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COOP 
s9 

Kolektívna práca 
a modely podnikania 

plán lekcie 
EQF úroveň 5 
Jednotka vzdel.výst.  

COOP 1 & 2 
Ciele	
• Pochopiť význam kolektívnej práce 
• Pochopiť problémy, ktorým v súčasnosti čelíme v súvislosti s konkurenčným, 

individualistickým prístupom k podnikaniu a ekonomike 
• Byť si vedomí alternatívnych obchodných modelov spolupráce a toho, ako o nich zistiť 

viac 
• Pochopiť sociálny dopad kolektívnej práce na rodové hľadisko, prístupnosť, 

začlenenie, posilnenie postavenia, zdravie a rozmanitosť 
• Predstaviť si lepšiu budúcnosť pre stavanie / školenia 
Metódy	
• Zdieľanie odborných znalostí a vedomostí účastníkov 
• Hranie rolí rôznych spôsobov práce na staveniskách 
• Prezentovanie kolektívnych obchodných modelov (opýtajte sa odborníka?) 
• Prezentovanie „Ted talk“ a článkov o kolektívnej práci 
• Vízia inej budúcnosti 
• Reflexia, spätná väzba a zamyslenie 

Školiteľ 

Miesto 
miestnosť s 

wifi 
 
Čas 

3H  - 1 deň 
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 - Alternatívne obchodné modely spolupráce, národné a iné 
- xxxx 

Dokumenty 
- t_zdroje 
 
https://www.mu
dgirls.ca/the-
mudgirls-
manifesto 
 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=MZkCP5K
1SIA&feature=y
outu.be   
 
 
 
 
Vybavenie 
- veľké hárky 

papiera 
- perá 
- počítače 
- dataprojector, 

plátno 
 
- stavenisko a 

materiály 
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1. Osobné zdieľanie skúseností a poznatkov 
Diskusia v kruhu - Aké sú vaše skúsenosti s kolektívnou prácou a spoluprácou na 
školení alebo na stavbe? Vyzývajte ku krátkym odpovediam o pocitoch o 
„normálnych“ a ekologických stavbách 

2. Hranie rolí s cieľom preskúmať rôzne spôsoby práce 
- Tím sa rozdelí do 2 alebo 3 skupín (dynamika nenasmerovaných skupín je 

súčasťou tohto experimentu - dávajte pozor na problémy, ktoré si môžu 
vyžadovať zásah)  

- Pomocou praktického cvičenia, ako je stavba steny, demontáž steny, 
spoločné zostavenie objektu, nechajte každú skupinu hrať role rôznych 
modelov podnikania (kooperatívne, hierarchické atď.). Tímy môžu mať 
priradené tieto modely alebo môžu vytvoriť svoje vlastné bez pokynov. Pri 
plnení úlohy sa striedajú, zatiaľ čo zvyšok tímu pozoruje (každá po 15 
minút) 

- Po dokončení úloh každý tím predstaví svoje skúsenosti ostatným  
- Celá skupina uvažuje o cvičení a svojej práci ako tréneri / stavitelia 

3. Pozrite si Ted Talk od Emmy Appletonovej (patriarchálne staveniská) alebo si 
preštudujte „Mudgirl manifest“ 

4. Vízia inej budúcnosti 
- Preskúmajte alternatívne modely podnikania (informácie zhromaždené na 

papieri alebo na obrazovke, trénerom alebo účastníkmi) 
- Diskutujte o hlavných objavujúcich sa témach a umožnite skupinové úvahy 

o tom, ako by si mohli predstaviť lepšiu budúcnosť pre reálne / trenažérske 
stavby 

Príprava 
Pripravte stavenisko na hranie rolí 
Poskytnite hárky s príslušnými článkami a citátmi 
V prípade potreby kontaktujte odborníka na kolektívne modely podnikania 
 


