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LEÍRÁS

Ez a gyakorlat segít jobban megérteni a 
W^IVZI^IXFIR�QIKPɯZˉ�W^IVITIOIX�ɯW� JIPEHEX-
köröket, valamint azt, hogy miként lehet ezeket 
ɽK]�QIKZɧPXS^XEXRM�� LSK]� E� HSPKSO� ^ɻOOIRˉ-
QIRXIWIR� Q˩OɻHNIRIO�� 1MP]IR� W^IVITIO�
léteznek a szervezetetekben vagy a csapa-
XSXSOFER#� ,SK]ER� PILIXRI� ɧXEPEOɳXERM� E�
JIPEHEXOɻVɻOIX#� ,SK]ER� PILIXRI� E� QIKPɯZˉ�
szerepeket jobban összhangba hozni?
Ne feledjétek, hogy ez a gyakorlat egyszerre 
szól arról, hogy meghallgassunk másokat, és 
arról, hogy megosszuk egymással a gondola-
XEMROEX��%�K]EOSVPEX�WSO�MHˉX�ZILIX�MKɯR]FI��HI�
E^�IPˉR]IM�Oɯ^^IPJSKLEXɸEO��QMZIP�E�VɯW^XZIZˉO�
PILIXˉWɯKIX� OETREO� EVVE�� LSK]� IPQSRHNɧO��
hogy pontosan milyen feladataik vannak, 
MPPIXZI�LSK]�QM�EOEHɧP]S^^E�ˉOIX�EFFER��LSK]�
OMIQIPOIHˉIR�Nɸ�QYROɧX�ZɯKI^^IRIO�
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EGYÉNILEG:  Készítsetek két példányt a Szerepek és feladatkörök (09)     
QYROEPETVɸP��ɘVNɧXSO�PI�E�ZɧPEW^EMXSOEX�E^�IK]MO�TɯPHɧR]VE��[10PERC] 

PLÉNUMBAN:  A csapat tagjai felírják a nevüket egy-egy kis cetlire, majd beleteszik 
ˉOIX�E�K]˩NXˉXɧPFE��)^IO�YXɧR�ZɯPIXPIRW^IV˩IR�Lɽ^REO�RIZIOIX�E�XɧPFɸP��ɤK]IPNɿRO�
EVVE��LSK]�WIROM�RI�E�WENɧX�RIZɯX�Lɽ^^E��[10PERC] 

EGYÉNILEG: Töltsétek ki a  Szerepek és feladatkörök munkalap másik példányát 
ERREO�E�VɯW^XZIZˉRIO�E�W^IQW^ɻKɯFˉP��EOMRIO�E�RIZɯX�Lɽ^XEH��[10PERC] 

PLÉNUMBAN: Mutassátok be és hasonlítsátok össze a válaszaitokat! Vitassátok 
meg, hogy milyen különbségek mutatkoznak a között, ahogyan a saját szere-
TIMXIOIX�PɧXNɧXSO��ɯW�ELSK]ER�QɧWSO�PɧXNɧO�I^IOIX��)^�IVˉWɳXM�E^�IQTɧXMɧX�E�GWETEX�
tagjai között. [20PERC] 

KIS CSOPORTOKBAN: ,EW^RɧPNɧXSO�E^� Interakciótérkép (08)      munkalapot! Az 
eredmény alapján jegyezzétek fel az egyes szerepeket, és írjátok fel a hozzájuk 
kapcsolódó legfontosabb eredményeket, célokat vagy készségeket! Ezután 
kössétek össze nyilakkal azokat a szerepeket, amelyek kölcsönhatásban vannak 
IK]QɧWWEP��ɯW�IK]QɧWX�WIKɳXMO��.IPɻPNɯXIO�FI�E^�ɻWW^IW�R]ɳP�MVɧR]ɧX��%�R]ɳP�EXXɸP�E�
W^IVITXˉP� MRHYP��EQIP]MO�PɯXVILS^�ZEPEQMX��ɯW�EVVE�E�W^IVIT�IOVI�QYXEX��EQIP]MO�
ezt felhasználja a munkája során. [25PERC] 
* Megjegyzés: ha kis csapattal dolgoztok, akkor ezt a gyakorlatot is végezhetitek 
plénumban. .

PLÉNUMBAN: Mutassátok be egymásnak az interakciós térképeiteket, és 
egyesítsétek ezeket egy nagy interakciós térképben! Nézzétek meg, hogy 
szükség van-e további nyilakra a szerepkörök kölcsönhatásainak jelöléséhez! 
)^YXɧR�LIP]I^^ɯXIO�IP�E�TɻXX]IMXIOIX�E�LɧVSQ�PIKREK]SFF�OMLɳZɧWX�NIPIRXˉ�MRXIVEO-
cióhoz, amelyeken a leginkább szeretnétek javítani! Rajzoljatok vastagabb 
nyilakat a legfontosabbnak jelölt interakciókhoz! Végül keressetek olyan területe-
ket, ahol hiányoznak bizonyos készségek, vagy ahol csak egyetlen ember vállal 
JIPIPˉWWɯKIX�IK]�XIVɿPIXɯVX��[20PERC] 

PLÉNUMBAN:  Figyeljétek meg, hogy hol vannak a legvastagabb interakciós vonal-
EO��LSP�ZER�E�PIKXɻFF�TSRX��ɯW�K]˩NXWIXIO�ɻXPIXIOIX��LSK]�QMOɯRX�XYHRɧXSO�ZɧPXS^-
XEXRM�I^IOIR��,E�ZERREO�SP]ER� XIVɿPIXIO��ELSP�FM^SR]SW�OɯW^WɯKIO�LMɧR]S^REO��
EOOSV�K]˩NXWIXIO�ɻXPIXIOIX�EVVE�ZSREXOS^ɸER��LSK]�QMOɯRX�XYHRɧXSO�OMXɻPXIRM�E^�
˩VX�� &SRXWɧXSO� E� LɧVSQ� PIKJSRXSWEFF� ɻXPIXIX� OMWIFF� PɯTXɯO˩� JIPEHEXSOVE�� ɯW�
ZɧPEWW^EXSO� JIPIPˉWɻOIX�� EOMO� E� QIKNIPɻPX� LEXɧVMHˉVI� IPZɯK^MO� E� JIPEHEXSOEX����
[25PERC] 
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További olvasnivaló: https://www.atlassian.com/team-playbook/plays/
roles-and-responsibilities
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