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Pozwala wypracować sytuację, w której każdy otrzymuje odpowiednie informacje na czas,
ale również nikt nie boi się pytać, odpowiadać, ani odmawiać udzielenia odpowiedzi –
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Ćwiczenie: Czas zachwytów
Ćwiczenie dostarcza członkom zespołu pozytywnych informacji
pozwalających dowartościować zespół i zwiększyć jego motywację.

zwrotnych,
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zwrotnych,
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Ćwiczenie: Czas indywidualnych zachwytów
Ćwiczenie dostarcza członkom zespołu pozytywnych informacji
pozwalających ich dowartościować i zwiększyć ich poziom motywacji.
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Ćwiczenie: Nasze sekrety
Ćwiczenie integruje członków zespołu, zwiększa zaufanie oraz cementuje zespół.
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Ćwiczenie: Życzliwość
Ćwiczenie określa, które zachowania zespół uważa za życzliwe. Pomaga również podnieść
poziom życzliwości w zespole, poprzez stosowanie tychże zachowań w codziennej pracy
zespołu.

Etap 4. Współpraca
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Ćwiczenie: Nasze ustalenia
Ćwiczenie pozwala utrzymywać jednomyślność w zespole. Poprawia przestrzeganie
przyjętych ustaleń.
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Ćwiczenie: Siła zespołu
Ćwiczenie pozwala zespołowi odkryć i dokładnie określić na czym polega jego siła – co
jest jej źródłem, jakie są jego mocne strony.

219

Ćwiczenie: Wyzwania
Ćwiczenie pomaga dokładnie określić wyzwania stawiane zespołowi oraz sprecyzować
metody ich osiągnięcia.
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Ćwiczenie: Osiągnięcia zespołu
Ćwiczenie podnosi wiarę we własne możliwości, pewność siebie oraz poprawia dobrą
atmosferę w zespole. Czyni to poprzez monitorowanie osiągnięć i sukcesów zespołu.
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Ćwiczenie: Wytrwałość zespołu
Ćwiczenie zwiększa wytrwałość zespołu poprzez wzmocnienie sił wspierających
i ograniczenie wpływu sił osłabiających.

Etap 5. Rozwiązanie zespołu
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Ćwiczenie: Podsumowanie pracy zespołu
Ćwiczenie podsumowuje pracę zespołu. Umożliwia zebrania informacji z trzech obszarów:
mocnych stron, braków i wniosków na przyszłość.
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Ćwiczenie: Nasze nagrody
Ćwiczenie podsumowuje współpracę i dowartościowuje członków zespołu.
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Ćwiczenie: Wdzięczność
Ćwiczenie uczy wyrażania wdzięczności. Uświadamia członkom zespołu, co inne osoby
im zawdzięczają.
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Ćwiczenie: Wyniki
Ćwiczenie pozwala uświadomić sobie członkom zespołu, co osiągnęli dzięki pracy w tym
zespole.
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Ćwiczenie: Zakończenie współpracy
Ćwiczenie umożliwia członkom zespołu podsumowanie pracy. Stwarza okazję do
uzyskania informacji zwrotnej na temat funkcjonowania w zespole każdej osoby.
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