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25/10 Ötletbörze 
 

Gyorsan előhívja és megszűri a csoport leghatékonyabb, és legmegvalósíthatóbb 
ötleteit (30 perc) 
Mit tesz lehetővé? Segít, hogy egy nagyobb csoport 30 percben, vagy még annál is rövidebb idő alatt, 
előálljon merész ötleteivel és szelektálja azokat a megvalósítás érdekében.  A 25/10 Ötletbörzével ki- 
és felterjesztheted az újításokat, miközben mindenki felismeri a mintázatokat, amelyek előbukkannak 
menetközben. Bár ez egy vidám, gyors és kényelmes módszer, mégis komoly és értékes módja a 
cenzúrázatlan merész ötletek előállításának, illetve a top 10 ötlet beazonosításával a csoport- 
bölcsesség kiaknázásának. A meglepetések gyakoriak! 

Az öt szerkezeti elem  
1. Felhívás megfogalmazása  

 Kérd meg a résztvevőket, hogy gondolkodjanak bátran nagyban, és fedezzék fel közösen a 
legvonzóbb ötletet arra a kérdésre, hogy „Ha tízszer merészebb volnál, milyen nagy ötletet 
javasolnál? Milyen első lépést tennél az induláshoz?” 

2. Tér berendezése és szükséges eszközök  
 Nyitott tér székek és táblák nélkül 
 A résztvevők állnak, ill. nyüzsögnek egymás körül 
 Minden résztvevő kap egy moderációs kártyát 
 Minden résztvevő kap egy filctollat 

3. Részvétel  
 Mindenki egyidejűleg bevonódik és részt vesz  
 Mindenkinek egyenlő esélye van az együttműködésre 

4. Folyamat  
 Először egyedül fogalmazzanak meg merész ötleteket, első lépéseket és írják le a moderációs 

kártyára 
 Mindenki feláll és körbe adja a kártyáját 
 A párok kicserélik egymás gondolatait 
 Egyénileg értékelik a kezükben lévő kártyát a résztvevők 
 A teljes csoport megosztja a legmagasabb pontszámot elért ötleteket 

5. Lépések és idők felosztása  
 Magyarázd el a folyamatot: Először minden résztvevő írja fel egy moderációs kártyára a 

legbátrabb ötletét és az első lépést. Majd a résztvevők nyüzsögni kezdenek és a kártyák 
átadásra kerülnek, kézről kézre járnak gyors értékelésre. Amikor a csengőt hallják, a 
résztvevők abbahagyják a kártyák továbbítását és párokat alkotnak a gondolataik kicserélésére 
a kezükben lévő kártyával kapcsolatban. Ezután a résztvevők egyénileg értékelik a kártyán lévő 
ötletet/lépést 1-5-ig (ahol 1 alacsony, 5 pedig magas pontszámot jelent), és leírják a 
pontszámot a kártya hátoldalára. Amikor ismét megcsendül a csengő, a kártyák második 
alkalommal utaznak körbe, míg a csengő ismét meg nem csendül, és az értékelési ciklus 
megismétlődik. Ezt mindösszesen 5 alkalommal ismételjük meg. Az 5. forduló végén a 
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résztvevők adják össze a kezükben lévő kártya hátlapján a pontszámokat. Végül a top 10 
legmagasabb pontszámot kapott ötletet osszák meg a teljes csoporttal. 3 perc 

 Mutass be egy csere és értékelési műveletet. Egy minta kártya használatával tisztázd mi az 
elvárt a nyüzsgés közben. Ne olvassák fel hangosan a kártyákat, hanem csak adják tovább a 
kártyákat kézről kézre, így egyszerre mindenkinek csak egy kártya legyen a kezében. A 
folyamatzavaró lehet néhány résztvevő számára. 2 perc 

 Kérd meg végül a résztvevőket, hogy írjanak le egy nagy ötletet és az első lépést a kártyájukra. 
5 perc 

 Vezess le 5 alkalommal 3 perces csere és értékelési kört, időt hagyva a nyüzsgésre (és 
nevetésre) közöttük. 15 perc 

 Kérd meg a résztvevőket, hogy adják össze az 5 pontot a kezükben lévő kártya hátoldalán. 
 Találjátok meg a legjobban értékelt ötleteket. Segítsd a megtalálást visszaszámlálással. 

