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Nyilatkozat a szerzői jogokról:
A CreatINNES által előállított tartalom a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!
(vagyis „Attribution Non-Commercial Share-Alike”) 4.0 Nemzetközi Licenc alatti jogi védettséget
élvez.
Ez alapján Ön szabadon:
•
•

Megoszthatja – vagyis lemásolhatja és terjesztheti az anyagot bármilyen médiumon és
formátumban, illetve
Adaptálhatja –átalakíthatja, származékos műveket hozhat létre és továbbépítheti az anyagot,
a következő feltételekkel:
o Tulajdonítás (Nevezd meg!) – Fel kell tüntetnie a műhöz kapcsolódó szerzői információkat és
a webcímet, ahol a licenc található, és jeleznie kell, hogy történtek-e változtatások a mű
eredeti formájához képest. Megteheti ezt bármilyen ésszerű módon, de semmilyen formában
nem sugallhatja, hogy a licenciaadó egyetért önnel vagy az eredeti mű felhasználásával ön
által.
o Kereskedelmi felhasználás tiltása (Ne add el!) - Az anyagot nem használhatja fel
kereskedelmi célokra.
o Megosztás hasonló módon (Így add tovább!) - Ha az anyagot átdolgozza, átalakítja vagy
továbbépíti, származékos művet hoz létre belőle, az így létrehozott művet csak ugyanazon
licenc alapján terjesztheti, mint amely oltalma alatt az eredeti mű is áll. Vagyis a mű csak a
jelenlegivel megegyező, vagy azzal csereszabatos licenc alatt terjeszthető.

Felelősségi nyilatkozat
A CreatINNES képzési programot a szerzők vegyes képzési – vagyis blended learning –
programként fejlesztették ki, amely ötvözi az e-tanulást (az online tanulási módokra és
forrásokra támaszkodó független tanulást) és a képzett oktató által irányított, személyes
részvételre épülő tanórai tevékenységeket.
A jelen modul részegységeit úgy tervezték, hogy a tanulók számára a modul témájához
kapcsolódó legfontosabb ismereteket adják át, összhangban a CreatINNES 1. számú
projekttermékének (Intellectual Output 1) keretében végzett elemzések eredményeivel.
Az itt rendelkezésre bocsájtott tanulási tartalom célja az önálló tanulás elősegítése. A
tananyag nem azzal az igénnyel készült, hogy a témához kapcsolódóan valamennyi
lehetséges szempontot, megközelítési módot és kérdést lefedjen vagy akár csak
felvessen.
A felhasználók kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy rendelkezésükre állnak
az „online campus” és a modulok használatához szükséges hardverek, szoftverek,
telekommunikációs berendezések és internetes szolgáltatások.
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A képzés leírása
A design thinking (magyarul design gondolkodás) egy adaptálható és iteratív
megközelítés, ezért hihetetlenül hasznos a startupok számára fejlődésük minden
szakaszában – akár frissen induló vállalkozásról van szó, akár olyanról, ami már
rendelkezik sikeres termékkel, sőt üzleti modellel.
Bármilyen fejlődési szakaszban előfordulhat, hogy szemben találjuk magunkat egy
problémával, amit nem tudunk pontosan definiálni. A startup építési folyamat legelején
például könnyen előfordulhat, hogy nehézségekbe ütközik az ember az általa fejlesztett
megoldás pontos megfogalmazásával. Amikor pedig már előrehaladottabb stádiumban
járunk, nemegyszer előfordul, hogy érzékelünk egy súrlódásipontot, de mégsem tudjuk
jól megfogni, hogy mi az.
A jelen vegyes képzési modul a design thinking módszertanába vezeti be önt, amely a
felfedezés és probléma megértés egyik leginkább bevált módszertana – amely azokban
az esetekben különösen hasznos, amikor meg kell értenie vagy határoznia valamit, amit
nem tud megfogalmazni. Ez egy konkrét lépések egymásutánjából álló módszertan,
amely segít pontosabban lehatárolni és megérteni a problémát, és számos kreatív
megoldást kínál a problémák megoldásának gyors és iteratív megtalálásához.
Ez azért is előnyös, mert ehhez a módszertanhoz nem kell tervezőnek, „dizájrnernek”
lennie, sőt a csapatában sincs feltétlenül szükség egy tervezőre, dizájnerre. Csak
nyitottnak kell lennie a folyamatra, emberközpontú és kreatív hozzáállással kell
rendelkeznie, és vágyakoznia kell a probléma kreatív megoldására.

A képzési modul céljai
Ez a modul a design thinking-et egy olyan hatékony eszközként mutatja be, amely a
problémák és kreatív célkitűzések azonosítása által elősegíti az innovációt és ezáltal a
gazdasági növekedést. Ha a design gondolkodást folyamatnak tekintjük, akkor a fő
hangsúly a legfontosabb szempontok egyikére kerül: hogyan lehet hatékonyan
felhasználni az empátiát a design gondolkodásban, hogyan lehet alaposan megérteni a
felhasználó pontos igényeit, és hogyan kell egy bizonyos problémára összpontosítani,
az ötletelés legnépszerűbb módszereit felhasználva, mint például a brainstorming-ot, a
braindumping-ot, a gondolattérképet (mind mapping), vázlatkészítést és mozgást,
valamint a prototípus készítést. Ezenkívül megismerhet néhány hasznos tippet és
trükköt, amelyek segítenek szabadjára engedni kreatív tehetségét, hogy azáltal gyors és
hatékony megoldásokat találjon az ön előtt álló problémákra. A modul segít megérteni
az ötletelés folyamatát, valamint a konkrét korlátozások alatt végzendő termék/szolgáltatásfejlesztést. Ezen felül az olyan népszerű design thinking szlogeneket fog
tanulmányozni, mint a „a dobozon kívüli gondolkodás” és a „a dobozon belüli
gondolkodás”. Végül szó lesz az ön által épített termék/szolgáltatás alapváltozatának
elkészítéséről, amely lehetővé teszi, hogy valamilyen kézzelfogható módon mutassa be
ötletét, ahelyett, hogy csak absztrakt módon beszélne róla.

4

Célcsoportok
•
•
•
•
•

az idegenforgalmi szektorban és a fintech iparban tevékenykedők
a kulturális és kreatív iparban (CCI) dolgozó szabadúszók
a CCI szektorban működő startup cégek
vállalkozók, akik marketing és disztribúciós tevékenységeik során szeretnék
felhasználni a kreativitást
regionális ökoszisztéma építők

A modul által fejlesztett kompetenciák és készségek
Miután tanulmányozta ezt a modult,
-

-

meg fogja érteni a design thinking folyamat jellegét, és élesebbé válnak
problémamegoldó készségei.
képes lesz hatékonyan fejleszteni innovatív termékeket és szolgáltatásokat a design
thikning használatával.
képes lesz arra, hogy motiváljon másokat, hogy kreatívabban és együttműködőbben
gondolkodjanak és dolgozzanak. Megismer technikákákat, amelyek segítenek önnek
és csapatának legyőzni a kreativitás gyakokran felmerülő akadályait.
megtanulja, hogyan kell átérezni és megérteni az ügyfelek igényeit, meghatározni a
pontos problémát, hatékonyan ötletelni, és az ötletét megfoghatóvá tenni.

