
Modul: Menedzsment készségek   

Szekció:-  

A CSOPORTSZERZŐDÉS  

 
időkeret: 45 perc 

 

hely: egy terem 

 

résztvevők: az egész csoport 

 

 

anyagok: kijelölő, zene, A/4-es papír, tollak, táblára való ragacs (flip chart)  

 

 

eljárás: A háttérben szóló finom zene kíséretében a tréner szétosztja az A/4-es 

papírokat a résztvevők között és megkéri őket, hogy rajzoljanak rá egy bicikli 

kereket, néhány küllővel. Aztán megkéri a résztvevőket, hogy fejezzék ki a 

karakterét annak az osztálynak, ahova nem szerettek járni, amikor tanulók voltak. 

Minden küllőhöz egy-egy kulcsszót kell írni például: veszekedés, rossz osztályzat, 

stressz. Aztán megkéri őket, hogy fordítsák meg a lapot, rajzoljanak ugyanúgy egy 

bicikli kereket, de most a küllőkhöz olyan osztály karakterisztikáját írják le, ahova 

szerettek járni, olyan pozitív benyomásokkal, mint: barátság, játékok, stb. Aztán 

rendeződjenek párokba és beszéljék meg egymással ezeket a benyomásokat, majd 

alkossanak 4-6 fős csoportokat, ahol egy listát készítenek a pozitív és negatív 

érzésekről, az összes ötletet felhasználva. Ezt követően jön a megbeszélés. A tréner 

megkérdezi: „ha egy jó osztályba szeretnél kerülni, melyek azok az érzések, 

melyeket megtartanál, és melyeket hagynál ki”. A tréner aláhúzza azokat a 

kívánalmakat, amelyeket a csoport mondott és az ő kívánalmai is szerepeljenek. A 

tréner kívánalmainak tartalmaznia kell: a.) pontosság b.) a mobiltelefonok 

kikapcsolása c.) a résztvevők jelzési kötelezettsége távolmaradás esetén, stb. Végül 

a tréner összefoglalja a nem elfogadható feltételeit a szerződésnek, pl.: i.) non 

verbális vagy fizikai erőszak, ii.) nincs irónia, iii.) nincs dohányzás, alkohol, evés az 

osztályteremben. A legtöbb esetben ezek a feltételek nem szükségszerűek. Az 

eljárást követően elkészül az érzelmi szerződés, amelyet, mind az tréner és mind a 

résztvevők aláírnak. Nagyon fontos, hogy minden olyan eset, dolog kerüljön a 

 



szerződésbe, ami problémaforrást jelenthet, még mielőtt kézhez kapják a résztvevők 

a szerződést, mert ez informálja és tiszteletet mutat a résztvevők felé. A szerződést 

ki kell függeszteni a tréning ideje alatt, hogy az mindenki számára látható legyen. 

Ha valamelyik szabályt megszegték, akkor új szerződést kell kötni egy komoly 

megbeszélést követően.  

 

 

cél / terv: 

Ez a szerződés egy interaktív eljárás (folyamat), mely során felszínre kerülnek a 

kívánalmak és szükségletek, meghatározott munka keretein belül, továbbá társas 

döntés születik (a tréner és a tréningen résztvevők is részt vesznek benne). Ez a 

folyamat segít a tudatosság és az elkötelezettség kialakításában, és könnyebbé teszi 

a csoportban való tanulást, valamint a csoport dinamikájának megismerését. Az 

érzelmi szerződés nagyon fontos eszköz a felnőtt oktatásban, valamint az 

élethosszig tartó tanulás folyamán, ahol az egyén az alanya és nem pedig tárgya az 

oktatásnak.  

 

vitakérdések: 

Mit érzel azzal a ténnyel kapcsolatban, hogy a szerződést társas döntés alapján 

hoztuk meg? 

Mi volt könnyű vagy nehéz számodra az eljárás (feladat végrehajtása) során? 

 

forrás:  

« Touching the circle »  prevention project for students – publication of Movement 

« PROTASI », Patras 2002. (Megéritneni a kört – megelőző projekt diákoknak) 

 

 


