
 

 

  
 

POSLOVNE IDEJNE INSPIRACIJE 

IGRA JE ZA 12-36 SUDIONIKA GDJE ONI UČE KAKO SE KONTROLIRATI I RADITI U 
TIMOVIMA  

 

Cilj je naučiti vještine kao što su kontrola, samoupravljanje i suradnja (timski rad). Zadatak svake 

grupe je odrediti problem u društvu i razviti poslovna rješenja za njih. 

 

Savjet: Osigurajte materijale kao što su listovi papira, olovke, markeri, post-it bilješke. Voditelj 

može objasniti model poslovnog plana i korištenje Pertovih grafikona za objašnjenje odnosa 

između elemenata. Alternativa je da sudionici sami istraže. 

 

Upute 

Podijelite sudionike u timove i objasnite zadatak 

● Igra je podijeljena u 3 faze, gdje svaki tim: 

1. Razmislite o problemima ili potrebama društva, zemlje ili lokalne zajednice koje 

bi mogla riješiti poduzetnička ideja. 

2. kreirajte jednu ili više poslovnih ideja za rješavanje problema. 

3. Istražite i pripremite dizajn poslovnog modela/powerpoint slajd za svoju 

ideju(e). 

● Svaki tim predstavlja problem i svoju poslovnu ideju ostalim sudionicima, na temelju 

gornjih naslova i vlastitog istraživanja i rasprave. 

● Nakon prezentacije, cijela grupa raspravlja i odabire najbolja rješenja na temelju 

argumenata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIRANJE 



 

 

 

 

 

Refleksija za zajednicu učenja: Skupite povratne informacije iz aktivnosti pitajući sudionike 

kako im se svidjela i jesu li nešto naučili iz nje. 

Raspravite je li je igra promijenila razmišljanja sudionika postavljajući sljedeća pitanja: 

- Kako se osjećate nakon aktivnosti? 

- Jeste li postali svjesni nacionalnih i/ili europskih socijalnih problema? 

- Koliko su ta pitanja važna za mlade europske poduzetnike? 

- Mogu li se predložena rješenja primijeniti u stvarnosti? 

 

 

Savjeti za voditelje 

Voditelji mogu koristiti dizajn poslovnog modela sa sljedećim elementima: 

● Koji resursi (i ljudski i materijalni) bi bili potrebni? 

● Kako će se ta ideja financirati? 

● Tko će biti kupac/korisnik/potrošač proizvoda/usluge/ideje?  

 

 

 

 

 

 

 

Ako timovi imaju poteškoća s bilo kojim zadatkom, uloga voditelja je otključati situaciju kroz 

sažeta pitanja koja imaju za potaknuti na razmišljanje, na primjer, tražeći od svakog člana da 

opiše kritičnu društvenu situaciju u svojoj zemlji. Uzimajući u obzir razinu znanja sudionika o 

poslovnom planiranju, voditelji će možda trebati pružiti dodatnu sesiju objašnjenja poslovnog 

modela i koristiti pojednostavljena pitanja. 

Nadalje, ako se na kraju aktivnosti identificira zajednički problem, voditelji će voditi raspravu o 

tome kako riješiti problem na europskoj razini, a ne samo za određenu zemlju. 

 

Ključni resursi 

Prijedlog vrijednosti  Segmenti 

kupaca 

Ključne aktivnosti 

Ključna partnerstva Odnosi s 

klijentima 
Kanali Struktura 

troškova Izvori prihoda 


