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1
Preparazzjoni għal
Żjara Inkroċjata

1.1. PERSUNI EWLENIN GĦALLORGANIZZAZZJONI TA’ ŻJARAT
INKROĊJATI
Kowċ tal-hub ta’ bidwi/bdiewa ospitanti
Bidwi/bdiewa ospitanti
Kap tan-netwerk ta’ Netwerk organizzanti
Monitor (min jieħu ħsieb il-pass 3: riflessjoni dwar
iż-żjarat tad-dimostrazzjoni u pass 5: skambju ta’ informazzjoni)
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1.2. STRUTTURA ĠENERALI TAŻŻJARAT INKROĊJATI

1.3. DEĊIŻJONI DWAR IDDIMOSTRAZZJONIJIET U Ż-ŻJARAT
(FIR-RAZZETT)

Mhux iktar minn jumejn
6 passi
Nofs jum għal skambju ta’ informazzjoni u riflessjoni
komuni fuq id-DAP (ara iktar).

JUM 1

JUM 2

PASS 1

PASS 5

Bidu
± 1 siegħa

Skambju ta’ informazzjoni
± 2 - 3 sigħat

PASS 2

PASS 6

2 dimostrazzjonijiet fil-post
± 2 - 3 sigħat kull waħda

Konklużjoni
± 30 minuta sa siegħa

PASS 3
Riflessjonijiet dwar iddimostrazzjonijiet fil-post
± 30 minuta kull waħda
PASS 4
Attività soċjali
Ebda ħin indikattiv.
Għandu jiġi ddeterminat millimsieħeb ospitanti.

Immira għal 2 dimostrazzjonijiet fir-razzett filwaqt li
tittieħed kunsiderazzjoni tal-preferenzi ta’ parteċipanti
differenti (eż. konsulenti, tipi ta’ bdiewa differenti, …).
Inkludi l-parteċipanti f’dan il-proċess. Il-hubs ospitanti
għandhom jikkunsidraw in-netwerk tagħhom u jagħmlu suġġerimenti ta’ x’jista’ jkun attraenti għat-tipi ta’
parteċipanti differenti fin-netwerk tagħhom.
Meta ssir żjara ta’ 2 dimostrazzjonijiet fir-razzett jew
iktar, għandhom jiġu kkunsidrati minimu ta’ jumejn
sħaħ ta’ żjarat inkroċjati.
Preferibbilment iż-żjarat ikunu għal dimostrazzjonijiet
eżistenti (jiġifieri preferibbilment mhux dimostrazzjonijiet li huma organizzati biss minħabba ż-żjara inkroċjata). Jekk ma jkunx possibbli li ssib dimostrazzjoni
eżistenti adattata għas-suġġett tan-netwerk tiegħek,
organizza d-dimostrazzjoni int stess, iżda kun żgur li
jiġu mistiedna atturi lokali.
L-aġenda tista’ tiġi estiża permezz ta’ żjarat addizzjonali mhux obbligatorji bi qbil mal-parteċipanti taż-żjarat
inkroċjati. Pereżempju: żjarat fir-razzett, żjarat ta’ istituti, stediniet ta’ kelliema mistednin sabiex jirrakkontaw l-istejjer. Hemm ukoll spejjeż eliġibbli, sakemm
dawn ikunu skont l-għan taż-żjara inkroċjata.
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KIF TISTA’ TTEJJEB
IL-KWALITÀ TAŻŻJARAT INKROĊJATI?
Organizza test minn qabel tad-dimostrazzjoni
mal-bdiewa lokali.
Ibgħat stħarriġ minn qabel biex issir taf x’inhuma l-aspettattivi u l-ħtiġijiet mill-parteċipanti
(taż-żjarat inkroċjati), u aqsamhom mal-organizzazzjoni tad-dimostrazzjoni.
Ipprovdi linji gwida lid-dimostraturi dwar kif
itejbu d-dimostrazzjonijiet tagħhom (eż. jużaw
il-kit ta’ taħriġ ta’ FarmDemo). Spjegalhom li
dan huwa l-għan tal-proġett NEFERTITI u li tista’ tgħinhom itejbu d-dimostrazzjoni tagħhom.

