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ABSZTRAKT
A FLOURISH tanfolyam célja, hogy felkészítse az innovációs coachokat az innovációs folyamat elősegítésére, az egyéni ötletek inspirálásától a
kollektív projektek létrehozásán át az eredménytermékek és szolgáltatások
üzleti alapokra helyezéséig. Ez a tanfolyam a felső- és középvezetők,
innovációs tanácsadók, szakoktatást és szakképzést nyújtók, innovációért és
HR-ért felelős emberek és a közgazdasági területen frissen végzettek
képzésére lett megtervezve.
A célzott vállalatok többnyire középvállalkozások vagy kis vállalatok
klaszterei. Mivel a tanfolyam a valós vállalati innovációt segíti, így célja a
vállalat munkatársainak képzése. Habár valójában pontosan ez a valós
beavatkozás az, ami a tanfolyam fő korlátozását jelenti, hiszen a nagyon kis
vállalkozások nem tudnak alkalmazni túl sok innovációs coach-ot (12-15).
Emiatt vagy egy közepes méretű vállalat néhány divíziójával kell együtt
dolgoznunk, vagy pedig egy olyan konzorciumot kell találnunk, melynek
szervezetei nyitottak egy közös probléma vagy kihívás együttes
megoldására.
A FLOURISH Tanterv egy módszertani dokumentum, ami
meghatározza a projekt tanulási tartalmának és tevékenységeinek
fejlesztését. Tudástranszferre, az irodalom áttekintésére és az innovációs
coach profil megalkotására már jelen dokumentum elkészítése előtt sor
került. A tanterv magába foglalja 70 órányi képzés leírását: 35 órányi
személyes jelenlétet igénylő tanfolyamot és kb. 35 órányi egyéni tanulási
tevékenységet.

BEVEZETÉS
Függetlenül
a
szervezeti
formától,
a
tudás
növekvő
specializációjának alapját egyre inkább a kollaboratív csapatok jelentik, akik
integrációjához szofisztikált társadalmi technológiákra van szükség (a
feladatok elvégzéséhez használt módszerekre) a kollektív innováció
létrehozása érdekében. Ezek a társadalmi technológiák a meglévő tudás
integrációjához szükséges folyamatok. Továbbá e társadalmi technológiák
segítik a gyors és hatékony, kollektív döntések maghozatalát, a rutin és a
változás közötti szükséges feszültség oldásával, minőségbeli romlás nélkül.
A FLOURISH módszertan támogatni fogja azon KKV-kat, akik új, a
szervezeti innovációhoz kapcsolódó lehetőségek által biztosított
versenyelőnyökön keresztüli növekedési forrásokat keresnek. A projekt
keretében a vállalat középvezetői képzést kapnak arra vonatkozóan, hogyan
készítsenek fel másokat a társadalmi technológiák használatára és arra,
hogyan alkalmazzák a vezetői és alkalmazotti vélemények közelítésén
alapuló módszertant. Ennek eredményeképpen olyan kompetenciákat
szereznek, melyek elősegítik a szervezeten belül egy modernebb és
dinamikusabb szakmai környezet kialakítását, valamint jó és új módszerek
mindennapi tevékenységekbe való integrálását.
A FLOURISH tanfolyam célcsoportjához tartoznak a felső- és
középvezetők, innovációs tanácsadók, szakoktatást és szakképzést nyújtók,
innovációért és HR-ért felelős szakemberek és a közgazdasági területen
frissen végzettek.

FLOURISH TANTERV
A FLOURISH tanterv egy módszertani dokumentum, ami
meghatározza a projekt tanulási tartalmának és “tevékenységi” eszközeinek
fejlesztését. Ez egy innovatív tanulási lehetőség, mely az Európai Unióban
működő KKV-k innovációs igényeinek kielégítését célozza. A tanfolyam egy
kreatív folyamat, mely során a résztvevők gyakorlat-orientált képzést kapnak
innovatív társadalmi technológiákat használva (APGICO kis és
nagycsoportos technikái), mellyel új eredményeket érhetnek el – lehetséges
projekteket előrebocsátva.

Általános célok
A FLOURISH tanfolyamot azon KKV-k támogatására hozták létre,
akik szervezeti innováció általi növekedési forrásokat keresnek. A tanfolyam
a Szervezeti Innovációs Coach-ok számára szükséges tudást és
kompetenciákat fejleszti, mellyel hatékonyan tudják támogatni a vállalat
vezetőit a szervezeti innovációs folyamatokban.
A módszer felkészíti a vállalat középvezetőit, hogy másokat is ki
tudjanak képezni a társadalmi technológiák használatára és arra, hogyan
alkalmazzák az ezt a vezetési megközelítést. Ennek eredményeképpen
olyan kompetenciákat szereznek, melyek elősegítik a szervezeten belül egy
modernebb és dinamikusabb szakmai környezet kialakítását, valamint jó
gyakorlatok és új módszerek mindennapi tevékenységekbe való integrálását.

Résztvevők
A projektnek két fő célcsoportja van – a KKV-k, valamint az oktatást
és szakképzést szolgáltatók.
Ide tartoznak a KKV-k felső- és középvezetői, innovációs
tanácsadók, oktató/képző intézmények, innovációért és HR-ért felelős
emberek és a közgazdasági területen frissen végzettek.

