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BEVEZETŐ 
 
E feladatgyűjtemény a Coop-in Projekt1 keretében kidolgozott oktatóanyag részét képezi. Fő célja a 

társadalmi innováció gyakorlatának bevezetése és ösztönzése vállalati környezetben. A 2017 és 2019 

között lezajlott tananyagfejlesztés eredményeként 3 tréningegység született meg:  

- CurioCity serious game: “komoly játék”, mely vállalatok és szervezetek számára kialakított 

oktatási minijátékokat tartalmaz a társadalmi innovációról; 

- Tudásbázis: a társadalmi innováció fő elméleti és gyakorlati vonatkozásait mutatja be 6 fő 

témakör mentén, esettanulmányokkal és fogalmi jegyzékkel kiegészítve. A dokumentum 

ingyenesen letölthető pdf formában a CurioCity weboldaláról. A tudásbázis 6 modulja: 

1. Mi fán terem a társadalmi innováció? 

2. Tekintsünk a jövőbe! 

3. Hogyan építsük, fejlesszük a kapcsolati hálónkat! 

4. Együttműködés másokkal a társadalmi innováció tükrében 

5. A társadalmi innováció hatásának mérése 

6. Lehetőségek feltérképezése 

- Társadalmi Innovációs Tréninggyakorlatok Gyűjteménye2: 24 tantermi tréning gyakorlatot 

tartalmaz a Tudásbázis 6 témaköréhez kapcsolódóan. A Gyűjtemény a Coop-in tréninganyag 

“offline” részét képviseli, amely változatos módszerekkel, ill. különböző oktatási és szervezeti 

közegben is könnyen alkalmazható csoportdinamikai feladatokkal egészíti ki az online 

tréninget. A gyakorlatok 3 fő pillére:   

• Együttműködés 

• Gyakorlatiasság, életszerűség 

• Innovativitás 

- Társadalmi Innovációs Önértékelő Eszköz Szervezetek Számára: az önkitöltéses papír-

ceruza teszt abban segíti a vállalatokat, hogy felbecsüljék milyen készültségi/megvalósítási 

fokon állnak társadalmi innovációs szempontból.   

 

Társadalmi Innovációs Tréninggyakorlatok Gyűjteménye:  

Az innováció egyik legfontosabb tényezője az együttműködés. Éppen ezért, a gyűjteményben 

szereplő gyakorlatokkal alkalmat szeretnénk adni a tréningen résztvevők számára, hogy gyakorlati 

szituációkon keresztül, a tanuló társakkal együttműködve, szakmai közegben mélyíthessék el a 

 
1 Project szám: 2017 – 1 – UK01 – KA202 – 036640, Projekt weboldal: http://coopinproject.eu/ 
2 A mérőeszköz ingyenesen letölthető a Coop-in projekt honlapjáról, ld. fent. 

http://coopinproject.eu/
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társadalmi innovációval kapcsolatos ismereteiket. Az innovációs együttműködés alaposabb 

megértése érdekében a szerzők a gyakorlatok egy részét a CEN/TS 16555-5 EU Innováció 

Menedzsment Szabványcsalád részét képező “Együttműködés Menedzsment” szabványra építették. 

 

PEDAGÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS 
 

Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk a feladatokban alkalmazott 12 pedagógiai megközelítést; 

ezek adják a feladatgyűjteményben szereplő 28 gyakorlat módszertani keretét (ld. a következő 

fejezetben): 

1. Probléma-alapú tanulás (PBL) 

2. Mikro tanulás 

3. Együttműködő/kooperatív tanulás 

4. Hozza a saját eszközét! (BYOD) 

5. Akció-alapú tanulás 

6. Tapasztalati tanulás 

7. Szimuláció 

8. Technológiával támogatott aktív tanulás  

9. Játékosítás (gamifikáció) 

10. Tanulás játékon keresztül 

11. Fotó-nyelv 

12. Jégtörő / bemelegítő gyakorlat 

 

1. Probléma-alapú tanulás (PBL) 
 

Mi a lényege? 

3A probléma-alapú tanulás során a hallhatók nem passzívan, 

befogadóként jutnak információhoz, hanem aktív, időigényes 

csoportmunka keretében végig elemeznek és vizsgálnak egy 

összetett problémát. Közösen, önállóan, tanári segítség nélkül kell 

rá megoldást találniuk. Az elmélet előzetes ismertetése és a csak 

azt követő gyakorlati alkalmazás helyett itt a hangsúly 

mindenekelőtt a megoldásra való autentikus rátaláláson van. A 

 
3 A ábrán szereplő feliratok, alulról felfelé: 1. Emlékezni; 2. Megérteni; 3. Alkalmazni;  
4. Elemezni; 5. Értékelni; 6. Létrehozni. 
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folyamat eredményeként a tanulók “AHA élményt” élnek meg, még mielőtt könyvből elolvasnák 

vagy tanártól hallanák az elméleti magyarázatot. A tanulási folyamat ezzel megfordul: az emlékezés / 

megértés helyett – amely a tartalom megtanulására összpontosít, a létrehozás kerül első helyre. 

 

Itt olvashat többet a módszerről (angol nyelven): 
https://www.maastrichtuniversity.nl/education/why-um/problem-based-learning 

https://www.edutopia.org/blog/pbl-vs-pbl-vs-xbl-john-larmer 
http://www.slideshare.net/drswaroopsoumya/problem-based-learning-38568683   

https://www.youtube.com/watch?v=cMtLXXf9Sko 

 
 
 

2. Mikro tanulás 
 
Mi a lényege? 

A mikro tanulás lényege, hogy a könnyen emészthető rövid egységenként, mintegy “falatonként” 

adagolja a tananyagot a tanulóknak.  Előnye, hogy a sűrűbben „adagolt”, de rövid tananyagrészek 

könnyebben beilleszthetők a felgyorsult munkahelyi életritmusba, egyszersmind befogadhatóbbak a 

fiatalabb generációk számára is. 

A “mikro tanulás” időtartama változó, pár másodperctől (mobiltelefonos tanulás) akár 15 percig is 

terjedhet. A mikro tanulás csatornája sokféle lehet, a kifejezetten oktatási célra kialakított, 

strukturált környezettől (e-learning, média) az ad hoc megoldásokig (weblog posztok, videók, social 

bookmark) (Mosel 2005). 

Tágabb értelemben mikro tanulásnak tekinthetjük a multitasking munkakörnyezetben zajló 

informális tanulást is, amikor rövid media üzenetek, mikro információ egységek révén bővítjük az 

ismereteinket. Ebből adódóan a mikrotanulás és a mikrotudás fogalmak közötti határok lassan 

elmosódnak. 

Itt olvashat többet a módszerről (angol nyelven): 
http://www.allencomm.com/blog/2015/12/7-awesome-microlearning-examples/  

https://elearningindustry.com/most-important-microlearning-features 
 
 
 
 

3. Kooperatív tanulás 
 
Mi a lényege? 

A kooperatív tanulási módszertan a csoportmunkában rejlő lehetőségek révén fokozza az egyén és a 

csoport tanulási hatékonyságát. Túlmutat az “többiekkel egy helyen, de egyedül” való tanuláson, 

aminek jó példája a könyvtár. Minden tanulónak megfelelő erőbefektetéssel kell hozzájárulnia a 

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/why-um/problem-based-learning
https://www.edutopia.org/blog/pbl-vs-pbl-vs-xbl-john-larmer
http://www.slideshare.net/drswaroopsoumya/problem-based-learning-38568683
http://www.slideshare.net/drswaroopsoumya/problem-based-learning-38568683
https://www.youtube.com/watch?v=cMtLXXf9Sko
https://www.youtube.com/watch?v=cMtLXXf9Sko
http://www.allencomm.com/blog/2015/12/7-awesome-microlearning-examples/
http://www.allencomm.com/blog/2015/12/7-awesome-microlearning-examples/
https://elearningindustry.com/most-important-microlearning-features
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közös munkához. A tanulói célok elérési útjának és módjának tekintetében a kooperatív tanulás 

egészen mást képvisel, mint a versenyközpontú és individualista megközelítés; a kettő mintha 

ugyanazon spektrum két ellentétes pólusa volna. A kooperatív tanulás hatékonyan fejleszti a 

csapatösszetartást, az együttműködést, továbbá át tudja hidalni a csoporttagok közötti tudásbéli és 

készségszintű különbségeket. Lényeges, hogy a tanulók teljesítményét mindenki által ismert, érthető 

és előre meghatározott kritériumrendszer szerint kell értékelni. Így minden csoporttag számára 

egyértelmű, hogy mit várnak el tőle és a csoporttól. 

Itt olvashat többet a módszerről (angol nyelven): 
https://www.teachervision.com/professional-development/cooperative-learning 

http://www.behavioradvisor.com/CoopLearning.html 
 

4. Hozza a saját eszközét (BYOD – Bring Your Own Device) 
 
Mi a lényege? 

A “hozza a saját eszközét” – technológia (bring your own technology/BYOT), telefon (bring your own 

phone/BYOP), számítógép (bring your own Personal Computer/BYOPC) — arra a vállalati politikára 

épít, amely megengedi az alkalmazottaknak, hogy behozzák a munkahelyükre a saját eszközeiket és 

azon keresztül érjék el belső használatú vállalati információkat és vállalati applikációkat. Ezt a 

jelenséget ‘IT consumerization’ néven jegyzik, ami a magán és az üzleti célok összemosódására utal 

az IKT eszközök használatában.  

Annak ellenére, hogy a jelen feladatgyűjtemény gyakorlatai elsősorban tantermi alkalmazásra 

íródtak, a BYOD módszer mégis szót érdemel, hiszen az IT eszközök a tanteremi foglalkozásba is 

szervesen beemelhetők. Az IT eszközökön keresztül a tanulók interakciót folytathatnak egymással és 

az oktatóval, például online szavazás révén (akár névtelenül). Ma már remek ingyenes applikációk 

állnak rendelkezésre, pl. Kahoot, SOCRATIVE (online szavazás) Quizizz (online kvízek).  

 

Itt olvashat többet a módszerről (angol nyelven): 
https://www.lifewire.com/bring-your-own-device-impact-on-education-2373101 

https://kahoot.com 
https://www.socrative.com/ 

 
 

5. Akció-alapú tanulás  
 
Mi a lényege? 

Az akció-alapú tanulás során a résztvevők valós problémákon és kihívásokon dolgoznak, valós 

életkörülmények között, mindeközben pedig egymástól, illetve együtt tanulnak. A módszert az 1940-

es években fejlesztette ki Reginald Revans amerikai professzor. Mr. Revans különösen fontosnak 

tartotta, hogy a tanulók reálisan fel tudják mérni saját tudásbéli hiányosságaikat, megosszák 

https://www.teachervision.com/professional-development/cooperative-learning
http://www.behavioradvisor.com/CoopLearning.html
https://www.lifewire.com/bring-your-own-device-impact-on-education-2373101
https://kahoot.com/
https://www.socrative.com/
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egymással az ismereteiket, és reflektáljanak a tanulási folyamat során megélt élményeikre. A 

módszert egy formulával írta le: T (tanulás) = P (Programozott tanulás) + K (Kérdésfeltevés). A 

programozott tanulásnak jellemzően van valamilyen kódolt hordozófelülete, pl. könyv, cikk vagy akár 

egy a témában jártas szakértő. A Kérdésfelvetés az elemzőképességre és jó kérdések felvetésének 

képességére vonatkozik, amelyek segítenek felmérni, hogy mit látnak, hallanak vagy éreznek az 

emberek. Revans professzor úgy vélte, hogy a helyes kérdés fontossága felülmúlja még a megfelelő 

válasz jelentőségét is. A csoportos tanulás meghatározó tényezője az akció-tanulásnak: tartósan 

fennálló, stabil csoportoknak ajánljuk.  

Itt olvashat többet a módszerről (angol nyelven): 
https://wial.org/action-learning/ 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/action-learning/ 
 

6. Tapasztalati tanulás 
 
Mi a lényege? 

A tapasztalati módszertan egy összetett tanulási folyamaton vezeti végig a tanulót. Központba állítja 

a cselekvés - tudatosítás elvét, kezdve a megfigyeléstől, az általánosításon és az elméletalkotáson át 

a gyakorlati vonatkozások megragadásáig. A tanulás célja az elméleti összefüggéseket és a gyakorlati 

alkalmazást egyaránt ötvöző tapasztalatszerzés biztosítása.4 Akkor érdemes bevetni ezt a módszert, 

amikor a tanulók már rendelkeznek némi tudással a témával kapcsolatban, mely alapot ad a 

tapasztalatszerzéshez. Érdemes hosszútávon gondolkodni és több tapasztalati tanulási alkalmat 

biztosítani a csoportnak.  

Itt olvashat többet a módszerről (angol nyelven): 
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html 

 
 

7. Szimuláció 
 
Mi a lényege? 

A szimulációs oktatási módszer leginkább a szerepjátékkal és a gyakorlatközpontú oktatással (hands 

on learning) rokonítható. Míg a klasszikus tantermi oktatás nagyobb hangsúlyt helyez az egyéni 

tanulásra és előrehaladásra, a szimulációs módszertan az együttműködés, mint kulcstényező köré 

szerveződik. A cél az, hogy olyan helyzeteket teremtsünk, amelyben a tanulók átültethetik a 

gyakorlatba a korábban tanultakat. Mindez módszerességet és tervezést előfeltételez, hiszen 

 
4 The method is based David Kolb’s work: Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and 

Development (1984).  
 

https://wial.org/action-learning/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/action-learning/
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
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életszerű szituációkat kell létrehozni, melyben a tanulók minél valósághűbben kísérletezhetnek 

tanultak alkalmazásával.  

Learn More 
https://www.nap.edu/read/13078/chapter/5 

https://www.teachthought.com/technology/6-important-questions-answered-about-
learning-simulations/ 

 
 

 

8. Technológiával támogatott aktív tanulás 
 
Mi a lényege? 

A technológiával kiegészült aktív tanulási módszertan különféle tevékenységeket foglalhat magába, 

pl.  vázlatok írását, szerepjátékokat, játékot, szimulációt, megfigyelést és akár megbeszéléseket is, de 

mindehhez segítségént adódik a technológia. A tevékenység időtartama a pár perctől kiterjedhet 

akár a többórás foglalkozásig. A módszer alkalmazásának a kulcsa, hogy technológia a tanulás 

szerves részévé kell váljon. Interakciós felületet biztosít és dinamizálja az oktatást. 

Itt olvashat többet a módszerről (angol nyelven): 
https://tophat.com/blog/active-learning-guide/ 

https://www.prodigygame.com/blog/ways-to-use-technology-in-the-classroom/ 
https://www.prodigygame.com/blog/active-learning-strategies-examples/ 

 
 

9. Játékosítás (gamifikáció) 
 
Mi a lényege? 

A játékosítás tágabb értelemben vett lényege abban áll, hogy először azonosítjuk a játék 

kulcsfontosságú tényezőit, melyek arra ösztönzik a játékost, hogy tovább játsszon. Ezután pedig 

átültetjük ezeket a tényezőket egy merőben más, a játéktól teljesen független környezetbe, pl. 

munkakörnyezetbe. Ezek a tényezők itt is képesek lesznek az emberek viselkedését befolyásolni. A 

játékosítás eszköztárával például motiválni tudjuk a tanulókat: a tanulás öröméért való belülről 

fakadó tanulási vágy felkeltése; elkötelezettség; távlatok és tanulási célok megfogalmazása; 

kezdeményezés. A játékosítás élvezetessé teszi a tanulást, ezáltal motivál az elköteleződésre, felkelti 

az érdeklődést és inspirál a kitartásra. Íme néhány elem, amivel játékosíthatjuk az oktatást: 

✓ Fejlődési indikátorok (pontok/jelvények/ranglisták) 

✓ Narratíva – kerettörténet 

✓ A játékos befolyásolni tudja a folyamat sikerét – egyértelmű szabályok  

✓ Azonnali visszacsatolás – pozitív hangvétel 

✓ Együttműködés, problémamegoldás másokkal együtt  

✓ Fokozatos előrehaladás, nehézségi szintek 

https://www.nap.edu/read/13078/chapter/5
https://www.teachthought.com/technology/6-important-questions-answered-about-learning-simulations/
https://www.teachthought.com/technology/6-important-questions-answered-about-learning-simulations/
https://tophat.com/blog/active-learning-guide/
https://www.prodigygame.com/blog/ways-to-use-technology-in-the-classroom/
https://www.prodigygame.com/blog/active-learning-strategies-examples/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification
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✓ Szintlépés, alkalom az előrehaladásra – a játékos érzi, hogy fejlődik 

✓ Társas kapcsolatok – interakció a többi játékossal 

✓ Humor – csökkenti a stresszt és a túlzott komolyságot, ezáltal elősegíti a bátor, kísérletező, 

kezdeményező attitűdöt 

✓ A játékosok próba-szerencse attitűddel játszanak, amely sokat segít a kudarcok megfelelő 

kezelésében más szituációban is – kifejezetten hasznos a bizonytalan, nehezen tervezhető 

munkakörnyezetben, pl. az innovációs kezdeményezések terén  

✓ Kihívás – segít abban, hogy a nehézségre fejlődési lehetőségként tekintsünk. Felébreszti a 

kíváncsiságot és a kalandszellemet.  

✓ Zene – nyugtató, motiváló. 

Itt olvashat többet a módszerről (angol nyelven): 
https://yukaichou.com/gamification-examples/top-10-education-gamification-examples/ 

https://elearningindustry.com/6-killer-examples-gamification-in-elearning 
https://elearningindustry.com/subjects/elearning-concepts/gamification-education 

 
 

10. Tanulás játékon keresztül 
 
Mi a lényege? 
 
A játék oktatásban való alkalmazása manapság már igen elterjedt, még a felnőttképzésben is. Az 

oktató célú játékot hagyományos tantermi környezetben is használják (szerepjáték, kvíz, 

kincskeresés). A jó oktatójáték nem csupán szórakoztat, de jól megfontolt céllal teszi azt és túlmutat 

a “ki nyer a végén?” kérdésen. A lényeg az, hogy a tanulók egy strukturált tevékenység mentén érjék 

el az oktatási célt.  Melyek a játékkal való oktatás kulcstényezői?  

• A játék a tananyaghoz kapcsolódjon, a téma jelentőséggel bírjon a résztvevők számára 

• Világos és mindenki számára érthető célokat közvetítsen (oktatási és egyéb)  

• Barátságos interakciókat ösztönöz 

• Egyértelmű szabályok és tiszta keretek 

• Körülbelül egy óra játékidőt javasolnak 

• Minden résztvevőt be tudja vonni egyidejűleg 

• Alkalmat ad a résztvevőknek a döntéshozásra, mindezt érdekesen 

• Tartalmaz valamilyen meglepetés elemet 

• Tartalmazhat valamilyen mozgást, fizikai tevékenységet 

• Könnyen érthető, könnyen elmagyarázható  

Itt olvashat többet a módszerről (angol nyelven): 
https://psychcentral.com/blog/the-importance-of-play-for-adults/ 

https://yukaichou.com/gamification-examples/top-10-education-gamification-examples/
https://elearningindustry.com/6-killer-examples-gamification-in-elearning
https://elearningindustry.com/subjects/elearning-concepts/gamification-education
https://psychcentral.com/blog/the-importance-of-play-for-adults/
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https://www.revuecliopsy.fr/wp-content/uploads/2015/12/RevueCliopsy06-Cartlidge-053.pdf 
 

 

11. Fotó-nyelv 

 
Mi a lényege? 

A fotó-nyelvre épülő tanítási módszer a képeket, fotókat, rajzokat vagy képes kártyákat, mint 

“közvetítő eszközként” használja, ezáltal inspirálva és segítve a tanulókat, hogy kifejezzék a 

gondolataikat adott témával kapcsolatban. (A módszer Alain Babtiste nevéhez köthető.) 

 A képek lehetnek teljesen általánosak, vagy specifikusan egy adott témával kapcsolatosak, 

mindenesetre jó, ha minél változatosabbak.  A csoport méretétől és a gyakorlattól függően változhat 

a felhasznált képek száma, de célszerű több választási lehetőséget adni mindenkinek, általában 

fejenként 4-5 kártyát javasolnak. 

Hogy működik? A “Mit célokat szeretnék elérni ezen a nyáron?” kérdés jó példa erre. Először is, 

minden tanuló kiválaszt egy képet, majd asszociálni kezd ezzel kapcsolatban. A képzettársításokat ki 

is mondja hangosan. Második lépésként arra a kérdésre kell válaszolni, hogy “Mi segítene engem a 

célom elérésében?” Ismét húz mindenki egy kártyát, és a kép alapján megpróbál választ találni a 

kérdésre. A módszer arra ösztönzi a tanulókat, hogy a megoldásra fókuszáljanak és használják a 

rendelkezésükre álló erőforrásokat. A megoldás megtalálásához segítségül kapják a képek adta 

inspirációt: kiragadnak bizonyos részletet, vonásokat és önmagukba néznek. A kép kapcsolatot 

teremt az érzelmekkel és a tudatalattival is, ill. munkára fogja a jobb agyféltekét. A kérdés 

személyessé, a megoldás egyedivé és fókuszáltá válik.  

