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CO, CO Z TEGO, CO TERAZ
CELE
Gdzie warto zastosować?

C1 CZYLI
CO?

Zespół ma lidera, który narzuca

Uczestnicy pracują około 3 minuty sami.

ludziom, jakie wnioski

Na wirtualnych post it zapisują swoje

wyciągnąć lub jakie działania
podjąć (zwykle w bardzo dobrej
wierze)
Zaraz po ważnym,
zaskakującym wydarzeniu

odpowiedzi na pytania:
Co się stało?
Co zauważyłeś ?
Jakie fakty?
W drugiej części wspólnie kompletują
na tablicy odpowiedzi (pomoc
facylitatora/moderatora), oddzielając

Jako podsumowanie spotkań,

fakty od ocen, opinii, założeń. Zastosuj

szczególnie takich, które

kryterium kamery (okiem kamery widać

generują złożone wnioski

tylko fakty).

W grupach, zespołach, gdzie

Odpowiedź się powtarza? Nie czytajcie

ludzie mają trudności ze

jej ponownie, przyklejcie do podobnej.

słuchaniem innych osób
W zespołach z osobami
dominującymi w rozmowie

Nie pozwalaj przeskakiwać od razu do
wniosków i działań. Przechodźcie
osobno wszystkie kroki od obserwacji
do działania.

C1

CO, CO Z TEGO, CO TERAZ
PO CO
doświadczeniem

C2
CZYLI CO Z
TEGO?

Żeby budować porozumienie

Uczestnicy pracują sami (około 3-5

Żeby zaplanować działania i

odpowiedzi na pytania:

Żeby pomóc grupom zastanowić
się nad wspólnym

minut), pisząc na wirtualnych post it,

unikać nieproduktywnego

Dlaczego to jest ważne?

konfliktu

Jakie pojawiają się wnioski?
Jakie wzorce?

Żeby uporządkować proces

Jakie hipotezy?

decyzyjny - od gromadzenia
faktów na temat tego, co się

W drugiej części wspólnie kompletują

wydarzyło, do ich zrozumienia

na tablicy odpowiedzi (pomoc

aż po plany działania

facylitatora /moderatora) W
zaawansowanej grupie możecie osobno

Żeby każdy głos był usłyszany

oddzielić wnioski, założenia,
przekonania.

Żeby pokazać zespołowi, w jak
różny sposób ludzie opracowują
pomysły, z jak różnych patrzą
perspektyw i jak różnie
uzasadniają działania i
decyzje

C2

CO, CO Z TEGO, CO TERAZ
CELE
Żeby pokazać, że uczenie się
jest generowane na podstawie
wspólnych doświadczeń

C3 CZYLI
CO TERAZ?
Uczestnicy pracują 2-3 minuty sami,
zapisując swoje odpowiedzi na

Żeby unikać sporów

pytania:

dotyczących działań opartych

Jakie działania mają sens?

na niejasności faktów lub ich

Jakie kryteria chcemy przyjąć?

interpretacji

Jakie działania warto podjąć?

Żeby wyeliminować tendencję

Kto ma je podjąć? Kiedy?
Co się zmieni?

do przedwczesnego działania
Żeby uwspólnić wszystkie dane i
obserwacje i zacząć na tej
samej stronie

Odpowiedzi omawiane są w całej grupie
(pomoc facylitatora /moderatora).
Efektem ma być plan działania. Daj czas
na podsumowanie - nie spiesz się.

Żeby budować zaufanie
Żeby dać zespołowi poczuć, że
pytania są czasem ważniejsze
niż odpowiedzi

C3

