
KRYTERIA OCENY GRUP 

Najlepszy zespół z każdej szkoły poleci samolotem na  

4-dniową wycieczkę do Bawarii w Niemczech w 

październiku 2012 

 

Zespoły są 5-cio osobowe (czasami też 4 - 6-cio osobowe), w 

zależności od liczby uczniów, którzy biorą udział w danej 

szkole. Każdy zespół ma taką samą szansę… 

 

Jak wybierzemy najlepszych? 

Zespoły będą otrzymywały punkty za zadania. 

Maksymalnie można ich zdobyć 100.  

Oceny to: 

 praca na warsztatach i spotkaniach  

 aktywność na facebooku  

 wykonanie akcji lokalnej 

 

Co będzie brane pod uwagę? 

1. Obecność.  

 

2. Współpraca i podział obowiązków w zespole. Chodzi o to 

czy zespół dogaduje się, czy każdy ma w nim coś do 

powiedzenia, czy nie jest tak ze jedna osoba pracuje za 

innych, czy nie ma konfliktów w zespole, czy członkowie 

zespołu słuchają się nawzajem i wykorzystują wszystkie 

swoje atuty jako grupy.  

 

3. Zaangażowanie i aktywność, czyli aktywny udział w 

wykonywaniu ćwiczeń, zadawaniu pytań, staranie się.  



4. Zrozumienie tematu i pomysłowość, czyli to cały zespół 

potrafi jednocześnie słuchać instrukcji, rozumieć je i 

proponować własne pomysły. 

 

FREQUENT ASKED QUESTIONS: 

 

Co jeżeli ktoś się nie dogaduje i chcemy zmienić zespół? 
Można to zrobić najpóźniej w marcu informując animatora, 

ale pod warunkiem, że osoba z innego zespołu zgodzi się z 

nami zamienić. Późniejsze zmiany to 2 ujemne punkty dla 

obydwu zmieniających zespołów! 

 

Czy nieobecność jednego z członków zespołu wpływa 
negatywnie na ocenę całego zespołu? 
Jedna nieobecność nie wpływa, ale więcej nieobecności 

przynosi ujemne punkty (-1). 

 

Kto ocenia zespoły? 
Prezes fundacji, animator oraz osoby prowadzące warsztaty. 

 

Co się stanie, jeżeli 2 zespoły będą miały równą liczbę 
punktów? 
Wyboru pomiędzy zespołami dokona dyrektor szkoły i 

wychowawcy biorąc pod uwagę: 

-postępy poczynione w projekcie  

-zachowanie. 
 
Skąd będziemy wiedzieć ile punktów zdobyliśmy? 
Szczegółowa punktacja zostanie ujawniona, gdy ogłosimy 

wyniki. Będzie to we wrześniu, ponieważ nie chcemy, żeby 

ktoś się zniechęcił nawet, jeżeli na początku mu nie wyjdzie.  



 

Zadania są różne, wiec może się okazać, że jedno nie wyjdzie 

a w drugim wygramy. Jednak po każdym wydarzeniu na 

stronie www.agrinatura.pl ogłosimy, które 3 zespoły 

otrzymały najwięcej punktów w danym zadaniu. 

 

TABELA OCEN PRACY ZESPOŁÓW – PUNKTACJA 

 

 

 

Maksymalna  

Liczba 

punktów za: 

obecność współpraca 

w zespole 

Za-

angażo

wanie 

zrozumienie 

tematu, 

pomysłowość 

W sumie  

maksy-

malna 

liczba 

punktów 

Warsztat 1 2 3 3 2 10 

Spotkanie z 

samorządem 

2 2 3 3 10 

Aktywność 

na facebooku 

5 5 5 5 20 

Warsztat 2 2 3 3 2 10 

Spotkanie z 

NGO 

2 3 3 2 10 

Akcja 

Lokalna 

5 5 5 5 20 

Warsztat 3 2 3 3 2 10 

Wyjazd do 

Warszawy 

2 3 3 2 10 

W sumie  22 27 28 23 100 

 

http://www.agrinatura.pl/

