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1. Modul

Bevezetés, az innováció és innovációmenedzs-
ment alapjai 
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: Az Innováció típusai

Modul/altéma Bevezetés, az Innováció és Innovációmenedzsment alapjai/Az Innováció 
típusai

Időkeret 45-60 perc

Szükséges eszközök Egy papírrepülő modell (nem a legegyszerűbb változat), sok papír, tol-
lak/ceruzák/filctollak, mérőszalag

Csoport mérete 3-4 fő/csapat

Tanulási célok •      Megtanulni a különbségeket az Innováció típusai között 
• Együttműködni egymással 
• Gyakorolni az Innovációs gondolkodást és kreativitást

Feladat leírása Ez a gyakorlat-orientált csoportos feladat 4 fő lépést tartalmaz, amelyek 
egymásra épülnek.
A gyakorlat legelején a moderátor/tréner a résztvevőket …. csoportra 
osztja (3-4 fő/csapat) 
1. lépés/feladat: A moderátor/tréner minden csoportnak ad egy elő-
re meghajtogatott papírrepülő modellt. Minden csoportnak 3 perce van 
arra, hogy megvizsgálja a modellt.
A három perc letelte után, 5 percük van arra, hogy annyi ugyanolyan 
repülőt hajtogassanak, amennyi csak lehetséges/tudnak.
Ezután, a moderátor/tréner összeszámolja mennyi repülőt hajtogattak 
a csapatok (ennél a szakasznál a minőség nem fontos) és feljegyzi az 
eredményeket.
2. lépés/feladat: A csoportoknak 3 percük van arra, hogy átbeszéljék 
a hajtogatási folyamatukat (most a minőség is fontos).
Néhány javasolt kérdés és tippek annak érdekében, hogy hatékony 
legyen a megbeszélés:
• Mit lehetne jobban csinálni?
• Hol vesztettek időt és ezt hogyan lehetne kijavítani?
• Új és hatékony ötletek feltárása
A megbeszélés után a csapatok ismét 5 percet kapnak. Most is annyi re-
pülőt kell hajtogatniuk, amennyit csak tudnak (a meghajtott élek száma 
számít).
Ezután, a moderátor/tréner összeszámolja mennyi repülőt hajtogattak 
a csapatok és feljegyzi az eredményeket.
Megvitatandó kérdések: Mit fejlesztettek? Milyen volt a csapatmun-
ka? Volt egy vezető? Hogyan osztották fel a feladatokat? Melyik típusú 
Innováció volt ez? 
3. lépés/feladat: Most a csapatok újra megvizsgálják a modelljüket és 
megpróbálnak egy jobb repülőt hajtogatni (ami messzebbre repül). 5 
percük van erre.
A hajtogatás után, egy verseny lesz. Minden csapat háromszor próbál-
kozhat (vagy ugyanazzal a repülővel, vagy különbözőkkel). A cél, hogy 
minél messzebbre repüljön.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

Feladat leírása A verseny után a megvitatandó kérdések: Melyik típusú Innováció volt 
ez? Teljesen új modell volt, vagy az előzőnek egy továbbfejlesztett vál-
tozata? Mik voltak a legnagyobb fejlesztések?

4. lépés/feladat: Most a csapatoknak 10 percük van arra, hogy a re-
pülőgépes szolgáltatásuknak egy hirdetést csináljanak.
Ezután minden csapat bemutatja a saját hirdetését.

A bemutatók után a megvitatandó kérdések: Melyik típusú Innováció 
volt ez? Mik a legfőbb elemeik a hirdetéseiknek? Ezeken kívül milyen 
más ötleteik voltak?

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Most egy repülőgépgyártó vállalatnál dolgozunk, és a következő felada-
tok az Innovációval kapcsolatos tevékenységeinkhez tartoznak.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

Lásd a “Feladat leírás” részben

Mutatók 2. lépés/feladat: … darab papírrepülő
3. lépés/feladat: … centiméter
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: Innovációs kihívás

Modul/altéma Bevezetés, az Innováció és Innovációmenedzsment alapjai/Bevezetés 
az Innovációba

Időkeret 60 perc 

Szükséges eszközök Innovációs Kihívás Kártyacsomag 

Csoport mérete 4-6 fő

Tanulási célok • Megtapasztalni a csapatmunkát, hogy ötletek és kreatív 
megoldások születhessenek

• Feltárni, hogyan lehet a meglévő termékeket és szolgáltatásokat 
fejleszteni és javítani      

Feladat leírása A feladat egy kártyacsomagot tartalmaz. Minden kártya leír egy 
forgatókönyvet és feltesz egy kérdést. A résztvevők a kártyapakli 
segítségével ötletelnek a szervezetük egyik termékének vagy 
szolgáltatásának fejlesztéséről, javításáról és átalakításáról. A „Mi lenne, 
ha” kérdést figyelembe véve a résztvevők mérlegelni fogják, hogy 
hogyan alkalmazhatják és fejleszthetik a terméküket, szolgáltatásukat 
vagy folyamatukat.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Magyarázza el, hogy az Innováció egyik módja az az, hogy megnézzük, 
hogyan működnek más szervezetek, és megvizsgáljuk, hogyan lehetne 
az ő folyamataikat, ötleteiket és megközelítésüket alkalmazni a 
saját szervezetükben. Gyakran új ötletek és megközelítések akkor is 
alkalmazhatók, ha azok NEM ugyanabban az ágazatban vagy iparágban 
működnek, mint az Ön szervezete.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Kreativitás és brainstorming (ötletelés)
• Ötletadaptáció és fejlesztés
• ‘A dobozon kívüli gondolkodás’ (Kreatív gondolkodás)

Mutatók A résztvevő(k) kitalálták, hogyan adaptálhatnák és fejleszthetnék a „Mi 
lenne, ha” forgatókönyvet a saját szervezetükben?
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(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
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EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
Csak vizuális nyelven tudna kommunikálni? Hogyan tudná alkalmazni ezt a módszert?

PÉLDA
Egy vállalati kézikönyv vagy felhasználói kézikönyv újratervezése képregény formátumúvá, könnyen 
érthetővé, szórakoztatóvá és olvashatóvá téve azt.

MI LENNE, HA
Hogyan érhetné el, hogy terméke vagy szolgáltatása (vagy annak egy része) hozzáadott értéket 
termeljen? 

PÉLDA
A DashLane egyszer használatos jelszót biztosít az online tranzakciókhoz, amely védi az Ön 
személyazonosságát, és biztonságban tartja személyes adatait.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
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EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
A terméke vagy szolgáltatása olyan egyszerű lenne, hogy egy gyerek is képes lenne használni?
Gondolkodjon el azon, hogyan tudná úgy átalakítani termékét vagy szolgáltatását, hogy használatához 
ne legyen szükség használati utasításra vagy magyarázatra.

PÉLDA
“Önmagyarázó” felület tervezése, amelynek használatához NINCS szükség képzésre, mint például a 
McDonald’s éttermek önrendelő képernyőinek használata.

MI LENNE, HA
Előre tudná jelezni és megjósolni a vásárlói magatartást? Gondolkodjon azon, hogyan lehet gyorsan 
válaszolni az ügyfelek igényeire azáltal, hogy előre jelzi azokat.

PÉLDA
Az Amazon szabadalmaztatott egy prediktív logisztikai rendszert: a vásárlási trendek, az Ön 
keresései és a regionális adatok alapján a termékeket az Önhöz közeli raktárakba küldi, még mielőtt 
Ön megvásárolná azokat.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
Valami váratlant adna az ügyfeleinek? Tegyen extra lépéseket: lepje meg ügyfeleit ajándékkal, 
kedves üzenettel vagy okos csomagolással.

PÉLDA
A Tomorrowland, egy világhírű zenei fesztivál, amelynek a jegyeinek a szállítása művészi dobozokban 
történik. A színpadok részletes dekorációval rendelkeznek. Még a szemétszedőik is tematikus 
öltözéket viselnek.

MI LENNE, HA
Mindenki városokban élne? 2030-ra a világ népességének 60%-a városokban fog élni. Képzelje el, 
hogyan lehetne az Ön termékét vagy szolgáltatását úgy alakítani, hogy a legjobban ’működjön’ 
ezekben a forgalmi dugókról, lakóházakról és az internetről ismert világban.

PÉLDA
A Deliveroo fiatal motorosokat alkalmaz, akik az autós forgalomtól függetlenül gyorsan tudnak ételt 
szállítani.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
Játékosítást használna? Gondolkodjon azon, hogyan teheti szórakoztatóvá a termékének vagy 
szolgáltatásának a használatát az ügyfelek számára! Hozzáadhat szinteket, közösségi rangsorokat, 
jutalmakat, díjakat, küldetéseket és pontszámokat.

PÉLDA
A Nectar egy hűségkártya-rendszer az Egyesült Királyságban, amelyet a Nectar 360 Ltd. működtet. 
Ez a program a legnagyobb az Egyesült Királyságban, amely számos partnercéget foglal magában, 
köztük a Sainsbury’s-t, az Esso-t és az eBay-t.

MI LENNE, HA
Kisebb összetevőkre alakíthatná át a szolgáltatását?

PÉLDA
A LearnWorlds platformot biztosít a mikrotanuláshoz. A mikrotanulás viszonylag kis tanulási 
egységekkel és rövid távú tanulási tevékenységekkel foglalkozik. A kifejezést az e-learningben és a 
kapcsolódó területeken a közvetítő környezetben zajló tanulási folyamatok értelmében használják.
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EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
Eltávolíthatná vagy kikapcsolhatná a legbosszantóbb részt/funkciót, hogy javítsa a felhasználói 
élményt?