 

Itt olvashat többet a módszerről (angol nyelven): 
https://joe.org/joe/2009june/iw1.php 

https://www.webqda.net/the-use-of-photos-as-an-educational-tool-reflective-photography-
technique-as-an-example/?lang=en 

 

 

12. Jégtörő / bemelegítő gyakorlat 
 

Mi a lényege? 

Néhány jégtörő gyakorlat is helyet kapott ebben a feladatgyűjteményben, arra hivatottak, hogy 

megkönnyítsék a csoportmunka bevezetését a társadalmi innováció témájához kapcsolódóan. Rövid 

bemelegítő gyakorlatok ezek, amik segítenek beindítani a beszélgetést és ösztönzik együttműködést 

a tanulók között. 

https://www.revuecliopsy.fr/wp-content/uploads/2015/12/RevueCliopsy06-Cartlidge-053.pdf
https://joe.org/joe/2009june/iw1.php
https://www.webqda.net/the-use-of-photos-as-an-educational-tool-reflective-photography-technique-as-an-example/?lang=en
https://www.webqda.net/the-use-of-photos-as-an-educational-tool-reflective-photography-technique-as-an-example/?lang=en
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MÓDSZERTANI MÁTRIX 
 
Az előzőekben bemutatott módszertani felvezetést inspirációként és útmutatóként szántuk a 

trénerek számára. Arra bíztatunk minden oktatót, hogy bátran csemegézzen a gyakorlatok közül az 

adott szervezet és az egyedi tréningcélok függvényében.  

Az alábbi mátrix megkönnyíti, hogy a trénerek igény szerint módszertani szempontok alapján 

válasszanak a gyakorlatok közül, és változatosabbá tegyék a képzést.  

A Coop-in Tudásbázis 6 modult tartalmaz, a társadalmi innováció egy-egy kulcsfontosságú témájának 

elméleti hátterét járja körül. A feladatgyűjtemény is ugyanezt a moduláris szerkezetet követi. 

Minden modulhoz/témához 4 tréninggyakorlat tartozik, kivétel ez alól a Hálózatok és Kapcsolatok 

modul, amely 8 gyakorlatot tartalmaz. A mátrixban szereplő sorszámok megmutatják, hogy a 

modulokon belül melyik gyakorlatok sorolhatók egyik-vagy másik módszertanhoz (minden 

gyakorlatnak van egy sorszáma). 

 
 

MODUL 
/ 
MÓDSZER 

Mi fán terem 
a T. I.? 

Tekintsünk a 
jövőbe! 

Építsük, 
fejlesszük a 
kapcsolati hálót 

Együttműködés 
menedzsment 
a T.I. tükrében 

A T. I. 
hatásának 

mérése 

Lehetőségek 
feltérképezése 

A számok a gyakorlatok egy-egy modulon belüli sorszámát mutatják  

Probléma-alapú 
tanulás 

2., 3., 4. 2., 4. 1.    

Mikro tanulás    4.    

Kooperatív 
tanulás 

1., 2., 3., 
4. 

3., 4. 3., 5., 6. 1., 2. 3., 4. 1., 2., 3., 4. 

BYOD       

Akció tanulás  1., 3., 4. 4. 2. 1., 2., 4.  1., 2., 3., 4.  

Tapasztalati  
tanulás 

  1.    

Szimuláció  2. 6., 7., 8. 2., 3., 4.   

Technológiával 
támogatott 
aktív tanulás 

  4.    

Játékosítás   3., 4. 5. 1.   

Játék     2.  

Fotó-nyelv   1.   2.  

Jégtörő    3. 1.  
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GYAKORLATOK 
1. Modul: Mi fán terem a társadalmi innováció? 
 

M1.1 GYAKORLAT Mi fán terem a társadalmi innováció?  
TÉMA ÉS FÓKUSZ Bevezetés a társadalmi innovációba 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• A gyakorlat segít megérteni, hogy mi a társadalmi innováció lényege 

és miért fontos ez az egyének és szervezetek számára. 

TRÉNING MÓDSZER 
Akció - tanulás, kooperatív tanulás 

IDŐTARTAM 

Teljes időtartam: 45 perc 
10 perc – bemelegítés/jégtörő  
15 perc – a csoporttagok megpróbálják megfogalmazni, hogy számukra 
mit jelent a társadalmi innováció és hol/miként van jelen az életükben. 
15 perc – a tréner ismerteti a társadalmi innováció definícióit a csoport 
résztvevőivel (segédanyag) és összeveti a csoport saját megfogalmazású 
definícióival 
5 perc – tapasztalatok megbeszélése és következtetések levonása 

CSOPORTMÉRET 8-10 fő 

TANTERMI KÖRNYEZET 
& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Teremelrendezés: U alakban 
Eszközök: Post-it lapok, íróeszközök, társadalmi innovációt ábrázoló 
képek, segédanyag a társadalmi innovációs definíciókról, flipchart. 

A GYAKORLAT MENETE 

1. A foglalkozás minden résztvevője villáminterjút készít egy másik 

résztvevővel (például, aki mellette áll vagy ül) és begyűjti társa 

válaszait az alábbi kérdésekre (post-it lapocskákat érdemes a 

csoport rendelkezésére bocsátani): 

• Mi a neved? 

• Mivel foglalkozol? 

• Ha választanod kellene egy “kedvenc innovációt”, mi lenne az? 

Miért? (pl. internet, telefon, stb.) 

2. Ezt követőn mindenki bemutatja az interjúalanyát a csoport többi 

tagjának, kitérve az innovációs választásra és annak okára is.  

Fontos, hogy szó essen az adott innováció társadalmi jelentőségéről 

és hogy hogyan lehet felhasználni társadalmi problémák kezelésére. 

3. A tréner körbead néhány képet, amelyek valamilyen társadalmi 

innovációt ábrázolnak, lehetőleg “akció közben”.  Ilyen lehet 

például: Wikipédia, nyitott egyetemek (Cursera), Budapest Bike 

Maffia, stb. (Ld. Példagyűjteményt alább) Mindenkit megkérünk, 

hogy válasszon egy képet és indokolja meg, hogy miért jelent ez 

számára társadalmi innovációt. A választ írja fel egy post-it lapra. 

4. Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak 2-3 fős kis csapatokat. A 

csapattagok beszélgessenek egymás között a választott képekről és 

innovációkról. Miért éppen azt adott képet választották? Milyen 

társadalmi probléma/kihívás inspirálhatta a létrejöttét? Miért 
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lehetett/lehet az adott a kihívás olyan fontos, hogy megoldást 

kellett rá találni? Milyen főbb – akár közös - jellemvonásai vannak a 

csapattagok által kiválasztott innovációknak?  

5. A kis csapatok visszatérnek a nagy csoporthoz és bemutatják a 

többieknek a kiválasztott innováció meghatározó jegyeit. A 

résztvevők ezután együtt dolgoznak azon, hogy megalkossák a 

társadalmi innováció definícióját.  

6. A tréner bemutat néhányat a társadalmi innováció “hivatalos” 

definíciói közül, amelyeket a csoport összehasonlíthat a maguk által 

alkotott meghatározással. Minden lényeges szempontot és tényezőt 

beleépítettek a saját definíciójukba?  

A foglalkozás Kérdés-Válasz körrel zárul.  

JAVASLATOK 
Flipchart és képek előzetes bekészítése a gördülékeny óramenet 
érdekében.  

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 
Nem szükséges, hogy a csoporttagok ismerjék egymást. Az alábbi 
Példagyűjtemény felhasználható inspirációként a képválogatáshoz. 
 

 
Segédanyagok:  

 

8 népszerű definíció a társadalmi innovációról 

A társadalmi innováció témáját növekvő érdeklődés övezi a politikusok, tudósok, nonprofit 

szervezetek és az állampolgárok körében. Egyre nagyobb szükség van egységes, közös definícióra. 

Te mennyire érzed ködösnek, netán felfújtnak a társadalmi innováció témáját? Esetleg éppen 

ellenkezőleg? Lehet, hogy magad is a társadalmi innováció szakértőinek/aktivistáinak egyike vagy? 

Akárhogy is, érdemes megvizsgálni az itt következő 8 meghatározást – segít a társadalmi innováció 

lényegének megértésében. 

 

Pragmatikus megközelítés 

A társadalmi innováció  

“Olyan innovatív tevékenységek és szolgáltatások, melyeket társadalmi célú szervezetek indítanak 

és kiviteleznek valamilyen fenálló társadalmi szükséglet kielégítése céljából”. (Mulgan és társai. (2007) 

Social Innovation, What It Is, Why It Matters, and How it Can Be Accelerated). 

 

Rendszerszintű megközelítés 

“Összetett folyamat, melynek eredményeként új termékek, folyamatok vagy programok kerülnek 

bevezetésre, s ezek meghatározó változást hoznak a mindennapi rutin tevékenységekben, az 

erőforrásgazdálkodásban, a rendszer szintű erőviszonyokban vagy az adott társadalom 

értékszemléletében”. (Westley (2010) Making a Difference - Strategies for Scaling Social Innovation for Greater 

Impact). 

 

Menedzser szemszög  

 “Új megoldást ad valamilyen fennállótársadalmi problémára, ami eredményesebb, hatékonyabban, 

fenntarthatóbb vagy igazságosabb, mint az addigi megoldások, ill. a társadalom érdekeit helyezi az 

egyéni érdekek felé”. (Phills és társai (2008) Rediscovering Social Innovation). 
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Kritikus megközelítés  

A társadalmi innováció lényegét az “aktív állampolgárságra való ösztönzésben és öngondoskodásra 

való képesség növelésében” látja, mely az érintetteket és a javak elosztását tekintve alulról felfelé 

átformálja a társadalom működését. (Moulaert és társai. (2009) Social Innovation and Territorial 

Development). 

 

Gazdasági megközelítés  

Az OECD megfogalmazásában a társadalmi innováció “valamely konceptuális, folyamat-szempontú, 

terméket/szervezeti működést/finanszírozási formát érintő lényegi változás, vagy új típusú 

kapcsolatok létrejötte, ami szükségszerűen együtt jár az érintettek körének bővülésével/új területek 

bevonásával”. (OECD (2009) Transforming innovation to address social challenge). 

 

Összehasonlító megközelítés 

A társadalmi innováció “különleges mind eredményeit, mind pedig az eredmények elérését 

lehetővé tévő kapcsolati hálót tekintve, mely az együttműködés és a kollaboráció merőben új 

formáit hozza létre”. A kereskedelemi és a technológiai innováció területén használatos folyamatok, 

mérőszámok, modellek és módszerek nem mindig alkalmazatók a szociális gazdaság és a társadalmi 

hatások vonatkozásában”. (Murray et al. (2010) The Open Book of Social Innovation). 

 

Általános megközelítés 

Társadalmi innovációnak tartja azon “új megoldásokat (termék, szolgáltatás, modell, piac, 

folyamat), amelyek képesek kielégíteni valamilyen társadalmi szükségletet (a korábbi 

megoldásoknál hatékonyabban), egyszersmind új vagy fejlettebb képességekhez és kapcsolatokhoz, 

valamint a javak és források megfelelőbb felhasználásához vezetnek. Más szóval, pozitív változást 

hoz társadalmi szinten, ugyanakkor cselekvésre sarkallja magát a társadalmat”. (The Young 

Foundation (2012) Defining Social Innovation). 

 

Rövid megfogalmazás 

Röviden és tömören, a társadalmi innováció az innovációknak azon típusa, amely mind 

végkimenetelét és eredményeit, mind eszközeit tekintve közösséginek és társadalminak mondható. 

(Murray et al. (2010) The Open Book of Social Innovation). 

 

Függetlenül attól, hogy hogyan definiáljuk a társadalmi innovációt, leszögezhetjük, hogy az Európa-

szerte egyre sokasodó társadalmi problémákra keresi a választ. (Nicholls & Murdock, 2012) Pl. 

menekült válság, növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, kirekesztés, a fiatalok ügye, 

munkanélküliség, szegénység, demográfiai változások, stb. Az európai hatóságok, kutatók, 

politikusok, üzletemberek, aktivisták mind egyetértenek abban, hogy igen nehéz magasszintű 

képzést tartani a társadalmi innovációról, annak hatásairól és gyakorlati működtetéséről. A 

Társadalmi Innovációs Akadémia ezt a hiányt hivatott orvosolni. Az akadémiát a Limitless szervezet 

hozta létre négy másik partnerszervezettel közösen: elindítottak egy projektet, amelynek célja az 

első online Társadalmi Innovációs Akadémia létrehozása volt.  Az akadémia ma már online 

kurzusokat ad a társadalmi innováció menedzsmentjére összpontosítva. Fel lehet íratkozni a 

hírlevelükre és megtalálhatók a közösségi médiafelületeken is (LinkedIn, Twitter és Facebook). 
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http://www.socialinnovationacademy.eu/8-popular-social-innovation-definitions/ 

 

PÉLDAGYŰJTEMÉNY – TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ A GYAKORLATBAN  

 

Minden résztvevő válasszon egy képet (vagy válasszon egy saját új példát), amely megtestesíti a 
társadalmi innováció lényegét a számára! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialinnovationacademy.eu/8-popular-social-innovation-definitions/
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M1.2 GYAKORLAT A társadalmi innováció hat szakasza5 
TÉMA ÉS FÓKUSZ Bevezetés a társadalmi innovációba 

A GYAKORLAT CÉLJA 
• A gyakorlat képet ad a társadalmi innováció folyamatáról és egyes 

szakaszairól. 

TRÉNING MÓDSZER Kooperatív tanulás, probléma-alapú tanulás 

IDŐTARTAM 

Teljes időtartam: 45 perc 
20 perc – a tréner ismerteti a társadalmi innováció szakaszait és a 
szakaszok közötti összefüggéseket.  
20 perc – a résztvevők csoportmunka keretében összeszedik a 
társadalmi innovációt akadályozó tényezőket, majd megoldásokat 
keresnek ezek kiküszöbölésére.  
5 perc – tapasztalatok leszűrése és a gyakorlat lezárása.  

CSOPORTMÉRET 8-10 fő 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Teremelrendezés: U alak 

Eszközök: Post-it lapok, íróeszközök, a társadalmi innováció szakaszait 

ábrázoló diagram, flipchart 

A GYAKORLAT MENETE 

1. A társadalmi innováció 6 szakasza.  

Az oktató bemutatja a társadalmi innováció 6 szakaszát ábrázoló 

képet, az egyes szakaszok sorszámának feltüntetése nélkül, kevert 

sorrendben. A tanulók 3 fős kis csapatokat alkotnak és megpróbálják 

felállítani a helyes sorrendnet. Minden csapat kap egy flipchart 

lapot, amelyet felhasználhatnak gondolataik rendezéséhez. Ezt 

követően a teljes csoport újra egyesül.  

A feladat rávilágít, hogy a társadalmi innováció korántsem mindig 

lineáris folyamat, hiszen “sokszor előfordul, hogy egy innováció az 

előkészítés helyett egyből a gyakorlati szakasszal indul, sőt, akár a 

terjeszkedés-növekedéssel”. (Murray és mts. (2010) The Open Book 

of Social Innovation, pp. 11-12).  

2. A társadalmi innovációt akadályozó tényezők. 

A csoport következő feladata az, hogy összeírja a társadalmi 

innováció potenciális akadályait. Mikörben céljaink megvalósításán 

dolgozunk, elkerülhetetlenül találkozni fogunk nehézségekkel, 

akadályokkal.  Az ösztönös reakció erre sokszor az, hogy 

áthatolhattalannak, legyőzhetetlennek érezzük az akadályt.  

A gyakorlat célja ezért éppen az, hogy összeszedjük a potenciális 

nehézségeket és átgondoljuk őket, mindaddig, amíg bízni nem 

kezdünk abban, hogy túljuthatunk rajtuk.  

Miután a csoport összeszedte a potenciális gátló tényezőket, kisebb 

csapatokba rendezzük őket azért, hogy megoldási stratégiákat 

dolgozzanak ki. Minden korább azonosított akadályt elemeire 

bontanak: felírják és rendszerezik az összetevőit flipcharton. Az 

akadályt addig kell vizsgálni, amíg kisebb, megfoghatóbb problémák 

 
5The Youth Foundation and its partners outlined within the TEPSIE5 project six stages of innovation – also known as a Social 

Innovation Model. These stages of the process of social innovation are often iterative and overlapping.  
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rendszerévé nem alakul. Innentől már a kreatív megoldás-kéresésé 

lesz a főszerep – minden gátló tényezőhöz úgy érdemes viszonyulni, 

mintha csak ezen múlna az innováció sikere és más problémák nem 

is léteznének.  

Végezetül a csapatok közösen értékelik a kidolgozott megoldási 

javaslaokat és színes tollal bekrikázzák a legjobbakat. Meg fogunk 

lepődni, hogy a javaslatok többsége reális és akár a jelenben is 

kivitelezhető! 

JAVASLATOK 

Az innováció szakaszainak ismertetésére, átbeszélésére elegendő időt 

kell szánni. Elképzelhető, hogy ez valamivel több időt vesz igénybe a 

tervezettnél. 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 

Vegyes háttérrel és szakmai tapasztalatokkal rendelkező csoportban is 

alkalmazható a gyakorlat. 

 

 

 

Az innováció 6 szakasza 
 

A Youth Foundation (Ifjúság Alapítvány) és partnerszervezetei kidolgozták a Társadalmi Innováció 

Folyamat Modelljét a TEPSIE projekt keretében. Hat szakaszra bontották az innováció folyamatát. Az 

egyes szakaszok azonban gyakran összeolvadnak vagy felcserélődnek.  

 

1. Felvetés, igény megfogalmazás – valamilyen társadalmi szükséglet észrevétele, innovációs igény; 

2. Javaslattétel – az ötletek kidolgozása; 

3. Modellezés, prototípus készítés – az ötletek 

tesztelése a gyakorlatban; 

4. Fenntartás – az ötlet átültetése a 

mindennapokba; 

5. Szintlépés – növekedés, tovább terjesztés; 

6. Rendszerszintű változás – kész rendszerek újra 
tervezésé és olyan változások bevezetése, 
melyeknek hatása idővel minden szektort érinteni 
fog. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendszerszintű 
változás 

Felvetés 

Javaslat 

Prototípus 

Fenntartás 

Szintlépés 



18 | P a g e  
 

M1.3 GYAKORLAT Méhek, Fák, Virágok – és a társadalmi innováció 
TÉMA ÉS FÓKUSZ Bevezetés a Társadalmi Innovációba 

TÉMA ÉS FÓKUSZ 

• Betekintést ad a társadalmi innováció működésébe és segít 
megérteni a jelentőségét 

• Ízelítőt ad a társadalmi innováció folyamatáról  

• Segít azonosítani a társadalmi innováció szereplőit és érintettjeit 

A GYAKORLAT CÉLJA Kooperatív tanulás, probléma-alapú tanulás, akció-alapú tanulás 

TRÉNING MÓDSZER 

Teljes időtartam: 45 perc 
20 perc a társadalmi innováció szerepének és lényegének áttekintésére 
20 perc a szervezetnél társadalmi innovátor szerepet betöltő egyének 
azonosítására és általános jellemvonásaik összegyűjtésére 
5 perc a következtetések és tapasztalatok megbeszélésére 

IDŐTARTAM 8-10 fő 

CSOPORTMÉRET 

Teremelrendezés: U alak 
Eszközök: Méhek és Fák feladatlap, post it lapocskák, flipchart, 
íróeszközök 
 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

1.Mi a társadalmi innováció szerepe? Miért fontos? 
- A résztvevők megbeszélik a kérdést a tréner vezetésével. 

A társadalmi innováció elősegíti a társadalom egészséges, virágzó 
működését. Kedvező hatása számos területen megnyilvánulhat:  

• Egészségügy 

• Oktatás és képzés (gyermekek, fiatalok, idősek, hátrányos 

helyzetűek, marginalizálódott csoportok) 

• Társadalmi különbségek csökkentése, mobilitás elősegítése  

• Munkanélküliek segítése, vállalkozók támogatása 

• Környezetvédelem, vidékfejlesztés 

• Közszféra, kultúra, kreativitás, közösségfejlesztés 

• Hatékony kormányzat és közigazgatás 

• Technológiai fejlődés, tudásmenedzsment (adatbányászat) 

• Munka-magánélet egyensúly, életminőség 

• Pénzügyi tudatosság 

A politikai és gazdasági fejlődés előmozdítása nem csupán a 

nagyvállalatok és az állam felelőssége. Pozitív változásokat bármely 

szervezet, intézmény vagy vállalat előidézhet. A társadalmi innováció 

jellemzően alulról felfelé építkező folyamat, ahol a kezdetek helyi szintre 

nyúlnak vissza (grassroots), ám a nagyobb hatás érdekében szoros 

együttműködésre van szükség a gazdasági szereplőkkel, a kormánnyal és 

a nonprofit szektorral egyaránt. 

