


Bevezető
Bármilyen nagy feladatot vállalunk el, nem elég, ha a technikai megvalósításhoz
értünk, tudnunk kell egy projektet végigvinni és a közben felmerülő nehézségekkel
megbirkózni. Egy verseny kihívásait tudni kell kezelni, a csapatot egyben kell tartani,
tartani kell az ütemtervet, és elő kell tudni adni az eredményeket. Ezen kihívások
leküzdésében kíván segítséget nyújtani ez a segédlet.

Motiváció

Hogyan motiváljuk magunkat és csapatunkat?
Akinek van miért élnie, szinte minden hogyant ki tud bírni” - Nietzsche

1.1 Az aranykör

Fentebb látható az ún. “aranykör” (golden circle) melyet Simon Sinek amerikai üzleti
író alkotott meg. A lényege, hogy az igazán sikeres individuumok és szervezetek
mindig a “Miért”-el kezdik a projektjeiket és a kommunikációt. A “Hogyan” szól a
munkamódszerekről, milyen módon akarjuk megvalósítani, amit akarunk. A “Mit”
lényege, hogy végül is mit szeretnénk megvalósítani, jelen eseteben ez nagyjából
adott.

Ezt a módszert használják, hogy dolgozóikat összegyűjtsék egy kollektív cél köré, a
publikumot pedig vásárlásra késztessék. Ha egy olyan célt adunk az embereknek,
amivel a legbelsőbb motivációjuk egy irányba mutat, akkor hegyeket képesek ezért a
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célért megmozgatni. Ezt a módszert azonban használhatjuk arra is, hogy a saját
fejünkben is így “kommunikáljunk”.

Ahhoz, hogy egy projektet végig vigyünk elejétől a végéig, és a közben felmerülő,
esetenként igen nagy kihívásokat legyőzzük, a motiváció elengedhetetlen. A
csapatnak és annak tagjainak meg kell találniuk a saját “Miértünket” (érdekesség: az
Amerikai Tengerész Gyalogosoknak is hasonló módszereket tanítanak maguk és
csapatuk motiválásához.)

A kellő motivációval valószínűleg már rendelkeznek, különben nem jelentkeztek
volna erre a versenyre. A következő lépés ennek a motivációnak az
megfogalmazása. Kérdezzük, meg magunktól többször, hogy miért is csináljuk ezt,
és ássunk egyre mélyebbre, amíg már nem tudunk mélyebb válaszokra lelni.
Nézzünk erre egy példát!

Példa

● Meg szeretném nyerni a CanSatet
○ Én akarok lenni a legjobb mérnök

■ Az ESA-nál szeretnék egyszer dolgozni
● Fel akarom fedezni az univerzumot

○ Látni és érteni akarom a természet csodáit

Természetesen az egyének motivációi eltérhetnek. De ezeket az egyéni motivációkat
egy nagy “Miért”-ben kell megfogalmazni, amivel mindenki maradéktalanul egyet tud
érteni.

Ezek után, ha a verseny folyamán valaha úgy éreznénk, hogy feladnánk, csak
gondoljunk arra, miért is csináljuk mindezt!

Tipp
A motiváció megtartásához elengedhetetlen, hogy folyamatosan uraljuk a helyzetet
és proaktívak legyünk. Érdemes minél előbb munkához látni, döntéseket hozni és
ezt a lendületét felhasználva haladni.

Csapatszervezés és kommunikáció

Kezdeti káosz és rendezett munka
Minden csapat megalakulás kaotikus, az elején még nem tiszta, ki milyen területtel
foglalkozik. Ahhoz, hogy a projekttel haladjunk, a szervezettség egy bizonyos foka
elengedhetetlen. A motiváció megtalálása után érdemes egy vezetőt választani.
Nem mindenki alkalmas ilyen pozícióra, hasznos olyat választani erre a feladatra, aki
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könnyen képes a lentebb írt vezetői képességeket elsajátítani és mindenkinél
motiváltabb. Viszont ha nem találnak a csapatukban természetes vezetőt akkor sem
kell megijedniük, a vezetői képességek tanulhatóak.

