LISTA TA’ KONTROLL TA’
MONITORAĠĠ GĦALLORGANIZZAZZJONI TA’
AVVENIMENT TA’ DIMOSTRAZZJONI

Din il-lista ta’ kontroll tipprovdi mistoqsijiet ta’ gwida
biex tiġi mmonitorjata l-organizzazzjoni ta’ avveniment
ta’ dimostrazzjoni. Permezz tal-ewwel pass ta’ identifikazzjoni tal-għan tad-dimostrazzjoni, l-għodda tiggwida
lill-monitor sa riflessjoni fuq l-impatt tal-avveniment
tad-dimostrazzjoni. Il-lista ta’ kontroll hija maħsuba bħala għajnuna matul l-organizzazzjoni ta’ avveniment ta’
dimostrazzjoni u fiha erba’ parti ewlenin: għan tad-dimostrazzjoni, preparazzjoni tad-dimostrazzjoni, avveniment tad-dimostrazzjoni u impatt tad-dimostrazzjoni.
Għal kull parti, mistoqsijiet ta’ gwida iktar speċifiċi huma
fformulati fuq il-paġni li ġejjin.

Awturi: Laure Triste, Herman Schoorlemmer
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Għan ewlieni

X’inhuma l-għanijiet ewlenin għall-organizzazzjoni ta’ dan l-avveniment tad-dimostrazzjoni (eż. stimolu tal-użu ta’
prattiki ta’ biedja sostenibbli, stimolu ta’ titjib ta’ benesseri tal-annimali, sensibilizzazzjoni dwar makkinarju mtejjeb,
varjetajiet ġodda ta’ għelejjel, eċċ.)?

Għanijiet speċifiċi

X’inhuma l-għanijiet speċifiċi li se jwasslu biex avveniment ta’ dimostrazzjoni jkollu suċċess (eż. numru mistenni ta’
parteċipanti, attendenza ta’ grupp fil-mira speċifiku, kokreazzjoni ta’ għarfien dwar suġġett speċifiku, …)?

Suġġett tad-dimostrazzjoni

X’inhu s-suġġett tad-dimostrazzjoni (li jista’ jkun jew speċifiku ħafna jew inkella firxa wiesgħa ta’ suġġetti)
Is-suġġett jissodisfa l-interess tal-udjenza fil-mira?

Grupp fil-mira ta’ parteċipanti

Min hu l-grupp fil-mira biex jipparteċipa fl-avveniment tad-dimostrazzjoni (eż. il-bdiewa kollha, grupp ta’ bdiewa
speċifiku, konsulenti, oħrajn)?

Impatt fil-mira tad-dimostrazzjoni

Liema impatt huwa mmirat permezz tal-avveniment tad-dimostrazzjoni (eż. il-parteċipanti jitgħallmu xi ħaġa ġdida,
adozzjoni ta’ prattiki ta’ biedja speċifiċi, kisba ta’ feedback dwar tekniki speċifiċi)?
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Ir-rwol tiegħek fl-organizzazzjoni

Bħala membru tal-Hub ta’ Nefertiti jista’ jkollok rwol pjuttost passiv jew inkella rwol iktar attiv fl-organizzazzjoni taddimostrazzjoni.
Indika dak li tixtieq tikseb fir-rwol tiegħek.

Imsieħba organizzaturi

Liema tip ta’ msieħba (eż. bdiewa, organizzazzjonijiet ta’ bdiewa, konsulenti, negozji agrikoli) se jkunu involuti florganizzazzjoni ta’ dimostrazzjoni sabiex din tirnexxi fil-kisba tal-objettivi?

Razzett ospitanti

Ir-razzett ospitanti huwa adattat għall-avveniment ta’ dimostrazzjoni, meta jitqies is-suġġett, in-numru ta’ parteċipanti
mistennija, u l-attivitajiet ippjanati matul l-avveniment? Possibbilment, ir-razzett jintgħażel għal raġuni pragmatika
ħafna iżda mhux adattat b’mod ottimu meta wieħed iqis l-għan tad-dimostrazzjoni.

Bidwi/dimostratur ospitanti

Id-dimostratur għandu l-ħiliet neċessarji u l-attitudni biex imexxi attività ta’ dimostrazzjoni u/jew għandu bżonn xi
għajnuna?

Finanzjament

Min se jiffinanzja d-dimostrazzjoni?

Spejjeż ta’ parteċipazzjoni

Il-parteċipanti se jkollhom iħallsu miżata tal-attendenza?
Taħseb li dan se jinfluwenza t-tip u n-numru ta’ parteċipanti?