 

6. Kik a társadalmi innováció központi szereplői? 
 
Az innovátorok olyanok, mint a méhek. A fák ezzel szemben az 
innovációs környezetet szimbolizálják, az adott struktúrát, 
körülményeket és feltételeket.  
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Innentől a résztvevők párban dolgoznak és kitárgyalják, milyen 
környezet lenne legmegfelelőbb ahhoz, hogy a méhek/innovátorok, 
minél hatékonyabban tudjanak működni és beporozzák a fákat.  A 
felmerülő gondolatokat post-it lapocskákra írják és felragasztják a 
feladatlapon található fára. 
A párok ezt követően megosztják a meglátásaikat a csoport többi 
tagjával és azonosítják a közös vonásokat. 
A méhek a kis szervezeteket, egyéneket, csoportokat jelképezik, akik új 
ötletekkel állnak elő, mozgékonyak, gyorsak és képesek a beporzásra.  A 
fák a nagy szervezeteket szimbolizáljak – kormány, vállalat, nonprofit 
szféra szereplői, – amelyek kevésbé kreatívak, de jó kivitelezők, 
reziliensek és strapabírók (gyökereiknek köszönhetően) és meg tudják 
valósítani a céljaikat (lombkorona, gyümölcsök).  
Kölcsönösen szükségük van egymásra. A működő társadalmi változások 
jellemzően e két szektor közötti szövetségek gyümölcseként történnek 
meg, illetve szervezeti szinten is, a sikeres innováció záloga a vezetőség 
és a dolgozók egyetértése és együttműködése a közös célért. 

JAVASLATOk Vizuális segédeszközökre szükség lehet a feladat magyarázatához. 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 
Vegyes háttérrel és szakmai tapasztalatokkal rendelkező csoportban is 

alkalmazható a gyakorlat. 
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M1.4 GYAKORLAT Társadalmi innováció a munkahelyen?  
TÉMA ÉS FÓKUSZ Bevezetés a Társadalmi Innovációba 

A GYAKORLAT CÉLJA 
• Szükségletek és kihívások azonosítása - hol lenne érdemes 

társadalmi innovációt bevezetni? 

• Konkrét társadalmi innovációs ötletek felvetése a munkahelyen.  

TRÉNING MÓDSZER Cselekvés-alapú tanulás, probléma-alapú tanulás, kooperatív tanulás 

IDŐTARTAM 

Időtartam: 45 perc 
15 perc áll a résztvevők rendelkezésére, hogy elgondolkodjanak a 
társadalmi innováció dinamikáján, és az innovációt előidéző társadalmi 
szituációkon, trendeken; 
25 perces beszélgetés arról, hogy hogyan tudnának a részvevők maguk is 
pozitív változásokat beindítani a szervezetnél a munkahelyükön , milyen 
új ötletek és megoldások merülnek fel; 
5 perc a tapasztalatok összegzésére.  

CSOPORTMÉRET 8-10 fő 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Teremelrendezés: U alakban 
Feladatlap 
Eszközök: Post-it és íróeszköz 

A GYAKORLAT MENETE 

1. Három csoportba osztjuk a résztvevőket: csoportonként átbeszélik a 
társadalmi innováció folyamatát (6 szakasz).  

2. Egy gyakorlati példára összepontosítva végiggondolják az innováció 
szükséges lépéseit. Első lépésként minden csoport kiválaszt egy 
témát (pl. klímaváltozás, szegénység, munkanélküliség), majd 
példákat gyűjtenek a kiválasztott téma minden részletére 
kiterjedően. A témákat alább részletezzük: 
a. Klímaváltozás/természetes környezet pusztítása:6 

• Faanyagot újrahasznosító társadalmi vállalkozások; 

• Organikus termelőszövetkezetek; 

• A környezetre kevés hatást gyakorló Low Impact építkezések; 

• Termelői piacok; 

• Car-sharing rendszerek; 

• Megújuló erőforrások és közösségi komposztáló létesítmények; 

• Öko-innováció; 

• Technológiai változások;  

• Új politikai irányvonalak, stb. 

b. Gazdasági nehézségek és munkanélküliség: 

• Technológiai innováció; 

• Termékfejlesztés; 

• Új termelői/előállítási folyamatok; 

 
6 Példák potenciális társadalmi innovációs lehetőségekre (Seyfang & Smith, 2007) 
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• Termelés-szervezés megújítása; 

• Új piacok; 

• Újfajta erőforrások/energiaforrások; 

• Új üzleti piacok, új vállalkozástípusok; 

• Új menedzsment modellek;  

• Oktatás és képzés, stb. 

c. Szegénység 

• Társadalmi vállalkozások; 

• Munkahelyteremtés; 

• Étel-bankok (foodbank);  

• Új szociális szolgáltatások; 

• Közösségi vállalkozások;  

• Szakképzés; 

• Gyermekgondozási segélyrendszer. 

3. A csoportok újra egyesülnek és a tréner vezetésével átbeszélik:  

Ki-ki hogyan tudná elősegíteni az ötletek/új megoldások áramlását a 

szervezeten belül? (Az innováció az is, ha egy már létező megoldást 

teljesen új kontextusban alkalmazunk.) Flipchartra írjuk fel az 

ötleteket. 

Megjegyzés: érdemes erről is elbeszélgetni: 

Hogyan tudunk kedvező innovációs környezetet teremteni?  

Kellő kihívást és önállóságot kell adni a dolgozóknak, lehetővé tenni a 

részlegetek közötti együttműködést. ha a vezetők támogatóan 

viszonyulnak a fejlesztési ötletekhez és az innovációs tevékenységhez, 

továbbá hajlandók felvállalni a sikert sejtető ötletek megvalósításának 

kockázatát. 

A szervezet szintjén stratégiai hozzáállásra, elkötelezett vezetőségre, és 

az erőforrásráfordításra van szükség. Az elkövetkező évtized sikeres 

vállalatai vállalati kultúra szempontjából sokban különböznek majd az 

elmúlt évtized sikeres vállalataitól. Nagy valószínűséggel 

interdiszciplinárisan együttműködő, kiterjedt kapcsolatokkar rendelkező, 

kísérletező és folyamatosan tanuló, kockázatvállaló, előre tekintő, más 

vállalatokkal közös értékek mentén való együtt-alkotásra képes 

szervezetek lesznek. 

JAVASLATOK Kérdés-válasz körrel zárjuk a foglalkozást. 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK Vegyes csoportban is alkalmazható a gyakorlat. 
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GYAKORLATOK 
2. Modul: Tekintsünk a jövőbe 
 

M2.1 GYAKORLAT Múlt, jelen, jövő 
 

TÉMA ÉS FÓKUSZ 
Tekintsünk a jövőbe 
 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• A gazdaság és a társadalom mozgatórugóinak megismerése 

• A gazdasági és társadalmi változások hatásainak átgondolása a 
vállalatokra és innovativitásukra 

• A múlt, jelen és jövő összefüggéseinek elemzése 

• Kommunikáció hatékonyságának elősegítése képekkel 

TRÉNING MÓDSZER 

Fotó-nyelv – Minden ember más tanulási stílussal rendelkezik; e 
módszer a szavak helyett a képi, vizuális információkat helyezi 
előtérbe. Olyan csoportokban is remekül alkalmazható, amelynek 
tagjai nem ugyanazt a nyelvet beszélik. 

IDŐTARTAM 

Teljes időtartam: 1 óra – 70 perc 
10 perc bevezetés  
20-30 perc egy fotó történet létrehozására  
10-20 perc az egyes fotó-történetek közös megtekintésére 
10 perc a tanulságok levonására és a gyakorlat lezárására 

CSOPORTMÉRET 
10-15 fő 
 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Elegendő tér, ami lehetővé teszi, hogy a csoportok zavartalanul 
dolgozhassanak egymástól viszonylagos távolságban. 
Szükséges eszközök: íróeszközök, színes tollak, olló, ragasztó, papírok, 
szabad falfelület vagy tábla a képek kiállításához. Színes nyomtató és 
Internet kapcsolat.  

A GYAKORLAT MENETE 

 
1. A tréner felvezeti a gyakorlatot: bemutat egy képet egy 

piacvezető technológiával jellemezhető termékről; 
kihangsúlyozza a termék újdonság vonatkozását,hogy hasonló 
megoldásra korábban még senki nem gondolt. A tréner ezután 
további jó példákat mutat és kiemeli azon innovációs 
aspektusokat, melyek lehetővé tették, hogy a termék 
meghódítsa a piacokat és általánosan elterjedjen. 

2. A tréner kihívás elé állítja a résztvevőket: megkéri őket, hogy 
válasszanak ki egy olyan terméket/szolgáltatást, ami ma már 
hétköznapi használatnak örvend, de 20-30 évvel ezelőtt még 
nem is létezett. Mi tette lehetővé az elterjedését? (Figyelem! 
Az internet és a mobiltelefon példák túl kézenfekvők, ezért ne 
ezt válasszák.)  Miután minden résztvevő/kiscsoport 
kiválasztotta a maga példáját, készítsenek egy fotó-történetet 
– írott szöveg használatát mellőzve, 5-10 kép felhasználásával 
- azt szemléltetendő, hogy milyen társadalmi folyamatok, 
igények és változások vezettek a termék/szolgáltatás 
létrejöttéhez, elterjedéséhez, és milyen társadalmi 
változásokat idézett elő. (Hasznos, ha a tréner előzőleg maga 
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is készít egy minta bemutatót).  
3. 30 perc elteltével a tréner mindenkit megkér arra, hogy 

ragassza fel a falra az elkészült fotó-történetet, és mutassa azt 
be a többieknek. 

4. Hagyjunk idő arra, hogy a résztvevők körbejárjanak a termen, 
és tanulmányozzák a történeteket, elgondolkodjanak rajtuk, 
és visszajelzéseket adjanak. 

5. A tréner vezetésével a csoport összegzi a tapasztalatokat. 
 
A gyakorlat segít:  

• Meglátni a jövőbeni lehetőségeket; 

• Tudatosítani a múlt, jelen és jövő összefüggéseit. 
 

JAVASLATOK 

Egyesek számára kihívást jelent a példa kiválasztása, illetve a 
társadalmi változások képi megjeleníttetése. A tréner feladata a 
kezdeti nehézségeken átsegíteni őket és egyértelművé tenni a 
feladatot mindenki számára. Néhány példa (hűtőszekrény, karóra, 
számológép) 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 

Fontos, hogy mindenki megértse, mit várunk tőle. Egy minta fotó-
történet bemutatása nagyon sokat segíthet ebben. 
Érdekes variáció lehet, ha leszűkítjük a választható korszakot vagy 
ágazatot. 
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M2.2. GYAKORLAT Munkahelyi kihívások feldolgozása probléma-alapú 
tanulással 

TÉMA ÉS FÓKUSZ 
Tekintsünk a jövőbe 
 

A GYAKORLAT CÉLJA 
• Probléma-alapú tréningmódszer megtapasztalása 

• Generációk közötti együttműködés témájának átgondolása 

TRÉNING MÓDSZER 
Probléma-alapú tanulás 
Szituáció-alapú tanulás 
Divergens és konvergens gondolkodás ötvözése 

IDŐTARTAM 

Teljes időtartam: 1 óra 
10 perc a probléma bevezetésére  
30 perc kiscsoportos feldolgozásra, javaslatok megfogalmazására 
10 perc a megoldási ötletek megosztására a teljes csoporttal 
10 perc a tapasztalatok levonására, lezárásra 
 

CSOPORTMÉRET 
6-8 fős csoportok 
 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Kellő tér vagy külön helyiségek, hogy a kiscsoportok ne zavarják 
egymás munkáját 
 

A GYAKORLAT MENETE 

1. A tréner felvezeti a gyakorlatot: részletesen bemutat egy 
problémás helyzetet, ami felmerült a munkahelyen. Pl.: Egy 
100 fős mérnök vállalat fiatal dolgozói folyamatosan 
panaszkodnak az idősebb kollegák részéről tapasztalt 
túlkapásokra és zaklatásokra. Az ügy elharapódzott, már az 
üzletmenetet fenyegeti. 

2. A résztvevők kiscsoportban megoldási javaslatokat dolgoznak 
ki a probléma megoldására, mit kellene tennie a szervezet 
igazgatójának ebben a helyzetben. 

3. A rendelkezésre álló idő végén a kiscsoportok újra egyesülnek 
és megosztják egymással a javaslataikat.  

4. A tréner vezetésével összegzik a tanultakat és a 
tapasztalatokat. Pl.: a megoldás megtalálásához szükséges 
megérteni a mélyben megbúvó kiváltóokokat.  Nem elég a 
felszínen megszüntetni a tüneteket, a gond gyökerét kell 
megtalálni. Ezt követően zárjuk a gyakorlatot. 

A gyakorlat kulcsa, hogy egy valós probléma révén többféle 
szemszögből tekintsünk egy problémára, vizsgáljuk meg mind 
divergens, mind konvergens gondolkodásmóddal. Nézzünk a szituáció 
mögé: milyen társadalmi változásokat tapasztalunk mostanában? Pl. 
elöregedés problémája, növekvő szociokulturális különbségek stb. 
Mindezek pozitív lehetőségeket is tartogatnak, de a probléma 
átfordításához újszerű, komplex gondolkodásra van szükség, a 
hagyományos megközelítés nem elegendő. 
Divergens gondolkodás alatt a kreatív, ötletet-generáló mentális 
folyamatokat értjük, amikor különböző válaszokat és megoldásokat 
keresünk. A divergens gondolkodást nem segíti a kritikusság és az 
ítélkező attitűd, ellenben fontos szabad folyást engedni a 
gondolatoknak, itt a mennyiség a lényeg, nem a minőség. Nem 
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cenzúrázzunk, nem baj, ha ismételjük magunkat, és ne felejtsük el 
feljegyezni az ötleteket. 
Ezzel szemben a konvergens gondolkodást inkább mint 
problémamegoldási módszert lehetne jellemezni. Ilyenkor arra 
fókuszál a csoport, hogy megtalálja a lehető legjobb megoldást az 
adott kihívásra.  Itt a logika és a precizitás van központban, 
tekinthetünk úgy rá, mint a divergens gondolkodás ellenpólusára. 

JAVASLATOK 

 
Ha nem merülne fel elegendő ötlet, hangsúlyozzuk a divergens 
gondolkodás alkalmazását. 
 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 

Tapasztaltabb résztvevők esetén kioszthatunk alternatív szerepeket: 
HR vezető, idősebb dolgozó, fiatal dolgozó – ezzel elősegítve a 
perspektíva váltást. Konkrét problémák és a szervezetre jellemző 
gyakorlati kihívások felvetése nehéz lehet egy külsős trénernek. 
Ezesetben a gyakorlat elején időt kell szentelni a probléma 
kiválasztására a tanulókkal közösen.  
Érdekes lehet 5 perces keretidőt szentelni a divergens 
gondolkodásnak, minek során a résztvevők feladata az, hogy a lehető 
legnagyob számú ötlettel álljanak elő. Ezt követően megállítjuk az 
“időt”, a részvevők megosztják az ötleteiket egymással és fejlesztési 
javaslatokat adhatnak.  Ezt követően 20 perc áll rendelkezésükre, 
hogy továbbfejlesszenek egy ötletet üzleti alkalmazásra. Ez 
szükségessé teheti a feladatra szánt idő meghosszabbítását.  
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M2.3. GYAKORLAT Modellezzük a jövőt! 

TÉMA ÉS FÓKUSZ 
Tekintsünk a jövőbe 
 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Tudatosítsuk, hogy bár nem tudunk a jövőbe nézni, de fel 
tudunk rá készülni 

• Vegyünk számításba különböző jövő-alternatívákat 

• Különböző jövőképek átgondolása segít a jövőre való 
felkészülésben  

• Számoljunk azzal, hogy vannak olyan jövő-alternatívák is, 
amelyeket nem tartunk kedvezőnek 

• Forgatókönyv-technika alkalmazása a jövő “tervezésére” 

TRÉNING MÓDSZER 
Kooperatív tanulás 
Forgatókönyv írás  

IDŐTARTAM 

Teljes időtartam: 70 perc 
10 perc a gyakorlat bevezetésére 
40 perc egy feladat elvégzésére és 4 jövőkép felvázolására 
10 perc powerpoint előadás készítésére 
10 perc a tapasztalatok megfogalmazására  
 

CSOPORTMÉRET 
Munkacsoport mérete: 6-8 fő maximum 
 

TANTERMI KÖRNYEZET & 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Kellő tér vagy külön helyiségek, hogy a kiscsoportok ne zavarják 
egymás munkáját, ugyanakkor a feladat elején és végén minden 
résztvevő elférjen egy helyiségben. 
Internetes hozzáférésre, projektorra és laptopra szükség lesz. 
 

A GYAKORLAT MENETE 

1. A tréner azzal a gondolattal vezeti fel a gyakorlatot, hogy bár 
nem tudunk a jövőbe nézni, de fel tudunk rá készülni. Ebben a 
kontextusban ismerteti a forgatókönyvírási feladatot, és 
lehetőség szerint példát is mutat erre; merítkezhet saját 
tapasztalataiból is, de akár felhasználhatja a CurioCity online 
játékban szereplő példákat is. Megmutatja, milyen célokra 
tudjuk használni a forgatókönyv tervezést. Pl: A "Mont Fleur" 
forgatókönyv írási gyakorlat keretében 4 alternatív jövőképet 
dolgoztak ki Dél-Afrika jövőjére vonatkozóan. 
https://reospartners.com/wp-
content/uploads/old/Mont%20Fleur.pdf 

2. A tréner készíthet egy rövid útmutatót a tervezést segítendő, 
melyet kioszthat a résztvevők között. 

3. A résztvevők elkezdenek dolgozni a forgatókönyveken.  Pl.: 
2030-ban hogy fog kinézni egy vállalati képzés és tréning? 
Válasszunk olyan időtávlatot, ami nem túlságosan távoli, így a 
résztvevők könnyebben el tudják képzelni, milyen is lehet a 
jövő; megsejtéseik alapján 4 forgatókönyvet (jövőképet) kell, 
hogy kidolgozzanak. Előre tudassuk a csoportokkal, hogy a 
forgatókönyveket PowerPoint prezentáció formájában be kell 
majd mutatniuk a társaiknak. 

4. A PowerPoint bemutatókat követően 10 perc áll 
rendelkezésre a tapasztalatok levonására és a feladat 
lezárására. Kulcsfontosságú annak a megértését elősegíteni, 

https://reospartners.com/wp-content/uploads/old/Mont%20Fleur.pdf
https://reospartners.com/wp-content/uploads/old/Mont%20Fleur.pdf
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hogy a jövőre készülni kell, annak ellénre, hogy nem 
tudhatjuk, mit hoz valójában.  

JAVASLATOK 

Nehézséget jelenthet elkezdeni a feladatot, kiválasztani azt a területet 
és témát, amire a forgatókönyv fókuszáljon. A tréner segítse a 
csoporttagok közötti együttműködést, szükség esetén moderálhatja a 
beszélgetést amíg be nem indul a kreatív folyamat.  

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK Tapasztalatlan résztvevőknek érdemes bemutatni egy mintapéldát. 
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M2.4. GYAKORLAT Akció-tanulás: Együttműködés a társadalmi innováció során 

TÉMA ÉS FÓKUSZ 
Tekintsünk a jövőbe! 
 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Az akció-tanulás technikájának megtapasztalása a 
problémamegoldás és jövő-tervezés szolgálatában 

• Különböző perspektívák felhasználása jövőbeni megoldások 
kidolgozásának elősegítésére 

• Az akció-tanulás módszerének megismerése 

• Akció-tanulási módszer alkalmazásához szükséges készségek 
fejlesztése 

TRÉNING MÓDSZER 
Akció-tanulás 
Probléma-alapú tanulás 
Kooperatív tanulás 

IDŐTARTAM 

Teljes időtartam: körülbelül egy óra 
10 perc a módszer bevezetésére és a téma kiválasztására 
30 perc kérdésfeltevésre, a téma elemzésére 
10 perc a tapasztalatok összegzésére 
 

CSOPORTMÉRET 
Csoportméret: maximum 6-8 fő 
 

TANTERMI KÖRNYEZET & 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Kellő teremméret vagy külön helyiségek, hogy a kiscsoportok ne 
zavarják egymás munkáját, ugyanakkor a feladat elején és végén 
minden résztvevő elférjen egy helyiségben. 
 

A GYAKORLAT MENETE 

• A tréner ismerteti az akció-tanulás módszerét és 
elmagyarázza, hogyan fogják a szervezet jelenlegi kihívásainak 
és jövőjének vizsgálatára használni. 