Hogyan legyünk jó vezetők?
Vezetőnek lenni nagy felelősség, az egész projekt sikere nem kis részben a vezetőn
áll vagy bukik. A vezető feladata, hogy motiválja és egyben tartsa a csapatot és
megőrizze a rendet és szervezettséget.

A vezetőnek át kell látnia a projektet, tudja milyen lépéseket kell tenni a cél elérése
érdekében. Ezeket a lépéseket további alfolyamatokra bontja, majd képes ezeket a
feladatokat másokra bízni. Fontos: a vezető nem tud mindenen is dolgozni, a
feladatok elvégzését rá kell bízni másra. Ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől az
adott dologgal nem foglalkozik! Számon tartja, hogyan áll éppen a folyamat, ha kell
közelebbről, ha kell távolabbról, ez attól függ, hogy mit preferál az, akinek a feladatot
osztotta. Támogassuk, hogy a csapattársunk meghatározzon a kapott feladatához
további alfeladatokat. Ha éreztetjük vezetőnként másokkal, hogy megbízunk a
munkájukban, akkor jobban fognak dolgozni és ha nem szólunk bele mindenbe,
akkor ők is kiteljesedhetnek, ezáltal a mi terhünk csökken. Szóval ha vezetők
vagyunk, fontos, hogy tudjunk delegálni a feladatokat, de mi is vegyük ki a részünket
a munkából!

A vezető egyik legfontosabb tevékenysége, a feladatok és célok meghatározásán és
a feladatok kiosztásán és számontartásán túl, egyfajta mentor szerep (nem
keverendő a tanár mentorral, aki szakmailag segíti a munkánkat). Neki kell kihoznia
a csapattagokból a legjobbat. Beszélgessen velük, legyen együttérző, értse meg
őket, tudja meg, hogy mire van szükségük és s igyekezzen megteremteni a
szükséges feltételeket. Itt most ne csak szakmai dolgokra gondoljunk, a vezetőnek
tudnia kell érzelmi támogatást is nyújtania. Fontos, hogy ne robotként tekintsen a
csapatára, hanem önálló célokkal rendelkező indivídumokra, neki a dolga pedig,
hogy ezeknek az individuumnak a céljait a csapat célján keresztül segítsen
megvalósítani
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Ha valakit a vezetés ennél jobban érdekel, ajánlom, hogy bátran olvasson könyvet a
témában, vagy nézze meg a Ted Lasso (16+) című sorozat első évadát, melyben
láthatjuk milyen is egy igazán jó vezető.

2.1 Ted Lasso - a legjobb vezető

Felelősök
A vezetőnek érdemes a különböző területekhez (hardver, szoftver, rádió stb.)
felelősőket rendelnie, ezáltal egyértelmű, hogy ki milyen feladatokon dolgozik és így
számonkérhetőbbek és átláthatóbbak a feladatok. A felelősök saját területük vezetői.
Fontos, hogy folyamatosan tanuljanak az adott területről és méyítsék ismereteiket.
Az is lényeges viszont, hogy az egyes területek felelősei tájékoztassák az
előrehaladásukról a többieket és vonják be a feladatokba őket, hogy mindenki
minden területet ismerjen jobban, mint a verseny előtt. Lehetnek olyan csapattagok
is, akik nem specialisták, de jól be tudnak segíteni több területen is.

Hogyan lesznek a “Miért”-ből célok és tervek?

Sok szó volt eddig motivációról és feladatairól. Nézzük is meg, hogyan érdemes
célokat, feladatokat meghatározni.

Az absztrakt célból konkrét tervet is kell csinálni, ez a fejezet ebben kíván segítséget
nyújtani. Ha nincsenek egyértelmű céljaink, akkor elveszettek vagyunk, mert nem
tudjuk, mit kellene csinálnunk.

