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ŠKOLIACI NÁSTROJ INOVAČNÉHO MYSLENIA

Preco? 
Ciele

vzdelávania

• Zvyšovať povedomie o inováciách v rámci organizácie
• Podnietiť spracovanie informácií a generovanie nápadov v rôznych fázach inovácie 
• Podnietiť tvorivé hĺbkové myslenie o rôznych aspektoch inovácií
• Posilniť spoluprácu a spoluvytváranie v konkurenčnom prostredí
• Zlepšiť efektívnu komunikáciu a aktívne počúvanie
• Podnietiť tvorivosť, inovačné myslenie, riešenie problémov a kritické myslenie
• Poskytnúť príležitosť na argumentáciu, brainstorming, zviditeľnenie, možnosť 
     robiť chyby a cielené hranie sa s využitím inovačných nápadov 
• Zlepšiť synchronizovanú činnosť obidvoch mozgových hemisfér 
    - tvorivo-intuitívnej a analytickej mysle

Táto ľahko použiteľná praktická hra je užitočným nástrojom pre všetky 
organizácie. Odporúčame ju používať v rámci polo-spoločenských/
profesionálnych aktivít, interne a v rámci tímov alebo medzi oddeleniami. 
Môže zlepšiť efektívnosť v nasledujúcich oblastiach:
• SPOLUPRÁCA
• SPOLUVYTVÁRANIE
• INOVAČNÉ MYSLENIE
• INOVAČNÉ RIADENIE
• PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
• AKTÍVNE POČÚVANIE
• EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
• SEBAVYJADRENIE
• PROAKTIVITA

Kartová hra, učenie hrou

Približne 1 hodina

Minimálne 3 - maximálne 6 hráčov. Hra sa môže hrať individuálne alebo v mini tímoch/pároch

Pred začatím hry je potrebné vytlačiť alebo pripraviť nasledujúce veci:
• Kocky (s číslami)
• Karty organizácií
• Inovačné karty jasnovidcov
• Karty inšpirácie
• Karty magické slovo
• Karty žongléra
• Papier a pero na zaznamenávanie bodov

NASTAVENIE HRY:
• Osoba, ktorá hodí kockou najvyššie číslo začína hru. Osoba, ktorá hodí druhé najvyššie číslo, je druhým hráčom 
     atď.
• Kôpka kariet organizácií sa položí na stôl lícovou stranou nadol. Každý hráč si vyberie kartu z vrchnej časti 
    kôpky podľa poradia hry. Vybraná karta odhalí organizáciu/odvetvie, ktoré hráča dočasne zamestnalo počas 
    trvania tejto hry pre jeho potenciál inovačného myslenia.
             o  Počas hry zostane táto karta na stole pri hráčovi, aby jednotlivým hráčom pripomínala identitu 
                   organizácie. 
• Kôpka inovačných kariet jasnovidca sa položí na stôl lícovou stranou nadol. Na začiatku hry si každý hráč 
     vezme jednu kartu z kôpky kariet. Táto karta odhalí, aký typ inovácie bude v blízkej budúcnosti najlepšie 
     podporovaný konšteláciou hviezd a kolektívnym vedomím Zeme. Hráči sa budú musieť riadiť touto 
     inšpiráciou (vo svojej individuálnej hre sa zamerajú len na tento typ inovácie). 
             o Počas hry zostane táto karta na stole pri hráčovi, aby jednotlivým hráčom pripomínala poslanie  
                  inovácie tejto organizácie.
• Každému hráčovi sa rozdajú 3 karty inšpirácií a 3 karty magických slov lícovou stranou nadol. Zvyšné 
    karty inšpirácií a karty silových slov sa položia na stôl v dvoch kôpkach lícovou stranou nadol. Tieto karty by 
    mali zostať v tajnosti, pokiaľ sa s nimi nezačne hrať. 

Preco sa hrat 
v práci?
Rozvoj

zrucností

Metóda Skolenia

Cas/trvanie

Velkost skupiny

Príprava
a potrebné nástroje
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PRÍBEH:
Od počiatku stvorenia sveta boli evolúcia a schopnosť meniť sa kľúčom číslo jedna k prežitiu. Hráči tejto hry budú 
musieť preukázať svoje schopnosti prežiť, prebojovať sa jednotlivými fázami inovačnej výzvy tak, že budú 
najlepšími a zároveň pomôžu ostatným.

