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ELÕSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

Vállalatok több százmilliós vagy milliárdos bérköltségeinek jelentõs
része megy veszendõbe, mert a vezetõk és a kiváló szakemberek ide-
jük jelentõs részében olyan értekezleteken, megbeszéléseken ülnek,
amelyeknek az adott formában nincs, vagy csekély mértékû a hozzá-
adott értéke, haszna. Az értekezletek hatékonyságát az olyan nyil-
vánvaló problémákon túl, mint az elõkészítés, levezetés, utókövetés
hiányosságai, egyéb, sokszor kevésbé nyilvánvaló jelenségek is rom-
bolják. Ilyenek például:

! Akut ellentétek a csoporton belül. Ki ne tapasztalta volna már, hogy
ha A és B kolléga nagyon nem jönnek ki egymással, akkor A
szinte bármit javasol, B jellemzõen opponál, vitájuk pedig csak
viszi az idõt, érdemi elõrehaladás nélkül.

! „Csak az fontos, ami nekem fontos.” A megbeszélésen szinte min-
dig van olyan téma, ami egyvalakit jobban érdekel, mint a töb-
bieket. Ezt sokan nem tolerálják, és különbözõ destruktív meg-
nyilvánulásokkal (telefonálnak, dobolnak az ujjukkal az aszta-
lon, grimaszokat vágnak stb.) adják jelét, hogy unják az egészet.
Persze fontos, hogy türelmesek legyünk egymással, végighallgas-
sunk mindenkit, és megismerjük mások elképzeléseit, mert így
még teljesebb képet kaphatunk. De vigyáznunk kell arra is, ne
nyúljanak túl hosszúra ezek a beszélgetések, ne adjunk alapot
arra, hogy a kevésbé érintettek mindezt idõrablásnak tekintsék.

! Félelem a konfrontációtól. Vannak csapatok, ahol a konfliktusoktól
való félelem miatt a megbeszélések formálisak és felszínesek ma-
radnak, a résztvevõk félnek ellentmondani, ellentétes véleményei-
ket ütköztetni, emiatt az értekezlet kevéssé teljesíti funkcióját.



! Nagy egók egy teremben. Fõleg felsõvezetõi csapatokra jellemzõ,
hogy a megbeszélés résztvevõi inkább ahhoz vannak szokva,
hogy õk beszélnek, és mások hallgatják õket, de itt, ahol valaki
más a fõnök, és a többiek egyenrangú kollégák, sokkal kevesebb
tér jut a számukra, és ezt sokan nehezen tolerálják. Emiatt rész-
vételük sokszor formális, felszínes.

! Egyéni idõoptimalizálás IT-támogatással. Sokan eleve laptoppal,
BlackBerryvel, okos telefonnal felszerelkezve érkeznek az érte-
kezletre (amit eleve idõpocsékolásnak tartanak, és ez önmagát
beteljesítõ jóslattá válik, saját közremûködésükkel is hozzá-
járulva negatív elvárásaik beteljesüléséhez). Az idõ jelentõs
részét e-mailjeik megválaszolásával és egyéb bokros teendõik
intézésével töltik. Nem szándékosan ugyan, de ezzel tovább
rontják a találkozó hatékonyságát, hiszen bizonyított, hogy
ilyenkor értékes információk kiesnek, fontos kiegészítések nem
történnek meg, és az osztatlan figyelem hiánya tovább erõsíti
a demotiváltságot még azokban is, akik eredetileg pozitívan
álltak a megbeszéléshez. Idegsebészeti kutatások bizonyítják
– közkeletû nézetekkel ellentétben –, hogy az agy egyszerre csak
egy dologra tud igazán koncentrálni. Emiatt az Egyesült Álla-
mokban fontolgatják, hogy betiltják az ilyen IT-eszközök hasz-
nálatát a részvénytársaságok igazgatóságaiban („No wireless
device policy in the meetings” Financial Times, 2009. július 27.).

Többek között a fenti nehézségek miatt sok vezetõ nem is tart érte-
kezleteket, inkább közvetlenül intézi az ügyeket a munkatársaival.
Érdekes módon ilyenkor viszont a kollégák kezdik hiányolni a meg-
beszéléseket, mondván:

! „Nem tudom, mit csinálnak a többiek.”

! „Nem látom a célt, a stratégiát, a teljes képet.”

! „Nincs kapcsolat, együttmûködés köztünk.”