Saját személyes célukkall és kísérleteikkel kiegészülve a végcél igazából adott:
CanSatet építeni. Ezt kell alfeladatokra bontani. Sokféle módszer lehetséges  a
célmeghatározáshoz, egyszerűbbek, bonyolultabbak, én önöket a SMART célokkal
szeretném megismertetni.

5



SMART célok

A SMART angolul okosat jelent, de ez jelen esetben egy mozaikszó is: Specific,
Measurable, Achievable, Relevant, Timed. Magyarul: Konkrét, Mérhető, Elérhető,
Reális, Időben meghatározott. Ha egy cél jellemezhető ezekkel a szavakkal, akkor
az SMART cél.

2.2 A SMART mozaikszó

Konkrét
Egyértelmű, mi a feladat: egy olyan lépés, amit végre lehet hajtani. Például a nagy
célunk a CanSat megépítése, ebből egy konkrét cél pedig a a kommunikációs
egység felprogramozása XY protokoll szerint (természetesen ez is további
alfeladatokra bontható tetszés szerint).

Mérhető
Egyértelműen meghatározott, hogy mikor sikeres a cél. Maradjunk a kommunikációs
példánál: ha sikerül jeleket küldenünk a kommunikációs egységgel az adott protokoll
szerint, akkor tekintjük sikeresnek a feladatot.

Elérhető
Milyen lépéseket kell tenni a cél elérése érdekében? Például egész hétvégén
összesen 10 órát programozni kell hozzá, tehát szabaddá kell tenni ennyi időt a
hétvégén.

Reális
A cél elérhető, nem valóságtól elrugaszkodott a megvalósítása. Például, most nem
lesz jövő héten dolgozat, tehát lehet hétvégén dolgozni a CanSaten. Az elérhető
oktató anyagokat már megnéztem, így abban az időben tényleg csak a
programozásra kell fókuszálnom.
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Időben meghatározott
Adott határidő és az, hogy mikor tervezünk dolgozni. Például: Szombaton délután
tudok dolgozni 4 órát, vasárnap pedig 6-ot, így a hét végéig végezhetek.

A gyakorlat persze nem ilyen egyszerű, lesznek csúszások és komplikációk. A
lényeg, hogy próbálkozzunk és ne mondjunk le a szervezettségről és sose feledjuk
az alfeladatokra bontás erejét.

Tipp
Hogyan eszünk meg egy elefántot? - Falatonként.

A sikeres csapatok ismérve
Nagyon sok irodalom foglalkozik azzal, kikből kell állnia egy sikeres csapatnak. Én a
folyamatok híve vagyok, szerintem fontosabb, hogyan működik egy csapat, mint,
hogy partikulárisan milyen emberek a tagjai.

Kommunikációs stílus
Egy sikeres csapatban mindenki szabadon hallathatja a véleményét, nagyjából
egyenlő mértékben, továbbá, ha a tagok megértőek egymás érzései és véleménye
iránt. A vezető feladata, hogy megkérdezze azon tagoknak is a véleményét, akik
esetleg nem olyan hangosak, mint mások, továbbá, hogy senkinek a véleményét ne
hagyja elveszni.

Fontos, hogy a csapat egyetlen tagja se söpörjön egy problémát a szőnyeg alá. Ilyen
esetben érdemes valamit minél előbb megoldani, mielőtt a kis problémából hatalmas
katasztrófa válna idővel. Ehhez elengedhetetlen, hogy mindig mondjunk igazat és
valljuk be azt is, ha hibáztunk, vállaljunk felelősséget cselekedeteinkért. Hosszú
távon jobban járunk, mivel megnő a hitelességünk, jobb munkapartnernek tartanak
majd, ha nem akarjuk elhárítani a felelősséget.

