ÚTMUTATÓ A BEMUTATÓ
RENDEZVÉNY
ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Összeállította: Laure Triste (ILVO)

CÉL

2 HASZNOS VITAFORMÁTUM

Ez a gyakorlat a demóesemény lezárásaként használható. Egyszerű módja annak, hogy a résztvevőkkel együtt
összefoglalja a rendezvény fő tanulságait.

1. Post-it-ek

Ez a dokumentum tartalmazza a teendők leírását, valamint a gyakorlat során használandó sablont.

ELŐKÉSZÍTÉS
1. Nyomtassa ki a 4. oldalon található sablont egy A0-s
poszterre, normál papírra, hogy rá lehessen írni.
2. Jelöljön ki egy facilitátort a csoportos megbeszéléshez.

Adjon a résztvevőknek 3 post-it-et, és adjon nekik 5
percet, hogy írjanak le egy szempontot, amit megtanultak, egy szempontot, amit hazavisznek, és egy
szempontot, amit a projektben javítani szeretnének.
Minden post-it-re csak egy üzenetet jegyezzenek fel.
Az 5 perc letelte után mindenki egyesével magyarázza
el, hogy mit írt le, és ragassza fel a post-it-jét a sablonra. A többiek válaszoljanak erre.
2. Halas tál (nagyobb csoportoknál hasznos)
A résztvevők nagy körének közepére 4 széket helyezzünk, és hagyjuk, hogy 3 résztvevő a 4 középső szék
közül 3-on foglaljon helyet, hogy elkezdődjön a vita.
Egy szék maradjon szabadon.
Ha valaki a nagyobb körből csatlakozni akar a kör közepén lévő 3 ember közötti vitához, vagy hozzá akar
tenni valamit, akkor a középen lévő szabad székre
üljön.
A másik három résztvevő közül valaki ekkor elhagyja
a vitát, és ismét a nagyobb körben foglal helyet, így
ismét egy szabad szék marad a kör közepén. És így
tovább...
A sablon kitölthető a beszélgetés közben a moderátor
által vagy a beszélgetés végén az egész csoport által.

Nyomtassa ki ezt a sablont A0 formátumban, és írjanak rá közvetlenül, vagy használjanak post-iteket

EZT TANULTUK: …
Milyen tanulságokat visz haza a saját
csomópontjába (hubjába) és hálózatába, és
hogyan használja majd be a tanultakat a
gyakorlatban?

EZT VISSZÜK
MAGUNKKAL: …
Mit tanultunk ebből a keresztlátogatásból
arról, amit bemutatott és ahogyan
bemutatta azt?

EZT JAVASOLJUK:
…
Milyen javaslatok merültek fel a
keresztlátogatások és a NEFERTITI egyéb
eszközeinek, utasításainak és találkozóinak
a továbbfejlesztésére?

NEFERTITI PARTNEREK

Ezt a projektet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából finanszírozták,
a 772705 számú támogatási szerződés alapján.

TOVÁBBI ESZKÖZÖK

trainingkit.farmdemo.eu

