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A meetingjeid olyanok,
mint egy rémálom?
Az online találkozók sajnos gyakran
borzalmasak. De lehet máshogy is!
Hisszük, hogy ez a negatív érzés sokunk számára ismerős. Rosszul
meghatározott vagy zavaros célok, hiányzó napirend, össze-vissza
hozzászólások. Felmerülhet a kérdés: miért vagyok én egyáltalán itt?
Valószínűleg ezekkel a problémákkal már találkoztál te is.
A meetingekkel kapcsolatos problémák ráadásul fokozódtak, mióta
ezek egy része vagy többsége online történik. A technikai kihívások, az
instabil internetkapcsolat, a meeting-platform ismeretének hiánya vagy
a résztvevő kolléga kikapcsolt kamerája és elnémított mikrofonja csak
néhány példa arra, hogy az online találkozók milyen extra “fájdalmakat”
okoznak számunkra. Pedig volt gond eddig is bőven...
De vajon ez a “rémálom” elfogadható? Vagy tehetünk valamit ellene?
Mi a DEVELOR-nál úgy gondoljuk, hogy a találkozóknak nem kell
feltétlen rossz élménynek lenniük a szervező vagy a résztvevők számára.
Ebben az e-könyvben a legjobb tippjeink és ötleteink közül osztunk meg
veled néhányat, hogy hatékonyabbá és sikeresebbé tehesd a - nem
csupán - online meetingjeidet.
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A siker öt területe
hogy találkozóid tökéletesek legyenek
1

CÉL & NAPIREND

Sokszor a legnagyobb előrelépés a legnyilvánvalóbb lépésekben rejlik,
amelyeket mégsem nem teszünk meg: a világos cél meghatározása és a
napirendhez való ragaszkodás is ide tartozik. Te szoktál ezzel foglalkozni?
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FELKÉSZÜLÉS

Benjamin Franklint idézve: Aki nem tervez, a bukást tervezi meg. Vettél
már részt találkozón felkészületlenül, vagy felkészületlen résztvevőkkel?
Ha igen, akkor tudod, miért szerepel a felkészülés a listánk elején.
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NETIKETT (online etikett)

Az emberiség számára a virtuális tér alapvetően nem természetes. Az
üzleti életben kicsiszolt és megszokott viselkedési formák, amelyeket az
offline interakció során természetesen megfigyelhetünk, úgy tűnik,
hiányoznak az online térből. Javítsunk ezen a netikett segítségével!
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RÉSZTVEVŐI ELKÖTELEZETTSÉG

Nincs nehezebb feladat egy értekezleten, mint egy olyan résztvevő
megszólaltatása, akinek egyetlen célja a még hátralévő percek
visszaszámlálása. Tanuld meg jobban csinálni!
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PSZICHOLÓGIAI BIZTONSÁG

Találkozókon veszel részt, hogy kérdéseket vitass meg, megoldásokat
találj és haladj előre. Meg lehet ezt valósítani pszichológiailag
biztonságos környezet nélkül? Aligha. Teremts biztonságot az online
találkozókon - ez fontosabb, mint elsőre gondolnád.
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1

