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Introduzzjoni
Id-dimostrazzjonijiet virtwali saru neċessità matul il-kriżi
tal-COVID-19, billi laqgħat fiżiċi ma kinux permessi f’ħafna
pajjiżi. Madankollu, l-għarfien espert estensiv mibni fuq l-organizzazzjoni ta’ dimostrazzjoni virtwali matul dan il-perjodu wera l-potenzjal ta’ dimostrazzjonijiet virtwali bħala
għodda biex ikun hemm kunttt u jiġi stimulat l-iskambju
tal-għarfien bejn il-bdiewa f’perjodi mingħajr restrizzjonijiet
sanitarji wkoll.
Avvenimenti dimostrattivi virtwali jseħħu online mingħajr
ebda interazzjoni fiżika. Iżda, flimkien mal-kompetenza
teknika li qed tiżdied, qed jitfaċċaw forom ibridi ta’ avvenimenti dimostrattivi. F’avvenimenti dimostrattivi ibridi, xi
aspetti tal-avveniment dimostrattiv jinsabu fil-ħajja reali
u oħrajn jinsabu online. Tabella 1 tipprovdi definizzjonijiet
ta’ avvenimenti dimostrattivi fuq azjenda agrikola, virtwali
u ibridi.
L-avvenimenti dimostrattivi jiffukaw b’mod ġenerali fuq
il-wiri u l-fehim tal-innovazzjoni f’kuntest ta’ ħidma f'azjenda agrikola jew f’ambjent lokali. Dawn huma bbażati
fuq l-iskambju tal-għarfien bejn il-bdiewa jew bejn il-bidwi
u l-atturi tal-innovazzjoni (eż. konsulenti, riċerkaturi, fornituri tal-input). F’konformità mal-filosofija FarmDemo,
aħna nappoġġjaw avvenimenti dimostrattivi virtwali li
jistimulaw l-iskambju tal-għarfien bejn il-pari tal-bdiewa
u jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-bdiewa. Għal din ir-raġuni, l-avvenimenti dimostrattivi virtwali għandhom iseħħu f’ħin
definit minn qabel u fi spazju definit minn qabel (virtwali)
u għandhom jiffukaw fuq it-tagħlim bejn il-pari u jipprijoritizzaw il-parteċipazzjoni tal-bdiewa.

Din il-gwida tad-disinn toffri ħarsa ġenerali lejn l-aktar
elementi importanti li għandhom jiġu kkunsidrati f’dak li
għandu x’jaqsam mal-preparament, it-twassil u l-evalwazzjoni ta’ avvenimenti dimostrattivi virtwali. Din tipproponi
sitt passi li għandhom jiġu segwiti fit-tfassil ta’ avveniment ta’ dimostrazzjoni virtwali, li jibdew minn għan ċar
u jispiċċaw b’evalwazzjoni u attivitajiet ta’ segwitu. Fiha,
din il-gwida toffri suġġerimenti u pariri konkreti u ispirazzjoni mill-prattika b’ħarsa ġenerali lejn il-possibbiltajiet
biex tappoġġja d-disinn tal-avveniment virtwali tiegħek.
Aktar għodod, informazzjoni u ispirazzjoni mill-prattika
ssibhom fil-Kitt tat-Tagħriġ ta' FarmDemo (trainingkit.
farmdemo.eu) u s-sit ta' YouTube ta' FarmDemo (www.
youtube.com/c/farmdemo).
Tabella 1 Definizzjonijiet ta' ta’ avvenimenti dimostrattivi fl-azjenda agrikola, virtwali u ibridi
Setting tad-demostrazzjoni

Definizzjoni

Avvenimenti
dimostrattivi
fl-azjenda
agrikola

Il-parteċipanti u l-organizzaturi jiltaqgħu wiċċ imb wiċċ f’post fiżiku.
L-avveniment dimostrattiv iseħħ
f’azjenda agrikola, f’serer, fi stazzjon sperimentali, jew simili.

Avveniment ta'
dimostrazzjoni
virtwali

L-avveniment isir online, fejn ilparte
ċipanti u l-organizzaturi
jiltaqgħu virtwalment fuq pjattaforma online.

