будуть грати в одній команді під час змагань? Чи
зможуть вони діяти разом в грі та робити особистий внесок доля досягнення
результату своєї транскордонної команди?
Загальний бал (за одну гру):
Загальний бал (за дві гри):
4. Завдання 4

……/ 5
……/ 10

……/ 20
……/ 40
Mакс.
бал

Оцінюється привабливість та творчий підхід (0-5 пунктів), реалістичність
виконання проекту (0-5 пунктів), життєздатність результатів проекту (0-5 пунктів)
Загальний бал:

……/ 15

Максимальний загальний бал:

……/100

……/ 15