• Fontos lefektetni a kereteket, pl. Bizalmi szabály: minden, ami 
elhangzik a gyakorlat során, bizalmasan és névtelenül 
kezelendő, a személyes jellegű információk a csoporton belül 
kell, hogy maradjanak. Ez elősegíti, hogy megnyíljanak a 
részvevők, kulcs a bizalomhoz. Meghallgatás szabálya: 
kerüljük a kritikát, inkább hallgassuk figyelmesen a másikat; 
ne akarjuk egycsapásra megoldani a problémáját, hisz a mi 
megoldásunk nem feltétlenül lenne jó neki. 

• A tréner felkér egy önként jelentkezőt arra, hogy ismertesse 
röviden a problémáját, amely mostanában foglalkoztatja. A 
probléma az alábbi 3 témakörhöz kapcsolódhat: 

1. Valamit máshogy csinálna a munkahelyen, van is arra ötlete, 
hogyan, de külső ellenállásba ütközik a megvalósítás terén. 

2. Egy munkatárs vagy alkalmazott ellenzi a változást. 
3. Valamilyen szociokulturális változás következtében 

elbizonytalanodott, mi is lenne a megfelelő magatartás, 
mindez kellemetlen érzéseket vált ki. Pl. koedukált 
mosdóhelyiségek bevezetése a munkahelyen;  

• A trénerre fontos feladat hárul: elő kell készítenie a csoportot 
és olyan légkört kell teremtenie, ahol a téma felvetője nem 
érzi majd kényelmetlenül magát a “kérdések kereszttüzében”. 
Ehhez barátságos, nyitott, kísérletező-felfedező legkör 
szükséges. A problémás téma ismertetését követően a 
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csoport kérdéseket intéz a témafelvetőhöz, amelyekre  neki 
válaszolnia kell. Alkalmazzunk nyílt kérdéseket, amelyre 
kifejtendő választ kell adni. Pl. Hogyan? Miért?  

• A kör végén a témafelvető összegzi a tapasztalatait és a 
tanultakat, a csoporttagok ugyanígy elmondhatják  
konklúzióikat.  

• A tréner szintén elmondja a megfigyeléseit, levonja a 
tanulságokat. 

JAVASLATOK 

Már a gyakorlat elején meg kell alapozni a támogató légkört. A tréner 
előre megköszöni a témafelvetőnek a bátorságát és őszinteségét, 
hogy hoz egy tanulási lehetőséget a csoportnak, nem könnyű 
bevállalni ezt. Minden csoporttagtól azt kérjük, hogy barátságos, 
támogató hangvételű kérdéseket fogalmazzanak meg és 
gyakoroljanak empátiát. Kérjük a beleegyezésüket ennek 
betartásához. Amennyiben valaki elfelejti ezt menet közben, állítsuk 
meg a gyakorlatot és emlékeztessük a csoportot a közösen lefektetett 
szabályokra. Segíti az összetartozás érzését és a témafelvető 
komfortérzetét, ha nem ültetjük őt külön a csoport többi részétől. Pl. 
Üljenek körbe. 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK Tapasztalt trénereknek ajánljuk. 
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GYAKORLATOK 

3.Modul. Építsünk, fejlesszünk kapcsolati hálót! 
 

M3.1. GYAKORLAT Mindig lehetünk hatékonyabbak! 
TÉMA ÉS FÓKUSZ A hatékonyság kulcsa 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• A kapcsolatháló menedzsment alaposabb átgondolása; 

• Különböző Networkig stratégiák megismerése; 

• Életszituációk tanulási helyzetbe való beemelése és 
elemzése; 

• Ötletek megoldási javaslatba való átültetése. 

TRÉNING MÓDSZER 
PBL (Probléma-alapú tanulás) 
Tapasztalati tanulás 

IDŐTARTAM 

75 perc (változhat a csoportméret függvényében) 
5 perc a probléma felvezetésére 
15 perc a kiscsoportos megbeszélésre 
10 perc a tapasztalatok megosztására a csoport többi 
tagjával  
5 perc egy új bonyolító/nehezítő tényező bevezetésére és 
átbeszélésére 
15 perc kiscsoportos megbeszélésre 
10 perc a tapasztalatok közös megvitatására a teljes 
csoporttal 
15 perc összegzésre, lezárásra. 

CSOPORTMÉRET 20 fő, maximum 5 fős munkacsoportokra osztva. 
TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES 

ESZKÖZÖK 

Flipchart, szövegkiemelő, jegyezetlap és íróeszközök a 
csoport létszámához igazítva. 

A GYAKORLAT MENETE 

1. A tréner felvezet egy problémás kérdést a kapcsolatháló 
menedzsmenttel kapcsolatban.  Akár helyben is lehet keresni 
egy kihívást jelentő kérdést, vagy dolgozhatunk az alábbi 
példával: 

 
“Maria egy marketing vállalatnál dolgozik, 3 részleget irányít: 
értékesítés, hirdetések, branding (design).  A részlegek fizikailag 
elszigeteltek egymástól, az épület 3 külön pontján. Az utóbbi 
időben romlott a csoportok közötti kommunikáció, csak akkor 
beszélnek egymással, ha valami komoly gond merül fel.  A 
kialakult helyzet miatt a vállalat már elesett néhány üzleti 
lehetőségtől, és egyre több panasz érkezik a megrendelők 
részéről is. Minden jel arra mutat, hogy a probléma oka az 
együttműködés hiányában keresendő, de a csoportok csak 
egymásra mutogatnak. Maria azt a feladatot kapta a 
vezetőségtől, hogy tegyen rendet és javítson a kommunikáción.  
Milyen stratégiákat javasolnak a probléma megoldására.” 
 
2. A tréner bemutat néhány lehetséges módszert és fejlesztési 

lehetőséget, ha szükséges. Pl. kommunikációs stílusok 
áttekintése, kommunikációs célok és irányvonalak 
lefektetése. 
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3. A résztvevők kis csoportokban megbeszélik a lehetőségeket. 
Kérdések mentén tovább elemzik a problémát és megoldási 
utat dolgoznak ki. Flipcharton felvázolják stratégiájuk 
lényegét. 

4. A tréner segítőleg moderálja a kiscsoportokban zajló 
beszélgetést (megfelelő irányban tartja a beszélgetést és 
ügyel rá, hogy mindenki részt vegyen benne), majd a 
tapasztalatok megosztását a többi résztvevővel, 
nagycsoportban. 

5. Ezt követően a tréner bedob egy új nehezítő/bonyolító 
tényezőt: 
 

“A vállalkozás megnyert egy komoly ügyfelet; a megrendelő 
külön igénye a marketing, hirdetés és értékesítési kampányok 
integrált kezelése. A vezérigazgató ismerteti Mariával a megbízás 
stratégiai jelentőségét, és megbízza, hogy mindenképp találjon 
megoldást a kommunikációs akadályokra.” 
 

A tréner hozza be a gyakorlatba azokat a hétköznapi 
nehezítő tényezőket, amik bármikor felmerülhetnek, a 
legváratlanabb és legkellemetlenebb pillanatokban akár.  Pl. 
valaki lebetegszik a legnagyobb hajrában, vagy felmond egy 
magánéleti szituáció miatt.  
A kiscsoportok tovább dolgoznak a probléma megoldásán, 
immár a nehezítő tényezőkkel is kalkulálva. Többféle 
megoldási utat is felvázolnak.  

6. A tréner segítségével a teljes csoport végül kiválasztja a 
legjobb megoldást és levonják a tapasztalatokat. 

JAVASLATOK 

A tréner előre készüljön fel: 
- Különböző nyitó szituációkkal 
- Megoldási stratégiákkal a felvetett kihívásra 
- Nehezítő tényezőkkel. 

Korántsem baj, ha a csoport teljesen más megoldási 
stratégiával áll elő, mint amelyet a tréner eltervezett; 
felkészült kell, hogy legyen ilyen helyzet megoldására is. 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 

- A szóhasználatot igazítsuk a résztvevők szintjéhez. 
- A kommunikáción túl bármilyen más problémát fel 

lehet dolgozni (pl. kreativitás serkentése, bizalmi légkör 
kialakítása). 
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M3.2. GYAKORLAT Mennyit ér a kapcsolathálónk? 
TÉMA ÉS FÓKUSZ Építsünk, fejlesszünk kapcsolati hálót! 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Különböző kapcsolatháló típusok megismerése 

• A kapcsolatháló fontosságának tudatosítása a szakmai életben 

• Valósághű kapcsolatháló térkép felvázolása: nem csak az 
érintettek személyét, de a szerepüket is feltüntetve 

• Networking stratégia kialakítása 

• Gyakorlati lépések megfogalmazása 

TRÉNING MÓDSZER Akció-tanulás 

IDŐTARTAM 

90 perces rövid elméleti bevezető   
10 perc az első ötletek megfogalmazására 
15 perc az ötletek megvitatására csoportban  
30 perc csapatmunka keretében az ötletek továbbfejlesztésére 
20 perc az eredmények bemutatására és megbeszélésére 

CSOPORTMÉRET 15 fő  
TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Flipchart, szövegkiemelő, jegyezetlap és íróeszközök a csoport 
létszámához igazítva. 

A GYAKORLAT MENETE 

1. A tréner röviden ismerteti az üzleti életre jellemző kapcsolat- és 
kapcsolatháló típusokat: formális, informális; személyes, 
operatív és stratégiai Networkig).  

2. A tréner arra kéri a résztvevőket, hogy gondolják át és 
ábrázolják, milyen munkahelyi és munkához kapcsolódó emberi 
kapcsolataik vannak (formális, informális; személyes, operatív és 
stratégiai Networkig). 

3. Mindenki bemutatja a saját kapcsolathálójáról készített képet. 
Ezt követően kisebb csoportokat alkotnak (pl. hasonló 
ágazatban, szakmában vagy részlegen dolgozók dolgozzanak 
együtt) és egyesével kielemzik a csoporttagok kapcsolathálóját. 
Azonosítják a hiányosságokat és ötleteket fogalmaznak meg 
azoknak korrigálására. 

4. Kis csoportban minden résztvevő számára kidolgoznak egy 
egyéni Networkig stratégiát, amelyről ki-ki flipchart ábrát készít. 

5. A részvevők végül bemutatják a fejlesztési stratégiájukat a 
csoport többi részének, visszajelzést adnak egymásnak.  

6. Tapasztalatok összegzése és lezárás. 

JAVASLATOK 

Fontos, hogy minden tanuló tisztában legyen a kapcsolatháló 
típusok főbb jellegzetességeivel és a kapcsolatháló szerepével a 
szakmai életben - az erre való rávilágítás a tréner feladata. 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 

Amennyiben nagy csoportról van szó, a kis csoportokban való 
munka helyett közös brainstormingot javaslunk minden főbb 
kapcsolatháló típusra vonatkozóan. Érdekes lehet a kapcsolatok 
fenntartásának és ápolásának mikéntjét, trükkjeit és technikáit 
átbeszélni. Ez mindenkinek nagy kihívás a mai felgyorsult világban, 
különösen az introvertált személyek számára, akik a kevesebb de 
mély kapcsolatot részesítik előnyben a több, felszínes 
kapcsolathoz képest. A tréner jó példákkal is készüljön. 
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M3.3. GYAKORLAT Stratégiai Networkig – Hogyan kezdjünk hozzá? 
TÉMA ÉS FÓKUSZ Építsünk, fejlesszünk kapcsolati hálót! 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• A jó kapcsolatépítési stratégia ismérveinek áttekintése 

• A kapcsolatépítéshez szükséges kulcsfontosságú készségek 
áttekintése 

• Stratégiai Networkig készségek fejlesztése 

TRÉNING MÓDSZER 
Kooperatív tanulás 
Gamifikáció/Játékosítás 
 

IDŐTARTAM 60 perc  
CSOPORTMÉRET 4-5 fős kisebb csoportok 
TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Kirakó, jigsaws (pl. IQ puzzle, Smart game 
https://www.smartgames.eu/uk)  

A GYAKORLAT MENETE 

1. Hozzávetőleg azonos méretű kiscsoportokba osztjuk a tanulókat (ők 
maguk is kialakíthatják az alcsoportokat). 

2. Minden csoport kap egy-egy kirakót-: a feladat az, hogy minél előbb 
kirakják a maguk képét. Az a csapat nyer, amelyik leghamarabb 
elkészíti a puzzle-t. 

3. A tréner úgy intézi, hogy minden kirakó esetében néhány darab a 
más képen dolgozó csoportokhoz kerüljön. A csoportok saját 
belátásuk szerint kell, hogy döntsenek, hogy szerzik meg az 
“idegenben” rekedt részeket, kirakó cserével, egyezkedéssel, 
csapattagok cseréjével stb. A csoportnak közös döntéseket kell 
hoznia. 

4. A gyakorlat végén minden csapat kiértékeli a követett stratégiát és a 
csapatmunkát: melyek voltak segítő és hátráltató tényezők, pozitív 
és negatív aspektusok. Mi volt a csapatmunka kulcsa, hol voltak a 
nehézségek. A tapasztalatokat a többi csoporttal is megosztják.  

JAVASLATOK 
Szükséges egy nagyobb terem, asztalokkal vagy külön helyiségek, hogy a 
kiscsoportok ne zavarják egymás munkáját, ugyanakkor a feladat elején 
és végén minden résztvevő elférjen egy heliységben. 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK A kirakó nehézségi szintjét igazítsuk a csoporttagok készségeihez. 
 

https://www.smartgames.eu/uk
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M3.4. GYAKORLAT Kapcsolaháló-kvíz 

TÉMA ÉS FÓKUSZ Építsünk, fejlesszünk kapcsolati hálót! 

A GYAKORLAT 

CÉLJA 

• A Kapcsolatfejlesztési Akcióterv elkészítéséhez szükséges készségek 
felmérése  

• A Kapcsolatfejlesztési Akcióterv lényegének megértése 

• Kapcsolatfejlesztési Akcióterv készítése (sablon felhasználásával) 

TRÉNING 

MÓDSZER 

Aktív tanulás 
 

IDŐTARTAM 

Teljes időtartam: 60 perc 
5 perc a gyakorlat bevezetésére és a feladatlapok kiosztására, az 
egyéni kapcsolathálót illető akcióterv/célok felvázolására a kvízt 
követően.  
15 perc a kvíz lejátszására 
40 perc az eredmények kiértékelésére és a tapasztalatok 
leszűrésére 

CSOPORTMÉRET Maximum 20 fő 

TANTERMI 

KÖRNYEZET & 

SZÜKSÉGES 

ESZKÖZÖK 

A gyakorlathoz szükség van egy online értékelő eszközre, pl. 
Plickers, Quizezz.com; ennek a segítségével a tréner előzetesen 
készít egy online kvízt a téma megértésének az ellenőrzésére. A 
kvízt a tréning alatt, valós időben töltik ki a résztvevők. 
Javasolt oldal: https://get.plickers.com/  
Oktatóvideó a kérdőív készítéshez:  
https://www.youtube.com/watch?v=mPoAdUkNWmk (18:37 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=KE3Sgw4fiQ4  
(4:28 min) 
 
Minta kvíz: 
 
1. Egy vállalatnak nincs szüksége írásban lefektetett akciótervre –

elegendő szóban kijelölni a főbb irányvonalakat. 
Igaz 
Hamis 

2. Egy jó akcióterv a célok elérésének az útját és lépéseit jelöli ki. 
Igaz 
Hamis 

3. A SMART célok legfontosabb jellemzője az egyértelműség és a 
mérhetőség. 
Igaz 
Hamis 

4. A SMART rendszerben megfogalmazott célok: Konkrétak (Specific), 
Mérhetők (Measurable), Elérhetők (Achieveable), Relevánsak 
(Relevant) és…. 
Időlegesek (temporary) 
Időhöz kötöttek 
Igazak 
Izgalmasak 

5. Nincs szükség időintervallumok és határidők kijelölésére, hiszen a 
dolgok folyamatában valósulnak meg, folyamatosan fejleszteni kell 

https://get.plickers.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mPoAdUkNWmk
https://www.youtube.com/watch?v=KE3Sgw4fiQ4
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rajtuk 
Igaz 
Hamis 

6. Mennyire fontos a know-how az akciótervben foglaltak 
kivitelezéséhez? 
Egyáltalán nem 
Nem lényeges 
Fontos 
Nagyon fontos 

7. Szükséges, hogy rendszeres időközönként felmérjük a 
kapcsolathálónkat és elemezzük a kapcsolatainkat, hiszen a kitűzött 
célokat legjobban másokkal együttműködve érhetjük el.  
Igaz 
Hamis 

8. Kell, hogy időt szenteljünk kapcsolathálónk és kapcsolataink 
fejlesztésére, akárcsak az akcióterv kivitelezéséhez szükséges 
készségek fejlesztésére. 
Igaz 
Hamis 

9. A kapcsolatháló menedzsment technikája nem tanulható. 
Igaz 
Hamis 

10. A kapcsolatok fenntartásához hosszútávon szükséges az adok-kapok 
egyensúlya. 
Igaz 
Hamis 

11. Érdemes rendszeresen megkérdezni a kapcsolathálónk tagjait, hogy 
tehetünk-e értük valamit, van-e segítségre szükségük valamiben; nem 
csak arra koncentrálni, hogy mások miben segíthetnek nekünk a 
céljaink elérésében.  
Igaz 
Hamis 

 

A GYAKORLAT 

MENETE 

1. A tréner a foglalkozást megelőzően előre elkészíti az online kvízt a 
CurioCity 3. Moduljához tartozó tudásbázis alapján, a fent említett 
ingyenesen felhasználható online alkalmazások valamelyikével.   

2. A tréner bemutatja a kvíztesztet, amelynek kérdéseire résztvevők 
online, vagy előre kiosztott válaszkártyák segítségével fognak 
válaszolni (pl. A, B, C, D kártyák) 

3. A tréner vezetésével a résztvevők kiértékelik a kvíz eredményét és 
megbeszélik a tanulságokat.  

4. A résztvevők megfogalmazzák saját kapcsolathálójukra vonatkozó 
céljaikat és következő lépéseiket. 

JAVASLATOK A kvíz kérdései egyszerűek és egyértelműek legyenek.  

SZINTEK ÉS 
VARIÁCIÓK 

- A tréner segítse a résztvevőket az online applikáció 
használatában.  
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GYAKORLATOK 
4. Modul: Együttműködés menedzsment a társadalmi innováció tükrében 
 
 

M4.1. GYAKORLAT Készítsünk filmet! 

TÉMA ÉS FÓKUSZ Együttműködés-menedzsment 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Kreativitás és ötletkidolgozás gyakorlása 

• Együttműködési készség fejlesztése a csapatmunka során 

• Nagy csoportban való közös munka gyakorlása  

TRÉNING MÓDSZER Akció-tanulás 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 2 – 8 óra 

CSOPORTMÉRET Nincs megszabva 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Előkészítés: A tréninggyakorlat során szükség lesz az alábbiakra: kamera, 
laptop, kameraállvány, filmkészítő program (pl. Windows Movie Maker, 
iMovie). Jó idő esetén szabadban is kivitelezhető.  

A GYAKORLAT MENETE 

Mi lehetne izgalmasabb, mint egy napra hollywoodi filmstúdiót nyitni? A 
filmeket mindenki szereti, nem vitás, hogy a tréning résztvevőit is lázba 
hozza majd a feladat. 
1. A résztvevőket csapatokban osztjuk (8 főnél ne legyenek többen egy 

csapatban). Mindenkit kérjünk aktív részvételre és 
felelősségvállalásra egy adott szerepben: pl. forgatókönyv író, 
rendező, operatőr, asszisztens, styslist-szcenográfus, színészek.  

2. Kiindulási alapként fel lehet használni már ismert történetet, de 
teljesen új történetet is lehet írni. (Pl. Ocean’s 11 alaptörténet).  

3. A csapatoknak egy-egy maximum 4-7 perces forgatókönyvet kell 
kidolgozniuk.  (Figyelem: Egy oldal körülbelül 1 percnek felel meg). 

4. Minden csapat leforgatja a saját filmjét a forgatókönyv alapján.  
5. Elérkezett a premier ideje: a csapatok bemutatják a filmjeiket; ezt 

követően közösen kiválasztják a legjobb film kategória győztesét. 
(Érdemes egy kis díjjal készülni). 

6. A résztvevők kitárgyalják a csapatmunkával és az együttműködéssel 
kapcsolatos élményeket. Pl. Mennyire volt sikeres az 
együttműködés? Hogyan fogták össze a csapatmunkát? Hogyan 
változott az együttműködés (és annak menedzsmentje) a feladat 
során, a kezdetektől a feladat végéig? Milyen volt a 
csoportdinamika? 

7. Tapasztalatok levonása és jó gyakorlatok megosztása. 

JAVASLATOK 

Egy film elkészítéséhez elengedhetetlen a csapatmunka. Ez egy 
sokszereplős történet, amiben minden résztvevőnek lényeges feladata 
van. Ahhoz, hogy záros határidőn belül elkészüljön a produkció, úgy kell 
menni a dolgoknak, mint egy olajozott gépezetnek. Egyszerre kell 
kreatívnak, ugyanakkor gyakorlatiasnak és hatékonynak lenni, éppen 
ezért mindkét agyféltekét alaposan megdolgoztatja feladat.  