Képzési módszer
A CreatiNNES tanulási filozófiája egy egyedülálló, a tanulók aktív részvételét és
elmélyedését szolgáló képzési módszer, amely a következő elemekre épül:
• rövid, magas intenzitású tanulási szakaszok gondosan strukturált tartalmak mentén
• a bevontság és elmélyedés érzete, a cselekvés és a tudatosság egyesítése
• a tanulás folyamata a tanulók saját irányítása alatt áll, ezt segítik a modul végén
található feladatok is
• a hangsúly a tanulás élvezhetőségén és a további érdeklődés felkeltésén van.
A CreatINNES egy interaktív képzési megközelítés:
• a modulok az önálló tanulást segítő oktatási anyagok
• melyek alapul szolgálhatnak a képzett oktatók által a moodle.creatinnes.eu interaktív
online képzési platformra támaszkodva tartott offline személyes oktatásokhoz.
Eltérően a hagyományos tantermi oktatástól, ahol az oktatók folyamatos útmutatással és
feladatokkal látják el a tanulókat, a CreatINNES kontextusában a tanulók maguk vállalják
fel a tanulási folyamat irányításának és a saját időgazdálkodásuknak a felelősségét.
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Képzési tartalom
1. témakör Az empátia, mint első lépés
Címkék:
Design gondolkodás, probléma definiálás, kutatás, kreativitás, empatizálás
1. témakör - Bevezetés

Ez a fejezet a design gondolkodást (design thinking) egy olyan hatékony eszközként
mutatja be, amely a problémák és kreatív célkitűzések azonosítása által elősegíti az
innovációt és ezáltal a gazdasági növekedést. Ha a design gondolkodást
folyamatnak tekintjük, akkor a fő hangsúly a legfontosabb szempontok egyikére
kerül: hogyan lehet hatékonyan felhasználni az empátiát a design gondolkodásban.
Sorra vesszük a különféle típusú empátiák használatának fő előnyeit, valamint a
kérdéseket, amiket fel kell tennünk, hogy empátiát tudjunk tanúsítani. Számos példát
fogunk felhozni annak érdekében, hogy elemezni tudjuk az empátiát, mint alapvető
készségek együttesét, amely segít megérteni a másik fél érzéseit, érzelmeit,
szükségleteit és problémáit.
„A design egy olyan dolog, amit nem tarthat a kezében. Merthogy nem is egy dolog. Hanem
egy folyamat. Egy rendszer. Egy gondolkodásmód.
Bob Gill, Graphic Design as a Second Language
A design egy bonyolult kreatív folyamat, és a design gondolkodás az utazás minden
szakaszában jelen van az ügyféllel az elkészült munkáig. Különböző megoldások
készíthetők bármilyen brief-re, és ezek nagyban eltérhetnek a kreativitás, a praktikum és a
költségvetés szintje alapján (Ambrose & Harris, 2010).
A design gondolkodás mint folyamat
A mai rendkívül kompetitív világban az embernek sok készséggel kell rendelkeznie ahhoz,
hogy kiemelkedő és sikeres legyen. Ezen készségek egyike a gyors, hatékony és
eredményes problémamegoldó módszerek megtalálása – ezt a készséget testesíti meg
design gondolkodás. A design olyan folyamat, amely egy brief-et vagy specifikációt
késztermékké vagy tervezési megoldássá alakít. A design folyamat öt szakaszból áll:
problémadefiníció, kutatás, ötletelés, prototípus készítés és tesztelés.
Bár a kreativitás a design alapvető eleme, a design gondolkodás olyan tevékenység, amely
gazdasági és kreatív célokat egyaránt szolgálhat. A folyamat számos lehetséges megoldási
alternatívát keres, és különféle technikákat vagy mechanizmusokat alkalmaz, amelyek arra
ösztönzik a résztvevőket, hogy kreatív vagy innovatív megoldásokra törekedjenek és a
dobozon kívüli gondolkozzanak.
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1. kép: A design gondolkodás mint folyamat
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people A felhasznált fotót a
rawpixel.com - www.freepik.com készítette
Az empátia használata a design gondolkodásban
Mielőtt elkezdenénk a folyamatot, az empátia segítségével el kell érnünk azokat az
embereket, akiknek tervezünk (problémák megoldása). A Meriam-Webster szótárában
(„Meriam-Webster”) meghatározza az empátiát, mint „egy szubjektív állapot képzeletbeli
kivetítését egy objektumba, úgy, hogy az objektum látszólag beleférjen”. Az értelmes
újítások létrehozásához tudnunk kell, hogy ügyfeleink hogyan kezeli az életükkel.
Ezenkívül három nagyon hasznos kérdést kell figyelembe venni a sikeres átélés érdekében:
1. Mit érez az ügyfél?
2. Milyen cselekedetek jelzik ezeket az érzéseket?
3. Hogyan nevezhetjük meg szavakkal ezeket az érzéseket?
Annak érdekében azonban, hogy konkrétabbak legyünk és kiváló eredményeket érjünk el,
megkülönböztethetjük az empátia következő típusait (Gasparini 2015):
1. Érzelmi empátia - pontosabban megmagyarázza, hogy az ember hogyan érzi azt,
amit kliensei érzelmi szinten átélnek (ösztönös, affektív, megosztott). Lehetővé teszi
az ember számára, hogy megossza egy másik ember érzéseit. Ez a fajta empátia
meglehetősen releváns, ha az együttérző emberi viselkedésről folytatott informális
megvitatásáról van szó. ("Az érzelmi és kognitív empátia pszichológiája"). Például ez
egy természetes válasz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megjósoljuk,
pontosan milyen érzelmeket él át a másik fél, hogy kitaláljunk néhány kimondatlan
szót is stb. Az érzelmi empátia kulcsfontosságú készség a megfelelő döntések
meghozatalában.
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2. kép. Érzelmi empátia
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people A fotót a pressfoto www.freepik.com készítette
2. Kognitív empátia - egy személy megértést szerez arról, hogy mások hogyan
tapasztalhatják meg a világot az ő szempontjukból. Más szavakkal, az ügyfelek
gondolkodásmódjának megértésére utal. Ez a fajta empátia rendkívül hasznos lehet
a tárgyalásokon, annak köszönhetően, hogy tudjuk, mit akar a másik fél. Például az
ügyfélcég súlyos pénzügyi problémákat tapasztal. Emlékszik, néhány évvel ezelőtt
már nagyon hasonló problémákat tapasztalt. Ahelyett, hogy valami apróságot
mondana, mint „Ne aggódjon, minden rendben lesz”, hadd tudassa vele, hogy
mélyen megérti, hogy pontosan mit érez most. Korábbi tapasztalatai alapján
beszéljen konkrét intézkedések megtételéről és magyarázza el a lehetséges
forgatókönyveket. A tervezők használhatják az empátiát, hogy betekintést nyerjenek
a felhasználók igényeibe, és ennek során tájékoztassák a tervezési folyamatot.

3. kép: Kognitív empátia
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business". A fotót készítette:
yanalya - www.freepik.com
Például egy design gondolkodási folyamatban a design csapat összes résztvevőjének
empatikusnak kell lennie a felhasználókkal, akiknek terveznek a releváns megoldások
létrehozása érdekében. A kognitív empátia megközelítésével a tervezők különböző
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módszereket alkalmaznak e kompetencia és átlátás felépítésére, lehetővé téve számukra,
hogy a felhasználók igényeit prioritásként kezeljék, és kívánatosabbá tegyék a folyamat
eredményeit. Ezenkívül a tervezők számos megközelítést alkalmazhatnak értékes kognitív
empatikus betekintések összegyűjtésére, például egy viselhető orvosi eszköz (pl. Távoli
szívmegfigyelő eszköz) felhasználása egy adott időtartamra lehetővé tenné a design csapat
számára, hogy megértse, mit érez az eszközt viselő személy a mindennapi helyzetekben.
Ezért tanácsos elkészíteni az úgynevezett „élményprototípust” (Gasparini 2015). Például a
munkahelyre vezetés, a buszozás vagy az evés olyan könnyű feladat, amelyet különleges
igényű (pl. fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű) személyek számára rendkívül nehéz
végrehajtani. Ezután a tervező csapat betekintést nyerhet abba, hogy mennyire nehéz
elvégezni ezeket az egyszerű feladatokat, és megértéssel szerezhet empátiát.
Ezért arra a következtetésre juthatunk, hogy az empátia hiánya súlyos problémákat okozhat
a design gondolkodás következő szakaszaiban.
Összefoglalva, a design gondolkodás egy emberközpontú folyamat, amelynek célja a
felhasználók problémáinak, kihívásainak és igényeinek megértése, sőt megjósolása is. Az
empátia ismeretében könnyen megtervezhetjük a design gondolkodási folyamat következő
szakaszainak alapjait, melyeket felfedezhet a következő témakörökben.