PÉLDA
A Life360 lehetővé teszi, hogy a család és a barátok kapcsolatban maradjanak. A Family Locator 
értesíti a felhasználókat, ha a családtagok és barátok megérkeztek egy helyre. Az okostelefonok 
GPS-érzékelőivel értesíti Önt, ha valaki késik vagy megérkezett. Mostantól lehetőség van bizonyos 
beállítások kikapcsolására, mert azok zavaróak lehetnek, mivel egy sípoló hang figyelmeztet 
valakinek az érkezésére.

MI LENNE, HA
Az ügyfelei minden héten új országba költöznének - hogyan tudna ezzel megbirkózni a vállalkozása?

PÉLDA
A SecurionPay a legtöbb más megoldásnál alacsonyabb árfolyamon biztosítja a határokon átnyúló 
tranzakciókat lebonyolító vállalatok számára a helyi pénznemekben történő kereskedelmet a több 
pénznemben történő fizetésfeldolgozási megoldásán keresztül.
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EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
Teljes testreszabást tudna kínálni? Képzeljen el új lehetőségeket arra, hogy ügyfelei testre 
szabhassák kedvenc terméküket vagy szolgáltatásukat, és ezt a testreszabást olcsón előállíthassák 
vagy szállíthassák.

PÉLDA
A Nike iD online áruház lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy teljesen testre szabják a cipőjük 
megjelenését.

MI LENNE, HA
Csak hangon keresztül tudna kapcsolatba lépni az ügyfelekkel? Képzelje el, hogy nincs lehetősége 
vizuális jelzések hozzáadására, hogyan alakítaná át termékét vagy szolgáltatását?

PÉLDA
Az olyan intelligens asszisztensek, mint az Alexa (Amazon), a Google Assistant (Google) és a Siri 
(Apple) csak hangon keresztül lépnek kapcsolatba a felhasználókkal.
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EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
Felhasználóinak társadalmi DNS-ét (demográfiai és vásárlói profilját) használná fel termékei 
és szolgáltatásai testreszabásához? Hogyan használhatná fel ügyfelei közösségi DNS-ét, hogy 
szolgáltatása vagy terméke személyre szabottabb ajánlatokat nyújtson?

PÉLDA
A Spotify kiadott egy új funkciót, amely személyre szabja azokat a lejátszási listákat, amelyek tükrözik 
az ügyfelek kulturális zenéjét, az Ancestry partner által biztosított DNS-teszt alapján.

MI LENNE, HA
Használhatna mesterséges intelligenciát (AI)? Egyetlen vállalkozás sem kerülheti el a mesterséges 
intelligenciát, tehát hogyan használhatja az Ön vállalkozása a mesterséges intelligenciát?

PÉLDA
A WeBuyAnyCar.com lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megadják autójuk forgalmi 
engedélyét és 60 másodpercen belül értékbecslést kapnak autójuk értékéről.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
A termékéhez vagy szolgáltatásához nem lenne szükség személyzetre - milyen előnyökkel járna ez az 
Ön vállalkozásának és ügyfeleinek?

PÉLDA
A PARTTEAM multimédiás kioszkok önbejelentkezési és kijelentkezési terminálokat biztosítanak a 
szállodákban, ami azt jelenti, hogy nincs szükség recepciós személyzetre.

MI LENNE, HA
Biometrikus azonosítást használhatna az azonosításhoz? Képzelje el, hogy az ujjlenyomat, az írisz 
szkennelés vagy a szívverés segítségével biztonságos és kényelmes azonosítást tenne lehetővé.

PÉLDA
A Citibank hangfelismerést használ az ügyfelek automatikus azonosítására, amikor azok telefonon 
keresztül magyarázzák el az ügyeiket az ügyfélképviselőknek.
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(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
Az Ön termékei minden egyes alkalommal „tanulnának”, amikor valamelyik termékét vagy 
szolgáltatását használják - hogyan tudná ezt az információt felhasználni terméke vagy szolgáltatása 
fejlesztésére?

PÉLDA
A Facebook minden egyes alkalommal, amikor használja, megismeri az Ön preferenciáit, majd új és 
releváns tartalmakkal nyújt az Ön számára.

MI LENNE, HA
Az Ön termékei egy ügyfélkutató hálózattá válhatnának? Képzelje el, hogy szolgáltatása vagy terméke 
egyre okosabbá válik, minél többet használják - hogyan tudná ezt felhasználni arra, hogy javítsa 
termékét és szolgáltatását, és alkalmazkodjon az új fogyasztói igények felismeréséhez?

PÉLDA
A Walmart Shopping & Grocery alkalmazás nemcsak a vásárlásban segít, hanem javaslatokat is 
ad a vásárláshoz, és kutatási adatokat generál a Walmart számára, hogy jobban megértse vásárlói 
preferenciáit.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
Segíthetne ügyfeleinek abban, hogy csökkentsék a technológia használatukat? Képzelje el, hogyan 
segíthetné az ügyfeleit abban, hogy fejlesztésekkel és hatékonyságnöveléssel kevesebbet használják 
a termékét.

PÉLDA
Az Apple mostantól a Screen Time funkciót is beépíti a készülékeibe, amely áttekintést ad a 
felhasználóknak arról, hogy mennyi időt töltenek a készülék használatával, mely alkalmazásokat 
használják, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy korlátokat állítsanak be a használatukhoz.

MI LENNE, HA
Mindenkinek lenne egy virtuális asszisztense? Hogyan biztosíthatna ügyfeleinek olyan digitális 
asszisztenseket, például chatbotokat vagy beszélő felületeket, amelyek megoldják problémáikat és 
elvégeznek kisebb feladatokat a felhasználó nevében?

PÉLDA
A Google Duplex egy új technológia, amely képes egyszerű telefonhívásokat intézni az Ön nevében, 
például éttermet foglalni és mozijegyet vásárolni az interneten.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
Az ügyfelei csak megosztanák az Ön termékét vagy szolgáltatását, ahelyett, hogy megvennék azt. 
Hogyan tudná úgy átalakítani a termékét vagy szolgáltatását, hogy szükség esetén hozzáférjenek egy 
eszközhöz, anélkül, hogy birtokolnák azt?

PÉLDA
A Mobike a kerékpárok számát tekintve a legnagyobb közösségi kerékpár-üzemeltető, így téve 
Sanghajt a világ legnagyobb közösségi kerékpár üzemeltető városává. A legtöbb platformhoz 
hasonlóan a kerékpárok aktiválása egy QR-kód letöltésével történik a vállalat alkalmazásán keresztül.

MI LENNE, HA
A minőséget kissé csökkentené, hogy jelentősen csökkentse az árat? Van-e mód arra, hogy a 
termékét sokkal olcsóbbá tegye anélkül, hogy az egész élményt tönkretenné amiatt, hogy sokkal 
több terméket adjon el?

PÉLDA
A Freemium egy olyan árképzési stratégia, amelyet számos vállalat alkalmaz, és amelynek keretében 
egy alapterméket vagy szolgáltatást ingyenesen biztosítanak az új ügyfelek megnyerése érdekében - 
ezután a szoftver ingyenes verziójának funkcionalitását bővítő további funkciókért, szolgáltatásokért 
vagy virtuális vagy fizikai javakért fizetnek.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
Semmit sem birtokolna, csak szállítana? Sok online kiskereskedő nem rendelkezik saját készlettel, 
hanem gyártók nevében értékesítenek, akik a termékeket közvetlenül a vásárlóknak szállítják - 
hogyan tehetné ezt meg az Ön cége?

PÉLDA
A Rappi egy igény szerinti kiszállítási mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, 
hogy élelmiszert és más árukat vásároljanak, és a termékeket egy futárszolgálaton keresztül küldjék 
el - a futárszolgálat igény szerint mindent kiszállít, az élelmiszertől kezdve az ATM-ből származó 
készpénzig vagy akár a kutyasétáltatásig.

MI LENNE, HA
Csökkenteni tudná a terméke vagy szolgáltatása használatának akadályait?

PÉLDA
A GrabTaxi egy okostelefon-alapú taxifoglalási és diszpécserszolgálat. Az alkalmazás célja, hogy 
megújítsa a taxiipart, biztonságosabbá és hatékonyabbá téve a közlekedést.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
Az Ön termékének vagy szolgáltatásának lenne prémium változata? Képzelje el, hogy a már meglevé 
termékéhez, szolgáltatásához egy prémium opciót ad hozzá! Hogyan növelheti az értéket egy extra 
funkció hozzáadásával vagy a szolgáltatásának egy problémájának megszüntetésével?

PÉLDA
A LinkedIn egy online szakmai hálózatépítő eszköz, amely speciális funkciókat tartalmaz a prémium 
tagok számára.

MI LENNE, HA
Tilos lenne a közvetlen reklámozás (direkt marketing)? Képzeljünk el egy olyan világot, ahol 
nem lenne semmilyen reklám, hogyan népszerűsítenénk termékeinket és szolgáltatásainkat a 
márkamenedzsment technikák segítségével? A márka szerelmeseinek meg kellene osztaniuk 
tapasztalataikat.

PÉLDA
A Costco becslések szerint évente 2 százalékos költségmegtakarítást ér el azáltal, hogy nem reklámoz, 
így a cég csökkentheti az árakat a hűséges tagok számára.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
B2C-ről B2B-re váltana (vagy fordítva)? Hogyan profitálhatna és hogyan tudná kihasználni az új piaci 
lehetőségeket?

PÉLDA
Az Airbnb csak a B2C számára tervezett szolgáltatást. Később B2B szolgáltatásokkal bővültek, az 
Airbnb új szabványokat kínált az üzleti utazók számára.

MI LENNE, HA
Ön külső szolgáltatókat engedne be a szolgáltatásába? Képzelje el, hogy más cégek hogyan 
integrálhatják szolgáltatásaikat az Ön szolgáltatásába!

