НАСОКИ ЗА
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ДЕМОНСТРАЦИОННО
СЪБИТИЕ

Изготвени от Laure Triste (ILVO)

ЦЕЛ
Това практическо занимание може да се използва за
приключване на вашето демонстрационно събитие.
Това е лесен начин да обобщите основните констатации и резултати от вашето събитие заедно с
участниците.
Този документ съдържа описание на стъпките, които
трябва да предприемете, както и примерен модел,
който да се използва по време на практическото занимание.

ПОДГОТОВКА
1. Отпечатайте примения модел на стр.4 на плакат
А0 на обикновена хартия, за да можете да пишете
върху него.
2. Посочете модератор (водещ) за груповата дискусия.

2 П ОЛЕЗНИ ФОРМАТИ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИИ
1. Лепящи листчета
Раздайте на участниците по 3 лепящи листчета
и им дайте 5 минути да запишат един аспект,
който са научили, един аспект, който ще използват у дома, и един аспект, който биха искали да
подобрят в проекта. Нека да запишат само едно
послание на листче.
След 5 минути нека всеки един да обясни какво е
записал и да залепи своето листче върху образеца.
Останалите отговарят на записаното.
2. Аквариум за рибки
(полезно за по-големи групи)
Поставете 4 стола в средата на голям кръг участници и нека 3-ма участници да седнат на 3 от
4-те централни стола, за да дадат начало на дискусията. Не един от столовете не трябва да се
сяда.
Когато някой от по-големия кръг иска да се присъедини или да добави нещо към дискусията, той/
тя се настанява на свободния стол в центъра.
След това един от останалите трима участници
напуска дискусията и заема мястото си в по-големия кръг. И така нататък.
Образецът може да бъде попълнен по време на
дискусията от помощника или в края на дискусията от цялата група.

Начертайте това платно във формат A0 и пишете
директно върху него или използвайте лепящи листчета

НАУЧИХМЕ…
Кои уроци ще използвате у дома
във Вашия хъб и мрежа и как ще ги
приложите на практика?

У ДОМА ЩЕ
ИЗПОЛЗВАМЕ…
Какво научихте от демонстрациите по
време на това кръстосано посещение?

ПРЕДЛАГАМЕ…
Какви предложения имате да
подобряване на кръстосаните
посещения и на други инструменти,
наръчници и срещи в рамките на
проекта NEFERTITI ?

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА NEFERTITI

Този проект е получил финансиране от програмата на ЕС за научни изследвания
и иновации „Хоризонт 2020“ по договор за безвъзмездни средства № 772705.

ПОВЕЧЕ ИНСТРУМЕНТИ МОГАТ ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС

trainingkit.farmdemo.eu

