Brandos darbo testas
Kaip dirbti: vienam ar keliese?
Šį klausimą verta apsvarstyti ir tiems, kurie mėgsta dirbti vieni, ir tiems, kurie mėgsta dirbti
drauge su kitais. Apsisprendus rengti brandos darbą sprendimą reikia priimti per kelias dienas.

Brandos darbo programoje numatyta, kad brandos darbą gali rengti ir vienas, ir keli mokiniai. Siūlome atlikti testą,
padėsiantį Jums priimti naudingiausią sprendimą.
Skirkite 0 taškų, jei pateiktas teiginys nepriimtinas, 3 taškus, jei priimtinas.

Veiksmų laisvė

Nepriklausote nuo kitų žmonių, patys
priimate sprendimus – nereikia derintis ir
taikytis. Neribojamas savarankiškumas.
Laisvė suteikia kūrybinių impulsų.

Atsakomybė

Ant pečių gula atsakomybė už visą
brandos darbo procesą, o pasitarti
dažniausiai galima tik su brandos darbo
vadovu.

Laikas

Nereikia su niekuo derinti darbo laiko,
dirbate savo ritmu – kada norite ir kiek
norite. Be to, nereikia sukti galvos, ar
kolegos laiku padarys savo darbą.

Darbai

Individualiam darbui keliama mažiau
reikalavimų dėl tyrimų, veiklos apimties,
darbų kiekio. Vertinant atsižvelgiama į tai,
kad darbą atliko vienas žmogus.

Pasitikėjimas

Individualus darbas

Jei pasitikite tik savimi ir manote, kad
niekas nepadarys geriau už Jus, verta
dirbti vienam. Kad ir koks būtų darbo
rezultatas, nereikės nieko kaltinti ar prieš
ką nors jaustis nepatogiai. Niekas nieko
nekritikuos, nebus nuoskaudų.

Taškai

Grupinis darbas
Esate įsipareigoję vieni kitiems, dėl to
vieni kitus motyvuojate, skatinate –
neleidžiama nė vienam aptingti, užmesti
darbų. Sprendimus priimate drauge.
Kelios galvos – daugiau idėjų.
Pasidalijama atsakomybė už darbą, dėl to
stengiamasi vieni kitiems padėti, patarti.

Jei kuris nors grupės narys nespėja atlikti
savo darbų, kolegos gali pagelbėti, nes jie
suinteresuoti, kad viskas būtų padaryta
laiku.

Taškai

Dirbant keliese galima daugiau nuveikti,
išsamiau atlikti reikiamus tyrimus. Jei
neaišku, kaip atlikti kuriuos nors darbus,
galima pasitarti, pasiskirstyti veiklos
žingsnius.
Jei pasitikite komanda ir nemanote, kad ir
vienas lauke karys, gebate veikti drauge ir
suvokiate, kad atsakomybė bendra, o
kiekvienas padarys viską, ką gali, dirbkite
keliese. Vieni kitiems padėsite, įgysite
daugiau komandinio darbo patirties.

Suskaičiuokite surinktus taškus ir atsakingai priimkite sprendimą, nes kai Jūsų pasirinkimas bus įrašytas į bendrą
duomenų sistemą KELTAS, sprendimo keisti negalėsite.