PÉLDA
A Slack lehetővé teszi a harmadik féltől származó bővítményeket a kommunikációs platformjába.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

EPIC Innovációs Kihívás – Kártyacsomag

MI LENNE, HA
A cégének csak két alkalmazottja volna? Képzelje el, hogyan kínálhatja termékeit és szolgáltatásait 
csak egy kis csapattal.

PÉLDA
A Keap egyesíti a CRM-et, a fejlett értékesítési és marketing automatizálást, valamint egy erőteljes 
e-kereskedelmi opciót, hogy segítse az értékesítés növekedését és az ügyfélmegtartást anélkül, hogy 
nagy értékesítési és marketing csapatra lenne szüksége.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: Innovációs Check-in

Modul/altéma Bevezetés, az innováció és innovációmenedzsment alapjai/ Innovációs 
bejelentkezés

Időkeret 20 perc

Szükséges eszközök Innovációs Check-in

Csoport mérete Egyéni vagy egy csoportban végzendő feladat

Tanulási célok • A szervezet innovációhoz való hozzáállásának felmérése
• Azonosítani azokat a területeket, ahol javíthat a szervezet 

innovációs megközelítésén      

Feladat leírása A feladat során megvitatásra kerül egy sor olyan gyakorlati intézkedés 
és stratégia, amelyeket már végrehajtottak, vagy amelyek végrehajtását 
fontolóra kell venniük. A tevékenység befejeztével tudni fogja, hogy 
hová kell összpontosítania szervezetének figyelmét és erőforrásait az 
innováció javítása érdekében.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Az intézkedések és stratégiák ezen ellenőrző listája az innovatív 
és innovációs kultúrával rendelkező szervezetek által elfogadott 
gyakorlatokon alapul. Használja a feladatot annak meghatározására, 
hogy mit tesz már most, és milyen egyéb stratégiákat és intézkedéseket 
tudna bevezetni saját innovációs kultúrájának fejlesztése érdekében.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Megbeszélés és konszenzus
• Rendszerek és innovációs folyamatok
• Az egész szervezetre kiterjedő innovációs kultúra kialakítása

Mutatók Milyen intézkedések és folyamatok léteznek már, és milyen újakat kell 
kidolgozni?
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

Innovációs check-in - Tényleg innovatív?

Töltse ki ezt az ellenőrző listát akár egyedül, akár a csapatával együtt! Ha „IGEN”-nel válaszol, 
részletesen fejtse ki válaszát. Ahol a „NEM”-mel, azon a területen dolgozni kell!

Az innováció vezérelt növekedést kulcsfontosságúnak tartja-e, és vannak-e ezt tükröző, 
többszintű céljai?
Igen, (fejtse ki) … NEM

Van-e egységes, idő és kockázat szempontjából kiegyensúlyozott portfóliója a 
kezdeményezéseinek, elegendő forrással ahhoz, hogy nyerjen?
Igen, (fejtse ki) … NEM

Van olyan differenciált üzleti, piaci és technológiai rálátása, amely győztes 
értékjavaslatokat eredményez?
Igen, (fejtse ki) … NEM

Vannak-e olyan rendszerei és folyamatai, amelyek támogatják az innovációt?

Igen, (fejtse ki) … NEM

Vannak-e az innovációra elkülönített költségvetések és források?

Igen, (fejtse ki) … NEM

Olyan új üzleti modelleket hoz létre, amelyek megvédhető és skálázható profitforrásokat 
biztosítanak?
Igen, (fejtse ki) … NEM

Az innovációk gyors és hatékony fejlesztésével és bevezetésével megelőzi a 
versenytársakat?
Igen, (fejtse ki) … NEM

Megfelelő léptékben indítja el az innovációkat a megfelelő piacokon és szegmensekben?

Igen, (fejtse ki) … NEM

Nyer a külső hálózatok létrehozásával és kiaknázásával?

Igen, (fejtse ki) … NEM

Motiváltak, díjazottak és szervezettek az alkalmazottai a többszöri innovációra?

Igen, (fejtse ki) … NEM
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.



2. MODUL

Menedzsment
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: Innovációs Projektmenedzsment Gyakorlat –  
1. rész: Innovációs Projekt Koncepció

Modul/altéma Menedzsment: Innovációs Projektmenedzsment 

Időkeret 30-45 perc

Szükséges eszközök Papír, tollak

Csoport mérete 2-6 fő/csapat

Tanulási célok • Csoportban dolgozni
• A kommunikáció gyakorlása
• Új ötletekről való gondolkodás 
• Innovációs Projekt összefoglaló készítése 
• A Projekttervezés alapjainak gyakorlása

Feladat leírása A feladat ötletelni és az adott időkereten belül (30 perc) előállni egy 
Innovációs Projekt ötlettel.
Felállnak a csapatok, majd:
1. Azonosítanak egy problémát/hiányt/lehetőséget egy adott 

területen
2. Lehetséges Projekt Ötleteket keresnek
3. Meghatározzák a projektcélokat
4. Döntenek a projekttermékről
5. Döntenek a projekt időtartamáról
6. Tájékoztató jellegű Gantt-diagramot készítenek a 

projekttevékenységekről.
 
Többletidő adható szükség esetén, és ha ezt az időbeosztás lehetővé 
teszi.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Az Innovációs Projektek minden más projekthez hasonlóan úgy 
indulnak, hogy azonosítunk egy problémát/hiányt/lehetőséget egy 
adott szervezetben/piacon.
Csoportjaikban vitassák meg és azonosítsák a fentiek egyikét, majd 
álljanak elő olyan kreatív megoldással, ami egy projekt keretei közt 
megvalósítható. Minden csapat jelöljön ki 1-3 projektterméket, ami a 
projektcélok megvalósulásához vezet.
A 30 perces munkaidő végeztével minden csoport bemutatja a 
munkáját, visszajelzést kap, lehetőség van megbeszélésre.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Hogyan jutottak el a Projektötlethez?
• Hogyan segíti majd a projekttermék a projekt céljainak 

megvalósulását?
• Hogyan osztották be az időkereteket?
• Hatékony volt-e a csoporttagok közötti együttműködés?
• Volt-e vezetője a csoportnak? Voltak-e egyéb szerepkörök?
• Részt vett-e mindenki a munkában?

Mutatók 1. Hogyan jutottak el a Projektötlethez?
2. Hogyan segíti majd a projekttermék a projekt céljainak 

megvalósulását?
3. Hogyan osztották be az időkereteket?
4. Hatékony volt-e a csoporttagok közötti együttműködés?
5. Volt-e vezetője a csoportnak? Voltak-e egyéb szerepkörök?
6. Részt vett-e mindenki a munkában?
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: Innovációs Projektmenedzsment Gyakorlat –  
2. rész: Innovációs Projekt Kockázatkezelés

Modul/altéma Menedzsment: Innovációs Projektmenedzsment 

Időkeret 25-30 perc

Szükséges eszközök Kockázati nyilvántartás, Valószínűségi és hatás mátrix (ezek 
megtalálhatóak az Útmutatóban), tollak

Csoport mérete 2-6 fő/csapat

Tanulási célok • Csoportban dolgozni
• A kommunikáció gyakorlása
• Kockázatelemzés és -kezelés gyakorlása
• Kockázatelemzési eszközök használatának gyakorlása

Feladat leírása A feladat kockázatelemzés elvégzése és kockázati nyilvántartás 
készítése (25-30 perc).
Felállnak a csapatok, majd:
1. Azonosítják a projekt létező kockázatait
2. Azonosítják a létező lépéseket a kockázatok kezelésére
3. Azonosítják a projekt lehetséges kockázatait
4. Gyakorolják a Kockázatkezelési eszközök használatát
5. Kitöltenek egy Kockázati nyilvántartást, kialakítják a 

Kockázatkezelési stratégiát

Többletidő adható szükség esetén, és ha ezt az időbeosztás lehetővé 
teszi.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Minden projektnek más és más kockázata van.
Csoportjaikban beszéljék meg és azonosítsák Innovációs projektjük 
valós és lehetséges kockázatait. A feladat megoldásához használják az e 
fejezethez mellékelt Kockázatkezelési eszközöket.
Felhasználandó kulcseszközök: Kockázati nyilvántartás, Valószínűségi és 
hatás mátrix

25 perc elteltével minden csoport bemutatja munkáját a többieknek, 
visszajelzést kap, lehetőség van megbeszélésre.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Melyek voltak a legjelentősebb kockázati tényezők, amelyeket 
azonosítottak?

• Tapasztalták-e már a múltban bármelyik azonosított problémát?
• Hatékony volt-e a csoporttagok közötti együttműködés? Volt-e a 

csoportnak vezetője? Voltak-e egyéb szerepkörök?
• Részt vett-e mindenki a munkában?

Mutatók 1. Kockázati nyilvántartás kitöltve
2. Valószínűségi és hatás mátrix kitöltve
3. Eredmények sikeres bemutatása
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: Innovációs Projektmenedzsment Gyakorlat –  
3. rész: Innovációs Projektmenedzsment Terv

Modul/altéma Menedzsment: Innovációs Projektmenedzsment 

Időkeret 30-45 perc

Szükséges eszközök Papír, tollak

Csoport mérete 2-6 fő/csapat

Tanulási célok • Csoportban dolgozni
• A kommunikáció gyakorlása
• Végiggondolni egy kidolgozottabb Projektmenedzsment tervet
• Körvonalazni egy Projektmenedzsment kézikönyvet

Feladat leírása A feladat csoportokban egyeztetni és kidolgozni Projektjük részletesebb 
tervét, Projektmenedzsment kézikönyv formájában.
Felállnak a csapatok, majd:
1. Véglegesítik a projekt nevét
2. Kidolgozzák projektjük leírását: megnevezik a kockázatokat, a 

projekt céljait, a projekttermék(ek)et
3. Felsorolják a projekt résztvevőit, a lehetséges szerepköröket/

felelősségeket (koordinátor, feladatvezetők)
4. Felsorolják a feladatokat és tevékenységeket, amelyek a 

projekttermék(ek)hez vezetnek (hozzárendelik a Gantt-diagramhoz)
5. Felsorolják a Fő teljesítménymutatókat
6. Mellékelnek egy Kockázatfelmérési kimutatást
7. Mellékelnek egy Gantt-diagramot
Többletidő adható szükség esetén, és ha ezt az időbeosztás lehetővé 
teszi.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

A Projektmenedzsment Kézikönyv tartalmaz minden olyan információt, 
amire a résztvevőknek szüksége van a projekt keretei közötti 
működéshez.
30 perc elteltével minden csoport bemutatja munkáját a többieknek, 
visszajelzést kap, lehetőség van megbeszélésre.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Melyek a résztvevők szerepkörei és felelősségei a projekt 
kontextusában? Miért?