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 
A résztvevők képességeinek tükrében lehet a gyakorlat menetében 
változtatásokat eszközölni.  
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M4.2. GYAKORLAT Címlapsztori  

TÉMA ÉS FÓKUSZ Együttműködés-menedzsment 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Csapatmunka fejlesztése komplexebb feladatok hatékony 

megoldása érdekében 

• Kihívások együttműködő megoldásának elősegítése  

• Kölcsönös inspiráció 

TRÉNING MÓDSZER Akció-tanulás 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 60-90 perc 

CSOPORTMÉRET Nincs megszabva 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Sablonok, papír és íróeszközök 
Megjegyzés: A tréner adjon mintát/sablont a magazin különböző 
elemeihez (Pl.  Címlap, címlapsztori, aranyköpések a vezetőktől és a 
csapattagoktól, kiemelt sorok, képek és illusztrációk). 

A GYAKORLAT MENETE 

Ki ne szeretne szerepelni valami jóval a magazinok címlapján?  A 
résztvevők azt a feladatot kapják, hogy írjanak egy magával ragadó 
címlapsztorit a szervezettel/vállalattal kapcsolatban.  3-6 fős csapatokba 
osztva dolgoznak a küldetésen.  
Cél: Minden csapat olyan történetet válasszon, ami központba helyezi a 
vállalat vagy valamelyik munkahelyi projekt társadalmi innovációs 
vonatkozását.  Nem kell kidolgozniuk a teljes cikket, elegendő a címlap, a 
főcímmel, kulcsszavakkal, idézetekkel, képekkel, margószöveggel – 
mindezt impozánsan összerakva, hogy minél sikeresebben “eladja” a 
sztorit.   
1. Osszuk ki a mintákat/sablonokat, íróeszközöket, szövegkiemelőket 

és filceket, kreatív alapanyagokat a magazin címlap elkészítéséhez. A 
csapatok a címlap minden elemét  dolgozzák ki, a minta/sablon 
alapján (egy elem sem hiányozhat), egyszersmind ki kell, hogy 
domborítsák a társadalmi innovációs vonatkozást. Ha nem találnak 
ilyet, ez már önmagában is érdekes téma lehet (pl. Ma még nincs, de 
holnaptól szeretnénk, hogy legyen, stb).  

2. Minél vonzóbb, érdekesebb címlapokat várunk a csapatoktól.  
Értékelési kritériumok: kreativitás, társadalmi innovációs 
vonatkozás, érdeklődés felkeltés.  

3. A címlapok bemutatását követően a csapatok szavaznak a legjobb 
címlapra (önmagukra nem szavazhatnak), majd megbeszélik a 
tapasztalatokat. (Érdemes egy kisebb díjjal készülni a nyertes 
csapatnak). 

JAVASLATOK 

Egy szervezet/vállalat erősségeit és sikereit címlapon látni jó érzés az ott 
dolgozóknak, ha valóban megtörténne, igencsak növelné a szervezet 
ázsióját. A gyakorlat segít a résztvevőknek konkrét képpé formálni 
szakmai vágyaikat, céljaikat, éppen ezért hatékony motivációs eszköz.   

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 
A résztvevők képességeinek tükrében lehet a gyakorlat menetében 
változtatásokat eszközölni.  
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M4.3. GYAKORLAT Egy, kettő, három, te leszel a párom 

TÉMA ÉS FÓKUSZ Együttműködés-menedzsment 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Csapaton belüli tolerancia elősegítése 

• A csapattagok közötti kapcsolat erősítése  

• Kommunikációs készségek fejlesztése 

• Egymás erősségeinek, pozitív oldalainak, különbségeinek és 

hasonlóságainak megismerésére. 

TRÉNING MÓDSZER Bemelegítőgyakorlat 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 1-2 óra 

CSOPORTMÉRET 6 - 20 fő között   

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Készítsünk egy listát olyan összetartozó tárgyakról, fogalmakról, amelyek 
logikai part alkothatnak (Pl. Édes-Sós; Gin-Tonic; Avokádó-Guacamole, 
stb). Írjuk le párok tagjait egy-egy lapocskára, külön-külön.  Annyi 
lapocskára (szóra) van szükség, ahány tanuló részt vesz a tréningen.  

A GYAKORLAT MENETE 

Minden embernek sajátos stílusa és egyedi személyisége van. A 
különbségektől függetlenül azonban mindig találhatunk néhány közös 
pontot két ember között.   
1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak egy kört, és 

magyarázzuk el nekik a gyakorlat célját. Minden ember hátára 
ragasszunk egy szót. Ha ismerjük a csoporttagokat, igyekezzünk az 
összetartozó szópárokat olyan emberekre osztani, akik valamilyen 
ellentétben, nehezebben jönnek ki egymással.  

2. A résztvevők szabadon sétálnak a térben, azzal a küldetéssel, hogy 
társaik segítségével kitalálják, milyen szó szerepel a hátukon.  A 
trükkös kihívás az, hogy csak eldöntendő kérdéseket tehetnek fel, 
amire IGEN és NEM választ adhatnak a társak. (Pl. Ehető dolog 
vagyok? Iható dolog vagyok? Ízesítem az ételeket?) 

3. Ha valakinek sikerült kitalálni a hátán szereplő szót, elkezdheti 
keresni a “párját” (azt a személyt, akinek a hátán szerepelő szó 
logikai párt alkot a sajátjával). 

4. Amint a pár tagjai egymásra találtak, a feladatuk az, hogy találjanak 
3 közös pontot (pl. tulajdonságot/hobbit/érdeklődési kört stb.), ami 
összekapcsolja őket.  

5. A résztvevők ismért kört alkotnak és a párok megosztják a többi 
résztvevővel a köztük felfedezett hasonlóságokat.   

JAVASLATOK 

A gyakorlat közelebb hozza egymáshoz az embereket, segít jobban 
megismerni egymást és játékos környezetben oldani az esetlegesen 
fennálló feszültségeket. Olyanokkal is össze tudunk kapcsolódni pozitív 
élmények mentén, akiket a hétköznapi munkánk során nem nyílik 
alkalmunk megismerni.  

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 

Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el a következőkön: Mi 
az alap hozzáállásuk, inkább hasonlóságokat szoktak keresni önmaguk és 
mások között, vagy hajlamosak a különbségekre koncentrálni, amivel 
megkülönböztethetik magukat a többiektől? (Pl.: Miben vagyok 
különleges, jobb mint mások? 
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Érdekesség: A Keleti kultúrákban az emberek inkább a hasonlóságokra 
koncentrálnak míg a Nyugati kultúrákban az egyediségekre.  

 
 

M4.4. GYAKORLAT Hidat építsünk, ne falat! 
TÉMA ÉS FÓKUSZ Együttműködés-menedzsment 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Az egyéni és a csoportra jellemző együttműködési stílus tudatosítása 

• Problémamegoldási és kommunikációs készség fejlesztése  

TRÉNING MÓDSZER Akció-tanulás 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 60 perc 

CSOPORTMÉRET 8 - 20 fő  

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Karton, legó, építőkockák, szalma, papír, vonalzó, ragasztószalag 

A GYAKORLAT MENETE 

Két csapatba osztjuk a tanulókat. Mindkét csapatnak az a feladata, hogy 
építsen egy fél hidat a rendelkezésre álló anyagokból. Miután 
elkészültek a maguk részével, közösen kell dolgozniuk a két fél-híd 
összeillesztésén. A játék az együttműködés szimbóluma, ugyanakkor a 
valóságban is fejleszti az együttműködést és a csapatmunkát. 
1. Miközben a fél hidak elkészítésén dolgoznak, a csapatok nem 

láthatják egymás munkáját. A terem két távoli pontján vagy két 
külön teremben kell, hogy felállítsák a “műhelyüket”. Egy paraván is 
megteszi térelválasztónak. 

2. Bár a csapatok nem nézhetik meg, hogy milyen megoldással 
próbálkozik a másik és “vizuális titoktartás” mellett dolgoznak a 
művükön, beszélhetnek a másik csapat tagjaival és adhatnak 
információt az építészeti ötleteikről.  

3. Minkét csapat szabadon felhasználhatja a rendelkezésre bocsátott 
eszközöket. Adott időkeret áll rendelkezésükre, amelyet be kell 
tartaniuk: 

• 10 perc az építészeti ötlet kiválasztására, tervrajz készítésére.  

• 30 perc a fél-híd megépítésére 

• Ez alatt az idő alatt a csapatok kommunikálhatnak egymással. 
4. A csapatok összejönnek, hogy összeillesszék a fél-hidakat és 

befejezzék a hídépítést.   

JAVASLATOK 

Hidat építeni izgalmas dolog, de még izgalmasabb, ha “vakon kell” ezt 
megtenni, hiszen nem látjuk, hogyan dolgozik a csapat másik fele. A két 
fél-hídnak ugyanolyannak kellene lenni, de erről csak beszélgetni tudnak 
a csapatok, nem láthatják egymás munkáját.  A siker záloga a letisztult, 
egyértelmű kommunikáció. A gyakorlat próbára teszi a 
problémamegoldást, a csapatmunkát és az együttműködési készségeket. 
Kiválóan modellezi az egymástól földrajzilag távol működő 
munkaegységek napi valóságát. 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 
Népesebb csoport esetén izgalmasabbá tehetjük a gyakorlatot egy kis 
verseny beiktatásával. Ilyenkor több csapat-párt kell létrehoznunk. Az a 
csapat-pár győz, amelyiknek a teljes hídja a legjobban sikerül. 
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M4.5. GYAKORLAT Mi micsoda? 

TÉMA ÉS FÓKUSZ 
Együttműködés menedzsment a CEN/TS 16555-5 Innovációs szabvány 
alapján 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Figyelemfelhívás a szellemi tulajdon jelentőségére az innováció 

kapcsán 

• Példákon keresztül megfoghatóbbá tenni a szellemi tulajdon 

jelentését 

TRÉNING MÓDSZER Kooperatív tanulás, játékosítás 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 20 perc 

CSOPORTMÉRET Kis (2-3 fős) csoportok 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Szellemi tulajdon feladatlap 
 

A GYAKORLAT MENETE 

1. Előkészítés: a feladatlapot fel kell vágni úgy, hogy minden 
fogalom/definíció/példa külön cetlire kerüljön.   

2. Mind csoport kap egy feladatlapot (már felvágva, borítékban). Össze 
kell párosítaniuk a fogalmakat a megfelelő definíciókkal és 
példákkal. 

3. Minden csapatnak 10 perc áll rendelkezésére a feladat 
végrehajtására. Minden sikeresen kitöltött “sor” 1 pontot ér 
(összetartozó fogalom, definíció, példa). Az a csapat nyer, akinek a 
legtöbb pontot sikerül megszereznie.  

JAVASLATOK Érdemes előzetesen kicsit utánanézni a szellemi tulajdon témájának. 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK A példák helyettesíthetők újakkal. 

 
Szellemi tulajdon feladatlap 
 

Mi micsoda? 

Fogalom Definíció Példa 

Szabadalom Egy új (az adott területen 
világviszonylatban új) iparilag 
alkalmazható műszaki megoldás jogi 
védelme. 

Golyóstoll 

Védjegy  Valamely olyan szó, szóösszetétel, 
szimbólum és/vagy alakzat stb., amely 
arra szolgál, hogy a termékeket, 
szolgáltatásokat a vevők meg tudják 
különböztetni másokétól. 

A mottó: ”Just do it.” 

Találmány  A kreatív tevékenység eredménye, 
amikor új dolgokat teremtenek a 
műszaki tudomány és / vagy 
technológia területén. 

 

Knowhow  Az eljárás vagy a technológia részletes 
ismerete. 

Coca-Cola titkos receptje 

Szerzői jog  Az irodalmi, művészeti, szoftverek és Új szoftver a kibocsátások pontosabb 
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tudományos művek ’kreátorainak’ 
nyújtott jogi védelem. 

mérésére 

Földrajzi 
árujelző 

Ez egy kollektív kifejezés az összes 
olyan jelöléshez, amelyet az 
értékesítésben használnak a termékek 
földrajzi eredetének azonosítására. 

Roquefort sajt 

Használati 
mintaoltalom 

A termék új szerkezeti kialakítását 
vagy műszaki funkcióját védi. Ezt más 
néven „kis szabadalomnak” is nevezik. 

MugMuscles (Octoberfest-re készített 
különleges söröskorsó, amely minden 
korty közben erősíti az izmokat) 

Formatervezési 
mintaoltalom 

Az ipari és kézműves termékek külső 
alakzatát vagy megjelenését (például 
vonalak, színek, alak stb.) védi. 

A Coca-Cola jellegzetes üvege 
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M4.6. GYAKORLAT Kell egy csapat 

TÉMA ÉS FÓKUSZ 
Együttműködés menedzsment a CEN/TS 16555-5 Innovációs szabvány 
alapján 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Tudatos döntéshozás gyakorlása 

• Hatékony érvelés és befolyásolási készség fejlesztése 

• Egy csoportban megtalálható főbb szerepek számbavétele 

• Érzékenyítés a másság elfogadására és értékelésére 

TRÉNING MÓDSZER Kooperatív tanulás, szimuláció 

IDŐTARTAM 

Teljes időtartam: 45 perc 
5 perc egyéni munkára – egyéni döntés meghozatalára  
5-10 perc csoportos munka, döntéshozás 
10-20 perc a döntés és az értékelési szempontok ismertetésére a többi 
csoporttal 
10 perc a tapasztalatok levonására, lezárásra. 

CSOPORTMÉRET Csoportos munka, alcsoportonként maximum 3 fő 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Feladatlap, íróeszköz, flipchart 

A GYAKORLAT MENETE 

1. A tréner az alábbi felvezetéssel vezeti be a gyakorlatot:  
 

“Egy nagyvállalat innovációs osztályának vezetője vagy.  
A felettesed megbíz téged egy 4-hónapos innovációs projekt 
megvalósításával. Össze kell állítanod egy csapatot, most ez a feladat 
vár rád. Az alábbi kollégák jöhetnek szóba. (Lásd: Feladatlapon).” 

 
2. Minden résztvevőnek kiosztunk egy feladatlapot. 5 perc áll 

rendelkezésre a csapattagok kiválasztására, egyelőre egyedül. 
3. Ezt követően kis csoportokban osztjuk a résztvevőket. 5-10 perc 

alatt közös döntést kell hozniuk az ideális csapat összetételéről.  
4. A csoportok ismertetik a többiekkel az általuk kiválasztott 

csapattagok nevét és a döntésük okát. A tréner flipcharton jegyzi a 
potenciális csapattagokra leadott szavazatokat, csoportonként. A 
tréner minden csoportot megkérdezi? “Mindenki egyetértett és 
elégedett a csoport döntésével?” “Milyen okok alapján döntöttetek 
így?” 

5. A végén levonjuk a következtetéseket, összegezzük a szavazatokat 
(teljes csoportra nézve) és értelmezzük a kapott eredményeket. 
Ennek alapján beszélgessünk a jó/hatékony csapat ismérveiről. 

JAVASLATOK 

A résztvevők alcsoportba sorolása izgalmas és játékos lehet:  
Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak egy sort a születési dátumuk 
alapján. Az fog legelőre állni, aki január 1-én született, aki pedig 
december 31-én, az leghátul. A többiek a kettő között dátum szerinti 
sorrendben. 
Az első 2-3 ember alkotja az 1. csoportot, a második 2-3 ember a 2. 
csoportot, és így tovább. 
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SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK  
 
Feladatlap: 
Projektvezető vagy egy nagyvállalati innovációs osztályon. A menedzser kijelölt téged vezetőnek egy 
új, 4 hónapos projekthez. A következő kollégák állnak rendelkezésre az osztályon, akikből létre kell 
hoznod a csapatodat! 
 

 Az elmúlt 
6 
hónapban 
hány 
ötlete 
volt 

Ebből 
hány 
valósult 
meg 

Mekkora 
profitot 
termelt az 
ötlet a 
cégnek? 

Egyéb tudnivalók 

Adam 50 8 50 000 
Euro 

Rettenetesen kreatív, rengeteg remek ötlete van, 
de mindig kicsúszik a határidőkből, nehezen jut el a 
megvalósításig 

Ben 30 20 20 000 
Euro 

Lelkiismeretes, szorgalmas, rengeteget túlórázik, 
és sok olyan ötlete van, melyeket meg is valósít, de 
ötleteiből nem profitál sokat a cég. Ötletei inkább a 
kollégák hangulatán, munkakörnyezetén javítanak. 

Charlie 20 10 80 000 
Euro 

Sok jó ötlete van, de nem igazán csapatjátékos, 
ötleteit egyedül valósítja meg, sokszor a vezetőkkel 
sem konzultálva, kollégáival sokszor kerül 
konfliktushelyzetbe.  

Dorothy 20 5 100 000 
Euro 

Ötleteiből remekül szelektálja azokat, amelyek sok 
profitot hoznak a cégnek. Remek munkaerő, kár, 
hogy 3 hónap múlva elhagyja a céget, azért, hogy 
külföldön vállaljon munkát. 

Esther 5 5 80 000 
Euro 

2 gyermekes családanya, nemrég tért vissza GYES-
ről. Ötletei egytől egyik jók, és meg is valósítja 
őket, emellett alaposan, precízen, bár néha kicsit 
lassan dolgozik. 

Florence 12 1 5 000 Euro Hallgató egy egyetemen és emellett gyakornok a 
vállalatodnál. 2 hónapja dolgozik a vállalatodnál, 
de nagyon naprakész a tudása. Nagyon motivált, 
ám csak 20 órát dolgozik hetente. Ezenfelül az 
elkövetkező 2 hónapban vizsgái lesznek.  
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M4.7. GYAKORLAT Katasztrófa 

TÉMA ÉS FÓKUSZ 
Együttműködés menedzsment a CEN/TS 16555-5 Innovációs szabvány 
alapján 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Kollaboráció menedzsment szempontjainak megismerése 

• Aktív figyelem gyakorlása 

• Személyes erősségek és gyengeségek tudatosítása 

konfliktushelyzetben 

• Hatékony csoportos együttműködés különböző módjainak 

megismerése 

TRÉNING MÓDSZER Szimuláció 

IDŐTARTAM 

Teljes időtartam: 40 perc 
20 perc a feladatlap elolvasására és egyezkedésre/tárgyalásra párban 
10 perc az eredmény megosztására a többi párral 
10 perc a tapasztalatok levonására és a gyakorlat lezárására 

CSOPORTMÉRET Páros munka 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Katasztrófa Feladatlap 

A GYAKORLAT MENETE 

1. A résztvevők párokat alkotnak. Ezután kapnak egy feladatlapot, 
amelyen egy megoldandó küldetés van leírva. (Minden pár ugyanazt 
a küldetést kapja). A küldetés két szereplője Mrs. Cook és Mr. 
Parker: a pár tagjai egyik, vagy másik szerepet veszik fel (csak az ő 
karakterének szóló feladatleírást kaphatja meg mindenki). A 
küldetés célja egymás meggyőzése tárgyalás útján és konszenzusra 
jutni a meghatározott időkereten belül.  

2. Amikor a meghatározott időkeret lejár, a tréner megkérdezi, hogy 
sikerült-e valamelyik párnak megegyezésre jutnia, és ha igen, mire. 
Ha egyik pár sem járt sikerrel, a tréner elmondja a megoldást és 
megkérdezi erről a tanulók véleményét. 

3. Megoldás: Mrs. Cooknak a tojássárgájára van szüksége, Parker úrnak 
pedig a tojáshéjára, tehát valójában semmi akadálya nincs annak, 
hogy megosztozzanak a tojásokon. 