A KÉPZÉS ÁTTEKINTÉSE
A szervezeti innováció alkalmazott definíciója: hogyan mobilizáljuk,
szervezzük és irányítsuk az anyagokat, tudást és emberi erőforrásokat az új
termékek és szolgáltatások létrehozása érdekében.
Egy szervezeti innovációs rendszer megvalósításakor fontos, hogy
olyan menedzsmentre támaszkodjunk, akiket érdekelnek az innovációs
projektek, és hajlandóak bevonni a vállalati csapatokat kreatív
problémamegoldó módszereket használva, melyek javítani fogják a
szervezeti eredményeket úgy, hogy a piaci igényekhez igazodó, jobb
terméket vagy szolgáltatást eredményeznek (Sousa, Monteiro, Walton &
Pissarra, 20141). Ehhez elképzelhető, hogy egy szervezeti mátrix
létrehozására van szükség, ahol a munkatársak, a különböző tudás és
felelősségek birtokosai projekt csapatokban dolgoznak, miközben a
funkcionális rutin teljesítményüket is fenntartják.
Az alkalmazott definíció alapján az innovációs coach egy olyan
ember a szervezeten belül, aki a strukturált innovációs folyamatot támogatja
egyéni és csapat szinten az inspirációtól az üzleti alapokra helyezésig, a
coaching szellemében, az ügyfél (a szervezet) felelőssége mellett. Az
innovációs coach a szervezeti változások facilitátora.

FLOURISH elméleti keretek
A projekt APGICO korábbi kutatásokra és implementációra alapuló
keretrendszerét használja a KKV-knál történő szervezeti innováció
megvalósítása során2. Az APGICO hat lépéses modelljét az 1. ábra
illusztrálja. Jelen tanterv minden lépésre kitér, így képezve ki a coach-okat
arra, hogyan tudják a teljes folyamatot hatékonyan véghez vinni (ennek
részletei a FLOURISH Tanfolyam részben megtalálhatók).
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Sousa, F.C, Monteiro, I.P., Walton, A..P. & Pissarra, J. (2014). Adapting creative problem solving to an
organizational context: A study of its effectiveness with a student population. Creativity and Innovation
Management, 23(2): 111-120. DOI: 10.1111/caim.12070 (online published on 4 May 2014)
2
Pl. a modell kikísérletezése sikeres volt a korábbi InnoWork projektben: http://www.innowork-project.eu/

Ábra 1 – APGICO Hat Lépéses Modellje

Kis- és nagycsoportos facilitálás
Még ha a hivatásos facilitátorok oktatása és képzése jól dokumentált
is (Arnold, 20053), a közép és felsővezetők nem sok segítséget kaptak arra
vonatkozóan, hogyan facilitáljanak kis csoportokat a nagy csoportos
találkozókon. Valójában a nagycsoportos módszerek szerint, nincs szükség
kiscsoportos facilitátorok képzésére, mivel a csoportok változnak a
találkozók során és a tagok felváltva lesznek csoport koordinátorok. Amikor
a találkozó több napig tart, nem annyira fontos, hogy a kiscsoportos
facilitálás hatékony legyen. Viszont más a helyzet, amikor a találkozók csak
pár óráig tartanak és a hatékonyság feltétlenül szükségessé válik.
A kiscsoportos problémamegoldó eljárások kutatása vezetett a
kiscsoportos négy lépéses modell megalkotásához (Sousa, Monteiro, Walton
& Pissarra, 20144), mely a tanfolyam során bemutatásra kerül. Ez a négy
lépés a következő: Cél-Keresés, Probléma-Meghatározás, Akció-Terv
készítés és az Akció maga. Számos szerző - Chung és Choi (20165) által
felsorolva – egyetért azzal az irányzattal, mely szerint, ha a résztvevők
inkább az akcióterv készítésre, mintsem az ötletelésre koncentrálnak, akkor
a csapattagokat sokkal jobban összetartanak a feladat megvalósításakor.
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Arnold, K. (2005). How to build your expertise in group facilitation. In S. Schuman (Ed.), The IAF handbook
of group facilitation (Chapter 28, pp.495-524). San Francisco, CA: Jossey-Bass
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organizational context: A study of its effectiveness with a student population, Creativity and Innovation
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Ezt a kiscsoportos problémamegoldó módszert alakították át, hogy
nagycsoportokra is alkalmazható legyen. Ez először egy felsőoktatásban
résztvevő diákokkal készített tanulmányban (Sousa, Monteiro és Pellissier,
2015), később pedig egy közösség fejlesztő kontextusban (Sousa, Monteiro,
Gaspar & Castelão, 20166) jelent meg. Utóbbi során a civil résztvevők
döntéshozásba és régió fejlesztésbe való bevonásának segítését célzó
regionális fórumokat szerveztek, több, mint háromszáz helyi képviselő
részvételével (Sousa, Monteiro & Pissara, 2018 7).

Szervezeti innovációs rendszerek
megvalósításának előnyei a KKV-k számára
Azon vállalkozásoknak, akik a jövőben is versenyképesek
szeretnének maradni, mindenképpen be kell építeniük az üzleti tervükbe az
innovációt, egy értékteremtő stratégiai lehetőségként. Függetlenül a
szervezeti formától, a tudás növekvő specializációját egyre jobban a
kollaboratív csapatokra építjük, akik integrációjához szofisztikált társadalmi
technológiákra van szükség (olyan módszerekre, melyek segítik az emberek
munkáját) a kollektív innováció létrehozása érdekében. Ezek a társadalmi
technológiák a meglévő tudás integrációjához szükséges folyamatokat
jelentik. Továbbá a gyors és hatékony kollektív döntések meghozatalát, a
rutin és a változás közötti feszültség oldásával, a minőség romlása nélkül. A
FLOURISH módszertan támogatja azon KKV-kat, akik új, a szervezeti
innovációhoz kapcsolódó lehetőségek által biztosított versenyelőnyökön
keresztüli növekedési forrásokat keresnek. A projekt keretében a vállalat
középvezetői képzést kapnak, hogyan készítsenek fel másokat a társadalmi
technológiák használatára és arra, hogyan alkalmazzák a vezetői és
alkalmazotti vélemények közelítésén alapuló módszertant. Ez ahhoz vezet,
hogy olyan kompetenciákat szereznek, melyek elősegítik a szervezeten belül
egy modernebb és dinamikusabb szakmai környezet kialakítását, valamint jó
gyakorlatok és új módszerek napi tevékenységekbe való integrálását.

