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Együttműködés

Téma 2. 9: 

Hogyan teszi az 

együttműködés folyamata 

innovatívvá a szervezetem?



+Hogyan teszi az 

együttműködés 

folyamata innovatívvá 

a szervezetem?
Ez az egység segít az olvasónak 

megérteni, hogy az együttműködés miként 

ösztönözheti az innovációt  kérdések 

sorozatán keresztül.

Célok:

• Annak magyarázata, hogy az 

együttműködési folyamat miként 

segíthet a szervezet innovatívabbá 

válásában

Tanulmányi eredmények:

• A tanuló meg fogja érteni, hogy az 

együttműködés miként teszi innovatívvá 

a szervezeteket

• Hogyan igazodik az együttműködés 

irányítása az innovációhoz

• Mit kell figyelembe venni a saját 

folyamatunkban.
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Innováció menedzsment
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Az együttműködési folyamat innovatívabbá válása

Az együttműködés öt lépése

Megérteni a 
fogalmakat

Készíteni egy 
stratégiát

Kifejleszteni 
a folyamatot

Kezelni a 
folyamatot

Megmérni a 
hatást
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Együttműködés és innováció

• Hogyan igazodik az együttműködés irányítása az innovációhoz?

• Hogyan lehet az együttműködés az innováció számára hasznos?

• Mikor alkalmazható az együttműködést egy innovációs folyamatban?

• Mely innovatív területeken alkalmazható az együttműködés?

• Mit kell figyelembe venni, mielőtt innovációs folyamatban felhasználnád az 

együttműködést?

Néhány kérdés annak összefoglalására, hogy egy együttműködési folyamat miként teheti 

innovatívvá a szervezetet
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Együttműködés és innováció

Hogyan igazodik az együttműködés irányítása az 

innovációhoz?

Az innováció a különböző készségekkel és tapasztalatokkal bíró emberek 

közötti interakciókból származhat, akik vagy megoldják a problémákat, vagy 

pedig ötleteket generálnak, amelyek értéket teremtenek. Az együttműködés 

nagyon fontos az innovációs potenciál növelése érdekében, és mint ilyen, 

elengedhetetlen az innovációhoz

source: freepik.com
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Együttműködés és innováció

Milyen előnyökkel járhat az együttműködés az innováció 

számára?

• Az együttműködés lehetővé teszi új készségek elsajátítását

• Az együttműködés kiegészítő ismereteket vagy további ötleteket hozhat 

a friss nézőpontokból

• Az együttműködés több lehetőséget kínál az innovációt előmozdító új 

ötletek számára

• Az alkalmazottak ösztönzése más emberekkel való kommunikációra 

(belülről vagy kívülről), önmotiválásra, magabiztosságra, amely elősegíti az 

innovációt
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Együttműködés és innováció

Mikor alkalmazható az együttműködést egy innovációs 

folyamatban?

• Az innovációs folyamat különböző részein

Ötletek ébresztése Projekttervezés
Végrehajtás
/alkalmazás

Problémamegoldás Értékelés
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Együttműködés és innováció

Mely innovatív területeken alkalmazható az 

együttműködés?

Majdnem mindenhol

Technológia

Egészség

Energetika
Vállalkozás

Dizájn
Kommunikáció

Marketing

ICT

NEXUS video. University of Leeds

https://www.youtube.com/watch?v=sES_dhHKS3w

https://www.youtube.com/watch?v=sES_dhHKS3w
https://www.youtube.com/watch?v=sES_dhHKS3w
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Együttműködés és innováció

Mit kell figyelembe venni, mielőtt felhasználjuk az 

együttműködést egy innovációs folyamatban?

• Megfelelő partner kiválasztása

• Közös szándékok elfogadása

• Siker egységes definíciójának meghatározása

• Közös elkötelezettségi szint létrehozása

• Tárgyalások útján közös célok megállapítása

• Az egész feladat részfeladatokra osztása

• Feladatok terjesztése a tulajdonosokhoz a teljesítés érdekében

• Kombinálni a munkát, hogy jobb eredményt érjünk el, mint amit önmagában elérhettünk 

volna.

• Ha javítjuk a belső együttműködést, nagyszerű ötlet, magunkkal vinni munkatársaink, és 

gondoskodjunk arról, hogy a folyamat részeként érezzék magukat.
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https://www.youtube.com/watch?v=va

N6FtJ8inA
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Ez az egység számos kérdés megválaszolásával 

bizonyítja, hogy az együttműködés miként áll 

össze az innovációval.

Elmagyarázza azokat az eszközöket és 

tevékenységeket, amelyek szükségesek az 

együttműködési folyamat egyes szakaszaihoz, 

valamint azt, hogy az együttműködési folyamat 

miként alkalmazható az innovációs folyamat 

minden szakaszában.

Megmutatja az együttműködés és az innováció 

összekapcsolásának legfontosabb pontjait

https://www.youtube.com/watch?v=vaN6FtJ8inA