1.4. S
 TEDINA TA’ ATTURI
FIŻ-ŻJARA INKROĊJATA
Parteċipanti meħtieġa:
Membri tal-hub (varjetà ta’ atturi) bħala l-ewwel
prijorità b’fokus ċar fuq il-bdiewa
Il-kowċis kollha tal-Hub ta’ netwerk partikolari
Mill-inqas bidwi ta’ dimostrazzjoni wieħed għal kull
hub
Dawk li jfasslu l-politika għandhom juru l-valur
miżjud tad-dimostrazzjonijiet
Stieden partijiet interessanti lokali interessanti oħra li
huma familjari mad-dimostrazzjonijiet jew is-suġġett
ewlieni taż-żjara inkroċjata (istituzzjonijiet finanzjarji, industrija tal-ipproċessar, …) biex jiltaqgħu
mal-parteċipanti barranin.
Involvi lill-parteċipanti taż-żjarat inkroċjati fix-xahar
qabel iż-żjara inkroċjata, billi żżommhom informati
dwar l-organizzazzjoni tal-avveniment, billi tistaqsihom x’inhuma l-mistoqsijiet u l-ħtiġijiet tal-għarfien
tagħhom, titsaqsihom biex jirreġistraw, tistaqsihom
jikkonfermaw l-ikla ta’ nofsinhar, tistaqsihom meta
se jaslu … B’dan il-mod iżżommhom involuti, u jkun
hemm probabbiltà ikbar li jattendu.

PARIRI DWAR KIF
TISTIEDEN LIL DAWK LI
JFASSLU L-POLITIKA

PARIRI U SUĠĠERIMENTI
GĦALL-ORGANIZZAZZJONI
TA’ ŻJARA INKROĊJATA

Stieden iktar minn politikant wieħed minn diversi partiti (sabiex it-tnejn ikunu obbligati jiġu).

Involvi lill-parteċipanti tiegħek fl-organizzazzjoni taż-żjara inkroċjata, sabiex tinvolvihom
diġà fl-abbozzar tal-aġenda u d-deċiżjoni dwar
iż-żjarat fir-razzett.

Stedinhom f’isem il-Kummissjoni Ewropea.
Agħtihom rwol matul iż-żjara inkroċjata
(staqsihom jagħmlu diskors, jagħtu l-opinjoni
tagħhom jew introduzzjoni dwar l-agrikoltura
f’reġjun speċifiku)
Stedinhom kmieni: bejn wieħed u ieħor ½ sena
qabel.

Ħolqien ta’ aġenda b’biżżejjed ħin għal soċjalizz
azzjoni u interazzjoni fost il-parteċipanti.
Uża formola ta’ reġistrazzjoni għall-parteċipanti biex jirreġistraw qabel. Tista’ tużaha
fi-Bidu taż-żjara inkroċjata biex tippreżenta
lill-parteċipanti u l-irziezet tagħhom jekk ilgrupp ikun kbir.

Ibagħtilhom diversi tfakkiriet rigward l-istedina.
Ibgħat deskrizzjoni tal-ivvjaġġar minn qabel
lill-parteċipanti (ara l-anness).
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1.5. INDIRIZZAR TAL-OSTAKLI
LINGWISTIĊI
Ittraduċi d-dokumenti u l-preżentazzjonijiet użati u
mqassma matul id-dimostrazzjoni u ż-żjarat ikroċjati
minn qabel.
Kun żgur li xi ħadd ikun maħtur biex jieħu ħsieb ittraduzzjoni (persuna għal kull lingwa).
Sib bdiewa li jitkellmu bl-Ingliż tajjeb.
Sib dimostratur li jitkellem bl-Ingliż (dan mhux
komuni, u mhux prijorità, iżda jekk taf lil xi ħadd dan
huwa ta’ benefiċċju għall-skambju tal-għarfien).

