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ZAMIAR

2 PRZYDATNE FORMATY DYSKUSJI

To ćwiczenie można wykorzystać do zakończenia wydarzenia demonstracyjnego. To łatwy sposób na podsumowanie głównych wniosków z Twojego wydarzenia wraz
z uczestnikami.

1. Post-its

Ten dokument zawiera opis kroków, które należy podjąć, a
także szablon do wykorzystania podczas ćwiczenia.

PRZYGOTOWANIE
1. Wydrukuj szablon na str. 4 na plakacie A0 na zwykłym
papierze, aby można było na nim pisać.
2. Point a facilitator for the group discussion.

Daj uczestnikom 3 karteczki samoprzylepne i daj im
5 minut na zapisanie jednego aspektu, którego się
nauczyli, jednego aspektu, który zabiorą do domu i
jednego aspektu, który chcieliby poprawić w projekcie.
Niech zanotują tylko jedną wiadomość na karteczce.
Po 5 minutach niech wszyscy po kolei wyjaśnią, co
zapisali, i niech przykleją swoją karteczkę na szablonie.
Inni na to reagują.
Miska na ryby (przydatna dla większych grup):
Umieść 4 krzesła na środku dużego kręgu uczestników
i pozwól 3 uczestnikom zająć miejsce na 3 z 4 środkowych krzeseł, aby rozpocząć dyskusję. Jedno krzesło
powinno pozostać wolne.
Kiedy ktoś z większego kręgu chce dołączyć lub dodać
coś do dyskusji pomiędzy 3 osobami w środku kręgu,
on/ona zajmuje wolne krzesło pośrodku.
Jeden z pozostałych trzech uczestników następnie
opuszcza dyskusję i ponownie zajmuje miejsce w większym kręgu, więc ponownie jest jedno wolne krzesło
pośrodku kręgu. I tak dalej…
Szablon może być uzupełniony podczas dyskusji przez
moderatora lub na koniec dyskusji przez całą grupę.

Arkusz należy wydrukować w formacie A0. Można go wypełnić,
pisząc bezpośrednio na wydruku lub korzystając z karteczek samoprzylepnych.

DOWIEDZIELIŚMY
SIĘ…

ZABIERAMY DO
DOMU…

PROPONUJEMY…

Co, z tego, czego się dowiedzieliśmy, wykorzystamy w naszym ośrodku i naszej sieci?
Jak wcielimy te pomysły w życie?

Czego dowiedzieliście się podczas tej wizyty
na temat prezentowanych zagadnień i sposobu ich przedstawiania.

Jak można poprawić narzędzia i podręczniki
projektu NEFERTITI oraz realizowane w jego
ramach spotkania?

PARTNERZY Z SIECI NEFERTITI
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