HRÁČI:
Organizácia vás dočasne zamestnala ako Zázračného pracovníka pre inovácie – Inovačného čarodejníka (dočas-
ného manažéra pre inovácie). Táto spoločnosť zúfalo hľadá inovačné príležitosti; nájdenie "nápadu" je pre jej 
budúcnosť nevyhnutné. Ba čo viac, generálny riaditeľ chce získať najvhodnejší talent na prestížnu a nehanebne 
dobre platenú novú pozíciu ako stáleho člena tímu: Inovačný čarodejník (odborník). Toto je vaša šanca ukázať 
svoje schopnosti a dokázať, že sa na túto novú úlohu hodíte najlepšie. Víťaz môže byť len jeden, ale nikto nemôže 
vyhrať sám.

POSLANIE:
Hráči majú v 5 kolách pripraviť sľubný projektový plán inovácií.

ÚLOHY:
• Identifikujte relevantný/urgentný a nevyriešený/neuspokojivo vyriešený problém týkajúci sa oblasti činnosti   
    organizácie a odvetvia - 1. kolo 
• Sformulujte inovačný nápad na riešenie problému - 2. kolo 
• Definujte potrebné opatrenia a aktérov - 3. kolo
• Dolaďte cieľ a vyberte ukazovatele na meranie procesu - 4. kolo
• Vytvorte plán využitia, t. j. ako by ste projekt rozšírili? - 5. kolo

Hráči si musia v každom kole navzájom pomáhať nápadmi a prispievať k projektom ostatných hráčov. 
Robte to aktívne, pozitívne a s rešpektovaním indikácie kariet žongléra. 
Hráči musia byť odvážni, myslieť netradične a zároveň kriticky. Musia používať svoju racionálnu (ľavá mozgová 
hemisféra) aj kreatívnu, intuitívnu myseľ (pravá mozgová hemisféra). Aby to dokázali, musia všetku argumentá-
ciu postaviť na inšpiračných kartách alebo kartách magických slov. Najlepšie, ak sa používajú oba 
druhy kariet súčasne.

AKO ZVÍŤAZIŤ?
• V každom kroku príďte s najlepším nápadom, ako posunúť svoj projekt na vyššiu úroveň.
• Prispievajte k ostatným projektom lepšie ako ostatní
• Použite inšpiračné karty a/alebo magické slová kreatívnym spôsobom a znásobte svoje body
• Dodržiavajte pokyny uvedené na kartách žongléra

Hráči, ktorí ukončia 5. kolo s najvyšším počtom bodov vyhrajú hru a stanú sa Inovačnými 
čarodejníkmi. 

ZAČNIME HRU:
1. kolo: 
Po dokončení nastavenia hry sa hra spustí. Je stanovený spoločný časový rámec 2 minút, v ktorom sa každý hráč 
musí zamyslieť nad problémom, ktorý sa týka odvetvia/oblasti činnosti jeho organizácie. Problém musí byť 
spojený s kartou inšpirácií a/alebo s kartou magického slova, a to prostredníctvom tvorivej predstavivosti alebo 
voľnej asociácie.
Napr., Hráč má kartu organizácie "Farmár (poľnohospodárstvo)" a chce zahrať magické slovo "Láska". Identi�ko-
vaný problém: "Veľa rodín zápasí s �nančnými ťažkosťami a nemôže si dovoliť kupovať pre svoje deti zdravé a 
čerstvé potraviny. Výrobcovia by mohli nejakým spôsobom podporiť niektoré miestne rodiny. Takto by mohli 
pestovať nielen rastliny, ale aj lásku a dobrotu." 
Po uplynutí času 1. hráč predstaví identi�kovaný problém (maximálne 60, minimálne 15 sekúnd). Ostatní hráči 
ho pozorne počúvajú, potom hlasovaním rozhodnú, či by chceli investovať do hľadania riešenia tohto problému.  
Toto sa potom opakuje pre 2. hráča, 3. hráča atď. 

PODME HRAT

ŠKOLIACI NÁSTROJ INOVAČNÉHO MYSLENIA
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Zabezpečenie asertívnej komunikácie: 

• Ak Rečník považuje niektorý príspevok hráča za nevhodný, môže zavolať Strážcu a dať o ňom hlasovať. 