Fogalmazd meg a
CÉLT, ragaszkodj a
NAPIRENDHEZ

Próbáltad már összegszerűsíteni a
megbeszélésekre fordított időt? Számold
csak ki egy hónapra vonatkozóan.
Meglepő eredményre fogsz jutni.
A lényegre térve – soha ne szervezz online
megbeszélést egyértelmű napirend nélkül.
Egy homályos célú vagy napirend nélküli
megbeszélés csak zavarodottságot,
elvesztegetett időt és pénzt eredményez.
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A vezérelvek
Az egyértelműség növeli a hatékonyságot
A hatékony és értékes megbeszélések érdekében mindenekelőtt egy
egyértelmű célt kell megfogalmaznod. Mi a megbeszéléstől elvárt
konkrét eredmény? Miért fontos? Milyen hozzáállást és szakértelmet
igényel? A tervezett napirend és rendelkezésre álló idő elvezet a
célodhoz?
A fenti kérdésekre adott egyértelmű válaszok hiányában a meeting jó
eséllyel nem csak eredménytelen, hanem a résztvevők számára fárasztó,
értelmetlen és időfecsérlő lesz. Az egyértelmű cél segít neked annak
meghatározásában, hogy kik vegyenek részt a megbeszélésen és milyen
elvárásaid vannak velük szemben.
Annak érdekében, hogy a dolgok mindenki számára egyértelműek és
világosak legyenek, készíts napirendet a megbeszélésen megvitatandó
témákkal. Adj meg egy becsült időkeretet mindegyik ponthoz és
ragaszkodj is azokhoz.
PÉLDA – Havi felsővezetői megbeszélés
Cél: Áttekintést nyerni a részlegek helyzetéről, a közérdekű hírekről és újdonságokról,
valamint a következő hónap fókuszterületeiről.
Napirendi pontok:

● Megnyitás, áttekintés és a megbeszélés céljai – CEO (5’)
● Üzletági beszámolók elfogadott minta szerint – (8 x 10’)
● Közérdekű hírek és újdonságok – CEO (10’)
● Kérdések és válaszok szekció – CEO (10’)
● Következő lépések – CEO (10’)
Megjegyzés: küldd el a megbeszélendő anyagokat minimum 24 órával a meeting előtt.

i

Elsőre ezek a pontok elég kézenfekvőnek tűnhetnek. A kérdés,
hogy szoktál-e ragaszkodni hozzájuk? Ha nem, akkor legközelebb
valóban készíts napirendet, becsüld meg a szükséges időt és
felkészülési igényt. Csak ezt követően küldd el a meghívót.
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Légy
2
FELKÉSZÜLT!

“Ha 8 óra alatt akarnám kivágni az
erdőt, akkor az első 7 órát a fejsze
élesítésével

tölteném."

Covey,

a

hatékonyság mestere mondta, és teljes
mértékben
hanyagul

egyetértünk
kezelt

napirend

vele.
után

A
a

felkészületlenség a második rémálom,
amelyet

el

kell

kerülni,

mind

házigazda, mind a résztvevők részéről.

a
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Gondolkodj előre
hogy mindenkinek könnyebb legyen
Remote vagy hibrid környezetben dolgozó vezetőként az lehet a
benyomásod, hogy minden kollégád könnyen elérhető digitális úton és
az összes erőforráshoz való hozzáférés azt jelenti, hogy a dolgok menet
közben kialakulnak, rendeződnek. Ez azonban azt okozhatja, hogy
alulértékeled a felkészülést, és így megnehezíted a saját és mindenki más
életét is. A következőket javasoljuk:
IDŐZÍTS EMPATIKUSAN
A megbeszélés tervezett időpontjának kiválasztásakor ellenőrizd a
résztvevők naptárát, hogy megfelelő-e számukra. Ne tervezd közvetlenül
egy másik után, szünet nélkül. Csakúgy, mint az irodában, az
embereknek időre van szükségük az egyik megbeszélésről a másikra
való áttéréshez, gondolataik új témára váltásához, sőt akár technikai
szünetre is. Miért ne kezdődhetne egy meeting 9:15-kor?
Egyébként hány találkozód ér véget a tervezett időpontban? A legtöbb
esetben néhány perc késésre számíthatsz. Ha nincs szünet két
megbeszélés között, akkor a résztvevők késnek, és gondolatban még
mindig az előző meetingen vannak. Hadd kapcsolódjanak ki és
készüljenek fel. Tervezd a találkozóidat 25 vagy 50 percesre!
ADJ INFORMÁCIÓT ÉS ÚTMUTATÁST
Amint megvan az időpont és az időkeret, elküldheted a meghívót
naptári meghívó formájában, vagy tájékoztató e-mail kíséretében, ha a
téma megköveteli. Az üzenet mindenképpen tartalmazza az értekezlet
célját és napirendjét (lásd 1. fejezet), valamint a bejelentkezési
információkat az online értekezlet platformra. Ha az online platform nagy
valószínűséggel új a résztvevők számára, rövid útmutatót is küldj nekik az
értekezletre való bejelentkezés első lépéseiről.
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Ha felkészülésre van szükség, írd le pontosan, mi a feladat és mik az
elvárásaid, továbbá csatolj minden előkészítő anyagot legalább 24 órával
a találkozó előtt.
ÉRKEZZ EGY PERCCEL KEZDÉS ELŐTT, HANGOLÓDJ RÁ
Mint értekezlet-házigazdának és szervezőnek, hibátlanul kell tudnod
alkalmazni a használni kívánt online találkozó platformot és annak minden
funkcióját (chat, break-out szobák, poll, stb.). Annak ellenére, hogy nagy
tapasztalattal rendelkezel és korábban már milliószor használtad a
platformot, ellenőrizd még egyszer.
Javasoljuk, hogy legalább 1, de komolyabb
megbeszélések, képzések esetén akár 15
perccel a kezdés előtt lépj be a felületre és
győződj

