LINJI GWIDA
GĦALL-KONKLUŻJONI
F’AVVENIMENT DEMO

Ikkompilati minn Laure Triste (ILVO)

GĦAN

2 FORMATI TA’ DISKUSSJONI UTLI

Dan l-eżerċizzju jista’ jintuża biex jikkonkludi l-avveniment demo tiegħek. Huwa mod faċli biex tiġbor fil-qosor
is-sejbiet ewlenin tal-avveniment tiegħek flimkien
mal-parteċipanti.

1. Post-its:

Dan id-dokument fih deskrizzjoni tal-passi li għandhom
jittieħdu kif ukoll mudell li għandu jintuża waqt l-eżerċizzju.

PREPARAZZJONI
1. Ipprintja l-mudell f’p.4 fuq poster A0 b’karta regolari
sabiex tkun tista’ tikteb fuqha.
2. Appunta faċilitatur għad-diskussjoni tal-grupp.

Agħti lill-parteċipanti 3 post-its u agħtihom 5 minuti
biex jiktbu aspett wieħed li tgħallmu, aspett wieħed li
se jieħdu d-dar u aspett wieħed li jixtiequ jtejbu għallproġett. Ħallihom jieħdu nota ta’ messaġġ wieħed biss
għal kull post-it.
Wara l-5 minuti, ħalli lil kulħadd jispjega wieħed wieħed
dak li kiteb u ħallihom iwaħħlu l-post-it tagħhom fuq
il-mudell. L-oħrajn jirrispondu għal dan.
2. Bowl tal-ħut (utli għal gruppi akbar):
Poġġi 4 siġġijiet f’nofs ċirku kbir ta’ parteċipanti u ħalli
3 parteċipanti jieħdu post fuq 3 mill-4 siġġijiet ċentrali
biex tibda d-diskussjoni. Siġġu wieħed għandu jibqa’
vojt.
Meta xi ħadd fl-akbar ċirku irid jingħaqad jew iżid xi
ħaġa mad-diskussjoni fost it-3 persuni fin-nofs taċċirku, isir fuq is-siġġu vojt fin-nofs.
Wieħed mit-tliet parteċipanti l-oħra mbagħad iħalli
d-diskussjoni u jmur fl-akbar fiċ-ċirku, u għalhekk jerġa’
jkun hemm siġġu wieħed vojt f’nofs iċ-ċirku. Eċċetera…
Il-mudell jista’ jimtela matul id-diskussjoni millfaċilitatur jew fi tmiem id-diskussjoni mill-grupp kollu.

Ipplottja dan il-kanvas fuq format –A0 u ikteb direttament fuqu jew uża “post-its”

TGĦALLIMNA …
Liema lezzjonijiet se tieħu miegħek id-dar
fil-hub u n-netwerk tiegħek stess u kif se
tibda tħaddimhom?

SE NIEĦDU
MAGĦNA D-DAR …
X’tgħallimt minn din iż-żjara inkroċjata
dwar is-suġġett li ġie dimostrat u kif ġie
dimostrat?

NISSUĠĠERIXXU …
X’inhuma s-suġġerimenti għat-titjib
tal-għodod, manwali u laqgħat oħra ta’
NEFERTITI ?

IMSIEĦBA NEFERTITI

Dan il-proġett irċieva finanzjament mill- programm qafas għar-riċerka u l-innovazzjoni
Orizzont 2020 tal-Unjoni Ewropea taħt il-ftehim ta’ għotja Nru 772705.

IKTAR GĦODDA FUQ

trainingkit.farmdemo.eu

