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Bevezetés 
Gyorsan változó világunkban a digitális átalakulás miatt nap mint nap új 
munkahelyi kihívásokkal kell szembenéznünk. A technológiai változások átalakítják 
mindennapi életünket, ennek kapcsán pedig azokkal a hatásokkal is foglalkoznunk 
kell, melyeket a technológia a tanulásra és a munkavégzésre gyakorol. Van, ahol csak 
néhány új szokásról van szó, van, ahol a gondolkodásmódunk teljes átalakulásáról, 
annyi mindenesetre bizonyos, hogy a technológiai átalakulás miatt immár másképp 
dolgozunk, és a munkánkhoz szükséges információkhoz másképp jutunk hozzá. A 
TransIT projekt célja ezeknek a változásoknak a kezelése, ezen belül az Ipar 4.0-
ra való átállás levezényléséhez szükséges munkaalapú kompetenciák fejlesztése. A 
projekt egy koncentrált munkaalapú képzési csomagot kíván létrehozni a KKV-k 
műszaki érdeklődésű középvezetői számára, amely az Ipar 4.0-ra való átállás 
irányításához szükséges transzverzális kompetenciák fejlesztését célozza. Az 
innovatív gondolkodás és a motiváló vezetés a képzés legfontosabb egységei. Ezek 
sok pontban átfedik egymást és további modulokat/egyéb kompetenciákat is 
magukban foglalnak. A képzési eszköztárból a vállalkozások igényeiknek 
megfelelően választhatnak „csomagokat". Célunk a siker kulcsát jelentő innováció 
és motiváció erősítése, hogy alkalmazottaiból mindenki a lehető legjobbat tudja 
kihozni, minél erőteljesebb legyen az innováció, és a HR-potenciált optimálisan ki 
lehessen használni. Jelen Útmutató (Pedagógiai útmutató a Pilot képzéshez címen) 
a TransIT projekt keretében készült. Az Erasmus+ projekteknél bevett gyakorlat a 
valós körülmények közt végrehajtott teszt vagy pilot, hogy a program valóban 
megfeleljen a célcsoport igényeinek. Először is tekintsük át a pilot (kísérleti) képzés 
céljait: 

• a teljes képzési eszköztár tesztelése 
• visszajelzések összegyűjtése, ami lehetőséget biztosít a Konzorcium számára 

az előállított anyag javítására, 
• választható időbeosztás: napi, heti vagy havi képzés; a képzési idő összesen 

30 óra. 
• a különböző területekről és vállalatoktól érkező tanulók, pl. alkalmazottak, 

vezetők, csoportvezetők, HR-szakértők, vállalati boldogság-tanácsadók, 
szervezeti pszichológusok bevonása. 

A Pedagógiai útmutató olyan módszereket és eszközöket tartalmaz, amelyek 
segítségével az oktatók az ismereteket képesek lesznek fenntartható módon átadni 
a célcsoportnak.  

 



A TransIT projektről 
A projekt célorientált, munkaalapú képzési eszköztárat kíván létrehozni a KKV-k műszaki 
érdeklődésű középvezetői számára, és az Ipar 4.0-ra való átálláshoz szükséges munkaalapú 
kompetenciák fejlesztésére koncentrál.   

CÉLCSOPORT 

• A KKV-k középvezetői, akik az Ipar 4.0-ra való felkészülés és átállás 
végrehajtásának felelősei vagy azok kívánnak lenni; 

• A fenti célcsoport által irányított alkalmazottak és csapatok; 
• Döntéshozók, intézményi döntéshozók, HR-szakértők; 
• Az innovatív, motiváló és alkalmazkodó vezetést támogató és elősegítő oktatók 

és képzési intézmények, akik/amelyek új készségeket és kompetenciákat 
kívánnak elsajátítani, hogy azokat átadhassák a vállalatoknak, amelyekkel együtt 
dolgoznak; 

• Tanácsadók, coach-ok és szervezeti pszichológusok, akik együttműködnek az 
olyan vezetői és menedzsment készségek fejlesztésében, mint például az 
innovációs/motivációs kompetenciák. 

PROJEKT KIMENETEK 

1. Az Ipar 4.0-ra való átállás irányításához szükséges transzverzális készségek 
elemzése, melynek nyomán létrehozták a vonatkozó kompetencia-katalógust és egy 
mátrixot a szerepkörhöz szükséges készségek feltérképezésére. 

2. Triple Training Kit képzési csomag (elméleti/koncepcionális útmutatóval, 
gyakorlati módszertannal és online oktatási platformmal) kidolgozása, ahol 3 
képzési módszerből lehet választani a kérdéses készségek elsajátításához.  

3. 3 napos pilot (kísérleti) képzés 

ONLINE OKTATÁSI PLATFORM 

Globalizált világunk high-tech gazdasági viszonyai mellett a fenntartható versenyelőny 
legfontosabb tényezője a személyzetnek, vagyis a szervezet egyetlen valóban egyedi 
értékének a stratégiai fejlesztése. Jelenleg a munkaerőpiacon négy generáció van aktívan 
jelen, a webalapú tanulás, mint a munkavállalók fejlesztésének egyik legfontosabb 
módszere pedig egyre jobban elterjed, a vállalati képzések rendszere mégsem nem tartott 
lépést a 21. századi, sokgenerációs munkavállalói populáció igényeivel. Feladatunk tehát 
képzési programok létrehozása négy generációt képviselő, eltérő technológiai készségekkel 
rendelkező, és minden bizonnyal eltérő tanulási stílusokat előnyben részesítő 
alkalmazottak számára. Ahhoz, hogy a képzésekben résztvevők eltérő igényeinek megfelelő 
tanmeneteket készíthessünk, meg kell értenünk, hogy az egyes generációk hogyan 
szeretnek tanulni. 

  



Az online oktatási platformon 3 lehetőségből lehet választani:  

1. E-tanulás 
2. Mikro-tanulás  
3. Egyéni tanulás 

Tanulási útvonalak 

A képzés célja a résztvevők Ipar 4.0-ra való átálláshoz szükséges ismereteinek és 
készségeinek fejlesztése.  

A tanulási útvonalak fő jellemzői: 

1. Rugalmasság: szakmai fejlődésének konkrét lépéseit minden egyes résztvevő maga 
választhatja meg. 

2. Multidiszciplináris jelleg: a résztvevők munkája is multidiszciplináris, és többféle 
területen kell igazolniuk kompetenciáikat. 

3. Holisztikus jelleg: a résztvevők több időt töltenek egy adott útvonal, mint egy-egy 
különálló modul teljesítésével. 

4. Fokozódó összetettség és személyre szabott megközelítés: minden résztvevő 
számára lehetőséget biztosítunk, hogy a kezdő szintről egészen a szakértői szintig 
juthasson. 

 

Mikro-tanulás 

Ezen az útvonalon haladva rövid, 1-2 perces animációk foglalják össze a TransIT 
tananyagokban foglalt ismeretek lényegét.  

E-tanulás 

Moduláris megközelítés, amelyben a résztvevők a három fő témakörből (Innovációs 
gondolkodás, Motiváció, Műszaki együttműködés) választhatnak, és a vonatkozó 
tartalmakat egy sorozat leckén keresztül fedezik fel. Az útvonal egy sor önértékelési eszközt 
is magában foglal, visszajelzést biztosítva a résztvevők számára a modulok elvégzéséhez.  

Egyéni tanulás 

Azok számára, akik szeretnék a teljes tanulási folyamatot a kezükben tartani, az egyéni 
tanulás jelenti a megoldást, mely a teljes TransIT tananyag elsajátítását a résztvevő saját 
belátásra bízza, különösebb támogatás nélkül. Az útvonal a három fő fejezet teljes 
anyagához, az önértékelési eszközökhöz és a teljes tanulási élményt támogató anyagokhoz 
is hozzáférést biztosít.  



Tanmenet a pilot képzéshez 
A tanmenet meghatározza a képzés szerkezetét, feltüntetve a különböző tevékenységek 
időtartamát, az ajánlott ütemtervet, a szükséges eszközöket stb. 

A képzés 3 részből áll: a bevezetésből, a kompetenciáknak és az ismeretek fejlesztésének 
megfelelő további egységekből, valamint egy záró egységből, amely gyakorlati 
feladatokat, visszajelzést és értékelést tartalmaz.  

A TransIT konzorcium a projekt keretében kihasználta a lehetőséget arra, hogy 
megvitassa, hogyan lehetne még rugalmasabbá és személyre szabottabbá tenni a 
tanmenetet vagy a tanulási útvonalat, ami segíthet a résztvevők érdeklődésének 
felkeltésében és megtartásában.  

A konzorcium ötféle választható tanmenetet javasolt. A pilot projekt az eredeti terv 
szerint jelenléti oktatás formájában valósult volna meg, azonban kénytelenek voltunk 
igazodni a COVID világjárvány miatti új helyzethez. A TransIT projektben részt vevő 
országokban a járványhelyzet bizonytalan és nagyon eltérő. Az itt bemutatott 
különböző tanmenetekkel a kísérleti képzés megvalósításához igyekszünk a lehető 
legjobb lehetőségeket biztosítani. 

1. SZÁMÚ LEHETSÉGES TANMENET  

1. Bemelegítés: cél – a képzési célok megértetése és a résztvevők jó hangulatának 
biztosítása. 

2. Történetek és vezető előadók: cél - az érdeklődés felkeltése.  

3. Tanulságok: cél - a foglalkozás/képzés legfontosabb tanulságainak megértetése. 

4. Képzés (innováció / motiváció / műszaki együttműködés) 

5. Értékelés 

Minden témakörnél ugyanezt a tanmenetet kell megismételni (Innováció / Motiváció / 
Műszaki együttműködés). 



