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Učenie sa vo veľkých tímoch – metodika snehovej gule

Hlavné črty:

Tento postup sa čoraz častejšie využíva v programoch odbornej prípravy
v Anglicku a vo Walese, ktoré zahŕňajú väčšie skupiny. Forma cvičenia
a strávený čas závisia od počtu zapojených ľudí.
Metodika bola navrhnutá tak, aby veľkým skupinám umožnila získať
podstatu zložitého myslenia alebo spolupracovať s cieľom identifikovať
spoločný súbor možností alebo myšlienok. Zaviedla sa ako prostriedok
na upevnenie vzdelávania alebo na podporu spolupráce pri rozvoji
nových myšlienok v záujme podnietenia tvorivosti a spoločného učenia
sa.
Základným kritériom je, že témy a výsledky cvičenia musia byť pre
skupiny relevantné. Týmto spôsobom účastníci ocenia svoj podiel na
úspešnom zvládnutí cvičenia. Požadovaný čas bude závisieť od veľkosti
skupiny a zložitosti problémov.
Napríklad v prípade skupiny 24 ľudí je vhodné vytvoriť štyri skupiny po
šiestich účastníkoch. Tieto skupiny budú diskutovať o téme a zistia, čo si
o danom predmete myslia.
Po 20 – 40 minútach (v závislosti od zložitosti témy) sa štyri šesťčlenné
skupiny zlúčia do dvoch 12-členných skupín a počas 15 – 30 minút si
vymenia názory a v spolupráci navrhnú kolektívne riešenie.
V poslednej fáze sa dve 12-členné skupiny zlúčia a v priebehu
maximálne 20 minút identifikujú spoločné témy a/alebo kolektívny
súbor názorov. O konečnom súbore názorov sa potom diskutuje
v pléne.
Všetky fázy cvičenia prebiehajú v jednej veľkej miestnosti. Spočiatku
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skupiny sedia okolo stolov alebo sa zhromaždia okolo tabúľ. Keď sa
skupiny rozšíria, účastníci si nájdu vlastné spôsoby zhromažďovania
a zaznamenávania myšlienok. Proces uľahčujú maximálne dvaja
pomocníci, ktorí merajú čas a riadia jednotlivé fázy cvičenia.
Dobrý pomocník podporuje skupiny v spolupráci, riadi tri alebo štyri fázy
cvičenia a meria čas. Účastníci si pomáhajú aj sami v skupinách.
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Cvičenie je zároveň veľmi úsporné, lebo účastníci v skupine pracujú sami
za pomoci jedného alebo dvoch pomocníkov. Logistické požiadavky sú
malé – dostatočne veľká miestnosť na to, aby skupiny mohli
spolupracovať, a pomôcky na zaznamenávanie myšlienok (tabule,
papier a perá).
Táto metodika je ľahko prenosná, môže sa používať pri nepretržitej
i počiatočnej odbornej príprave a možno ju považovať za NAJLEPŠÍ
POSTUP.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN)
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