Sousa, F., Monteiro, I., Gaspar, M. & Castelão, P. (2016). Adapting large-group methods to civic forums: A
way to improve citizenship and democracy. The International Journal of Organisational Innovation, 9(2), 1-18.
http://www.ijoi-online.org/currentissue.html
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Sousa, F., Monteiro, & I. Pissarra, J. (2018). How to save time for change: A field study. In Fangqi Xu(Ed.),
Proceedings of the International Conference on Creativity and Innovation, 10-12 September (ISSN
24343013–pp. 73-91).Osaka, Japan. (19) (PDF) HOW TO SAVE TIME FOR CHANGE: A FIELD STUDY.
Available
from:
https://www.researchgate.net/publication/327700939_HOW_TO_SAVE_TIME_FOR_
CHANGE_A_ FIELD_STUDY [accessed Feb 01 2019].
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Továbbá az alkalmazottak elkötelezettebbek lesznek annak
köszönhetően, hogy lehetőségük nyílik projekt csapatokban részt venni, ahol
megmutathatják rejtett tehetségüket, amikért társadalmi elismerésben
részesülhetnek. Valójában, a Gallup Management Journal (Hartel, Schmidt,
& Keyes, 20038) által közzétett kutatás szerint, a szervezetbe bevont
alkalmazottak sokkal valószínűbb, hogy elszakadnak a hagyományos
gondolkodási sémáktól, valamint fogékonyabbak az új ötletekre, mint a
kevésbé elkötelezett munkavállalók. Ez a kutatás azt állapította meg, hogy
az elkötelezett emberek igyekeznek új módszereket keresni és javasolni,
amivel fejleszthetik a munkát és az üzleti folyamatokat. Mindez arra utalhat,
hogy a kreatívabb emberek jobban megértik a szervezeti folyamatokat, mivel
könnyebben felismerik és értelmezik a problémákat.
Ez a kutatás azt állapította meg, hogy az elkötelezett emberek
igyekeznek új módszereket keresni és javasolni, amivel fejleszthetik a
munkát és az üzleti folyamatokat. Mindez arra utalhat, hogy a kreatívabb
emberek jobban megértik a szervezeti folyamatokat, mivel könnyebben
felismerik és értelmezik a problémákat.

Képzési tartalom
és a KKV-k szükségletei
A tanfolyam az ügyvezető (menedzser) által javasolt, valós vállalati
problémát fog megoldani. A képzésben résztvevők ezen a problémán fognak
dolgozni. Először diagnózist állítanak fel, mely bemutatja, hogy az
alkalmazottak hogyan érzékelik ezt a problémát. Ezután pedig a probléma
megoldásához szükséges projekt meghatározását fogják facilitálni. Végül,
minden résztvevőnek lehetősége lesz, hogy válasszon egy projektet és
csapatmunka során kivitelezze a fórumon megtervezett akciókat. Ez a KKV-k
változásához vezet, támogatva az innovációt és az eredményességet.
A FLOURISH projekt eredményei elérhetőek lesznek online, így
lehetővé téve a célcsoportnak a módszertan alkalmazását és a különböző
országokban lévő vállalatokban az innováció elősegítését.
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Hartel, J., Schmidt, F. & Keyes, L. (2003). Well-being in the workplace and its relationship with business
outcomes: A review of the Gallup studies (205-224). Washington D.C.: American Psychological Association.
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FLOURISH TANFOLYAM
A tanulási tartalom 3 modulból áll, melyek a következők:
Modul 1 - Diagnózis
Modul 2 - A facilitátorok képzése
Modul 3 - Szervezeti fórum

Modul 1 - Diagnózis
A Modul 1 egy rövid bemutatóval és az elméleti keretrendszer
áttekintésével kezdődik. Ebben a modulban megtanulják a résztvevők,
hogyan végezzék el az előzetes konzultációt a menedzserrel. Az előzetes
konzultáció célja a szervezeti diagnózissal kapcsolatos szempontok
meghatározása. A menedzsment elmetérképének kidolgozásával kezdődik,
annak érdekében, hogy a beavatkozás célkitűzéséről döntés szülessen. Arra
is lehetőséget biztosít, hogy egy előzetes listát állítsanak össze az üzleti
fórumra meghívandó stakeholderekről, meghatározzák a szervező csapat
összetételét, a képzésben résztvevő facilitátorok személyét, a fórum
lehetséges időpontjait és más logisztikai kérdéseket.
Az diagnózis lehetővé teszi az innovációs coach-nak, hogy jobban
megértse a vállalatot azáltal, hogy a releváns dokumentumokat
áttanulmányozza, és meginterjúvolja a munkavállalókat, hogy nekik mi a
véleményük a menedzser által kitűzött célról. A diagnózis beazonosítja
azokat a réseket, melyek a menedzser, valamint a munkavállalók véleménye
között állnak fenn. Ezáltal pedig megérthetik, mit kell tenni annak érdekében,
hogy ezeket a réseket csökkenthessék. Sikertörténetek gyűjtésére is sor fog
kerülni, hogy a résztvevők a pozitív dolgokra fókuszáljanak és a vállalat által
kívánatosnak ítélt kultúra alapjait meghatározzák.

Modul 2 - A facilitátorok képzése
A résztvevőket olyan oktatásban részesítik, hogy ők is képesek
legyenek képzést nyújtani kiscsoportos facilitátorként, és vállalati fórumokat
vezetni (nagycsoportos facilitálás).

A képzés a kiscsoportos facilitálás megtanulásával kezdődik,
melyhez APGICO RCP modelljét használják. Ahogy a 2. ábrán látható, ez a
következő lépéseket tartalmazza: Célkitűzés keresés, Probléma
meghatározás, Akciótervezés és Akció. Habár, mivel a célkitűzés keresés
lépését a vezetőséggel való előzetes konzultáció alkalmával kell elvégezni,
és az akció a CPS összejövetel után zajlik, így a Modul 2 során a folyamat
két lépésre szűkül: probléma meghatározás és akciótervezés.