meg

róla,

hogy

minden

zökkenőmentesen működik.
Ez az idő azt is lehetővé teszi, hogy mentálisan

Fejleszd vezetői készségeid velünk!

felkészülj és ráhangolódj a találkozóra.
Jegyzeteim magam számára, hogy mit kell
ellenőriznem a következő meeting előtt:

Home office-ban dolgozó
munkatársak vezetése virtuális tréning
Tudj meg többet
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Népszerűsítsd és
3
kövesd a NETIKETTET

TEDD

NE TEDD

Akár jártas vagy az online találkozók
világában, akár ez lesz az első alkalom,
fontos tudni, hogy mire számíthatsz és
hogyan kell megfelelően viselkedned.
A netikett - az online meeting etikett figyelmen kívül hagyása rengeteg
negatív következménnyel járhat mind a
résztvevők, mind a szervezők számára.
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A 7 Netikett Szabály
Ismerd meg a virtuális meeting etikettet!

Bár természetesen vannak hasonlóságok, a virtuális “illemtan” több
szempontból is különbözik a hagyományos, személyes meetingeken
elvárt vagy megszokott etikettől. Minél többen vannak a találkozón és
minél inkább felmerül a kulturális és nyelvi sokszínűség kérdése, annál
fontosabb tisztában lenni a virtuális illemtan aranyszabályaival.
A következőkben összefoglaljuk a legfontosabbakat

1

TEREMTS RENDEZETT ÉS ZAVARTALAN KÖRNYEZETET

Ez különösen fontos, ha otthonról dolgozol. A barátaid valószínűleg nem
bánják, ha a száradó ruháid vagy a bevetetlen ágy vannak a háttérben.
Ez azonban nemcsak zavaró lehet, hanem olyan kedvezőtlen képet is
festhet rólad, amelyet nagy valószínűséggel el akarsz kerülni az üzleti
életben. A háttérben sétálgató családtagok is zavaróan hatnak egy
üzleti megbeszélés során. Ezért ne felejtsd el rendbe hozni a hátteret,
nem felesleges és nem ciki igényes környezetet teremteni. Kérd meg a
körülötted élőket is, hogy ne zavarjanak. Beállíthatsz egy mesterséges
háttérképet is, vagy használhatod a „homályos háttér” (blur) funkciót,
amelyet számos online platform biztosít.

2

FORDÍTS FIGYELMET A MEGJELENÉSEDRE

Annak ellenére, hogy a home office egyik legnagyobb előnye, hogy
időd nagy részét kényelmes, otthoni ruhában töltheted, a virtuális
találkozókhoz való csatlakozás kopott tréningfelsőben nem segít abban,
hogy profi benyomást kelts. Ezért mielőtt csatlakozol a híváshoz, győződj
meg arról, hogy megjelenésed illeszkedik-e a találkozó jellegéhez.