1.6. IPPREPARA BĦALA PARTEĊIPANT
Affarijiet li għandek tagħmel qabel tmur għal żjara
inkroċjata ta’ NEFERTITI

Ikkunsidra l-mistoqsijiet li ġejjin
X’inhi l-ikbar kurżità tiegħek?
X’tip ta’ tweġibiet tixtieq tieħu miegħek id-dar wara
din iż-żjara?
Kif tixtieq tuża dawn it-tweġibiet għax-xogħol tiegħek
fil-hub tiegħek u fin-netwerk tiegħek?
Liema esperjenza jew għarfien speċifiċi tixtieq taqsam
mal-oħrajn?
Aqra qabel iż-żjara inkroċjata
Dan il-manwal
Storja/stejjer mill-imsieħba tal-hub NEFERTITI ospitanti
Siti web tal-imsieħba tal-hub NEFERTITI ospitanti
Ġib miegħek
Rigali żgħar mill-hub jew ir-reġjun tiegħek stess, bħala
rigali lill-bdiewa jew atturi oħrajn li jista’ jkun li żżur
(jekk l-ospitant jagħżel li jistaqsik).
Għall-kowċis tal-hub: il-ġurnal tal-hub tiegħek stess
Għall-kapijiet tan-netwerk: il-pjan ta’ azzjoni dinamika
(PAD) tan-netwerk tiegħek.
Għall-ospitant: kards stampati ta’ osservazzjoni u
mudelli fl-annessi ta’ dan il-manwal, post-its, markaturi.
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2
Wettaq iż-Żjara
Inkroċjata f’6 Passi

JUM 1

JUM 2

PASS 1

PASS 5

Bidu
± 1 siegħa

Skambju ta’ informazzjoni
± 2 - 3 sigħat

PASS 2

PASS 6

2 dimostrazzjonijiet fil-post
± 2 - 3 sigħat kull waħda

Konklużjoni
± 30 minuta sa siegħa

PASS 3
Riflessjonijiet dwar iddimostrazzjonijiet fil-post
± 30 minuta kull waħda
PASS 4
Attività soċjali
Ebda ħin indikattiv.
Għandu jiġi ddeterminat millimsieħeb ospitanti.
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Jekk jogħġbok innota li l-iskedi tal-ħinijiet ippreżentati kollha huma indikattivi biss u li hemm diversi opzjonijiet kif
tqassam l-attivitajiet matul il-jiem disponibbli. Dawn għandhom jiġu adattati
mill-imsieħeb ospitanti, b’kunsiderazzjoni
tal-ispeċifiċitajiet taż-żjara inkroċjata.

PASS 1 BIDU
Għal xiex:
Familjarizzazzjoni
Agħmlu jew ġeddu l-kuntatt ma’ xulxin.
Iffukaw fuq dak li l-parteċipanti huma kurjużi
dwaru.
Orjentazzjoni
Il-kowċ tal-hub u/jew l-ospitant jippreżentaw:
prospett tas-sitwazzjoni kurrenti fil-hub
tas-settur agrikolu fir-reġun
l-attivitajiet tal-imsieħeb ospitanti
Aġġornamenti
Tfakkira tal-għan taż-żjarat inkroċjati u aħbarijiet interessanti oħrajn dwar il-proġett
Organizazzjoni
Prospett tal-metodi li għandhom jintużaw.
Għażla ta’ kards ta’ osservazzjoni.

PARIRI MILL-PARI
GĦALL-BIDU
Introduċi s-suġġett taż-żjara inkroċjata.
Iddedika biżżejjed ħin għal attivitajiet biex titneħħa t-tensjoni u attivitajiet soċjali. Attivitajiet tad-daħq biex titneħħa t-tensjoni jistgħu
jinstabu hawnhekk: www.icebreakers.ws;
jew għal gruppi kbar: www.icebreakers.ws/
large-group
Ħalli l-bdiewa jintroduċu lilhom infushom u
t-tħassib tagħhom.
Introduċi lill-parteċipanti u l-irziezet tagħhom
fil-bidu jew saħansitra qabel iż-żjara inkroċjata,
sabiex in-nies isiru jafu lil xulxin.
Ipprovdi introduzzjoni dwar l-AKIS lokali
Ipprovdi informazzjoni ta’ sfond suffiċjenti
dwar ir-reġjun u s-suġġett.
Ipprovdi dokumentazzjoni dwar is-suġġett
taż-żjara inkroċjata u l-kuntest lokali
għall-parteċipanti.
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PASS 2 DIMOSTRAZZJONIJIET
FL-IRZIEZET
Matul id-dimostrazzjonijiet fl-irziezet:
L-ospitanti jintroduċu fil-qosor is-suġġett tad-dimostrazzjoni fir-razzett, u dak li jistgħu jaraw matul
id-dimostrazzjoni.

