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Detaliam pasitikrinimui: 
Anketa skirta Jums - ruošiantis virtualiems susitikimams. Sėkmės!

▫ Koks susitikimo tikslas? (Mano ……………..……… ir mūsų …………………) 
▫  Kokius ✉  išsiųsti prieš susitikimą? (•Data •laikas •prisijungimo 
nuoroda •susitikimo tikslas •dienotvarkė •dalyviai •užduotis dalyviams) 
▫ Kokias technines detales turiu pasiruošti? (Ką naudoju •telefoną 
•kompiuterį •ar užtenka atminties •pakrovėjas/ papildoma baterija •ar turiu 
mikrofoną/ ausines su garsiakalbiu •kaip veikia mikrofonas •kaip kamera •ar 
reikia pastatomosios lentos •kaip veikia virtuali lenta •kas dar) 
▫ Kokios taisyklės galioja mūsų susitikimo metu? (•Kaip vyks mūsų 
susitikimas ir kokias priemones naudosime •mikrofonai (įjungti ar išjungti?) 
• video (su, be, nesvarbu?) •pradžia/pabaiga •kas moderuoja •kaip 
dalyvausime •kokio rezultato siekiame •kaip jis atrodys pasiektas) 
▫ Jei esu moderatorius - kokias taisykles pasiruošiau pristatyti? (•Ar 
turiu visų dalyvių kontaktus •ar visi prisijungė) 
▫  Ką reprezentuoja šiandienos išvaizda? (•Ar video kamera 
tinkamame lygyje •moterims - ar makiažas ryškesnis •ar aprangoje išvengiau 
taškelių/brūkšnelių/žalios spalvos •ar apšviestas veidas ir matys kiti) 
▫  Ką pamatys už mano nugaros kiti? (•fonas natūralus ar užsidėsiu 
susikurtą) 
▫  Kaip informavau savo kolegas / namiškius, kad esu virtualiame 
susitikime? (•Koks ženklas simbolizuoja, jog negalėsite bendrauti •ar 
išsijungiau telefono ir kitų įtaisų garsą) 
▫ Ar ranka pasiekiu, visko, ko man reikia susitikime? (•Užrašai 
•rašiklis •telefonas •vanduo •ko dar paprastai prireikia man) 
▫ Kokia mano įžanga? (•Malonu Jus matyti •kas aš esu •kodėl) 
▫ Kaip įtrauksiu kitus dalyvius ir užtikriniu dalyvavimą (•Anketa 
•kokius klausimus pasiruošiu • užduotis • kiti įrankiai • siurprizas) 
▫ Skaidrės - ar tinkamos matyti ir per telefono ekraną? 
▫ Kokį rezultatą gavome? 
▫ Ką / iki kada / kaip turi padaryti susitikimo dalyviai? 
▫ Ką svarbiausia noriu pasakyti atsisveikinant? 
▫ Ką turiu padaryti po susitikimo? (•Kokia informacija pasidalinti •su 
kuo •iki kada) 
 
▫ Koks mano reziume SAU po susitikimo: …………………………………
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Prieš 

Koks tikslas? 

Susitarimai 

Kas svarbiausia sėkmei? 

Vaizdas 

Kokią reputaciją kuriu? 

Procesas 

Kokia nuotaika? 

Įtraukimas 

Kuo sudominsiu? 

Užbaigimas 

Kaip reziumuosiu ir ką 
padarysiu po?  

 
Klaidų prevencijai 
•Reprezentatyvumas 
(aplinkos, išvaizdos, rūbų, 
kūno kalbos) svarbu ir 
virtualiai. •Turite pašalinių 
garsų/vaizdų - 
atsiprašykite ir išsijunkite 
video/ mikrofoną. 
•Moderatoriui-įvardinkite 
taisykles. Priminkite jas 
procese. Valdykite 
kalbančiųjų mikrofonus/
laiką/debatus. •Vienas 
kalbantysis vienu metu. 
•Kalbėkite tik sau skirtu 
laiku. •Prisijunkite laiku, 
vėluojant - su išjungtu 
mikrofonu. •Be video - 
dalyviai įsitrauks mažiau. 
•Į(si)vardinkite kas tiksliai 
yra susitikimo rezultatas.
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