11

3

SZÁMOLJ A BEJELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES IDŐVEL

A virtuális meetingek világában nincs frusztrálóbb, mint a késve érkezőkre
várni, vagy bejelentkezéskor technikai problémákkal küzdeni. Javasoljuk,
hogy néhány (2-5) perccel az ütemezett értekezlet megkezdése előtt
kezdd el a bejelentkezési folyamatot azért, hogy minden beállítás
megtörténjen és időben csatlakozni tudj. Laptopod automatikus frissítése
váratlan és kellemetlen lehet, ha éppen a kezdési időpontban lépnél be
egy kulcsfontosságú meetingre. Szervezőként készíts elő egy kis kötetlen
beszélgetést, vagy végezz technikai ellenőrzést a korán érkezőkkel.

4

TUDASD AZ ÉRKEZÉSED

A köszönés és a bemutatkozás hihetetlenül
egyszerűnek tűnhet, amikor belépünk egy
virtuális tárgyalóba, ennek ellenére sokan
figyelmen kívül hagyják. Ne feltételezd,
hogy mindenki ismeri a résztvevőket vagy
hogy

a

többi

résztvevő

látja,

Segítsd csapatod hatékony
munkavégzését

hogy

megérkeztél. Üdvözlés, rövid bemutatkozás

Virtuális együttműködés
online tréning

a név - hívástól függően az osztály vagy a
vállalat - megadása nemcsak udvarias
gesztus, de hasznos is a többiek számára.

Tudj meg többet

Jelezd, hogy megérkeztél. Talán te vagy az,
akire vártak, hogy a kötetlen beszélgetésről
az üzleti témára válthassanak.

5

NÉMÍTSD EL MAGAD, AMÍG MÁS BESZÉL

Annak ellenére, hogy általában nem tűnik fel, még a legcsendesebb
irodákban és otthonokban is nagy a háttérzaj. Ezért amikor nem beszélsz,
kapcsold

ki

a

mikrofonodat.

Próbáltad

már

mások

háttérzaját

túlbeszélni? Nem egy kellemes élmény a szomszéd kutya ugatása sem.
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6

MARADJ NYUGTON ÉS NE SÉTÁLGASS

Előfordulhat,

hogy

mobiltelefonnal

csatlakozol

egy

virtuális

konferenciához vagy meetinghez. Telefonnal a kezedben fel-alá járkálás
közben a kamera folyamatosan mozog, amit nagyon zavaró és fárasztó
a többi résztvevőnek. Ha épp útközben vagy, állj meg a hívás idejéig
vagy - bár ezt csak kivételes helyzetekben javasoljuk - kapcsold ki inkább
a kamerádat.

7

NE EGYÉL

Ennek megint nyilvánvalónak kellene lennie, de sajnos mégsem az. A
személyes

találkozókon

néha

előfordul

ugyan,

de

a

virtuális

értekezleteken nem történik vendéglátás. A számítógéped mellett
elfogadható

egy

pohár

víz,

esetleg

egy

kávé,

de

a

virtuális

megbeszélésen való étkezés udvariatlan és nem kelt profi benyomást. Az
online értekezletek általában nem olyan hosszúak, hogy azt ne lehessen
evés / ivás nélkül túlélni. Ha pedig nincs időd a meetingek között
ebédelni, tedd be a naptáradba az ebédidőt, és ne fogadj el erre
értekezlet meghívást. Ha általános szabállyá válik a cégeteknél, hogy
nem 60 perc a meeting, hanem csak 50, akkor is lehetőséged van
bekapni néhány falatot.
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Plusz 2 Extra Tipp
Ne feledkezz meg róla, hogy értekezleten vagy!

