Tímová práca FLL 2014 – BA/BB/KE/ZA/ŽnH
Akí sú:

Výnimoční (4)

Zvládli to (3)

Inšpirácia
Tímová práca

Ešte sa rozvíjajú (2)

dôraz na všetky tri
aspekty je vyvážený

Prístup
(Robot-design, Výskumný projekt, Tímová práca)

Profesionalita s ohľadoplnosťou

Číslo tímu:_____ Názov tímu:_____________
dôraz len na jeden
aspekt

tím má vlastnú identitu, tímové nadšenie alebo
humor, tímové
identita je slabá
povedomie a
entuziazmus

ani tímové nadšenie ani
tímová identita

V súlade s hodnotami FLL

tím viacnásobne
prejavuje zmysel
pre hodnoty

tím neprejavil zmysel
pre hodnoty FLL

Záujem a nadšenie

nadšenie a záujem
polovica tímu má
zdieľajú všetci členovia záujem a prejavuje
tímu
nadšenie

Dobrá organizácia

tím postupuje tak, že
ciele dosahuje ľahko
a spoľahlivo

Tímový duch

tím svojim tímovým
entuziazmom, identitou
a humorom priťahuje
ostatných vo svojom
okolí

dôraz na dva aspekty

Začiatočníci (0)

väčsina členov tímu
neprejavuje záujem

ciele alebo postupy tímu ciele a postupy tímu sú
nie sú veľmi jasné
nejasné

dobrá štruktúra
dobrá štruktúra
využívajúca skupinovú založená na práci
prácu
jednotlivcov

žiadna štruktúra alebo
nevyvážená štruktúra

tím výborne pracuje
s časom

tím pracuje s časom
dobre

tím s časom pracuje
málo

samostatnosť, ale
výrazná pomoc
od dospelých

nesamostatnosť, vplyv
dospelých je zjavný

nesamostatnosť, silný
vplyv dospelých

Rozdelenie úloh

jasné

dá sa určiť

nejasné

Inkluzívnosť

všetci členovia tímu sa
rovnako podieľajú na
práci a ich príspevky
k tímovému výsledku
sú vítané

členovia tímu
prispievajú k tímovému
výsledku pomerne
vyvážene

príspevok členov tímu
k výsledku je
nevyvážený

Vzájomný rešpekt

je vždy zreteľný a to i
je zreteľný
v náročných situáciách

nie je badateľný

Spolupráca

evidentná, i v
náročných situáciách

je zreteľná

nie je badateľná

Výrečnosť

s porotou sa bez
zábran rozprávajú
všetci členovia tímu

malá časť tímu
komunikuje s porotou
prirodzene, ostatní keď
sú požiadaní

jeden člen tímu
odpovedá na otázky,
ostatní nie sú
komunikatívni

Zodpovednosť

rovnomerne nesú
všetci členovia tímu

preberajú na seba
niektorí členovia tímu

ostáva na trénerovi

Štruktúra tímu

každý člen tímu sa
nejakým spôsobom
zapája

zmysel pre hodnoty sa
prejavuje aspoň niekde

Šikovnosť
Samostatnosť

minimum pomoci
od dospelých

Počet označených políčok v jednotlivých stĺpcoch:

Poznámky:
Bonusové body (max 5):

Celkové skóre:

Kandidát na cenu poroty?