Folyamat bemutatása 

 

2. SZÁMÚ LEHETSÉGES TANMENET  
ELSŐ NAP MÁSODIK NAP HARMADIK NAP 
A TransIT projekt 
bemutatása (1 óra) 
 
Innovációs előadás: (3 óra 
prezentáció + 3 óra egyéni 
munka) 
Mikro-tanulás 
E-tanulás 
Könyv 
 
Értékelés (1 óra) 
 

A TransIT projekt 
bemutatása (1 óra) 
 
Motivációs előadás: (3 óra 
prezentáció + 3 óra egyéni 
munka) 
Mikro-tanulás 
E-tanulás 
Könyv 
 
Értékelés (1 óra) 

A TransIT projekt 
bemutatása (1 óra) 
 
Műszaki együttműködés 
előadás: (3 óra prezentáció 
+ 3 óra egyéni munka) 
Mikro-tanulás 
E-tanulás 
Könyv 
 
Értékelés (1 óra) 

 

3. SZÁMÚ LEHETSÉGES TANMENET 
ELSŐ NAP MÁSODIK NAP HARMADIK NAP 
A TransIT projekt 
bemutatása (1 óra) 
 
Innovációs előadás: (3 óra 
prezentáció) 
Mikro-tanulás 
E-tanulás 
Könyv 
 
Feladatok (3 óra) 

A TransIT projekt 
bemutatása (1 óra) 
 
Motivációs előadás: (3 óra 
prezentáció) 
Mikro-tanulás 
E-tanulás 
Könyv 
 
Feladatok (3 óra) 

A TransIT projekt 
bemutatása (1 óra) 
 
Műszaki együttműködés 
előadás: (3 óra prezentáció) 
Mikro-tanulás 
E-tanulás 
Könyv 
 
Feladatok (3 óra) 



 
Értékelés (1 óra) 

 
Értékelés (1 óra) 

 
Értékelés (1 óra) 

 

4. SZÁMÚ LEHETSÉGES TANMENET 
ELSŐ NAP MÁSODIK NAP HARMADIK NAP 
A TransIT projekt 
bemutatása (1 óra) 
 
Jó példák az innovációra (3 
óra) 
 
Feladatok (3 óra) 
 
Értékelés (1 óra) 

A TransIT projekt 
bemutatása (1 óra) 
 
Jó példák a motivációra (3 
óra) 
 
Feladatok (3 óra) 
 
Értékelés (1 óra) 

A TransIT projekt 
bemutatása (1 óra) 
 
Jó példák a műszaki 
együttműködésre (3 óra) 
 
Feladatok (3 óra) 
 
Értékelés (1 óra) 

 

 

5. SZÁMÚ LEHETSÉGES TANMENET 
ELSŐ NAP MÁSODIK NAP HARMADIK NAP 
A TransIT projekt 
bemutatása (1 óra) 
 
Jó példák az innovációra (3 
óra) 
 
Feladatok (1 óra)  
Platform használatának 
gyakorlása (3 óra) 
 
Értékelés (1 óra) 

A TransIT projekt 
bemutatása (1 óra) 
 
Jó példák a motivációra (3 
óra) 
 
Feladatok (1 óra)  
Platform használatának 
gyakorlása (3 óra) 
 
Értékelés (1 óra) 

A TransIT projekt 
bemutatása (1 óra) 
 
Jó példák a műszaki 
együttműködésre (3 óra) 
 
Feladatok (1 óra)  
Platform használatának 
gyakorlása (3 óra) 
 
Értékelés (1 óra) 

 

JAVASLATOK A KÉPZÉS ÓRARENDJÉRE 
1. lehetőség 
 
1. nap 

9:00 – 9:30 A résztvevők üdvözlése 
Bemutatkozás 

 

9:30 – 10:30 A TransIT projekt bemutatása Előadás 
10:30 – 12:00 Innováció, 1. rész 

- Jó gyakorlatok példái a platformról 
 



12:00 – 13:00 Ebédszünet  
13:00 – 14:30 Innováció, 2. rész 

A bemutatott jó gyakorlatok megbeszélése  
Csoportos 
foglalkozás 

14:30 – 15:00 Összefoglaló, visszajelzés, teszt, értékelés  
 
2. nap 

9:00 – 9:30 Az első nap tanulságainak összefoglalása  
9:30 – 10:30 A platform Motiváció szekciójának bemutatása 

- Mikro-tanulás 
- E-tanulás 
- Hagyományos tanulás 

Előadás 
Csoportos 
foglalkozás 

10:30 – 12:00 Motiváció, 1. rész 
- Jó gyakorlatok példái a platformról 

 

12:00 – 13:00 Ebédszünet  
13:00 – 14:30 Motiváció, 2. rész 

- A bemutatott jó gyakorlatok megbeszélése 
 

14:30 – 15:00 Összefoglaló, visszajelzés, teszt, értékelés  
 
3. nap 

9:00 – 9:30 A második nap tanulságainak összefoglalása  
9:30 – 10:30 A platform Műszaki együttműködés szekciójának 

bemutatása 
- Mikro-tanulás 
- E-tanulás 
- Hagyományos tanulás 

Előadás 
Csoportos 
foglalkozás 

10:30 – 12:00 Műszaki együttműködés, 1. rész 
- Jó gyakorlatok példái a platformról 

 

12:00 – 13:00 Ebédszünet  
13:00 – 14:30 Műszaki együttműködés, 2. rész 

- A bemutatott jó gyakorlatok megbeszélése 
 

14:30 – 15:00 Összefoglaló, visszajelzés, teszt, értékelés  

 

2. lehetőség 
1. nap 

9:00 – 9:30 A résztvevők üdvözlése 
Bemutatkozás 

 

9:30 – 10:30 Bemelegítés   
10:30 – 12:00 Innováció, 1. rész 

- Szakértői előadás 
vendég 

12:00 – 13:00 Ebédszünet  
13:00 – 14:30 Innováció, 2. rész 

- Beszélgetés a szakértővel  
Csoportos 
foglalkozás 

14:30 – 15:00 Tanulság   



2. nap 
9:00 – 9:30 Az első nap tanulságainak összefoglalása  
9:30 – 10:30 A platform Motiváció szekciójának bemutatása 

- Mikro-tanulás 
- E-tanulás 
- Hagyományos tanulás 

Előadás 
Csoportos 
foglalkozás 

10:30 – 12:00 Motiváció, 1. rész 
- Szakértői előadás 

 

12:00 – 13:00 Ebédszünet  
13:00 – 14:30 Motiváció, 2. rész 

- Beszélgetés a szakértővel 
 

14:30 – 15:00 Tanulság  
 
3. nap 

9:00 – 9:30 A második nap tanulságainak összefoglalása  
9:30 – 10:30 A platform Műszaki együttműködés szekciójának 

bemutatása 
- Mikro-tanulás 
- E-tanulás 
- Hagyományos tanulás 

Előadás 
Csoportos 
foglalkozás 

10:30 – 12:00 Műszaki együttműködés, 1. rész 
- Szakértői előadás 

 

12:00 – 13:00 Ebédszünet  
13:00 – 14:30 Műszaki együttműködés, 2. rész 

- Beszélgetés a szakértővel 
 

14:30 – 15:00 Összefoglaló, visszajelzés, értékelés  

 

3. lehetőség 
1. nap 

9:00 – 9:30 A résztvevők üdvözlése 
Bemutatkozás 

 

9:30 – 10:30 A TransIT projekt bemutatása Előadás 
10:30 – 12:00 Innováció, 1. rész 

- Mikro-tanulás 
- E-tanulás 
- Könyv 

Platform 

12:00 – 13:00 Ebédszünet  
13:00 – 14:30 Innováció, 2. rész 

Feladatok  
Példák a 
függelékben 

14:30 – 15:00 Tanulság, értékelés  
 
2. nap 

9:00 – 9:30 Az első nap tanulságainak összefoglalása  



9:30 – 10:30 A platform Motiváció szekciójának bemutatása 
- Mikro-tanulás 
- E-tanulás 
- Hagyományos tanulás 

platform 

10:30 – 12:00 Motiváció, 1. rész 
- Feladatok 

Példák a 
függelékben 

12:00 – 13:00 Ebédszünet  
13:00 – 14:30 Motiváció, 2. rész 

- Feladatok 
Példák a 
függelékben 

14:30 – 15:00 Értékelés  
 
3. nap 

9:00 – 9:30 A második nap tanulságainak összefoglalása  
9:30 – 10:30 A platform Műszaki együttműködés szekciójának 

bemutatása 
- Mikro-tanulás 
- E-tanulás 
- Hagyományos tanulás 

platform 

10:30 – 12:00 Műszaki együttműködés, 1. rész 
- Feladatok 

 

12:00 – 13:00 Ebédszünet  
13:00 – 14:30 Műszaki együttműködés, 2. rész  

- Feladatok  
 

14:30 – 15:00 Összefoglaló, visszajelzés, értékelés  

Gyakorlatok 
A TransIT konzorcium elkészítette a pilot képzésben felhasználandó gyakorlatok részletes 
listáját. A mellékletben az itt felsorolt összes gyakorlat megtalálható. Minden gyakorlat a 
képzés konkrét témájához kapcsolódik, és saját értékelési módszert alkalmaz. A partnerek 
által kidolgozott gyakorlatok, csoportos vitatémák, és forgatókönyv-alapú tanulási 
szimulációk célja az, hogy segítsenek a képzés résztvevőinek az ismeretek megszerzésében 
és tudásuk elmélyítésében. 

A kísérleti képzés során a következő gyakorlatok használhatók: 

• Online kvíz  
• Kvíz  
• Keresztrejtvény  
• Oktatófilm  
• Hat gondolkodó kalap  
• Saját céloldal létrehozása  
• Újraértelmezett Monopoly  



• vezetés és motiváció játék  
• Elmetérkép  
• ERRC  
• Problémák azonosítása és megoldások kidolgozása  
• Szerepjáték 
• Profilozás, interjúkészítés 
• Toronyépítés 
• Innováció motiválása 

 Jó példák 
A TransIT platform olyan sikertörténeteket és jó gyakorlatokat mutat be, melyek a 
résztvevők számára a gyakorlati példákon keresztül megkönnyítik a tanulást és a megértést. 
A Jó példák a pilot képzésben a résztvevők ismereteinek további elmélyítésére szolgáló 
alapként szolgálnak. 

