
Mitől lesz jó egy Online Demokrácia Activity csapat? 

Hát mitől? Attól, hogy te is benne vagy és O:DAteszed magad! 

 

Ezen túl azonban egy jó csapat működéséhez számos más dolog is kell. Íme néhány 

segítségképpen, hogy igazán eredményes legyen a munkátok: 

 Kell, hogy legyen célotok. Egy olyan közös cél, amely miatt csapattá alakultatok, és 

amely miatt egy jó pár héten keresztül együtt fogtok dolgozni. Egy közös cél nem csak 

kihívást jelent, hanem ennek lényege valami olyan, ami fontos és értékes számotokra, 

ami annyira összekovácsol benneteket, hogy ezért áldozatot is hajlandóak vagytok 

hozni. 

 Mint minden csapatot, a ti csapatotokat is emberek alkotják, tehát személyes 

kapcsolat is létrejön köztetek. Alapvető fontosságú ezért az, hogy a csapattagok jól 

kijöjjenek egymással, hogy jól együtt tudjatok működni. Ahogy összeszoktok, jobban 

megismeritek majd egymást, és olyan készségeket fogtok egymásban és egyidejűleg 

saját magatokban is felfedezni, amely pozitív irányba terelheti a közös munkát. 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek majd a csapaton belül 

véleménykülönbségek. A meggyőzés és egymás tisztelete itt jön be a képbe. 

 Az együttműködés egyik alapvető eleme a másik tisztelete. Ha a csapattagok tisztelik 

egymást és egymás véleményét, akkor sokkal könnyebb lesz az egymás közötti 

kommunikáció és információáramlás. Könnyebb lesz odafigyelnetek egymásra, 

együttműködni egymással. A hatékony kommunikáció és az információk egymással 

való megosztása tehát elengedhetetlen.   

 Határozzátok meg előre, hogy vitás esetekben, hogyan hozzátok a döntéseket! A 

játék során bizonyosan adódnak majd döntési dilemmák. Gondoljátok át, hogyan 

fogtok kikerülni ezekből a helyzetekből! Lesz-e valakinek vétójoga, vagy esetleg 

mindenki szavazata ugyanannyit ér? Bevonjátok-e a mentort a döntéshozatalba, a 

szavazásba? Mi történik szavazategyenlőség esetén?  

 Mi fontosnak tartjuk a csapaton belüli munkamegosztás előzetes kialakítását. Ez 

annak tisztázását jelenti, hogy ki milyen területekért lesz felelős. Mindenki másban jó 

igazán és az eredményességhez az is kell, hogy a fordulók feladatainak megoldásakor 

mindenki testhez álló munkát kapjon. Nem árt tehát tisztázni előre ki miért lesz felelős. 

Természetesen ügyelnetek kell az arányos munkamegosztásra, mert ha ez hosszú 

távon felborul, megmérgezheti a csapat szellemét.  

 Az őszinteség is egy fontos dolog a csapat működésének szempontjából. Kellő 

tisztelettel, de őszintén érdemes egymás felvetéseire és ötleteire reagálnotok, hiszen 

- többek között – ez viszi majd előre a közös munkát. 

 Idáig talán számotokra túl komoly dolgokat olvashattatok. Nézzünk egy lazább dolgot: 

legyetek rugalmasabbak. A rugalmasság nem csak a mindennapi életben, hanem egy 

csapat életében is olyan tényező, amely segítségével könnyedebbé válhat a munka, a 

tanulás, a szórakozás. A rugalmasság nem az elveitek feladását jelenti, mint ahogy a 

kompromisszum sem. Arról szól, hogyan tudtok alkalmazkodni a csapat többi tagjához 



és a csapatmunkához, ki mennyire tud kilépni egy adott szerepből. Az általatok 

leosztott szerepek fontosak, és fontos az is, hogy mindenki elvégezze a rá kiosztott 

feladatot. Azonban jó, ha rugalmasan be tudtok segíteni egymás munkájába akár 

konkrét feladatmegoldással, akár ötletességgel.  

 A humor sokat segít. Humorral könnyű lehet feloldani egy konfliktust, egy kínosnak 

látszó helyzetet vagy akár egy potenciális veszekedést is el lehet hárítani. Mi is díjazzuk 

a humort, hát többek között ezt se hagyjátok ki a feladatok megoldásaiból, ahol ezt 

jónak látjátok. 

 A csapaépítő tréning kifejezést bizonyára sokan hallottátok már. Mi is történik egy 

ilyen tréningen? Általában egy cég vagy más munkahely egy területén, osztályán vagy 

épp csoportjában dolgozó embereket küldenek el csapatépítésre, amely lehet egy 

kalandpályán, lehet egy erdőben vagy épp egy wellness-hotelben. Nem is feltétlen a 

helyszín a lényeges, hanem az, hogy mi történik ott. A csapattagok általában olyan 

feladatot kapnak, amelyben egymásra vannak utalva, azaz egymás együttműködésére 

épül egy adott feladat megoldása. És hogy ennek mi köze is van hozzátok? Csupán 

annyi, hogy az egész verseny alatti csapatmunkátokat fel lehet fogni egy hosszabb távú 

csapatépítő tréningként. Hiszen ti is a fent említett dolgokat fogjátok csinálni, csak nem 

egy hétvége, hanem egy hosszabb idő alatt. 

 

 És még valami. Ne feledjétek, mindig van kit hibáztatni, de ettől a feladatok 

megoldása még nem halad előre! 

Csapatjátékos vagy?  

Az O:DA 2.0-ban, hamarosan megtudhatod magadról.  

 

Jó játékot kívánunk Neked és csapatodnak!  

 

Az O:DA Stáb 

 

Források: 

Klopfer Csaba: Mitől lesz jó egy csapat?  

Vass István: Kell egy jó csapat!   

Jó csapatjátékos vagy?  

Ben Fletcher: What makes a good team?  

 

http://csaba.klopfer.hu/mitol-lesz-jo-egy-csapat/
http://od-treningek.hu/blog/?p=111
http://cotcot.hu/cikk/2011/10/07/jo-csapatjatekos-vagy
http://www.michaelpage.com/content/110-what-makes-a-good-team.html#.Uscy3fRDu8E

