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INNOVÁCIÓS GONDOLKODÁS - KÉPZÉSI ESZKÖZ

Miért?
Tanulási

célok

• Az innovációra vonatkozó tudatosság növelése a szervezeten belül;
•  Információfeldolgozás és ötletgenerálás ösztönzése az innováció különböző fázisaiban;
•  Az innovációs szempontok mélyebb átgondolásának ösztönzése;
•  Együttműködés és közös alkotás bátorítása versenyhelyzetben;
• Hatékony kommunikáció és aktív hallgatás fejlesztése;
•  Kreativitás, innovációs gondolkodás, problémamegoldás és kritikus gondolkodás fejlesztése;
•  Lehetőség biztosítása az érvelés, az ötletelés és az ismeretszerzés gyakorlására, 
 a hibázásra és az innovációs ötletekkel folytatott "komoly" játékra;
• A két agyfélteke, a kreatív-intuitív és az analitikus elme együttes 
 használatának ösztönzése.

Ez a hasznos, gyakorlat-orientált játék bárhol könnyedén alkalmazható. 
Használatát félig-meddig szociális jellegű/szakmai tevékenységek keretében,
a szervezeten belül, csapatokon vagy osztályok közötti játék formájában ajánljuk. 
A következő területeken javíthatja a hatékonyságot: 
• Együttműködés
• Közös alkotás
• Innovációs gondolkodás
• Innováció-menedzsment
• Projektmenedzsment
• Aktív hallgatás
• Hatékony kommunikáció
• Önkifejezés
• Proaktív hozzáállás

Kártyajáték, játékos tanulás.

Kb. egy óra.

Minimum 3, legfeljebb 6 játékos. A játék szereplői egyének, kis csoportok, vagy párok lehetnek, ebben az 
esetben egy játékosnak felelnek meg.

Előzetesen a követezőket kell kinyomtatni, illetve előkészíteni:
• Kocka (számozott oldalú)
• Szervezeti kártyák
• Innovációs (Jövendőmondó) kártyák
• Inspirációk kártyák
• Varázsszavak kártyák
• Zsonglőr kártyák
• Papír és toll a pontszámok feljegyzéséhez és jegyzet készítéshez.

ELŐKÉSZÜLETEK:
• A játékosok döntsék el kockadobással, hogy ki, ki után következik. 
• A Szervezeti kártyák pakliját lefelé fordítva tedd az asztalra. A játék kezdetén a játékosok sorban egymás után  
 húzzák fel a legfelső kártyát. A kiválasztott kártya adja meg azt a szervezetet/iparágat, ahol a játékos a játék   
 során „dolgozik”, vagyis innovációs ötletekkel áll elő.
  › A játék során ezt a kártyát a játékos maga mellett tartja az asztalon, hogy mindenki láthassa.
• Az Innovációs (Jövendőmondó) kártyák pakliját szintén lefelé fordítva tedd az asztalra. A játék kezdetén a   
 játékosok sorban egymás után húzzák fel a legfelső kártyát. A kiválasztott kártya adja meg, hogy a csillagok   
 állása és a Föld bolygó kollektív tudatalattija épp milyen jellegű innovációnak kedvez a közeljövőben. 
 A játékosoknak a játék során követniük kell ezt a számukra kijelölt utat (erre az innováció-típusra kell   
 összpontosítaniuk).
  › A játék során ezt a kártyát a játékos maga mellett tartja az asztalon, hogy mindenki láthassa.
• Minden játékosnak ossz ki 3-3 lapot az Inspirációk és a Varázsszavak paklikból. Ezeket a játékosok nem
 nézhetik meg. A paklik maradékát lefelé fordítva tedd egymás mellé az asztalra. A kiosztott kártyákat a játékba  
 kerülésükig nem szabad megnézni. 
• A facilitátor segítsen értelmezni a szabályokat és vezetni a játékot. 

Miért játszunk 
a munkában?

Készségfejlesztés

Képzési módszer

Csoport létszám

Felkészülés & 
szükséges eszközök

www.epic-project.net

A játék hossza

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai16647787759_AF_Instrucoes_HU.pdf   2   2022. 10. 03.   8:32:56



HÁTTÉR:
A teremtés kezdete óta a túlélés záloga a fejlődés és az alkalmazkodás. A játékosoknak ebben a játékban bizonyí-
taniuk kell túlélési képességeiket, miközben a vonatkozó folyamat különböző szakaszait teljesítve le kell győzniük 
egy innovációs kihívást. Győzzön a legjobb – de csak akkor, ha közben képes a többieknek is segíteni...  