PARI MILL-PARI TIEGĦEK
GĦAD-DIMOSTRAZZJONIJIET
FL-IRZIEZET
Alloka ftit ħin sabiex il-grupp CV jikseb fehim
aħjar tar-razzett ospitanti.

Il-parteċipanti jiżguraw li jagħtu attenzjoni konxja
lill-aspetti fuq il-kards tal-osservazzjoni (ara l-pass 3)
li rċevew fil-bidu taż-żjara.

Laqqa’ lid-dimostratur mal-parteċipanti CV
qabel jew wara d-dimostrazzjoni.

Jista’ jingħata rigal żgħir mill-viżitaturi fi tmiem iż-żjara
bħala sinjal ta’ apprezzament.

Agħmel xi gruppi żgħar u offrilhom ħin liberu
biex jippassiġġaw madwar il-proprjetà.

Iż-żjarat għal 2 dimostrazzjonijiet jistgħu jiġu
organizzati f’diversi modi:
It-tim jinqasam u jżur żewġ intrapriżi/organizzazzjonijiet tal-avvenimenti tad-dimostrazzjonijiet b’mod
parallel (opzjoni 1) jew flimkien waħda wara l-oħra
(opzjoni 2)
It-tim jista’ jżur avveniment ta’ dimostrazzjoni wieħed
jew żewġ avvenimenti tad-dimostrazzjoni, fejn atturi
ewlenin oħrajn ikunu mistednin ukoll (konsulent, kollega, ġar, aġenti mill-kummerċjalizzazzjoni, finanzjament, eċċ.) skont il-ħtiġijiet tal-kowċis tal-hubs.

Żid il-ħin għall-iskambju ta’ għarfien minflok
sempliċiment trasferiment ta’ għarfien.
Kun żgur li d-dimostrazzjonijiet huma interattivi.
Ipprovdi dokumentazzjoni dwar id-dimostrazzjonijiet li saritilhom żjara għall-parteċipanti ta’
żjarat inkroċjati.
Iktar l-informazzjoni fil-qosor għall-parteċipanti wara ż-żjara tad-dimostrazzjoni jekk
il-lingwa kienet ostaklu, sabiex il-messaġġi
ewlenin ikunu ċari għalihom.
Żur iktar irziezet u irziezet differenti biex tippermetti li jsir paragun u biex jiġu ssodisfatti
d-diversi interessi tal-parteċipanti.
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PASS 3 RIFLESSJONI DWAR IDDIMOSTRAZZJONIJIET FUQ
IL-POST

PASS 4 ATTIVITÀ SOĊJALI
Attività soċjali tista’ timtela kif jixtieq l-ospitant.

Għan: Irrifletti fuq iż-żjarat fuq
il-post mat-tim, billi tittraduċi
l-osservazzjonijiet f’tagħlimiet
meħuda fid-dimostrazzjonijiet
fl-irziezet

Preferibbilment, tkun informali, kreattiva u pjaċevoli.

PARIRI MILL-PARI TIEGĦEK
GĦALL-ATTIVITÀ SOĊJALI

Pass 3.1: Osservazzjoni waqt id-dimostrazzjoni
Faċilitatur: Monitor
Kull parteċipant jagħżel 2 kards ta’ osservazzjoni (waħda
oranġjo u waħda ħadra) b’suġġetti speċifiċi li għandhom
jiġu mmonitorjati waqt id-dimostrazzjoni.