Hivatkozások az 1. témakörben:
Ambrose G, Harris P (2010), Design Th!nking, Szerzői jog © AVA Publishing SA 2010
Gasparini A (2015), Perspective and Use of Empathy in Design Thinking, ACHI 2015: The
Eighth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions.
Meriam-Webster. letöltve innen:https://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy
The Psychology of Emotional and Cognitive Empathy. Letöltve: https://lesley.edu/article/thepsychology-of-emotional-and-cognitive-empathy

2. témakör: Problémadefiníció és kutatás
Címkék:
Együttérzés; probléma meghatározás; nézőpont; kutatás; kvalitatív; kvantitatív;
problémamegállapítás; elsődleges kutatás; másodlagos kutatás;
2. témakör - Bevezetés
Ez a fejezet az empátia és a problémadefiníció közötti átmenetet járja körbe. Lehetővé teszi
a tanulók számára, hogy jobban megértsék a problémadefiníció („Define”) szakaszt, mint a
design thinking folyamat alapvető szakaszát. A design gondolkodóknak nagyon
pontosaknak kell lenniük, amikor értelmezik a felhasználó igényeit, és azpk alapján egy
bizonyos problémára összpontosítanak. A kiválóság elérése érdekében nagyon ajánlott az
összegyűjtött információkat egy falon megjeleníteni. A hallgatók megismerkednek a
„nézőpont” megközelítéssel és a Five Whys technika használatával – egy erőteljes,
kérdésalapú stratégiával, amely segít a design gondolkodóknak a probléma
megfontolásában és a kiváltó okig történő elmélyülésében. Ezenkívül néhány valós példát is
megemlítünk. Végül megvitatjuk a kutatás elsődleges és másodlagos típusait.
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Átmenet az empatikus módból a problémadefiníciós módba
Amikor az empátia stádiumából a következtetések levonásába lépünk, az összes
összegyűjtött információt fel kell dolgoznunk ahhoz, hogy megértsük a kihívás mibenlétét.
Ezért fontos jól kiválasztanunk a megfelelő módszertant, amely lehetővé teszi a probléma
gyökerének megtalálását. A kicsomagolás egy esély arra, hogy elindítsuk ezt a folyamatot –
hogy megosszuk a találtakat tervezőtársainkkal, és a fontos részeket vizuális formában
rögzítsük. Nagyon ajánlott az összegyűjtött információkat vizualizálni egy falra, ahol
kapcsolatokat kezdhet létrehozni – a felhasználói út illetve tapasztalatok térképeit - bármi,
ami benyomásokat és információkat rögzít az ügyfelekről.
A tervezési folyamat problémadefiníciós módja arról szól, hogy világosságot és fókuszt
adjon a tervezési térnek.

1. kép: Mód meghatározása
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/backgroundMsgstr "A macrovector által
létrehozott háttérvektor - www.freepik.com
A Define mód célja egy értelmes és kivitelezhető problémamegállapítás kidolgozása - ezt
nevezzük szempontnak. Ennek útmutatásnak kell lennie, amely az adott felhasználó
meglátásaira és igényeire összpontosít. További tevékenységeinek kapcsolatban kell állniuk
az információk szintetizálásával az összefüggések és minták felfedezése érdekében.
(Bevezetés a design gondolkodási folyamat útmutatójába, Stanford d.iskolája)
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Az öt miért
Egy másik kérdésalapú stratégia, az „öt miért” technika segíthet a probléma valódi
megértésében és a kiváltó ok megismerésében. Miután azonosította a kiváltó okot, van
valami, amellyel cselekedhet - valahol a problémamegoldási erőfeszítések
összpontosítására (Hogyan definiálhatunk egy problémamegállapítást: Útmutató a tervezési
gondolkodási folyamat második lépéséhez, 2019.01.14.) ).

2. kép: Az öt miért
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people"Az emberek vektorát a
pikisuperstar készítette - www.freepik.com
Vegyünk egy példát egy fiatal dolgozó szakemberre, aki egészséges életmódot szeretne
folytatni, ami napi sportot jelent, de ezt nehezen tudja megtenni. A probléma lebontásához
és a kiváltó ok eléréséhez az „öt miért” használatával a következőket teheti:
1) Miért nem kezdett el napi szinten sportolni? - Sportolni akar, de nem tudja, hogyan
kezdjen.
2) Miért vonakodik részt venni a sporttevékenységekben? - Nincs sportkultúrája.
3) Miért gyenge a sportkultúrája? → Soha nem tanult sportot tanítványa óta.
4) Miért nem sportol? → Nincs ideje sportolni.
5) Miért nincs ideje? → hosszú órákat dolgozik és kimerült.
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3. kép: A kiváltó ok: időhiány
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business"Üzleti fotó készítette: yanalya
- www.freepik.com
A kiváltó ok itt az időhiány, ezért megoldása a hatékonyságra és a kényelemre
összpontosíthat, pl. szünetében vagy a munka befejezése után néhány sporttevékenységet
beiktatni az irodába. Végső problémamegállapítása körülbelül így nézhet ki: „A fiatal dolgozó
szakembereknek gyors, kényelmes megoldásra van szükségük a sportoláshoz”.
A „Define” mód nemcsak a bonyolult kihívások meghatározására alkalmazható, hanem
néhány napi tevékenységben is, amikor megpróbál megoldani bizonyos társadalmi
problémákat. Az „Innovate or Die Pedal Machine Contest” jó példa (Brown 2009). A Google
összefogott a Specialized kerékpáros céggel, hogy létrehozzon egy tervpályázatot,
amelynek szerény kihívása az volt, hogy a kerékpáros technológiát használja a világ
megváltoztatására. Néhány hétig tartó ötletgyűjtés és prototípus-készítés során a csapat
meghatározhatott egy aktuális kérdést (a fejlődő országokban 1,1 millió embernek nincs
hozzáférése tiszta ivóvízhez), számos alternatív megoldást fedezhet fel, és létrehozhat egy
működő prototípust: Az Aquaduct - egy emberi meghajtású tricikli, amelyet az ivóvíz szállítás
közbeni szűrésére terveztek, most a tiszta víz innovációjának előmozdítása érdekében járja
a világot.

4. kép: Az Aquaduct
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Forrás: Inhabitat. Az Aquaduct Bike tisztítja a vizet, miközben pedálozik a felhasználója.
https://inhabitat.com/aquaduct-bike-purifies-water-as-you-pedal/
A későbbiekben, a 3. modul (Vizuális márkaépítés) 1. témakörében (A brief), részletesen
megvitatjuk a brief pontos formátumát és a kapcsolódó jellemzőket.
Kutatás
Miután meghatározták és elfogadták az előadást, a következő ötletfázisban elkezdheti
keresni azokat az információkat, amelyek hasznosak lehetnek a kreatív folyamat során.
Általános vélemény, hogy a kutatás lehet kvantitatív vagy kvalitatív. A kvantitatív jellemzőket
az jellemzi, hogy számok segítségével rögzítik az információkat, például a nyomást, a hajlító
erőket, a népsűrűséget, a költségindexeket stb., Vagy a kvalitatív információkat, valamint
információkat arról, hogy az adott felhasználói csoport mit vásárol vagy fogyaszt, és milyen
az életmódjuk. A minőségi adatokat nem lehet pontosan mérni és megszámolni, és
általában szavakkal, nem pedig számokkal fejezik ki őket. Lényegében emberi
tevékenységek és tulajdonságok, mint például ötletek, szokások, szokások, hiedelmek.