Értékelés 
Mint már említettük, a pilot képzés fő célja az értékelés. A képzés értékelése az információk 
szisztematikus gyűjtését és felhasználását jelenti a már előkészített TransIT képzés javítása 
céljából. Az értékelés által biztosított visszajelzések alapján megállapítható, hogy a TransIT 
képzés elérte-e a kívánt eredményeket, illetve segít a jövőbeli képzésekkel kapcsolatos 
döntések meghozatalában, valamint a projekt során elkészített anyagok részleteinek 
finomításában. 

Az értékelés során a következő kérdésekre kell választ adni: 

1. A TÉMA MEGFOGALMAZÁSA VILÁGOS (Likert-skála: Teljesen egyetért; Egyetért; 
Nem tudja; Nem ért egyet; Egyáltalán nem ért egyet) 

2. A TÉMA MEGFELELŐ KIDOLGOZÁSA (Likert-skála: Teljesen egyetért; Egyetért; 
Nem tudja; Nem ért egyet; Egyáltalán nem ért egyet) 

3. A TECHNIKÁK HASZNÁLHATÓSÁGA (Mikro-tanulás/e-tanulás/hagyományos 
tanulás) (Likert-skála: Teljesen egyetért; Egyetért; Nem tudja; Nem ért egyet; Egyáltalán 
nem ért egyet). 

4. AZ ELŐÁLLÍTOTT ANYAGOK HASZNÁLHATÓSÁGA (Likert-skála: Kiváló; Jó; 
Megfelelő; Rossz; Nagyon rossz) 

5. GYAKORLATOK (Likert-skála: Kiváló; Jó; Megfelelő; Rossz; Nagyon rossz) 

6. CSAPATMUNKA (Likert-skála: Kiváló; Jó; Megfelelő; Rossz; Nagyon rossz) 



7. SZERVEZÉS / IDŐGAZDÁLKODÁS (Likert-skála: Kiváló; Jó; Megfelelő; Rossz; 
Nagyon rossz) 

8. RÉSZVÉTEL / HOZZÁÁLLÁS (Likert-skála: Kiváló; Jó; Megfelelő; Rossz; Nagyon 
rossz) 

9. VEZETŐ ELŐADÓK (Likert-skála: Kiváló; Jó; Megfelelő; Rossz; Nagyon rossz) 

A Google űrlap linkjét ld. a Mellékletekben! 

 

INDIKÁTOROK 
Mennyiségi: 

- 3 napos elméleti és gyakorlati képzés vállalati alkalmazottak számára, gamifikációs 
elemekkel (motivációkezelés), szituációs gyakorlatokkal stb. 

- 1 tanterv 

- 10-15 résztvevő 

Minőségi: 

- a gyakornokok elégedettsége az új módszertannal, értékelő kérdőív eredményei 
alapján 

Ajánlások a pilot képzéshez 
1. A legelső lépésben TransIT-projekt célcsoportjaiból azonosítsuk a különböző 
résztvevőket!  

2. Ismerkedjünk meg az értékelési kritériumokkal! 

3. Tervezzük meg a pilot képzést! 

4. Válasszuk ki és készítsük el a szükséges anyagokat! 

5.   Tervezzünk előre! 

6. Beszélgessünk el/ lépjünk interakcióba a célcsoporttal! 

A pilot képzés megvalósítási terve  
A pilot képzés végrehajtásához kövessük az alábbiakban javasolt lépéseket.  

Először is, tisztában kell lennünk azzal, hogy kik lesznek a résztvevők, akiket meg kell 
céloznunk. A TransIT projektben foglaltaknak megfelelően a 4. oldalon leírt célcsoportra 



kell összpontosítanunk, viszont a TransIT konzorciumot különböző típusú szervezetek 
alkotják, ezért át kell gondolnunk, hogyan fogjuk elérni az előírt célcsoportot saját 
szervezetünk csatornáin keresztül.  

Másodszor, össze kell állítanunk a napirendet. Hogyan fognak tanulni a résztvevők? Milyen 
eszközöket, tevékenységeket, vezető előadókat, játékokat fogunk használni a 3 napos 
kísérleti képzéshez? A Kézikönyv nyilván megfogalmaz néhány javaslatot, de saját 
tantervünket magunknak kell felépítenünk, az általunk oktatott résztvevőkre optimalizálva. 

A harmadik lépés a tervezés. Hogyan fogjuk bemutatni a TransIT projekt során kidolgozott 
„Képzési eszköztár" tartalmát?  

A negyedik lépés az értékelés. Ennek módja szintén benne van a Kézikönyvben, de a 
kérdőívet le kell fordítanunk a saját nyelvünkre. Ez egy nagyon fontos lépés, mivel nem csak 
a pilot képzést kell értékelni, hanem a projekt élettartama alatt előállított anyagok 
minőségét is, ahogyan az a Kézikönyv elején is szerepel. 

Az ötödik lépés a benyomások összegyűjtése. A mennyiségi adatokat a biztosított kérdőív 
segítségével kell összegyűjteni, de a minőségi adatok gyűjtése is fontos, hiszen a pilot 
időszakban vélemények formálódnak és viták zajlanak. 

Ne feledjük, hogy a képzés végrehajtásának módját minden projektpartner saját maga 
választja meg! 

 

 



 

A pilot képzés időrendje 

 



 

1. FÁZIS –2022. március 

2. FÁZIS –2022. március-április 

3. FÁZIS –2022. április-május 

4. FÁZIS – 2022. április-május 

5. FÁZIS –2022. május 

A pilot képzés kialakítása -NUI Galaway 
 

1. A pilot képzés programja 

1.1 Bevezetés 

A TransIT pilot képzési program olyan projektvezetők és vállalkozók számára készült, akik 
intézményeiket át kívánják állítani az Ipar 4.0 szabványra. A pilot képzés az Ipar 4.0 
követelményeinek keretrendszerét mutatja be, amelyet a résztvevők a saját céljaikhoz 
igazíthatnak. A pilot képzés 3 napot vesz igénybe (napi 8 órában). A képzés során a 
résztvevők megismerkednek az Ipar 4.0 szabvánnyal, annak előnyeivel, és azokkal a 
módszerekkel, melyek segítségével majd zökkenőmentesen áttérhetnek a jelenlegi ipari 
szabványról az Ipar 4.0-ra. 

1.2 A program felépítése 

A pilot program 4 fontosabb szakaszból áll: 

1. nap: Az első napon fel kell kelteni a résztvevők figyelmét a program iránt, növelve 
tudatosságukat. Ez a nap 4 fő szakaszból áll.  

a) Bevezető szakasz: A TransIT projekt általános bemutatása, kiemelve a munkaprojekt 
különböző nézőpontjait és a lehetséges tanulságokat. A szakasz másik célja, hogy 
első találkozás lehetőséget nyújtson a TransIT eszköztárral, és a projekt során 
összegyűjtött legfontosabb tanulságokkal. 

b) Központi előadás: Az előadást az Ipar 4.0 szabványok bevezetésében tapasztalattal 
rendelkező vezető előadó tartja, aki elmagyarázza, hogy az ipari szabvány hogyan 
segíthet az intézményeknek különféle vertikális területeik javításában. Az előadás a 
tervek szerint interaktív lesz, ellátja a „bemelegítés” szerepét, valamint a résztvevők 
szükségleteinek felmérését is szolgálja. 

i. Vezető előadó: Nincs meghatározva 
ii. Interakció jellege: Részben interaktív 



 

c) Képzés felépítése: Az előadás felépítése világos kommunikációt tesz lehetővé az 
oktatók és a résztvevők között, és információt biztosít a résztvevők számára a 
teljesítendő eredményekről, a legfontosabb tudnivalókról, és a képzési rugalmas 
jellegéről. Az előadást úgy tervezték, hogy rugalmas és interaktív legyen. 

d) A TransIT eszközkészlet bemutatása: Az 1. nap délutáni előadás a TransIT 
eszköztárat és annak használat mutatja be, az eszközkészletet használatán alapuló 
önértékelési tevékenységeket, valamint az e-tanulás különböző módozatairól szóló 
információkat tartalmaz. 

2. nap: A második nap a résztvevők igényeire és a résztvevők igényeit kielégítő 
műhelymunkára összpontosít. 

a) a) „Érezzünk rá a tömeg hangulatára”: A résztvevők ezen a foglalkozáson 
interakcióba lépnek az oktatók csapatával, és elmondják a foglalkozással 
kapcsolatos elvárásaikat. Ez biztosítja a megfelelő kommunikációt az oktatók és a 
résztvevők között, miközben maximalizálja a program hatékonyságát, illetve 
lehetővé teszi az oktatók számára, hogy kiválasszák a műhelymunkához a 
legmegfelelőbb eszközöket. 

b) Gyakorlati feladatok (1. rész): Az előzőek alapján az előre összeállított listáról 
kiválaszthatók a képzéshez szükséges gyakorlati feladatok. A gyakorlatok során 
fiktív forgatókönyvek és a résztvevők által megosztott valós esetek egyaránt 
felhasználhatók. Az oktatók - a résztvevők engedélyével - megtarthatják a 
műhelymunka során elhangzott érdekes esettanulmányokat a multiplikációs 
eseményeken való felhasználásra. Ez a szakasz délelőtt és délután zajlik, és az 
eszköztárhoz igazodva két részre van osztva. Mindkét rész legfeljebb 3 óra 
hosszúságú. 

i. Innováció-menedzsment: A legjobb gyakorlatokon alapuló képzés és az 
innováció-menedzsment különböző eszközeire épülő műhelymunka. 

ii. Motivációkezelés: A motivációkezelés során követendő legjobb 
gyakorlatokra összpontosít, valamint a hatékony motivációkezelést 
intézményi szinten lehetővé tevő gyakorlatokat tartalmaz. 

