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Idő Lépések  Eszközök – pipáld, ha megvan 

10.00-10.03 Bejelentkezés (3 perc) 
Cél: A ráhangolódás  
Mindenki röviden, de őszintén megválaszolja az alábbi kérdést. Pl.: 

• Mit vársz ettől a mai megbeszéléstől? 
 

 elvárás lista flipcharton 

10.03-10.04 Célkitűzés (1 perc) 
Cél: Közös alap létrehozása 
Azért hoztuk létre ezt a megbeszélést, hogy ……….....(akciót kifejező 
szavak) pl. összegyűjtsük, kialakítsuk, megtaláljuk a 
....stb....................................…… és, annak érdekében hogy (elvárt 
eredmény)…… pl. a lehető legjobb megoldást megtaláljuk, a 
legrövidebb időn belül cselekedni tudjunk stb.…….. 
 

 

10.04-10.07 Keretek (3 perc) 
Cél: A megfelelő viselkedésben megegyezés elérése 
Mutasd be, hogy milyen keretek, szabályok és viselkedések a 
mérvadóak a megbeszélés ideje alatt.  Gondolj azokra a 
viselkedésekre, amiket szeretnéd, ha elkerülnének. Milyen 
szabályokkal lehetne az elvárt viselkedést tudatosítani?  
Majd végül ezt a szabálylistát egészítessük ki a résztvevők kéréseivel. 
 
Megjegyzés: Ez a rész, ha már jól beolajozódott a megbeszélés 
menete, a későbbiekben mindössze 1 percet fog igénybe venni. 
 

 Előre elkészített flipchart 
 filctoll 

10.07 -10.12 Témalista (5 perc) 
Cél: Minden aktuális téma összegyűjtése 
Előző megbeszélésről hozott akciótervet ellenőrizzük le, hogy ki hol 
tart a megvalósítással, határidőkkel. Ha csúszás van, akkor vezessük fel 
egy új táblázatba, amit folytatólagosan fogunk tölteni a további témák 
címével. Miről kell ma beszélnünk? 
Mutasd be, hogy te milyen témákat hoztál, milyen határidőkkel. 
Ezt követően egészíttesd ki a listát a többiekkel is. 
Ossz ki nekik 1-1 fekete filctollat, és jelöljék meg – mondjuk egy + jellel 
- a 3 legfontosabb témát, amit a megbeszélésen mindenképp tárgyalni 
kell. A rangsor mentén egyeztessetek a haladás sorrendjéről. 
 

 Flipchart papír 
 Filctoll 

 

10.12-10.47 Csoportmunka (35 perc) 
Cél: Ötletgyűjtés, megoldáskeresés stb. 
Ebben a részben a résztvevőkkel közösen végzitek az ötletelést, 
témakidolgozást, értékelést stb. Ennek pontos menetét kell itt 
elmondani a résztvevőknek röviden, és rögtön bele is vághattok a 
munkába. Alkalmazz facilitációs technikákat! 
 

 üres flipchart papírok 
 fekete filctollak 

10.47-10.57 Következő lépések (10 perc) 
Cél: Akcióterv készítése 
Fogalmazzátok meg közösen a teendőket. Miután mindet 
összegyűjtöttétek, kérdezd meg, hogy ki melyiket szeretné, akarja 
vállalni. Kinek melyik feladat tartozik a munkaköréhez stb.? Majd 
miután jelentkeztek a feladat elvégzésére, kérdezd meg, hogy milyen 
határidővel valósítja, vagy szükséges megvalósítania a feladatot. 
 

 Előre elkészített táblázat 
 filctoll 

 

10.57-11.00 Kijelentkezés (3 perc) 
Cél: A megbeszélések eredményességének javítása 
A következő kérdések mentén egy rövid visszajelző kört folytass le. 

• Mivel vagy elégedett? 
• Mire figyeljünk a következő megbeszélés alkalmával? 

 

  

 

Megbeszélés szabályai - példa 

• Zárd ki a zavarásokat (telefon, 
laptop stb.) 

• Tartsd az időt 
• Ossz meg minden releváns 

információt 
• Maradj nyitott és kíváncsi mások 

nézőpontjára 
•   
    
  

 

Következő lépések 

Feladatok     Felelős  Határidő 
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