5. kép: Kutatás
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/backgroundMsgstr "Háttérképet az ijeab
készítette - www.freepik.com
Ez magában foglalja az olyan tényezőket, mint az oktatás, a karrier, az üdülési célpontok, a
zenei ízlés, a törekvések és így tovább. (Ambrose és Harris, 2010). Az adatgyűjtésnek
azonban két típusát különböztethetjük meg:
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6. kép: Elsődleges és másodlagos kutatás
Forrás: Petyo Budakov
1. Elsődleges kutatás
A kutatás elsődleges forrása a korábban ugyanazon vagy hasonló ügyfelekkel folytatott
projektek tanulási szakaszában keletkező visszacsatolás. Az ilyen visszajelzések
kiindulópontot jelentenek azzal kapcsolatban, hogy mi működött és mi nem működött egy
adott célcsoporttal.
2. Másodlagos kutatás
A szekunder kutatás általános másodlagos forrásokból, például fogyasztói piackutatási
jelentésekből nyert információ. Ezek adják az adott piacok és piaci szegmensek demográfiai
bontását és történelmi teljesítményét, és világos képet nyújtanak a piac szerkezetéről.
Ajánlások további olvasásra
Javasoljuk a 3. modul (Vizuális márkaépítés) 1. témakörének (A brief) elolvasását, ahol
részletesen megismerkedhet a brief formátumával, a kapcsolódó jellemzőkkel és
sajátosságokkal.
Hivatkozások a 2. témakörben:
Ambrose G, Harris P (2010), Design Th!nking, Copyright © AVA Publishing SA 2010
Brown T, (2009) Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and
Inspires Innovation, ISBN-10: 9780061766084, Publisher: HarperBusiness, pp.22
An introduction to design thinking process guide, Stanford’s d.school (n.d.). Hasso Plattner.
Institute of Design at Stanford (https://dschoolold.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuid
eBOOTCAMP2010L.pdf).
How To Define A Problem Statement: Your Guide To The Second Step In The Design
Thinking Process, Emily Stevens, 14.01.2019, https://careerfoundry.com/en/blog/uxdesign/stage-two-design-thinking-define-the-problem/.
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3. témakör. Ötletelés
Címkék:
Ötletelés; tervezés; brainstorming; braindumping; gondolattérképezés; mozgalom; vázlat
készítése; a dobozon kívüli gondolkodás, dobozon belüli gondolkodás;
3. témakör - Bevezetés
Ez az témakör az ötletelés stádiumáról szól, amikor a folyamat a problémák azonosításától
átfordul a hatékony megoldások létrehozására. Megismerheti a z ötletelés legnépszerűbb
módszereit, mint például: brainstorming, braindumping, gondolattérkép, vázlatkészítés és
mozgás. Ezenkívül megismerhet néhány hasznos tippet és trükköt, amelyek segítenek
szabadjára engedni kreatív tehetségét, hogy azáltal gyors és hatékony megoldásokat
találjon az ön előtt álló problémákra. A modul segít megérteni az ötletelés folyamatát,
valamint a konkrét korlátozások alatt végzendő termék-/szolgáltatásfejlesztést. Ezen felül az
olyan népszerű design thinking szlogeneket fog tanulmányozni, mint a „a dobozon kívüli
gondolkodás” és a „a dobozon belüli gondolkodás”. Példákon keresztül eljut az ötletelés
fogalmának és gyakorlatának lényegéhez, ami egy fontos állomása a design thinking
folyamatának.
A dizájn bizonyos igényeknek megfelelő ötletek létrehozására, fejlesztésére és
megvalósítására összpontosít (Shanna és mtsai 2016). Azt a stádiumot, amikor a dizájnerek
különböző alternatívákat vetnek fel és hasonlítanak össze ötletelésnek (ideation) nevezzük.
Azért ötletelünk, hogy a problémák megfogalmazásának stádiumából átléphessünk a
hatékony megoldások létrehozásának a stádiumába.

1. kép: Ötletelés - Átmenet a probléma definíciótól a hatékony megoldások létrehozásába.
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/infographic">Infographic vector by
starline - www.freepik.com, szerkesztette: Petyo Budakov
Az ötletelés alkalom arra, hogy a képzeletével ötvözze a problémateret és az embereket,
akiknek a fantáziájával megoldási koncepciókat generál. Ez az egyik legfontosabb szakasz
a folyamatban, ahol minden szintű szakértelemmel rendelkező tervezői gondolkodók
küzdenek a megvalósításban a kreatív megoldások mennyisége és sokfélesége. Ezért
elengedhetetlen a megfelelő technika kiválasztása a kreativitás felszabadítása érdekében.
Az egyik legnépszerűbb technika ebben a szakaszban a brainstorming (ötletbörze), amely
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arról szól, hogy számos ötletet generáljon a tapasztalatai alapján. Az ötletbörze egy
tervezési gondolkodásmód, és megvan a maga sajátossága. Nagyon ajánlott, hogy a
csoportban mindenkinek legyen alkotói szabadsága.

2. kép: Ötletgyűjtés
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business"
Üzleti fotó készítette: rawpixel.com - www.freepik.com
Egy ebédszünetben vagy egy más, körülbelül egy órás időszak alatt tartson ötletgyűjtést,
amely az előző szakaszban feltárt néhány igényre összpontosít. Vegyen be munkatársait az
ötletgyűjtésbe, és a folyamat megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy mindenki jól érzi-e
magát és energiát érez (Design Thinking In a Day, 2018).
A következő gyakorlatokat alkalmazhatja az ötletbörze hatékonyságának növelése
érdekében:
1. Kerülje az ítélkezést - ezen a ponton nincsenek rossz ötletek. Rengeteg idő lesz
később szűkíteni őket.
2. Ösztönözze a furcsa ötleteket - még akkor is, ha egy ötlet nem tűnik reálisnak vagy
kissé furcsának, remek ötletet kelthet valaki más számára.
3. Hozzájárulás mások ötleteihez - használja a „és” szót a „de” helyett.
4. Maradjon a témára koncentrálva - hogy minél többet hozhasson ki a
munkamenetéből, tartsa szem előtt az ötletgyűjtő kérdését.
5. Indítson beszélgetést. Minden ötletet meg kell hallgatni, hogy azokra épülhessenek.
6. Képzeld el - vázold fel ötleteidet, ahelyett, hogy csak leírnád őket. A pálcikaemberek
és az egyszerű rajzok több szót is el tudnak mondani.
7. Több ötlet generálása - egy jó ötlet megtalálásának legjobb módja, ha rengeteg
ötlettel áll elő. Például állítson elő 20-30 ötletet 10 perc alatt.
Vannak más ötletelési technikák, mint például:
•
•
•
•

Braindumping – olyan, mint a brainstorming, de egyenként külön-külön.
Elmetérképezés (mindmapping) – megkülönböztetve a lehetséges megoldásokat
fontosságuk alapján, és összekapcsolva a kapcsolódó problémákkal.
Movement - a széles körben elterjedt „mi lenne, ha?” Kérdés felhasználásával bizonyos kihívások leküzdése és megfelelő megoldások keresése.
Vázlatkészítés - durva vázlatok kidolgozása a lehetséges megoldások szemléltetése
érdekében.
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Korlátozások

3. kép: Korlátozások
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/frame">Frame vector létrehozta freepik
- www.freepik.com Szerk .: Petyo Budakov
Sok bizonyíték van arra, hogy bizonyos korlátozások meghatározása jelentősen javíthatja a
megoldás minőségét. Például az iPhone-t egyetlen korlátozással fejlesztették ki: egy
gombbal. A 140 szimbólum egy másik korlát, amely a Twitter lényege. A Nestlé felkérte
csomagolástervezőit, hogy kevesebb műanyagot használjanak vizes palackjaikban. A
tervezők gyorsan rájöttek, hogy pusztán a műanyag csökkentése gyenge palackot jelent. A
kényszer arra késztette őket, hogy tanulmányozzák az emberi testet. Karcsúsították az üveg
derékvonalát, és bordázatot adtak az aljához. Az eredmény egy olyan üveg volt, amely
egyedül állt, miközben kevesebb műanyagot használt, és olcsóbb volt előállítani.
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A dobozon kívüli gondolkodás vs a doboz belüli gondolkodás

