
satysfakcja,

motywacja, szczęcie

zespół mniej

sfrustrowany

spełnienie

oczekiwań,

zaspokojenie

potrzeb

Stan w którym potrzeby zespołu są

zaspokojone (proces dochodzenia do

celu, wynik pracy, spełnienie

oczekiwań w najbardziej optymalnych

warunkach) i których efektem są takie

emocje jak szczęście, motywacja,

satysfakcja, duma, 

Stan zadowolenia jest

zmienny, płynny . To

ciągły proces na który

wpływa wiele

elementów środowiska

Grupa 1 - "zadowolenie"

Ćwiczenie 1 - Definicje

Ćwiczenie 2 - Czego się mogę spodziewać w zespole?

Grupa 1 - pierwszy tydzień Grupa 1 - pierwsze dwa tygodnie Grupa 1 - pierwszy miesiąc

Ćwiczenie 3 - Oś czasu / fazy dojrzałości

Grupa 1

4. poziom

Tuckmana

Ma pewną

historię za

sobą

Bierze

odpowiedzialność

świadomość

Dokładniejsze

estymowanie

wysiłku

oczekiwania zew. -

odniesienie się do

nich

Wiedza o własnych

możliwosciach i

znajomość praktyki

Skupienie

na celu

zespołu

Efektywna

komunikacja

sami sobie

kupią

alkohol :D

Grupa 2 - "dojrzałość"

Ćwiczenie 1 - Definicje

Ćwiczenie 2 - Czego się mogę spodziewać w zespole?

Grupa 2 - pierwszy tydzień

Pytanie o cel

zespołu  (zależy

od

doświadczenia

członków

zespołu)

Grupa 2 - pierwsze dwa tygodnie

Pytanie o cel

zespołu  (zależy

od

doświadczenia

członków

zespołu)

Pierwsze

konflikty? (zależy

od charakteru

członków

zespołu)

Grupa 2 - pierwszy miesiąc

Ćwiczenie 3 - Oś czasu / fazy dojrzałości

Grupa 2

regularne

dowożenie wartości

(osiąganie celu)

przewidywalność

pracy, równe tempo

pracujemy jako

"jeden" zespół

(gramy do jednej

bramki)

unikając rzeczy

zbędnych,

focusując się na

tych

niezbędnych

Grupa 3 - "efektywność"

Ćwiczenie 1 - Definicje

Ćwiczenie 2 - Czego się mogę spodziewać w zespole?

Grupa 3 - pierwszy tydzień Grupa 3 - pierwsze dwa tygodnie Grupa 3 - pierwszy miesiąc

Ćwiczenie 3 - Oś czasu / fazy dojrzałości

Grupa 3

stworzenie

czegoś

zgodnego z

oczekiwaniami

początkowymi

satysfakcja z

osiągnięcia

jakiegoś celu

rozwój

atmosfera -

współpracujący,

zgrany zespół

przyjemne

uczucie

Grupa 4 - "zadowolenie"

Ćwiczenie 1 - Definicje

Ćwiczenie 2 - Czego się mogę spodziewać w zespole?

Grupa 4 - pierwszy tydzień Grupa 4 - pierwsze dwa tygodnie Grupa 4 - pierwszy miesiąc

Ćwiczenie 3 - Oś czasu / fazy dojrzałości

Grupa 4

Chęć i

umiejętność

podejmowania

decyzji -

samodzielność

Branie

odpowiedzialności

za własną pracę -

za sukcesy i

porażki

Samoorganizacja

Nieuciekanie

przed

problemami -

stawianie czoła

problemom

Praca nad

zespołem -

team spirit

Współpraca

- wspólny

cel

Grupa 5 - "dojrzałość"

Ćwiczenie 1 - Definicje

Ćwiczenie 2 - Czego się mogę spodziewać w zespole?

Grupa 5 - pierwszy tydzień Grupa 5 - pierwsze dwa tygodnie Grupa 5 - pierwszy miesiąc

Ćwiczenie 3 - Oś czasu / fazy dojrzałości

Grupa 5

Szukanie

optymalnych

rozwiązań Generowanie

efektu przy

minimalnym

nakładzie

pracy

Realizacja

zgodnie z

założeniami

(estymacją)

Szukanie

najlepszej

drogi do

osiągnięcia

efektu

Nie

przekracza

estymat

Szuka

lepszych

metod

pracy

Czy zespół jest

efektywny jeżeli

wykonał pracę

2x estymacja??? Ale wyciąga

wnioski z

historii

Grupa 6- "efektywność"

Ćwiczenie 1 - Definicje

Ćwiczenie 2 - Czego się mogę spodziewać w zespole?