• Ak väčšina hráčov považuje daný príspevok za nevhodný (napr. nezdvorilý, jasne ukazuje nedostatok pozor

    nosti a pod.), prispievateľ stratí 1 bod.

 

Obavy 
a návrhy 

na realizáciu

Úrovne 
a variácie

HLASOVANIE: 
Hráč, ktorý je na rade (ďalej len Rečník) nahlas napočíta do 3, potom všetci ostatní hráči prejavia svoje rozhodnutie "palcom hore (ÁNO)" alebo 
"palcom dole (NIE)". 

• Každý hlas predstavuje 1 bod. 
• Ak väčšina hlasovala ÁNO, hráč môže prejsť na ďalšiu úroveň.
• V prípade, že väčšina hlasovala NIE, hráč nemôže prejsť na ďalšiu úroveň. V ďalšom kole bude musieť pracovať na rovnakej téme. Ak niekto 
     hlasoval za nápad ÁNO, Rečník zaň získava bod.
• Ak sa hlasovalo jednomyseľne ÁNO, Rečník získa 1 bod navyše. 
• Ak sa hlasuje jednomyseľne NIE, Rečník nedostane žiadny bod.
• Ak Rečník veľmi efektívne použil kartu Obrázok a magické slovo (kreatívne to prepojil s prezentovanou témou, zdôraznil súvislosť), znásobí to 
     body nazbierané v tomto kole.
• Hráči, ktorí hlasovali NIE, by mali maximálne 1 vetou vysvetliť dôvod svojho rozhodnutia. 
• Hlasovanie by malo byť založené na etických a profesionálnych princípoch; ak projekt dosiahol požadovanú úroveň vyspelosti aktuálnej fázy 
     a splnil príslušnú úlohu, hráči by mali hlasovať ÁNO. 

2. až 5. kolo
Kolo sa začína doplnením kariet v ruke (kartou inšpirácie alebo kartou magických slov, podľa toho, aký typ karty (kariet) použil každý hráč v 
predchádzajúcom kole).
Na premyslenie úlohy aktuálnej úrovne (popísanej medzi úlohami misie) sú 2 minúty spoločného času. Ak sa hráč zasekol v predchádzajúcej 
fáze, bude musieť pokračovať v práci na úlohe tejto úrovne. 
1. hráč predstaví svoj nápad (maximálne 60, minimálne 15 sekúnd), pričom použije karty inšpirácie a/alebo karty magických slov. 
Po vypočutí Rečníka musia všetci ostatní hráči jeden po druhom predniesť rečníkovi hodnotný príspevok a ďalej rozvinúť jeho myšlienku 
(maximálne 30 sekúnd, minimálne 15 sekúnd). Tieto príspevky musia byť podané špeciálnym spôsobom, a to pomocou karty ŽONGLÉRA. 
• Pred poskytnutím príspevku si hráči musia vybrať kartu žongléra z vrchnej časti balíčka kariet žonglérov a postupovať podľa jej pokynov, 
     počas toho ako prednášajú svoj príspevok rečníkovi. 
• Je výsadou Rečníka rozhodnúť, ktorý príspevok bol najlepší (môže byť vybraný len jeden) - to prispievateľovi prináša 1 bod. 
• Každý hráč - prispievateľ, ktorý sa neriadil pokynmi na karte ŽONGLÉRA, stráca 1 bod. 
Keď všetci prispeli, prichádza na rad hlasovanie (vyššie popísaným spôsobom). Každý hlasovaním rozhodne, či chce investovať do ďalšieho 
rozvoja nápadu (hlasovanie ÁNO) alebo nie (hlasovanie NIE) a nechať projekt Rečníka postúpiť na ďalšiu úroveň. 
To sa potom opakuje s 2. hráčom, 3. hráčom atď.

ZJEDNODUŠENÁ verzia: 

• Použite v hre len karty inšpirácií alebo len karty magických slov. 

• Hrajte bez kariet žongléra

ALTERNATÍVNA verzia:

•   Namiesto kariet žongléra predneste príspevok na základe kariet inšpirácií alebo kariet magických slov.

ŠKOLIACI NÁSTROJ INOVAČNÉHO MYSLENIA

www.epic-project.net

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Instrucoes SK (A).pdf   4   2.6.2022   23:54:30


