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Eszközök

Előkészületek

• ZOOM kártyák - nyomtatott, laminált
• Zoom és/vagy Re-Zoom könyvek, Bányai István. 
  (A könyvet csomagolva szállítják. A játék előállításához a 
   könyv oldalait 1 oldalas lapokban kell szétszedni, 
   körbevágni, laminálni, vagy műanyag genotermbe rakni). 
   A könyvek megtalálhatók online, például az Amazonon - 
   (cca. 10 euró ) - Banyai, I. (1995). Zoom New York: Viking 
    / Penguin.  Banyai, I. (1998). Re-Zoom New York: Viking / Penguin. 
• A Re-Zoom fejlettebb készségeket igényel, mint a Zoom.  
   A képek sorba rendezése több erőfeszítést feltételez, mint 
   az alap ZOOM. 

• A gyakorlathoz a képeket a könyvből kell kivágni és laminálni vagy  műanyag genoteremkbe rakni, hogy védjük őket. 
• Rakj  körbe székeket - kb 1 méterre egymástól - egy résztvevő, egy szék. 

Képfolyam

intro
Ez a mindenkit megmozgató gyakorlat kiváló lehetőség a kommunikációs, problémamegoldó készségek 
és a perspektívaváltás fejlesztésére. A játék alapja a  Bányai István által készített, kizárólag képekből álló 
“ZOOM” és “REZOOM” könyvek - A könyv kb 30 egymásra épülő “kép a képben” sorból áll. 
A Zoom narratívája egy kakasból indul, és egy hajón, majd utcán, és ezt követően egy sivatagi szigeten 
át egy kinti térhez jut. A gyakorlatot 18 országban adták közre. A “RE-ZOOM” története egy egyiptomi 
hieroglifától indul és egy filmrészleten át egy elefántos utazást követően egy hirdetőtáblán át egy 
vonathoz jut.  
A csoportnak egy összefüggő történetet kell kreálni egymást követő képekből. A képek véletlenszerű 
sorrendben kerülnek a résztvevőkhöz. Minden résztvevőnek egy képe van, amit nem mutathat meg senkinek. 
A gyakorlat sikeres megoldásához  türelemre, kommunikációra és perspektíva váltásra van szükség. 

60 perc

20-30

• kommunikáció és meghallgatás gyakorlása 
• döntéshozatal és vezetés  gyakorlása 
• stressz menedzsment

benti 
tevékenység

csapatépítés 



A gyakorlatot a csoportnak fontos tanulási célok hangsúlyozásával 
vezesd fel (kommunikáció, döntéshozatal, vezetés, stb.). Adhatsz 

időkeretet is - 30-40 perc.  Fontos, hogy a gyakorlatot ne hívjuk “ZOOM”nak, 
mert a név árulkodó lehet a megoldás szempontjából. Hívhatjuk 
“Képfolyamnak” vagy “Folyó”-nak.
 1.  Minden résztvevőnek adj egy képet (előtte ellenőrizd, hogy a képek 
véletlenszerű sorrendben vannak). Lerakhatod a képet a 
résztvevők székei elé, képpel lefelé. 2. Magyarázd el a 
résztvevőknek, hogy mindenki csak a saját képét nézheti, 
és úgy kell tartani azokat, hogy mások se láthassák. 
A kihívás nehézségét szintezheted - pl.  adhatsz a 
csoportnak 2x1 percet, amikor megnézhetik a képeket, az 
első például akkor, amikor indul a gyakorlat, a másodikat 
pedig eldönthetik ők, mikor kérik. Az fontos, hogy csoportdöntés 
legyen, mikor kérik a második 1 percet, és ezt jelezniük kell a 
facilitátornak. 3.  Bíztasd a résztvevőket arra, hogy alaposan nézzék 
meg a saját képüket, mert azon fontos információkat találnak. A feladat az, 
hogy a képeket sorba rendezze a csoport, egymás képeinek  ismerete nélkül. 
4.  A gyakorlat utolsó mozzanata, hogy a képeket képpel lefelé a helyes 
sorrendben rakva elhelyzik a  kör közepén. 5.  Amikor a csoport úgy dönt, 
hogy a képek a helyes sorrendben vannak, akkor kell őket felfordítani. 6. Amikor a sorrend 
kész, a csoport nézze meg a képek sorrendjét  és bíztasd  őket arra, hogy ha hibát találnak, 
akkor módosítsanak a sorrenden. A végleges sorrendet nézze meg mindenki, hogy értsék a 
történetet. 7. Reflexiós kör indítása. (20-30 perc).

LÉPÉSEK

Kiértékelés

MEGJEGYZÉS

• Milyen volt a csapatmunka a gyakorlat során? Hogy ment a 
   döntéshozatal és a vezetés? 
• Hogyan élted meg a saját szereped?
• Milyen volt a gyakorlatban lenni? Hogyan lehet ez a tapasztalat 
  hasznos a saját jól-léted szempontjából egy csoportos kontextusban? 

A résztvevők rendszerint össze-vissza vándorolnak és azt keresik találnak-e közös pontot a 
képeikben. Néha felmerül majd vezetési igény, hogy lássák az egész sztorit. Ha több résztvevő 
van, mint kártya, lehetnek párban is. Kisebb csoportok esetén ki lehet próbálni, hogy tilos 
beszélni. Ez növeli a nehézséget, és szükségessé teszi a kifejező jelbeszédet.
A nagyobb csoportokat engedjük beszélni, mert a komplexitás már elég kihívást fog jelenteni.  
A kihívás kisebb csoportoknak azzal növelhető, ha egy résztvevő több képet kap. 
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