• Hatékony volt-e a csoporttagok közötti együttműködés?
• Részt vett-e mindenki a munkában?

Mutatók 1. A Projektmenedzsment Kézikönyv elkészült
2. A Gantt-diagram elkészült
3. Eredmények sikeres bemutatása
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.



3. MODUL

Kreativitás és Ötletmenedzsment



33

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: Újratervezett Monopoly

Modul/altéma Kreatív gondolkodás & ötletmenedzsment

Időkeret 50 perc

Szükséges eszközök Színes filctollak, vastag karton, vékony karton, papír, öntapadós címkék, 
ragasztó és cellux

Csoport mérete 5-8 fő/csapat

Tanulási célok • Elképzelni, hogy valami más legyen, és bemutatni a kreatív 
gondolkodást

• Ötletek generálása
• Ötletek kezelése
• Meghallgatni és nyitottnak lenni mások ötleteire
• Elkerülni az ötletek elvetését anélkül, hogy megvizsgálnák őket
• Konszenzus elérése a továbblépés módjáról
• Közösen dolgozni
• Az új verzió prototípusának létrehozása

Feladat leírása A játékosok kapnak egy társasjátékot, például Monopoly-t. Ez a játék 
arra ösztönzi a játékosokat, hogy versenyezzenek egymással és minél 
több utcát és házat vásároljanak. 
A feladatuk az, hogy átalakítsák a játékot, egy olyan együttműködő 
játékká, amelyben az emberek együtt dolgoznak egy fenntartható, 
társadalmilag felelős környezet kialakításán. 
Kis matricákat kapnak, amelyeket felragaszthatnak mindenkire, aki 
negatívan reagál egy ötletre, mielőtt azt teljesen kifejtenék.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Kedves Játékosok!
A világnak kollektívan, együttműködve, fenntartható módon és a 
veszélyeztetettekről való gondoskodásra összpontosítva kell kezelnie 
problémáit.
A Monopoly egy nagyon népszerű játék, amellyel világszerte sok 
családban játszanak. Szeretnénk, ha a fenti igényeket figyelembe véve 
újra terveznék ezt a játékot.
Nyugodtan tervezzék újra a szabályokat, a táblát és az épített 
ingatlanok jellegét. 
A prototípus készítéséhez szükséges anyagokat biztosítjuk. (Színes 
filctollak, vastag karton, vékony karton, papír, öntapadós címkék, 
ragasztó és cellux.) Kis mértékben saját anyagot is használhatnak. 
A siker az új ötletekre való nyitottságon múlik. A megbeszéléseinken 
tanulságosnak tartjuk, hogy apró matricákat ragasztunk mindenkire, aki 
elvet egy ötletet anélkül, hogy azt teljesen megvizsgálná. Most ugyanez 
a feladat. 
Köszönjük a hozzájárulását! Kreatív sikereket kívánunk 
mindannyiuknak!
Feladatunk nem más, mint az eljövendő világrend alapkövének 
letétele!
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

Ki járult hozzá a munkához? Meghallgattak mindenkit?
Hogyan fogadták az ötleteit? (Gyors és negatív reakciók?) Mennyire 
voltak nyitottak az emberek?
Mennyire volt könnyű elképzelni a „különbözőséget”? Hogyan születtek 
az ötletek?
Hogyan rögzítették az ötleteket? Hogyan értékelték az ötleteket?
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: A „random fotó kihívás”

Modul/altéma Kreatív gondolkodás & ötletmenedzsment

Időkeret 45 perc (kivéve a bemutatót)

Szükséges eszközök Mobiltelefonok kamerája, laptopok ppt készítéshez/vagy nagyméretű 
papírlapok. Kis piros kártyák vagy apró matricák.

Csoport mérete 5-8 résztvevő/csoport

Tanulási célok • A kreatív gondolkodás és egy probléma vagy megoldás más 
szemszögből történő mérlegelése

• Ötletek generálása és jó bemutatása
• Ötletek kezelése
• Meghallgatni és nyitottnak lenni mások ötleteire
• Elkerülni az ötletek elvetését anélkül, hogy megvizsgálnánk őket (és 

visszajelzés, ha ez megtörténik)
• Konszenzus elérése a továbblépés módjáról
• Közösen dolgozni

Feladat leírása A játékosok 3 fotót készítenek élettelen tárgyakról a mobiltelefonjukkal. 
Csak ennyi útmutatást kapnak: „valami, amit érdekesnek vagy 
kellemesnek találnak”.
Ezután csoportokban megosztják a fotóikat, és kiválasztják azt az 1 
fotót, amelyik a legjobban tetszik nekik.
Ezután kapják meg a témát. Például: „Miért nem elégedettek az 
ügyfelek a szolgáltatásunkkal?” vagy „Mit tehetünk a szolgáltatásunk 
javítása érdekében?” vagy „Miért nem úgy fogy az FRX4, ahogyan azt 
vártuk?”
Ezután a kiválasztott fotót felhasználva 10 olyan ötletet kell kitalálniuk, 
amelyet közvetlenül a fotó ihletett. Ha lehetséges, készítsenek egy 
ppt-t, hogy a nagycsoport számára könnyen bemutatható legyen. Ha 
nem, akkor egy nagy papírlap is megteszi, és a fotót pedig elküldhetik a 
többiek telefonjára vagy az oktatónak, hogy kiállítsák azt.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Kedves csapat!
Szeretnék bemutatni egy szórakoztató és hasznos feladatot.
Az utasításokat részletekben fogom megadni, ezért kérem, fogadják el, 
hogy a „nagy kép” menet közben válik világossá.

Az 1. lépés a következő:
Egyénileg és megbeszélés nélkül mindenki készítsen 3 fényképet, 
bármilyen tárgyról vagy látványról! Arcok és emberek nélkül, kérem! 
Erre 5 perc áll rendelkezésre. Aztán jöjjenek vissza, és megadom a 
következő utasítást. :)
______________________________________________
2. lépés:
A kijelölt csoportokban osszák meg a fotókat, és válasszák ki azt az 1-et, 
amelyik a legjobban tetszik. Erre 10 perc áll rendelkezésre.
______________________________________________
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

3. lépés:

A feladat most az, hogy ötletekkel álljanak elő (amelyeket közvetlenül a 
fénykép ihletett) a témával kapcsolatban: pl. „Miért nem fogy olyan jól 
az FRX4, mint várták?”
(Megj.: Ossz meg egy példát megjegyzésekkel! Pl. egy egyszerű szék 
fotója néhány megjegyzéssel, például: hagyományos, nincs benne 
semmi újdonság, nem igazán felhasználóbarát, nem rugalmas, unalmas 
stb.)
20 perc van rá, hogy legalább 10 ötlettel álljanak elő! A legjobb ötletek 
általában nem a legkézenfekvőbbek! Vannak piros kártyáik (vagy apró 
matricáik), amelyeket akkor használhatnak, ha valaki elnyom egy 
ötletet anélkül, hogy teljesen feltárnák azt. Emelje fel a kártyát, amikor 
ez történik, vagy ragasszon rájuk egy matricát!
____________________________________________
4. lépés:

Osszák meg gondolataikat a nagycsoporttal!

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

2. lépés áttekintése

A csoportok mutassák meg a kiválasztott fényképet, és mondják el, 
miért azt választották! 
Aztán kérdezze meg: 
1. Melyik viselkedési formák segítették hatékonyan az embereket 

elképzeléseik támogatásában? 
2. Melyik viselkedési formák nem voltak hatékonyak? 
3. Mennyire voltak nyitottak az emberek mások javaslataira? Hogyan 

mutatták ezt be?
------------------------------------------------------------------
3. lépés áttekintése

1. Hogyan fogadták az ötleteit? Pl.: bármilyen gyors és negatív 
reakció?

2. Mennyire voltak nyitottak az emberek?
3. Mennyire volt egyszerű megtalálni a kapcsolódási pontokat? 

Könnyebb lett egy idő után?
------------------------------------------------------------------------
 4. lépés áttekintése

1. Milyen kritériumok alapján fogjuk értékelni az ötleteket?
2. Milyen közös pontjaink vannak?
3. Ön szerint mely gondolatok a legtanulságosabbak/érdekesebbek?
4. Hogyan fogjuk felhasználni ezeket a felismeréseket és ötleteket?
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: 30 kör az innováció és a kreatív gondolkodás 
fényében

Modul/altéma Kreatív gondolkodás & ötletmenedzsment

Időkeret 3 perc és plusz 15-20 perc áttekintés

Szükséges eszközök Kiscsoportonként: 1 előre kinyomtatott lap 30 körrel személyenként 
színes (vékony hegyű) tollak vagy ceruzák, sima papír, lehetőleg flip 
chart vagy A3-as papír

Csoport mérete Az elején egyénileg, majd 3-4 fős kiscsoportok 

Tanulási célok • Megtapasztalni, hogy az emberek milyen korlátokat szabnak saját 
kreatív gondolkodásuknak

• Abbahagyni az öncenzúrát és mások cenzúrázását
• Megtapasztalni a kreatív gondolkodás képességének fejlesztésének 

erejét
• A közös munka előnyeinek megtapasztalása

Feladat leírása Minden résztvevő kap egy előre kinyomtatott, 30 körből álló lapot, és 
arra kérik őket, hogy 3 perc alatt alakítsák át mindegyiket felismerhető 
tárgyakká. Mondhatunk egy példát, például „egy nap”. További 
utasításokat vagy szabályokat nem kapnak.

