
8. alkalom – Ötletgeneráló műhelyfoglalkozás lebonyolítása 

Tanulási célok  

Megtanulni egy olyan műhelyfoglalkozás levezénylését, amely ötleteket generál FairShares 
vállalkozásokhoz. 

Tartalom 

Az ötletgeneráló műhelyfoglalkozás egy FairShares Labor első lépése. Célja olyan alkalmas 
ötletek generálása, amelyekben megvan a lehetőség, hogy fenntartható tevékenységé 
fejleszthessék őket, illetve olyan csapatok kialakítása, amelyek energikusan karolják fel és 
viszik tovább az ötletet. Kinyitja az ajtót egy FairShares vállalkozás kidolgozása előtt. 
Egy ötletgeneráló műhelyfoglalkozás akkor sikeres, ha a résztvevők úgy mennek el róla, 
hogy elkötelezetten szeretnének közösen dolgozni egy vállalkozási ötleten, és azt a 
FairShares modell alapján kívánják fejleszteni. FairShares ötleteket és csapatokat hozunk 
létre tehát a műhelymunka során. Ezekkel mint projektekkel ki lehet egészíteni a FairShares 
Platformot. 
Egy ötletgeneráló műhelyfoglalkozás lehetséges módszertana az alábbiak szerinti: 
✔ Hívjunk meg és ültessünk le potenciális partnereket, érdeklődőket egy vállalkozási 

ötleteket generáló műhelyfoglalkozásra. Egy ilyen műhelyfoglalkozásnak lehet 
konkrét témája is (pl. kerékpárjavító szerviz vagy emberek bevonása), de nyitottak 
lehetnek bárminemű ötletre vagy témára is. 

✔ Üdvözöljük a műhelyfoglalkozás résztvevőit és ismertessük velük a foglalkozás 
menetét 

✔ Alkalmazzuk az OPERA módszert (az alábbi angol szavak kezdőbetűiből álló 
mozaikszó) a résztvevők ötletgenerálásának és -választásának, illetve az ötletek 
kidolgozásának támogatására (további információk: Tananyagok – OPERA 
Folyamat, illetve a ‘További Anyagok’). A folyamat menjen végig. 

o Saját ötletek (Own ideas) – mindenki egyénileg dolgozik a feltett 
problémára/kérdésre adott válaszán. 

o Párok kialakítása (Pairing) – arra a feltételezésre épül, hogy párokban 
dolgozni ‘biztonságos’ módszer az ötletek megosztására, így az emberek 
ismertetik egymással válaszaikat. 

o Magyarázat (Explaining) – Mindegyik pár eldönti, melyik ötletet mutatja be a 
többieknek. Az ötletek adódhatnak a kiinduló kérdésből is, de olyasmiről is, 
ami a vita során merült fel. 

o Rangsorolás (Ranking) – Még mindig párokban dolgozva, minden csoport 
megszavazza, hogy melyik ötleteket akarja továbbvinni. Saját ötletükre csak 
egyetlen szavazatot adhatnak. 

o Elrendezés (Arranging) – A szavazatot nem kapott leírásokat kiveszik a 
többi közül, a megmaradtakat pedig közös témacsoportokba rendezik az 
akciótervek kialakítása és tisztázása érdekében. 

✔ Mutassa be a FairShares Modell négy ‘alapvető érintettek csoportját’ 
✔ Kis csoportokba ossza be az embereket, hogy eljátsszák az érintett csoportokat. 



✔ Először a legnépszerűbb ötlettel foglalkozzunk, gondolja végig a csoport, hogy kik 
abban az érintettek és mivel lehet az ötletet számukra érdekessé tenni (a FairShares 
Poszteren az ötletgeneráló műhelyfoglalkozásra kidolgozott kérdések a sárga betűs 
részben). 

✔ Az egyes csoportok vitassák meg, hogy mi kell ezen ötletek kidolgozásához  
✔ A csoportok egy plenáris alkalom során mutassák be eredményeiket és fejlesszék 

tovább azokat a nagyobb csoport tagjaitól érkező visszajelzésekkel és javaslatokkal. 
✔ Ismételjük ezt meg minden kiválasztott ötlet esetében. 
✔ Hagyjuk, hogy a csoporttagok elköteleződjenek egy ötlet iránt, majd kérjük meg őket, 

hogy mentsék le a műhelyfoglalkozás minden eredményét, tegyék fel a platformra, és 
ütemezzenek be egy inkubátor műhelyfoglalkozást. 