JAVASLATOK 
Biztosítsunk elegendő teret a nyugodt beszélgetéshez, kerülendő a 
hangzavart. 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK  
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Feladatlap 
 

Mr. Cook 
Az Egészségügyi Minisztérium főgyógyszerésze, Mrs. Cook vagy. Olyan gyógyszereket fejlesztesz, 
amelyek ritka betegségeket gyógyítanak. Nemrég egy olyan súlyos himlőjárvány tört ki, ami több 
kontinensen is felütötte a fejét.  Ez egy fertőző betegség, amely magzati rendellenességet is okoz. 
Világszerte vészhelyzet alakult ki. Ha a himlőjárványt nem állítják meg időben, a születendő gyermekek 
ezreinek egészségét veszélyeztetheti, akikről a családjuknak és az államnak kell majd évtizedekig 
gondoskodniuk. A közgazdászok szerint ez a családok millióit teszi majd tönkre és üzleti összeomlást 
okoz.  
A pszichológusok arra figyelmeztetnek, hogy ennek a folyamatnak az érzelmi is hatása súlyos lesz, és 
ezeknek az országoknak szinte minden családját érinteni fogja. A Minisztériumod támogatta a himlő 
kutatását és találtak egy szérumot, ami megakadályozza a betegséget. A szérumot a nagyon ritka foltos 
strucc tojássárgájából készítik. Ezek az állatok csak a Balahárin élnek. Ezek a struccok évente egyszer, 
júliusban raknak tojásokat. A tojásokat gondosan elraktározzák, majd ínyenc éttermeknek eladják, hogy 
speciális leveseket készítsenek belőlük. Tavaly egy tojás átlag ára $15 volt. A szelídített foltos struccok 
egyedüli tulajdonosa Balahári egy távoli részén él. A hírek szerint a tulajdonosnak alvilági kapcsolatai 
vannak és állítólag terrorista akciókban is részt vesz. Valószínűleg nem tudja, hogy a tojásokból milyen 
gyógyszert lehet előállítani. 
Ahhoz, hogy elő tudjátok állítani a megfelelő mennyiségű gyógyszert, az Egészségügy Minisztériumnak a 
teljes évi tojásmennyiségre szüksége lesz. A feladatod, hogy annyi foltos strucctojást szerezz, amennyi 
csak lehetséges! A Minisztérium erre Neked akár Ötszázezer dollárt is biztosít, amennyiben szükséges. 
Azonban más is szeretné megvásárolni a tojásokat, mégpedig a Vegyipari Minisztérium megbízásából. A 
két Minisztérium versenyben állnak egymással. Rajtuk kívül más cégek is megjelenhetnek Balahárin. 
Felhatalmaztak Téged, hogy a tojásokért versenyezz a Vegyipari Minisztériummal, akár az összes 
rendelkezésre álló pénzt elköltheted annak érdekében, hogy minél többet megszerezz belőlük. Éppen 
Balahárira repülsz, hogy megvegyed a teljes tojástermést. Meglepődve látod, hogy a gépen melletted 
éppen a Vegyipari Minisztérium képviselője ül. Megpróbálod meggyőzni őt, hogy az igényed a tojások 
iránt nagyon-nagy, tehát a tojások idei, teljes éves mennyiségét be kell szerezned. 
Ha sikerrel jársz, biztosan megjutalmaznak a Minisztériumban, magasabb pozícióba kerülsz és ötször 
ennyi lesz a fizetésed, mint most. 
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Mr. Parker 
Vegyipari minisztérium fővegyésze, Mr. Parker vagy. Olyan rovarölők kifejlesztésére specializálódtál, 
amelyek megsemmisítik a mezőgazdasági termésre veszélyes rovarokat. 
Az utóbbi időben a világ minden tájáról, olyan molylepkék támadásáról számoltak be, amelyek 
elpusztítják a fákat. 
Ezek a molylepkék, ha nem fékezik meg őket, egész erdőket pusztíthatnak el. Rendkívül gyorsan 
szaporodnak, hatalmas területeken okoznak helyreállíthatatlan károkat. 
Az egyetlen módja molylepke megállításának a fertőzött erdők permetezése egy olyan rovarölő szerrel, 
amely nemrég lett kikísérletezve. A rovarölő szer a Balahári szigeteken élő foltos strucc tojásának 
héjából készül. Nagyon kevés egyed él ebből a madárból, és évente csak egyszer raknak tojásokat. 
Most van a tojásrakásnak a hónapja. A tojásokat gondosan elraktározzák, majd ínyenc éttermeknek 
eladják, hogy speciális leveseket készítsenek belőlük. Tavaly egy tojás átlag ára $15 volt. 
A szelídített foltos struccok egyedüli tulajdonosa Balahári egy távoli részén él. A hírek szerint a 
tulajdonosnak alvilági kapcsolatai vannak és állítólag terrorista akciókban is részt vesz. Valószínűleg 
nem tudja, hogy a tojásokból milyen rovarölő szert lehet előállítani. 
A katasztrófa megállításához szükséges rovarölő gyártásához az ezévi termés teljes mennyiségére, 
mind a tízezer darabra szükséged lesz. A feladatod, hogy szerezz annyi foltos strucctojást, amennyi 
csak lehetséges! A Minisztérium felhatalmazást adott arra, hogy akár 500 000 dollárt is költhetsz a 
tojásokra. 
Azonban úgy tűnik, más versenytársak is érdeklődnek a tojások iránt.  A híresztelések szerint az 
Egészségügy Minisztériumnak is szüksége van a tojásokra. A te Minisztériumod nincsen jó viszonyban 
az Egészségügyi Minisztériummal, és azon aggódsz, hogy megpróbálnak túllicitálni téged.  
Éppen Balahárira repülsz, hogy megvegyed a teljes tojástermést. Meglepődve látod, hogy a gépen 
melletted éppen az Egészségügyi Minisztérium képviselője ül.  
Megpróbálod meggyőzni őt, hogy az igényed a tojások iránt nagyon-nagy, tehát a tojások idei, teljes 
éves mennyiségét be kell szerezned. 
Ha sikerrel jársz, biztosan megjutalmaznak a Minisztériumban, magasabb pozícióba kerülsz és ötször 
ennyi lesz a fizetésed, mint most. 
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M4.8. GYAKORLAT Torony 

TÉMA ÉS FÓKUSZ 
Együttműködés menedzsment a CEN/TS 16555-5 Innovációs szabvány 
alapján 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Az egyéni kommunikációs stílus felismerése, tudatosítása 

• Mások kommunikációs stílusának megfigyelése 

• Kreatív ötletek megosztása csapattagokkal 

• Együttműködés gyakorlása külső partnerekkel 

TRÉNING MÓDSZER Szimuláció 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 30-40 perc 

CSOPORTMÉRET 2 csoport (6-8 fő/csoport) 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Papírlapok bőséges mennyiségben (A4), ollók, ragasztók, mérőszalag, 2 
terem 
 

A GYAKORLAT MENETE 

• Kiválasztunk két résztvevőt, ők lesznek a gyakorlatban szereplő 
vállalatok vezetői (A és B), a többi résztvevőt pedig beosztjuk 
egyik vagy másik vállalathoz (A vagy B). Az A csapatot 
megkérjük, hogy fáradjon át a másik terembe, ezt követően 
felolvassuk az alábbi szöveget:  

 
“Ugyanazon vállalat alkalmazottai vagytok. Vállalatotok több 
partnercéggel működik együtt különböző projektek megvalósításán. 
Ma reggel érkezett egy email az egyik legfontosabb partnertől. A 
vállalat vezetője felolvassa az emailt, hogy ti is megismerjétek a 
tartalmát” - adjuk át neki.  

 
1. Átadjuk a levelet a vállalat vezetőjének, aki hangosan felolvassa 

azt.  Ebben a csoportban (B vállalat) nincs lehetőség 
kérdésfeltevésre, egyből munkához kell látniuk. Elindítjuk az 
órát, és otthagyjuk őket. Ezután az A csoportnál is 
megismételjük a fent leírtakat, azzal a különbséggel, hogy itt 
másik emailt olvas fel a cégvezető – és ad át nekik.   

2. Minkét csapatnak 15 perc áll rendelkezésére egy papírtorony 
megépítéséhez. Az nyer, aki magasabb tornyot tud építeni. 

3. A gyakorlat végén a következő kérdések mentén elemezzük a 
tapasztalatokat: 
 

• Volt vezetője a csoportnak? 
• Hogyan alakult a tervezés? Volt tervezési részleg? 
• Hogyan épült meg a torony? 
• Milyen volt az együttműködés a csapattagok között?  
• Hogyan hatott az időkorlát tervezésre és a kivitelezésre? 
• Érvényesült-e mindenkinek az ötlete? Ha nem, miért nem?  

  

JAVASLATOK Ha nem áll rendelkezésre két külön terem, paravánnal is el lehet 
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különíteni a csoportokat. 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK  

 
Feladatlap 
 
„A” Vállalat- Kooperációs viszony 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papírtorony építés 

Küldetés 
  A csapat feladata, hogy 15 perc alatt építsék meg a 
legmagasabb papírtornyot, amit csak tudnak.  

 A csapat a végrehajtás időszakában bármennyi 
papírlapot kaphat. 

A cél, hogy a torony támasztás (kéztámasz és egyéb 
tárggyal való támasztás – pl. valahová odaragasztás) 
nélkül álljon meg, és a lehető legmagasabb építmény 
legyen. 

Indikátorok Magasság: ....   cm 

• Mennyire volt stresszes a feladatmegoldás? 1-5-ig értékeld! 

• Mit gondoltatok, sikerülni fog a feladat megoldása? 1-5-ig 

értékeld! 

 

Az Email tartalma 
Kedves Partnerek! 

Arra szeretnénk kérni Titeket, hogy vegyetek részt új 
napelemeink fejlesztésében, amelyek lehetővé teszik a 
háztulajdonosok számára, hogy minimalizálják az 
energiaköltségeiket. Arra kérünk, hogy építsd fel a lehető 
legmagasabb tornyot, amit tudtok (2,5 m-nél 
magasabbnak kell lennie) rugalmas szolár paneleinkkel. 
Természetesen ebben a folyamatban mi is részt veszünk, 
és minden segítséget megadunk nektek (bármennyi A4 
papírt és ragasztót. Fontos számunkra a közös munkánk/ 
együttműködésünk, és biztosak vagyunk benne, hogy a 
lehető legjobb megoldást fogjuk megtalálni együtt, hogy 
ez a projekt sikeres legyen. 

Evergreen Építési Vállalat tulajdonosa  
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„B” Vállalat – Alá-fölérendelt viszony 

 

 
 

 

 

 
 

 
Papírtorony építés 

Küldetés 
 A csapat feladata, hogy 15 perc alatt építsék meg a 
legmagasabb papírtornyot, amit csak tudnak.  

 A csapat a végrehajtás időszakában bármennyi 
papírlapot kaphat. 

A cél, hogy a torony támasztás (kéztámasz és egyéb 
tárggyal való támasztás – pl. valahová odaragasztás) 
nélkül álljon meg, és a lehető legmagasabb építmény 
legyen. 

Indikátorok Magasság: ....   cm 

• Mennyire volt stresszes a feladatmegoldás? 1-5-ig értékeld! 

• Mit gondoltatok, sikerülni fog a feladat megoldása? 1-5-ig 

értékeld! 

 

Az Email tartalma 
Tisztelt Partnereink! 

Alábbi utasításban elrendeljük az alábbi paraméterekkel 
rendelkező épület megépítését: 

Követelmény: papírból készült, min. 2,5 méter magas 
torony formátum 

Felhasználható alapanyagok: A4 papír, cellux ragasztó 

Az épület nem lehet leragasztva semmilyen felületre, 
ellenkező esetben nem felel meg a minőségi 
elvárásoknak. 

A határidő: 15 perc. 

Amennyiben nem lesz határidőre készen a feladat, 
percenként 1000 Euró kötbért köteles fizetni. 

Evergreen Építési Vállalat tulajdonosa  
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GYAKORLATOK 
5. Modul: A társadalmi innováció hatásának mérése 
 

M5. 1 GYAKORLAT Mutass be! 
TÉMA ÉS FÓKUSZ A társadalmi innováció hatásának mérése 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Kapcsolatfelvétel elősegítése új közegben 

• Csoporttagok közötti kapcsolódási pontok azonosítása  

• Nyitott és kíváncsi/felfedező attitűd elősegítése  

• Játékos együttműködés és együtt-alkotás ösztönzése 

TRÉNING MÓDSZER Bemelegítő “icebreaker” gyakorlat 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 30 - 40 perc (csoportmérettől függően) 

CSOPORTMÉRET 8 fő (ajánlott) 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Papírlap felírótáblával (fejenként 1) 
Toll (fejenként 1) 
Hangulatos zene (Pl. Reggae, Putumayo) 
Kérdéssor 

A GYAKORLAT MENETE 

1. Osszunk ki egy papírt és tollat minden résztvevőnek, mindenki írja 
fel a nevét a papírja aljára/tetejére.   

 
2. Kapcsoljunk be egy hangulatos háttérzenét és kérjük meg a 

résztvevőket, hogy sétáljanak/mozogjanak szabadon a teremben, 
közben csereberéljék egymás között a papírlapokat.  

 
3. Állítsuk meg a zenét váratlanul. Mindenki keresse meg az épp nála 

lévő papírlapon szereplő név gazdáját; spontán párok alakulnak ki.  
 
4. A párnak azon tagja, akinek a papírján a pár másik tagjának a neve 

szerepel, lerajzolja a párja fejformáját a papírlapra. Ezután 2-3 
percet kapnak a beszélgetésre (a tréner méri az időt) az előre 
kiosztott kérdéssor alapján. A rajzoló az 1. kérdést tegye fel a 
“modellnek” és írja a kapott válasz lényegét (maximum egy-két 
mondatban) a lap hátuljára.  

 
2. Újraindítjuk a zenét, a rögtönzött párok elköszönnek egymástól és 

tovább sétálnak/mozognak a teremben, cserélgetve egymás között 
a lapokat. A tréner újra megállítja a zenét. A fent leírt gyakorlatot 
követve új párok alakulnak ki. A rajzoló ezúttal a társa szemét 
rajzolja le és a 2. számú kérdést teszi fel a párjának, a válasz 
lényegét pedig a lap hátuljára írja. A zene újraindul, és a gyakorlat 
folytatódik… 
  

3. A következőkben ugyanezt az eljárást követjük, mígnem elkészül az 
orr, a fül, a haj és a száj rajza… és választ nem kapunk mind a 6 
kérdésre. 
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4. Az utolsó kör után mindenki kiragasztja a falra a nála lévő papírt 
(rajzot) egyszersmind bemutatja a rajta szereplő tanulót. 

 
KÉRDÉSEK: 
Egy bemelegítő játék alatt maximum 6 kérdést használjunk fel. A tréner 
előre válassza ki, melyik 6 kérdés lesz az. Minden kérdés-válasz körhöz 
adtunk meg alternatívákat. Figyelem! A kérések/témák sorendje nem 
véletlenszerű: az egyszerűbb, az általánosabb témákkal kezdjük a 
gyakorlatot, majd fokozatosan onnan haladunk a komplexebb és 
személyesebb kérdések felé.  
 
1. Kérdés-kör: Csak 1 kérdést válasszunk az alábbiak közül! 
Általános: 
- Mivel foglalkozol?  
Társadalmi innovációs téma: 
- Hogy állsz a szabályokhoz, mennyire esik nehezedre követni/betartani 
őket?  
- Mennyire fontos számodra a komfortzónádban maradni? Nehezedre 
esik elhagyni a ‘biztos terepet’ és a megszokott, jól bevált dolgokat?  
- Mi tud arra inspirálni téged, hogy elhagyd a komfortzónád és új utakat 
próbáj ki? 
 
2.Kérdés-kör: Csak 1 kérdést válasszunk az alábbiak közül! 
Általános: 
- Hogyan választottad a foglalkozásod? Miért azt tanultad, amit? 
Társadalmi innovációs téma: 
- Életed mely területén vagy leginnovatívabb? (Pl. munka, főzés, 
gyermeknevelés, kapcsolatok, hobbi) 
 
3. Kérdés-kör: Csak 1 kérdést válasszunk az alábbiak közül! 
Általános: 
- Mi a hobbid? 
Társadalmi innovációs téma: 
- Miként szoktál új dolgokat felfedezni? (Pl. külső információ, másokkal 
való beszélgetés, élethelyzetek, saját ötletek révén)  
- Hogyan inspirálódsz? Tudatosan keresed az inspriációt? Miként? 
 
4.Kérdés-kör: Csak 1 kérdést válasszunk az alábbiak közül! 
Általános: 
- Miért vagy most itt (személyes ok, az esetleges munkahelyi 
kötelezettségen túlmutatóan)? 
- Mik az elvárásaid a programon való részvételeddel kapcsolatban? 
 
5.Kérdés-kör – Itt egyetlen kérdéssel dolgozunk. 
-  Mikor/mitől éreznéd azt, hogy a programon/tréningen való 
részvételed eredményes és sikeres volt? Mondj néhány konkrét példát! 
 
6.Kérdés-kör: Itt egyetlen kérdéssel dolgozunk. 
- Mit gondolsz, vajon milyen hatása van a programon /tréningen való 
részvételnek az életedre? A munkahelyedre/családodra vajon milyen 
hatása lesz? 
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JAVASLATOK 
Ha nagyon nagy a csoport, egyszerre több lépést is meg lehet tenni 
(több kérdést intézni ugyanahhoz az emberhez, illetve ezzel 
párhuzamosan arcrészét lerajzolni a lapjára).  

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 

Egy-egy kérdés-körben mindig csak az aktuális új kérdést tudassa a 
tréner a résztvevőkkel. Alternatíva: az előre kiválasztott 6 kérdést 
kinyomtathatjuk egy lapra és a feladat elején kioszthatjuk a 
résztvevőknek.    

 
 
 
 
 
 

M5. 2 GYAKORLAT Társadalmi innovációs társasjáték 
TÉMA ÉS FÓKUSZ A társadalmi innováció hatásának mérése 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Tudatosítani az ötletek, változások hosszú távú és másokat is érintő 
hatásait  

• Gyakorolni az ötletek kidolgozásának folyamatát 

• Fejleszteni az másokkal való együttműködést az ötletgenerálás során 

TRÉNING MÓDSZER Fotó-nyelv, játék-alapú tanulás 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 90-120 perc  

CSOPORTMÉRET 
Minimum 3, maximum 7 fő.  
8 főnél nagyobb csoport esetén a résztvevők alkossanak 2-3 fős kis 
csapatokat.  

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

A társasjátékhoz a következőkre less szükség: 

• 50 képes kártya (Pl. Dixit kártyák, állat-kártyák)   

• 50 Szókártya (alább található a szavak listája – a szavakat egy-egy 
kártyára/lapocskára ki kell nyomtatni. A lap egyik oldalán 
szerepeljen a szó, a másik oldalra ne látszódjon át!) 

• 35 Akciókártya (alább található az akciókártyák listája)  

• Bábuk (post-it lapból is készíthető) 

• Papír és ceruza az eredmények rögzítéséhez 

• Szavazótábla (alább) 

A GYAKORLAT MENETE 

Előkészületek: 

1. Osszunk ki 2 db post-it lapot minden játékosnak vagy csapatnak: 
válasszanak egy jól megkülönböztethető szimbólumot maguknak és 
rajzolják fel mindkét lapra. Az egyik lapocska fog szavazólapként 
működni a játék során. A másikat ragasszuk le a szavazótáblára, ez 
jelöli a csapat állomását. 

2. Minden játékos/csapat 7-7 db képkártyát és szókártyát kap. Ne 
nézzék meg mi van a kártyákon, hanem képes oldallal lefelé fordítva 
helyezzék el őket maguk előtt. A játék során találomra válogatnak 
majd közülük egyet-egyet minden körben. Osszunk ki csapatonként 
5 akciókártyát is, amiket ők maguk megnézhetnek, de a többi 
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játékosnak ne mutassák meg. 

Ki kezdi a játékot?  Az a játékos, akinek a cipőmérete a legnagyobb vagy 
legkisebb. 

A játék menete: A játék összesen 5 körből áll. Minden körhöz tartozik 
egy adott kérdés, amit minden egyéni játékosnak/csapatnak meg kell 
válaszolni. A csapatok minden kör végén szavazással döntenek arról, 
hogy kinek a válasza volt a legjobb. A győztes viszi el a pontot az adott 
körben (a pontozást alább részletezzük). Az 5. kör végén a legtöbb 
ponttal rendelkező egyéni játékos/csapat nyeri a játékot.  

Kérdéskörök: 

• Időkeret: 90 másodperc/csapat vagy egyéni játékos/kérdéskör.  

KÉRDÉSEK 
1. Kérdéskör – Milyen társadalmi innovációs kezdeményezést 
indítanál? 

2. Kérdéskör – Kik lesznek a társadalmi innovációs 
kezdeményezésed haszonélvezői? 

3. Kérdéskör - Milyen lépésekre van szükség a kezdeményezés 
megvalósításához?   

4. Kérdéskör – Kikkel működnél együtt az innováció 
megvalósításában? Kik lesznek a partnereid? 

5. Kérdéskör – Milyen erőforrásokra és befektetésekre van 
szükség? 

6. Kérdéskör – Mi lesz az innováció eredménye, kimenetele és 
hatása? 

7. Kérdéskör – Hogyan tudnál a következő szintre emelni az 
innovációt? 

• A játékosoknak fel kell használniuk 1 szókártyát vagy 1 
képkártyát az adott kérdéskör megválaszolásához. Feladat minél 
kreatívabban és szervesebben építsék be a válaszba illetve a 
válasz logikájába az inspirációs kártyát (szó vagy kép).    

Példa: 1. Kérdéskör. “Milyen társadalmi innovációt indítanál el? 
A játékos az előtte lefektetett 14 inspirációs kártya (7 képkártya 
és 7 szókártya) közül találomra kiválaszt egyet:  

A kártyán található szó a SZERETET. Ezt a szót kell beépíteni a 
válasz logikájába. A szeretet szó a következő válaszra inspirálta: 
“Szeretném elősegíteni, hogy idős, nyugdíjas hölgyek megosszák 
a főzési tudományukat a tinédzserekkel.  Az étel számomra 
SZERETETET és törődést jelképez.” 

