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Együttműködés

Topic 2.2: Hogyan és miért 

kell együttműködni?
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Innováció menedzsment
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Innovációs típusok és 

szintek

Hogyan lehet létrehozni a 

munkahelyi stratégiát a kreatív 

menedzsment számára?

Hogyan fejlesszük ki az egyéni 
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fejlesztésére

A kreativitás 
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Kritikus sikertényezők

Hogyan mérhető a 

hatás?
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Creativity 

Management

Hogyan és miért kell 

együttműködni?

Együttműködés 

típusok

Hogyan lehet stratégiát létrehozni az 

együttműködés menedzsmentjére a 

munkahelyen

Az együttműködés menedzsmentjének 

megtervezése a munkahelyen

Hogyan lehet sikeresen 

együttműködni?

Hogyan lehet megtalálni a 

megfelelő partnereket?
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Hogyan teszi az 

együttműködés folyamata 

innovatívvá a szervezetem?
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+Hogyan és miért kell 

együttműködni?

A sikeres együttműködéshez néhány 

lépést kell követni. Ez az egység ismerteti 

az együttműködés néhány előfeltételét, 

és elmagyarázza a csapatmunka előnyeit 

vállalkozások számára.

Célok:

• A sikeres együttműködés bemutatása

Tanulmányi eredmények:

• A tanulónak meg kell értenie az 

együttműködés fontosságát

• A tanulónak képesnek kell lennie 

hatékonyan együttműködni a 

csapatokban

• A tanulóknak képesnek kell lenniük 

arra, hogy azonosítsák a potenciális 

együttműködőket maguk számára

https://unsplash.com/photos/3y1zF4hIPCg

https://unsplash.com/photos/3y1zF4hIPCg
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Mire van szükség az együttműködéshez?

Kérjük, írjátok le az együttműködés néhány előfeltételét

15 perc

Az együttműködésen alapuló menedzsment 

nagyjából úgy tekinthető, mint egy csapattal 

való együttműködés egy közös cél 

elérésére, egy adott időkereten belül.
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Mire van szükség az együttműködéshez?

Nagyon magas szinten sikeresen együttműködhetsz az alábbiak követésével:

Megegyezés a 
közös 
szándékokban

Definiálni a siker 
egyetlen 
meghatározását

Közös 
elkötelezettségi 
szint létrehozása

Közös célok 
meghatározása 
tárgyalásokon 
keresztül

Az egész feladat 
alfeladatokra 
osztása

Alfeladatok 
kiosztása a 
megfelelő 
emberekhez

Kombinálni a teljes 
részfeladatokat úgy, 
hogy jobb eredményt 
kapjon, mint amit 
önmagában elérhetett 
volna
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Mire van szükség az együttműködéshez?

Mindegyik személynek 
egyértelmű pozícióval kell 
rendelkeznie egy 
csoporton belül, és 
szerepeiknek 
kapcsolatban kell állniuk.

Mindenkinek meg kell értenie 
sajátos szerepét, valamint az 
általános projektképét, egy 
táncot, amelyet a csapat 
vezetői koreográfálnak.

Sikeres együttműködés
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Mire van szükség az együttműködéshez?

Az együttműködési készségek típusai

• Aktív hallgatás

• Írott kommunikáció

• Verbális kommunikáció

• Nonverbális kommunikáció

• Fókusz

• Bizalom

Kommunikáció

• Ellenálló képesség

• Nem könnyű megsérteni

• Interperszonális készségek

• Kíváncsiság

• Empátia

• Együttérzés

• Konfliktusmegoldó

Érzelmi intelligencia

Alison Doyle, “Collaboration Skills: Definition, List, and Examples”, Available at: 

https://www.thebalancecareers.com/collaboration-skills-with-examples-2059686

https://www.thebalancecareers.com/collaboration-skills-with-examples-2059686
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• Nyílt kommunikáció

• Érzékenység az etnikai és vallási 
háttérrel szemben

• Az elvárások kiépítése és kezelése

• Csoportos beszélgetés megkönnyítése

• Konszenzus kialakítása

A sokféleség tiszteletben 
tartása

• Microsoft irodai csomag

• E-mail kezelés

• Skype

• GoToMeeting

• Fájlmegosztás

• Google Dokumentumok

• Mobil eszközök

• Naptár meghívja

Termelékenységi szoftver

Alison Doyle, “Collaboration Skills: Definition, List, and Examples”, Available at: 

https://www.thebalancecareers.com/collaboration-skills-with-examples-2059686

Mire van szükség az együttműködéshez?

Az együttműködési készségek típusai

https://www.thebalancecareers.com/collaboration-skills-with-examples-2059686
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Mire van szükség az együttműködéshez?

Kérjük, írjátok le az együttműködés néhány előnyét

15 perc

https://bit.ly/2NDrtbf

https://bit.ly/2NDrtbf
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Mire van szükség az együttműködéshez?

Az együttműködés előnyei

https://bit.ly/2NEFbuD

https://bit.ly/2NEFbuD
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A különböző 
perspektívákat 
egyesítése

Ösztönzi a 
kreativitást

Kihasználja a 
szinergiákat

Egyensúlyt 
hoz a 
döntéshozat
alban

Javítja a 
szállítási 
időket

Együttműködési 

folyamat

Source: Bright Hub, “Advantages and Disadvantages of Collaboration in the Workplace”, 

Available at: https://www.brighthub.com/office/collaboration/articles/73856.aspx

Mire van szükség az együttműködéshez?

Az együttműködés előnyei

https://www.brighthub.com/office/collaboration/articles/73856.aspx
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Miért kell együttműködni?

együttműködés csapatmunka termelékenység

A termelékenység a csapatmunkán alapul, az emberek 

összefogásán és együttműködésén egy közös cél elérése 

érdekében.

Az együttműködés fontossága
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Miért kell együttműködni?

Az együttműködés fontossága

Mik a legnagyobb üzleti előnyei az együttműködésnek

https://www.youtube.com/watch?v=zWCM3MKF0pI
https://www.youtube.com/watch?v=zWCM3MKF0pI


+Tanulási segédlet
Téma áttekintés

Ez az egység információt nyújt a sikeres 

együttműködésről, és elmagyarázza az 

együttműködés fontosságát vállalkozások 

számára.

• Anita Campbell, 2018,“5 Benefits 

of Collaboration In Your Small 

Business”, Available at: 

https://smallbiztrends.com/2017/0

1/benefits-of-collaboration-small-

business.html

• Alison Doyle, 2019, “Collaboration 

Skills: Definition, List, and 

Examples”, Available at: 

https://www.thebalancecareers.co

m/collaboration-skills-with-

examples-2059686

https://smallbiztrends.com/2017/01/benefits-of-collaboration-small-business.html
https://www.thebalancecareers.com/collaboration-skills-with-examples-2059686

