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Σπύρος Στεφάνου
Senior Corporate Trainer 
& Business Coach
Μέλος ΕΠΙ3

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ_ Πώς να 

οργανώσετε και 

διεξάγετε ένα 

αποδοτικό

Virtual Meeting

Εργασία από το σπίτι_Meetings

Ένα σημαντικό κομμάτι της 

καθημερινής εργασίας είναι οι 

συναντήσεις ομάδων εργασίας ή όπως 

έχουμε συνηθίσει να τα αποκαλούμε, 

meetings.

Τα meetings είναι απαραίτητα ώστε να 

παράγουν αποφάσεις και ενέργειες για 

όλη την ομάδα εργασίας και κατά 

συνέπεια την εταιρεία.

Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να 

οργανώνουμε και διεξάγουμε ένα meeting

υψηλής παραγωγικότητας σε virtual 

περιβάλλον; Απλά ακολουθείστε και 

εφαρμόστε τα επόμενα βήματα:

▪ Συντονιστής. Σαν οργανωτής του 

virtual meeting, είτε θα αναλάβετε το 

ρόλο του συντονιστή, είτε θα τον 

αναθέσετε σε ένα συνάδελφο. Ο 

ρόλος περιλαμβάνει καθοδήγηση για 

τα θέματα που θα συζητηθούν, τήρηση 

της ατζέντας, ενισχύει τη συμμετοχή 

όλων, φροντίζει για το στόχο του 

meeting.

▪ Ατζέντα. Ποια είναι τα θέματα που 

πρέπει να συζητηθούν και πόσο χρόνο 

χρειάζεται το κάθε θέμα. 

Δημιουργείστε την ατζέντα και 

προωθείστε τη στους συμμετέχοντες 2 

ημέρες πριν, θα τους βοηθήσετε να 

προετοιμαστούν επαγγελματικά και 

πνευματικά.
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▪ Ξεκάθαρος σκοπός. Τι θέλετε να 

πετύχετε οργανώνοντας αυτό το 

meeting; Τι θέλετε να πετύχετε μέσα 

από κάθε θέμα; Ενημερώστε όλους τους 

συμμετέχοντες 2 ημέρες πριν. Έτσι θα 

σκεφτούν και θα συνεισφέρουν προς 

αυτή το σκοπό.

▪ Video conference. Χρησιμοποιήστε το 

video conf. Έτσι θα προσομοιώσετε την 

επαφή και την οικειότητα που λείπει 

από την καθημερινότητα. Υπάρχουν 

πολλές πλατφόρμες που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε, Zoom, Google 

meetings, Skype, WebEx κ.α.

▪ Γνώση τεχνολογίας. Φροντίστε όλοι να 

είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία 

θα χρησιμοποιήσετε. «Κατεβάστε» τη 

νωρίτερα, εξερευνήστε τη και διδάξτε 

τους συναδέλφους που δεν γνωρίζουν 

ή αισθάνονται ανασφαλείς.

▪ Χώρος. Φροντίστε ο χώρος από τον 

οποίο θα εργαστείτε από το σπίτι, είτε 

είναι η κουζίνα, είτε είναι το σαλόνι να 

είναι οργανωμένος ώστε να σας θυμίζει 

λίγο εργασιακό χώρο.

▪ Παρουσιάσεις. Περιορίστε τον όγκο 

των παρουσιάσεων. Μοιραστείτε 

στοιχεία και δεδομένα με τους 

συμμετέχοντες πριν το meeting, ώστε 

όλοι να έχουν εικόνα τους.
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▪ Καλωσορίστε. Αφιερώστε λίγα λεπτά 

για μια ζεστή καλημέρα σε όλους και 

από όλους. Χρησιμοποιείστε ένα 

σύντομο ice breaker ώστε να σπάσετε 

την αμηχανία.

▪ Κανόνες διεξαγωγής. Είναι σημαντικό 

να θέσετε κανόνες και ο συντονιστής 

να τους τηρήσει. Σειρά συμμετοχής, 

χρήση του mute, όχι στα κινητά κ.α.

▪ Διάρκεια. 45 έως 60 λεπτά είναι 

χρόνος που βοηθά τους ανθρώπους να 

μείνουν συγκεντρωμένοι, 

συμμετάσχουν και να παραχθούν τα 

συμπεράσματα που θέλετε.

▪ Minutes. Τι περιλαμβάνουν, 

ημερομηνία, συμμετέχοντες, σημεία 

κλειδιά, αποφάσεις, ανάθεση εργασιών, 

στόχους. 

▪ Συμμετοχή όλων. Ο συντονιστής θα 

πρέπει να φροντίσει να συμμετάσχουν 

όλοι. Η συμβολή της ίσως είναι 

σημαντική.

▪ Συναισθήματα. Το περιβάλλον 

προκαλεί ανησυχία και αβεβαιότητα. 

Όταν αλλάζουμε χώρο και συνήθειες, 

ειδικά όταν αλλάζουμε υποχρεωτικά 

μας φέρνει αναστάτωση. Χρειάζεται να 

δείχνουμε σεβασμό και κατανόηση.

▪ Επικοινωνία. Είναι η ώρα να 

θυμηθούμε τις επικοινωνιακές μας 

δεξιότητες. Πρώτα από όλα ενεργητική 

ακρόαση μια δεξιότητα που μας είναι 

απόλυτα απαραίτητη σε κάθε 

επικοινωνία. Μείνετε συγκεντρωμένοι 

σε υψηλό επίπεδο. Χρησιμοποιείστε 

διευκρινιστικές ερωτήσεις. Κάντε 

νεύματα με το κεφάλι.
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Ο Σπύρος Στεφάνου, Senior Corporate Trainer 

& Business Coach, χαρακτηρίζεται από το πάθος 
και τη φιλοδοξία του να συμβάλλει στην 

προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη  των άλλων. 
Ξεκίνησε την καριέρα του στην εκπαίδευση πριν 
από 16 χρόνια και μέσα σε αυτό το διάστημα έχει 

διαμορφώσει, συντονίσει και υλοποιήσει 
βιωματικά εργαστήρια για περισσότερα από 8.000 

στελέχη σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών από το 
Φαρμακευτικό και τον Τραπεζικό κλάδο, τις 

Αυτοκινητοβιομηχανίες, Τηλεπικοινωνίες, 
Καλλυντικά,  Λαμβάνοντας εξαιρετικά σχόλια και 

υψηλές βαθμολογίες σε εκπαιδευτικές 
αξιολογήσεις, έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση 

σε θέματα Ηγεσίας, Δεξιοτήτων στην Πώληση, 
Επικοινωνία, Ανάπτυξης επιχειρηματικής 

νοοτροπία. 

Η Επιστημονική Επιτροπή Επιχειρηματικότητας 
(ΕΠΙ3) δημιουργήθηκε από τη Netrino, ως ένα 

προηγμένο συνεργατικό περιβάλλον σημαντικών 
επιστημόνων & εμπειρογνωμόνων που τους ενώνει 

η αγωνία τους για την ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας. Αποτελεί πρωτοβουλία στο 

πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και 

στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή.

“Ο πιο σημαντικός ρόλος 
στις Virtual συναντήσεις 

είναι αυτός του συντονιστή, 
κατ’ αντιστοιχία με αυτό 

του μαέστρου σε μια 
ορχήστρα”
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