! „Nem érzem, hogy egy csapatot alkotnánk, izolálva érzem ma-
gam stb.”
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Tehát, ha van értekezlet, az a baj, ha nincs, az a baj. Egyáltalán miért
is van szükség értekezletekre? A szervezetek két legjellemzõbb sajá-
tossága a specializáció és az integráció. A specializáció azt jelenti,
hogy a különbözõ részlegek, egységek, emberek különbözõ funkciók
betöltésére specializálódnak, az azokhoz tartozó feladatokat látják
el. Ezek a részlegek, ha csak saját feladataikra koncentrálnak, köny-
nyen a „részoptimalizálás betegségét” okozhatják a szervezetben
(miközben külön-külön mindenki a legjobban szeretné ellátni saját
részfeladatát). Ennek ellenszere az integráció, amikor is sor kerül a
célok egyeztetésére, a feladatok összehangolására, a kapcsolódások
és interfészek tisztázására, a szinergiák felszínre hozására, több
szempontú problémamegoldásra, az emberi/kollegiális kapcsolatok
kiépítésére és így tovább. Mindezek létrehozására és mûködtetésére
az egyik leghasznosabb eszköz a hatékony megbeszélés.

Ha csoportunk panaszkodik, hogy nem hatékonyak a megbeszé-
léseink, érdemes rászánni egy alkalmat, hogy közösen végiggondol-
juk a legfontosabb kérdéseket. Így csapatunk tagjai is elkötelezõd-
nek a megbeszélések sikeres lebonyolítására. A következõ kérdése-
ket érdemes megtárgyalni:

! Mi a célja a megbeszéléseknek, és mi nem?

! Mely témák tartoznak ide, és melyek nem?

! Milyen gyakran, milyen idõtartamban tartsuk?

A könyv gyakorló vezetõk és szakemberek számára számos prakti-
kus tanácsot, módszert, lépést ír le igazán felhasználóbarát módon.
Eligazít, hogy a legkülönbözõbb értekezletek, megbeszélések, legye-
nek azok akár virtuális vagy videokonferenciák, hogyan szervezhe-
tõk meg, vezethetõk le a leghatékonyabb módon, azért, hogy a jövõ-
ben ezek a találkozók inkább energiát adjanak, értékesek legyenek,
mintsem idõpocsékolók, frusztrálóak.

Ehhez kívánok valamennyiüknek sok sikert!

dr. Lövey Imre
Az örömteli szervezet társszerzõje,

A Concordia Szervezet- és Vezetésfejlesztési Kft.
vezetõ partnere

www.concordia-od.hu
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BEVEZETÕ

Amikor a Novartis Onkológiában – a világ egyik vezetõ gyógyszer-
gyárának a rákkutatásra épülõ üzletágában – elkezdtünk azon gon-
dolkodni, hogyan dolgozhatnánk ki egy olyan eszköztárat, amely
hozzájárulhat a megbeszélések és értekezletek minõségi javulásá-
hoz, eszünkbe sem jutott, hogy könyvet írjunk. Eredetileg arra kap-
tunk megbízást, hogy egy rövid, felhasználóbarát anyagot állítsunk
össze azok számára, akik az egyes szervezeti szinteken megbeszélé-
sek tervezésével és moderálásával foglalkoznak. Akadtak ugyanis
olyan Novartis dolgozók mind az Egyesült Államokban, mind Euró-
pában, akik az openspace workshopokon, illetve fókuszcsoportos
megbeszéléseken hangot adtak elégedetlenségüknek, hogy a meg-
lévõ anyagok szinte semmire sem jók.

Kevesellték a konkrét példákat, ezért azt mondták, sokkal inkább
gyakorlati módszerekre és használható eszközökre volna szüksé-
gük, valami olyasmire, ami jellegében inkább hasonlít egy szakács-
könyvre. Azt például pontosan tudták, hogy egy nemzetközi értekez-
let moderálásakor tekintettel kell lenni a kulturális különbségekre.
De arról fogalmuk sem volt, hogyan kell és lehet bizonyos dolgokat
elkerülni, vagy éppen támogatni annak érdekében, hogy multikul-
turális közegben is világos legyen a kommunikáció. Más szóval a
csapatmoderátorok azt várták tõlünk, hogy a mélyére ássunk azok-
nak a problémáknak, amelyekkel õk napi szinten találkoznak, és
ezek megoldásához adjunk használható módszereket.