Avveniment ta’
dimostrazzjoni
ibrida

Partijiet mill-avveniment isiru online, filwaqt li oħrajn isiru wiċċ imb
wiċċ. Xi parteċipanti u organizzaturi jiltaqgħu fuq pjattaforma online,
filwaqt li oħrajn (ukoll) jiltaqgħu
wiċċ imb wiċċ.
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Meta tibda torganizza avveniment dimostrattiv virtwali,
trid tispeċifika l-għanijiet tiegħek biex tkun tista’ tieħu
d-deċiżjonijiet it-tajba għat-twaqqif u l-kontenut tal-avveniment ta’ dimostrazzjoni tiegħek. Meta tiddefinixxi
l-għanijiet ta’ avveniment dimostrattiv, għandek tifformula
tweġibiet ċari għat-tliet mistoqsijiet li ġejjin:
1. Għaliex trid torganizza l-avveniment dimostrattiv?
X’tixtieq tikseb? Tixtieq tinforma, tħarreġ, tikkonsulta,
tiddiskuti jew tikkollabora man-nies? Dimostrazzjoni
virtwal hija ambjent tajjeb biex jintlaħaq dan il-għan?
2. Min għandek fil-mira?
Għarfien tajjeb dwar il-grupp ta’ parteċipanti fil-mira
tiegħek u d-daqs tiegħu, jgħinuk tiddefinixxi kif se
tmexxi d-demostrazzjoni virtwali. Għandek tqis:
il-lingwa, il-leġiżazzjoni reġjonali, is-settur, l-esperjenza fis-suġġett, il-ħiliet tal-kompjuter, il-kapaċitajiet
tal-hardwar and s-software, il-medda tal-frekwenza
tan-network. F’termini ta’ gruppi fil-mira, huwa importanti li wieħed iżomm f’moħħu li d-demostrazzjonijiet
virtwali (jew ibridi) huma l-aktar adattati biex jintlaħqu
ż-żgħażagħ, żona ġeografika akbar (inkluż internazzjonali) u nies li huma impenjati ħafna jew li jgħixu
f’żoni remoti.

“Avvenimenti dimostrattivi
virtwali huma l-aktar adattati
biex jintlaħqu ż-żgħażagħ, żona
ġeografika kbira u nies f’żoni
remoti.”

3. X'tixtieq turi?
Speċifika s-suġġett u eżattament x’tixtieq turi. Biex
tiddeskrivi dan b’mod dettaljat, tista’ twettaq analiżi
tal-kompiti. Analiżi tal-kompiti tidentifika l-kompiti li l-istudenti għandhom jitgħallmu jew itejbu u l-għarfien u
l-ħiliet tagħhom li jeħtieġ li jiġu żviluppati jew riinfurzati
biex iwettqu l-kompiti b’mod tajjeb (FAO, 2011).
Ladarba tkun weġibt dawn il-mistoqsijiet tista’ tikkunsidra liema setting dimostrattiv ikun preferut (f’azjenda
agrikola, virtwali, ibridu) għall-avveniment tiegħek, skont
iċ-ċirkostanzi (Tabella 2).

Tabella 2 Setting ta’ dimostrazzjoni preferut skont iċ-ċirkostanzi
DIMOSTRAZZJONI F'AZJENDA
AGRIKOLA
L-esperjenzi sensorji huma
kruċjali għal eżitu ta’ suċċess
tad-dimostrazzjoni
L-għan huwa li nrawmu skambji
bejn il-pari u li nibnu fuq id-dinamika tal-grupp
Li nrawmu n-networking huwa
wieħed mill-għanijiet ewlenin

DIMOSTRAZZJONI VIRTWALI
Il-grupp fil-mira huwa kbir u
varjat
Il-grupp fil-mira jirrappreżenta
żona ġeografika wiesgħa
Il-grupp fil-mira huma bdiewa
żgħażagħ
Se jiġu mistiedna kelliema
barranin (li jitkellmu lingwi oħra)
Tnaqqis tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar
u tal-post
F’każ ta’ restrizzjonijiet sanitarji

FARMDEMO – Gwida tad-Disinn għal Dimostrazzjonijiet Virtwali u Ibridi ta' Azjenda Agrikola| 6

DIMOSTRAZZJONI IBRIDA
Simili bħal fil-każ virtwali
F’każ li dimostrazzjoni f'azjenda
agrikola ma tkunx possibbli u
trid iżżid l-interazzjoni meta
mqabbla ma’ dimostrazzjoni
virtwali u tippermetti lillparteċipanti jkollhom ħjiel ta’
esperjenza sensorja

Tabella 3 Kif tippersonalizza d-demostrazzjoni virtwali tiegħek biex tilħaq l-għanijiet1

Ir-rwol tal-parteċipant
fl-eżiti

L-għadd ta'
Parteċipanti

Prattiki tajbin għall-interazzjoni
waqt id-dimostrazzjoni

Informa jew ħarreġ firxa wiesgħa
ta’ parteċipanti dwar politika,
deċiżjoni, kwistjoni, prattika talbiedja innovattiva, prodott, għodda
jew servizz