3. nap: Az utolsó napon az Ipar 4.0-ra való átálláshoz szükséges technikai eszközökre, 
készségekre és együttműködésre összpontosítunk. 

a) Gyakorlati feladatok (2. rész - Műszaki együttműködés): A műhelymunka a 2. nap 
folytatása, célja pedig az innováció és a motivációkezelés összekapcsolása a 
technikai eszközökkel, valamint az együttműködést célzó megoldások beépítése az 
átmenet hatékonyságának maximalizálása érdekében. A műhelymunka 3 órás 
időtartamra van tervezve. 

b) Képzés lezárása és visszajelzések kezelése: A nap második felében informális és 
interaktív találkozók zajlanak, ahol a résztvevők szabadon érintkezhetnek az összes 
oktatóval. Ezen a foglalkozáson strukturált visszajelzés-gyűjtési módszerek 



 

alkalmazhatók a TransIT eszköztár fejlesztése érdekében, és a multiplikátor 
eseményhez felhasználható ajánlásokat is összegyűjtjük. 

1.3 A program teljes időtartama 

A pilot program a tervek szerint a szüneteket is magukban foglaló napi 8 órás 
foglalkozásokkal összesen 3 napot vesz igénybe. A konkrét képzési tevékenységek 6 és fél 
órában zajlanak, az ebédszünet 1 óra, ezen kívül két 15 perces kávészünettel számolunk. 

1.4 A pilot képzés során gyűjtött adatok 

a) Videofelvétel a képzésről 
b) Jelenléti ív, lehetőség szerint aláírásokkal  
c) Képzés során készített csoportképek 
d) Résztvevők által a műhelymunka során előadott érdekes esettanulmányok (ha 

vannak ilyenek)  
e) Ajánlások 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek 
  



 

1. melléklet: Gyakorlati feladatok*  
1. Oktató videó  
2. HAT GONDLKODÓ KALAP  
3. Saját céloldal (landing page) létrehozása  
4. Újragondolt Monopoly  
5. Elmetérkép  
6. Vezetési és motivációs játék  
7. Hat gondolkodó kalap  
8. Értékek azonosítása  
9. Problémamegoldás  
10. Mit tennél, ha influenszer lehetnél?  
11. Elmetérkép az emberek közti kapcsolat megteremtésére  
12. Keresztrejtvény 
13. Online kvíz 
14. Toronyépítés 
15. Innovátorok motiválása 

  



 

1. gyakorlat 
 

Gyakorlat neve: Oktató videó 

Cél:  

- A tudásanyag és az ötletek összekapcsolása a valós példákkal  
- A storyboard készítés, a narráció és a digitális technológiák alkalmazásával 

kapcsolatos készségek bővítése  
- Gondolkodás, rendszerezés, kreativitás ösztönzése  
- A videó beemelése az értékelésbe elősegíti a „heuréka” pillanatok létrejöttét 

a tanulás során  

Módszer:   

 

Szükséges anyagok/előkészületek:   

- Videókészítés eszközei (mobiltelefon) 
- Videó sablon 

Időtartam:  

- 3 óra 

Gyakorlat bemutatása: 

• 1. rész - koncepció 
• 2. rész – videó elkészítése 

Introduction to 
Movie Education

Definition of the 
general theme
(related to TransIT

kid/learning material)

Presentation of the 
tool

(Template for movie 
education)

Creation of the 
groups (2-3 learners) 
with a leader and a 

moderator

Definition of 
the roles of the 

members of 
the group

Short 
discussion on 
the topic and 

on the 
keywords

Choose a 
title for the 

video

Description of 
the main steps

in the story
Behaviour
Conflict
Change
Location

The story in 
short

(following the 
three acts structure 

- suggestion)



 

 

 

HOGYAN MOTIVLHATÓK A MUNKATÁRSAK A MUNKAHELYEN?  

(MOTIVÁCIÓKEZELÉS) 

Értékelés:    

 

 

Egyéb erőforrások:   

 

 

  

 

 



 

2. gyakorlat 
 

Gyakorlat neve: HAT GONDOLKODÓ KALAP 

 

Cél: 

• Kritikus gondolkodás fejlesztése 
• Kreatív és innovatív gondolkodás fejlesztésének lehetősége  
• Alkalmazkodóképesség és empátia 
• Különböző gondolkodási típusok bemutatása 
• Szerepjáték 

Módszer:  

  A csoportos gyakorlat témájának vagy feldolgozandó problémájának 
meghatározása.  

  Olyan témát/problémát válasszunk, amiről lehet vitatkozni, tehát nincs 
egyetlen helyes megoldása.  

  A téma/probléma legyen kifejthető.  
  A hat gondolkodó kalap így optimálisan kihasználható a különböző 

nézőpontok felfedezéséhez.  

Szükséges anyagok/előkészületek:   

- Hat kalap 

Időtartam:  

- 3 óra 

Gyakorlat bemutatása: 

• 1. rész – Az egyes kalapok szerepeinek világosan érthető meghatározása.  
• 2. rész – Ha minden résztvevő elmondta a véleményét a témáról, akkor 

mindenki megismeri a többiek álláspontját, és megszavazhatják a legjobb 
opciót. 

 



 

Értékelés:    

 

Egyéb erőforrások:   

 

 

  

A moderátor értékeli az ötletek hatékonyságát.  

 

- 



 

3. gyakorlat  
 

Gyakorlat neve: Saját céloldal (landing page) létrehozása 

 

 

 

  

Cél: A Képzési útmutató „Innovációs gondolkodás” témaköréhez kapcsolódó 
tevékenység célja a csoportos ötletelés (brainstorming) egy céloldal 
létrehozására a fogadott bemeneti adatok alapján. A résztvevőknek 
az üzenetüket és a gondolkodásmódjukat igazítaniuk kell az 
átadandó információkhoz, és meg kell választaniuk a megfelelő 
fókuszt és a nyelvi regisztert.  

Módszer: Az elképzelés szerint a céloldal szerkezetét és tartalmát három szempont 
határozza meg: az iparág, a közönség és a megosztandó tartalom. A 
résztvevők kisebb (3-4 fős csoportokban) ötletelnek az adott 
tartalom átadására legmegfelelőbb céloldal kialakításáról. A 
„Gyakorlat bemutatása” különféle iparágakkal, tartalmakkal és 
közönségekkel kapcsolatos információi kijelölik az innovációs 
gondolkodás útvonalát.  

Szükséges anyagok/előkészületek:  Laptop (további információk kereséséhez), 
projektor (a weboldal szerkezetének bemutatásához, amennyiben a 
terv digitális formában készült).  

 

Időtartam: 40 perc 

  



 

 

Szervezet típusa Termék/szolgáltatás Közönség CTA 

Újság 

 
Vezércikk a 

választások legújabb 
fordulójáról  

Haladó 
szellemiségű 

szavazók 

Előfizetés, 
hogy ne 
kelljen a 

Gyakorlat bemutatása: 

 

• 1. rész. A gyakorlat első részében az oktató felkelti a hallgatóság 
érdeklődését: megkérdezi őket, tudják-e, mi az a céloldal. Ha van, aki 
tudja, az oktató átadja neki a szót, hogy az illető megoszthassa a tudását a 
többiekkel.  

• A céloldal definíció szerint az az oldal, ahová felhasználó (illetve a 
marketing elmélet szerinti potenciális vásárló) a külső (többnyire közösségi 
médiában talált) linkre kattintva „megérkezik”. A linkre a felhasználó a 
termékre, szolgáltatásra vagy bármi másra vonatkozó további információk 
reményében kattint.  

• A céloldal (amely olyan, mint egy egyoldalas honlap) legfontosabb részei a 
következők: 
o – Érdekes cím 

- Jó képek 
- termék/szolgáltatás rövid leírása 
- CTA 

• A fentiek miatt a céloldalnak nem csak informatívnak, hanem érdekesnek 
is kell lennie, hogy a felhasználót úgy vezesse végig a teljes tartalmon, hogy 
az a szolgáltatónak a legjobb eredményeket biztosítsa. Az eredmény 
általában valamilyen CTA (Call to Action), vagyis az a tevékenység, amit a 
felhasználótól konkrétan elvárunk, miután felkeltettük a figyelmét a 
tevékenységeinkkel/szolgáltatásainkkal.  

• A gyakorlat első részében az oktató a résztvevőket maximum 3-4 fős 
csoportokba osztja.  

• 2. rész. A második részben az oktató bemutatja azokat a különböző 
szervezeteket, melyek számára a résztvevőknek céloldalt kell készíteniük.  



 

 

Értékelés:    

 

Egyéb  

 tartalmakért 
külön fizetni 

Kereskedelmi Kamara 

 
Tanácsadás az új 

szabadkereskedelmi 
megállapodással 

kapcsolatban 
 

KKV-k kamarai 
tagság  

Non-profit szervezet Új kampány Szponzorok 
 

Adomány 
 

Luxusmárka 

 
Új együttműködés a 

híres 
ékszertervezővel 

 

Igényes 
vevők 

Új ékszer 
vásárlása a 

reklámozott 
kollekcióból 

 

Honnan jött a javasolt felépítés ötlete?  Több ötlet is felmerült? 
Hogyan zajlott az ötletek megvitatása? 
Szükség volt további információkra a közönségről vagy a szolgáltatásról?  
 