Iddedika biżżejjed ħin għal attivitajiet biex
titneħħa t-tensjoni u attivitajiet soċjali.
Dewqan tal-inbid minn persuni mgħammdin ġewwa Bordeaux (NW9)

Kards ta’ osservazzjoni jsiru għas-suġġetti differenti.
Ittraduċihom minn qabel fil-lingwa/lingwi tal-parteċipanti
tiegħek jekk ma jafux jitkellmu bl-Ingliż tajjeb ħafna. Adatta l-mistoqsijiet għad-dimostrazzjoni jew skont il-ħtiġijiet
tan-netwerk tiegħek.

Stieden lill-bdiewa tad-dimostrazzjoni
għall-attività soċjali.
Ipprovdi ħin suffiċjenti għas-soċjalizzazzjoni
u l-interazzjoni.

Pass 3.2: Riflessjoni wara d-dimostrazzjoni
Faċilitatur: Kowċis tal-Hub
Il-kowċis tal-hub u l-bdiewa tad-dimostrazzjoni jikkompletaw il-ġurnal tal-hub (tab taż-żjarat inkroċjati) bħala
preparazzjoni għall-iskambju tal-għarfien fil-pass 5.

Għal kards ta’ osservazzjoni, jekk jogħġbok
ara ANNESS I.
Jersey Bingo ġewwa t-Tramuntana tal-Ġermanja (NW1+2)
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PASS 5 SKAMBJU TA’ GĦARFIEN

Għan: Li jiġi skambjat għarfien
lest biex jiġi pprattikat fost ilkowċis tal-hub u l-bdiewa taddimostrazzjoni dwar l-innovazzjoni
u l-prattiki tad-dimostrazzjoni
għan-netwerk

PARIRI MILL-PARI TIEGĦEK
GĦALL-ISKAMBJU TA’
GĦARFIEN
Torganizzax din is-sessjoni fi tmiem il-jum għax
kulħadd ikun għajjien.
Aqsam konklużjonijiet tas-sessjonijiet ta’
skambju tal-għarfien mal-bidwi ospitant / dimostratur wara minflok ma tinvolvihom matul
is-sessjoni ta’ skambju tal-għarfien. Għax meta
d-dimostratur ikun preżenti matul id-diskussjoni, il-parteċipanti mhux se jħossuhom komdu
jitkellmu.
Agħżel minn qabel x’se tiddiskuti, meta tkun
żort dimostrazzjonijiet multipli.

Pass 5.1:
Riflessjoni dwar dak li ġie ddimostrat (is-suġġett)
Faċilitatur: Monitor // Tul ta’ ħin: 1- 1.5 sigħat
Isir kanvas tas-suġġett biex jiffaċilita d-diskussjoni
(Ara l-Anness 3)
1. Il-parteċipanti kollha jressqu flimkien l-osservazzjonijiet tagħhom (ibbażati fuq il-kards ta’ osservazzjoni
dwar is-suġġett) u jimlew in-naħa tax-xellug tal-kanvas tas-suġġett.
2. Wara d-diskussjoni l-grupp jagħżel 3 perli (dak li
għoġobhom l-iktar), 3 puzzles (li għandhom l-iktar
dubji, mistoqsijiet jew kritiki dwarhom) u 3 proposti
(x’jista’ jsir biex tittejjeb id-dimostrazzjoni). Dawn jistgħu jiġu kkompletati fuq in-naħa tal-lemin tal-kanvas.
ĦU PAWŻA
Pass 5.2:
Riflessjoni dwar kif hija organizzata
d-dimostrazzjoni
Faċilitatur: Monitor // Tul ta’ ħin: 1- 1.5 sigħat
Isir kanvas tad-dimostrazzjoni biex jiffaċilita d-diskussjoni (Ara l-Anness 3)
1. Il-parteċipanti kollha jressqu flimkien l-osservazzjonijiet tagħhom (ibbażati fuq il-kards ta’ osservazzjoni
dwar id-dimostrazzjoni) u jimlew in-naħa tal-lemin
tal-kanvas tad-dimostrazzjoni.
2. Wara d-diskussjoni l-grupp jagħżel 3 perli (dak li
għoġobhom l-iktar), 3 puzzles (li għandhom l-iktar
dubji, mistoqsijiet jew kritiki dwarhom) u 3 proposti
(x’jista’ jsir biex tittejjeb id-dimostrazzjoni). Dawn jistgħu jiġu kkompletati fuq in-naħa tal-lemin tal-kanvas.
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Għall-kavasses tas-suġġett u tad-dimostrazzjoni, jekk jogħġbok ara L-ANNESS III.