(Megjegyzés: a résztvevőket meg lehet kérni, hogy egy adott témát 
használjanak, pl.: érzések, városok... Második lépésként ki lehet 
jelölni számukra egy munkához kapcsolódó témát és kis csoportokban 
dolgozhatnak a 30 körön.)

A résztvevők a megadott idő alatt annyit rajzolnak, amennyit csak 
tudnak. (Kevés ember teljesíti több, mint a felét.)

3 perc elteltével az eredményeket összehasonlítjuk.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Kérjük, alakítsa át a 30 kört a kreatív gondolkodással és innovációval 
kapcsolatos tárgyakká vagy ikonokká.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

Kérdezze meg: Mit feltételeztek a résztvevők?

Pl.: hogy minden kört ki kell tölteni és különbözőnek kell lennie.

Kérdezze meg: Hogyan befolyásolják a feltételezések a kreatív 
gondolkodásunkat és az innovációs képességünket?
 
Válasz: A feltételezések - hogy nem vagyunk kreatívak, a dolgok nem 
tudnak megváltozni, vagy nincs megoldás - negatívak. Az emberek/
felhasználók érzéseivel vagy gondolataival kapcsolatos feltételezéseket 
általuk KELL igazolni.

Összekötöttek-e köröket, hogy valami felismerhetőt hozzanak létre - pl. 
egymáshoz kapcsolódó fogaskerekek?

Kérdezze meg: Miért nem?

Kérdezze meg: Mennyire aggódtak a rajztudásuk miatt? A minőségre, a 
tökéletességre való összpontosítás lelassította Önt? Mennyi időt töltött 
azzal, hogy azon gondolkodott, vajon mások is meg tudják-e majd 
mondani, hogy mi az? Vagy azon, hogy az ötleteidet unalmasnak vagy 
ötletesnek tartanák? Mit tanulhatunk ebből?

Csak egy szabályt kaptak. Milyen másokat erőltettek rá magukra?

Kérdezze meg: Hogyan hatott ez a kreativitásukra?

Ha ez élőben zajlik - ossza őket csoportokra, és kérje meg őket, hogy 
flip chartra tegyék ki a válaszaikat. Ha pedig virtuálisan, tegye őket 
szobákba, és kérjen meg valakit, hogy töltse be az írnok szerepét, és 
gyűjtse össze a válaszokat, akár ppt-ben, akár word-ben, akár papíron.

Kérdezze meg: Elakadt? Mi segített továbblépni - vagy mi gátolt benne? 
(Flipchart/válaszok rögzítése)

Hány különböző tervvel álltak elő csoportosan? Mi a tanulság? Hogyan 
alkalmazható ez az Ön munkakörülményeiben?

Eredetileg Bob McKim, a Stanford Design Program munkatársa 
fejlesztette ki.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.



4. MODUL

Innováció és Gondolkodás
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: Újracélzott termék

Modul/altéma Innovatív gondolkodás, design (tervezői) gondolkodás, kritikai 
gondolkodás, a design (tervezői) gondolkodás alapjai.

Időkeret 20 - 30 perc

Szükséges eszközök Irodai eszközök (pl.: 3 ív papír, tűzőgép, iratgyűjtők, ragasztószalag, 
különféle képek), promóciós anyagok, névjegykártyák, dobozok, stb.

Csoport mérete 3 - egyéni feladatokhoz
6 - csoportfeladatokhoz (3 fő/csapat)

Tanulási célok • Fejleszteni az alkalmazottak kreativitását
• Elősegíteni a kulcs alkalmazottak design gondolkodását, különösen 

olyan helyzetben, amikor a fogyasztók számára vonzó új termék 
fejlődése stagnál

Feladat leírása Kérdezzük meg a csoportot: “Mi mást tehetnék ezzel?”
A legtöbb tárgyra, termékre, nyersanyagra a megszokás szemüvegén 
át tekintünk. Ezzel a feladattal az ellen a gondolkodási minta ellen 
küzdünk, hogy valami csak egy már ismert módon működhet. Azt 
keressük, mihez foghatunk egy adott termékkel/nyersanyaggal, hogyan 
változtassuk, hogy új felfedezésekhez/ötletekhez jussunk.

A feladat egyénileg és csapatban is végezhető. Csapatok esetén 
bátorítsuk a csoportmunkát és az ötletbörzét.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

A feladat résztvevőinek rendelkezésére áll átlagos irodai eszközkészlet 
(pl.: papír, tűzőgép, iratrendezők, ragasztószalag, különféle képek), 
promóciós anyagok, névjegykártyák, dobozok stb.

A fő feladat mindezekből az irodai eszközökből és termékekből valami 
olyasmit alkotni, ami design termékként használható.

A rendelkezésre álló idő csapatmunkában 15 perc, egyéni munka 
esetén 20 perc.

A résztvevők nem cserélhetnek termékeket és eszközöket, a nekik 
kiosztott felszereléssel kell terméket alkotniuk.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Miközben design vagy használható terméket alkotott, milyen 
tulajdonságait figyelte meg?

• Ha az eredményét egyedülállóság, eredetiség, gyakorlatiasság 
szempontjából vizsgálja, hogyan értékeli? Mennyire elégedett?

• Ha csapatban dolgozott, Hogyan egyeztek meg a különféle 
alkotórészek felhasználásáról?
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

Mutatók Hogyan hatott Önre az időkeret? (0-tól 3-ig)
Hogyan hatottak az időbeosztására a munkatársak? (0-tól 3-ig)
Elégedett-e a végtermékkel? (0-tól 3-ig)
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: Iratkapocs teszt

Modul/altéma Innovatív gondolkodás, design (tervezői) gondolkodás, kritikai 
gondolkodás, Kreatív technikák

Időkeret 15 perc

Szükséges eszközök Papír, tollak, egy doboz tűzőkapocs

Csoport mérete Kulcs alkalmazottak csoportja (maximum 5 fő)
A feladat kis csoportokban is megvalósítható (pl.: 3 db 2 fős csoport, 
összesen 6 fő)

Tanulási célok • Növelni az eredeti ötletek számát egy átlagos irodai eszköz 
felhasználási lehetőségeit illetően

• Későbbi implementáció során növelheti az eredeti ötletek számát 
munkahelyi projekteket illetően is     

Feladat leírása Sokszor mindössze egyetlen nézőpontból tekintünk egy gyakorlati 
termékre, a hasznosság szempontjából, és csak egyféle felhasználhatóságra 
gondolunk. Amikor azonban a kreatív gondolkodást fejlesztjük, éppen ezt 
a tényt használjuk ki a résztvevők kreatív gondolkodásának fejlesztésére.

A körkörös gazdaságban sok olyan termék van, amely szolgálati idejének 
végeztével más célokra is felhasználható (pl.: ha az automata mosógép 
dobját kivesszük, az ajtót eltávolítjuk, a dobot fekvő helyzetben 
letesszük, és a szabad természetben kialakított tűzrakó hellyé válhat). A 
munkaadó ennek a feladatnak az alkalmazásával elérheti, hogy terméke 
más szektorokban és más célokra is felhasználhatóvá váljon.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Egy 6 fős csapat (3 db 2 fős kis csapat) vagy 5 egyén kap egy doboz 
tűzőkapcsot. 15 perc alatt a feladat résztvevőinek javasolniuk kell/meg 
kell alkotniuk a tűzőkapcsok új felhasználását (nem papírtűzésre).

Az egyének vagy csapatok leírhatják ötleteiket, hogy majd részletesen 
el tudják magyarázni. Az ötlet be is mutatható a gyakorlatban.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Meglepték-e a feladat résztvevőit a javaslatok? Használnák-e őket 
krízishelyzetben, vagy életveszélyben?

• Ha csapatban végezték a munkát, mindkét résztvevő egyformán 
kivette-e a részét a munkából, vagy egyikük irányított, a másikuk 
pedig megvalósította a javaslatokat?

Mutatók Hogy tetszettek az elhangzott javaslatok? (0-tól 3-ig)
Használná-e az elhangzott javaslatokat a gyakorlatban? (0-tól 3-ig)
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: S.C.A.M.P.E.R

Modul/altéma Innovatív gondolkodás, design (tervezői) gondolkodás, kritikai 
gondolkodás, Az innovatív gondolkodás hajtóereje/Gondolatválogató 
technikák

Időkeret 20-30 perc

Szükséges eszközök Papír, tollak

Csoport mérete Egyéni munkavégzés - max. 3 fő végezheti a feladatot

Tanulási célok • Új megoldásokat találni egy problémára vagy projektre
• Megmerülni a problémamegoldás vagy projektálás mélységeiben
• Szokatlan módon felhasználni a problémamegoldást vagy projektálást     

Feladat leírása A S.C.A.M.P.E.R eredetileg disszeminálást és ötletfejlesztést jelent oly 
módon, hogy különféle nézőpontokból tesztelünk és kérdezünk. A 
betűszó minden elemére kérdést teszünk fel a szóban forgó projekt vagy 
probléma kapcsán.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

A mentor válasszon ki egy kis csapatot olyan alkalmazottakból, akik egy 
meghatározott projekten dolgoznak, de meghívhat valaki olyat is, aki 
nem kötődik annyira szorosan a projekthez.
A mentor ezek után változatos kérdéseket intéz a feladat résztvevőihez. 
A kérdések a projekt soron következő tevékenységeire vonatkoznak.
A feladat betűrövidítése az egyes tevékenységek angol nevének 
kezdőbetűiből ered.
Substitute (behelyettesítés): Mi történne a projekttel, ha X-et 
kicserélnénk Y-ra?
Combine (kombinálás): Mi történne a projekttel, ha X-et és Y-t 
összekapcsolnánk?
Adapt (alkalmazás): Milyen változtatásokra volna szükség, ha a projektet 
más kontextusban szeretnénk alkalmazni?
Modify (módosítás): Mit módosíthatnánk, hogy a projekt értéke 
növekedjen?
Alkalmazás más felhasználásra: Milyen egyéb felhasználása, alkalmazásai 
lehetnek a projektnek?
Eliminate (kiküszöbölés): Mit hagyhatunk ki a projektből, hogy 
egyszerűbb legyen?
Reverse (újrakezdés): Hogyan lehetne újraszervezni a projektet, hogy 
hatékonyabb legyen?
A mentor felel azért, hogy az információt leírják. A résztvevők minden 
kérdéssel egyre mélyebbre hatolnak a problémában, és új lehetőségeket 
vesznek figyelembe.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

Kellett-e válaszolnia a kolléga/résztvevő által mondott információra? 
Kellett-e kommentálnia vagy cáfolnia az információt?