 

https://landingi.com/blog/11-examples-b2b-landing-pages/   
 
 

https://landingi.com/blog/11-examples-b2b-landing-pages/


 

4. gyakorlat  
 

Gyakorlat neve: Újragondolt Monopoly  

 

 

Cél: A gyakorlat célja a résztvevők kreatív gondolkodásának ösztönzése egy számukra 
ismerős keretrendszerben, majd végül valami olyan újdonság 
létrehozása, ami megfelel a modern kihívásoknak is. 

Módszer: A gyakorlat csoportosan zajlik.   

Szükséges anyagok/előkészületek: A résztvevőknek irodai eszközökre van szükségük az 
új játék elkészítéséhez, esetleg laptopra, hogy az elkészült játékot 
a többieknek bemutathassák. Szükségük lesz továbbá legalább egy 
példányra a Monopoly eredeti játékszabályából (esetleg az egész 
játékra).   

Időtartam: 50 perc 

Gyakorlat bemutatása: 

• 1. rész: Az oktató a feladatot azzal vezeti be, hogy a Monopoly játékot 
összekapcsolja egy sor mára már elavult értékkel, mint amilyen pl. az extrém 
versengés, a pénzalapú gazdaság vagy a zéró összegű gazdaság.  

•  
A fentiek helyett most a fenntarthatóbb, befogadóbb társadalom 
megteremtése a cél. Emiatt a Monopolyt is meg kell újítani.  
 

• 2. rész: Ezután az oktató részletesen elmagyarázza, hogyan zajlik majd a 
gyakorlat. A cél a Monopoly újragondolása, a fenntarthatóság és a 
befogadás alapján. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy hogy a résztvevők 
újratervezik a játékszabályokat, esetleg magát a táblát, majd végül a 
birtokba vehető tárgyakat is.  

 



 

 

 

Értékelés:    

 

 

Egyéb források:   

 

  

Mindenkit meghallgattatok?  

 

Hogyan fogadtátok az ötleteket? 

 

Hogyan hoztatok létre ötleteket? 

 

Mennyire volt nehéz új ötletekkel előállni?  

 

Hogyan rangsoroltátok az ötleteket? 

https://www.hasbro.com/common/instruct/00009.pdf   

https://www.hasbro.com/common/instruct/00009.pdf


 

5. gyakorlat  

Gyakorlat neve: Elmetérkép 

 

 

 

 

Cél: a lehető legtöbb ötlet és lehetséges megoldás strukturált, logikai alapokon nyugvó 
létrehozása, majd csoportosítása további megbeszélések és 
továbbfejlesztés céljából. A gyakorlat az innovációs 
gondolkodáshoz kapcsolódik, és lehetővé teszi, hogy különböző 
szempontokból közelítsünk meg egy adott kérdést, és elemezzük a 
lehetőségeket, fogalmakat stb. Az elmetérkép olyan szemléltető 
eszköz, amely szavakat, színeket, képeket és grafikákat használ az 
információknak az elme számára könnyen emészthető (és 
inspiráló) formában történő megjelenítésére. A megjelenítési 
forma lényege, hogy az egyes elemek egy közös középpontból 
kiindulva és ahhoz elágazásokkal kapcsolódva jelennek meg. 

 

Módszer: Az iratkapocs lehetséges felhasználásaira vonatkozó ötletek (akár 
100 darab) generálása elmetérkép segítségével és ezek 
csoportosítása az elágazásokban. 

 

Szükséges anyagok/előkészületek:  papír, toll/ceruza, rajzeszközök/online eszközök és 
egy iratkapocs a szemléltetéshez és a kreativitás ösztönzéséhez. 

 

   



 

  

 

Gyakorlat bemutatása: 

• 1. rész – Osszuk a csoportot 4-5 fős csapatokra. Adjuk ki a feladatot: a 
hagyományos formától, mérettől, anyagtól stb. függetlenül a résztvevők 
találjanak ki legalább 100 alkalmazást/felhasználást az iratkapocsra. - 10 
perc. 

• 2. rész – Biztosítsunk papíralapú és/vagy online eszközöket, amelyeket 
a csapatok használhatnak; tegyük a PAPÍRCSOMAGOT a központba. 
Magyarázzuk el, pontosan mi a célunk a 100 alkalmazás/felhasználás 
elérésével. 

- az Iratkapocs gyakorlat fő témái; ezeket ágaztassuk ki az elmetérkép 
középpontjából (ez lehet a lap vagy a képernyő közepén, de akár a 
tetején is). 
- az középpontból induló elágazások egy-egy kulcsszót tartalmaznak 
(egy sorba írva, nyomtatott nagybetűkkel), és csoportokat alkotnak. 
- a kevésbé fontos információk (kisebb ötletek) kisebb ágakkal 
kapcsolódnak a fő ágakhoz. 
- az ágak csomópontokkal összekapcsolt struktúrát alkotnak. 
- a résztvevők online elmetérkép alkalmazásokat (Gitmind, Mindomo, 
Coggle) használhatnak (az otthoni munkavégzés miatt jelentősen 
megnövekedett az erre vonatkozó igény) 

• part 3 – a vita lezárása, néhány nagyobb és kisebb elágazás, valamint a 
legérdekesebb és legkreatívabb ötletek bemutatása - 10 perc. Próbáljunk 
meg új, innovatív koncepciókat levezetni az iratkapocs-használattal 
kapcsolatban. 

Az elmetérkép mint vizuális eszköz használata a különböző „pontok"/ötletek 
strukturálására. 

Az eszköz egyidejű asszociációkat, térbeli stimulációt és csoportosításokat, 
valamint holisztikus rendszerek létrehozását teszi lehetővé, ami rendkívül 
hatékonnyá teszi. Ha a vizuális elemeket mi magunk hoztuk létre, ez aktív 
részvételt biztosít. A létrehozott szemléltetés segítségével kiemelhetjük a 
különösen érdekes területeket is. 

Bemelegítésként is használható a kreatív és az innovációs gondolkodást célzó 
gyakorlatokhoz. 

 



 

Értékelés:    

 

Egyéb források:   

 

Szöveges értékelés: 

Hány ötlet született? Sikerült a 100 ötletet generálni? 

Hány elágazás/elágazás-csoport jött létre? 

Az egész csoport együtt dolgozott vagy saját csapatokban? 

A résztvevők a gyakorlat során alkalmaztak megkötéseket, vagy a folyamat kreatív volt, 
„bármit megengedtek" és szabadjára engedték a fantáziájukat? 

online elmetérkép-applikációk: CANVA, BUBBL, MINDMAPS, MIRO; Gitmind, Mindomo, 
Coggle; https://learningfundamentals.com.au/how-to-mind-map/ 

   



 

6. gyakorlat  
Gyakorlat neve: Vezetési és motivációs játék 

 

Cél: A gyakorlat célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a vezető és a vezetési stílus 
szerepét a csapat motiválásában. További célok: 

• vezetői feladatokra és funkciókra vonatkozó tudás elmélyítése: 

- Stratégiai tervezés 

- Előrejelzés 

- Szervezés 

- Koordináció 

- Irányítás és ellenőrzés 

• a vezetési stílus tanulmányozása (demokratikus, hatalomelvű, együttműködő stb.) 
• a csapatmunka, a kommunikáció, a vezetés stb. szerepének bemutatása. 
• a teljes folyamat követése a feladat végrehajtásának megtervezésétől (cél 

meghatározása) a tényleges végrehajtásig (a cél elérése). 

 

Módszer: Csapatjáték, amelynek középpontjában a vezető áll. A vezető egy olyan építési 
feladatot irányít, melynek paraméterei (struktúra, magasság, méret, 
határidő stb.) előre meg vannak adva. Minden résztvevőnek bekötik a 
szemét. A létrehozandó épületet csak szóban írják le, és a résztvevők 
munkáját is szavakkal irányítják. 

 

Szükséges anyagok/előkészületek: Csapatonként 80-100 darab Lego (vagy egyéb építőjáték) 
kocka, papír, toll  

 

Időtartam: 1 óra: Instrukciók és magyarázatok - 5 perc; Feladat – 40 perc; Vita - 15 perc  



 

Értékelés:    

Egyéb források:   

Eredmények értékelése 

1. A maximális pontszám 100% (a pontszámról az oktató dönt). 

2. 1% levonás minden cm-ért, amivel az építmény kisebb vagy nagyobb az eredeti tervnél  

3. 0,5% levonás minden egyes fel nem használt kockáért. 

 

Kérdések a megbeszéléshez: 

• Milyen volt a tervezési folyamat?  
• Mennyire volt hatékony a kommunikáció a csapatban?  
• Hogyan szervezték meg a döntéshozatali folyamatot? 
• A csapat elérte a célokat és teljesítette a tervet?  
• Ha nem - Mi volt az oka?  

 

Gyakorlat bemutatása: 

Instrukciók: 

• A résztvevőket osszuk 5-6 fő csapatokra. Minden csapat választ egy vezetőt. A cél egy 
építmény megtervezése és megépítése a rendelkezésre álló építőanyagokból. 

• A csapattagok szemét bekötik. A csapatvezetők nem nyúlhatnak az építőkockákhoz, 
csak irányíthatják és vezethetik a csapatot. 

Folyamat: 

• Minden csapatnak ugyanannyi és ugyanolyan építőkocka áll rendelkezésére 
• A vezető dönti el, hogy a kockákat hogyan használják fel, mit építenek, és milyen 

méretekkel (magasság, hosszúság, szélesség). Ezt vagy egyedül, vagy a csapattal együtt 
döntik el (rájuk van bízva). Minden csapatnak 10 perce van a megbeszélésre és a 
tervezésre. 

• Az építési idő 10 vagy 15 perc (a vezető döntése). 
 

      



 

7. gyakorlat  

Gyakorlat neve: 6 gondolkodó kalap 

 

 

 

Cél: lehetséges megoldások generálása a felmerült ötletek alapján, a megoldási 
lehetőségek megvitatása és a legjobb megoldás kiválasztása. A 
gyakorlat az innovációs gondolkodáshoz kapcsolódik, célja, hogy a 
résztvevők képesek legyenek különböző nézőpontokból 
megközelíteni a témákat, és a megadott hat fő gondolkodásmód 
alapján elemezni problémákat, fogalmakat stb. 