• A csapatok/egyéni játékosok Akciókártyák révén léphetnek 
interakcióba egymással. 4 akciókártya típus létezik. Az 
akciókártyákat csak akkor lehet kijátszani, amikor az adott 
játékoson/csapaton van a sor. Kivétel ez alól az INLFUENCER 
kártya, ami bármikor bevethető. Minden akció kártya legfeljebb 
egyszer használható fel a játék során. 
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Akciókártya típusok: 

EGYÜTTMŰKÖDÉS Akciókártya – Lehetőséget ad arra, hogy 
segítséget, ötletet kérjünk egy másik egyéni játékostól/csapattól 
a kérdéskör sikeres megoldásához.  

INFLUENCER Akciókártya – Lehetőséget ad, hogy ötlettel, 
véleménnyel segítsünk egy másik egyéni játékosnak/csapatnak a 
kérdéskör megoldásában. 

ÖTLETBÖRZE Akciókártya – Ennek a kártyának a felhasználásával 
a játékos, akin éppen a sor van, kicserélheti az adott körben 
felfordított inspirációs kártyáját (kép vagy szó) egy másikra a 
kártyabankból (ki nem osztott inspirációs kártyák kupaca). 

CÁPA Akciókártya - Ennek a kártyának a felhasználásával a 
játékos, akin éppen a sor van, kicserélheti az adott körben 
felfordított inspirációs kártyáját (kép vagy szó) egy másikra: 
bármely játékostól/csapattól rabolhat. 

Az Ötletbörze és a Cápa kártyák akkor bizonyulnak különösen 
hasznosnak, amikor nem tudjuk beépíteni kreatívan az találomra 
kihúzott inspirációs kártyát (szó vagy kép) a kérdéskörre adandó 
válaszba. Az új kártyával kapunk egy új lehetőséget kibilleni a 
holtpontról. 

Az akciókártyák arra késztetik a játékosokat, hogy odafigyeljenek 
egymásra, hiszen sosem tudhatják ki és mikor fog véleményt 
kérni tőlük (Együttműködés kártyával). Figyelemhiány miatt 
pontot veszíthetnek.  

Ezen túl, a jó hozzászólások (Együttműködés és Influenszer 
kártyákkal) megnyilvánulási lehetőséget biztosítanak a 
játékosoknak (“visibility”), amivel potenciálisan meg is nyerhetik 
az adott kérdéskört! 

• Minden kérdéskört szavazás zár. A csapatok/egyéni játékosok 
megszavazzák a kérdéskör Géniuszát: arra teszik a voksukat, aki az 
adott körben szerintük a legjobb választ vagy hozzájárulást adta 
(Influenszerként vagy Együttműködőként). Fontos értékelési 
szempont az inspirációs kártyák kreatív beépítése a válaszokba. 
Önmagára senki sem szavazhat. A választást röviden meg is kell 
indokolni! A legtöbb voksot kapott játékos nyeri a kört (1 pont). 

A szavazás menete: 

A játékosok közösen 1, 2, 3-ig számolnak, majd annak a játékosnak 
az “állomására” teszik szavazólapjukat a szavazótáblán, akire 
szavazni szeretnének.   

Figyelem! Amennyiben valaki nem tudott segíteni, amikor 
együttműködést kértek tőle (Együttműködés akciókártyával), 0.5 
pontot veszít.  

Ki nyeri a játékot: Az az egyéni játékos/csapat, aki a 7. kérdéskör 
végére a legtöbb ponttal rendelkezik.  

JAVASLATOK 
JAVASOLT SZÓKÁRTYÁK 
1. Körforgás 
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2. Veszély 
3. Álom 
4. Égés 
5. Öröm 
6. Komfort 
7. Ellenállás 
8. Hezitálás 
9. Rabszolga 
10. Megoszt 
11. Nevetés 
12. Egyedül 
13. Rivális 
14. Vár 
15. Harag 
16. Szorongás 
17. Unalom 
18. Stop 
19. Szakértő 
20. Változás 
21. Lenyűgöz 
22. Bátorság 
23. Inspirál 
24. Együttműködő 
25. Pénz 
26. Család 
27. Közösség 
28. Főnök 
29. Otthon 
30. Lábnyom 
31. Hatalom 
32. Felelősség 
33. Játék 
34. Siker 
35. Bölcs 
36. Ad 
37. Szeretet 
38. Élet 
39. Természet 
40. Szokás 
41. Gyermek 
42. Vonzó 
43. Növekedés 
44. Remény 
45. Haszon 
46. Készség 
47. Kor 
48. Tanul 
49. Számítógép 
50. Idő 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 
A 7 kérdéskör végig vezet az innováció folyamatán, az ötlet teljes 
átgondolására készteti a résztvevőket. Érdemes az elejétől a végéig a 
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kezdeti ötlettel dolgozni ezt tovább vinni minden kérdéskörben. 
Ha kevesebb idő áll rendelkezésre, kevesebb kérdést használjunk fel. 

 
Szavazótábla 
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M5. 3 GYAKORLAT Vita-Csata 
TÉMA ÉS FÓKUSZ A társadalmi innováció hatásának mérése 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Tudatosítani az innováció hatásmérésének jelentőségét 

• Érvelési készség fejlesztése 

• Asszertív kommunikáció, aktív figyelem, logikus érvelés és 
nyilvánosság előtti beszéd gyakorlása vitahelyzetben 

• Saját vélemény hatékony képviseletének fejlesztése 

TRÉNING MÓDSZER Kooperatív tanulás 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 60 perc  

CSOPORTMÉRET Minimum 5 fő 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Értékelőlapok, papír, ceruza 

A GYAKORLAT MENETE 

1. A résztvevőket két csoportba osztjuk: kérjük meg őket, hogy 
alakítsanak egy kört 10 másodperc alatt. Azon résztvevő, akin a 
legtöbb szín (ruha, ékszer, stb.) látható aznap, vonatkoztatási 
pont lesz: tőle jobbra haladva a körben minden második ember 
az A csoportba kerül, a többiek pedig a B csoportba.  

2. Vita-Csatát rendezünk a csapatok között, melynek témája az 
innováció hatásának mérése. Az A-csapat feladata a “Fölösleges 
mérni a társadalmi innováció hatását” álláspont képviselete, míg a 
B-csapatnak a “Mérhető eredmények nélkül nem beszélhetünk 
társadalmi innovációról” véleményt kell képviselnie. Mindkét 
csapatnak 25 perc felkészülési idő áll rendelkezésére: ezidő alatt 
érveket, ötleteket, meggyőzési stratégiát és egy 3 perces 
nyitóbeszédet kell kidolgozniuk. 

A Vita-Csata a nyitóbeszédekkel kezdődik – precízen tartani kell az 
időt-, majd 20 perc áll rendelkezésre az érvek és vélemények 
ütköztetésére. Figyelem! A vita-csata során a beszélő-hallgató 
szerepek folyamatosan váltakoznak a csapatok között: Először az A-
csapat mond véleményt (max. 2 perc), majd a B csapat reagál (max. 
2 perc), aztán újra az A csapat, és így tovább. Az időkorlátot tartani 
kell!  

Bár a nyitóbeszédet minden csapatból egyetlen szóvivő adja elő, a 
vita során minél több csapattagnak fel kell szólalnia.  

3. A Vita-Csatát a tréner fogja értékelni, ő lesz a „bíró”, de előzetesen 
véletlenszerűen kiválasztott résztvevők is betölthetik a bírói szerepet 
(nem lehetnek tagjai egyik csapatnak sem). A csapatoknak az alábbi 
területeken kell bizonyítaniuk kiválóságukat:  

• Időkorlát betartása 

• Meggyőzőerő 

• Békés kommunikáció 

• Logikus érvelés 
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• Releváns érvek, kapcsolódás a valósághoz  

• Motiváló erő 

• Aktív figyelem, visszajelzés a másik csapat érveire 

• Hathatós kérdések 

• Humor 

• Meggyőző testbeszéd, hanghordozás, érthető beszéd 

• Kiegyensúlyozott szerepvállalás a csoporton belül, tagok 
bevonása 

A bíró 4-fokú Likert skála segítségével értékeli a csapatok 
teljesítményét. 1 (fejlesztendő) 2 (megjárja) 3 (jó) 4 (kiváló). 

Az értékelési szempontokról előre kell tájékoztatni a csapatokat, 
még mielőtt elkezdik kidolgozni az érveiket és a nyitóbeszédet!  

4.A Vita-Csatát követően a bírónak 5 perc áll rendelkezésére az 
értékelőlapok kitöltésére.  Döntését és az észrevételeit megosztja a 
résztvevőkkel, ügyelve a pozitív hangvételre és a megerősítő, építő 
visszajelzésekre. Érdemes valamilyen apró jutalommal készülni a nyertes 
csapatnak! 

JAVASLATOK 
A tréner követendő elvként jelölje ki az asszertív kommunikáció 
gyakorlatát már a feladat kezdetén.  

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK Online szavazófelület alkalmazása (pl. Kahoot). 

 
Vita-Csata Értékelőlap 
 

VITA-CSATA 
Értékelőlap 

 1 (Fejlesztendő) 2 (Megjárja) 3 (Jó) 4 (Kiváló) 
Időkeret betartása     
Nyitóbeszéd     
Meggyőzőerő     
Békés kommunikáció     
Logikus érvelés     
Relevancia, valóságtartalom     
Motiváló erő     
Aktív figyelem, visszajelzés     
Hathatós kérdések     
Humor     
Testbeszéd, hanghordozás, 
érthetőség 

    

Feladatmegosztás, részvétel     
ÖSSZESEN     
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M5. 4 GYAKORLAT Mind-Map - Gondolat-térkép 
TÉMA ÉS FÓKUSZ A társadalmi innováció hatásának mérése 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Érzékenyítés az aktuális társadalmi kérdések iránt 

• Meggyőzési, befolyásolási készség fejlesztése 

• Fontos, komplex témák kreatív megközelítésének elősegítése 

• Tudatosítani tetteink és döntéseink társadalmi hatását 

TRÉNING MÓDSZER Kooperatív tanulás, játékosítás 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 90 perc  

CSOPORTMÉRET Minimum 3 fő 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Flypchart, újság, toll 

A GYAKORLAT MENETE 

1. A MindMap gyakorlat során a tanulók alaposan átgondolják, hogy 
miként lehet ösztönzőleg befolyásolni és motiválni embertársaikat 
arra, hogy érzékeny társadalmi témákkal foglalkozzanak – 
olvassanak, gondolkodjanak, beszélgessenek róla és alkalom adtán 
tegyenek is róla.  A manapság népszerű divat influenszerek az 
emberek figyelméért versengenek, ez az elsődleges céljuk. A 
társadalmi innovációnál ez a stratégia azonban működne. Azon túl, 
hogy a figyelem felkeltése önmagában véve felszínes cél, még 
fontosabb az, hogy nem is elegendő hathatós változások 
előidézéséhez. A nagy változások eléréséhez ugyanis fel kell tudni 
kelteni az emberek érdeklődését (ami több, mint a figyelem) és 
elérni, hogy bevonódjanak.   

2. A tréner röviden bevezeti a gyakorlatot, majd kisebb (2-4 fős) 
alcsoportokba osztja a tanulókat. Minden csapat kap egy újságot 
(papíralapú vagy online), amelyből ki kell választaniuk egy társadalmi 
jelentőséggel bíró aktuális témát; ha szükséges, olvassák el a teljes 
cikket és akár nézzenek utána további részleteknek (15 perc). 

3. A csapatoknak ezt követően ki kell dolgozniuk egy meggyőzési 
stratégiát, ami alapján hatásosan bemutatják a választott témát a 
többi csapatnak. 30 perc áll rendelkezésre a stratégia és a 
“kampány” kidolgozására, amelyet az alábbi pillérekre javaslunk 
alapozni: 

• Keressünk közvetlen kapcsolódási pontokat a téma és a 
jelenlévők között; mutassunk rá és fejtsük ki, hogy miként érinti 
a téma az összes jelenlévőt személyesen. Érjük el, hogy saját 
bőrükön érezzék, tegyük minél valóságosabbá és érdekesebbé.  

• Alkalmazzunk “Én is és Te is” megközelítést: legyünk kreatívak és 
találjuk meg a közös pontokat (Pl. A szárazság és a nélkülözés 
Afrikában téged is érint; az éhező és kétségbeesett emberek, ha 
tehetik, megpróbálnak elvándorolni olyan országba és élettérbe, 
ahol jobban boldogulnak. Lehet, hogy éppen a Te szomszédod 
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lesz az egyikőjük!).  

• Alkalmazzunk storytelling technikát, ezzel jobban 
megérinthetjük a hallgatóságot. Változtassuk a kiválasztott 
témát a saját sztorinkká! (Pl. A szomszédom vízszámlája mindig 
alacsonyabb. Egy ideig nem értettem, hogy miért, és 
megmondom őszintén, kicsit frusztrált is, hogy nekem többet 
kell fizetnem. Aztán megtudtam, hogy pár évig Afrikában élt és 
azóta felelősségteljesebben bánik a vízzel, óvatosabb a 
fogyasztással, nem pazarol.) 

4. Minden csapat válasszon egy szóvivőt, aki meggyőzően előadja a 
történetet. (Csapatonként 3 perc jut storytellingre). A 
hallgatóság közös szavazással válassza ki a legmeggyőzőbben, 
legérdekesebben előadott témát. A gyakorlat utolsó 
szakaszában ezzel a témával fog tovább dolgozni immár a teljes 
csoport. 

5. A tréner biztassa a csoportot további kapcsolódási pontok 
keresésére a nyertes témával, egy rövid brainstorming ötletelés 
keretében (5-10 perc). A brainstorming ülés tapasztalataival 
kiegészült összefüggéseket és a témával kapcsolatos 
legfontosabb gondolatokat ezután mind-map-en ábrázolják: 
írjuk fel a központi témát a flipchart közepére (kulcsszó 
feltüntetésével), majd innen kiindulva vázoljuk fel a további 
kapcsolódási pontokat (csak a kulcsszavakat), végezetül 
vonalakkal és színekkel szemléltessük a logikai összefüggéseket, 
mintegy gondolattérképet képezve. (15 perc). 

6. Lezárás, tapasztalatok összegzése. 

JAVASLATOK 
Hívjuk fel a figyelmet a sztereotípiák kerülésére és asszertív 
kommunikáció fontosságára.  

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 

Storytelling prezentációjukat követően a csapatok nyílt kérdést 
intézhetnek a hallgatósághoz: Mit tenne a Te legjobb éned az probléma 
megoldása érdekében? A legkisebb tett is rengeteget jelent, ha sokan 
megteszik.  
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GYAKORLATOK 
6. Modul. Lehetőségek feltérképezése 
 
 

M6. 1. GYAKORLAT Ötletbörze  
TÉMA ÉS FÓKUSZ Lehetőségek feltérképezése 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Tisztázni, hogy mikor érdemes és mikor nem célszerű brainstorming 
módszert alkalmazni 

• Megismerni a helyesen alkalmazott brainstorming módszer szabályait 

• Ötletek generálása 

TRÉNING MÓDSZER Akció-tanulás, kooperatív tanulás 

IDŐTARTAM Teljes időtartam – 30 perc 

CSOPORTMÉRET 8-10 fő 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES 

ESZKÖZÖK 

Teremelrendezés: U alakban 
Eszközök: Flipchart és flipchart-tollak, post-it lapok 

A GYAKORLAT MENETE 

1. Bevezetés 

• Kérdezzük meg, hogy a jelenlévők közül ki alkalmazott már 
brainstorming módszert ötlet-generálásra /problémamegoldásra 
/innovatív megoldások keresésére;  

• Kérjük meg őket, hogy pár mondatban foglalják össze a 
tapasztalataikat, egyszersmind használjuk ki a lehetőséget a 
módszer lényegének/szabályainak ismertetésére. 

• Ábrázoljuk az elhangzottakat flipcharton: „Brainstorming 
tapasztalatok a problémamegoldás szolgálatában”. 
 

A brainstorming módszer: Olyan egyszerű, csoportosan vagy egyénileg 

alkalmazható technika, melynek használatával új ötletek és stratégiák 

születnek egy probléma megoldására, vagy egy adott cél eléréséhez. Ez a 

szórakoztató és könnyed módszer arra ösztönzi a résztvevőket, hogy rövid 

időn belül viszonylag nagy számú ötletet generáljanak, még akkor is, ha 

ezek közül néhány elsőre kissé őrültnek tűnik. Amennyiben csoportban 

dolgozunk fontos, hogy ne kritizáljuk egymás ötleteit, hiszen kezdetben a 

mennyiségen van a hangsúly, nem a minőségen. Néhány ugyanis biztosan 

innovatív, kreatív megoldássá fejleszthető valamely problémára vagy akár 

további javaslatokat szülhet. 

A csoportos ötletbörze előnye: Ötletelni egyénileg vagy csoportban is 

lehet. Más módszerek esetén a hagyományos csoportmunkát gyakran 

aláássa a tagok nem feltétlen segítőkész hozzáállása, vagy az egyes 

résztvevők passzivitása. Bár az analitikus problémamegoldás fontos és 

hasznos eszköze a problémamegoldó folyamatoknak, mégis korlátozhatja a 

hatékonyságot és fantáziátlan ötletekhez vezethet. 
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Ezzel szemben a brainstorming olyan szabad és nyitott légkört teremt a 

csoportban, ami mindenkit bátorít a részvételre. Itt még a furcsa, nem 

hétköznapi gondolatok és ötletek is kedvező fogadtatásban részesülnek, 

mivel gyakran ezek inspirálnak más javaslatokat és a lényeg az, hogy minél 

több kreatív megoldás szülessen. 

Amennyiben a brainstorming célja megoldást találni valamely problémára, 

úgy a csoportos munka nagy előnye az egyénivel szemben, hogy a 

résztvevők külön-külön talán mind rendelkeznek a megoldáshoz szükséges 

tudás egy részével személyes tapasztalataik révén, és ez a tudás a 

csapatmunka révén összeadódik, ezáltal kreatívabb, széleskörűbb 

javaslatokat eredményezve. 

 
A brainstorming 5 aranyszabálya: 

• Annyi ötlettel álljuk elő amennyivel csak lehet, mielőtt elkezdenénk 
kiértékelni őket 

• Soha ne kritizáljuk mások javaslatait 

• Ne cenzúrázzuk a látszólag őrült ötleteket sem 

• Jegyezzünk fel minden javaslatot, mindegy milyen őrültnek hangzanak, 
mivel innovatív megoldáshoz vezethetnek 

• Építsünk a meglévő javaslatokra, fejlesszük tovább őket és terjesszük ki 
más megoldási területre is 

 
2. Rendezzünk Brainstorming Ötletbörzét! 

• A tréner ismerteti a brainstorming ülés témáját: Társadalmi 
innovációs stratégia bevezetése egy vállalatnál.  Az ülés célja ezt 
elősegíteni ötletekkel. Írjuk fel kérdést a flipchartra.  

• Kérjük fel az egyik résztvevőt moderátornak (lehet önként 
jelentkező is) és magyarázzuk el számára a szerep lényegét.  

• 15 perces brainstorming: Fontos, hogy a résztvevők együtt 
gondolkodjanak, meghallgassák egymást és reagáljanak a 
hallottakra.  
a.) Lehetőség: Kérjük meg a résztvevőket, hogy írják le az 

ötleteiket post-it lapokra azzal kapcsolatban, hogy milyen 
stratégiát kellene a vállalatnak kidolgoznia a társadalmi 
innováció előmozdítására a cégnél; majd ragasszák föl a 
cetliket a flipchartra.  

b.) Lehetőség: Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolják át, 
milyen kihívások és nehézségek merülhetnek fel a vállalati 
innovációs stratégia bevezetésekor a saját szervezetüknél.  
Írják le a potenciális akadályokat és a javasolt megoldásokat is 
post-it lapokra. Fontos, hogy a résztvevők együtt 
gondolkodjanak, meghallgassák egymást és reagáljanak a 
hallottakra.  

• Tapasztalatcsere az ötletekkel és a brainstorming élményekkel 
kapcsolatban, visszajelzés a moderátor tevékenységére. 
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Javasolt kérdések: 
- Milyen volt az ülés dinamikája? Mikor emelkedett és mikor 

csökkent az energiaszint? 
- Hogyan hatottak az emberekre mások ötletei? Sikerült 

továbbfejleszteni egymás ötleteit?  
- Éreztek-e kísértést mások ötleteinek kritizálására, az “igen, de” 

típusú mondatok milyen gyakran jutottak eszünkbe? 
- Hogyan segítette elő a moderátor az ülés dinamikáját és 

harmóniáját? 
- Hogyan lehetne javítani a megvalósításon? 
- Milyen érzés volt időközönként csönd beálltát tapasztalni? 

Kellemes, vagy kellemetlen? 
- Mindenki egyenlő mértékben kivette a részét? Ha nem, 

hogyan tudná a moderátor jobban elősegíteni a résztvevők 
szerepvállalását?  

