Pármunka és csoportmunka kisokos

Amennyiben csapatban neveztetek versenyünkre, egy feladatlapot
fogtok kitölteni, de végig közösen dolgoztok.
Miért hasznos a csapatmunka számotokra?
- közösen megtaláljátok a hatékony hozzáférést új információkhoz és
képesek lesztek ezeket együtt ügyesen és kritikusan értékelni,
- gyakoroljátok a felkutatott információk rendszerezését, elemzését és
eredményes összegzését egy közös cél érdekében,
- együtt bátrabban nekivágtok újszerű feladatoknak,
- jártasságot szereztek az eredeti gondolkodás, a találékonyság és a
kreatívitás terén,
- közös munkátok révén tapasztalhattok meg sikerélményt.
Minden egyes tagnak biztosítsatok azonos jogokat, és a tevékeny
részvétel lehetőségét. Figyeljetek egymásra! A közös sikert akkor
érhetitek el, ha kölcsönös tisztelettel és jóindulatúan viszonyultok
egymáshoz, meghallgatjátok egymást és beismeritek, ha hibáztok.
1. Indulás: Szervezzetek egy alakuló ülést, ahol minden csoporttag
részt vesz. Hívjátok meg tanárotokat is!
2. Döntsétek el, kinek mi lesz a szerepe! Ha párban dolgoztok, akkor
egy ember több feladatot is kaphat.
3. Nézzétek át a határidőket, beszéljétek meg, mikor és hol
találkoztok!
Feladatlapotok két részből áll: először is van 5-6 feladat, amelyeket az
egyénileg versenyzők is megoldanak. Ezután találtok egy extra

csoportos feladatot (projektmunka), amelyet csak nektek, csoportban
versenyzőknek készítettünk.
A csoportfeladatok megoldását ne hagyjátok az utolsó pillanatra, mert a
projektmunkák sok böngészést és időt igényelnek! Először mindig az
extra csoportfeladatokat nézzétek át, osszátok szét az ezzel
kapcsolatos feladatokat. Csak ezután álljatok neki az egyéni
versenyzők által is megoldandó feladatlapnak.
A „böngésző”, aki az internetes keresést irányítja. Szereti és tudja is
használni az internetet.
Az „íródeák”, aki felelős a rajzok és képek összegyűjtéséért, és neki van
a legszebb kézírása. Ő gyűjti össze a részfeladatokat, és ő tölti ki a
feladatlapot. Ő ellenőrzi a határidők betartását.
A „tudorka”, aki szótárral, lexikonnal, helyesírási kézikönyvvel, esetleg
egy számítógépes böngészőprogrammal és egyéb segédeszközökkel
felvértezve járul hozzá a hibátlan munkához. Ő ellenőrzi, hogy minden
részfeladat jól illeszkedik-e az egész feladathoz, feladatlaphoz.
A „tanácsadó”. Ő a tanárotok, vagy ha ez nem lehetséges, akkor egy
szülő. Ő az, aki a lehetetlennek tűnő akadályokat is segít leküzdeni.
Bármiben segíthet egy dolog kivételével: nem oldhatja meg helyettetek a
feladatokat!

Néhány tipp a közös munkához:
1. Közös munka – közös siker. A legjobbat add magadból! Légy
határozott, de ha szükséges, engedj elképzelésedből!
2. Légy alapos a munkában és pontos a megjelenésben!
3. Az elvállalt részfeladatot legjobb tudásod szerint, időre teljesítsd!
4. A közösen hozott szabályokat tartsd be!
5. Hallgasd végig türelmesen a másikat!
6. Nehéz helyzetekben próbáld meg magad a másik helyébe
képzelni.
7. Ha valamivel nem értesz egyet, kérd meg a másikat, hogy együtt
beszéljétek meg az általad felvetett témát!
8. Légy sportszerű! Türelmesen segítsd csapattársadat ott, ahol te
jobb vagy!
9. Ne hagyd cserben csapattársaidat vagy párodat semmilyen
körülmények között!

De a legfontosabb tanácsunk: érezzétek jól magatokat a közös
munkában, és legyetek vidámak!