Módszer: A Hat gondolkodó kalap módszerben a résztvevők egy adott 
problémát egyszerre csak egy-egy szempontból vizsgálnak meg, így 
a folyamat során többféle érvet, szempontot és lehetőséget meg 
lehet vitatni. A módszer (vagy eszköz) lényege, hogy elősegíti a 
párhuzamos gondolkodást, ami ellentmond agyunk természetes 
működésének (mely szerint mindig a saját álláspontunkat akarjuk 
megvédeni). 

Szükséges anyagok/előkészületek:  színes kalapok/kitűzők, melyekkel kijelölhető, hogy 
ki melyik gondolkodási stílust képviseli  

Kalapok: 

SZÍN JELENTÉS 
KÉK FOLYAMAT 
ZÖLD KREATIVITÁS 
FEHÉR  TÉNYEK 
PIROS ÉRZELMEK 
SÁRGA ELŐNYÖK 
FEKETE ÓVATOSSÁG 

Időtartam: 60 perc (minden szín kb. 10 perc) 



 

 

 

 

A gyakorlat bemutatása: 

• 1. rész – Határozzuk meg a fő kihívást/problémát, melyet a résztvevőknek 
meg kell vitatni, és jelöljük meg a megfelelő színekkel a kalapokat/kitűzőket. 
Magyarázzuk el a gondolkodó kalapok fogalmát és az egyes színek jelentését. 

 
• 2. rész – Moderáljuk a vitát, és gondoskodjunk róla, hogy a résztvevők a 

kalapok színének megfelelően érveljenek, és váltogassák a kalapokat: 

o Kék kalap (folyamat): a moderátor elmagyarázza az alapokat, 
résztvevők pedig kiegészítik. Ebben a fázisban mindenki kék 
kalapot visel. Bár tényszerű információk is elhangzanak, ez nem a 
tényeket képviselő fehér kalapok ideje, hiszen csak a kezdeti 
ötletelés alapjait teremtjük meg. - 5 perc. 

o Zöld kalap (kreativitás): a szabad ötletelés során összeállítható 
a lehetséges megoldások listája. Tipikus ötletelési folyamat, vagyis 
ötletek generálása korlátozások és szabályok nélkül - 10 perc. 

o  Fehér kalap (tények): az ötletekhez (vagyis a megoldásokhoz) 
kapcsolódó tények megbeszélése. (A résztvevők vagy az összes 
ötlethez egymás után megbeszélik a vonatkozó tényeket, vagy a 
"fehér kalapos" résztől kezdve minden egyes ötlethez végigveszik 
az összes kalapot, mielőtt rátérnének a következő ötletre.) - 10 
perc. 

o Piros kalap (érzelmek): a résztvevők megosztják érzéseiket az 
ötletekkel kapcsolatban – 10 perc 

o Sárga kalap (előnyök): az egyes elképzelésekhez kapcsolódó 
előnyök felsorolása -10 perc. 

o Black hat (óvatosság): az egyes ötletekkel kapcsolatos 
kockázatok felsorolása - 10 perc 

• 3. rész – a vita lezárása, és a folyamat összefoglalásaként néhány 
felmerülő megoldási koncepció bemutatása. - 5 perc. 

 



 

 

 

Értékelés:    

 

Egyéb források:   

 

 

 

 

  

Szöveges érékelés 

Melyik kalap volt a „legkényelmesebb" vagyis a résztvevők számára a legmegfelelőbb 
gondolkodásmód? 

Milyen ötletek és megoldások születtek? 

Hogyan működött a folyamat? 

       

     

        

 

 

Edward de Bono: “Six thinking hats”, https://icreate-project.eu/ , 
https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats  

https://icreate-project.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats


 

8. gyakorlat 8 

Gyakorlat neve: Értékek azonosítása 

 

Értékelés:    

 

 

Cél: Értékek azonosításának segítése az Ipar 4.0-ra való átállás során 

Módszer: Használjunk olyan segítséget a tevékenységek rangsorolásához, mint például az 
Eliminate- Raise-Reduce-Create [ERRC, “Megszüntetés – Növelés – Csökkentés - 
Létrehozás”]  

Szükséges anyagok/előkészületek:  - 

Időtartam: 30 perc 

Gyakorlat bemutatása:  

• 1. lépés: Megszüntetés - Azonosítsuk és foglaljuk táblázatba a vállalat vagy a 
projekt azon vonatkozásait, amelyek elavultak és megszüntethetők. 

• 2. lépés: Növelés - Azonosítsuk és foglaljuk táblázatba a vállalat vagy a 
projekt azon vonatkozásait, melyek minőségét a jelenleg elfogadott szint 
fölé kell hozni az ügyfelek optimális kiszolgálása érdekében. 

• 3. lépés: Csökkentés - Azonosítsuk és foglaljuk táblázatba a vállalat vagy a 
projekt azon vonatkozásait, amelyeknél valaminek a csökkentésére van 
szükség (pl. túlfeldolgozás, túlzásba vitt mérnöki munka stb.). 

• 4. lépés: Létrehozás - Azonosítsuk és foglaljuk táblázatba a vállalat vagy a 
projekt azon vonatkozásait, amelyek innovatív megoldásokat igényelnek az 
ügyfelek optimális kiszolgálása érdekében. 

Az értékelés az egyes lépésekben azonosított paraméterek száma és minősége 
alapján történhet. 



 

Egyéb források:   

 

ERRC sablon 

Megszüntetés 
 
Elavult, megszüntethető 
vonatkozások:  

1. …. 
2. …. 
3. …. 

 
 
 

Emelés 
 
Az ügyfelek optimális kiszolgálása 
érdekében javítandó vonatkozások: 

1. …. 
2. …. 
3. …. 

 

Csökkentés: 
 
Vonatkozások, ahol valamit 
csökkenteni kell (pl. túlfeldolgozás, 
túlzásba vitt mérnöki munka stb.): 

1. …. 
2. …. 
3. …. 

 
 

Létrehozás: 
 
Az ügyfelek optimális kiszolgálása 
érdekében innovációt igénylő 
vonatkozások: 

1. …. 
2. …. 
3. …. 

 
 

 



 

9. gyakorlat  
 

 Gyakorlat neve: Problémamegoldás 

 

 

Cél: Problémák azonosítása és megoldások kidolgozása 

  

Módszer: Problémák azonosítása és megoldások kidolgozása lépésről lépésre 

 

Szükséges anyagok/előkészületek:  - 

Időtartam: 1 óra 

Gyakorlat bemutatása:  

• 1. lépés: A csapatok kapnak egy egyszerű forgatókönyvet - pl. milyen 
motivációs problémákkal küzd a szervezet? Hogyan tudunk átállni az Ipar 
4.0-ra?  

• 2. lépés: A csapatok meghatározzák a probléma kiváltó okait. A feladathoz 
olyan eszközök vehetők igénybe, mint az 5W (5 miért) vagy a halszálka-
diagram.  

• 3. lépés: A csapattagok megvitatják a probléma valódi kiváltó okainak 
azonosítását, kategorizálását és egymástól való világos elválasztását. 

• 4. lépés: A csapatok közösen megvitatják a problémákat a lehetséges 
megoldások azonosítása érdekében. 

• 5. lépés: Üzleti korlátok (pl. idő, pénz, készségek stb.) alkalmazása a 
megoldások körének leszűkítése érdekében. 

• 6. lépés: Minden csapat kiválasztja a számára legjobbnak tűnő megoldást. 



 

Értékelés:  

 

Egyéb források  

  

Az értékelés például alapulhat a megtalált megoldások és az 
azonosított alapvető okok arányán. 

 



 

10. gyakorlat  

Gyakorlat neve: „Mit tennél, ha influenszer lehetnél?” 

Cél:  

• Képesség az aktuális társadalmi témákba való bekapcsolódásra 
• Mások befolyásolásának és motiválásának képessége. 
• Képesség a fontos témák kreatív megközelítésére 

 
Módszer: Történetmesélés  

Szükséges anyagok/előkészületek:  Az ENSZ globális céljainak kinyomtatott 
példányai 

https://www.globalgoals.org/ 

Időtartam: 45 perc 

Gyakorlat bemutatása: 

1. A gyakorlat célja: a változás/innováció „vonzóvá" tétele – vegyük rá az  
embereket valamilyen szociális innováció bevezetésére a munkahelyükön. 

2. A résztvevőkből kis csapatokat alakítunk ki (2-3 fő). Minden csapat 
válasszon egyet az ENSZ 17 globális fenntarthatósági célja közül. Ha 
szükségesnek érzik, további információkat is kereshetnek.  

3. A csapatoknak meg kell nyerniük a többieket az adott célnak, és ehhez 
befolyásolási stratégiát kell kidolgozniuk. Erre 25 perc áll rendelkezésükre. A 
stratégiának a következőkre kell épülnie: 

a. A téma személyes vonatkozásainak kiemelése. A csapat mutassa 
meg, hogy a téma miért fontos mindenkinek, éreztesse, hogy az adott 
célkitűzés fontos és valóságos. Az előadás legyen érdekes, a hallgatók 
érezzék magukénak a problémát. 

b. A csapatok használják az "Én és Te is" megközelítést - Legyenek 
kreatívak, és találják meg a közös pontokat.  

c. Alkalmazzák a történetmesélés módszerét, hogy közelebb hozzák a 
történetet a közönségéhez: alakítsák a témát „személyes történetté". 

