Obserwacja organizacji pracy zespołów zadaniowych
W dniu 7 grudnia w naszej szkole uczniowie klas hotelarskich przebrani za
różne zwierzęta przeprowadzali testy na "człowiekach" czyli na uczniach
i nauczycielach naszej szkoły. Obserwowali "człowieków" jak organizują sobie
pracę podczas nietypowych 2 testów.
Pierwszym testem był tzw. "Test Śnieżki" czyli sortowanie "nasion"
(kolorowych kuleczek) na czas. Grupa 5 osób miała jak najszybciej posortować
kulki na 7 kolorów: biały, perłowy, żółty, groszkowy, turkusowy, czerwony
i koralowy (sortowane razem) i jasnoniebieski (inaczej cyjanowy). Po zakończeniu
sortowania zespół liczył kulki, których jest najmniej oraz ilość kulek nietypowych
(inne kolory). W trakcie wykonywania zadania "zwierzaki" utrudniały sortowanie
poruszając płótnem z kulkami - sprawdzali reakcję grupy na zmienne warunki
pracy oraz próbowali zmylić liczenie kulek sprawdzając zdolność skupienia uwagi
na zadaniu. Dodatkowo za każdą kulkę, która spadła na podłogę liczone było karne
dodatkowe 5 sekund do łącznego czasu wykonania zadania.
Drugim testem wykonywanym od chwili rozpoczęcia sortowania kulek do
momentu jego zakończenia było ułożenie "puszczopucharu" czyli jednolitej jak
najładniejszej konstrukcji wykonanej z kolorowych elementów przypominającej
puchar. "Zwierzaki" obserwowały jak sobie radzą "człowieki" z dogadaniem się
w zakresie ogólnego wyglądu "puszczopucharu" i jak szybko wyodrębnia się lider
podczas wykonywania tego zadania.
Ogólnie w testach brało udział 9 zespołów z klas: 1Th, 2fw, 1aTt, 2aTh, 3aTa,
4Tf, 2tTh, 3Tż, 3hTk oraz zespół nauczycieli i eksperymentalny (pozakonkursowy)
zespół animatorów.
Testy były przeprowadzane w ramach zajęć kognitywnych z Organizacji Pracy
w Hotelarstwie pod nadzorem zespołu animatorów, którzy nadzorowali przebieg
testów (kolejność alfabetyczna): Kinga Gemra, Aleksandra Olejarska, Anna
Pieczonka (klasa 4hTa/h), Weronika Behot, Martyna Bojarska, Karolina Cichoń,
Wiktoria Cwynar, Kinga Jasińska, Angelika Kubrak, Faustyna Leszczak, Oliwia
Łozińska, Magdalena Pokrywka (Klasa 3hTk/h), Patrycja Ciurko, Sebastian
Górniak, Wioletta Lembryk, Patrycja Marciniszyn, Katarzyna Wagowska (Klasa
2aTh/h).

Wyróżnienia:
Najlepsza organizacja pracy klasa 1aTt: Sebastian Gilarski, Wiktoria Kociuba, Daria
Majewska, Fabian Niemczyk, Paulina Rabczak, Sabina Szostakowska, Joanna
Wojdyło, Emilia Zwierzyńska.
Najlepszy czas w sortowaniu kulek zespół nauczycieli: Krystyna Janowska, Beata
Przybyło, Elżbeta Rauch, Hanna Wojciechowska i Konrad Zieliński.
Najwyższy "puszczopuchar" złożony jako całość klasa 2aTh: Sebastian Górniak,
Aleksander Kmonk, Rafał Rubin.
Dziękujemy Wszystkim zespołom za udział w testach oraz możliwość
dokonania obserwacji a także zabranie materiałów do ćwiczeń.
Opracowanie: Robert Porczak