Bár természetesen vannak hasonlóságok, a virtuális illemtan több
szempontból is különbözik a hagyományos, személyes találkozók
etikettjétől. Minél többen vannak a hívásban, és minél inkább felmerül a
kulturális és nyelvi sokszínűség kérdése, annál fontosabb tisztában lenni a
virtuális illemtan aranyszabályaival.
ADD MEG A TISZTELETET A TÖBBIEKNEK
Az általános udvariasság nem csak személyesen, hanem a virtuális
beszélgetések során is elengedhetetlen. A köszönés, a bemutatkozás, a
közbeszólások elkerülése minimális erőfeszítést igényel, de mégis jelzi,
hogy kifinomult, tisztelettudó vagy és őszinte érdeklődést mutatsz. A
meeting végén se felejts elköszönni. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget, hogy
jó benyomást kelts.
VISELKEDJ ÚGY, MINTHA VALÓBAN OTT LENNÉL
Az online megbeszélések különleges veszélyforrást jelenthetnek, ha
elfelejted hogy a mikrofon vagy a kamera még mindig be van
kapcsolva. Alapvető viselkedési normának tűnhet, mégis komoly
kellemetlenségeket okozhat, ha történetesen olyasmit teszel, amit mások
előtt általában nem tennél meg: a káromkodás vagy a köröm tisztítása
csak a legenyhébb példák erre. Amikor a webkamera előtt ülsz, viselkedj
úgy, mint ahogy egyébként is viselkednél mások társaságában. Ugye
nem szeretnéd, hogy az “online meeting bakik” Google keresésnél a te
képed is találat lenne! :-) És végül, hatékony meetingeket és őszinte
beszélgetéseket nem lehet úgy tartani, hogy a résztvevők (vagy azok
egy része) kikapcsolt kamerával vesz részt. Ez azt jelzi, hogy valami
mással is foglalkozol! Ez olyan, mintha háttal ülnél a tárgyalóban.
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VOND BE a
4
résztvevőket

Mi a legrosszabb, ami egy találkozó
szervezőjével történhet a való életben?
Ha a válaszod az, hogy „az érdektelen
résztvevők”, akkor igazad van. Virtuális
környezetben ez még inkább igaz. A jó
hír az, hogy a résztvevők bevonására
lehet ráhatásod.
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Erős kezdés
Ötletek a jó kezdésre és befejezésre
A találkozó követése és mondanivalójának megértése figyelmet igényel
a résztvevőktől. A legtöbb tipp és tanács a találkozó lebonyolításának
erre a részére összpontosít. A találkozó kezdete meghatározza a teljes
meeting hangulatát. Az, ahogyan végződik, szintén fontos végső
benyomást ad. Ezért adunk néhány tippet a kezdeti várakozási időre és
a találkozó lezárására vonatkozóan.
Valószínűleg már te is tapasztaltad azt a kényelmetlen érzést amikor az
online meeetingen csak némán mosolyogtok egymásra a várakozókkal,
nem tudva mit és hogyan kellene mondani, amíg várjátok, hogy
mindenki megérkezzen.
Elkápráztathatod kollégáidat néhány értékes, mégis vicces vagy
izgalmas tevékenységgel a várakozási időszak alatt.
KEZDJ EGY GYORS, A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAVAZÁSSAL
Ezt az időt felhasználhatod az értekezlet témájával kapcsolatos gyors
felmérésre, amelyet a résztvevők kitölthetnek, amikor megérkeznek az
értekezletre. Tegyél fel egy kérdést, amelyre később hivatkozhatsz az
értekezlet során, vagy amely segít jobban meghatározni az ülés fókuszát.
TANÍTSD JÁTÉKOSAN AZ ONLINE MEETING PLATFORM FUNKCIÓT
Az online platformok által nyújtott egyik legkiválóbb lehetőség, hogy a
résztvevők

írhatnak,

rajzolhatnak

és

megjegyzést

fűzhetnek

egy

dokumentumhoz. Ezt annotálás (annotate) funkciónak hívjuk. Ez a
funkció a kevésbé tapasztalt felhasználók számára ismeretlen lehet. Ha
zökkenőmentesen szeretnéd alkalmazni egy értekezleten, érdemes az
érkezés ideje alatt megtanítani a résztvevőknek a használatát.
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Az annotation funkció megtanításához csak egy nagyon egyszerű, kézzel
rajzolt képre van szükséged. Ez kapcsolódhat az évszakhoz, például lehet
tengerpart, karácsonyfa, Halloween tök, húsvéti nyuszi vagy bármi, ami
épp releváns. Amíg a résztvevők megérkeznek, kérd meg őket, hogy
fejezzék

be

a

rajzot

az

annotation

funkció

használatával.

