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COOP 
s3 

Skupinová dohoda  
Základná rutina 

Plán lekcie 
EQF úroveň 5 

Jednotka vzdel. výst. 
COOP 1 

Ciele 
• Pochopiť, čo je skupinová dohoda           
• Pochopiť, ako môžu skupinové dohody napomáhať harmónii a znižovať 

konflikty           
• Vedieť, kedy a ako využiť skupinovú dohodu na spoluprácu           
• Podpora účastníkov v spoločnom tvorivom procese s cieľom dosiahnuť 

skupinovú dohodu           
Metódy 
• Použitie kolektívneho procesu na vytvorenie skupinovej dohody 
• Reflexia 
• Spätná väzba 
• Vypracovanie skupinovej dohody pre ďalšie stretnutia alebo udalosti 

 

Školiteľ 

Miesto 
kdekoľvek 

 
Čas 

30 min – 1H 

O
bs
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-  Čo je to skupinová dohoda  
- Ako uzavrieť skupinové dohody 
- Ako používať skupinové dohody  
- Prečo: 

o vytvoriť vzájomne akceptované pravidlá 
o vytvoriť hranice/limity 
o zvládať konflikty a stresy v skupinových situáciách alebo 

udalostiach 

Dokumenty 
- t_zdroje  
- docs z M7 

 
https://www.seedsfo
rchange.org.uk/grou
pagree   

 
 
 
 
 
Vybavenie 
Nástroje na 
brainstorming 
 

A
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- Predstavte myšlienku skupinovej dohody krátkou prezentáciou 
a/alebo hárkami pre účastníkov 

- Brainstormingom získajte nápady a podporte účastníkov pri písaní 
vlastnej skupinovej dohody na veľký hárok papiera (oni sa 
rozhodnú, ako si urobia poznámky).           
Zaistite, aby bol príspevok každého vypočutý - používajte inkluzívne 
metódy, ako je práca v menších skupinách, písanie nápadov na 
papier, „hovoriaca palica“ odovzdávaná v rámci celej skupiny 
(odkaz na modul TEACH) 

- Nechajte skupinu, pokiaľ je to možné, a len s malou pomocou, 
rozhodnúť o svojom prístupe v tom, ako by dohoda mala vyzerať a 
kde by mala byť zobrazená.  

- Skupinová reflexia procesu s osobitným dôrazom na spoluprácu 
- Spätná väzba skupiny na zlepšenie tejto a budúcich skupinových 

dohôd. 
- Pravidelne sa počas schôdze alebo udalosti riaďte skupinovou 

dohodou a nechajte čas a priestor na zmenu / doplnenie dohody. 
Povzbudzujte ostatných, aby prispeli k tomuto procesu. 

- Obzvlášť odkazujte na dohodu, ak dôjde ku konfliktu alebo zmätku. 
 

Príprava	
Krátka prezentácia k teórii 
Príprava hárkov pre účastníkov o hlavných zásadách (usmernenia) 
 