Akcióterv

Akció

3

4
2. ábra
CPS négy lépéses
módszer

Probléma

Célkitűzés

2

1

A facilitálás módszerének gyors bemutatása és szemléltetése után a
képzésen résztvevőket két 6-8 fős csoportra kell osztani (két oktató lesz).
Minden résztvevő el fogja játszani a facilitátor szerepét, egy fiktív problémát
megoldva. Így megismerik a kiscsoportos problémamegoldást, APGICO
Kreatív Problémamegoldó protokollja használata által (probléma
meghatározás, feladat meghatározás és akcióterv, egy speciális eszközt
használva, mint az aktív divergencia, aktív konvergencia és teleszkóp).
Minden résztvevőnek lehetősége lesz arra, hogy a facilitálás
folyamatát végig vigye koordinátor szerepben, ahol mindannyian
átismételhetik a facilitálást, visszajelzést és fejlesztési javaslatokat
kaphatnak. Az első próbálkozás és az ismétlés közötti különbségek
kiértékelésre kerülnek.
A tanítványok a helytelen/kívánatos facilitálási szituációkat és
viselkedéseket bemutató videókat is tanulmányozni fogják, hogy
beazonosítsák a megfelelő facilitálási módokat.

Modul 3 - Szervezeti fórum
A résztvevők egy nagycsoportos fórumon is jelen lesznek, ahol egy
valós vállalati célkitűzéssel fognak foglalkozni. A fórumot azok fogják
facilitálni, akik a Modul 2 során jobban szerepeltek. A fórum facilitátorai a
többi csoport facilitátort fogják segíteni abban, hogy a különböző lépéseket
hogyan végezzék el: 1. Probléma meghatározás, 2. Projekt keresés, 3.
Akciótervezés. A fórum facilitátoroknak tartaniuk kell az időt, és szükség
esetén módosítaniuk kell az időbeosztáson, hogy a fórum időben véget
érhessen.

A Modul 3-nak két verziója lehet a vállalat
szükségletei alapján:
A.

Ha a tanfolyam nem egy valós vállalati beavatkozás része,
akkor a Modul 3 úgy fog folytatódni, hogy a három alcsoporttal
kidolgozza a projekteket és a bemutatják a végső
eredményeket.

B.

Ha a vállalat egy valós beavatkozást szeretne, akkor a Fórum
és az azt követő akció lépés több időt fog igénybe venni
(általában 2-3 hónap hosszú egy beavatkozás), mely során a
fórum alatt meghatározott projekteket megvalósítják. Tanácsos
egy időközi follow-up találkozót is betervezni, hogy a
szükséges, újbóli módosításokra is sor kerülhessen, ezzel
biztosítva, hogy minden csapat szignifikáns munkát készít a
záró találkozóra (néhány projektnek lehet, hogy több idő
szükséges).

Tanulási célkitűzések
A FLOURISH tréning programja, tudás és kompetencia fejlesztéshez
szükséges eszközöket nyújt a Szervezeti Innovációs Coach-ok számára az
APGICO hat lépéses beavatkozási modelljével, a hatékony vállalati
beavatkozáshoz. Ez a modell a következő lépésekből áll: diagnózis,
facilitátor képzés, vállalati fórum, projekt megvalósítás, értékelés, és a
folyamat integrálása.

Minden FLOURISH képzésben résztvevő képes lesz:
• A vezetőséggel történő előzetes
konzultáció lefolytatására az innovációs
célkitűzések meghatározásához

• Üzleti fórum levezénylésére, a vezetőség
és a munkatársak közötti kapcsolódási
felületet megteremtve

• Szervezeti diagnózis felállítására a
munkatársak érdekeit és tevékenységeit
tükröző innovációs célkitűzések
újrafogalmazásának támogatása
érdekében (vezetői egyeztetéssel)

• A fórum eredményeképpen kialakuló
szervezeti innovációs projektek
irányítására

• Csapatok vezetésére az összetett
problémák megoldásakor

• A vezetőség támogatására a szervezeti
innovációs folyamat vállalaton belüli
integrálásában

• Projekt csapat facilitátorok felkészítésére

A FLOURISH Tanfolyamhoz egy olyan vállalattal való partnerségre
van szükség, mely nyitott a tanfolyam számára meghatározni egy innovációs
célkitűzést és a tanfolyam résztvevőinek megengedi, hogy “avatárokká”
(egyenértékűekké) váljanak egy-egy saját munkatárssal. Így a résztvevők
úgy tanulnak a folyamatról, hogy közben eljátsszák, mi lenne az ő vállalati
szerepük és azt a szerepet is megtanulják, amikben ők az „avatárok”. A
tanfolyamok eredményeként létrejött projekteket a vállalatok előrejelzésként
használhatják arra vonatkozóan, hogy mi történne, ha a vezetőség úgy
döntene, hogy megvalósítja az innovációs célkitűzést. Ehhez a fajta
tanuláshoz szükség van arra, hogy a tanfolyam résztvevői megtanulják,
hogyan tudják átalakítani a passzív tudást explicit tudássá. A FLOURISH
célja a vállalatokkal történő partnerkapcsolatok kialakítása és különböző
munkahelyi szituációkra épülő tanulási módok elősegítése a szervezeti
innovációs coach-ok számára kifejlesztett képzéssel. Utóbbi során a
munkahelyi szituációkra épülő tanulás periódusai és azon lehetőségek
váltakoznak, amikor a résztvevők gyakorlati projektekben/ „valós életbeli”
munkahelyi szituációkban alkalmazhatják tudásukat.

