ÖKOPATIKA KÖZÖSSÉGI VERSENY

ÖKO CSAPAT

ÉPÍTÉSE

MI MINDENT CSINÁLJUNK/CSINÁLHATUNK AZ ELSŐ ÖSSZEJÖVETELEN,
LEGYEN AZ SZEMÉLYES VAGY VIRTUÁLIS?
Az első alkalom nagyban befolyásolhatja, milyen lesz a csapattagok közti együttműködés
a „Gazdálkodj Ökosan!” verseny során, ezért fontos, hogy előkészítsük, átgondoljuk,
hogy mi is legyen a program.
Szervezzünk közös programot – a COVID-19 járványra vonatkozó előírások betartásával –
akár személyesen, akár virtuálisan, hogy mindenki biztonságosan részt tudjon venni
az összejövetelen. Nem kell megijedni, a kamera előtt ülve is lehet együtt kávézni a kollégákkal.
Emellett érdemes arra is figyelnünk, hogy már ez a kis összejövetel is minél környezettudatosabb legyen, például:

 ha eszünk-iszunk, mosogatható vagy újrahasznosítható edényeket használjunk;
 olyan finomságokat válasszunk, amik helyi készítésűek, biók, és minél kevésbé csomagoltak –
vagy, ha van vállalkozó kedvű tagunk, akkor legyen egy kis házi süti, házi szörp…;

 minél kevesebb dolgot nyomtassunk ki a találkozóra.

A találkozó elején hasznos megbeszélni, összerakni, hogy mit tudunk és mit várunk
a „Gazdálkodj Ökosan!” versenytől: mettől meddig tart, mi vár ránk, mit lehet nyerni,
és mi a gyógyszertárunk célja a részvétellel.
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Ezután érdemes egy kicsit jobban megismernünk egymást.
Bár együtt dolgozunk, tehát bizonyos szinten tudjuk, hogy ki kicsoda, de nem biztos, hogy
tudjuk, kinek mennyire fontos a környezetbarát életmód, mit tesz már saját életében ennek
érdekében, stb. Ezért beszélgessünk erről!
Ebben sokat segíthet, ha a találkozó előtt már mindenki kitöltötte a „Gazdálkodj Ökosan!”
verseny 1. kihívásához tartozó kérdőívet.
És mivel versenyezni és öko kihívásokat teljesíteni fogunk, fontos azt is átbeszélni, hogy ki
milyen tudással, készségekkel rendelkezik, amit a verseny során tudunk hasznosítani. Minden
hasznos lesz:
ha valaki jó szervező,
jól rajzol vagy szerkeszt anyagokat/plakátokat,
sokat tud már a környezetvédelemről, környezettudatos életmódról,
jól kommunikál és jól kezeli a közösségi oldalakat,
szeret sütni és szívesen hozzátesz ezzel a találkozók sikeréhez,
stb.
Nagyon fontos, hogy az első találkozón körbejárjuk azt is: mit is jelent nekünk az, hogy
ökopatika, környezettudatos gyógyszertár leszünk? Ki mit ért alatta? Milyen tennivalókat és
változásokat jelent?

És természetesen, ha már összejöttünk, vág junk is neki az első kihívásnak!
 Aki még nem töltötte ki a kérdőívet, emlékeztessük, ezt tegye meg a közös siker érdekében.
 Beszéljük meg, hogyan dokumentáljuk a találkozót – fényképes beszámolóval? Esetleg csináljunk együtt egy videót? Egyéb módon?
 És nézzük meg együtt a szorgalmi feladatot is, tervezzük el együtt, hogyan fogjuk megcsinálni.
Végül, érdemes beszélni arról is, hogy az öko csapat:

 milyen rendszerességgel találkozzon;
 hogyan fogunk kommunikálni egymással, ld. akarunk-e saját levelezőlistát,
Facebook- vagy Messenger-csoportot, stb.;

 osszuk meg a felelősséget a csapattagok között: ki lesz, aki koordinál; ki figyeli

a kihívások kiírását; ki követi az Ökopatika Facebook-csoportot; ki küldi be a megoldásokat,
stb.;
 ne felejtsük el kitűzni a következő találkozó időpontját!
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