David Epsteinnek, a Novartis Onkológia elnökének ösztönzésére
és támogatásával kerültünk a céghez, hogy közösen további adato-
kat gyûjtsünk a munkához. Tanulmányoztuk a csapatmegbeszélése-
ket, vizsgáltuk a már meglévõ dokumentációkat, és számos egyéni
interjút készítettünk. Ennek a gyûjtõmunkának az eredményeként



született meg egy széles körû program, amely „Meeting Excellence”
(A tökéletes megbeszélés) címen vált ismertté. Ez többféle módszer-
rel szolgál azóta is a Novartisnál azok számára, akik rendszeresen
megbeszéléseket vezetnek. Például:

1. Webalapú módszerek. A program keretében kidolgozott valamennyi
eljárás felkerült a Novartis intranetjére, ahol az alkalmazottak
hozzáférhetnek, és ahonnan könnyen letölthetik.

2. Moderátori képességeket fejlesztõ szakmai mûhelyfoglalkozások. Készí-
tettünk egy egynapos felkészítési programot, amelynek fõ témája
a sikeres moderátori munkához szükséges tizenöt magatartás-
minta elsajátítása, amelyeket intenzív, cégspecifikus forgatóköny-
vek szerinti szerepjátékokkal gyakorolhatnak a résztvevõk.

3. Megbeszélések értékelése. Harminchat tételbõl álló értékelõ módsze-
rünkkel adott megbeszélések hatékonyságát lehet mérni. Mind-
emellett a teamvezetõk számára hasznos tanácsokkal is szolgál,
hogyan tudnának minél hatékonyabb és élvezetesebb üléseket
tartani.

4. Megfigyelés és visszajelzés. Egy képzett megfigyelõ részt vesz a meg-
beszélésen, jegyzetel, és visszajelzést ad az értekezletvezetõnek
arról, hogyan tudná még jobban elsajátítani azt a tizenöt maga-
tartásmintát, amellyel egy sikeres csapatmoderátornak rendel-
keznie kell.

5. Coaching. Egy külsõ szakember (coach) rendszeresen foglalkozik
a teamvezetõkkel egyénileg, segítve az értekezletvezetéshez szük-
séges készségeik fejlesztését.

A könyv megírásának háttere és célja

Akkor gondoltunk elõször arra, hogy könyvet írjunk, amikor vilá-
gossá vált, hogy a Novartis Onkológia számára kidolgozott módsze-
reink szélesebb körben alkalmazhatók lehetnének, és más szerveze-
teknek is hasznos segítséget nyújthatnak. Számos helyrõl kérték,
hogy tanulmányozhassák, illetve használhassák összegyûjtött anya-
gainkat. Ezen a ponton vált egyértelmûvé, hogy könyv formájában
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tudnánk a legegyszerûbben átadni ezeket a módszereket mindazok-
nak, akik gyakorlati megoldásokat keresnek ahhoz, hogy megbe-
széléseik eredményesebbek legyenek. Ugyanakkor sokan felhívták
a figyelmünket arra is, hogy a teamvezetõknek, csapatmoderátorok-
nak vajmi kevés idejük van arra, hogy sokoldalas anyagokat nyálaz-
zanak át, hogy kibogarásszák a konkrét tippeket, módszereket és
mintákat, amelyeket ténylegesen felhasználhatnak a következõ meg-
beszélésen.

Mindezekbõl kiindulva, könyvünk olyan bejáratott módszerek
széles skáláját kínálja, amelyeket teamvezetõk és csapatmoderáto-
rok már számos különbözõ szervezeti környezetben, a világ számos
pontján teszteltek. Mindezek mellett megkíséreltünk használható
válaszokat adni a megbeszélésekkel kapcsolatban gyakran ismételt
kérdésekre:

! „Tudom, hogy a jó megbeszélések alapja a megfelelõ tervezés.
De konkrétan mit is kell tennem a következõ megbeszélés
elõtt?”

! „Minden megbeszélésre összeállítok egy napirendet, de ez nem
sokat segít. Mit tehetnék, hogy ezt valóban meg is valósíthassuk
és eredményesebbek legyünk?”

! „Egy új csapat vezetõjeként mivel indítsak a jövõ heti, elsõ meg-
beszélésünkön?”