A tanfolyam módszertana
Projekt tanulási koncepció
A tudásépítés, Vygotsky (1896-1934) szerint, társadalmi
kontextusban történik a diák-diák és a szakértő-diák együttműködés során,
valós problémákat, feladatokat megoldva, melyek alapja az egyének
kultúrája által formált nyelv, készségek és tapasztalak (Vygotsky, 1978:
p.1029). Lényegében, Vygotsky felismeri, hogy mindig tanulunk, és ezt nem
lehet elválasztani a társadalmi kontextustól. Ebből adódóan, olyan szakértői
tudásmegosztást elősegítő oktató stratégiák képezik az alapját, melyek
során a tanulók együtt dolgoznak a kutatáson, eredményeik megosztásán,
és a végső projekt megalkotásán. Így hozzák létre a tanulók együttműködő
közösségét. Ez az oktatási megközelítése lehetővé kellene tegye minden
résztvevő kölcsönös elköteleződését, így a problémák koordinált megoldását
eredményezve.
A tanfolyamot ezen alapelveket követve fejlesztették ki, mivel a KKVkal szoros együttműködésben fognak lezajlani. A tanfolyamra nyitott KKV-k
hajlandóak egy innovatív kihívást javasolni a résztvevők számára, és
megengedik nekik, hogy a munkatársakkal interjúkat folytassanak a vállalat
innovatív célkitűzésének mélyebb megértése érdekében.

Tanulási anyag
A diagnózis elvégzésében a tanítványoknak segítségül fog
szolgálni egy sablon az interjúkhoz (érintve a hátteret, munkaköri
leírásokat és az innovációs célkitűzés megvalósítására vonatkozó
feltételes következtetéseket).
A második modulban egy videót fognak kapni a facilitátor
tréningen tanultak felfrissítése érdekében.
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Képzési modulok
 Face-to-face és csoportos tanulási tevékenységek
A tanfolyam moduljait face-to-face összejövetelek során ismertetik. A
résztvevőknek a képzés során gyakorolniuk kell a tanfolyam anyagait,
egyedül és csoportosan is. A tanulási tevékenységeket a tanulók minden
modul vagy összejövetel végén bemutatják, az eredményeket pedig a
következő modul vagy összejövetel elején ismertetik. Habár egyik héten
sincs több, mint 2 face-to-face összejövetel, az alkalmak közti szünetek
hozzájárulnak a nyújtott ismeretanyag individualizálásához, így időt hagyva
minden lépés rögzítésére.
 Videó
Az ismétlést elősegítő oktató videó segítségül szolgál a
résztvevőknek a csoport facilitálási készségek megtartásában, még akkor is,
ha kevés gyakorlási lehetőségük van. A videó forgatókönyvének alapjául a
facilitálási folyamattal kapcsolatos kritikus incidensek szolgálnak majd. Az
anyag elérhető lesz a kurzus alatt és után is. A videó egy alapos kutatás
eredménye lesz, melyben a facilitátort lehetségesen érintő legfontosabb
szituációkat fogják megvizsgálni, összehasonlítva a gyengébb és jobb
teljesítményt.
Struktúra
A FLOURISH Tanfolyam három egymást követő modulból áll,
melyek tartalma:
•

Modul áttekintés – az időtartam, tanulási célkitűzések és
módszerek rövid leírása

•

Modul tartalma – fő tevékenységeket tartalmazó rész, interaktív
feladatokon és szimulációkon keresztüli tanulás

•

Értékelés, referenciák, további források

A FLOURISH Tanfolyam megtervezésekor egy vállalattal partnerségi
viszonyt kell kialakítani, a tanfolyam fő innovációs célkitűzését meg kell
határozni, és minden résztvevőnek ki kell osztani, hogy melyik vállalati
stakeholder szerepét kapja – így válnak majd a kijelölt munkavállaló “avatar”jává.

MODUL 1: DIAGNÓZIS
LEÍRÁS
(áttekintés)

Ez a modul 5 fő részre van osztva:
1. Tanfolyam bemutatása és az elméleti keretrendszer
összefoglalás
2. Előzetes konzultáció
3. Interjú módszerek és a sablon
4. “Avatárokká” válás
A vállalati dokumentumok tanulmányozása,
munkakört betöltők meginterjúvolása
5. Jelentés és prezentáció

Tanulási
célkitűzések

A résztvevőknek a következő tanulási eredmények
elérésére kell törekedniük:
Tudás: Megtanulni az “avatar vállalat” megteremtését
Készségek: Fejleszteni a félig strukturált interjúk
lefolytatásának képességét, Előzetes konzultációt tartani a
vezetővel. Megírni és bemutatni a jelentést
Kompetenciák: Elsajátítani az elmetérkép készítését, és az
ügyvezető igazgatónak/menedzsernek segítség nyújtani a
cél meghatározásában. A vállalat szükségleteit tisztázni és
a KKV innovációs potenciálját növelni.
A vállalat meglátogatása.

Módszerek

Értékelés

Önálló tanulás a tanfolyam anyagainak és a vállalat
dokumentumainak olvasásával és tanulmányozásával.
Minden tanuló minimum egy interjút le fog folytatni egy
munkakört betöltővel és sikertörténeteket fog gyűjteni.
Együttműködésen alapuló munka: a diagnózis előkészítése
és annak bemutatása. Információ megosztás a tanfolyam
oldalán.
Az egyéni interjúk alapján elkészített jelentés bemutatása,
annak érdekében, hogy a vezetői és az érintett
munkavállalói vélemények közti különbségek egyértelművé
váljanak.