- Hogyan lehetne brainstormingot alkalmazni a munkahelyen 
belül a társadalmi innováció előmozdítására? 

 

JAVASLATOK 

Brainstorming ülés előkészítése, javaslatok a trénernek: 
1. Világosan határozd meg a problémát vagy témát amiről ötletelni 
szeretnél: 
Első lépésként fogalmazz meg egy kérdést a megoldandó problémával 
kapcsolatban. A kérdés világos és ösztönző kell legyen ahhoz, hogy a 
résztvevők megoldásokon tudjanak gondolkozni mint például: “Hogyan 
tudnánk fejleszteni ezt a terméket?” vagy “Milyen problémákkal 
szembesülnek a fogyasztók amikor…………..-t vásárolnak?” 
2. Helyezd kontextusba a problémát vagy a témát 
Gondold át, hogy az ötletelés résztvevői milyen ismeretekkel rendelkeznek 
a problémával kapcsolatban és mi az amit még tudniuk kéne. Gyűjtsd össze 
azokat a további információkat amire szükségük lehet és küldd el nekik 
vagy mondd el az ötletelés elején. Győződj meg róla, hogy elegendő papír, 
toll és post-it van a teremben az ötletek lejegyzéséhez. 
3. Jelölj ki egy moderátort és hívd meg a résztvevőket 
Az ötletelés levezetéséhez szükség lesz egy moderátorra, aki irányítja a 
beszélgetést és gondoskodik róla, hogy a résztvevők ne térjenek el a 
tárgytól. Szintén az ő feladata, hogy mindenkit bátorítson a részvételre, 
még a legcsendesebb résztvevőket is. Olyasvalakit kérj meg, akinek van 
tapasztalata a brainstormingban és pártatlan. Amennyiben csoportos 
ötletelést tervezel, 6-8 résztvevőnél ne hívj meg többet. 
4. Határozd meg az ütemtervet és tartsd meg a brainstormingot 
Állíts fel időkeretet, ez ösztönzőleg hathat a résztvevőkre. 
Bevezetésképpen világosan határozd meg a problémát amit meg akarsz 
oldani, majd kezdjétek el az ötletgenerálást. Figyelj arra, hogy minden ötlet 
fel legyen jegyezve. Ha kezd elülni a lelkesedés, provokáld a csapatot és 
dobj be pár váratlan dolgot, hogy további ötleteket generálj. 
Az ötletelés befejeztével tartsatok szünetet mielőtt kiértékelitek a 
javaslatokat. 

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 

Sokféle brainstorming variációt létezik, íme néhány példa: 

• Szerepcsere: 
A résztvevők valaki más szerepébe képzelik magukat, és az új 
nézőpontot képviselve vesznek részt a brainstorming ülésen (Pl. Egy 
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HR-es kolléga valamely más részleg helyzetébe képzeli magát: 
Értékesítés, Marketing, Gyártás, Menedzsment). A szerepcsere 
elősegíti, hogy több szempontból tekintsünk egy kihívásra, 
lehetőségre vagy ötletre, ezáltal szélesebb látókörű megértéshez 
vezet.  

• Negatív brainstorming: 
Érdekes és hasznos információt ad az is, ha a vállalati társadalmi 
innovációs stratégia bevezetésének lehető legtöbb akadályára, 
nehézségére, negatív hozadékára és bizonytalanságára fókuszál az 
ötletbörze.  

• Pozitív brainstorming: 
Ugyanúgy működik, mint a negatív brainstorming, de itt a pozitív 
hatásokra és az előnyökre koncentrálunk. Milyen előnyei vannak 
annak, ha jól működik a vállalati társadalmi innovációs menedzsment? 

 

 
 

M6. 2. GYAKORLAT Affinitás diagram 
TÉMA ÉS FÓKUSZ Lehetőségek feltérképezése 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• Az Affinitás diagram használatának megismerése 

• Ötletek strukturálása Affinitás diagram segítségével 

• Brainstorming ülések hozadékának elemzése Affinitás diagrammal 

TRÉNING MÓDSZER Akció-alapú tanulás, kooperatív tanulás 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 30 perc (M6.1. Brainstorming ülést követően) 

CSOPORTMÉRET 8-10 fő 

TANTERMI KÖRNYEZET 

& SZÜKSÉGES 

ESZKÖZÖK 

Teremelrendezés: U alakban 
Eszközük: Flipchart + tollak és post-it lapok 
Szükséges:  

• Flipchart felírattal: ‘Társadalmi Innovációs Terv’ 

• Az M6.1. gyakorlat alapján megtartott brainstorming ülésen 

keletkezett post-it feljegyzések  

A GYAKORLAT MENETE 

1  A tréner első lépésként ismerteti az Affinitás diagram lényegét: 
Abban az esetben ha sokféle adat áll a rendelkezésünkre - mint például 
brainstorming során kitalált ötletek, felhasználói vélemények, felhasználói 
igények, háttérinformációk és tervezéssel kapcsolatos adatok – az affinitás 
diagram nagyszerű módszer ezek feldolgozására. Az információ 
rendezésén túl az elsődleges célja a probléma pontos azonosítása, 
leszűkítése. 
 
Hogyan készítsünk affinitás diagramot? 

• 1. lépés: Az adatokat, röviden megfogalmazott tényeket, rajzokat, 
ötleteket és megfigyeléseket jegyezzük le Post-itekre, kártyákra vagy 
papírcetlikre és tegyük ki egy falitáblára. A post-itek a 
legalkalmasabbak erre a feladatra, mivel egyszerűen lehet őket 
mozgatni és ezáltal különböző csoportokat, mintázatokat rakhatunk ki 
témakörök szerint. 



69 | P a g e  
 

• 2. lépés: Tegyük föl az első post-itet a falra. Ez lesz az első csoport első 
eleme. 

• 3. lépés: Jöjjön egy újabb post-it. Tegyük föl a kérdést:” Hasonló ez az 
elsőhöz vagy eltérő?”. Ez alapján kerüljön az első csoportba, vagy 
kezdjetek vele egy új csoportot. 

• 4. lépés: Minden további cédulával járjunk el ugyanígy. A hasonló 
ötletek kerüljenek egy csoportba, míg ha valamelyik nem illik bele 
egyik meglévő csoportba sem, kezdjünk neki egy újat. A 
csoportosításnál magára maradt cédula, az úgynevezett magányos 
farkas nem jelent problémát, nem szabad mindenáron csoportba 
sorolni. 

• 5. lépés: Most már 3-10 ötlet-csoportunk biztosan van, ideje hogy az 
egyes csoportok legjobb ötleteit átbeszéljük. 

 

 
 Affinitás diagram készülőben 

 
c.) Az M6.1 brainstorming ülést követően kétféleképpen is 

alkalmazhatjuk az Affinitás diagram módszerét: 
1. lehetőség:  
A Kisvállalati társadalmi innovációs stratégia bevezetésével 
kapcsolatos M6.1 Brainstorming gyakorlat kapcsán született 
ötletekből (post-it lapokon) készítsünk Affinitás diagramot. A 
diagram a stratégia kialakításával és bevezetésével kapcsolatos 
felvetéseket és lépéseket mutatja majd. 
2. lehetőség:  
M6.1 negatív brainstorming gyakorlat tapasztalataira építve 
Affinitás diagram segítségével összegezzük, hogy miért nem lenne 
célszerű társadalmi innovációs stratégiát bevezetni a vállalatnál. 
Kérjük meg a résztvevőket, hogy írják le a kérdéssel kapcsolatos 
ötleteiket post-it lapokra, majd a lapokon szereplő gondolatokat és 
javaslatokat logikusan rendszerezve alkossanak egy Affinitás 
diagramot.  
 
d.) Végezetül összegezzük a tapasztalatokat az alábbi kérdések 

segítségével: 

• Mennyire volt könnyű/nehéz ötletekkel előállni?  

• Milyen érzés volt 20-30 ötlettel szembesülni és rendszerezni 
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őket? 

• Milyen nehéz volt logikai vezérfonalakat találni, majd ez 
alapján szortírozni az ötleteket és a javasolt lépéseket?  

• Hogyan jelöltétek ki a vezérfonalat? 

• Milyen volt a résztvevők szerepvállalása? 

• Hogyan érintett, amikor csönd állt be? 

• Hogyan lehete még hatékonyabbá tenni a gyakorlatot, még 
konkrétabb és praktikusabb ötleteket nyerni? 

• Mi lehet a negatív brainstorming előnye? 

JAVASLATOK 
 
Flipchart bekészítése előre.  

SZINTEK ÉS VARIÁCIÓK 
Vegyes gyakorlattal és háttérrel rendelkező csoport számára is megfelelő 
gyakorlat. 
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M6. 3. 
GYAKORLAT 

A Változás Elmélete a gyakorlatban 

TÉMA ÉS 
FÓKUSZ 

Lehetőségek feltérképezése 

A GYAKORLAT 

CÉLJA 

• Elősegíteni, hogy a változásra folyamatként tekintsünk 

• Tudatosítani, hogy a változás bevezetését lépésről-lépésre meg kell tervezni  

• Különböző nézőpontok figyelembevételére ösztönöz 

TRÉNING 

MÓDSZER 

Akció-alapó tanulás, kooperatív tanulás 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 30 perc 

CSOPORTMÉRET 8-10 fő 

TANTERMI 

KÖRNYEZET & 

SZÜKSÉGES 

ESZKÖZÖK 

Teremelrendezés: U alakban 
Eszközük: Flipchart + tollak és post-it lapok 
Szükséges: Változás elmélete munkalap 
 

A GYAKORLAT 

MENETE 

1. Bevezetésként kérjük meg a résztvevőket, hogy emlékezzenek vissza életük egy 
mozzanatára, amikor valamilyen változást szerettek volna elérni. Pl.: fogyás, több 
testmozgás, új munkahelyi szerep vagy egy munkafolyamat megváltoztatása. Hogy 
ment? Hol ütköztek ellenállásba? Hogyan sikerült felülkerekedni rajta?  

 
2. A gyakorlat során a Változás Elmélete c. módszert fogjuk alkalmazni a társadalmi 

innováció bevezetésével várható változások elemzésére.  A tréner összefoglalja a 
módszer lényegét a csoportnak:  

 
A Változás elmélete módszert úgy kell elképzelni, mint a célunkhoz vezető térképet, 
amelyen bejelöljük a különböző érintendő állomásokat is. Különösen hasznos olyan 
fejlesztések, változások esetén, melyek bevezetése hatással lesz a szervezet/vállalat 
egészére, mivel lehetővé teszi, hogy szemléltessük hogyan kapcsolódik a terv annak 
alapvető célkitűzéseihez. Emellett segíthet a lehetséges buktatók beazonosításában és 
a párhuzamosan zajló innovációs projektek koordinálásában.  

 
3. A tréner az alábbi instrukciókkal vezetheti végig a Változás Elmélete módszeren a 

tanulókat: Vágjunk bele! Szükség lesz a Változás Elmélete munkalapra.  
Kezdetnek jegyezzük le a fő megoldandó problémát és hogy hosszú távon milyen 
változást szeretnénk elérni.  
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• Töltsük ki a táblázat minden rublikáját. Törekedjünk a részletes válaszokra, mert ez 
lesz a segítségünkre abban, hogy minél hatékonyabb lépésekkel álljunk elő. 

• Kezdjük el a meghatározott probléma felfejtését és haladjunk a hosszútávon elérni 
kívánt célok felé. Jegyezzük le azt is, hogy kiket érint leginkább a változás és kik 
lesznek a haszonélvezői.  

• Próbáljuk meghatározni, hogyan fogunk majd hozzá a változtatásokhoz A 
Brainstorming hasznos módszer lehet ezen a ponton. 

  
4. Két továbblépési lehetőség közül választhatunk: 

a.) Kérjük meg a résztvevőket, hogy a Változás Elmélete munkalap alapján dolgozzanak ki 
egy tervet és meggyőző érveket a társadalmi innováció bevezetésére a szervezetnél. Az 
innovációra a változás és a fejlődés útjaként tekintsünk. Mindenki ossza meg a többi 
résztvevővel a tervét és az érveit. Miután mindnekire sor került, a tréner összegzi a 
hallottakat ill. kiemeli az érdekes különbségeket és hasonlóságokat. Ezzel elősegíti, 
hogy a tanulók tisztelettel viszonyuljanak társaik ötleteihez és tudatosítsák, egy célhoz 
több út is elvezethet, több jó meglátás is létezhet.  

b.) Osszuk a csoportot két részre: minkét csoport töltse ki a Változás Elmélete 
munkalapot, és ez alapján elemezze a társadalmi innováció vállalati alkalmazásának 
pozitív vetületeit. Az innovációra a változás és a fejlődés útjaként tekintsünk. A másik 
csoport ezzel szemben a negatív aspektusokra koncentráljon. Miután mindkét csoport 
ismertette az érveit, a tréner összegzi a hallottakat ill. kiemeli az érdekes 
különbségeket és hasonlóságokat. Ezzel elősegíti, hogy a tanulók tisztelettel 
viszonyuljanak társaik ötleteihez és tudatosítsák, több jó megoldás is létezhet.  

 
5. Vonjuk le a tanulságokat az alábbi kérdések felhasználásával és zárjuk a gyakorlatot: 

• Segített a Változás Elmélete eszköz a tervek konkretizálásában és közvetítésében? 
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Miként? 

• Milyen új tapasztalatokkal gazdagodtál? 

• Milyen új nézőpontokat ismertél meg a többi résztvevőnek köszönhetően? 

• Milyen lépéseket tehetnél a változással szembeni ellenállás csökkentésére a 
vállalatnál/önmagadban? 

JAVASLATOK 
 
Flipchart előzetes bekészítése. 

SZINTEK ÉS 
VARIÁCIÓK 

Vegyes szakmai hátterű csoport számára is megfelelő gyakorlat. 
 

 
 
Munkalap: 
 
Milyen 
problémát 
szeretnél 
megoldani? 

Ki a 
célcsoport? 

Hogyan 
fogod elérni 
a 
célcsoportot? 

Milyen 
lépésekre 
lesz szükség 
a 
változáshoz? 

A tervezett 
változás 
hatása 
miként lesz 
mérhető? 

Milyen 
szélesebb körű 
hasznot vársz 
a változástól? 

Milyen 
hosszútávú 
változást 
szeretnél 
elérni? 

     
 

 
 

 

  
 

  
 

  

Főbb 
feltevések 

Főbb 
feltevések 

Főbb 
feltevések 

Főbb 
feltevések 

Főbb 
feltevések 

Főbb 
feltevések 

Főbb 
feltevések 
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M6. 4. GYAKORLAT Kritikus út analízis 
TÉMA ÉS FÓKUSZ Lehetőségek feltérképezése 

A GYAKORLAT CÉLJA 

• A kritikus út analízis megismerése a gyakorlatban 

• Tudatos, megalapozott döntéshozás elősegítése 

TRÉNING MÓDSZER Akció-alapú tanulás, kooperatív 

IDŐTARTAM Teljes időtartam: 30 perc 

CSOPORTMÉRET 8-10 fő 

TANTERMI 

KÖRNYEZET & 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Teremelrendezés: U alakban 
Eszközök: Flipchart + tollak  
Szükséges:  
Post-it lapok ötletekkel az M6.1. Brainstorming gyakorlatból 
Kritikus út munkalap 
 

A GYAKORLAT 

MENETE 

1. A gyakorlat a társadalmi innovációs projektek tervezését és vállalati 
bevezetését segít alaposabban átgondolni kritikus út analízis 
segítségével.   A tréner röviden ismerteti a módszer lényegét: 

 
A Kritikus út analízis használatával esélyesebbé tehetjük a társadalmi 
innovációs projektünk sikerét. Használható az elvégzendő 
feladatok/tevékenységek megtervezéséhez és előkészítéséhez, majd 
a későbbiekben lehetővé teszi. hogy nyomon kövessük a projekt 
előrehaladását és a projektterv célkitűzéseinek elérését. Segít 
észrevenni a lemaradásokat és a problémákat a megvalósítás 
szakaszában, így még időben korrigálhatjuk a problémát és 
megtehetjük a szükséges lépéseket ahhoz, hogy a projekt újra a 
tervek szerint haladjon. 
Egyértelmű, hogy bizonyos tevékenységeket nem kezdhetünk el 
addig, amíg fontos előzetes lépések nincsenek befejezve. Egyes 
projekt tevékenységek ugyanis meghatározott sorrendben kell hogy 
kövessék egymást. Ezeket “egymást követő tevékenységeknek” 
nevezzük. Más tevékenységek azonban nem függnek össze ilyen 
szorosan. Van olyan feladat, amit bármikor elvégezhetünk; ezek a 
“független” vagy másnéven “párhuzamos feladatok”. 
A kritikus út analízis logikai sorrendbe rendezni azokat a lépéseket, 
amelyeket feltétlenül teljesíteni kell ahhoz, hogy biztosítsuk a projekt 
határidőre való befejezését. A kritikus út tevékenységeit pontosan 
kell ellenőrizni és amennyiben csúszás van azonnal intézkednünk 
kell. Ha ezt elmulasztjuk, az egész projekt csúszhat. 
 
2. A kritikus út analízis leginkább kis csoportban használható 

hatékonyan. Írjunk egy listát az összes projekttevékenységről – 
ehhez hasznos módszer lehet a brainstorming. 

3. Tervezzük meg, hogy mikor kell elkezdődnie és befejeződnie 
projektnek és a főbb tevékenységeknek. Ez alapján pontos 
határidőt rendelhetünk minden tevékenységhez és 
meggyőződhetünk róla, hogy a megfelelő sorrendben követik 
egymást. Néhány tevékenységet paralell időzíthetünk abban az 
esetben, ha nem függnek más tevékenységektől. 
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4. Töltsük ki a Kritikus út táblázatot, majd osszuk meg minden 
érintettel és csapattaggal. Fontos, hogy mindenki világosan lássa, 
mi felé az elvárás és mikorra kell befejeznie a feladatát. 

 

Kritikus út analízis 

Tevékenység 
bemutatása 

Felelős Források Kezdési 
időpont 

Befejezési 
időpont 

Aláírás 

      

      

      

      

 
 

     

 

Opciók: 

a.) Hozzunk létre két kisebb csoportot: tartsunk ötletbörzét arról, 

hogy miként lehete egy fergeteges vacsora partyt adni. Képzeljük 

el, hogy 10 kedves barátunkkal szervezzük az eseményt. A party 

részleteinek kitalálásához és szükséges lépések összeírásához 

használhatunk klasszikus brainstormingot vagy alternatív 

brainstorming módszereket is. Ezt követően vázoljuk fel a 

szükséges lépéseket (pl. kritikus út analízis felhasználásával). 

Kezdjük a meghívottak listájának összeállításával, de gondoljunk 

a menüre, az alapanyagok beszerzésére, az ételek elkészítésére 

és a vendégek szórakoztatására is. A csapatok először önállóan 

dolgoznak, majd utólag összevetik a terveiket és közösen 

meghatározzák a legfontosabb teendőket és a sikeres 

megvalósítás “kritikus útját”. 

b.) Két csoportot hozzunk létre. Képzeljük el, hogy nagyszabású 

irodaátalakítás van tervben. A vezetőség nyitott irodát szeretne 

létrehozni és ezáltal előmozdítani az együttműködést a kollégák 

között. Mivel meghatározó változásról van szó, gondos tervezést 

és előkészítést igényel a dolog. Alkalmazzunk brainstormingot és 

kritikus út analízist, majd a tapasztalatokra építve dolgozzunk ki 

cselekvési tervet és határozzuk meg a kritikus lépéseket. Vegyük 

figyelembe a dolgozók igényeit, érzéseit és reakcióit. Próbáljuk 

elérni, hogy a változás mellé álljanak és a magukénak érezzék az 

ügyet. A csapatok először önállóan dolgoznak, majd utólag 

összevetik a terveiket és közösen meghatározzák a legfontosabb 

teendőket és a sikeres megvalósítás “kritikus útját”. 

• Mennyire volt nehéz/könnyű a cselekvési menetrend felvázolása? 

• Melyek a kritikus lépések? 

• Segítséget jelentett a post-it-os megoldás a cselekvési terv 
tervezésénél? 

• Milyen teendők futhatnak egymással párhuzamosan a kritikus 
lépésektől függetlenül? 
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• Érdemes lesz használni ezt a módszert a jövőben is? 

JAVASLATOK 
Fontos, hogy a résztvevők megértsék a kritikus lépések beazonosításának 
elsődlegességét, minden más tevékenységet ezek függvényében lehet 
tovább tervezni. 

SZINTEK ÉS 
VARIÁCIÓK 

Vegyes szakmai/tapasztalati hátterű csoport számára is megfelelő 
gyakorlat. 
 

 
Munkalap: 

 
Kritikus út analízis 

Tevékenység 
bemutatása 

Felelős Források Kezdési 
időpont 

Befejezési időpont Aláírás 

      

      

      

      

 
 

     

 

 


