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Előadás

Megoldási javaslat

Helyzet elemzése

1

2

3

4

Releváns adatok
használata

A csapat túlnyomórészt irreleváns adatokat
használt

A csapat kicsivel több irreleváns adatot
használt, mint relevánsat

A csapat több releváns adatot használt, mint
irrelevánsat
A csapat csak releváns adatot használt

Elemzési eszközök
használata

A csapat nem használt elemzési eszközöket,
vagy túlnyomórészt rosszul

A csapat megalapozott következtetések
levonásához túl kevés elemzési eszözt
használt, de azokat túlnyomórészt jól

A csapat elégséges, de nem megfelelő számú
elemzési eszközt használt, de azokat
A csapat megfelelő számú elemzési eszközt
túlnyomórészt helyesen
használt, és mindegyiket helyesen

Releváns
következtetések
levonása

A csapat túlnyomórészt irreleváns
következtetéseket vont le

A csapat kicsivel több irreleváns
A csapat több releváns következtetést vont
következtetést vont le, mint relevánsat, vagy le, mint irrelevánsat, és nem hiányzott fontos A csapat csak releváns következtetéseket
hiányzott néhány fontos következtetés
következtetés
vont le, és nem hiányzott fontos következetés

Kreativitás és egyediség

A csapat megoldása a történelem
újrajátszása

A csapat megoldásában vannak releváns
saját elemek, de nagy részük olyan tudáson
vagy eseményen alapul, amely a valóságban
a döntési pont után következett be, vagy vált
ismertté

A csapat megoldásában vannak releváns
saját elemek, de kis részük olyan tudáson
vagy eseményen alapul, amely a valóságban
a döntési pont után következett be, vagy vált
ismertté

A csapat megoldása túlnyomórészt saját
elemekből áll, vagy helyesen és meggyőzően
bemutatja, hogy miért a valós történelmi
döntés volt a lehető legjobb döntés

Megvalósíthatóság,
realitás

A csapat megoldása sok anakronisztikus vagy
az emberi természetnek ellentmondó elemet
tartalmaz, vagy a sikerhez sok véletlen
A csapat megoldása teljesen anakronisztikus, tényezőnek kellene tökéletesen
vagy ellentmond az emberi természetnek
összejátszania

A csapat megoldása nem teljesen, de
többnyire korhű, és többnyire összhangban
van az emberi természettel, és nem kell sok
véletlen tényezőnek összeállnia a
megvalósuláshoz (vagy megfelelően kezelik a
kockázatokat)

A csapat megoldása korhű, az emberi
természettel összhangban van, és nem kell
sok tényezőnek szerencsésen összeállnia a
megvalósuláshoz (vagy megfelelően kezelik a
kockázatokat)

Kidolgozottság

A csapat a megoldásában csak stratégiai
(rész)célokat vázol fel, de nem tér ki azok
konkrét megvalósítására, se kockázataira (pl.
„győztes háborút kell vívni Franciaország
ellen”)

Struktúra és vizualitás

Az előadás követi a megfelelő struktúrát, és
vannak oldalszámok, beszélő diacímek,
Az előadás nem követi a „probléma
tartalomjegyzék, valamint az egyes tartalmi
lokalizálása -> megoldási javaslat ->
részek világosan elkülöníthetők egymástól a
kockázatok ismertetése, kezelése” struktúrát prezentáció megtekintése közben is

Előadásmód

Az éppen nem beszélő csapattagok nem
tisztelik meg figyelmükkel saját csapatukat
és a zsűrit

Az éppen nem beszélő csapattagok
megtisztelik figyelmükkel saját csapatukat és
a zsűrit, és a csapat nem egy előre szóról
szóra megtanult szöveget mond vissza, vagy Minden alsóbb feltétel teljesül, és a csapat
azt nem zavaróan teszi
magabiztos, de nem beképzelt

Minden alsóbb feltétel teljesül, és a csapat
előadását kellemes hallgatni

Összkép

A zsűri biztosan nem kérné ki a csapat
véleményét egy fontos döntésben

A zsűri valószínűleg nem kérné ki a csapat
véleményét egy fontos döntésben, de
megvan rá az esély

A zsűri nagyon szívesen kikérné a csapat
véleményét minden fontos döntés előtt

A csapat a megoldásában kitér néhány
stratégiai (rész)cél gyakorlati elérési
A csapat a megoldásában kitér a stratégiai
módjára, de nagyrészt figyelmen kívül hagyja (rész)célok gyakorlati elérési módjára, és a
a kockázatokat
legtöbb, de nem az összes kockázatot kezeli

A csapat részletesen kitér a stratégiai
(rész)célok gyakorlati elérési módjára, és
nem hagy kezeletlenül kockázatot

Minden alsóbb feltétel teljesül, és nincsenek
vízjeles képek, nincs túl sok írás a diákon, a Minden alsóbb feltétel teljesül, és a
könnyen áttekinthető ábrák dominálnak
prezentációt áthatja az igényesség

A valószínűleg kikérné a csapat véleményét
egy fontos döntésben