4. kép: A dobozon kívüli gondolkodás vs a doboz belüli gondolkodás
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Háttér vektort készített:
freepik - www.freepik.com Szerk .: Petyo Budakov
A dobozon kívüli gondolkodás egy széles körben elterjedt megfogalmazás, amelyet sok
szakember használ, anélkül, hogy teljesen ismerné. Vitathatatlanul alternatív megoldások
keresésére utal az innovatívabb kihívások átfogásával - a problémák konceptualizálásával
és új innovatív módszerekkel történő megközelítéssel. Például a Lever (egy amerikai
szoftvercég) célja, hogy olyan technológiára építsen, amelyet már negyedévente terveztek.
Ami fülledten hangozhat, valójában egy nagyon várt esemény, amely lehetővé teszi a belső
személyzet számára, hogy lássa a korábbi projektek hatásait és új ötleteket teremtsen. A cél
az, hogy ezeket az ötleteket felhasználva megkülönböztető jellemzőket tervezzünk.
Másrészt a meglévő alkatrészek, például a „kép a képben” másolása a tévékészülékekben
remek példa a doboz belsejében történő gondolkodás hasznosítására.
Egy másik példa e módszer alkalmazására az LCM Scrap Ltd furcsa rendellenességet
észlelt: az egyik gyártóüzem jelentősen alacsonyabb selejtaránnyal rendelkezett. Az
alacsonyabb hulladékmennyiség hatékonyabb gyártási folyamatot jelent. De mit csinált a
növény másképp? A vállalati vezetők kimentek nyomozni. Megállapították, hogy a
fröccsöntéssel foglalkozó részleg egyik mérnöke kifejlesztette a műanyag pelletek
előfeldolgozásának módját, hogy amikor a rendszerbe adagolják, akkor azok
zökkenőmentesen áramlanak. A gépeket nem kellett olyan gyakran tisztítani, és kevesebb
volt a selejt (Amikor újítasz, gondolkodj a dobozban, 2018).
Azonban az egyik jellemző, amely mindegyiket jellemzi, az ítélet elhalasztása, amennyire
csak lehet. Ha más ötleteket kezdettől fogva értékelünk, az negatív hatással lehet az ötletek
generálására. Gondolkodjon a dobozon belül és kívül úgy, hogy képzeletének és
kreativitásának hangot ad, miközben a racionális oldalára összpontosítva jelentősen
csökkenhet az eredmény minősége és hatékonysága.

Hivatkozások a 3. témakörben:
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Daly, Shanna & Seifert, Colleen & McKilligan, Seda & Gonzalez, Richard. (2016).
Comparing Ideation Techniques for Beginning Designers. Journal of Mechanical Design.
138. 10.1115 / 1.4034087.
Design Thinking In a Day (2018), IDEO, letöltve: http://designthinkingforlibraries.com
Amikor újít, gondolkozzon a dobozban, 2018.12.10., Sayed Ifran, letöltve:
https://www.smestrategy.net/blog/when-you-are-innovating-think-inside-the-box

4. témakör. Prototípus készítés
Címkék:
Prototípus, hűség vs. funkcionalitás, MVP, looks-like-works-like prototípusok, Wizard of Oz
prototípusok
4. témakör - Bevezetés
A modul utolsó témakörében a design thinking folyamat negyedik szakaszát fogjuk
megvitatni: a prototípus készítést, vagyis a megoldás javaslatunk egy alapváltozatának
felépítését, amely lehetővé teszi ötleteink valamilyen kézzelfogható bemutatását, és nem
csak az absztrakt beszélgetést róla. Bár egy prototípus egészen más dolgokat jelenthet
különböző projektek és különböző emberek esetében, a design gondolkodók ritkán
mondanak le a lehetőségről, hogy valamilyen prototípust használjanak, hogy általa
megmutathassák egy adott tervezési gondolkodási folyamat végeredményét, és ezáltal
emlékezetes termék élményt adjanak, valamint hogy demonstrálják a folyamat
végeredményének megvalósíthatóságát, valóságát és életképességét. Ebben az fejezetben
megismerheti a prototípusok logikáját, a prototípusok különböző kategóriáit és formáit, és
pár szó erejéig a prototipizálás eszközeit és módszereit is.
Ha a lehető legtöbbet akarja kihozni az empátiából a design gondolkodási folyamat során
(hogy visszatérjünk a modul az első témakörére), és maximalizálni akarja a felületet, ahol
betekintést nyerhet azoktól az emberektől, akiknek problémáit megoldja – azaz akiknek
tervez –, akkor érdemes használnia egy prototípust, ami az esetek többségében egyet jelent
azzal, hogy érdemes építeni egy prototípust. A prototípus meghosszabbítja, elmélyíti és
élesebbé teszi azt a beszélgetést, amelyet a (potenciális) felhasználóival folytathat, lehetővé
téve, hogy konkrétabban és szilárdabban tárja fel igényeit. Röviden, egy prototípus életre
keltheti azt az élményt, amiben a felhasználók a termékével vagy szolgáltatásával
kapcsolatban részesülhetnek. Ahogy Dave Gray fogalmazott, prototípus lehetővé teszi, hogy
megálmodott „design, termék vagy szolgáltatás gyakoroljon önmaga lenni” (idézi Todd Zaki
Warfel a https://www.slideshare.net/toddwarfel/ux-aus-prototyping/4Prototyping_is_practice_for_people, 4. oldalán).
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1. kép: Dave Gray meghatározása a prototípusokról
idézi Todd Zaki Warfel a https://www.slideshare.net/toddwarfel/ux-aus-prototyping/4Prototyping_is_practice_for_people

Okok, hogy miért vegyük komolyan a prototipizálást
Különféle előnyök származnak abból, ha van egy célnak megfelelő prototípusunk. Íme
néhány a legnyilvánvalóbbak közül (lásd: UXPin 2015, 9–21. oldal):
•
•
•
•
•
•

Könnyebb kommunikálni ötletét, tervezési koncepcióját vagy termékét, ha van
módja vizuális - és tapintható - érzéket adni a hallgatóságnak arról, miről beszél
velük. A prototípusokat ritkábban lehet félremagyarázni, mint a szóbeli leírásokat.
Könnyebben együttműködhet a termék iterációjában munkatársaival, ha van valami
kézzelfogható együttműködés.
Kísérletezés, a megvalósíthatóság ellenőrzése és a kockázatvállalás a fejlesztési
folyamatban olcsóbbá válnak, ha prototípuson végzik.
Az ötletét hatékonyabban el tudja adni,
és prototípussal korábban tesztelheti a használhatóságot és kijavíthatja a hibákat /
bug-okat.
Végül jobban illesztheti tervezési prioritásait a valósághoz, ha azonnal
alkalmazza őket egy meglévő prototípusra, így a saját potenciálisan megalapozatlan
ötletei és a féktelen kreativitás nem viszik el. Más szavakkal, a prototípusok
elősegítik a döntéshozatalt a tervezési folyamat során, mert már a kezdetektől
megkönnyítik a validált tervezési döntéseket a használhatóság, az ergonómia, az
alak, a funkció, a gyártás stb. Vonatkozásában. Mint azt néha mondják, a
prototípusok összeolvasztják a kreativitást és a megvalósíthatóságot.

Mindezen okokból, és néhány további okból, szinte mindig van értelme prototípust készíteni
már a termékfejlesztési folyamat korai szakaszában.
A prototípusok kategóriái
A prototípus-készítésnél a két legalapvetőbb változó, amelyet figyelembe kell venni, a
vizuális hűség és a funkcionalitás szintje, és mivel gyakran van kompromisszum közöttük
(amikor az idő és / vagy a költségvetés problémája van), a kombináció vagy a relatív
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prioritás kettő közül. Természetesen nincs egyetemes egyetértés a helyes értékek
tekintetében, amelyeket ennek a két változónak el kell érnie, mivel a prototípusok
kialakításával kapcsolatban sokféle kontextus, költségvetés, időkeret, megközelítés,
módszer és stílus létezik.