Szükséges idő

Időbeosztás

a tanulási tartalomra:

7 óra

a tanulási tevékenységekre:

7 óra

Összesen: 14 óra

1. BLOKK – (3 óra)
Tanulási célkitűzések:
•

Előzetes konzultáció a menedzsmenttel az innovációs
célkitűzések meghatározása érdekébe

Javasoljuk a résztvevőknek a Kézikönyv 5-22.
oldalainak áttanulmányozását.
1 óra
•

•
•
•
•

A tanfolyam áttekintése, a kontextus ismertetése
(Amennyiben a tanfolyam egy cégen belül kerül
megszervezésre, a cégvezetőnek jelen kell lennie, hogy
felvázolja a célkitűzéseket és motiválja a csapatot
Egyéni prezentáció
A FLOURISH projekt bemutatása
Megállapodás a tanfolyam ütemtervéről, munkamódszerről,
értékelésről
E-mail váltás és a legmegfelelőbb kommunikációs platform
egyeztetése

Szünet – 15 perc

45 perc
•
•
•

A FLOURISH modell elmagyarázása
A Diagnózis ismertetése (a Modell 1. lépése)
Egy előzetes konzultációs példa bemutatása és elme térkép
alkotás

1 óra
• A résztvevők két csoportra osztása az előzetes konzultáció
gyakorlásához: minden résztvevő el fogja játszani a
menedzser és a facilitátor szerepet is

2. BLOKK – (4 óra)
Tanulási célkitűzések:
•

Szervezeti diagnózis felállítása, mely támogatja az olyan
innovációs célkitűzés újra definiálását, mely megfelel a
munkavállalók érdekeinek és tevékenységeinek (vezetői
egyeztetéssel).

Javasoljuk a résztvevőknek a Kézikönyv 23-29.
oldalainak áttanulmányozását.
1,5 óra
•

A két csoport folytatja az előzetes konzultáció gyakorlását:
minden résztvevő el fogja játszani a menedzser és a
facilitátor szerepet is.

Kávészünet – 30 perc
2 óra
•

A Diagnózis ismertetése:
 Dokumentumok áttekintése
 Interjú technikák és sikertörténetek
 Egy minta jelentés bemutatása

•
•
•

A résztvevők párokban gyakorolják az interjúkat
Jelentés az interjúkról és sikertörténetekről
A résztvevők csapatokra osztása. A csapattagok a blokkok
között együtt dolgoznak és bemutatják a diagnózisjelentést.

A csapatok diagnózis jelentést fognak készíteni (PowerPoint
formájában), melyet a következő blokk elején fognak bemutatni.
A jelentésnek tartalmaznia kell az elmetérképet, a kiválasztott
célkitűzést és az interjú során hozott döntéseket (pl. stakeholder
lista, a fórum helyszíne és időpontja, logisztika, lehetséges
projektmenedzser és szervező bizottság). Az összegyűjtött
sikertörténetek közül egyet ki kell választani és úgy átírni, hogy
az a fórum résztvevőinek kiküldött ’handout’ részét képezhesse.

MODUL 2 – A FACILITÁTOROK KÉPZÉSE
A modul tanfolyam a következő 3 fő részből áll:
LEÍRÁS
(áttekintés)

1. Kiscsoportos facilitálás áttekintése és bemutatása
2. Egyéni gyakorlás
3. Oktatói képzés szimuláció

Tanulási
célkitűzések

Módszerek

A résztvevőknek a következő tanulási eredmények
elérésére kell törekedniük:
Tudás: Megtanulni APGICO kreatív problémamegoldó
(CPS) modelljét és a kiscsoportos vezetést.
Készségek: Kiscsoportot facilitálni követve minden
APGICO CPS lépést;
Felismerni a rossz/jó facilitálási szituációkat;
Képesnek lenni más facilitátorok képzésére.
Kompetenciák: Kiscsoportos facilitálás, összehangolni a
csoportot, a modell szabályait és a meghatározott
célkitűzéseket.
Önálló tanulás a tanfolyam anyagainak (nevezetesen a
facilitálási videók), kiegészítő források, az anyagokban
feltüntetett linkek olvasásával és tanulmányozásával.
A képzésben résztvevők mindannyian gyakorolni fogják az
előzetes konzultációt és a kiscsoportos facilitálást
koordinátori szerepben.

Értékelés

Időbeosztás

Minden tanulót értékelni fognak a társai az első és a
második csoportos facilitálás közötti fejlődés alapján.

Szükséges idő
a tanulási tartalomra:

14 óra

a tanulási tevékenységekre:

14 óra

Összesen: 28 óra

3. BLOKK – (4 óra)
Tanulási célkitűzések:
•
•

Megismerni APGICO kreatív problémamegoldó (CPS)
modelljét és a kiscsoportos vezetést.
A kiscsoportos vezetés gyakorlása a CPS-t alkalmazva.

Javasoljuk a résztvevőknek a Kézikönyv 30-46.
oldalainak áttanulmányozását.
1 óra
•

A résztvevők bemutatják a diagnózis jelentést (a vállalat
vezetőjének, valós példa esetén).

30 perc
• A CPS – APGICO Modelljének bemutatása.
Kávészünet – 30 perc
2 óra
•

A CPS bemutatása az egész csoportnak. Felkérjük a
résztvevőket, hogy legyenek facilitátorok a ’Mónika
esettanulmányt’ alkalmazva, vagy pedig egy olyan
célkitűzést, melyet az előzetes konzultáció során határoztak
meg.

4. BLOKK – (4 óra)
Tanulási célkitűzések:
•
•

Ismertetni APGICO kreatív problémamegoldó (CPS)
modelljét és a kiscsoportos vezetést.
Egyénileg gyakorolni a kiscsoportos vezetést a CPS-t
alkalmazva.

Javasoljuk a résztvevőknek a Kézikönyv 30-46.
oldalainak áttanulmányozását
2 óra
•

A résztvevők két csoportra osztása, hogy az APGICO CPS
modelljét alkalmazva gyakorolhassák a facilitálást: minden
résztvevő el fogja játszani az ügyfél és a facilitátor szerepét
is, és ki fogja dolgozni a probléma meghatározás és a
probléma megoldás két lépését.

Kávészünet – 30 perc
1,5 óra
•

Facilitálási oktatás folytatása.