Mutatók Mit gondol, mennyire sikerülne a jövőben új projektet indítania? (0-tól 
3-ig)
Gondolja, hogy projektjét minden szempontból előkészítette és 
elindította a jövőbe? (0-tól 3-ig)



45

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

A feladat neve: Storyboardozás

Modul/altéma Innovatív gondolkodás, design (tervezői) gondolkodás, kritikai 
gondolkodás, Az innovatív gondolkodás implementációja

Időkeret 20-30 perc

Szükséges eszközök Whiteboard, flash kártyák, vagy post-it cédulák

Csoport mérete A feladatot a teljes csoport végzi. A csoport vagy új eljárást szeretne 
bevezetni, vagy egy meglévőt tökéletesíteni. Fontos szerepet játszik a 
tréner/mentor, aki az egész folyamatot vezeti, és a végén ajánlott, hogy 
az egyik résztvevő összegezze, hogy a csoport mit végzett.

Tanulási célok • Új eljárások azonosítása
• Meglévő folyamatok tökéletesítése

Feladat leírása Ez egy vizualitásra alapozott feladat. Ha új folyamat tervezésére 
vagy meglévő tökéletesítésére van szükség, a storyboardozás segít 
meghatározni, hogy a probléma kollektív megértése hol segít vagy 
összeegyeztethetetlen a javasolt megoldással, és hol van szükség további 
gondolkodásra/kutatásra.
Ha a probléma feltárására vizuális történetet alkotunk, a csapat képes 
lesz meglátni, hogyan hatnak egymásra az ötletek, és együtt hogyan 
hoznak létre megoldást.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

A legelőnyösebb whiteboardot, flash kártyákat vagy post-it cédulákat 
használni. Fontos, hogy minden csapat külön cédulákra írja az ötleteit. 
Nem kell teljes mondatokat írni. A beillesztett idézetek, képek, 
információk segítenek meglátni a kapcsolatokat a különféle alkotórészek 
közt.
Ha már van egy adag post-it, amivel dolgozni szeretnénk, mentsük el 
a whiteboardra sorozatként: ez az első, az a második. Ha az ötletekből 
folyamatos sort alkotunk, segít meglátni a kapcsolatokat, és kiküszöbölni 
a lényegtelen információt, ami nem támogatja a célt. Megváltoztatható 
a folyamat, lehet rajzot vagy képet használni cédulák helyett, és a 
lépéseket lehet kis kockákba írni, mint a képregényben.
A Storyboardozás játék használatával hasznos, vadonatúj közbelépési 
technikát fedezhetünk fel, amire eddig nem is gondoltunk.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

Hogyan értékeli a végeredményt (új vagy tökéletesített eljárás) a 
gyakorlati megvalósítás szempontjából?

Mutatók Hogyan értékeli kollégái részvételét a feladatban? (0-tól 3-ig)



5. MODUL

Innovációs Kommunikáció
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A feladat neve: “Görög Sziget” tárgyalási verseny

Modul/altéma Kommunikáció

Időkeret 60 perc

Szükséges eszközök Kiosztott leírások

Csoport mérete 3-9 fő

Tanulási célok • Tárgyalási és befolyásolási készségek fejlesztése
• A stratégiai gondolkodás ösztönzése
• A hatékony kommunikáció gyakorlása
• Az innováció iránti különböző érdeklődési szintek tudatosítása

Feladat leírása Az alábbi szerepjátékot csapatok vagy egyének játszhatják. A csapatok 
nem lehetnek 3-nál több tagúak, és nem haladhatják meg a 4 csapatot. 
Egyéni játék esetén minimum 2, maximum 4 embernek kell részt vennie.
Minden csapat egy innovációs projekt egy fontos érdekelt felét képviseli. 
A cél a csapata első számú innovációs céljának elérése, vállalat érdekeit 
is tiszteletben tartva. 
A játék moderátora véletlenszerűen kiosztja az alábbi innovációs 
projekteket a résztvevő csapatok között. Minden csapat csak egy 
projektötletet kaphat (borítékban), és azt nem mutathatják meg a többi 
csapatnak.
SZITUÁCIÓ:
A Happy Cow egy nagy tejtermékgyártó vállalat. A vezérigazgató idén 
egy inspiráló innovációs versenyt hirdetett meg. Minden csapat, amelyik 
megvalósítható innovációs projekttel áll elő, 1 hetes extra, fizetett 
nyaralást kap egy görög szigetre.
Négy csapat, különböző részlegekből: mérnökök, marketing, HR és 
kutatólabor.

 – A mérnökök egy termékinnovációs ötlettel álltak elő, hogy, egy 
instant joghurtport hozzanak létre. Azt a technológiát használnák, 
amelyet a Happy Cow már alkalmaz a tejporgyártásban. Az új termék 
könnyen konzerválható, és nem igényel beruházást. A terméket 
külföldön és meghatározott célcsoportoknak (Afrika, Alaszka, 
túrázók, hadsereg stb.) szeretnék értékesíteni. Innovációs cél: új 
piacok és költségcsökkentés.

 – A kutatólaboratórium munkatársai egy új, vitaminokban gazdag, 
mandula- és kókuszalapú vegán joghurtot javasolnak. Ez lenne a 
vállalat első vegán terméke, ami új piaci szegmenst és új célcsoportot 
jelentene. Ez azonban némi technológiai beruházást és jelentős 
marketingtevékenységet igényelne. Innovációs cél: diverzifikáltabb 
termékkínálat és új célcsoport.
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Feladat leírása  – A marketingosztály új típusú marketingkampányt javasol, amely 
felöleli a CSR-t. A vásárlók létrehozhatnak egy profilt a vállalat 
honlapján, és a vásárlás értékének egy százalékát a Happy Cows 
támogatására fordíthatják. (Zöld terület, tágas mezők, szeretet 
és gondoskodó környezet.) Az ügyfelek meglátogathatják ezeket 
az állatokat, és úgy tekinthetnek rájuk, mint „örökbefogadott 
kedvenceikre”. A „boldog tehenek” tejét tartalmazó termékek 
drágábbak lesznek, és az árrést a tejelő szarvasmarhák jólétének 
javítására fordítják a beszállító gazdaságokban. Innovációs cél: az 
ügyfélhűség és az ügyfélkapcsolatok erősítése. 

 – A HR munkatársai egy nyílt innovációs projektet javasolnak, 
amelynek célja a végfelhasználók bevonása a zöld/ökotudatos 
termékfejlesztésbe egy játékosított online platformon 
keresztül. A vásárlók tiszteletbeli FB-jelvényeket kaphatnak az 
együttműködésükért. „Ma hozzájárultam egy jobb világ építéséhez!” 
Innovációs cél: a márka imázsának javítása és új innovációs ötletek 
felkutatása.

Minden projektcsapatnak a legjobb tárgyalási és kommunikációs 
készségeit kell felhasználnia ahhoz, hogy meggyőzze a vezérigazgatót 
(moderátort) és a többi részleget saját projektjének prioritásáról, kiemelve 
annak jelentőségét a vállalat és a többi érdekelt fél szempontjából is.
Válassza ki és építse ki tudatosan tárgyalási taktikáját! Erről bővebben 
az Epic képzési anyag Kommunikációs fejezetében olvashat, a ’Tárgyalási 
stratégiák’ résznél. Lehetőség/javaslat: A moderátor kinyomtathatja a 
stratégiák leírását a kézikönyvből és a szerepjáték elején odaadhatja a 
csapatoknak.

Tárgyalási szabályok:

1. A 4 csapatnak egységes, közös döntést kell hoznia arról a projekt(ek)
ről, amelyet a vállalat idén megvalósít.

2. Ne feledje, hogy a csapata céljának elérése nélkül nem nyerhet, de 
a vállalat érdekeit is szem előtt kell tartania!

3. Lehetőség van két vagy több projektötlet kombinálására. Ebben 
az esetben a nyereményelosztást gondosan, tárgyalásos úton kell 
elrendezni.

4. A projektötletek a tárgyalások során továbbfejleszthetők.

Az érvelésnek olyan mutatókat kell tartalmaznia, mint például: kockázati 
ráta, beruházási intenzitás, beruházás megtérülése, PR/CSR-érték, piaci 
pozíció, ellátási lánc, innovációs etika.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Az innováció sok ember közös erőfeszítésének gyümölcse. Az osztályok, 
szervezetek, területek és döntéshozói szintek szakembereinek együtt 
kell működniük. Ehhez alapvetően hatékony kommunikációra és jó 
tárgyalási készségre van szükség. Még ha a siker közös cél is, az emberek 
értelmezése, vagy az, ahogyan el akarják érni, nagyon eltérő, vagy akár 
ellentétes is lehet.