Kérdezd meg „Kinek van 25 pontos ötlete?” Kérd meg azt a résztvevőt, akinek ilyen kártyája 
van, hogy olvassa fel hangosan a kártyán lévő ötletet és első lépést. Majd folytasd „kinek van 
24 pontos ötlete?”, „Kinek van 23…?” Majd állítsd meg, amikor a top 10 ötletet 
beazonosítottátok és megosztottátok. 5 perc 

 Végül kérdezd meg, „Mi az, ami megragadta a figyelmed a 25/10 gyakorlat során?” 2 perc 

Miért? Célok  
 Fejleszd a csoport azon képességét, hogy gyorsan megtalálják a saját bölcsességük forrását 
 Olyan eredmények szülessenek, melyek inkább fennmaradnak, mert azok átláthatóan jöttek 

létre az „importált” tanácsokból, vagy azokon kívülről 
 Hozz létre szinergiát a különböző nézőpontok közötti összhang építésével 
 Ösztönözd a kezdő „feltalálókat” a bátor gondolkodásra és a gyakorlatias első lépések 

megalkotására 
 Olyan környezetet hozz létre, amelyben a jó ötletek fel tudnak bukkanni 

Tippek és csapdák  
 Néhány értékelés akadozhat. Ha egy résztvevő kezében lévő kártyán az 5. kör végére több 

vagy kevesebb pontszám van, mint 5, akkor kérd meg a résztvevőt, hogy számoljon egy átlagot 
és azt szorozza be öttel. 

 Kérd meg a csoportot, hogy válasszon egy nagy ötletet és első lépést, majd gondolja át újra, 
hogy még világosabban és meggyőzőbben legyen kifejezve. 

 Javasolj egy komolykodva vicces, de világos értékelési skálát. Pl.: 1=ez nem a te napod, 5=ez 
király. A résztvevőknek meg kell érteniük és el kell fogadniuk az értékelési szempontokat, 
mivel ezt fogják használni a döntéseiknél. 

 Amikor demonstrálsz egy csere és értékelési műveletet, adj elég időt és kérj visszajelzést, főleg 
ha nagy csoportról van szó. 

 A korábbi értékelések „meglesését” nehezítsd azzal, hogy letakarod  egy post-ittal a 
moderációs kártya hátoldalát 

 Helyezd el az összes kártyát egy nagy pinwand táblán, vagy egy nagy barna papíron. A 
legmagasabb pontszámú kártyákat a tetején helyezd el. 

Ismétlések és változatok  
 Következő lépésként készítsetek akció tervet vagy Open Space-t a top 10 ötlettel 
 Szervezzetek egy második kört a 25/10 Ötletbörzéből, ahol az első körtől eltérő résztvevők 

vannak jelen. 
 Építsd bele a 25/10 Öltetbörzét a megbeszélés elejére és végére. 
 Rendezd a top 10 ötletet egy Megállapodás & Bizonyosság Mátrixba 
 Ahelyett, hogy merész ötleteket kérsz, kérdezd meg „Ha visszacsinálhatnál egy döntést, ami 

visszatart téged, mi lenne az? Mi lenne az első lépésed a visszacsináláshoz?”  
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 Ahelyett, hogy merész ötleteket kérsz, kérdezd meg „Milyen bátor beszélgetést hagytál ki? 
Milyen első lépés tudná feltüzelni a bátorságod?” 

  Ahelyett, hogy merész ötleteket kérsz, kérdezd meg „Mi az, amit remélsz, hogy megtörténhet 
a jövőben? Milyen gyakorlatias első lépést tudsz tenni most, hogy ebbe az irányba billentsd a 
dolgokat? 

Példák 
 Az ötletek rangsorolására és a közösség 

felvillanyozására egy Open Space technika vagy egy 
„Nonferencia” (résztvevő-hajtott) találkozót követően 
alkalmazható 

 A merész ötleteket kiemelésére egy konferencia vagy 
munkacsoport megbeszélésen 

 Egy fontos megbeszélés lezárására 
 Egy záró körben az ötletek megosztására és a 

csoporttagok közötti kötelékek megerősítésére.  

 

Liberating Structure developed by Henri Lipmanowicz and Keith McCandless 
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