✔ Köszönje meg mindenkinek a részvételt, értékeljék és a műhelyfoglalkozást, majd 
fejezzék be azt. 

Tanulási tevékenység 

1. feladat: 

Olvassa el az OPERA, Brainstorming Mindmapping (Ötletbörze, Agytérképezés) című 
tananyagokat (15 perc) 

2. feladat: 

Képzelje el, hogy hat résztvevőből álló csapat van egy ötletgeneráló műhelyfoglalkozáson : 1

1. Hogyan mutatja be a csoportnak az ötletgeneráló műhelyfoglalkozást? Bemutatja 
nekik az ötletbörze, az agytérképezés és az OPERA döntéshozatali folyamatát, vagy 
csak használja azokat, ahogyan kell? 

2. A ‘Tanulási tevékenység – Ötletgeneráló Műhelyfoglalkozás (Sablon)’ 
dokumentumsablon segítségével dolgozza ki saját programját (menetrend, 
módszerek, erőforrások, gyakorlatok). Vázolja fel, hogyan fogja üdvözölni az 
embereket és kialakítani a munka menetrendjét, egészen az értékelésig és a munka 
zárásáig. Készítse el saját tervét a műhelyfoglalkozás megszervezésére. 

3. (Amennyiben csoporttal dolgozik, próbaképpen ossza be őket érintettekből álló 
csapatokba, hogy azokban az ötleteket különböző nézőpontokból vitassák meg). 

A ‘Tanulási tevékenység – Ötletgeneráló Műhelyfoglalkozás’ című dokumentum része annak 
a portfoliónak, amelyet be kell nyújtania értékelésre ahhoz, hogy Minősített FairShares 
Képző lehessen. 

A FairShares képzővel szembeni elvárások 

● Legyen képes egy ötletgeneráló műhelyfoglalkozás végigvitelére  

Időtartam 

3 óra 

1 Az is lehetséges, hogy 4 - 6 főt hív meg erre a gyakorlatra, amit szimulációs játékként lejátszanak, 
majd visszajelzéseik alapján összeszedik, mi fontos és szükséges egy sikeres ötletgeneráló 
műhelyfoglalkozáshoz. 

http://../jumbo/Dropbox/FSL/FairShare%20Labs/Intellectual%20Outputs/IO%204%20train%20the%20trainers%20tool/FairShares%20Train%20the%20Trainer%20(English)/Session%208%20-%20Materials/V3.0-07-English-FairSharesCanvass.docx


Szükséges erőforrások  

Személyes találkozás esetén 
Flipcharthoz való papír, tollak (az ötletbörzéhez / agytérképezéshez) 
OPERA tábla/hagyományos tábla, A4 Papír/öntapadós cetlik, filctollak (az OPERA 
döntéshozatali eljáráshoz) 
A tananyagok, a tevékenységek és a kiegészítő anyagok példányai. 
Online képzés esetén 
Internetre csatlakoztatott laptop vagy asztali számítógép, hozzáféréssel ide: 
fsi.coop/courses. 

Az alkalom értékelése 

● Hasznos volt Önnek az a képzési alkalom? 
● Képesnek érzi magát egy ötletgeneráló műhelyfoglalkozás végigvitelére? 

  



A mélytanulást segítő további anyagok 
Ötletgeneráló műhelyfoglalkozás végigviteléről szóló rövid , közepesen hosszú és hosszú 
videó 
Tools for ideas workshop (Egy ötletgeneráló műhelyfoglalkozás eszközei) 
Workshop presentation and preparation (Prezentáció és felkészülés a műhelyfoglalkozáson) 
Activity ideas for recreation and relaxation (Pihenéshez és kikapcsolódáshoz javasolt 
tevékenységek) 
Sample innovation workshop (Egy innovációs műhelyfoglalkozás sablonja)  
Innovation workshop guide (Egy innovációs műhelyfoglalkozás útmutatója) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Owf8emXuzAk
https://www.youtube.com/watch?v=cYqLELutivI
https://www.youtube.com/watch?v=3RwvbJgLwFA
https://www.dandad.org/en/d-ad-how-to-generate-design-ideas-workshop-creative-training-course/
https://www.aamc.org/download/358432/data/toolkitworkshoppresentations.pdf
https://www.gordon.edu/fs_download/pages/500%20Great%20Ideas%20Program.pdf
https://www.callaghaninnovation.govt.nz/sites/all/files/agile-workshops-april.pdf
https://innovation.sites.ku.dk/files/2014/01/How-to-guide_-Innovations-workshops_web.pdf