! „Egy olyan »virtuális csapatot« vezetek, amelynek tagjai hat
különbözõ országban élnek. Melyek azok a módszerek, ame-
lyekkel biztosíthatom, hogy mindenki részt vegyen a megbeszé-
léseinken?”

! „Milyen módszerekkel kezelhetõk azok a bomlasztó személyek,
akik túl hosszan és túl gyakran beszélnek, vagy azok, akik más-
sal foglalkoznak a megbeszéléseken?”

! „Az értekezleteken rengeteg prezentáció hangzik el, és többsé-
gük bizony unalmas és lapos. Hogyan lehetne változtatni ezen?”

! „Új vezetõként egy régi csapat élén azt vettem észre, hogy a csa-
pat egyes tagjai bizalmatlanok társaikkal szemben. Mit lehet
tenni, hogy kialakuljon a bizalom a csapaton belül?”
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! „Hiába van egy jól kidolgozott, cselekvésközpontú napirendem,
valahogy mindig eltérünk a tárgytól, és nem sikerül teljesíte-
nünk az összes napirendi pontot, vagy csak végigrohanunk
mindegyiken a megbeszélés végén. Létezik-e valamilyen meg-
oldás?”

! „Mit tudok tenni, hogy bevonjam az embereket, amikor úgy
látom, hogy nem érdekli õket a téma, vagy lenne kérdésük, de
inkább hallgatnak?”

! „A legtöbb megbeszélésünkön csupán néhány ember viszi a
szót, míg a nagy többség szinte egész idõ alatt csak csöndben
ücsörög. Aggódnom kell-e e miatt a passzivitás miatt annak
ellenére is, hogy általában sikerül végigvennünk az összes napi-
rendi pontot?”

! „A mostani csapatom megbeszélései lassan teljes unalomba ful-
ladnak. Tehetek-e valamit annak érdekében, hogy egy kis életet
vigyek ezekbe a megbeszélésekbe?”

! „Hogyan zárjak le pozitív felhanggal egy megbeszélést, amikor
az emberek már türelmetlenül várják, hogy leléphessenek?”

! „Mihez kezdjek azokkal, akik vállalják ugyan az egyes feladato-
kat, de aztán nem készülnek el idõben?”

! „Mit tegyek, ha a megbeszélésen meghozott bizonyos döntések-
rõl egyáltalán nem vagy nem pontosan tájékoztatják az operatív
vezetõket?”

! „Tudom, hogy jó ötlet értékelni a megbeszéléseket, de az embe-
reim türelmetlenül várják, hogy elmehessenek, és nem akarnak
idõt pazarolni egy kérdõív kitöltésére. Mit tegyek?”

A könyv célközönsége

Azoknak írtuk ezt a könyvet, akik egy szervezeten belül idejük egyre
nagyobb részét töltik megbeszéléseken. Szervezetfejlesztéssel és
csapatépítéssel foglalkozó szakemberek lévén gyakran halljuk, hogy
az alkalmazottak elégedetlenek a teammunkával, és frusztráltak
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emiatt. Valójában frusztrációjuk oka gyakran az, hogy a csapat-
munkát a megbeszélésekkel azonosítják. Úgy gondolják, hogy, mivel
ezek a megbeszélések haszontalanok, a csapat létrehozása is rossz
ötlet volt. És végsõ soron arra a következtetésre jutnak, hogy csak
pénz- és idõpocsékolás a cég stratégiáját erre építeni.

Sajnos az az igazság, hogy az emberek valóban rengeteg idõt töl-
tenek rosszul megtervezett, rosszul levezényelt és gyakorlatilag tö-
kéletesen eredménytelen megbeszéléseken. Ezért döntöttünk úgy,
hogy teszünk valamit az ügy érdekében, és – felhasználva saját ta-
pasztalatainkat – olyan egyszerû és praktikus módszereket dolgo-
zunk ki, amelyekkel bármilyen szervezeti megbeszélés hatékonysága
javítható. Rájöttünk, hogy ezeknek a módszereknek tömöreknek
kell lenniük, hiszen senkinek sincs ideje arra, hogy hosszú anyagok-
ból gyûjtse ki mindazt, amire szüksége van. Éppen ezért arra töre-
kedtünk, hogy útmutatásaink praktikusak legyenek, és ne magyaráz-
gassuk lépten-nyomon a hatékony megbeszélések jelentõségét, és
ne részletezzük feleslegesen az egyes módszerek hátterében meghú-
zódó elméleteket se. Ebben a kontextusban a könyvben megtalál-
ható praktikus módszerek várhatóan sokak számára nyújthatnak
majd segítséget, de vegyük sorra a legérintettebbeket:

Igazgatók és felsõ szintû vezetõk – az állami és a versenyszférában
egyaránt – rendszeresen tartanak bizottsági üléseket, projektérté-
kelõ értekezleteket, részvényesi közgyûléseket, és számos egyéb
megbeszélést, amelyek mind kulcsfontosságú szerepet játszanak a
szervezet egészének sikeres mûködésében. Sok szempontból a felsõ
vezetés (és az adminisztratív állomány, amely biztosítja az értekezle-
tek háttértámogatását) határozza meg az egész szervezet hozzáállá-
sát azzal, hogy példát mutat a mindenkitõl elvárt magatartásmintá-
ból. Gyakran kerül sor olyan megbeszélésekre, ahol a résztvevõknek
a vezetõség elõtt kell prezentálniuk. Ha az ilyen értekezletek megter-
vezése és moderálása eredményes, az tanulságos lehet valamennyi
résztvevõ és a környezetükben dolgozók számára. Amikor ezek a
megbeszélések kvázi tökéletesen zajlanak le, az határozott és pozitív
üzenet a szervezet egészének. A cégvezetõk, ha okosan használják e
könyv módszereit, szervezetükben megteremthetik a megbeszélé-
sekhez való pozitív hozzáállás kultúráját.

A középvezetõk és témavezetõk felelõsek a funkcionális, illetve osz-
tályértekezletekért, ráadásul gyakran úgynevezett keresztfunkcioná-
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lis teameket kell vezetniük, amelyekben egyaránt vannak külsõ-
sök és belsõ, céges munkatársak. Sokan közülük, ha megfeszülnek,
se tudnak még több feladatot belezsúfolni a munkaidejükbe, nem
beszélve arról a rengeteg feladatról és projektrõl, amelyekért õk a
felelõsek. Gyakran egyáltalán nem kapnak segítséget az értekezletek
megtervezéséhez, így biztosan örömmel használják majd e könyv
egyes fejezeteit, hogy megkönnyítsék és eredményesebbé tegyék
munkájukat.

A teamvezetõk és csapatmoderátorok a tûzvonalban állják a harcot a
frusztrált csapattagokkal szemben, akiknek eszük ágában sincs vé-
gigülni még egy rettenetes megbeszélést. Nekik készültek azok a
módszerek, amelyek konkrét tanácsokat adnak a legkülönbözõbb
megbeszélésekre való felkészüléshez, azok moderálásához, hogy
áldozatokból hõsökké válhassanak. Találnak maguknak megfelelõ
módszereket a soron következõ értekezlet megtervezéséhez, mode-
rálásához (úgy, hogy az el is érje a célját) és az utókövetéséhez is,
amely biztosítja, hogy az eredmények ne tûnjenek el a süllyesztõ-
ben. Például, mára már szinte minden érintett tudja, hogy szükség
van napirendre, de ebben a könyvben megtalálják a konkrét útmu-
tatást ahhoz, hogyan is kell összeállítani egy hatékony napirendet,
és ehhez jól követhetõ mintát is kapnak. Ehhez hasonlóan, több
mint harminc kérdést érintve foglaltuk össze javaslatainkat és
módszereinket, amelyek segítik a teamvezetõk és csapatmoderáto-
rok munkáját.

A HR-es, szervezetfejlesztéssel és csapatépítéssel foglalkozó szakemberek
pedig, akik a teamvezetõknek, a csapatmoderátoroknak és a csapat-
tagoknak nyújtanak szakmai segítséget és képzéseket, olyan konkrét
tanácsokat és tippeket kapnak, amelyeket bátran felhasználhatnak a
képzések és csapatépítõ tréningek során. Mindezeken felül számos
olyan felmérés és értékelõ kérdõív található a könyvben, amelyek
beépíthetõk az adott szervezet számára nyújtott tanácsadói szolgál-
tatásokba, és jól használhatók egy csapat vagy teamvezetõ értékelé-
sekor, illetve az igények felmérésekor.
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Tartalmi áttekintés

Könyvünkben a megbeszélések három jellemzõ szakasza szerint cso-
portosítottuk és mutatjuk be a már bevált módszereket:

I. rész: Felkészülés
II. rész: Moderálás

III. rész: Lezárás és utókövetés

A Függelékben pedig összegyûjtöttünk sok olyan egyéb hasznos in-
formációt és módszert, amelyek remekül kiegészítik a könyv anyagát.

