
Narracja - tabela oceny pracy grupy | materiał pomocniczy

Skład grupy: ............................................................................................................................................................................................................

Zakres Początkujący
1-10 pkt.

Odpowiedni
11-20 pkt.

Wzorcowy
21-25 pkt.

Punktacja i uwagi

Podział zadań w 
grupie

• grupa nie potrafi się zorganizować
• grupa prezentuje bierną postawę 

wobec zadania
• zadania nie są jasno rozdzielone 

między osobami
• grupie nie udaje się rozwiązywać 

pojawiających się konfliktów
• grupa nie szuka pomocy w razie 

trudności

• grupa prezentuje pozytywne 
nastawienie do wspólnej pracy

• konflikty są wspólnie rozwiązywane
• osoby w grupie wykazują aktywną 

postawę
• wzajemnie się motywują do pracy
• Zadania są rozdzielone 

równomiernie
• wszystkie głosy są wysłuchane i 

wzięte pod uwagę

• osoby w grupie wzajemnie się 
wspierają i motywują do pracy

• role w grupie są wymieniane w 
zależności od potrzeby

• wszystkie osoby są zaangażowane w 
projekt

• grupa samodzielnie rozwiązuje 
pojawiające się konflikty z sukcesem

Wybór tematu

• wybrany temat jest przypadkowy
• temat nie dotyczy w sposób istotny 

grupy
• temat nie jest związany z lokalnym 

otoczeniem, społecznością

• wybrany temat został przemyślany 
przez grupę

• temat jest interesujący dla grupy
• temat porusza ciekawy aspekt 

lokalnego otoczenia, życia 
społeczności

• wybrany temat jest ciekawy dla całej 
grupy 

• temat podejmuje zagadnienie 
dotyczące lokalnego środowiska

• temat w sposób problemowy dotyka 
ważnych kwestii

• jest możliwość wykorzystywania i 
pokazywania narracji dalej, poza 
projektem klasowym

Narracja 
cyfrowa

• narracja cyfrowa nie została 
ukończona

• zmontowany materiał nie tworzy 
całości

• nie jest jasne, jaką historię opowiada 
narracja

• narracja jest chaotyczna i trudna w 
oglądaniu

• materiał zawarty w narracji jest 
słabej jakości, co utrudnia odbiór

• narracja cyfrowa została ukończona
• narracja została przygotowana do 

prezentacji w sposób odpowiedni, 
nie wystąpiły problemy techniczne

• narracja jest atrakcyjna i ciekawa
• opowiedziana historia jest spójna i 

tworzy całość
• materiał zwarty w narracji jest dobrej 

jakości 

• narracja została ukończona na czas
• narracja ma bardzo atrakcyjną formę 

i jest ciekawa
• historia jest płynnie opowiedziana
• w trakcie montażu zastosowano 

niestandardowe rozwiązania, które 
podnoszą atrakcyjność narracji

• materiał zawarty w narracji jest 
dobrze przemyślany i odpowiednio 
dobrany, wpływa korzystnie na 
odbiór narracji
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