Mondd el, hol találják meg, és ösztönözd őket arra, hogy próbálják ki és
használják a lehető legtöbb lehetőséget: bélyegek (stamp), vonalak,
ábrák, színek - nyugodtan használják a kreativitásukat és kísérletezzenek.
Ezáltal megtartható a figyelem, szórakoztatóvá válik az értekezlet
kezdése, és közben a program használat oktatás része is megtörténik.

HASZNÁLJ KVÍZEKET VAGY FEJTÖRŐKET
Harmadik ötletünk, hogy jó hangulatban
kezdjük

a

beszélgetést,

kreativitást

és

koncentrációt is igényel a résztvevőktől.
Az Internet kimeríthetetlen tárház különböző
képes

vagy

szöveges

feladványokhoz,

kvízekhez és logikai fejtörőkhöz.
Fejleszd a vezetőid motivációs
készségeit

Elkötelező vezető tréning
(online és tantermi formában is)

Tudj meg többet

Kezdj

egy

könnyed

feladvánnyal,

ami

lehetőség szerint kapcsolódik is a témához,
ezáltal
vagy

könnyebb
a

chatben

megszólalni
leírni

a

bárkinek,
választ.

A

pszichológiai biztonság - könyvünk későbbi
fejezetében részletesen is foglalkozunk vele
- megteremtése is könnyebb ezáltal.
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Tervezd meg a befejezést
Fejlődj a tapasztalatok révén
A találkozó végén azt javasoljuk, tegyél fel két egyszerű, de fontos
kérdést a résztvevőknek (lásd alább).
Ha a válaszok egyike “nem”, akkor fontold meg, kit hívj meg legközelebb
egy ilyen alkalomra. Ezáltal elkerülheted, hogy feleslegesen legyenek
emberek a találkozón, és elpazarold mások idejét is a találkozóval.
EZEKRE KÉRDEZZ RÁ A TALÁLKOZÓK VÉGÉN

1

Mit kaptál: Értékes volt számodra ez a találkozó? Kaptál valamit,
amiért megérte itt lenned?

A válaszok alapján meg tudod ítélni, hogy az emberek hogyan érzékelik
a találkozó értékét, és hogyan sikerült elérni a kívánt célokat. Ha kritikát
hallasz, azt javasoljuk, hogy tanulj belőle.
Ha van idő, és szeretnél még többet megtudni: Milyen szempontból volt
értékes ez a találkozó a számodra? Miért érte meg a ráfordított idő?
Adott érték: Értékes volt részvételed a többiek számára? Tudtált
2

értéket, szempontokat, információt adni a mai meetinghez?

Az erre a kérdésre adott válasz jelezheti, hogy a megfelelő embereket
hívtuk-e meg. Ezen túl segíthet abban is, hogy elgondolkodjanak, van-e
valamilyen

módja

annak,

hogy

a

legközelebbi

találkozón

több

hozzáadott értéke legyen a jelenlétüknek.
Ha többet szeretnél megtudni: Mi segítene abban, hogy legközelebb
többet adj hozzá? Mi tartott vissza az aktívabb közreműködéstől?
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Teremts
PSZICHOLÓGIAI
5
BIZTONSÁGOT

A pszichológiai biztonság a jól teljesítő
szervezetek egyik legfontosabb kulturális
eleme. Ez azt jelenti, hogy a munkatársak
biztonságban érzik magukat, ha kérdéseket
tesznek fel, véleményt mondanak vagy
hibáznak. Az online találkozóknak
biztonságos környezetet kell teremteniük a
résztvevők számára, ha az őszinte
véleményükre vagyunk kíváncsiak.
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Fontos kérdések
A jelenlegi helyzet felmérése
Hogyan lehet pszichológiai biztonságot teremteni egy online találkozón?
Mielőtt

belemerülnénk

a

részletekbe,

végezzünk

el

egy

gyors

önértékelést. Tedd fel magadnak vagy munkatársaidnak ezeket a
kérdéseket. Őszinte válaszaid értékes felismerésekhez segíthetnek.
Eldöntendő kérdések

Feltáró kérdések

Az általad vezetett találkozókon
könnyen tesznek fel a résztvevők
kérdéseket, ha valamit nem tudnak
vagy nem értenek?

