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FACILITAČNÁ TECHNIKA Kruh, štvorec, trojuholník 

HLAVNÝ CIEĽ / ZAMERANIE 
#providing feedback #perspective #issue analysis 
 
#spätná väzba #perspektíva #analýza problémov 

FÁZA 
#debrief #action #closing 
 
#záver a zhrnutie #akcia #záver  

CIEĽOVÁ ZRUČNOSŤ / 
OBSAH 

#evaluation #introspection #self-reflection #communication 
 
#vyhodnocovanie #sebaspoznávanie #sebareflexia  
#komunikácia 

TRVANIE #<15 #<30 

VEĽKOSŤ SKUPINY #1-5 #6-15 #16-30 #>30 

ÚROVEŇ FACILITÁCIE Začiatočník 

KOMFORTNÁ ZÓNA Bezpečná  

 

 
 
 
 
Na konci workshopu je dôležité zamyslieť sa nad tým, čo ste sa naučili, na čom ešte 
musíte popracovať a ako vám novonadobudnuté informácie a skúsenosti pomôžu zlepšiť 
sa. Táto aktivita podporuje sebareflexiu po stretnutí a je vhodná aj  ako nástroj využívaný 
„na diaľku“. 
 
 
 
 
 

 Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory.  
 Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom 

a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia. 
 
 
 
 
 

1. Na konci workshopu ukážte účastníkom tri tvary: kruh, štvorec a trojuholník. 

Úvod 

Pomôcky, ktoré potrebujete 

Postup  

https://www.sessionlab.com/blog/online-tools-for-workshops/#online-whiteboard-tools
https://www.sessionlab.com/blog/online-tools-for-workshops/#online-whiteboard-tools
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2. Požiadajte každého účastníka, aby pomocou online kolaboratívneho nástroja ako je 
napríklad Mural, pridal/a svoju spätnú väzbu ku každému zo spomínaných tvarov 
nasledovne: 

• Kruh: Čo sa vám preháňa hlavou? Čomu stále nerozumiete? 
• Štvorec: V čom už máte jasno? Čo ste skutočne pochopili? 
• Trojuholník: Ktoré tri nové poznatky by ste mohli využiť vo svojom osobnom 

alebo pracovnom živote? 
3. Požiadajte každého z účastníkov, aby svoje reakcie prečítali a vysvetlili ich. 

 
 
 
 
 

 Navrhnite účastníkom, aby sa namiesto obyčajného písania odpovedí vyjadrili 
pomocou obrázkov alebo GIF súborov. 

 Vyzvite z pozície facilitátora účastníkov, aby si všímali rôzne spätné väzby 
a premýšľali nad tým, čo si ostatní uviedli pri „štvorci“ a aké poznatky zaradili do 
„trojuholníka“. Snažte sa ich primäť k tomu, aby svoje „kruhy“ premenili na „štvorce“ 
a poraďte im, čo by im v tom mohlo pomôcť. 
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