2. kép: Hűség vs. funkcionalitás
Forrás: UXPin 2015: 32. o.
Fotó: Marcin Treder, UXPin, alapja: Integrating Prototyping Into Your Design Process, Fred
Beecher
Közelebbről szemügyre véve a prototípusokat négy dimenzió mentén lehet leírni (UXP 2015:
pp. 31-36): 1. Fizikai forma (papír, szoftver, fém, műanyag stb.), 2. Valósághűség
(részletesség és realizmus, mint az low-fi vs. hi-fi esetében), 3. Interaktivitás (a „csak a
szemnek” móddal kezdve egészen a teljes interaktivitásig) és 4. A várható életciklus (egyik
véglet a gyorsan felépített, majd kidobott, a másik véglet, amikor az első prototípust építjük
tovább, amíg a végtermékké nem változik).
A szoftvertervezés és fejlesztés esetében hagyományosan öt lépést különböztettek meg
(lásd UXPin 2015: 23-31. o.), amelyek a fenti 6. kép hűség-funkcionalitás grafikonján
különböző részekhez társíthatók: 1. Vázlatkészítés (gyors és durva rajzok papíron), 2.
Drótvázolás (csontváz-rajzok készítése dobozokkal és durva formákkal), 3. Makettek
(drótvázak, látványtervezési elemekkel, például színekkel, tipográfiákkal, fotókkal stb.
gazdagítva), 4. Prototípusok (a modellre emelt makettek) következő szint a képernyők
összeillesztésével vagy akár animációk / interakciók hozzáadásával), és 5. Lefejlesztés (a
végtermék megfelelő kódolással történő létrehozása). Ebben a sorrendben a szűk
értelemben vett prototípus megkülönböztetést jelent a tervezési folyamat előzetesebb
szakaszaitól, de a valóságban ezt a szekvenciális logikát ritkán követik szigorúan.
Egy kulcsfontosságú fogalom, amely az elmúlt években felkapottá vált a Minimum
életképes termék (minimum viable product, vagyis MVP), amelyet a Lean Startup
megközelítés népszerűsített (lásd Ries 2011). Míg az MVP bizonyos szempontból hasonló a
prototípushoz, mivel mindkettő eszköz a korai életképesség ellenőrzésére és a termékötlethitelesítésre, fontos szempontból különböznek is egymástól. Míg egy prototípus célja annak
bemutatása, hogy egy termék hogyan fog kinézni, élményt adni, és hogyan fog működni a
végfelhasználók kezében (még akkor is, ha egyelőre csak korlátozott módon), az MVP egy
szűken célzott tesztelő eszköz, amelynek célja az egy (vagy legalább nagyon kevés) konkrét
elképzelés/feltételezés/termékjellemző tesztelése, ezért hiányzik belőle minden olyan
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jellemző, amely közvetlenül nem releváns az adott elképzelés/feltételezés/termékjellemző
tekintetében. Az MVP megközelítés célja, hogy megakadályozza az idő és a pénz
pazarlását a termék- vagy akár prototípus építésre, ami a későbbiekben üzleti okokból
zsákutcának bizonyulhat. Ez nem azt jelenti, hogy az MVP bizonyos esetekben nem lehet
egy hagyományos értelemben vett prototípus (amikor a helyzet ezt megkívánja), csak azt
jelenti, hogy nem minden esetben lesz az, hiszen előfordulhat, hogy az MVP csak egy egydimenziós weboldal vagy egy még meg nem épített termék mélység nélküli homlokzata,
vagy működő terméknek álcázott „”concierge” szolgáltatás, vagy valami olcsó hack, amely
rögtönzött eszközként csak és kizárólag arra szolgál, hogy egyetlen hipotézist teszteljen egy
elképzelt termékkel kapcsolatban. Az ilyen MVP-ket néha „Óz a csodák-csodája”
prototípusoknak nevezik.
Hardver prototípus készítés
A hardvertermékek esetében a hagyományos alkategóriák kiszámíthatóan eltérnek a
szoftvertermékekétől. Míg kevesebb a prototípus előtti kategória (Proof-of-Concept, a PoC,
amely a fő ilyen kategória), a prototípusok különböző alkategóriái vannak (lásd Teel 2019),
például a Works-like prototípusok (a fő különbség a PoC-ktől, hogy a technológiai mag –
jellemzően a belső elektronika – egyedi gyártású, és nem csak „boltban kapható”
alkatrészek összeszerelése, mint általában a PoC-k esetében), a mérnöki prototípusok
(vagyis works-like-looks-like prototípusok, ahol mind a megjelenés mind a funkcionalitás már
előrevetíti a végterméket), valamint a gyártás előtti prototípusok (a gyártásra optimalizált
változatai a works-like-looks-like prototípusok prototípusoknak).

3. kép: Hardver prototípuskészletek
Hitel: Makery webhely, http://www.makery.info/en/2015/06/09/le-top-10-des-kits-deprototypage-hardware-suite/

Prototípus-készítési módszerek és eszközök
Vessünk végül egy gyors pillantást a prototípus-készítési módszerek és eszközök
gazdagság választékára, amelyek ma rendelkezésre állnak a szoftveres és hardveres
prototípusok készítéséhez. A hagyományos eszközök mellett, mint például a régi jó papír
prototípusok és az „Óz a csodák-csodája” prototípusok (lásd fentebb az MVP-k
megbeszélésén), különféle digitális prototípus-készítő eszközök léteznek különböző
kontextusokhoz és célokhoz, ideértve a prezentációs szoftvereket (például a PowerPoint,
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a Keynote és a Prezi.com), a grafikus szerkesztőket (például Photoshop vagy Sketch,
lásd: UXPin 2015: 99-131 o.), kódolt prototípusokat (elkerülve az „én tervezem, te építed”
vízesés mentalitást - lásd UXPin 2015: 52. oldal, Andy Fitzgerald-ra hivatkozva), valamint a
dedikált prototípus-szoftvereket és alkalmazásokat (például UXPin, Invision, MockFlow,
JustInMind, Axure, Omnigraffle, JustProto, Flinto vagy Marvel - lásd UXPin 2015: 56. o.).
Szükséges még megemlíteni a 3D nyomtatást, a CNC-t, és a különböző műanyag , illetve
fém megmunkálást lehetővé tevő eszközöket (ld. Outdesign 2018).
Hivatkozások a 4. témakörben:
Outdesign (2018): A Guide to Prototyping for Hardware Startups. Blogpost retrieved from
https://www.outdesign.co/single-post/A-Guide-to-Prototyping-for-Hardware-Startups.
Eric Ries (2011): The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation
to Create Radically Successful Businesses. Publisher: Crown Business.
John Teel (2019): Overview of the Various Types of Hardware Prototypes. Retrieved from
https://predictabledesigns.com/overview-of-the-various-types-of-hardware-prototypes/.
UXPin (2015): The Ultimate Guide to Prototyping. The Best Prototyping Methods, Tools, and
Processes (https://www.uxpin.com/studio/ebooks/guide-to-prototyping/).
Todd Zaki Warfel (2010) Practrical Prototyping. Slideshow retrieved from
https://www.slideshare.net/toddwarfel/ux-aus-prototyping/4Prototyping_is_practice_for_people.
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Feladatok
1. gyakorlat: Perszóna alkotás az empátia szolgálatában
Az empátia kritikus kiindulópont minden tervezési gondolkodási törekvéshez. Ez azt jelenti,
hogy tervezési és üzleti döntéseket kell hozni a végfelhasználó vagy az ügyfél
szemszögéből, és valóban megérteni és előre látni szükségleteiket. Ezek a gyakorlatok
segítenek eljutni a felhasználók elméjében, azonosítani a mintákat és a kihívásokat, és
kapcsolatba hozni ezeket azzal a problémával, amelyet a csapatának meg kell oldania (ld.
az 1. fejezetet: Az empátia, mint első lépés).
A perszóna alkotás hatékony módszer arra, hogy a pontos célközönségre összpontosítson,
és megbizonyosodjon arról, hogy a legfontosabb igényeiknek megfelelően tervez. A
perszónák a célfelhasználó ábrázolását jelentik - jellemző jellemzőik, kihívásaik és vágyaik.
Átlagosan egy-három személyt hoz létre a projektjéhez, pl. Az új termékét / szolgáltatását,
hogy a különböző igényekre koncentrálhasson, és különböző módon inspirálhassa a
problémát. Ezért hozzon létre két személyt - férfit és nőt, a következő lépések
végrehajtásával:
1. Készítsen fényképet, vagy vázolja le valaki arcképét, amely képviseli az ügyfeleket.
2. Jöjjön fel a nevükkel. Minden perszónának egyedi névvel kell rendelkeznie. Ez
racionális töredéket ad neki, és elősegíti a perszóna kielemzését vagy megkutatását.
3. Írja le a persona ruháját. Tartalmaznia kell kitalált karakterének hátterét, valamint
aktuális vágyait. Például mi az elsődleges motivációjuk a szolgáltatás vagy eszköz
használatában?
4. Problémák - minden perszóna különböző problémákat képvisel. Adja hozzá
mindegyiket ehhez a szakaszhoz, hogy összefoglalja a személyes küzdelmet.
Miután létrehozta két perszónát, meg kell osztania azokat a csapatával. A perszóna alkotás
semmit nem ér, ha nem teszi ismertté a szervezetén belül. Csapata minden tagjának
ismernie kell az elsődleges perszónákat. Ez segít abban, hogy naprakészek legyenek a
megcélzott felhasználók legfőbb problémáival és azok különbségeivel a különböző
csoportokon belül.