Ha kell, vitatkozzunk csapattársainkkal, a vélemények ütkőztetéséből tudunk eljutni
az igazsághoz. Ezt sokszor nehéz elkezdeni és persze partner is kell hozzá, aki nem
támadásként értékeli a vitát. Ahhoz, hogy a vitákból ne veszekedés legyen, hanem
konstruktív diszkusszió, meg kell tanulni értő módon hallgatni. Először is végig kell
hallgatni a másik fél mondandóját, ne vágjunk a szavába, viszont bátran kérdezzünk!
Miután elmondta, amit akart, foglaljuk össze, amit mondott és kérdezzük meg, hogy
erre gondolt-e, hogy biztosak legyünk abban, hogy megértettük-e. Ha nem elégedett
az összefoglalónkkal, akkor érdeklődjünk addig, amíg meg nem értettük, mit akar
mondani! Ezután már bemutathatjuk a véleményünket, így megértjük az ő
nézőpontját is és ő a miénket - így tudunk megoldást találni az adott kérdésre,
problémára.
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Tipp
A feladatok és tudás menedzseléshez használjunk valamilyen programot (pl.: Trello,
Notion, Excel, Todoist, Asana)

Hogyan tanuljunk?
A verseny során rengeteg új tudást és képességet kell majd elsajátítani. A következő
fejezetben pár tanácsot szeretnénk adni ahhoz, hogyan érdemes ezt megtenni.

Szembenézés a valósággal
Nem érdemes semmiféle illúzióban ringatni magunkat a képességeinkről: ha
valamihez nem értünk, vagy nem tudjuk, azt ismerjük el! Ez az első lépés a
fejlődéshez. Készítsünk listát a hiányosságainkról, érdemes ezt megtenni mind
egyéni, mind csapatszinten.

Mentor és netes anyagok

Elengedhetetlen, hogy a csapat találjon egy tapasztalt mentort. Olyasvalakit, aki
szakmai támogatást és útmutatást tud nyújtani. Rengeteg hasznos tudás érhető el
az interneten, használjuk fel ezeket bátran, azonban könnyű elveszni az információ
rengetegében -  ilyenkor jól jön valaki, akinél van térkép. De természetesen nem
minden arany, ami fénylik az interneten rengeteg tévinformáció is található, ilyenkor
forduljanak mentorukhoz bátran.

Pár hasznos oldal
● Khan Academy (főleg angolul)

○ Főleg természettudományos anyagok találhatóak itt, videók, írások és
tesztek.

○ www.khanacademy.org
● Mateking (magyarul)

○ Matematikai oktató videók. Az anyag nagy része fizetős, de remek ingyenes
anyagok is találhatóak rajta.

○ www.mateking.hu
● Sulinet (magyarul)

○ A sulinet az iskolai tananyagot fedi. Feladatok és írások találhatóak itt. Főleg
a fizika részét emelném ki.

○ tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika

Akkor jó, ha fáj
Az új tudás átültetése a gyakorlatba mindig nehéz és mentálisan megterhelő. Ez
nem probléma, sőt ilyenkor történik a tanulás igazából. Ilyenkor érdemes nem
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túlzottan rágörcsölni az adott feladatra, és “lazán” kezelni fejben a koncepciókat és
eljátszadozni velük. Merjünk kísérletezni és kipróbálni dolgokat. Ha pedig azt
szeretnénk ellenőrizni, hogy mennyire értünk valamit, próbáljuk azt elmagyarázni,
megfogalmazni a saját szavainkkal. Ha ez sikerül, akkor valószínűleg értjük a
koncepciót.

Tipp
Olvassunk sokat és érdeklődjünk minden iránt, soha nem tudhatjuk, hol és mikor
találunk egy hasznos ismeretet.

Figyelmeztetés
Veszélyes vagy annak látszó dolgokat ne próbáljunk ki a mentorunk nélkül!

Prezentációs technikák
Ezen fejezet egy jó prezentáció elkészítésében kíván segítséget nyújtani.
Feltételezzük, hogy az olvasó rendelkezik minimális ismeretekről ezen területről.