PASS 6 KONKLUŻJONI
Konklużjoni
Faċilitaturi: monitor + kap tan-netwerk
1. X’tgħallimna minn din iż-żjara inkroċjata dwar issuġġett li ġie dimostrat u kif ġie dimostrat?
2. Liema lezzjonijiet se nieħdu magħna d-dar fil-hub u
n-netwerk tagħna stess u kif se nibdew inħaddmuhom?
3. X’inhuma s-suġġerimenti għat-titjib tal-għodod talproġett NEFERTITI, il-manwali u l-laqgħat?

Ħin għal riflessjoni u ħidma fuq id-DAP u l-proġett
• Kowċis tal-hub
• Kapijiet tan-netwerk
• Bdiewa

4. Ħu ritratti tal-kanvasses, il-mudellli u l-parteċipanti
taż-żjarat inkroċjati

Format tad-diskussjoni
Tista’ tuża l-format tad-diskussjoni li trid. Fl-ANNESS IV,
tista’ ssib mudell biex tniżżel il-konklużjonijiet taż-żjara
inkroċjata.

PARIR
Stieden lil dawk li jfasslu l-politika u atturi importanti oħrajn biex jikkonkludu s-sessjoni.
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Għall-mudell tal-konklużjoni, jekk jogħġbok
ara L-ANNESS IV.

3
Segwitu Wara
ż-Żjara Inkroċjata

ATTIVITAJIET LI JISTGĦU JSIRU WARA Ż-ŻJARAT INKROĊJATI
	
Staqsi lill-parteċipanti tiegħek jimlew formola ta’
evalwazzjoni
Faċilitatur: hub ospitanti

	
Ħu nota tal-informazzjoni interessanti li ġiet
kondiviża matul iż-żjara inkroċjata
Faċilitatur: kap tan-netwerk // kowċis tal-hub

Tgħallem mill-organizzazzjoni taż-żjara inkroċjata u
dwar aspetti li għandek tiffoka fuqhom s-sena d-dieħla,
billi tistaqsi lill-parteċipanti jimlew formola ta’ evalwazzjoni wara.
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Matul is-sessjonijiet ta’ skambju ta’ għarfien, konklużjoni u taħditiet informali jiġu kondiviżi ħafna ideat interessanti u għarfien. Kun żgur li tieħu nota tagħhom
u tagħmilhom disponibbli għall-membri tan-netwerk
tiegħek.

ANNESS I: Kards ta’ Osservazzjoni

1. INTRODUZZJONI
Qabel jibdew id-dimostrazzjonijiet taż-żjara inkroċjata,
kull parteċipant jintalab jagħżel 2 kards ta’ osservazzjoni.
Dawn il-kards se jintużaw biex jiġu mmonitorjati d-dimostrazzjonijiet u biex jiġu evalwati d-dimostrazzjonijiet
wara.
Aħna nagħmlu distinzjoni bejn żewġ tipi ta’ kards:
	
Kards ta’ Osservazzjoni tas-Suġġett (TOC): kards sofor
relatati ma’ aspetti tas-suġġett tad-dimostrazzjoni
	
Kards ta’ Osservazzjoni tad-Dimostrazzjoni (DOC):
kards ħodor relatati ma’ aspetti ta’ kif saret id-dimostrazzjoni tas-suġġett
Kull kard ta’ osservazzjoni tiffoka fuq aspett differenti tassuġġett jew dimostrazzjoni.
Kull parteċipant jintalab jieħu kard waħda relatata massuġġett u kard waħda relatata mad-dimostrazzjoni.
Dan id-dokument fih il-kards kollha ta’ osservazzjoni. Fuq
kull kard, jiġu pprovduti xi mistoqsijiet ta’ gwida. Dawn
huma biss suġġerimenti. Jekk issib mistoqsijiet jew suġġetti
oħra iktar adattati għan-netwerk tiegħek, jekk jogħġbok
toqgħodx lura milli tbiddel il-mistoqsijiet jew toħloq kards
ta’ osservazzjoni ġodda.