SZTORI:
Mint az innováció csodagyereke, egy bajba jutott szervezetnél ideiglenes innovációs menedzsereként vállalsz 
munkát. A szervezet kétségbeesetten keresi az innovációs lehetőségeket; a „Nagy ötlet" megtalálása a jövője 
szempontjából létfontosságú. A vezérigazgató egy tekintélyes és szemérmetlenül jól �zetett, újonnan létreho-
zott pozícióra állandó munkatársat keres, mégpedig a legragyogóbb tehetséget: az innováció varázslóját. Itt az 
alkalom, hogy megmutasd képességeidet és bebizonyítsd, hogy erre a munkára te vagy a legalkalmasabb. Csak 
egy győztes lehet - de egyedül nem tudsz nyerni.

KÜLDETÉS:
A játékosoknak 5 kör áll rendelkezésükre, hogy ígéretes innovációs projektet hozzanak létre. 

FEADATOK
• A szervezet tevékenységi területét érintő releváns/sürgős és megoldatlan/nem kielégítően megoldott iparági  
 probléma azonosítása - 1. kör
• Innovációs ötlet kidolgozása a probléma megoldására - 2. kör 
• Tevékenységek és felelősök meghatározása - 3. kör
• A célkitűzés �nomhangolása és a haladás mérésére szolgáló mutatók kiválasztása - 4. kör
• A hasznosításra vonatkozó terv elkészítése (hogyan terjeszthető ki a projekt?) - 5. kör 

A játékosoknak minden fordulóban segíteniük kell egymást, és hozzá kell járulniuk a többi játékos projektjeihez, 
mindezt proaktív módon, pozitív hozzáállással és a Zsonglőrkártyák utasításait tiszteletben tartva. 
A játékosok legyenek bátrak, hagyják maguk mögött a beszűkült gondolkodást, ugyanakkor az elhangzó 
információkat kezeljék kritikusan. Gondolkodjanak egyszerre racionálisan (bal agyfélteke) és a kreatívan-intuitívan 
(jobb agyfélteke). Ennek érdekében érveiket mindig az Inspirációk vagy a Varázsszavak pakli kártyáira kell alapoz-
niuk, de még jobb, ha a két paklit egyszerre használják.

KI FOG NYERNI?
• Minden fordulóban legyen a tiéd a legjobb ötlet, hogy a projekted szintet léphessen!
• Legyél az, aki a legtöbbel járul hozzá a többi projekt megvalósításához!
• Használd fel kreatívan az Inspirációk és/vagy a Varázsszavak kártyákat, és sokszorozd meg a pontjaidat!
• Tartsd be a Zsonglőr kártyák utasításait!

Az a játékos nyer, aki az 5. forduló végére legtöbb pontot szerzi: ő lesz az innováció 
varázslója! 

JÁTÉKMENET:
1. kör
Miután az előkészületek befejeződtek, kezdődhet a játék. A játékosoknak 2 perc áll rendelkezésükre, hogy 
kigondoljanak egy problémát, mely a kihúzott Szervezeti kártyájukon szereplő iparágra/tevékenységre 
vonatkozik. A problémának kapcsolódnia kell egy Inspirációk vagy Varázsszavak kártyához. A probléma 
meghatározása szabad asszociációkon vagy a fantázián alapul.
Példa: A játékos a „Gazdálkodó (Mezőgazdaság)" Szervezeti kártyát húzta. Most a Varázsszavak kártyák közül ki szeretné játszani a „Szeretet" 
feliratút. A játékos tehát a következő problémát gondolja ki: „Sok anyagi nehézségekkel küzdő család nem engedheti meg magának, hogy a 
gyerekeknek egészséges, friss élelmiszert vásároljanak. A gazdálkodók valamilyen módon támogathatnának néhány helyi családot. Ápoljuk 
gondosan növényeinket, hogy a szívekben ápolhassuk a szeretetet!"
Ahogy a 2 perc letelt, az első játékos minimum 15, maximum 60 másodperc alatt bemutatja az általa kigondolt 
problémát. A többi játékos �gyelmesen végighallgatja, majd szavazással eldöntik, hogy szerintük érdemes-e 
hozzájárulni a probléma megoldásához.  
Ezután a második, harmadik stb. játékos következik. 