1. Történetek előadása (max. 3 perc). A csapatok igyekezzenek pozitív 
befolyást gyakorolni a többiekre  

2. Zárás: visszajelzések, tapasztalatok 

 

https://www.globalgoals.org/


 

A gyakorlat célja, hogy újragondoljuk, hogyan tudunk hatni az emberekre, illetve 
hogyan motiváljuk őket az érzékeny témák kezelésére. Az emberek figyelme korlátozott. 
Ahhoz, hogy hatást tudjunk gyakorolni rájuk, fel kell keltenünk az érdeklődésüket, és 
be kell vonnunk őket az adott tevékenységbe.  Mi lenne, ha lenne egy társadalmi 
innovációs ötletünk, és erre munkahelyi kampányt akarnánk szervezni? 

  



 

 

Értékelés:    

 

Egyéb források:   

 

  

Többi résztvevő visszajelzései 

 

https://www.globalgoals.org/   

https://news.un.org/en/story/2015/09/509732-un-adopts-new-global-goals-charting-
sustainable-development-people-and-planet 

 

https://www.globalgoals.org/
https://news.un.org/en/story/2015/09/509732-un-adopts-new-global-goals-charting-sustainable-development-people-and-planet
https://news.un.org/en/story/2015/09/509732-un-adopts-new-global-goals-charting-sustainable-development-people-and-planet


 

11. gyakorlat  

Gyakorlat neve: Elmetérkép az emberek közti kapcsolat 
megteremtésére 

 

 

 



 

 

Cél:  

• Aktív hallgatás és rugalmas gondolkodás ösztönözése 
• Az új témák iránti nyitottság megerősítése, pozitív kapcsolatok kialakítása.  
• A vizuális gondolkodási készségek fejlesztése, az analitikus és a kreatív 

gondolkodás egyidejű támogatása. 
• Vizuális kommunikáció javítása 
 

Módszer: Elmetérkép  

Szükséges anyagok/előkészületek:  flipchart, színes tollak 

Időtartam: 35 perc 

Gyakorlat bemutatása: 

• A gyakorlat a „Mit tennél, ha influenszer lehetnél” gyakorlat kiegészítése. 
• Prezentációja/története bemutatása után az adott előadó megkérdezi a 

hallgatóit, hogy milyen kapcsolódási pontokat fedeznek fel magukban a 
téma iránt. Felkéri őket, hogy gondolkodjanak kimondottan 
személyes/szakmai vonalon, ne foglalkozzanak tőlük távol álló 
kérdésekkel.  

• Minden csapat kiválaszt egy témát azok közül, amelyeket a többi csapat 
előadott, és gyors ötletelés keretében megkeresik saját kapcsolódási 
pontjaikat (5 perc). A feladatról készüljön elmetérkép: 

o A téma kerüljön a flipchart közepére, a felfedezett kapcsolódási 
pontokat pedig a csapat rendezze el körülötte, elmetérképet 
alkotva. 

o Ez az elmetérkép a feladat megoldásának eszköze, tehát ekként is 
kell használni. (10 perc) 

• Saját elmetérképét (szükség esetén átdolgozva, hogy a témával kapcsolatos 
álláspontok könnyedén érthetőek legyenek) minden csapat adja oda a 
többi csapatnak is.   

o Az elmetérképhez a résztvevők használjanak különböző színeket, 
betűtípusokat stb. a szemléltetés hatékonyságának javítására (10 
perc). 

• A gyakorlat végén a résztvevők tegyék fel kérdéseiket (10 perc) 



 

Gyakorlat bemutatása: 

Változó világunkban (különösen a munka világában) a rugalmas gondolkodás és az 
új ötletek iránti nyitottság kulcsfontosságú. A gyakorlat célja, hogy segítsen 
csökkenteni az új helyzetek elutasítását és negatív hozzáállást: megmutatja, 
hogyan kell megkeresni az adott témára vonatkozó kapcsolódási pontokat. Ezen 
kívül a feladat segít a téma által gerjesztett gondolatokat és érzelmeket a 
tudatalattiból tudatos szintre emelni és strukturálni, így a valódi álláspontok 
könnyebben tisztázhatók. 

 

Értékelés    

 

Egyéb források:   

  

Visszajelzés a többi résztvevőtől 

 

Előző gyakorlat 



 

12. gyakorlat  

Gyakorlat neve: Keresztrejtvény 

 

Cél: 

Ipar4.0 kulcsszavak felismerése 

Ipar4.0 kifejezések megértése 

Technikai áttekintés 

Önálló gondolkodás 

  

Módszer:  

A résztvevők keressék meg a rejtvényben elrejtett Ipar4.0 kifejezéseket. A 
fogalmak függőlegesen és vízszintesen is kereshetők, és a lap alján található 
számmal jelölt definíciók alapján kell megtalálni őket. 

 

Szükséges anyagok/előkészületek:   

Nyomtatott keresztrejtvény és toll minden résztvevőnek  

Időtartam:  

15 perc 

Gyakorlat bemutatása: 

Keresztrejtvények kiosztása a résztvevőknek 

Keresztrejtvények kitöltése (a gyorsaság is számít!) 

Kitöltött rejtvények átadása a moderátornak 

Értékelés 



 

 

 

Gyakorlat neve: IO2  

 

Értékelés:    

 

Egyéb források:   

 

 

A moderátor kijavítja a megoldott keresztrejtvényeket. Az nyer, aki a leggyorsabban 
kitöltötte a rejtvényt, és a legtöbb helyes megoldása volt. 

Keresztrejtvény-készítés: https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-
own/crossword/  



 

13. gyakorlat  

Gyakorlat neve: Online kvíz 

 

Gyakorlat neve: IO2  

  

 

Cél: 

Ipar4.0 definíciók megértése 

Technikai áttekintés biztosítása 

Önálló gondolkodás 

  

Módszer:  

A résztvevők keressék meg a rejtvényben elrejtett ipar4.0 kifejezéseket. A fogalmak 
függőlegesen és vízszintesen is kereshetők, és a lap alján található, számmal jelölt 
feladványok alapján kell megtalálni őket. 

Szükséges anyagok/előkészületek: 

IT eszköz internet-kapcsolattal 

Időtartam:  

15 perc 

Gyakorlat bemutatása: 

https://quizizz.com/pro/join?gc=521345 oldal felkeresése 

Kérdések megválaszolása, kifejezések megkeresése 

Értékelés 

https://quizizz.com/pro/join?gc=521345


 

 

 

Értékelés:    

 

Egyéb források:   

 

TransIT Műszaki együttműködés kvíz 

 

1. Milyen célkitűzésekkel rendelkezzen a vállalat? 
 

a. Merjünk nagyot álmodni, és csapjunk is bele. 

b. Csak az árra (legolcsóbb) kell koncentrálni. 

c. Racionális és megvalósítható célkitűzések kellenek, melyek belátható időn belül 
megtérülnek. 

d. Mindent egy lépésben kell megoldani. 

 
2. Miért fontos a pilot (kísérleti) projekt? 

 
a. Általában olcsó, így nem is szükséges eredményeket felmutatni. 
b. Ezen a szinten nem szükséges a vállalat különböző részlegeinek bevonása, és 

konkrét cél nélkül is megvalósítható. 
c. Nem is fontos. 

A moderátor kijavítja a megoldott rejtvényeket. Az nyer, aki a leggyorsabban kitöltötte a 
rejtvényt, és a legtöbb helyes megoldása volt. 

 

Részvétel linkje: https://quizizz.com/pro/join?gc=521345 

https://quizizz.com/pro/join?gc=521345


 

d. A pilot projekt céljai világosak, és magukban foglalják a kompetenciákat, az 
ütemtervet, a tevékenységek listáját, az érintett személyzetet és képzési 
igényeket, a költségvetést és erőforrások biztosítását, a monitoring tervet és a 
mérések lebonyolításának meghatározását, a mérési módszereket és a mérendő 
adatokat. 
 

3. Mi az adaptáció célja? 
 

a. Ha az adaptáció során elért eredmények kielégítőek, a folyamat a teljes 
gyártósoron a megoldás és a jó gyakorlatok bevezetésével folytatódik. 

b. Ha a rendszer már működik, a cél a minőség és a hatékonyság folyamatos javítása 
az adott területet érintő, megfelelő változtatások felülvizsgálatának és 
végrehajtásának megfontolásával. 

c. Ezeknek a terveknek a projektet teljes terjedelmében tartalmazniuk kell ahhoz, 
hogy valóban átfogó digitális átalakulás valósulhasson meg. 

d. A kimenetnek lényegében egy megvalósítási tervnek kell lennie, mérföldkövekkel 
és hozzávetőleges költségvetéssel. 

 
4. Melyek az Ipar4.0 üzemterv szakaszai (5 darab)?  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Helyes ez az ábra? 

 



 

a. Igen. 
b. Nem. 

 
 
 
 
 

6. Hogyan szolgálja a költségmegtakarítást a megelőző karbantartás? 
 

a. A karbantartási követelmények megértése lehetővé teszi a szükséges javítások 
vagy alkatrészcserék megfelelő ütemezését (külső fél vagy saját karbantartói 
kapacitás igénybe vételével). 

b. Ez a fajta karbantartás kevesebb pótalkatrészt igényel. 

c. A megelőző karbantartással nem lehet költségeket megtakarítani. 

d. A megelőző karbantartást ritkábban kell elvégezni, mint a hagyományos 
karbantartást. 

 
7. Hány TRL van az EU-ban? 

 
----------------------------- 

 
8. Mi a TRL? 

 
a. Technológiailag elmaradott terület 
b. Technológiai fejlettségi szint 
c. Helyi befektetések teljes megtérülése 
d. Valós idejű vezetés 

 

Megoldások 

1 = c 

2 = d 

3 = b 

4 = Stratégia, lehetőség, pilot, tanulás, adaptáció 

5 = a 



 

6 = a 

7 = 9 

8 = b 

 



 

14. gyakorlat 

 

Gyakorlat neve: Toronyépítés 

Értékelés:    

 

Cél:  

A gyakorlat a tacit és explicit tudás közötti különbséget mutatja be, és számos 
tudásmenedzsment technikát alkalmaz.  