Az elmúlt hét találkozói közül melyiken
érezted komfortosnak kérdést feltenni
arról, amit nem tudtál vagy nem
értettél?

Az online értekezleteid résztvevői
felvállalják, hogy nehéz, kényes
kérdéseket, aggályokat vessenek fel?

Mi segített neked megszólalni? Ha nem
mondtál el valamit, mi akadályozta ezt?

A résztvevők merik mások állításait
megkérdőjelezni, másokat kihívás elé
állítani? Ez elfogadott viselkedés a
meetingjeiden?

Melyik csapat értekezleten kérdőjelezte
meg a véleményedet valaki legutóbb?
Hogyan reagáltál? Hogyan reagált a
csapat?

Minden esetben kérnek a meetingjeid
résztvevői egymástól vagy a csapattól
segítséget, amikor szükségük van rá?

Mikor kértél utoljára segítséget
valamelyik kollégádtól nyilvánosan?
Milyen módon közvetíted, hogy rendben
van, ha segítséget kérnek tőled is?

A bal oldali kérdésekre adott IGEN válasz biztonságos környezetet jelez.
Ha IGEN-nel válaszoltál, határozd meg konkrétan, mi segít a pszichológiai
biztonság

megteremtésében

a

meetingjeiden!

Támogasd

ezen

módszerek elterjedését az értekezletek vezetői és résztvevői között.
Használd a fetáró kérdéseket, ha többet szeretnél megtudni arról, hogy
mi működött illetve mi nem.
NEM válaszok esetén a biztonság hiánya valószínűsíthető. Gondolkodj el
az okokon! Használd a feltáró kérdéseket!
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További lépések
Tedd ezt a pszichológiai biztonságért

HASZNÁLJ FELMÉRÉST, KÉRDŐÍVET!
Ahelyett hogy egyenként kérdeznéd meg a kollégáidat a nehéz,
érzékeny témákról, használj online felmérést. Az anonim kérdőívek, pollok
megkönnyítik a véleménynyilvánítást anélkül, hogy a válaszadó tartana
a következményektől. Ha kényes kérdéseket szeretnél feltenni, az online
felmérés jó választás lehet, amely azonnali, őszinte eredményt biztosít.

i

Ha a cégednél nem engedélyezett olyan online konferencia
szoftver használata, amely beépített felmérés eszközt tartalmaz (pl.
ZOOM), próbáld ki a menti.com, a kahoot.com vagy hasonló
megoldásokat. Jó néhány ingyenes és könnyű is őket használni.
CHAT - BÁTORÍTÁS A MEGSZÓLALÁSRA

Sokan kerülik a feletteseik, ismeretlenek vagy nagy közönség előtt való
megszólalást, kérdést vagy vélemény nyilvánítást. A csevegés funkció
(chat) segít megnyitni az embereket és megismerni véleményüket.
A chat széles körben használható a résztvevők támogatására, hogy
kifejezzék gondolataikat, hiszen biztonságosabbnak érzik a verbális
kommunikációhoz képest. Ha szeretnéd hallani mindenki hozzászólását,
kérd meg a kollégáidat, hogy válaszoljanak chatben. Vedd figyelembe,
hogy a legtöbb esetben a chat nem névtelen. Mások is tudni fogják, ki
küldte az üzenetet. Ha ez nem ismert mindenki számára, említsd meg ezt,
mielőtt felkérnéd a résztvevőket a chatben való írásra, nehogy negatív
meglepetés érje őket.

