SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe?
Katarzyna Kaźmierczak
Założenia:
 WQ ma dostarczyć konkretnych narzędzi oraz sposobów organizowania i przeprowadzania efektywnych spotkań w firmie, a także pozwoli
Uczestnikom wcielić tą wiedzę do praktycznego wykorzystania we własnym miejscu pracy, być może pozwoli osiągnąć realny cel postawiony sobie
przez Uczestnika przed spotkaniem
Adresat:
 Właściciele MŚP, menedżerowie, pracownicy
Główne cele szkolenia:
 Dostarczenie lub poszerzenie wiedzy Uczestników na temat organizacji oraz przeprowadzania efektywnych spotkań wewnątrz-firmowych


Uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z właściwego przeprowadzenia takich spotkań



Poznanie podstawowych metod warunkujących skuteczne i profesjonalne spotkania firmowe

Czas trwania: ok. 2 h 50 min

Cele
szczegółowe
Wzbudzenie
zaangażowania
Uczestników,
aktywizacja,
zapoznanie się,
przetestowanie
możliwości
aplikacji

Typ zadania

Treść modułu

Pomoce

Czas

Indywidualne

1. Rozgrzewka – Pytanie: Czy uczestniczyliście kiedykolwiek w
spotkaniach biznesowych? – ankieta (Tak, Nie).
Dyskusja na czacie: Omówienie doświadczeń z takich wydarzeń – co się
udawało, co nie? Jakie główne problemy napotykali podczas takich
spotkań?

Czat,
Prezentacja,
Ankieta

20 min

Wprowadzenie
Uczestników w

Indywidualne

2. Wstęp – Nakreślenie tematyki WQ:
 Ustalanie swoich oczekiwań w stosunku do spotkań –

Prezentacja
przeplatana

30 min

Grupowe

temat, zdobycie
wiedzy na temat
organizowania
efektywnych
spotkań
wewnątrzfirmowych,
przygotowanie
do wykonania
zadania
Wdrożenie
nabytej wiedzy i
przećwiczenie
konkretnej
umiejętności
planowania i
organizowania
spotkania
firmowego





wyznacz cel spotkania, a będzie ono efektywne!
Jak sprawnie zorganizować spotkanie firmowe? (dobór osób
zainteresowanych, ustalanie terminów, przygotowanie planu
spotkania, zadbanie o potrzebne sprzęty/materiały)
Zasady komunikacji podczas spotkań firmowych
(punktualność, otwarta komunikacja, łagodzenie konfliktów,
moderowanie dyskusji, pilnowanie celu spotkania)

3. Zadanie – Wciel się w rolę organizatora i koordynatora
przykładowego spotkania, na wybrany przez siebie temat.
Tutaj pojawi się zarówno zadanie indywidualne, bo każda z osób musi
określić sobie cel spotkania, zaplanować jego przebieg, określić czas i
miejsce, jak i zadanie grupowe, bo w porozumieniu z innymi należy
spotkać się i… doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonego sobie
wcześniej celu.
Indywidualne

Grupowe

Zadanie indywidualne 1 (online):
1. Zaplanuj temat spotkania
2. Określ liczbę osób, miejsce i czas spotkania
3. Ustal cel, jaki chcesz osiągnąć
4. Przygotuj zasady, jakimi powinni się kierować Uczestnicy
spotkania
Zadanie grupowe 1 (online/offline, odłożone w czasie):
1. Poinformuj wybranych Uczestników swojego spotkania o
wydarzeniu – jasno skomunikuj cel spotkania, aby dla wszystkich był
jasny i wydał się potrzebny
2. Przygotuj ramowy plan spotkania i roześlij/rozdaj go Uczestnikom

przeglądaniem
stron w
Internecie (linki),
Baza wiedzy

Linki,
Dzielenie ekranu,
Czat

25-35 min –
na
przygotowa
nie +
30 min na
grupowe
spotkanie
online

3. Przypominaj o dacie i miejscu spotkania i w razie zmian – informuj
na bieżąco wszystkich zainteresowanych

Wsparcie
merytoryczne
Uczestników w
wykonaniu
zadania,
wskazanie

Indywidualne

Zadanie indywidualne 2
Zapoznaj się z zamieszczoną bazą linków i wyszukaj odpowiednie
informacje dotyczące kluczowych czynników, które charakteryzują
efektywne spotkania. Sporządź zestawienie strategii przydatnych przy
przygotowywaniu i przeprowadzaniu efektywnych spotkań
wewnątrzfirmowych.

Indywidualne

Zadanie indywidualne 3
Wyszukaj wśród opinii innych pracowników na portalach
społecznościowo-biznesowych (GoldenLine, LinkedIn, blogi) dane
dotyczące największych błędów popełnianych podczas spotkań
wewnątrz-fimowych. Zbierz je za pomocą serwisów: diigo lub delicious.

Indywidualne

Zadanie indywidualne 4
Poszukaj w Internecie filmików ze spotkań - firmowych, biznesowych,
formalnych/nieformalnych, politycznych, etc.
Wybierz 2 filmiki, które opiszesz pod kątem elementów efektywnego
spotkania, które się w nich pojawiły. Może uda Ci się znaleźć błędy
popełnione przez rozmówców? Zbierz swoje wnioski w formie Google
Docs lub prezentacji na www.prezi.com.

Indywidualne

4. Proces – Baza przydatnej wiedzy, linki.

Prezentacja,
Linki,
Czat

10 min

możliwych źródeł
wiedzy, na
których mogą się
opierać
przygotowując
się do zadania
Ocena grupowa
oraz
indywidualna
działań
Indywidualne
Uczestników,
informacje
zwrotne
Grupowe
odnośnie własnej
pracy od trenera

Wymiana
doświadczeń
Uczestników na
temat
zrealizowanych
zadań, ich
przydatności w
późniejszej
pracy, a także
wymiana wrażeń
z nauki za
pomocą narzędzi
Web 2.0

Indywidualne
Grupowe

5.
Ewaluacja – ocena uzależniona od rodzaju zrealizowanych
spotkań: spotkania online a spotkania face-to-face. Można wprowadzić
2 typy spotkań do zrealizowania w zadaniu.
To pierwsze ocenia grupa + trener + osoba indywidualnie sobie
wystawia ocenę („Na ile spotkanie spełniło wyznaczony przeze mnie
cel?”).
To drugie oceniane jest przez osoby Uczestniczące w zadaniu (na Wiki
będzie zamieszczona ankieta do rozesłania/rozdania osobom
Uczestniczącym w spotkaniu, ale nie uczestniczącym w WQ) + ocena
trenera na podstawie ramowego planu spotkania.
6. Wnioski – podsumowanie WQ oraz dyskusja grupowa:
Czat: Czego się nauczyliście? Czy teraz już wiecie jak organizować
efektywne spotkania? Co było dla Was w tym doświadczeniu
wartościowe, a co Wam przeszkadzało? Co sprawiało trudności
(merytoryczne, jak i techniczne)? Jak Wam się pracowało za pomocą
WQ?
Ankieta: Jak ogólnie oceniasz wiedzę zdobytą na WQ? (skala od 1 do 5)

Ankiety,
Czat

30 min

Czat,
15 min
Ankieta w
wirtualnym pokoju

Uzupełnienie
dotychczasowych
informacji,
uporządkowanie
wiedzy, wnioski
końcowe dla
trenera.

7. Poradnik trenera.

Wiki,

5 min

