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ESZKÖZÖK

• A CSOPORT KREATIVITÁSA
• ötlet-generálás előmozdítása/bátorítása
• közös megoldásra jutás
• a csoport kreativitásának támogatása

Biztosítsuk a részvevőket afelől, hogy 
mindenki közreműködését figyelembe vesszük 
és szerepeltetjük a lehetséges megoldások 
között. Sem kritika, sem vita vagy megjegyzés 
nem hangozhat el a folyamat során.

BEVEZETÉS
A brainstorming (ejtsd: bréjnsztorming; magyarul leginkább csoportos 
ötletgyártásként fordíthatjuk) módszer azt a célt szolgálja, hogy egy gyorsan 
korlátozás nélkül gyűjtsük össze az ötleteket, melyhez a csoport minden tagja 
hozzátesz valamit. Az ötletek “rohama” olyan sok-sok ötletből, gondolatból áll, 
amelyek egymástól függetlenek, de inspirálhatnak másokat és új ötleteket 
generálhatnak. Abszolút bármi bevihető a közös ötletelésbe, még akkor is, ha 
kivitelezhetetlennek vagy furcsának tűnik a gondolat. A legjobb megoldások 
ugugyanis általában két olyan ötlet kombinációjából fakadnak, amelyeknek első 
pillantásra semmi közük egymáshoz. 

• nagy tábla
• táblafilcek vagy kréták

5-15 fő
2 óra

beltéri

beszélgetős | csoportmunka 
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MEGJEGYZÉSEK:

1. BEVEZETÉS: a facilitátor egy félkörívbe ültetve, a tábla köré invitálja a 
résztvevőket. Röviden és tömören, részletekbe bocsátkozás nélkül magyarázd el a 
résztvevőknek a közös gondolkodás folyamatát és annak témáját (ez lehet pl. 
egy kommunikációs probléma vagy egy tanulási folyamat, egy döntéshozatal 
vagy valamilyen kreatív problémán való túljutás stb.). Mondd el a kereteket (idő, 
a folyamat stb.) és a szabályokat:
• tilos kritizálni
• • minden ötletnek van létjogosultsága
• az ötletek társítása, a szabad asszociáció fontos
• engedd, hogy az előtted szóló befejezze a gondolatot, mielőtt belevágsz a 
sajátod megosztásába
• az ötletek gyorsak és változatosak legyenek, és különböző emberektől 
származzanak

22. ÖTLETROHAM: Itt mindenki mondja, ami csak az eszébe jut, akármilyen távoli 
vagy laza kapcsolata is van az ötlet kavalkád eredeti témájával. A facilitátor 
minden ötletet/kulcsszót felír a táblára. Ösztönözd azokat, akik még nem 
mondtak semmit, hogy közreműködjenek, de ne erőltesd túlságosan a 
bevonásukat. 

3. AZ ÖTLETEK FORMÁBA ÖNTÉSE: a cél ezen a ponton, hogy 
megvizsgáljuk az ötleteket és egy közös, egységes megoldássá formáljuk 
őőket ami a csoport közös tudásából ered. A facilitátor szerepe 
kulcsfontosságú abban, hogy a nézőpontok változását, formálódását 
ügyesen kövesse és elemezze, és tisztán lássa, értse, pontosan mit is 
javasolnak a résztvevők.

• Milyen érzéseid voltak a folyamat egyes fázisai során?
• Szerinted hogyan dolgozott a csoport?
• Mit gondolsz, hogyan támogat téged ez a gyakorlat a kiégés-megelőzésben és az 
ellenállóképességed erősítésében?

Alex. F. Osborn, amerikai szerző, 1939-ben mutatta be az alapkoncepciót, amelyet 
Charles Hutchinson Clark, vezetéselméettel foglalkozó szakember fejlesztett tovább.
Ez a gyakorlat támogatja a résztvevőket abban, hogy jobban megértsenek új 
információkat, segít motiváltnak maradni a tudásfejlesztésben és a kreatív logika terén, 
illetve elősegíti, hogy újszerű gondolattársításokat, egyedi asszociációkat hozzanak létre 
a szokásostól eltérő módon.
SSzámos csoportban találkozunk olyan résztvevőkkel, akik dominánsabbak és erőteljesen 
tudják befolyásolni a többieket véleményükkel. Ilyen esetben tiszteletteljesen szabjunk 
határt az ő közreműködésüknek.


