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1-2-4-Mindenki 

Vonj be mindenkit egyszerre a kérdések, ötletek vagy javaslatok kialakításába (12 
perc) 
Mit tesz ez lehetővé? Azonnal be tudsz vonni mindenkit függetlenül attól, hogy mekkora a csoport. 
Jobb ötleteket tudsz generálni és legtöbbjüket sokkal gyorsabban, mint előtte valaha. Meg tudod fogni 
és kiterjeszteni a szakértelmet és a képzelőerőt olyan helyeken is, amely előzetesen nem volt ismert. 
Nyitott és termékeny beszélgetések bontakoznak ki, ötletek és megoldások repkednek villámgyorsan.  
A legfontosabb, hogy az ötletek a résztvevőktől, saját maguktól származnak, így a nyomon követes és a 
végrehajtás egyszerűsödik.  Nincs szükség kívülről behozni stratégiákat. Egyszerű és elegáns. 

Az öt szerkezeti elem  
1. A meghívás összeállítása  

 Fogalmazz meg egy kérdést a probléma, nehézség vagy javaslat előterjesztésének előadására 
(pl. Milyen lehetőségeket látsz az előre lépésre ezzel a problémával kapcsolatban? Hogyan 
kezelnéd ezt a helyzetet? Milyen ötleteket, konkrét akciókat javasolsz?) 

2. Tér berendezése és szükséges eszközök  
 korlátlan számú csoportokat alakíthatsz 
 elegendő hely legyen a páros és négyes csoportok számára 
 székek és asztalok igény szerint használhatók 
 papírokat és felíró táblákat biztosíts a résztvevők számára a megfigyelések és benyomások 

lejegyzésére 

3. A részvétel kiosztása  
 A csoport minden tagja részt vesz (ez alól gyakran kivétel a facilitátor) 
 Mindenkinek egyenlő esélye van a hozzászólásra 

4. Folyamat / A csoportok kialakulása 
 Először egyedül, ezt követően párokban, majd négyesével, és végül a teljes csoport együtt 

dolgozik 

5. Lépések és idők felosztása  
 Néma önreflexiót végeznek a résztvevők egyénileg az ismertetett nehézséggel kapcsolatban, 

amely kérdésként került megfogalmazásra (pl. Milyen lehetőségeket látsz az előre lépésre ezzel 
a problémával kapcsolatban? Hogyan kezelnéd ezt a helyzetet? Milyen ötleteket, 
meghatározott akciókat javasolsz?) 1 perc 

 Ötletek generálása párokban az egyénileg megfogalmazott ötletekre építve. 2 perc  
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 Osszák meg és fejlesszék tovább a páros ötleteiket négyesben 
(figyeljék meg a hasonlóságokat és különbségeket) 4 perc 

 Kérdezd meg, „Melyik az az egy ötlet, amelyik kitűnt a 
beszélgetésetek során?” Mindegyik csoport osszon meg egy 
fontos ötletet a többiekkel (ismételd meg ezt a teljes kört, ha 
szükséges) 5 perc 

 

Miért? Célok  
 Bátoríts mindenkit a válaszok keresésére 
 Kerüld el a segítségnyújtás túlzásba vitelét, és a túlkontrollált függés ördögi körét (mindent 

tőled fognak kérdezni, önállótlanok lesznek) 
 Teremts biztonságos teret az önkifejezésre, csökkentsd a hatalmi különbségeket 
 Kérj csendes beszélgetéseket és bővítsd a bemenő információk sokféleségét 
 Tedd gazdagabbá az észrevételeket és benyomásokat mielőtt véleményt nyilvánítanak, 

értékelnek 
 Természetes módon haladjunk a megegyezés, vagy a közös gondolkodás felé.  

Tippek és csapdák  
 Határozottan facilitáld a csendes önreflexiót a páros beszélgetések előtt 
 Kérj meg mindenkit, hogy jegyezze le az ötleteit a csendes elmélkedés közben 
 Használj csengőt az átmozgások bejelentésére 
 Ragaszkodj a pontos ütemezéshez, ismételd meg a kört, ha szükséges 
 Nagy körben, mialatt mindenki együtt dolgozik, korlátozd a megosztandó ötletek számát 3-4-

re 
 Nagy körben, vonj be egy facilitátort vagy „aratót”, hogy rögzítse a nem megosztott 

végeredményeket is 
 Kérd meg a csoportokat, hogy osszanak meg egy gondolatot, de ne ismételjék a már 

elhangzott ötleteket 
 Válaszd el és védd meg az elképzeléseket a teljes csoportos megbeszéléskor 
 Halaszd el az ítélkezést, értékelést és vizualizáld az ötleteket 
 Amikor eredményre jutottál, , válts egy másik kifejezési módra (pl. rögtönzés, rajzolás, 

történetmesélés stb.) 
 Tartsd fenn az „egyszerre egy beszélgetés” szabályáta csoporton belül  
 Ismételd meg az adott kört, ha nem mentetek elég mélyre 
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Ismétlések és változatok  
 Grafikusan lejegyezheted a benyomásokat, ahogyan a csoportban azok előbukkannak 
 Használj öntapadós kártyákat a 2. és 3. körben 
 Kapcsold össze a felmerült ötleteket és készíts Storyboard-ot, Improvizációs prototípust, 

Ecociklus tervet 
 A négyes csoportokból alakíthatunk 8-as csoportokat is a közös megegyezést szem előtt tartva 

(oktopusznak is nevezik ezt a formációt) 

Példák 
 Egy beszéd vagy előadás után használd ezt a módszert, amikor fontos a bőséges visszajelzés 

(kérdés, hozzáfűzés vagy ötlet) ahelyett, hogy a közönséget megkérdeznéd „Van kérdés?” 
 A vezetők egy csoportja két körben vezette végig az 1-2-4-Mindenki módszerét, hogy a 

kevésbé ösztönző heti megbeszéléseiket fellendítsék 
 Használhatod egy spontán beszélgetésre, ami a megbeszélés témájának bejelentését 

követően zajlik 
 Olyan csoportnál is jó, ahol a csoport azért lett összehívva, hogy megnevezzék a problémát 

vagy egy innovatív lehetőséget 
 Kinyitni egy nem működő vagy beragadt beszélgetést 
 Ezt alkalmazzuk inkább, ahelyett hogy egy vezető megmondja az embereknek, hogy mit 

gondoljanak vagy tegyenek (gyakran nem szándékosan) 
 Olyan csoportnál is alkalmazhatjuk, amely hajlamos arra, hogy túlságosan a vezető befolyása 

alá kerüljön 

 

Liberating Structure developed by Henri Lipmanowicz and Keith McCandless 

https://youtu.be/7cWVdK5xyTs
https://youtu.be/NxHilp4F6hU
https://youtu.be/MmtgbDmEx4E
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