5. BLOKK – (4 óra)
Tanulási célkitűzések:
•
•
•

Ismertetni APGICO kreatív problémamegoldó (CPS)
modelljét és a kiscsoportos vezetést.
Egyénileg gyakorolni a kiscsoportos vezetést a CPS-t
alkalmazva.
Beazonosítani a facilitálási “bűnök”-et.

2,5 óra
•

A facilitálási oktatás folytatása.

Kávészünet – 30 perc
1 óra
•
•

A résztvevők azonosítják a facilitálási hibákat és
felkészülnek a házi feladatra, mely egy szerepjáték lesz.
A résztvevők csapatokra osztása. A csapattagok a blokkok
között együtt dolgoznak és bemutatják a diagnózis jelentést.

Javasoljuk a résztvevőknek a Kézikönyv 47-50.
oldalainak áttanulmányozását
A csapatok felkészülnek a szerepjátékra, melyet a következő
blokk elején videóra fognak venni.

6. BLOKK – (2 óra)
Tanulási célkitűzések:
•

Facilitálási hibák beazonosítása („bűnök”).

Javasoljuk a résztvevőknek a Kézikönyv 51-56.
oldalainak áttanulmányozását.
2 óra
• Minden csapat eljátsza a kiválasztott facilitálási hibát,
melyről felvétel készül.

MODULE 3 – SZERVEZETI FÓRUM ÉS A
FOLYAMAT INTEGRÁLÁSA
3.1 – SZERVEZETI FÓRUM
LEÍRÁS
(áttekintés)

Tanulási
célkitűzések

A szervezeti fórum előkészítése és facilitálása APGICO
módszertanát követve: probléma meghatározás, projekt
keresés és projekt tervezés.
Záró prezentáció és eszmecsere.
A résztvevőknek a következő tanulási eredmények
elérésére kell törekedniük:
Tudás: Megtanulni a nagycsoportos facilitálást APGICO
modelljének lépéseit követve az innovációs projektek
meghatározása érdekében.
A
képzésen
résztvevők
megtanulják
a
projektmenedzsmentet és a következtetések levonását.
Készségek: Handout-ot készíteni, fórumot facilitálni.
A projekt fejlesztés során a képzésen résztvevők
megtanulják, hogyan kell megoldani a problémákat és a
projektek
megvalósításához
szükséges
megoldást
megtalálni. Továbbá lehetséges konfliktusok kezelésére is
képesek lesznek.
Kompetenciák: Szervezeti fórumot előkészíteni. Projekt
menedzsment kompetenciákat szerezni együttműködés
keretében. A projekt eredményekről jelentést készíteni és
bemutatni azt.

Módszerek

Önálló tanulás a tanfolyam anyagainak és az azokban
feltüntetett linkek olvasásával és tanulmányozásával.
Minden tanuló lesz koordinátori
visszajelzést is fog kapni.

szerepben,

melyre

A képzésben résztvevők együtt fognak dolgozni, hogy az
innovációs projekteket megvalósítsák, amit a záró
rendezvényen fognak prezentálni.

3.2 – FOLYAMAT INTEGRÁLÁSA
LEÍRÁS
(áttekintés)

Tanulási
célkitűzések

Módszerek

Reflektálni
az
innovációs
folyamat
bevezetéséhez szükséges procedúrákra.

vállalati

A résztvevőknek a következő tanulási eredmények
elérésére kell törekedniük:
Tudás: A résztvevők meg fogják tanulni, hogyan tehetik
vonzóvá a mátrix struktúrát a vállalat számára.
Készségek: Megérteni a mátrix struktúrát és szervezeti
innovációban betöltött szerepét.
Kompetenciák: Reflektálni az innovációs folyamat
integrálására.
Önálló tanulás a tanfolyam anyagainak, és az azokban
feltüntetett linkek olvasásával és tanulmányozásával.
Minden tanuló lesz koordinátori
visszajelzést is fog kapni.

szerepben,

melyre

A képzésben résztvevők együtt fognak dolgozni, hogy az
innovációs projekteket megvalósítsák, amit a záró
rendezvényen fognak prezentálni.
Végleges projekt bemutatás és összefoglalás.
Értékelés

Időbeosztás

Feljegyzés arról, hogy a vállalat hogyan sajátította el a
folyamatot (alcsoportonként egy jelentés).

Szükséges idő
a tanulási tartalomra:

14 óra

a tanulási tevékenységekre:

14 óra

Összesen: 28 óra

6. BLOKK (folytatás) – (2 óra)
Tanulási célkitűzések:
•
•

Az APGICO modell lépéseinek elmagyarázása az
innovációs projektek meghatározásához: Fórum
A fórum előkészítése:
- A handout és az agenda összeállítása a fórum
résztvevői számára.

Javasoljuk a résztvevőknek a Kézikönyv 51-56.
oldalainak áttanulmányozását.
30 perc
•

A nagycsoportos facilitálás,
bemutatása az innováció
érdekében (Fórum).

és APGICO modelljének
projektek meghatározása

•

Az előkészületek elmagyarázása (handout és agenda).

Kávészünet – 30 perc
1 óra
•
•

A résztvevők csapatokra oszlanak a fórum handout és
agenda összeállításához.
A résztvevők csapatokra osztása. A csapattagok a blokkok
között együtt dolgoznak és bemutatják a diagnózisjelentést.

A csapatok végül befejezik a fórumra való felkészülést.

7. BLOKK – (4 óra)
Tanulási célkitűzések:
•

Nagycsoportos facilitálás APGICO modelljét követve az
innovációs projektek meghatározása érdekében.

Javasoljuk a résztvevőknek a Kézikönyv 56-71.
oldalainak áttanulmányozását.
1 óra
• Fórum facilitálás gyakorlása: Probléma meghatározás.
30 perc
• Fórum facilitálás gyakorlása: Projektek meghatározása.
Kávészünet – 30 perc
2 óra
• Fórum facilitálás gyakorlása: Akcióterv.