Aġenda u attivitajiet ippjanati

Liema tip ta’ attivitajiet (lectures, workshops, mixjiet fil-post. wirjiet, provi, diskussjonijiet fi grupp …) se jintużaw biex
jintlaħaq il-għan u l-grupp fil-mira tal-parteċipanti?

Promozzjoni

Liema attivitajiet ta’ promozzjoni (eż. posta mmirata, sit web, tħabbiriet tal-istampa, midja soċjali, …) se jintużaw biex
jintlaħaq il-grupp fil-mira tal-parteċipanti?
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Attivitajiet

Il-viżitaturi kif jivvalutaw l-attivitajiet varji (lectures, workshops, mixjiet fil-post, wirjiet, provi, diskussjonijiet fi
grupp…)? X’japprezzaw l-iktar u l-inqas.

Livell ta’ parteċipazzjoni

X’inhu l-livell ta’ interazzjoni bejn il-parteċipanti u bejn id-dimostraturi u l-parteċipanti?
Pereżempju isaqsu mistoqsijiet, jippruvaw b’mod attiv, iħossu, itiegħmu, ixommu, jaqsmu għarfien, …

Numru ta’ parteċipanti

In-numru ta’ parteċipanti attwali kif jikkorrispondi għall-aspettattivi tal-organizzaturi?

Tipoloġija tal-parteċipanti

It-tip ta’ parteċipanti kif jikkorrispondi għall-grupp fil-mira. Dan huwa differenti minn dak li stennejt, eż. rigward l-età,
il-ġeneru, l-edukazzjoni, l-okkupazzjoni, l-esperjenza tal-biedja, id-distanza tal-ivvjaġġar, ir-raġunijiet/motivazzjonijiet
għall-attendenza tad-dimostrazzjoni, familjarità mas-suġġett?

Sodisfazzjoni tal-parteċipanti

Il-parteċipanti kif jivvalutaw l-avveniment tad-dimostrazzjoni (eż. rigward is-suġġett tad-dimostrazzjoni, l-għarfien
miksub ġdid, in-novità ta’ prattiki murija, l-involviment (attiv) tagħhom fl-attivitajiet tal-avveniment, il-kapaċità
tagħhom li jirrelataw ma’ parteċipanti oħra, il-fiduċja tagħhom fil-kompetenzi tad-dimostraturi, l-atmosfera ġenerali,
l-aspettattivi tagħhom)?

Sodisfazzjon tad-dimostratur

X’inhi l-impressjoni ġenerali tad-dimostratur dwar l-avveniment tad-dimostrazzjoni (eż. rigward l-interazzjoni malparteċipanti, l-organizzazzjoni tad-dimostrazzjoni, il-preżentazzjonijiet tiegħu)?
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Tagħlim mill-parteċipanti

Il-viżitaturi x’jieħdu magħhom id-dar mid-dimostrazzjoni?

Tagħlim mid-dimostratur

Id-dimostratur x’tgħallem dwar is-suġġett tad-dimostrazzjoni u dwar kif titwaqqaf u titwettaq dimostrazzjoni?

Attivitajiet ta’ segwitu

X’inhu l-impatt tad-dimostrazzjoni fil-midja (stampa miktuba, informazzjoni tal-web, midja soċjali, attivitajiet talkonsulenti, stampa nazzjonali, …).
Se jkun hemm attivitajiet ta’ segwitu relatati mad-dimostrazzjoni?

Attivitajiet ta’ segwitu tal-bdiewa

Għandek indikazzjonijiet li l-avveniment tad-dimostrazzjoni kellu impatt fuq dak li għamlu l-parteċipanti wara (eż.
tiftix ta’ informazzjoni addizzjonali, attendenza ta’ avvenimenti relatati oħra, tibdil fil-prattiki tal-biedja, xiri ta’ tagħmir
ġdid, diskussjoni ma’ oħrajn)?
Għal dimostrazzjonijiet fejn użajt l-Exit Poll għal Avveniment ta’ Dimostrazzjoni, it-tweġibiet mill-parteċipanti huma
sors rikk ħafna biex jiġi vvalutat l-impatt.

Implimentazzjoni fil-prattika

X’jistimola jew jostakola l-parteċipanti biex japplikaw dak li tgħallmu matul l-avveniment tad-dimostrazzjoni?

Feedback miksub

L-organizzaturi jiksbu feedback spontanju jew mitlub wara l-avveniment tad-dimostrazzjoni?

FARMDEMO – Lista ta’ Kontroll tal-Monitoraġġ għall-Organizzazzjoni ta’ Avveniment ta’ Dimostrazzjoni | 3

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

