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COOP 

s6 

Budovanie tímu 
& Skupinová dynamika  

plán lekcie 

EQF úroveň 5 
Jednotka vzdel.výst.  

COOP 1 

Ciele 
• Vedieť, kedy a ako používať rôzne druhy nástrojov na budovanie tímu 

• Vytvoriť tímy, ktoré sú inkluzívne, rôznorodé a odolné 

• Pochopiť, ako vytvoriť dobrú skupinovú dynamiku na uľahčenie učenia a 

osobného rastu 

• Mať jasné úlohy a zodpovednosti, aby ste zabezpečili spoluprácu a zdravú 

dynamiku skupiny (pozrite si plány relácie o spolutvorbe, správcovia) 

• Zažiť dôležitosť hry pre učenie a pohodu 

• Inšpirovať a rozvíjať spoluprácu 

Metódy 
• Hry a aktivity zamerané na budovanie tímu (pre súdržnosť, rovnováhu, dôveru 

a spoluprácu) 

• Aktivity spojené s budovaním tímu v rámci pestrého vzdelávacieho programu 

• Reakcia na skupinovú dynamiku, ktorá umožní začlenenie, rozmanitosť a 

odolnosť 

• Pozvanie skupiny na vedenie hier a aktivít 

• Delegovanie rolí a zodpovedností za skupinu 

• Skupinové reflexie a procesy spätnej väzby 

Školiteľ 

Miesto 

Miestnosť 

alebo vonku 

Čas 

10 min až 1 H,  

 

prekladané 

inými lekciami, 

aby sa dosiahla 

rovnováha 
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- Skupinová dynamika 

- Facilitácia skupinovej dynamiky 

o Buďte flexibilní a všímajte si meniace sa potreby skupiny 

o Stanovte si v skupine jasné úlohy a zodpovednosti 

o Hry a nástroje na facilitovanie dobrej skupinovej dynamiky 

o Vytváranie rovnováhy a rozmanitosti vo vzdelávacom programe 

alebo lekciách 

- Ako používať balík nástrojov a ďalšie zdroje na hravé zážitkové učenie v 

ekologickom stavaní (odkaz na modul TEACH) 

Dokumenty 
- t_zdroje 
- Online zdroje 

 

 

Výbava 

- papier a perá 

- fotoaparát / 

robenie 

videozáznam, 

ak je vopred 

súhlas 
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- Pomôžte všetkým navzájom sa spoznávať a použite hru s menami alebo aktivitu 

na prelomenie ľadu 

- Spoločne rozhodujte o rolách a zodpovednostiach v skupine (napr. Strážci) 

- Balík nástrojov pre hry a aktivity a ďalšie online zdroje 

- V prípade potreby použite vhodnú metódu na rozdelenie do menších skupín, 

ktorá umožní začlenenie, rozmanitosť a odolnosť (odkaz na modul TEACH). 

- Facilitujte 2 alebo 3 tímové hry alebo aktivity (radšej zaradiť ich počas celej 

lekcie, ako hneď za sebou). Príklady môžu zahŕňať „Keď som niečo zmenil“, 

Zapletené lano, Skladanie plachty, Karaoke 

- Spýtajte sa, či by niekto v skupine chcel organizovať tímovú hru alebo aktivitu, 

vyhľadajte konsenzus, ktoré z nich sa budú hrať 

- Keď sú všetky hry ukončené, skupinová reflexia a vyhodnotenie hlbšieho 

významu a dôležitosti hier pre budovanie ekostavieb a pre školenie. 

- Podporujte diskusie s cieľom zistiť, kedy a ako tieto hry fungujú vo väčšom 

výučbovom programe 

- Spätná väzba a hodnotenie lekcie s cieľom zlepšiť budúce vzdelávanie a zdroje 

- Poskytnite čas a priestor na zaznamenanie nových hier alebo nápadov, aby ich 

bolo možné pridať do balíka nástrojov 

Príprava 
Vytvorte hárky na rozdanie účastníkom/pokyny pre vybrané hry a aktivity 

 