8. BLOKK – (4 óra)
Tanulási célkitűzések:
• Projekt megvalósítás, projektmenedzsment kompetenciák
és lehetséges konfliktus kezelési képességek elsajátítása.

Javasoljuk a résztvevőknek a Kézikönyv 72-73.
oldalainak áttanulmányozását.
2 óra
• A csapatok a projekteken dolgoznak.
Kávészünet – 30 perc
1,5 óra
• A csapatok a projekteken dolgoznak.

9. BLOKK – (4 óra)

Tanulási célkitűzések:
• Az eredmények jelentése.
• A mátrix szervezet, mint az innovációs folyamat céghez
történő bevezetését segítő eszköz, bemutatása
• Végső összefoglalás
Javasoljuk a résztvevőknek a Kézikönyv 74-78.
oldalainak áttanulmányozását.
1 óra
• A csapatok bemutatják projektjeiket.
1 óra
• Elmagyarázni a mátrix szervezetet és meggondolni,
hogyan lehetne ezt a rendszert a résztvevők
szervezeténél bevezetni.
Kávészünet – 30 perc
1,5 óra
• Végső összefoglaló
• Tanúsítványok kiosztása és ünneplés

Hasonlítsuk össze a tanfolyam szervezését mindkét szituáció esetén,
A és B:
TANFOLYAM, MELY NEM TARTALMAZ
VALÓS BEAVATKOZÁST

TANFOLYAM, MELY TARTALMAZ
VALÓS BEAVATKOZÁST

Modul I (1. lépés) – Diagnózis

Modul I (1. lépés) – Diagnózis

A
szervezeti
diagnózis
előkészítése a pilot vállalat által
meghatározott
innovációs
célkitűzésekkel
összhangban.
Előzetes
konzultáció
a
vezetőséggel
(célkitűzések 14 óra
mentális térképe). Sikertörténetek
gyűjtése a szervezeti kultúra főbb
pontjainak
beazonosításához.
Diagnózis prezentálása.

A
szervezeti
diagnózis
előkészítése a pilot vállalat által
meghatározott
innovációs
célkitűzésekkel
összhangban.
Előzetes
konzultáció
a
vezetőséggel
(célkitűzések 14 óra
mentális térképe). Siker történetek
gyűjtése a szervezeti kultúra főbb
pontjainak
beazonosításához.
Diagnózis prezentálása.

Modul II (2. lépés) – Facilitátorképzés

Modul II (2. lépés) – Facilitátorképzés

APGICO protokollja alapján a
résztvevők
egyénre
szabott
felkészítése
problémamegoldó
csapatok facilitátoraivá: a probléma
meghatározása és az akciótervek 28 óra
megvalósítása.
Párokban
gyakorlás és a csoport facilitálás
egyéni ismétlése.

APGICO protokollja alapján a
résztvevők
egyénre
szabott
felkészítése
problémamegoldó
csapatok facilitátoraivá: a probléma
meghatározása és az akciótervek 28 óra
megvalósítása. Párokban gyakorlás
és a csoport facilitálás egyéni
ismétlése.

Modul III (3-5. Lépés) –
Szervezeti fórum

Modul III (3-5. Lépés) –
Szervezeti fórum

Egy
üzleti
fórumra
(nagy
csoportos) tantermi szimuláció
előkészítése
és
facilitálása.
Handout előkészítése és kiadása.
A fórum levezénylése.
26 óra
A fórum eredményeként születő
innovációs
projektek
megvalósítása és follow-upja. A
végrehajtott projektekről egy végső
eszmecsere
prezentálása
(értékelés).

Egy üzleti fórum (nagy csoportos)
előkészítése
és
facilitálása;
tantermi és valós szimuláció.
Handout előkészítése és kiadása.
A fórum levezénylése.
A fórum eredményeként születő 28 óra
innovációs
projektek
megvalósítása. A végrehajtott
projektekről
egy
végső
eszmecsere
prezentálása
(értékelés).

Modul III (6. lépés) –
Folyamat integrálása

Modul III (6. lépés) –
Folyamat integrálása

A vezetőség támogatása abban,
hogy az üzleti innovációt vállalati
folyamattá alakítsák.

2 óra

A vezetőség támogatása abban,
hogy az üzleti innovációt vállalati
folyamattá alakítsák.

2 óra

Tudástranszfer
A FLOURISH Tanterv egy innovatív dokumentum, hiszen APGICO
módszertanán alapszik, amely a kutatás és beavatkozás során lett
kifejlesztve és tökéletesítve oly módon, hogy a KKV-k aktuális szükségleteit
és kihívásait is figyelembe vették. A módszertant számos könyvben és
tudományos cikkben publikálták.
A Flourish tréning programja egyszerűen transzferálható és
használható számos oktatási és képzési kontextusban, köszönhetően a
kutatás transznacionális jellegének, a tréning oktatási eredményeire
vonatkozó célkitűzések leírásának, valamint az Európai Minőségi
Keretrendszer14
(EQF
–
European
Qualification
Framework)
módszertanával való összehangolásnak.

Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem
jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők véleményét tükrözi, és
a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk bármilyen
felhasználásáért.

"Századunk legnagyobb innovációja az innováció módszere lesz."
Max McKeown

FLOURISH Partnerek
European Center for Quality Ltd,
Bulgária
www.ecq-bg.com

APGICO - Portuguese
Association for Creativity and
Innovation, Portugália
www.apgico.pt

AidLearn - Human
Resources Consulting Lda.,
Portugália
www.aidlearn.pt

University of Social
Sciences, Lengyelország
www.san.edu.pl

Kaunas Science and
Technology Park,
Litvánia
www.kaunomtp.lt
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara,
Magyarország
www.csmkik.hu

Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott
támogatása nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely
csak a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem
tehető felelőssé az abban szereplő információk bármilyen
felhasználásáért.

