
Zaplanuj czas (w zależności do wielkości grupy) od 1 -4 godzin. Zdarza się, szczególnie przy
dużym zespole, że zajmie ci to więcej czasu. W trakcie pracy zobaczysz jednak, że nigdy nie jest
to czas zmarnowany.
Przygotuj wirtualną tablicę. Sam zobaczysz, że kanwa jest często uzupełniania już po spotkaniu
albo ludzie się do niej odwołują albo powołują się na zasady w niej wypracowane.
Poprowadź sesję online. 

Kanwa zespołu

Jak to zrobić?



Jak poprowadzić taką sesję?

Przedstaw kanwę zespołu jako narzędzie, które pozwoli członkom zespołu lepiej poznać siebie i
zrozumieć cele, które przed nimi stoją. Moderuj pracę, zadając pytania. Zachęcaj ludzi, żeby pisali
swoje odpowiedzi offline a potem rozmawiali o nich w zespole, przyklejając wirtualne post ity na
wirtualną kanwę. 

Są takie obszary, w których wszyscy muszą mieć zgodność i warto popracować dłużej nad tym,
żeby to nie był wyłącznie kompromis w stylu "no dobra, jak mnie zmuszacie, to się zgodzę..."

1. Wspólny cel
2. WHY? Wspólne “Dlaczego to robimy”
3. Wartości
4. Zasady i kultura

Pozostałe obszary będą bardzo indywidualne. Dzięki nim zespół jeszcze bardziej będzie mógł
doceniać różnorodność.



Jak mam na imię?
Coś o mnie, czym chcę się podzielić z grupą? 

1.    Ludzie i ich Role

Poproś ludzi, żeby przygotowali tę część wcześniej, pracując asynchronicznie. Tutaj możesz
zaproponować dowolny zestaw pytań. (imię? Rola? Zdjęcie, które coś o tobie mówi?)
Możecie też ustalić, jak będziecie nazywać siebie jako zespół (co jest szczególnie pomocne, gdy
kilka zespołów pracuje w projekcie).

Pytania:



Co chcemy osiągnąć jako zespół?
Co jest naszym celem? Czy da się go zmierzyć? Po czym poznamy, że go zrealizowaliśmy?
Do kiedy mamy go osiągnąć?  

2. Wspólne cele

Pytania:



Co jest ważnego dla ciebie w tym projekcie osobiście? 
Nad czym ty chcesz pracować? 
Jakie obszary, nie koniecznie związane bezpośrednio z głównym celem, są dla ciebie
znaczące?

3.  Osobiste cele

Poproś członków zespołu, żeby zapisali offline a potem przedstawili wszystkim swoje osobiste
cele, związane z tym projektem. Nie licz na to, że opowiedzą o wszystkich, ale warto, żeby
pokazali, co jest dla nich szczególnie ważne i osobiste. Przykłady? "Chcę poznać lepiej język /
popracować nad czymś nowym / nauczyć się lepszej współpracy itp"

Pytania



Co widzisz za horyzontem?
Jak nasz kawałek wpłynie na całość?
Dlaczego robimy to, co robimy ? Jakie jest nasze "dlaczego"?
Co jest ważniejsze, co sprawia, że dążymy do wspólnego celu?

4. Dlaczego?

Poproś zespół, sięgnął nieco dalej, poza wspólny cel i zapytaj ich, dlaczego robią to, co robią.

Pytania



Jakie są wspólne wartości, którymi chcemy się kierować podczas pracy w tym zespole?

5. Wartości

Zapytaj zespół, jakie są ich podstawowe wartości - najważniejsze zasady - którymi chcą się
kierować, także podczas pracy w zespole. Zespół powinien zgodzić się na kilka najważniejszych,
wspólnych wartości. Każdy więc akceptuje ostateczny zestaw zespołowy.

Pytania:



Jakie umiejętności mamy w zespole, które pomogą nam osiągnąć nasze cele?
Jakie są nasze umiejętności interpersonalne / miękkie?
W czym jesteśmy dobrzy, indywidualnie i jako zespół?

6. Mocne strony i zalety

Poproś członków zespołu o podzielenie się ich kluczowymi umiejętnościami oraz zasobami
dostępnymi w zespole. Nawet jeśli na początku wydają się „nieznaczące”, może się okazać, że
zespół ma zdolności, które będzie można wykorzystać w projekcie. Zachęcaj ludzi do dzielenia się
informacjami na swój temat i zwracania uwagi na ważne cechy, które widzą u swoich kolegów z
drużyny.

Pytania



Jakie mamy słabości, indywidualnie i jako zespół?
Co nasi koledzy z drużyny powinni o nas wiedzieć?
Jakie przeszkody napotkamy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć?

7. Słabe strony i obszary rozwoju

Poproś zespół, aby podzielił się głównymi zagrożeniami, słabościami i obszarami do poprawy,
które widzą w sobie i tymi ,z którymi spotykają się jako zespół. Zwróć uwagę na to, żeby nie
traktować tego jako czas na narzekanie, ale raczej na szukanie rozwiązań - jak się z tymi
słabościami zmierzyć.

Pytania:



Czego potrzebuje każdy członek zespołu, aby odnieść sukces? Od siebie? Od innych?
W jaki sposób zespół może pomóc każdemu członkowi w zaspokojeniu jego potrzeb?

8. Potrzeby i oczekiwania

Poproś zespół, aby wyraził swoje oczekiwania i potrzeby. Co jest im potrzebne, żeby odnieść
sukces.

Pytania:



Jakie zasady chcemy wprowadzić po zakończeniu tej sesji?
W jaki sposób komunikujemy się ze sobą? Kiedy się spotykamy?
Jak podejmujemy decyzje?
Jak oceniamy to, co robimy?

9. Zasady i działania

Poproś zespół o uzgodnienie wspólnych zasad pracy, działań i aktywności.

Pytania:



Podsumuj

Na koniec sesji poproś uczestników o jednozdaniowe podsumowanie, kanwę umieść na
wirtualnej tablicy, dostępnej dla zespołu, prześlij ją wszystkim w formie elektronicznej.
Im lepszą jakościowo pracę włożycie w taką pracę zespołu, tym lepszych efektów możesz
oczekiwać.

Powodzenia ;)


