FACILITAČNÁ TECHNIKA
HLAVNÝ CIEĽ /
ZAMERANIE

Superhrdinovia
#team-work #team-building #group assessment #intragroup
openness
#tímová práca #teambuilding #hodnotenie skupiny #vnútorná
otvorenosť tímu
#energizer #fun #get-to-know

FÁZA
CIEĽOVÁ ZRUČNOSŤ /
OBSAH

#energizér #zábava #spoznávanie
#creativity #self-reflection #appreciation
#kreativita #sebareflexia #uznanie

TRVANIE

Do 15 minút; do 30 minút

VEĽKOSŤ SKUPINY

1-5 / 6-15 / 16-30 / viac než 30 osôb

ÚROVEŇ FACILITÁCIE

Začiatočník

KOMFORTNÁ ZÓNA

Bezpečná

Úvod
Podporte pomocou tejto jednoduchej no efektívnej aktivity kreatívne myslenie, expresívne
kreslenie a tímovú prácu.

Pomôcky, ktoré potrebujete
•
•

Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom
a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.
Veci na kreslenie (ceruzka, papier) alebo softvér na kreslenie.

Postup
1. Aktivitu začnite tým, že každého z účastníkov požiadate, aby si premyslel výstižný
názov pre superschopnosť, ktorú prinášajú do tímu (nesmú ju však nikomu prezradiť).
Môžu sa napríklad označiť za Super-spíkra, Sekundanta Superhrdinov či Stobodového
Spisovateľa. Potom ich požiadajte, aby nakreslili, ako by vyzerali sťa superhrdinovia
(nezabudnúť na masku a plášť!) v akcii.
Disclaimer: Zodpovednosť za názory a postoje vyjadrené v tejto publikácii nesú
výhradne jej autori, pričom tieto nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej
komisie.
Text pripravili členovia partnerstva FAVILLE. Autorské práva vzťahujúce sa na
všetky predstavené metódy a nástroje náležia ich príslušným vlastníkom.

2. V ďalšom kroku každý z účastníkov svoj obrázok a názov svojej superschopnosti
odovzdá facilitátorovi/ke.
3. Facilitátor/ka na online tabuli zoradí mená superhrdinov, mená prítomných účastníkov
a obrázky a požiada členov skupiny, aby spolu priradili ku kresbám superschopnosti
a určili, kto z ich kolegov je na obrázku. Cieľom je teda spojiť obrázok s jeho autorom
a so správnou superschopnosťou.
4. Keď sú všetky kresby a schopnosti priradené, opýtajte sa účastníkov, či by
konkrétnym kolegom vybrali rovnaké superschopnosti, alebo by im namiesto nich
navrhli iné. Veďte tím k tomu, aby sa zameral na špecifické kvality, ktoré jednotliví
členovia do tímu prinášajú, a na to, ako sa jedinečné schopnosti rôznych ľudí
navzájom dopĺňajú a spolu prispievajú k úspechu celého tímu.

Tipy a triky
•

Požiadajte účastníkov, aby pracovali s online nástrojmi na kreslenie (napr.
MS Paint) a zistili, akí zruční naozaj sú!

Kedy je cvičenie úspešné a hotové? Záver?
Na konci aktivity bude tím súdržnejší a jeho členovia si budú lepšie uvedomovať silné
stránky, ktoré ich kolegovia aj oni sami do tímu prinášajú.

Zdroj
https://www.sessionlab.com/library

Disclaimer: Zodpovednosť za názory a postoje vyjadrené v tejto publikácii nesú
výhradne jej autori, pričom tieto nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej
komisie.
Text pripravili členovia partnerstva FAVILLE. Autorské práva vzťahujúce sa na
všetky predstavené metódy a nástroje náležia ich príslušným vlastníkom.