Kards ta’ Osservazzjoni tas-Suġġett (TOC)
TOC1: Deskrizzjoni ta’ dak li ntwera fid-dimostrazzjoni
TOC2: Evalwazzjoni ta’ dak li ntwera fid-dimostrazzjoni
TOC3: Impatt (potenzjali) fuq ir-razzett ospitanti
TOC4: Impatt (potenzjali) fuq ir-reġjun ospitanti
TOC5: Stimuli u ostakli għal użu iktar wiesa’
TOC6: Użu għar-reġun/i tal-hub tiegħi/ oħra?
Kards ta’ Osservazzjoni tad-Dimostrazzjoni (DOC)
DOC1: Għan u twaqqif tad-dimostrazzjoni
DOC2: Razzett u dimostratur ospitanti
DOC3: Parteċipanti u atturi oħra
DOC4: Skambju ta’ għarfien
DOC5: Eżiti tat-tagħlim
DOC6: Użu fir-reġun/i tiegħi/oħra?

2. KARDS TA’ OSSERVAZZJONI TAS-SUĠĠETT
TOC 1

TOC 2

TOC 3

DESKRIZZJONI TASSUĠĠETT

EVALWAZZJONI TA’ DAK LI
JINTWERA
FID-DIMOSTRAZZJONI

IMPATT (POTENZJALI)
FUQ IR-RAZZETT OSPITANTI

Liema sfidi (agrikoli) huma indirizzati
matul id-dimostrazzjoni?
X’hemm ġdid dwar dak li jintwera fiddimostrazzjoni?

X’inhuma l-aspetti pożittivi ġenerali
ta’ dak li jintwera fid-dimostrazzjoni?
X’inhuma l-aspetti negattivi ġenerali
ta’ dak li jintwera fid-dimostrazzjoni?
X’inhuma l-effetti kollaterali
possibbli?

X’inhuma l-benefiċċji ta’ dak li qed
jintwera fid-dimostrazzjoni għarrazzett/il-bidwi ospitanti?
X’inhuma l-iżvantaġġi ta’ dak li qed
jintwera fid-dimostrazzjoni għarrazzett/il-bidwi ospitanti?

TOC 4

TOC 5

TOC 6

IMPATT (POTENZJALI
FUQ IR-REĠJUN OSPITANTI

STIMULI U OSTAKLI
GĦAL UŻU IKTAR WIESA’

UŻU FIR-REĠUN/I TIEGĦI/OĦRA?

X’inhu l-impatt potenzjali ta’ dak li
jintwera fid-dimostrazzjoni għar-reġjun
ospitanti?
Min jibbenefika jew jista’ jibbenefika
minn dak li jintwera fid-dimostrazzjoni?
Min jista’ jesperjenza impatt negattiv
minn dak li jintwera fid-dimostrazzjoni?

X’inhuma stimuli għal użu iktar wiesa’
ta’ dak li jintwera fid-dimostrazzjoni?
X’inhuma ostakli għal użu iktar wiesa’
ta’ dak li jintwera fid-dimostrazzjoni?
X’hemm bżonn sabiex jiġi mrawwem
użu iktar wiesa’?

X’inhu utli għar-reġun/i tal-hub tiegħi/
oħra?
X’ma jaħdimx fir-reġjun/i tal-hub tiegħi/
oħra?
Liema azzjonijiet għandhom ikunu
meħtieġa għall-introduzzjoni ta’ dak li
jintwera fid-dimostrazzjoni fir-reġjun/i
tal-hub tiegħi/ oħra?

3. KARDS TA’ OSSERVAZZJONI TAD-DIMOSTRAZZJONI
DOC 1

DOC 2

DOC 3

GĦAN U TWAQQIF TADDIMOSTRAZZJONI

BIDWI U DIMOSTRATUR
OSPITANTI

PARTEĊIPANTI
U ATTURI OĦRAJN

X’inhu l-għan ewlieni ta’ din iddimostrazzjoni?
X’inhuma l-aspetti pożittivi u
negattivi tat-twaqqif?
Kif jista’ jiġi mtejjeb it-twaqqif taddimostrazzjoni?