2. gyakorlat Határozzon meg egy problémát, amelyen érdemes dolgozni
A dizájn gondolkodók gyakran szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy miként fogalmazzák
meg a nekik adott problémát. A 2. fejezet (Problémadefiníció és kutatás) hivatkozással az
IDEO által létrehozott „Álmodozás / Panaszkodás munkamenet” elnevezésű gyakorlat
lehetővé teszi, hogy jobban meghatározza a problémát, és így hatékony megoldást találjon.
Párosítson bármilyen méretű csoportokban (vegye fel a csapattársakat), és tartson 15-30
percet. Csak tollra és papírra lesz szüksége. Kövesse a lépéseket:
1. lépés: Döntsön egy megvitatandó témáról, pl. Új termékek / szolgáltatások bevezetése, a
szervezet kultúrája stb.
2. lépés: Alkosson párt egy másik személlyel, és válasszon ki egy személyt, aki először
megy (1. partner)
3. lépés: Az 1. partner öt-hét percig meséljen álmairól és panaszairól, míg a 2. partner
hallgat és jegyzetel.
Például:
ÁLOM: "Szeretném elérni, hogy ügyfeleink elolvassák az utasításokat."

24

PANASZ: "Olyan zajos itt, hogy gondjaim vannak a koncentrációval."
4. lépés: A 2. partner átfogalmazza az álmokat, és nyitott kérdésekbe foglalja azokat,
amelyek jó innovációs kihívásokat jelentenek. Általában a „Hogyan lehetne ...?” Mondattal
kezdjük. Egy jó „Hogyan lehet” kérdésnek nem szabad olyan szűknek lennie, hogy
megoldást sugalljon (még akkor is, ha ez jó ötlet). Kezdetben csak a problémát próbálja
megragadni, és nem a lehetséges megoldásokra ugrik. Nem szabad olyan szélesnek lennie,
hogy eltorzítsa az eszmék áramlását (nem pedig generálja). Egy jó „Hogyan lehet”
kérdésnek lehetővé kell tennie, hogy valaki könnyedén előálljon 10 különböző ötlettel.
A 2. partnernek három-öt jól megfogalmazott innovációs kihívásra kell törekednie, és meg
kell osztania azokat az 1. partnerrel.
Például:
PANASZ: Olyan zajos itt, hogy gondjaim vannak a koncentrációval.
Túl hasonló kihívás: Hogyan csökkenthetnénk a zajt, hogy ne legyen gondja az
összpontosítással?
Túl szűk kihívás: Hogyan hozhatnánk létre több magán irodát, hogy az alkalmazottak jobban
koncentrálhassanak?
Túl széles kihívás: Hogyan segíthetnénk az embereket a koncentrálásban?
Pontos kihívás: Hogyan tervezhetjük meg a teret egy sor munkastílus befogadására?
ÁLOM: Szeretném, ha munkatársaink időben megkapnák költségelszámolásukat.
Túl hasonló kihívás: Hogyan érhetnénk el, hogy az emberek időszerűbbek legyenek a
költségjelentéseikkel?
Túl szűk kihívás: Hogyan használhatnánk egy okostelefonos alkalmazást a
költségjelentések felgyorsítására?
Túl széles kihívás: Hogyan érhetnénk el, hogy az emberek jobban tiszteletben tartsák a
határidőket?
Ez a megfelelő kihívás (együttérzéssel az alkalmazott iránt): Hogyan egyszerűsíthetnénk a
költségjelentési folyamatot, hogy az emberek gyorsabban teljesítsék?
5. lépés: Váltson szerepet és most a másik partner meséljen az álmairól és panaszairól,
miközben az 1-es partner hallgatja, majd felajánlja a „Hogyan tehetnénk” innovációs
kihívásokat.
Referenciák:
IDEO, www.ideo.com

3. gyakorlat: Korlátozások hozzáadása
Olykor önmagának korlátozása indíthatja be kreatív problémamegoldás folyamatát.
A kreativitás ösztönzése érdekében próbáljon meg néhány korlátozást adni az éppen
fejlesztett termékhez vagy szolgáltatáshoz (pl. Vegye be a 3. témakör ötletét, míg értékes
betekintést nyerhet a „korlátok” használatáról). Ezután állítson elő három különböző
korlátozást (írja le őket legfeljebb 100 szóban), amelyek a következő termékére vagy
szolgáltatására vonatkoznak. Például a nem elsőbbségi utasok online ellenőrizhetik őket
mindössze 24 órával a repülés előtt.

4. gyakorlat Az MVP / prototípus megtervezése
Fogd a következő termék- vagy szolgáltatásötletedet, és gondolkodj el arról, hogy miként
tudhatná meg a legjobban egy prototípus vagy az MVP (1) segítségével, hogy valóban
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fennáll-e a világon az az igény, amelynek megfelelne termékötletének megvalósításával, és
(2) ha a javasolt termék / szolgáltatás valóban jó módja lenne ennek az igénynek a
kielégítésére. Fontolja meg, hogy a prototípus / MVP milyen funkcionalitással és vizuális
hűséggel rendelkezik a maximális hatás, a minimális erőfeszítés és költség érdekében.
Beszélje meg ötleteit legalább két szakterület szakértővel, és figyelembe véve az ő
hozzájárulásukat, írjon fel egy forgatókönyvet arról, hogyan használná az MVP-t / prototípust
üzleti céljainak eléréséhez.
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Jógyakorlatok
1. jógyakorlat: A harmadik személy technikája
Az információk közvetett kérdezéssel történő megszerzésének legegyszerűbb módja az, ha
megkérdezi a válaszadót egy meg nem nevezett szomszéd véleményéről. Ez lehetővé teszi
a válaszadó számára, hogy kivetítse saját nézeteit anélkül, hogy társadalmi nyomást érezne
egy „elfogadható” válasz megadására.
Mason Haire (1950) korai tanulmánya az instant kávéról ezt a technikát alkalmazta. Ezt a
vizsgálatot az instant kávé első bevezetésekor végezték. A cél az volt, hogy meghatározzuk
a fogyasztók hozzáállását az instant kávéhoz általában azáltal, hogy összehasonlítjuk a
Nescafe-t, az instant kávé márkáját a Maxwell House-val, a csepegtetett őrlésű kávé
márkájával. Közvetlen kérdéseket tartalmazó kérdőív, például „Használsz instant kávét?” és
(ha „Nem”) „Mit nem szeretsz benne?” A kedvezőtlen válaszok többsége általános volt:
„Nem szeretem az ízt”. A vak ízvizsgálatok szerint azonban ez nem feltétlenül igaz. A válasz
valószínűleg inkább egy sztereotípia, nem pedig a valódi ok volt.
Harmadik személy technikáinak felhasználásával a válaszadókat arra kérték, írják le a
„Nescafe instant kávé” vagy a „Maxwell House kávé (csepegtett őrlés”) vásárló
háziasszonyt. Ez a közvetett megközelítés más okot talált. Az instant kávét vásárló nőt
lustaságnak, szervezetlenségnek, pazarlásnak és rosszabb feleségnek tekintették, mint a
hagyományos kávét vásárló nőt. Ezek az imputált jellemzők az instant kávé iránti érzelmeket
vetítették elő a válaszadók részéről.