Ez a feladat egy szerepjáték, ahol mindenkinek egy kívánt cél elérésére 
kell törekednie, hatékony tárgyalási készségeket alkalmazva. 
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A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Hogy ez verseny vagy együttműködés lesz-e, az Önökön múlik. Ne 
feledje, hogy „a hatékony tárgyalás 90%-ban hozzáállásból és 10%-ban 
technikából áll”.

Függetlenül attól, hogy milyen tárgyalási stratégiát választanak, az 
asszertív kommunikáció határain belül kell maradniuk, és tisztelettel kell 
bánniuk egymással.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Milyen volt az általános tárgyalási hozzáállás? Hogyan érezte magát?
• Milyen tárgyalási stratégiát alkalmazott a csapata?
• Milyen tárgyalási stratégiát alkalmazott a többi csapat?
• Mik voltak a stratégiája gyenge és erős pontjai?
• Felismert-e valamilyen sajátos tárgyalási stílust magában vagy 

másokban (díler, kemény, matekozó, szívélyes)?

Mutatók Az érvelésben és a döntéshozatalban:

1. Kockázati ráta, beruházási intenzitás, megtérülés, PR/CSR-érték, 
piaci pozíció, ellátási lánc, innovációs etika.

A tárgyalásban:
2. a mindkét fél számára előnyös tárgyalási kísérletek száma
3. a felfedezett/használt “piszkos” tárgyalási trükkök száma
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A feladat neve: Kék Bolygó kommunikációs kampány

Modul/altéma Kommunikáció

Időkeret 60 perc

Szükséges eszközök Kiosztott leírások

Csoport mérete 3 csapat, minimum 1 és maximum 5 résztvevővel

Tanulási célok • Az innovációval és a változásmenedzsmenttel kapcsolatos 
kommunikációs feladatokkal kapcsolatos érzékenyítés

• A hatékony kommunikáció gyakorlása
• A hatékony kommunikációs kampány összetettségének tudatosítása
• A befolyásolási és motivációs készségek fejlesztése

Feladat leírása A moderátor a történet felolvasásával vezeti be a feladatot.

A TÖRTÉNET:
“Önök egy kommunikációs szakértői csapat, amelyet a Kék Bolygó 
közüzemi vízszolgáltató cég szerződtetett.

A Kék Bolygó úgy döntött, hogy új i4.0 technológiát vezet be a vállalat 
integrált irányítási rendszerébe. Tavaly részletes, naprakész digitális 
térképet készítettek minden olyan területről, ahol szolgáltatást nyújtanak, 
beleértve az összes műszaki, infrastrukturális, időbeli és ügyféllel 
kapcsolatos adatokat. Az új i4.0 rendszer jobb és gyorsabb szolgáltatásokat 
tesz lehetővé, javítja a megelőző és reagáló képességet. A rendszer készen 
áll a bevezetésre, de a bevezetésnél a vállalat mindennapjaiba még 
mindig van egy szűk keresztmetszet... A folyamatinnováció megköveteli a 
terepmunkások (akik a manuális feladatokkal foglalkoznak, mint például 
vízvezeték-szerelés, telepítés, beavatkozás, javítás stb.) továbbképzését. 
Felhasználói szintű informatikai- és speciális szoftverek ismereteket kell 
elsajátítaniuk.”

A változás szele különböző reakciókat vált ki az érdekeltekből...

 – A terepmunkások jelentős ellenállást tanúsítanak ezekkel a 
változásokkal szemben, ami a munkahelyük elvesztésétől vagy a 
sokkal több  feladattól való félelemből, valamint az új technológiával 
és annak hasznosságával kapcsolatos előítéletekből táplálkozik. 
Többségük szakképzett, középkorú vagy idősebb férfi. 

 – A felső vezetés nem akarja elveszíteni ezeket az alkalmazottakat, 
mivel a pótlásuk nehéz és költséges lenne. A piacon hiány van ilyen 
szakértőkből. A vezetőség utasítása az, hogy az összes fizikai dolgozót 
tartsa meg.
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Feladat leírása  – A csapatvezetők vállán van a feladat, hogy meggyőzzék a 
munkásokat, hogy haladjanak a korral. A csoportvezetők többsége 
fiatalabb, mint a terepmunkás csoport tagjai, valamint informatikai 
ismeretekkel és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. E különbségek 
miatt nehezen nyerik el csapataik bizalmát és tiszteletét. 

 – A HR-nek támogatnia kell a változást, képzéseket és ösztönzőket kell 
biztosítania.

A feladat egy olyan 3 szintű kommunikációs stratégia kidolgozása, amely 
ezt az átfogó célt szolgálja: zökkenőmentes átállás az i4.0-ra, jelentős 
ingadozás nélkül.

Kis létszámú csapatokban fognak dolgozni. Minden csapatnak a 
kommunikációs kampány csak egyik szintjét kell kidolgoznia.

1.  A felső vezetés kommunikációja az érdekelt felek (munkavállalók 
és csoportvezetők) felé.

2.  A csoportvezetők kommunikációja a csapattagok felé.
3.  HR kommunikáció az érdekelt felek (munkavállalók és 

csoportvezetők) felé

Minden csapatnak 2 nyomtatott feladatot kell kapnia, az egyiket a 
moderátor bevezetőjével (fent dőlt betűvel írva), a másikat pedig a 
win-win tárgyalások alapelveivel (az Epic képzési anyag Kommunikáció 
fejezetéből, win-win tárgyalások).

A csapatok vagy maguk választhatják ki, hogy a kampány melyik szintjét 
dolgozzák ki, vagy a moderátor véletlenszerűen delegálja a szinteket a 
csapatoknak. A kommunikációs stratégiának stratégiai és befolyásoló 
jellegűnek kell lennie. A win-win típusú megoldások nagyobb értéket 
képviselnek. (30 perc)

Minden csapat bemutatja kommunikációs kampányát, ismerteti 
a stratégiai megfontolásokat, és kiemeli a fő  üzenetet, amelyet a 
célcsoport(ok)nak szeretne átadni. (5 perc/csapat)

A feladatot a csapatok közötti kerekasztal-beszélgetés zárja, ahol a 
csapatok megoszthatják egymással az általános eredményekről és a 
munkafolyamatról alkotott véleményüket. (15 perc)

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Ebben az interaktív kommunikációs feladatban a stratégiai 
kommunikációt gyakorolhatja. Csapatokban fognak dolgozni; minden 
csapat egy belső kommunikációs kampány egy részének kidolgozásáért 
lesz felelős. Ahhoz, hogy jól végezze a munkáját, bele kell képzelnie 
magát a célcsoport helyzetébe. Gondolkodjon úgy, mint ők, érezzen 
velük együtt és ennek megfelelően alakítsa ki a kommunikációt!

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Mi volt a fő stratégiai megfontolás a kampánya mögött?

• Mit élvezett a legjobban a folyamat során?

• Mi volt a legnagyobb kihívás a kommunikációs terv elkészítése során?
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A feladat neve: A “Kék banán” tárgyalás

Modul/altéma Tárgyalás

Időkeret 60 perc (20 perc előkészület; 40 perc tárgyalás)

Szükséges eszközök Kiosztott leírások

Csoport mérete 2 csoport 3 – 6 fő/csapat; 1-1 tárgyaló

Tanulási célok • Tárgyalási és befolyásolási készségek fejlesztése
• A tárgyalásra való felkészülés gyakorlása
• A tárgyalásos megállapodás legjobb alternatívája (BATNA)
• A hatékony kommunikáció gyakorlása

Feladat leírása A következő szerepjátékot két személy játszhatja le tárgyalóként, és 
mindkét tárgyalót egy-egy csapat támogat (maximum 6 személy).

Minden csapat egy-egy fontos gyógyszeripari vállalatot képvisel egy 
folyamatban lévő fejlesztési projekttel. A cél az, hogy megállapodásra 
jusson a másik csapat tárgyalópartnerével.

A csapatutasításokat borítékban kell kiosztani minden csapatnak a 
megbeszélés és a tárgyalásra való felkészülés céljából.

A játék moderátora megfigyeli a tárgyalást, és ha lehetséges rögzíti azt 
elemzés céljából.

SZITUÁCIÓ:

A két csapat egy hatalmas és sikeres gyógyszeripari vállalat 
tárgyalócsoportja. Mindkét csapat áttörést ért el egy a rák kezelésére 
szolgáló gyógyszer kifejlesztésében. Mindkét gyógyszer fő összetevője 
a kék banán. A kék banán ritka gyümölcs, Afrikában terem, és az éves 
termésmennyiség 2000 kg. A Kék Banán INC birtokolja a gyümölcsöt 
és mindig a legjobb ajánlatért adja el. Idén azonban ez a két vállalat a 
legjobb, de azonos ajánlatot tettek, és mivel ugyanaz a tiszteletreméltó 
küldetésük - tájékoztatta őket a Kék Banán INC -, mindkét félnek együtt 
kell megállapodnia. Ha nem sikerül a megegyezés, a Kék Banán INC. 
eladja a gyümölcsöt egy harmadik félnek.