Játszunk!
INNOVÁCIÓS GONDOLKODÁS - KÉPZÉSI ESZKÖZ

www.epic-project.net

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai16647787759_AF_Instrucoes_HU.pdf   3   2022. 10. 03.   8:32:57



Asszertív kommunikáció biztosítása: 

Ha a saját ötletét bemutató játékos valamelyik hozzászólást sértőnek ítéli, ezt jelezheti a Meg�gyelőnek, és 
szavazásra bocsáthatja a témát. Ha a játékosok többsége a szóban forgó hozzászólást nem tartja megfelelőnek 
(pl. a hozzászólás hangneme udvariatlan, vagy egyértelmű, hogy a hozzászóló nem �gyelt), a hozzászóló 1 
pontot veszít. 

Aggályok & 
megvalósítási 

javaslatok

Szintek &
változatok

SZAVAZÁS:
Az a játékos, amelyik a problémát bemutatta, elszámol háromig, majd a többiek hüvelykujjuk felfelé (IGEN) vagy lefelé (NEM) fordításával 
szavaznak. 

• Minden IGEN szavazat 1 pontot ér. 
• Ha a többség IGENnel szavazott, a játékos továbbléphet a következő szintre.
• Ha a többség NEMmel szavazott, a játékos nem léphet a következő szintre, vagyis a következő fordulóban ugyanezzel a feladattal kell   
 foglalkoznia. (Az IGEN szavazatokért járó pontokat viszont így is megkapja).
• Ha a játékos csak IGEN szavazatokat kapott, 1 pluszpontot kap. 
• Ha a játékos csak NEM szavazatokat kapott, nem kap pontot.
• Ha a játékosnak sikerül hatékonyan egyszerre kihasználnia egy Inspirációk kártyát ÉS egy Varázsszavak kártyát (kreatívan összekapcsolva azt a  
 bemutatott témával és kiemelve a kapcsolatot), a fordulóban összegyűjtött pontok megduplázódnak.
• A NEMmel szavazó játékosoknak egy-egy mondatban meg kell magyarázniuk a döntésüket. 
• A szavazásnak etikai és szakmai elveken kell alapulnia, tehát ha a projekt megfelelő minőségű és a játékos teljesítette a vonatkozó feladatot, a  
 többieknek IGENnel kell szavazniuk (csak a hátráltatás miatti NEMmel szavazás kerülendő). 

2-5. kör
A kör elején a játékosoknak az asztalon lévő paklikból annyi Inspirációk vagy Varázsszavak kártyát kell felhúzniuk, hogy mindkét típusból ismét 
3-3 legyen a kezükben.
Az aktuális szint feladatának átgondolására minden játékos számára 2 perc áll rendelkezésre (a Küldetés - Feladatok pontban leírtak szerint). Ha 
egy játékos az előző körben nem tudott tovább lépni, akkor tovább ugyanazon a feladaton kell továbbdolgoznia. 
Az első játékosnak ezután minimum 15, maximum 60 másodperc áll rendelkezésére, hogy az Inspirációk és/vagy a Varázsszavak kártyák 
segítségével bemutassa az ötletét. 
Miután meghallgatták, a többi játékosnak minimum 15, maximum 30 másodpercben egyenként el kell mondania, hogy az elhangzott ötlet 
hogyan fejleszthető tovább. Ehhez először húzniuk kell egy lapot a Zsonglőr pakli tetejéről és fel kell használniuk a kihúzott kártyán szereplő 
utasításokat, 1 perc áll rendelkezésükre, hogy kidolgozzák hozzászólásaikat. Az ötletet bemutató játékos eldöntheti, melyik volt a legjobb 
hozzászólás (csak egyet lehet választani), mely plusz 1 pontot kap. Aki hozzászólása során nem tartja be a Zsonglőr kártya utasításait, 1 pontot 
veszít. 
Miután az adott ötlethez az összes többi játékos hozzászólt, következik a szavazás (a fent leírt módon). Mindenki szavazással dönt arról, hogy 
szerintük érdemes-e hozzájárulni az ötlet továbbfejlesztéséhez, vagyis az ötletgazda tovább léphet-e a következő szintre. 
Ezután a második, harmadik stb. játékos is előadja az ötletét. 

EGYSZERŰSÍTETT változat: 

• A játékosok csak az Inspirációk vagy a Varázsszavak kártyákat használják;

• A játékosok nem használnak Zsonglőr kártyákat;

ALTERNATÍV változat:

• A hozzászólásokhoz nem a Zsonglőr, hanem az Inspirációk vagy a Varázsszavak pakli kártyáit használják.

INNOVATION THINKING TRAINING TOOL
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