Id-dimostratur qiegħed jagħmel biċċa
xogħol tajba? Għaliex?

X’inhu r-rwol tal-parteċipanti fiddimostrazzjoni?

Id-dimostratur kif jinvolvi lillparteċipanti fid-dimostrazzjoni?

Liema atturi oħra huma preżenti u
x’inhu r-rwol tagħhom?

Id-dimostratur kif jista’ jtejjeb dak li
jagħmel?

Hemm xi ħadd nieqes li seta’
żied il-kwalità/l-effettività taddimostrazzjoni?

X’inhu r-rwol tal-bidwi ospitanti?

DOC 4

DOC 5

DOC 6

SKAMBJU TA’ GĦARFIEN

EŻITI TAT-TAGĦLIM

UŻU FIL-HUB(S) TIEGĦI/ OĦRA

Liema tekniki u attivitajiet huma użati
biex jistimolaw l-iskambju ta’ għarfien?

Liema fatti, ħiliet, metodi tgħallimt
matul din id-dimostrazzjoni?

Din id-dimostrazzjoni kienet ta’
spirazzjoni għalik biex tirrifletti fuq issitwazzjoni tiegħek stess?

L-iskambju ta’ għarfien bejn iddimostratur u l-parteċipanti huwa
effettiv?

Kapaċi tifhem l-impatt sħiħ ta’ dak li
ntwera fid-dimostrazzjoni fuq irreġjun u r-razzett?

X’inhu utli għar-reġjun(i) tal-hub(s)
tiegħi/ oħra?

It-tagħlim bejn il-pari bejn il-bdiewa
huwa stimolat? Kif?

X’immissjajt li kieku xtaqt li
titgħallem?

X’ma jaħdimx fir-reġjun/i tal-hub
tiegħi/ oħra? Għaliex?

ANNESS II: Kanvas tas-Suġġett

Ipplottja dan il-kanvas fuq format –A0 u ikteb direttament fuqu jew uża “post-its”
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ANNESS III: Kanvas ta’ Dimostrazzjoni

Ipplottja dan il-kanvas fuq format –A0 u ikteb direttament fuqu jew uża “post-its”
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DOC 4 Skambju ta’ għarfien
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Ikteb il-vantaġġi u l-iżvantaġġi dwar it-tekniki u l-attivitajiet użati
għall-iskambju tal-għarfien matul l-avveniment tad-dimostrazzjoni.
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ANNESS IV: Konklużjoni
FORMATS TA’ DISKUSSJONI POTENZJALI

1. “Post-its”
Agħti 3 “post-its” lill-parteċipanti u agħtihom 5 minuti
biex jiktbu aspett wieħed li tgħallmu, aspett wieħed li
se jieħdu magħhom id-dar u aspett wieħed li jixtiequ
jtejbu fil-proġett. Għidilhom jagħmlu nota ta’ messaġġ
wieħed biss għal kull “post-it”.
Wara 5 minuti, għid lil kulħadd wieħed wara l-ieħor jispjega x’kitbu u għidilhom iwaħħlu l-”post-it” tagħhom
fuq il-mudell. L-oħrajn jirrispondu għal dan.

2. Vaska tal-ħut (utli għal gruppi ikbar)
Poġġi 4 siġġijiet fin-nofs ta’ ċirku kbir ta’ parteċipanti u
għid lil 3 parteċipanti jpoġġu fuq 3 mill-4 siġġijiet ċentrali biex jibdew id-diskussjoni. Siġġu wieħed għandu
jibqa’ vojt.
Meta xi ħadd mill-ikbar ċirku jixtieq jidħol magħhom
jew iżid xi ħaġa fid-diskussjoni, dan għandu jpoġġi fuq
is-siġġu vojt fiċ-ċentru.
Wieħed mit-tliet parteċipanti l-oħra mbagħad jitlaq
mid-disjussjoni u jerġa’ jpoġġi mal-ikbar ċirku. U tkompli hekk …
Il-mudell jista’ jimtela matul id-diskussjoni mill-faċilitatur jew fit-tmiem tad-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