Egy megbeszélés sikerének kulcsa az azt megelõzõ felkészülés.
Ami azt illeti, rendkívül nehéz, sõt talán lehetetlen magán a megbe-
szélésen áthidalni a tervezés és felkészülés hiányát. Éppen ezért az
I. részben olyan módszerek szerepelnek, amelyek segítenek:

! eldönteni, hogy valóban szükséges-e megtartani a soron követ-
kezõ megbeszélést;

! meghatározni, milyen konkrét lépéseket kell tenni ahhoz, hogy
felkészüljünk és felkészítsük a csapatot is;

! összeállítani a napirendet;

! meghatározni a szerepeket;

! új tagot integrálni a csapatba;

! kezelni egy csapattag távozását;

! lefektetni a csapaton belüli viselkedési normákat;

! megtervezni egy új csapat indító megbeszélését;

! megtervezni és levezetni egy csapatépítõ elvonulást;

! eldönteni, hogyan nyissuk meg az értekezletet pozitív hang-
nemben;

! világos és egyértelmû e-mail üzeneteket írni.

Tegyük fel, hogy a megbeszélés már elkezdõdött! Elõttünk áll a fel-
adat, hogy számos akadály ellenére teljesítsük a megbeszélés kitû-
zött céljait. A II. részben bemutatott módszerek segítenek:
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! megfelelõen beosztani az értekezletre szánt idõt;

! tartani a kijelölt irányt, és az elvárt eredményre koncentrálni;

! eredményes részvételre ösztönözni a résztvevõket;

! bizalmi légkört teremteni;

! levezetni egy videokonferenciát;

! levezetni egy telekonferenciát;

! biztosítani a világos kommunikációt multikulturális közegben;

! hatékony döntést hozni;

! sikeresen prezentálni;

! elsimítani az esetlegesen felmerülõ konfliktusokat;

! megérteni és lereagálni a nonverbális megnyilvánulásokat;

! kezelni a problémás magatartást;

! élvezetessé tenni a munkát az értekezleten;

! természetes alapanyagú, egészséges frissítõkkel készülni.

Egy megbeszélés lezárása legyen mindig erõs és határozott! Ám ez-
zel még nincs vége a munkának, az értekezlet után is rengeteg tenni-
való vár ránk, hiszen gondoskodnunk kell arról, hogy mindaz, ami-
ben megállapodtunk, a gyakorlatban is megvalósuljon. A III. részben
szereplõ módszerek segítenek:

! pozitív és bizakodó hangnemben lezárni a megbeszélést;

! értékelni az értekezletet egy kétperces módszerrel, vagy egy öt-
perces, illetve tízperces kérdõívvel;

! rövid, ám jól használható összefoglalókat készíteni;

! további motiváló feladatokat kitalálni;

! eredményessé tenni az utókövetést;

! hasznossá tenni az értekezlet utáni kommunikációt a legfonto-
sabb érdekeltekkel.
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A Függelékben:

! összefoglalót készítettünk a legújabb webes eszközökrõl és
azok hatékony használatáról. Mivel ez a terület rendkívül gyor-
san változik, fontos, hogy ezeket az információkat csupán kiin-
dulópontként kezeljük, ha csapatunk számára az ideális virtuá-
lis támogató eszközt szeretnénk megtalálni;

! témánkhoz kapcsolódóan idézzük „A rettenetes értekezletek
hét fõbenjáró bûnét”, amely cikk, azon túl, hogy bemutatja a leg-
jellemzõbb problémákat, javaslatokat is tesz a megoldásukra;

! összeállítottunk egy résztvevõknek szóló önértékelõ tesztet is,
amelynek segítségével mindenki önmagát értékelheti;

! összefoglaltunk tíz olyan problémás helyzetet is, amelyek isme-
retében gond nélkül levezethetünk egy teljes megbeszélést vagy
annak egy részét;

! kialakítottunk egy olyan kérdéssort, amellyel tesztelhetjük saját
és csapattársaink felkészültségét is.

Glenn Parker
Skillman, New Jersey

Robert Hoffman
Watchung, New Jersey
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