Diasor
Többféle program közül is lehet választani ennek elkészítéséhez, mi most általános
irányelveket próbálunk megadni.

Szöveg
Érdemes csak a közlendő lényegét a diasorra írni és csak címszavakban, az előadó
szóban adhat hosszabb magyarázatot is. Fontos, hogy a diasor és az előadás
kiegészítik egymást, a diasor az előadás illusztrációja, mely a közönség figyelmét
irányítja és a mondandót alátámasztja.

Érdemes talpatlan (sans serif) stílusú betűtípusokat használni, mivel digitális
felületeken ezek jobban vezetik az olvasó szemét. A szövegek színével,
vastagságával, méretével úgy érdemes játszani, hogy ezekkel a figyelmet vezetjük.
Mit szeretnénk, hogy először olvasson a néző? - ez legyen legfigyelemfelkeltőbb stb.
Az olvasást tovább könnyíti ha egy oldalra zárjuk a szövegeket (általában a balra
zárt szöveg a legolvashatóbb). Fontos még, a betűszín álljon kellő kontrasztban a
háttérrel!

A talpas és talpatlan betűtípusok, ha hasonlóak, kombinálhatóak (pl. modernek vagy
régiesek, esetleg mindegyik nagyon szabályos geometriai formákat követ, ilyen
hasonlóságok). De kettő-három betűtípusnál többet ne nagyon használjunk!
Általában érdemes egyet a címhez és egyet a többi szöveghez használni, érdemes a
betűmérettel és a színekkel is hasonlóan eljárni és nem sok különbző effektet
használni. A lényeg végig az érthetőség és az olvashatóság -az utolsó sorban ülő
gyengénlátó is el tudja olvasni - ekkor olvasható a szövegünk.
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4.1 Talpas és talpatlan betűtípusok

Adatok
Az adatok könnyebben értelmezhetők színes grafikonokon és infografikákon, mint
egyszerű számokként. Ilyenkor a grafikonokon a jelöléseknek egyértelműeknek és
láthatóaknak kell lenniük (hasonlóan a szövegezéshez).

Színek
Az alapján lehet kombinálni a színeket, hogy hol helyezkednek el a színkeréken:
szomszédos, szembeni, háromszöges stb. Ezen az oldalon egyértelműen
látszódnak ezek az elhelyezkedések és színskálák alkotásában segít ez az eszköz:
https://www.canva.com/colors/color-wheel/
Így biztos, hogy esztétikus színskálát kaphatunk, amit használhatunk a diasorunkon.

4.2 Színkerék

Előadásmód
Az igazán jó előadók végig a közönség felé fordulva beszélnek és általában nem
olvasnak fel közvetlenül a diasorról (persze szabad adatok vagy idézetek estén,
vagy ha csak úgy ítélik meg). Fontos továbbá a kellően hangos, artikulált beszéd,
hogy mindenki a teremben értse az előadó mondandóját. Jelen esetben is a
közönség figyelmének irányítása a cél, itt vizuális eszközök helyett intonálással,
hangsúlyozással és tudatos szünetekkel lehet hatni a hallgatóságra. Próbáljuk el az
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előadást minél többször, annál jobban fog menni és kevésbé fogunk izgulni! Ha
megakadnánk, akkor bátran improvizáljunk, végig maradjunk “lazák”.

Tipp
Élvezzük!

Felhasznált irodalom és képek forrásai
1. Simon Sinek, Kezdj a miérttel!, HVG Könyvek, Budapest, 2019
2. Richard Templar, A cégvezetés szabályai, Scolar Kiadó, Budapest, 2021
3. Dr. Barbara Oakley, A mind for numbers, Tarcher and Perigee, New York, 2014
4. Charles Duhigg, Okosabban Gyorsabban Jobban, HVG Könyvek, Budapest, 2017

1.1 usiness2community.com
2.1 Apple TV
2.2 www.simplilearn.com
4.1 about.easil.com
4.2 https://commons.wikimedia.org/

11

http://www.simplilearn.com