i

Ne felejtsd a chat funkciót előzetesen beállítani; teszteld használat
előtt, hogy működik-e, mert gondokat okozhat (pl. MS Teams-ben).
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BREAK-OUT SZOBÁK - AZ ELMÉLYÜLT MEGBESZÉLÉS HELYE
Mint korábban említettük, sokan habozunk, ha nagyobb tömeg előtt kell
megszólalnunk. A kiscsoportos megbeszélés komoly segítség lehet.
Számos konferencia-eszköz magában foglalja az értékes break-out
szoba funkciót. Ha mély, őszinte és meghitt beszélgetést szeretnél
biztosítani, akkor hozz létre legfeljebb 5-6 főből álló kisebb csoportokat.
MS Teams-ben 2020 decembere óta érhető ez a funkció, a ZOOM

i

vagy a Webex Meetingben is megtalálod ezt a lehetőséget.
ELŐTTE ÉS UTÁNA

Néhány egyszerű, de hatékony lépés a
virtuális találkozó előtt és után segíthet a
pszichológiai biztonság kialakításában.
A találkozó előtt felhívhatod a résztvevőket,
hogy

röviden

ismertesd

a

napirendet,
Segítsd a vezetőket!

különös tekintettel a kényes témákra. Az

Hatékony értekezletek
vezetése tréning

ilyen előzetes hívások megalapozzák a
hatékony és mindenki számára biztonságos
megbeszélést. Időt ad arra is, hogy a
kevésbé bátor kollégák előre átgondolják

Tudj meg többet

a témát és a tervezett hozzászólásukat.

A megbeszélés után egy 1-on-1 hívás kiderítheti, miért maradt csendben
néhány ember. Megdícsérheted a résztvevőket a véleményük bátor
képviseletéért is. Különösen, ha ez egy érzelmileg heves vita volt, ahol
egyesek kényelmetlenül érezhették magukat, és feltételezik, hogy a
vezető sértettnek érezheti magát.
A

pszichológiai

biztonság

megteremtése

a

virtuálisan

működő

csapatoknál külön erőfeszítést igényel; de ha odafigyelsz a kockázatokra
és megfelelően használod az eszközöket, a befektetett idő megtérül az
elkötelezettség, a hatékonyság és az erősebb csapatkohézió terén.
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Tedd kiemelkedővé
értekezleteidet és
teremts értéket!
Láthatod, a hatékony és biztonságos
online

találkozók

ördögi

feladat.

megtartása
Néhány

nem

alapvető

szabály betartásával és kis kreativitással
a rémálomszerű találkozók egyszerűen a
rendeltetésüket

szolgáló

és

értékes

eseményekké alakíthatók, és te lehetsz
a találkozók királya vagy királynője.
Ezért nemcsak a résztvevők, hanem a
céged is hálás lesz neked.
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Online Meeting
Ellenőrző Lista
Mit kell ellenőrizni?
1 VAN EGYÉRTELMŰ ÉS VILÁGOS CÉLJA

A TALÁLKOZÓNAK?
2 MINDENKIT MEGHÍVTAM, AKI A

TÉMÁBAN RELEVÁNS? (ÉS CSAK ŐKET)
3 VAN PONTOS NAPIREND, VILÁGOS

BECSLÉSEKKEL AZ IDŐTARTAMRA
VONATKOZÓAN?
4 MEGOSZTOTTAM MINDEZT A

RÉSZTVEVŐKKEL IS?
5 ELKÜLDTEM A FELKÉSZÜLÉSHEZ

SZÜKSÉGES ANYAGOKAT?

Segítünk a cégeknek a remote csapatok és a hibrid
szervezeti működés kihívásainak kezelésében. Tudj
meg többet szolgáltatásainkról a weboldalunkon:
www.develor.hu
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Hogyan tovább?
Fedezd fel hibrid működés
anyagainkat: nézd meg
eszközeinket és kapcsolódó
szolgáltatásainkat!

Oldd meg problémád konzultálj velünk vagy kérj
ajánlatot!

Beszélgessünk helyzetedről vedd fel a kapcsolatot
tanácsadó kollégáinkkal,
bármiben szívesen segítünk!
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