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Għodda
għar-riflessjoni
tat-tim

L-għan ta’ din l-għodda huwa li tappoġġja l-proċess ta’
riflessjoni ta’ tim ta’ organizzazzjoni fuq avveniment demo
wara li l-avveniment ikun intemm.

DESKRIZZJONI TAL-PROĊESS

PASS 1

Il-moderatur (eż., Hub coach jew hub monitor) jispjega l-għan u l-metodu tal-evalwazzjoni u jistimula
lill-parteċipanti biex jistaqsu mistoqsijiet miftuħa

PASS 2

Il-moderatur jikteb il-mistoqsijiet ewlenin li ġejjin fuq flip over

PASS 3

SETTING U MATERJAL GĦALL-PROĊESS TA’
RIFLESSJONI
•

Poġġu f’pożizzjoni komda b’tali mod li kulħadd ikun
jista’ jara lil xulxin (eż. fuq mejda, f’ċirku).

•

Flip-overs

•

Post-its

•

Pinen / markaturi

•

Tejpe

1

X’ridna niksbu (l-għanijiet tagħna)?

2

Kellna suċċess biex nilħqu l-għanijiet tagħna? Kif nafu dan?

3

Għandna spjegazzjoni għas-suċċess jew il-falliment?

4

Ir-reklutaġġ kien suċċess? Għaliex jew għaliex le? X’kien attraenti għall-parteċipanti?

5

Kif ġie organizzat l-avveniment demo? X’kien l-aktar interessanti?

6

Hemm indikazzjonijiet li l-parteċipanti se japplikaw dak li raw? Jew kien hemm ċerti ostakli?

Staqsi l-mistoqsijiet ewlenin lill-grupp wieħed wieħed, jew ħalli parteċipant ieħor jistaqsi mistoqsija ewlenija.
Esplora t-tweġibiet permezz ta’ mistoqsijiet miftuħa (Għaliex? Xiex? Kif?). Ikteb it-tweġibiet fil-kliem kjavi fuq
flip-over.
(Jekk il-grupp tiegħek huwa akbar minn 5 persuni, tista’ tagħmel użu minn post-its. Agħti lil kull persuna 3
minuti ħin individwali biex tikteb it-tweġiba tiegħu/tagħha fuq post-it. Tweġiba waħda għal kull post-it. Iġbor
u għaqqad il-post li qiegħed fuq flip-over. Irrifletti fuq it-tweġibiet)

PASS 4

Agħti fil-qosor l-għarfien prinċipali mal-grupp billi twieġeb il-mistoqsijiet li ġejjin u kun żgur li l-lezzjonijiet
mitgħallma se jitqiesu għall-avveniment demo li jmiss.
1

X’mar tajjeb u għandna nirrepetu għall-avveniment demo li jmiss?

2

X’għandna nibdlu d-darba li jmiss?
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