Módszer: A résztvevők 3 csapatban dolgoznak 

Szükséges anyagok/előkészületek:  
Alapanyagok az építkezéshez, például makaróni, mályvacukor, ragasztószalag, papírlap, olló. 

Időtartam: 45 perc  

Gyakorlat bemutatása: 

Az oktató 3 csapatot alakít a résztvevőkből. A csapatoknak a rendelkezésükre bocsátott 
anyagok felhasználásával tornyot kell építeniük. Minden csapat ugyanazokat az anyagokat 
kapja, ugyanabban a mennyiségben. A csapatok elkezdik az építkezést, azonban 10 perc 
elteltével asztalt cserélnek, és az előző csapat által elkezdett munkát kell folytatniuk. A 
csapatoknak összesen kétszer kell asztalt cserélniük, a cserék közt 10 perc telik el. 

Az első váltásnál a csapatok a másik „projektjének” átvételekor információt cserélnek. (5 perc) 

A második váltásnál a csapatok kitalálják a legjobb módszert a tudásuk átadására, majd leírják 
és végrehajtják azt. 

 

Csoportos megbeszélés, a tacit és az explicit tudás jellemzői, 

Önértékelés, csoportértékelés, kommunikáció, aktív hallgatás, tudásátadás módszerei, 
problémamegoldás. 

 

 

 



 

 

Egyéb források:   

 

 

 



 

15. gyakorlat 

 

Gyakorlat neve: Innovátorok motiválása  

 

Cél: Vállalati keretek közt zajló motiváció szimulálása 

Módszer: Egyéni és csapatmunka   

Szükséges anyagok/előkészületek:    

sablon, flip chart, filctoll stb.  

Időtartam:  30 perc  

Gyakorlat bemutatása:   

A külső motivációt nem szabad lazán kezelni, a gyakorlat erről szól. A gyakorlat során a résztvevőknek egy 
bizonyos összeg szétosztásáról kell dönteniük egy vállalat alkalmazottai között. A jelöltek jellemzőit egy 
táblázatban adjuk meg. 

További utasítások: 

Osszuk ki a résztvevőknek a feladat leírását a jutalomra jogosult jelöltek listájával együtt. A résztvevők saját 
megítélésük szerint egyénileg rangsorolják a jelölteket. 

Hozzunk létre kisebb csapatokat (ideális esetben 3 fő). A csapatok végezzük el ismét a rangsorolást, de most 
már csapatmunka keretében. 

Ezután a résztvevők közösen beszéljék meg az egyes csapatok eredményeit, majd írják le, milyen 
szempontok merültek fel a döntéshozatali folyamat során, és melyek voltak a legnagyobb hatással a 
csapatok végső döntéseire.  

A résztvevők a flipchart/tábla segítségével készítsenek táblázatot, ahol az egyes csapatok felírhatják, hogyan 
osztanák szét a jutalmat. 

A csapatok hasonlítsák össze és beszéljék meg az eredményeiket. 

Például:  

 

 

 



 

 

 

Értékelés:     

 

Egyéb források:   

  

Mindenki egyetért a végső sorrenddel? 

Melyek voltak a fő szempontok a sorrend kialakításakor? 

Mennyire egyezett a csoport véleménye a te egyéni szempontjaiddal? 

         

            

 

 

 

 

 

 

Forgatókönyv leírása 

A Bramblebridge Kreatív Stúdió kreatív vezetője vagy. Csapatod a Sentimentifier nevű 
eszközzel nem rég díjat nyert az éves Innovációs Fesztiválon. A Sentimentifier képes az 
érzelmeket kézzelfogható tárgyakká formálni. Az ünnepség utáni napon kora reggel azt a 
feladatot kaptad a vezetőségtől, hogy innovációs ötleteik száma alapján ossz szét egy 15 
000 eurós összeget azok között, akik részt vettek az eszköz prototípusának 
megvalósításában. 

Az egyes személyeknek járó konkrét összeget te határozod meg. Még az is előfordulhat, 
hogy egy valaki kapja meg a teljes összeget, a többiek pedig nem kapnak semmit. 
Mindannyian összegyűlnek az innovációs létesítmény halljában, és csak a döntésedre 
várják döntését. 

Oszd szét a 15 000 EUR jutalmat a következő alkalmazottak között: 

 

 

     

 

                
       

 



 

Jelölt 
Hány 
ötlete 
volt? 

Ezekből 
hány 

valósult 
meg? 

A 
megvalósult 

ötletek 
mennyi 
profitot 

generáltak a 
vállalatnak? 

Egyéb információk 

Adam 50 8 20 000 EUR Rendkívül kreatív, 
rengeteg ötlete van, 
azonban soha nem 
tartja be a 
határidőket, és ritkán 
jut el odáig, hogy az 
ötleteit meg is 
valósítsa. 

Bert 30 20 8 000 EUR Lelkiismeretes és 
szorgalmas, sokat 
túlórázik, számos 
ötlete van, amit meg 
is tud valósítani, 
azonban a cég nem 
sok hasznot lát 
ezekből. Ötletei 
inkább a kollégák 
hangulatát és a 
munkakörnyezetet 
javítják. 



 

Cecily 20 10 30 000 EUR Sok jó ötlete van, de 
nem csapatjátékos. 
Egyénileg valósítja 
meg az ötleteit, 
legtöbbször még a 
vezetőséggel sem 
konzultál. Sok 
konfliktusa van a 
kollégáival. 

Dave 20 5 40 000 EUR Ötletei közül ügyesen 
választja ki azokat, 
melyek pénzt is 
hozhatnak, kiválóan 
dolgozik. Kár, hogy 3 
hónap múlva elhagyja 
a céget, mert 
külföldre költözik. 

Elizabeth 5 5 30 000 EUR Két gyermeke van, 
most jött vissza a 
szülési szabadságról. 
Minden ötlete kiváló, 
meg is valósítja őket. 
Alaposan és pontosan 
dolgozik, de néha 
elég lassan. 

 

 

 

 



 

 

2. melléklet: Kiadott anyagok* 
- TransIT projekt bemutatása (ppt előadás) 
- Oktató videó bemutatása (ppt előadás) 
- Útmutató a platform használatához 
- TransIT kiadvány 

  



 

3. melléklet: Résztvevők meghívása 
MINTA: 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELRE  

A TransIT projekt az Ipar 4.0 szabványokra való hatékony átállást biztosító innovatív 
tanterveket, oktatási módszereket és képzéseket dolgoz ki, illetve hajt végre. 

Az Ipar 4.0-ra való átálláshoz ideális megoldásokat kínálunk vállalati és iparági vezetők, HR 
szakemberek, KKV-k és szakképzési központok számára. 

A projekt célja egy munkaalapú képzési eszköztár létrehozása a KKV-k műszaki érdeklődésű 
középvezetői számára, ennek révén pedig az Ipar 4.0-ra való átállás irányításához szükséges 
munkaalapú kompetenciák fejlesztése. 

A siker kulcsfontosságú tényezőinek tekintett innováció és a motiváció fejlesztésére 
törekszünk. Ezek révén a lehető legtöbb hozható ki a szervezet dolgozóiból, javulhat az 
innováció és optimálisan kihasználható a HR-potenciál. 

A háromnapos pilot tanfolyam során a résztvevőknek ingyenesen hozzáférhetnek a TransIT 
nyílt forrású oktatási erőforrásaihoz. A tanfolyam innovatív eszközöket biztosít a 
tanuláshoz (Mikro-tanulás, E-tanulás és hagyományos tanulás).   

A program a következő témákat öleli fel: 

1. Innováció 
2. Motiváció 
3. Műszaki együttműködés 

A résztvevők betekintést kapnak az Ipar 4.0-ra való átállás során felhasználható 
legkorszerűbb készségekbe és ismeretekbe, és lehetőségük nyílik arra, hogy ezeket a 
gyakorlatban is kipróbálják, értékes visszajelzéseket biztosítva a TransIT konzorciumának. 

Pilot képzésünkre a következők jelentkezését várjuk: 

• KKV-k középvezetői, akik az Ipar 4.0-ra való felkészülés és átállás 
végrehajtásáért felelősek, vagy részt kívánnak venni a folyamatban; 

• Az ilyen középvezetők irányítása alá tartozó alkalmazottak és csapatok; 
• Döntéshozók és intézményi stratégiák kidolgozói, HR-szakértők; 
• Olyan vállalati ügyfeleknek dolgozó oktatók és képzési intézmények, 

akik/amelyek az innovatív, motiváción alapuló és alkalmazkodó vezetést 
támogatják, és új készségeket és kompetenciákat kívánnak elsajátítani, hogy 
ezeket aztán átadhassák azokat ügyfeleiknek; 



 

• Tanácsadók, coachok és szervezeti pszichológusok, akik közreműködnek a 
vezetői és menedzsment készségek, például az innovációs/motivációs 
kompetenciák fejlesztésében. 

Kérjük, regisztráljon képzésünkre ______ig! A pilot képzés kezdő dátuma _____ 

  



 

4. melléklet: Értékelés 
Google űrlap (az összes partner nyelvén)  

  



 

5. melléklet: Országjelentés sablonja 
Minta 

1. Általános információk 

Helyszín:   

Dátum:  

Dátum és idő:  

Eredmények terjesztése/meghívó az eseményre (mi és hogyan): 

Napirend: 

Tannyag: 

1.1. A résztvevőknek átadott anyagok/információk listája, az anyagok átadásának 
módja: 

1.2. A pilot projekt rövid leírása: 

1.3. A résztvevők száma: 

1.4. A résztvevők profiljának rövid leírása 

2. Pilot képzés végrehajtása: 

2.1. Mi biztosította az aktív részvételt? 

3. Visszajelzés és értékelés 

4. Következtetések és ajánlások 

5. Képek az eseményről 
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