“Bizness24h” 2022.gada 1.kārtas vērtēšanas kritēriji īpašajam piedāvājumam skolotājiem.

KONKURSA “BIZNESS24H” 1.KĀRTAS “GADĪJUMA IZPĒTE” SKOLĒNU VĒRTĒJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU
PIEMĒROŠANAS METODIKA
Vispārīgie nosacījumi “Bizness24h” 1.kārtas skolēnu vērtējumu vērtēšanas kritēriju piemērošanai:
1. Vērtētājam jānovērtē atbilstība vērtēšanas kritērijiem, balstoties uz dalībnieku sniegtajiem uzdevumiem.
2. Vērtējot uzdevuma atbilstību kritērijiem, jāņem vērā uzdevumos sniegtās informācijas pamatojums. Vērtējumu nevar balstīt uz pieņēmumiem
vai citu informāciju, kas pieejama vērtētājam.
Zemāk pievienotie vērtēšanas kritēriji attiecas tikai uz atzīmes piemērošanu, izmantojot īpašo piedāvājumu skolotājiem. Lai mazinātu negodīgu
konkurenci un 1.kārtas uzdevumu neatklāšanu ātrāk kā konkursa dienā 2.februārī, konkrēti jomas profesionāļu vērtēšanas nosacījumi netiek atklāti,
tie būs pieejami konkursa “Bizness24h” mājaslapā 1.kārtas norises dienā – 2022.gada 2.februārī.
Vērtēšanas sistēma
SKOLĒNU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
1.

Uzdevumi iesniegti tiem paredzētajā laikā

Maksimālais iegūstamais
punktu skaits un punktu
piešķiršanas kārtība
(0 – 12)•7

Skaidrojums atbilstības noteikšanai
Katram no 6 uzdevumiem (visi, izņemot papilduzdevumus)
piemērojams kritērijs atbilstoši šādiem nosacījumiem:
„2” ir iesniegts norādītajā termiņā.
“1” ir iesniegts, taču nokavēts norādītais termiņš.
„0” nav iesniegts.
Ja uzdevums tiek iesniegts vēlāk par 1 astronomisko stundu,
konkrētais uzdevums netiek vērtēts un saņem 0 punktu.
Saskaitot katrā uzdevumā iegūto punktu skaitu atbilstoši laika
kritērijam (0-2), iegūstams 6 uzdevumu kopējais punktu skaits (0-12).

2.

Ir izpildīti
nosacījumi

visi

uzdevumā

prasītie

(0 – 12)•9

Vērtēšanas kritērijam piemērojams koeficients •7, lai mazinātu
atkarību no iepriekš iegūtā zināšanu līmeņa un izlīdzinātu skolēnu
iegūto vērtējumu 1.kārtas dienas garumā.
Katram no 6 uzdevumiem (visi, izņemot papilduzdevumus)
piemērojams kritērijs atbilstoši šādiem nosacījumiem:
„2” ir izpildīti visi uzdevumā prasītie nosacījumi.
“1” ir daļēji izpildīti visi uzdevumā prasītie nosacījumi.
„0” nav izpildīti uzdevumā prasītie nosacījumi.
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Saskaitot katrā uzdevumā iegūto punktu skaitu atbilstoši prasīto
nosacījumu izpildei (0-2), iegūstams kopējais punktu skaits (0-12).
Vērtēšanas kritērijam piemērojams koeficients •9, lai mazinātu
atkarību no iepriekš iegūtā zināšanu līmeņa un izlīdzinātu skolēnu
iegūto vērtējumu 1.kārtas dienas garumā.

3.

Jomas profesionāļu vērtējums
(konkrēti nosacījumi un prasības jomas profesionāļu vērtējumam tiks publicētas konkursa 1.kārtas dienā 2022.gada 2.februārī)

3.1.

Mājasdarbs

0-4

3.2.

Tirgus izpēte

0 - 18

3.3.

Ideju radīšana

0 - 10

3.4.

Ideju izvērtēšana

0 - 20

3.5.

Prototipēšana un testēšana

0-4
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3.6.

Mārketinga aktivitātes

0 - 10

3.7.

Nepieciešamo finanšu aprēķināšana

0-6

3.8.

Gala prezentācija

0 - 13

Piezīmes:
Uzdevumu iesniegšana laikā sastāda 30% no vērtējuma.
Uzdevumā prasīto nosacījumu izpildīšana sastāda 39% no vērtējuma.
Jomas profesionāļu vērtējums sastāda 31% no vērtējuma.

Norādītie vērtēšanas kritēriji attiecas tikai uz atzīmes piešķiršanu komandām, kas tiks nosūtītas skolotājiem par pieteiktajiem
dalībniekiem, izmantojot īpašo piedāvājumu skolotājiem. Komandu izvērtējumu tikšanai uz 2. kārtu nosaka “KONKURSA
“BIZNESS24H” 1.KĀRTAS “GADĪJUMA IZPĒTE” VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU PIEMĒROŠANAS METODIKA”, kas būs pieejama
konkursa “Bizness24h” mājaslapā 1.kārtas norises dienā – 2022.gada 2.februārī.

