
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
– CSAPATMUNKA 

Jól ismeritek a csapatmunkát, hiszen nap mint nap együtt dolgoztok a gyógyszertárban, min-
denki kiveszi a részét a feladatokban. Segítitek a másikat, helyettesítitek egymást szabadságok 
és betegségek idején, feladjátok a dobozokat annak, aki a létrán áll és még sorolhatnánk, mi 
mindenben vagytok egymás partnerei. Viszont mikor dolgoztatok közösen egy projekten a nem 
hétköznapi feladatokon kívül? Adunk pár tippet ahhoz, hogyan érdemes egy ilyen hosszan  
tartó feladathoz hozzáállni, annak érdekében, hogy kitartson a csapat lelkesedése fél éven át! 

–	Gondoljátok át, hogy milyen formában és milyen rendszerességgel fogtok találkozni! Segítség-
képpen: a hónap elején kapjátok a kihívásokat, és utána csöpögtetve jönnek majd a tippek is. –	Találjátok ki a számotokra leginkább testhezálló kommunikációs formát! Gondoljátok át, 
hogy milyen módon tudjátok leghatékonyabban megosztani az ötleteiteket egymással. Úgy 
látjátok, hogy nem mindig lesz arra lehetőségetek, hogy személyesen összeüljetek? Sebaj, 
rengeteg módja van annak, hogy megosszátok a gondolataitokat – jelöljetek ki egy üzenőfüze-
tet vagy hozzatok létre külön erre a célra messenger / viber / facebook csoportot.–	Beszéljétek meg, hogy kinek mi lesz a feladata! Olyan feladatokat vállaljatok magatokra,  
amelyekkel minden kihívás során szívesen foglalkoztok. Mindenképpen legyen felelőse  
a kihívások leadásának is. –	Van köztetek olyan, aki szeret képeket és/vagy videókat csinálni? Ő fogja nektek a bónusz 
pontokat elérni, mert a színes tartalmakat szereti a zsűri. –	Fontos, hogy segítsétek egymást, legyetek rugalmasak a feladatok leosztása során.–	Szabjatok meg magatoknak célokat és határidőket! Persze mindenki szeretne nyerni. 
Ebben a játékban tényleg inkább a részvétel a fontos, hiszen a havi kihívások fogják megadni 
azt a szemléletformálást, amely elvezet benneteket ahhoz, hogy Ökopatikusok legyetek.–	Osszátok meg egymással erősségeiteket, illetve az adott kérdésben szerzett benyomásokat! 
Használjátok ki, hogy mindenkinek más a tudása, személyes tapasztalata, ez a kihívások 
során még nagyon jól jöhet.

Javasoljuk, hogy az első találkozón írjátok össze, hogy most hol tartotok a környezettudatos-
ságban – tehát listázzátok milyen jó gyakorlataitok vannak már most. Ezt a jegyzetet tegyétek 
el egy olyan helyre, ahol fél év múlva könnyen megtaláljátok (pl. elektronikus formában az 
Ökopatika fájlba, amelyet megnyitottatok a versenyhez). Jó lesz összehasonlítani a fejlődést fél 
év távlatában. 
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