Obwąchują

się,

przyczajka

starzy

wyjadacze

obserwują /

loża

szyderców

Dużo pytań,

wątpliwości -

wypowiedzianych i

nie

lekkie

zagubienie

Wszystko

fajnie

duże

oczekiwania,

teraz to się

uda

Szukanie

oparcia

Grupa 6 - pierwszy tydzień

Trzymam

się tych

których

znam

Pierwsze

sygnały od

rzeczywistości

Grupa 6 - pierwsze dwa tygodnie

Pierwsze

zgrzyty

Nie jest tak

fajnie, jakby

obiecywano

Szukanie

wymówek

Narzekanie

przywództwo

wyłaniające

się

Grupa 6 - pierwszy miesiąc

Ćwiczenie 3 - Oś czasu / fazy dojrzałości

Grupa 6

obwąchiwanie

wszyscy są

dla siebie

mili

Pierwsze

różnice

zdań

chaos -

nieprzewidywalność

pracy

Nieśmiałość

Badanie

terenu,

obwąchiwanie

się

Przypatrywanie

się członkom

zespołu

mała szansa

na pierwsze

konflikty

badanie

granic

pierwsze

konflikty/docieranie

się

Próba

zdominowania

Niepewność

projektu

Rozbicie

dotychczasowego

sposobu pracy

Sprawdzanie

(testowanie)

siebie nawzajem

- wzajemne

oczekiwania

niezręczne

sytuacje/

nieporozumienia

Poznawanie

się

Szukanie

swojej roli

Obserwacja /

Rozpoznawanie

zasad

starzy

wyjadacze chcą

utrzymać stare

zasady Kontynuowanie

pracy w starym

modelu

uwspólniony

kontekst

(biznesowy i

inne)

Pokazywanie

mocnych

stron

Ostrożność

Kwestionowanie

starego modelu

przez nowych

Entuzjazm,

radość na

nowe

doświadczenie

Oczekiwanie

na dobrą

zmianę

Odrzucanie

propozycji

zmian przez

"starych"

Weryfikacja

pierwszych

oczekiwań

Docieranie

się

Wraz z czasem wzrasta jakość/ilość komunikacji

Pytanie o cel

zespołu  (zależy

od

doświadczenia

członków

zespołu)

więcej

chaosu bo

koniec

sprintu

Pierwsza

refleksja po

sprincie

(retro)

obwinianie

się jeśli coś

zawiodło

Formowanie

struktury

ukształtowane i

działające

zasady

współpracy

Próby

dominacji

Wzajemne

wsparcie

Unikanie

konfliktów

Zaakceptowanie

stanu rzeczy

zacieśnione

relacje

pierwsze

wspólne

sukcesy i

porażki

Rozpoczęcie

prywatnego

poznawania

się ludzi

wyłanianie

lidera

Irytacja z

powodu

niewiedzy

nowych

zasady i

role są

ustalone

Irytacja z

powodu

nierównej

orientacji

Pierwsze

konflikty? (zależy

od charakteru

członków

zespołu)

chcemy sie

wykazać

Mamy

wspólny cel

Stablilizacja

zaufanie w

zespole

niepewne

wdrożenie

Ucierają się

relacje w

zespole

Tworzą się

podgrupy

Pierwsze

spontaniczne

feedbacki

Wzrost efektywności

handover

izolacja

społeczna

Usprawnienia

komunikacji

Szukanie

sposobów

poprawy

współpracy

Kontrakt

Zespołu

Specjalizacja

członków

zespołu

Burzliwy

okres dla

zespołu

Kiełkowanie

zaufania

stawianie

granic

(akceptacja)

Obwąchują

się,

przyczajka

starzy

wyjadacze

obserwują /

loża

szyderców

Dużo pytań,

wątpliwości -

wypowiedzianych i

nie

lekkie

zagubienie

Trzymam

się tych

których

znam

Wszystko

fajnie
duże

oczekiwania,

teraz to się

uda

Szukanie

oparcia

Pierwsze

sygnały od

rzeczywistości

Pierwsze

zgrzyty

Nie jest tak

fajnie, jakby

obiecywano

Szukanie

wymówek

Narzekanie

przywództwo

wyłaniające

się

Forming Storming Norming NORMINGPerforming STORMINGFORMING PERFOMING

Pierwsza

refleksja po

sprincie

(retro)

Jest pięknie

Zacieśnianie

relacji

wszyscy są

dla siebie

mili

współpraca,

mało

rywalizacji

Wspólne

rytuały/celebracje