2. jógyakorlat: Határozza meg a problémát - az Oral B elektromos fogkefe
A Define mód működésének remek példáját a Braun / Oral B elektromos fogkefe szemlélteti.
Az Industrial Facility tervező cég csapatának azt a kihívást kapták, hogy jobb élményt
teremtsenek a Braun / Oral B elektromos fogkefével.
Ahelyett, hogy megvizsgálta volna az ügyfél ötletét a felhasználó ecsetelő teljesítményének
nyomon követésére, a vállalat alapos kutatást végzett az elégedetlen ügyfelek körében. Az
elvégzett kvalitatív kutatás megállapította, hogy a végső fogyasztók körében a legfőbb
csalódások a következők:
• Felejtés cserélni a kefefejeket;
• A fogkefe elfogy;
Az okok feltárása után az Industrial Facility létrehozott egy töltőkapacitású fogkefét. A
fogkefékhez egy gomb is csatlakozott, amelyet a felhasználók megnyomhattak, és
emlékeztetőt küldtek okostelefonjukra egy csere megvásárlásához.
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1. kép: Az új Braun / Oral B elektromos fogkefe
Forrás: @Industrial Facility, Twitter.com

3. jógyakorlat: Megfigyelés
Nincs semmi egyszerű abban, hogy meghatározzuk, kit figyeljünk meg, milyen kutatási
technikákat alkalmazzunk, hogyan vonjunk le hasznos következtetéseket az összegyűjtött
információkból, vagy mikor kezdjük el a szintézis folyamatát, amely a megoldás felé mutat.
Van egy induló vállalatnak értelme megismerkedni a jelenlegi piacának központjában lakó
emberek vásárlási szokásaival, mert ők igazolják, hogy egy ötlet nagy mértékben érvényes.
Például a svájci Zyliss vállalat az IDEO-t egy új konyhai szerszám-sorozat tervezésével bízta meg. A
csapat a gyermekek és a szakácsok tanulmányozásával indult - egyikük sem volt a piac célja ezeknek
a mainstream termékeknek. Ezért mindkét csoport értékes betekintést nyújtott. Egy konzervnyitóval
küzdő hétéves lány a fizikai kontroll kérdéseire hívta fel a figyelmet, amelyeket a felnőttek megtanultak
leplezni. Az éttermi séf által használt parancsikonok váratlan betekintést nyújtottak a takarításba, a
konyhai szerszámokkal szemben támasztott kivételes igények miatt.
Az IDEO csapata rájött, hogy egy igazán nagyszerű fagylaltos gombóc nemcsak arra jó, hogy kiszedje
a fagylaltot a dobozból, hanem arra is alkalmas, hogy megnyalja ezt az utolsó jégkrémet, amikor
végzett a munkával. Tehát elindultak egy „szájbarát” gombóc készítésére. Kezdetnek ez azt jelentette,
hogy ne legyenek olyan éles élek vagy mozgó részek, amelyeken egy nyelv megakadjon. A design
gondolkodói egyszerűen megkérdezhették volna az embereket, hogy az ügyfelek hogyan használnak
fagylaltot. De valószínűleg nem említették volna a gombóc nyalogatását, sőt tagadhatták is. Más
szavakkal, a terepkutatás nem csupán egyszerűen megkérdezi az embereket, mit akarnak. És ez nem
mentesíti a jó ötletek generálásának szükségességétől. De valóban segít látens szükségletek
kielégítésében, azokban a nem nyilvánvaló igényekben, amelyekről az emberek nincsenek tudatában.
Egy interjú nem fogja ezt megadni.
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1. kép: A „szájbarát” fagylaltkanál díjnyertes kialakítása onnan jön, hogy a dizájner megfigyelte, hogy
az emberek hajlamosak nyalogatni az eszközt használat után.
Kép jóvoltából Zyliss
Forrás: https://slate.com
A periférián lévő emberek túlzott aggodalma arra késztette a csapatot, hogy felhagyjon az „illesztett
készlet” „ortodoxiájával”, és létrehozzon egy olyan termékcsaládot, amelyet egy közös formatervezési
nyelv egyesít, de az egyes eszközökhöz megfelelő fogantyúval rendelkezik. Ennek eredményeként a
Zyliss habverők, spatulák és pizzavágók tovább repülnek a polcokról.

2. kép: Az IDEO Zyliss konyhai kütyüje
Forrás: https://images.app.goo.gl/vSGuKa72fbE63iJJ7

4. jógyakorlat: Találja fel újra vállalkozását, mielőtt túl késő lenne
Egy régi cég, amely Ausztráliában több mint 130 évvel ezelőtt készítette el az
első telefonkönyvet - és az általa képviselt zavaró változás - a Sensis
könyvtárakkal foglalkozó cég lett. Mivel az Sensis az elmúlt években átállt egy
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nyomtatott könyvtárról egy digitális szolgáltatásra, a vállalat azért jött az IDEOhoz, hogy elősegítse a startup gondolkodásmódot.
A Sensis és az IDEO együtt négy módszert azonosított a Sensis
mozgékonyságának fokozására: Összpontosítás a vállalat alapvető készségeire,
a termékfejlesztési folyamat élénkítése, betekintés kialakítása a Sensis globális
versenytársaival kapcsolatban, valamint a kapcsolatok megerősítése a jelenlegi
és a potenciális ügyfelekkel. Több mint 65 ötlet prototípusának elkészítése után
a csapat egy Skip alkalmazás mellett döntött, amellyel az ügyfél távoli
kapcsolattal csatlakozik kedvenc kávézójához közvetlenül a telefonjáról, elküldi
megrendelését és ütemezi az átvételének időpontját. Aztán fújnak a sor mellett,
amikor megérkezik a kávézóba.

1. kép: Az ügyfelek előrendelhették a kávét, és az alkalmazáson keresztül fizetnek.
Forrás: Pillanatkép
Annak megértése érdekében, hogy ez az alkalmazás hogyan működhet a való
világban, a csapat végig rajongott Melbourne-ben, közvetlenül beszélt a kávézók
tulajdonosával és ügyfeleivel, összegyűjtötte az adatokat és figyelte a
viselkedést, majd az első prototípus kidolgozása után mindössze 10 héttel
elindította az élő alkalmazást.
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2. kép: Vásárlói élmény
Forrás: Pillanatkép
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A CreatINNES-ről
A jelen, ún. kevert (blended) képzési modul a „Vállalkozási ismeretek a Kreatív és
Kulturális Iparban dolgozó szabadúszók és kezdő vállalkozások számára” elnevezésű
képzési program része, amely az Európai Unió által az Erasmus+ 2018-2021
finanszírozási program részeként támogatott „CreatINNES – stratégiai partnerség az
innováció és az üzleti készségek fejlesztése érdekében a kulturális és kreatív
iparágakban” elnevezésű projekt keretében került kifejlesztésre.
Vállalkozói képzési programunk a következő 8 modult tartalmazza:
• 1. modul: Mi a Design Thinking?
• 2. modul: E-kereskedelem jól csinálva
• 3. modul: Vizuális márkaépítés
• 4. modul: A növekedés meghekkelése
• 5. modul: Brainstorming és reklámozási technikák
• 6. modul: Problémamegoldás és kritikai gondolkodás
• 7. modul: Hogyan állítsunk elő vonzó közösségi média tartalmakat?
• 8. modul: Koncepciófejlesztés
A modulok szerzője a CreatINNES öt országból (Bulgária, Észak-Macedónia, Franciaország,
Magyarország és Németország) származó üzletfejlesztőkből és kreatív ipari szereplőkből álló
nemzetközi csapata.
További információt a projekt honlapján talál: www.creatinnes.eu.
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