Utasítások a csapatok számára:

1. csapat: Az Ön cége felfedezett egy olyan gyógyszert, amely képes 
hatékonyan kezelni a gyermekkorban kialakuló bármilyen típusú rákot. 
A gyógyszer átment az összes orvosi teszten és vizsgálaton, készen áll 
a használatra és az életmentésre. A gyógyszer kifejlesztése már eddig 
is sok pénzbe került és a vállalat befektetői nagyon türelmetlenek. 
A gyógyszergyártás módszere és összetevői bizalmasak, és az Ön 
tárgyalópartnere ugyanebben az üzletágban tevékenykedik.
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Feladat leírása Amit az összetevőkről tudni lehet, hogy a vegyészmérnökök megtalálták 
a gyógyszer fő összetevőjét, a „congradaxilont” a kék banánhéjában. A 
kék banán ritka gyümölcs, Afrikában terem, és az éves termésmennyiség 
2000 kg. A termelés beindításához az Ön vállalatának legalább 1750 kg 
kék banánra van szüksége, és Önöknek ezt meg kell szerezniük. Emellett 1 
millió dollárt ajánlhat fel a tárgyaló partnerének azért, hogy visszalépjen 
és aláírja a megállapodást. Az Önök cége már bejelentette a médiában, 
hogy nagyon közel vannak ahhoz, hogy képesek legyenek megmenteni a 
rákos gyermekek életét.

2. csapat: Az Ön cége felfedezett egy olyan gyógyszert, amely képes 
hatékonyan kezelni minden olyan ráktípust, amely felnőttkorban alakul 
ki. A gyógyszer átment az összes orvosi teszten és vizsgálaton, készen áll 
a használatra és az életmentésre. A gyógyszer kifejlesztése már eddig 
is sok pénzbe került, és a vállalat befektetői nagyon türelmetlenek. 
A gyógyszergyártás módszere és összetevői bizalmasak, és az Ön 
tárgyalópartnere ugyanebben az üzletágban tevékenykedik. Amit az 
összetevőkről tudni lehet, hogy a vegyészmérnökök megtalálták a 
gyógyszer fő összetevőjét, a „ butumadaxilont” a kék banán gyümölcsében. 
A kék banán ritka gyümölcs, Afrikában terem, és az éves termésmennyiség 
2000 kg. A termelés beindításához az Ön vállalatának legalább 1750 kg 
kék banánra van szüksége, és Önöknek ezt meg kell szerezniük. Emellett 1 
millió dollárt ajánlhat fel a tárgyaló partnerének azért, hogy visszalépjen 
és aláírja a megállapodást. Az Önök cége már bejelentette a médiában, 
hogy nagyon közel vannak ahhoz, hogy képesek legyenek megmenteni 
azoknak a felnőtt embereknek az életét, akik rákbetegséggel küzdenek.

Minden csapatnak a legjobb tárgyalási és kommunikációs készségeket kell 
használnia az üzlet megkötéséhez.  

Készüljön fel a tárgyalásra, ismerje a BATNA-ját! Válassza ki és építse ki 
tudatosan tárgyalási taktikáját! Erről bővebben az Epic képzési anyag 
Kommunikáció fejezetében, a “Tárgyalási stratégiák” között olvashat. 
Lehetőség/javaslat: A moderátor kinyomtathatja a stratégiák leírását 
a kézikönyvből és a szerepjáték elején odaadhatja a csapatoknak. 
Válassza ki bölcsen a csapat tárgyalóját, figyelembe véve a tárgyalási és 
kommunikációs készségeket. 

Tárgyalási szabályok:

1. Megállapodás kell szülessen az 1750 kg kék banán megszerzéséről!

2. A kék banánért pénzt ajánlhat fel, ami nem lehet több 1 millió dollárnál, 
de próbáljon meg minél kevesebb pénzt “használni”!

3. A maradék 250 kg kék banánt el lehet cserélni, vagy ingyen fel lehet 
ajánlani a tárgyalópartnernek.
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A feladat bevezetője a 
csapatoknak

A tárgyalás egyik legfontosabb feladata a felkészülés. A siker nagyban függ 
a tárgyaló felkészültségétől és a BATNA kialakításától.

Ismerje a termékét, és próbálja meglátni, mire van szüksége a 
tárgyalópartnerének!

Függetlenül attól, hogy milyen tárgyalási stratégiát választanak, az 
asszertív kommunikáció határain belül kell maradniuk, és tisztelettel kell 
bánniuk egymással.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Elégségesek voltak a megadott információk a megfelelő felkészüléshez?

• Nyomás alatt érezte-e magát?

• Nehéz volt megismerni, hogy mire van szüksége a tárgyalópartnerének?

• Hogyan állította fel a fő üzenetét?

• Mi volt a kommunikációjának a fő része?

Eredmény A két csapat könnyen megegyezhet, hiszen az egyik csapatnak a 
banánhéjára, a másiknak pedig a banán gyümölcsére van szüksége.
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6. MODUL

Digitalizáció
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A feladat neve: A művészet, mint digitális játék

Modul/altéma Digitalizáció
Innovációs Check-in

Időkeret 10-15 perc 

Szükséges eszközök Tabletek a “prize” rajzoló app-pal

Csoport mérete Korlátlan, vagy az ülőhelyek, tabletek, a helyiség mérete stb. szabja meg.

Tanulási célok • Elszakadni a mindennapos gyakorlattól
• Elfogadni új kihívásokat
• Digitális eszközöket integrálni a tevékenységbe
• Játékosítani az ötletteremtés folyamatát
• Készségek: kreativitás, önkifejezés, önreflexió 

Feladat leírása Válasszunk ki egy témát egy sorozat tárgyból vagy fogalomból (pl.: 
épületek rajzai, geometriai alakzatok, érzelmi állapotok, tájképek, stb.)

Mindenki vesz egy tabletet a megnyitott rajzoló alkalmazással és egy 
íróvesszőt.
Képzeletből vagy emlékezetből mindenki lerajzolja a téma saját 
ábrázolását.

Titkos vagy nyilvános szavazással kiválasztják a nyertest, aki díjat kap 
(“csoki”).

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Készítsük elő az eszközöket (feltöltött tablet, íróvessző).  Feltöltött rajzoló 
app mint pl. Sketchbook vagy hasonló.

Ha a játékot online játsszuk, stabil internet kapcsolat és konferencia app 
szükséges.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Hogyan érzi magát a pihentető közegben?
• Mit javítana a játékon?

Mutatók Milyen hosszú volt a taps a tevékenység/bemutató végén?
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A feladat neve: Online kvíz

Modul/altéma Digitalizáció
Software kvíz (online)

Időkeret 5-10 perc 

Szükséges eszközök Tabletek/Okos telefonok

Csoport mérete Korlátlan 

Tanulási célok • Nyomás alatt dolgozni
• Készségek: aktív figyelem, összpontosítás és kritikai gondolkodás, 

igaz – hamis felismerése 

Feladat leírása A szervező készít egy kvízt és megosztja a résztvevőkkel a játék kódját. 

A résztvevők csatlakoznak a játékhoz mobil appon vagy a weboldalon 
keresztül www.kahoot.it a szervezőtől kapott kóddal. 

Minden résztvevő megadja a felhasználónevét. 

A játék működése: 

• Minden játékos minden kérdésre válaszol, a lehető leggyorsabban.

• Kérdésenként limitált válaszidő adott, ezen belül érvényes a válasz.

• A leggyorsabban leadott helyes válasz éri a legtöbb pontot. 

Miután minden kérdést megválaszoltunk, a rendszer megadja a három 
dobogós helyezettet.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Először telepíteni kell a Kahoot appot, vagy stabil internet eléréssel a 
weboldalon keresztül kell csatlakozni.

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Élvezte?
• Mennyire voltak nehezek a kérdések?
• Javult-e a kérdéssel kapcsolatos általános tudása?
• Játszotta ezt már korábban is? Játszaná-e a későbbiekben?

Mutatók Ranglista -> Rekordidő
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A feladat neve: Elektronikus kincsvadászat

Modul/altéma Digitalizáció
Hardver megoldások

Időkeret 15-20 perc 

Szükséges eszközök Elektronikai diagram QR kódokkal, elektronikai diagram szimbólumokkal, 
okostelefon, QR kód app, tollak

Csoport mérete 2 fős csapatok. Két csapat játszik egymás ellen.  

Tanulási célok • Megtanulni elektronikai szimbólumokat
• Megtanulni a QR szkennelést
• Játszani
• Megtanulni nyomás alatt, illetve csapatban dolgozni
• Készségek: kommunikáció, aktív figyelem, összpontosítás és kritikai 

gondolkodás, kooperáció, igaz vagy hamis felismerése 

Feladat leírása Minden csapat 2 főből áll. Az 1. játékos egy QR kódos elektronikai 
diagram előtt áll. A 2. játékos egy szimbólumokkal ellátott elektronikai 
diagram előtt áll. 

Játékszabály:
• 1. játékos fogja a “térképet” feliratokkal, QR kód nélkül.
• 2. játékos fogja a “térképet” QR kódokkal, feliratok nélkül.
• 2. játékos beszkenneli a START QR kód-ot, hogy megkapja az első 

’utalást’.
• 2. játékos megkérdezi 1. játékost, hol van a következő ’utalás’, a 

szkennelési eredmény alapján (első ’utalás’).
• 1. játékos megkeresi a térképén az ’utalást’, majd utasítást ad 2, 

játékosnak, hol keresse a következő ’utalást’.
• 1. és 2. játékos közösen megállapítja, mi az ’utalás’ helyes eszközneve, 

és beírja a keresztrejtvény megfelelő rovatába. Ha nincsen korábbi 
tapasztalatuk elektronikai téren, használhatják a jelmagyarázatot.

• Miután ezeket a lépéseket többször is megismételték, (Pl: 10-szer a 
jelen példában) a 10. utalás lesz a végső lépés.

• Megmérjük a felhasznált időt, és összehasonlítjuk a másik csapat 
idejével.

A feladat bevezetője a 
csapatoknak

Installálni kell a QR kód appot.

Szükség van elektronikai jelmagyarázatra (szekrény alaprajza, 
jelmagyarázat).

Javasolt megvitatandó 
témák a feladat után

• Milyen érzés volt a QR kódos szkennelés?
• Túl egyszerűnek találta? Túl komplikáltnak?
• Hogyan javítaná a játékot?

Mutatók Ranglista -> Rekordidő
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