
HHOOWW  TTOO  SSOOLLVVEE  TTHHEE  

PPRROOBBLLEEMM  

  

SStteepp  11..  CCooaacchheess--RReeaadd  tthhee  PPrroobblleemm  aanndd  

  PPrrooggrraamm  GGuuiiddee  

((FFiirrsstt  22--33  mmeeeettiinnggss,,  hhaavvee  tteeaamm  rreeaadd  tthhee  pprroobblleemm))  
    GGoo  tthhrroouugghh  eeaacchh  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  pprroobblleemm  ccaarreeffuullllyy..  

    MMaakkee  ssuurree  eeaacchh  ppaarrttiicciippaanntt  uunnddeerrssttaannddss  wwhhaatt  iiss  rreeqquuiirreedd  

    GGeenneerraall  iiddeeaass  aarree  OOKK,,  bbuutt  ddoonn’’tt  ffooccuuss  oonn  BBrraaiinnssttoorrmmiinngg  ssoolluuttiioonnss  yyeett  

    UUnnddeerrssttaanndd  hhooww  eeaacchh  ooff  tthhee  ppaarrttss  iinntteerraacctt  

    FFiigguurree  oouutt  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  pprroobblleemm  ((aanndd  tthhee  ssccoorriinngg  eelleemmeennttss))  
  

SStteepp  22..  BBrraaiinn--SSttoorrmm  PPoossssiibbllee  SSoolluuttiioonnss    
((MMeeeettiinnggss  22--55))  

    GGeenneerraattee  lloottss  ooff  iiddeeaass  ((kkeeeepp  ttrraacckk  ooff  tthheemm  oonn  ppaappeerr,,  cchhaallkkbbooaarrdd,,  oorr  

wwhhiitteebbooaarrdd))    

    DDoonn’’tt  eevvaalluuaattee  iiddeeaass  yyeett……  jjuusstt  lliisstt  tthheemm      

    BBrreeaakk  tthhee  pprroobblleemm  ddoowwnn  iinnttoo  mmaannaaggeeaabbllee  ppiieecceess  

    EEnnccoouurraaggee  wwiilldd,,  ccrreeaattiivvee  ssoolluuttiioonnss  
  

SStteepp  33..  SSCCAAMMPPEERR    
((MMeeeettiinnggss  44--66))  

  UUssee  SSCCAAMMPPEERR  ((SSuubbssttiittuuttee,,  CCoommbbiinnee,,  AAddaapptt,,  MMaaggnniiffyy//MMaaggnniiffyy//MMiinniiffyy,,  PPuutt  

ttoo  ootthheerr  uusseess,,  EElliimmiinnaattee,,  RReevveerrssee))  aanndd  ootthheerr  BBrraaiinnssttoorrmmiinngg  tteecchhnniiqquueess  ttoo  

ccoommee  uupp  wwiitthh  mmoorree  iiddeeaass  

    CChhaannggee  tthhee  iiddeeaass,,  ggeenneerraattee  eevveenn  mmoorree  
  

SStteepp  44..  RReeffiinnee  aanndd  EEvvaalluuaattee  IIddeeaass    
((MMeeeettiinnggss  44--66))  

    WWhhiicchh  iiddeeaass  ddooeess  tthhee  tteeaamm  lliikkee  bbeesstt??  

    DDiissccuussss  aanndd  eevvaalluuaattee  iiddeeaass,,  bbuutt  ddoonn’’tt  ccrriittiicciizzee..  

    MMooddiiffyy  iiddeeaass  ttoo  mmaakkee  tthheemm  bbeetttteerr..  
    SSeelleecctt  aa  pprreelliimmiinnaarryy  ssoolluuttiioonn..  

  

SStteepp  55..  DDeetteerrmmiinnee  TTaasskkss  &&  TTiimmeelliinnee    
((MMeeeettiinnggss  55--88))  

    WWhhaatt  ttyyppeess  ooff  ttaasskkss,,  sskkiillllss,,  pprrooppss,,  ccoonnttrraappttiioonnss,,  nneeeeddeedd  ttoo  ccoommpplleettee  tthhiiss  

ssoolluuttiioonn??  

    WWhhoo  aanndd  hhooww  wwiillll  tthheeyy  ddoo  tthheessee  tthhiinnggss??  

    DDeetteerrmmiinnee  aa  bbaassiicc  ttiimmee--lliinnee  ffoorr  ccoommpplleettiinngg  tthhee  ssoolluuttiioonn..  
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    CCoonnttiinnuuee  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  ssoolluuttiioonn  aanndd  rreeffiinnee//rreevviissee  aass  nneeeeddeedd..  
    DDoo  tthhee  iitteemmss  ddeecciiddeedd  uuppoonn  ffiitt  tthhee  pprroobblleemm  ssppeecciiffiiccaattiioonnss??  

  

SStteepp  66..    BBeeggiinn  CCoonnssttrruuccttiioonn  
  ((MMeeeettiinnggss  66--  ??))  

    SSttaarrtt  bbuuiillddiinngg  tthhiinnggss  aanndd  wwrriittiinngg  aa  ssccrriipptt..    EEvvaalluuaattee  nneeww  iiddeeaass  aass  tthheeyy  

aarriissee..  

    TTeesstt  tthhee  ssoolluuttiioonn..  DDooeess  iitt  wwoorrkk??  CCaann  iitt  bbee  mmaaddee  ttoo  wwoorrkk  bbeetttteerr??  

    RReevviissee//rreeffiinnee  ((ccoonnttiinnuuoouussllyy))  aanndd  aass  nneecceessssaarryy..  

  

SStteepp  77..  PPuutt  iitt  TTooggeetthheerr    

((AAtt  lleeaasstt  oonnee  mmoonntthh  bbeeffoorree  TToouurrnnaammeenntt))  
      AAss  pprrooppss,,  ttaasskkss  aarree  nneeaarr  ccoommpplleettiioonn,,  oorr  aarree  ccoommpplleetteedd,,  tteesstt  tthheemm  oouutt..    

      CCoonnttiinnuuee  ttoo  rreeffiinnee//rreevviissee..    DDooeess  iitt  wwoorrkk??  IIss  tthheerree  aa  bbeetttteerr  wwaayy??  

      DDooeess  tthhee  pprrooppoosseedd  ssoolluuttiioonn  ssttiillll  ffiitt  tthhee  pprroobblleemm??  WWhhaatt  pprroobblleemmss  nneeeedd  ttoo  

bbee  ffiixxeedd??  

  

SStteepp  88..  FFiinniisshh  iitt  UUpp  aanndd  PPrraaccttiiccee    

((22--33  MMeeeettiinnggss  BBeeffoorree  TToouurrnnaammeenntt))  
    CCeelleebbrraattee  mmaajjoorr  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  aass  tthheeyy  hhaappppeenn..  

    TTeesstt  tthhiinnggss  oouutt……  ddoo  tthheeyy  wwoorrkk??  CCaann  tthheeyy  wwoorrkk  bbeetttteerr??  

    PPrraaccttiiccee  tthhee  wwhhoollee  sskkiitt..  TTiimmiinngg..    EExxppllaaiinn  hhooww  tthheeyy  ddiidd  iitt??  LLooookk  ffoorr  pprroobblleemm  

ssppoottss..  

    WWhhaatt  hhaappppeennss  iiff  ssoommeetthhiinngg  ggooeess  wwrroonngg??    CCoonnttiinnggeennccyy  ppllaann..  

    RReevviissee//rreeffiinnee..    