Il-komunikazzjoni u t-teħid taddeċiżjonijiet huma primarjament
mod wieħed mill-organizzatur taddimostrazzjoni għall-parteċipanti

5 - 100s

aqsam dokumenti, preżentazzjonijiet jew vidjows (f’ħin reali) dwar issuġġett

Ikkonsulta parteċipanti magħżula
dwar modifika, riżoluzzjoni,
kwistjoni, polika, prattika ta' biedja
innovattiva, prodott, għodda, jew
servizz

L-organizzatur tad-dimostrazzjoni
jitlob l-opinjoni tal-parteċipanti u
wara jiddeċiedi jekk u kif se jużaha
biex jieħu d-deċiżjonijiet finali

5 – 100s

Iddiskuti l-għażliet għarriżoluzzjoni, (riċerka) l-iżvilupp,
l-implimentazzjoni tar-riċerka,
l-implimentazzjoni tal-politika ma’
grupp magħżul ta’ parteċipanti u
użawha biex immodifika l-approċċi

L-organizzatur tad-dimostrazzjoni
juża l-kontribut mill-parteċipanti
biex jieħu d-deċiżjonijiet

5 - 25

Ikkollabora ma’ parteċipanti
magħżula bi grad għoli ta’ skambju
ta’ għarfien biex issolvu problemi,
tagħmlu riżoluzzjonijiet, toħolqu
għarfien, tiżviluppaw linji gwida,
dokumenti jew prattiki tajba
flimkien

Il-parteċipanti kollha
jikkontribwixxu bl-istess mod
(għandhom l-istess setgħa) għaddiskussjoni u joħolqu riżultati
flimkien

Għan

uża l-funzjoni taċ-chat u l-istħarriġ biex tinvolvi lill-parteċipanti u staqsi
mistoqsijiet (għall-fehim tagħhom)
agħmel vidjow (ikkunsidra l-medda tal-frekwenza tal-parteċipanti) jew
dokumenti li l-parteċipanti jistgħu jirreferu għalihom aktar tard
uża ċ-chat u l-istħarriġ biex tikseb il-kontribut tal-parteċipant
uża whiteboard virtwali biex tniżżel il-punti ewlenin (simili għal flip charts)
agħmel noti f’ħin reali, biex in-nies jaraw il-feedback tagħhom tinġabar

il-parteċipanti jintroduċu lilhom infushom
jużaw webcams jew stampi tal-parteċipanti waqt l-introduzzjoni
jagħmlu noti diretti li magħhom aktar nies jistgħu jżidu
jikkollaboraw fuq dokument ixxerjat mal-oħrajn f’ħin reali
jużaw stħarriġ f’punti ta’ deċiżjoni biex imexxu d-diskussjoni

5 - 12

il-parteċipanti jintroduċu lilhom infushom
uża webcams jew stampi tal-parteċipanti waqt l-introduzzjoni
uża vidjow għal sejħiet biex tikkomunikaw u taraw il-lingwaġġ bil-ġesti
ikkollabora fuq dokument ixxerjat mal-oħrajn f’ħin reali
uża ċ-"chat" biex tibda d-diskussjoni u mbagħad iffoka fuq il-punti li
jinqalgħu diversi drabi
kun żgur li kulħadd ikollu l-opportunità jikkontribwixxi għad-diskussjoni
agħmel noti diretti fejn persuna jew aktar jistgħu jikkontribwixxu għal
vidjows ixxerjati tal-parteċipanti (qis il-medda tal-frekwenza talparteċipanti) u stampi dwar kif iwettqu prattika speċifika

1

Ibbażat prinċipalment fuq: https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/facilitating-virtual-meetings.pdf
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TESTIMONJANZA
L-AKKWIŻIZZJONI TA'
INSTAGRAM
John Moriarty
L-Irlanda

John Moriarty huwa coach taċ-ċentru Irlandiż ta' NEFERTITI f'Teagasc li organizza avveniment ta' akkwiżizzjoni
ta' Instagram għaż-żgħażagħ.
“Ridna nilħqu liż-żgħażagħ, billi l-avveniment sar fi rziezet
tal-ħalib li ġew abbandunati u kif nistgħu ninvolvu liżżgħażagħ fis-settur tal-ħalib. (…) Qalulna nipprovaw
TikTok, iżda ma kellniex segwitu hemmhekk. Il-kont ta’
Instagram ta’ Teagasc kellu madwar 8000 segwaċi meta
konna qed norganizzaw l-avveniment, b’ħafna żgħażagħ
isegwu l-paġna.”
L-avveniment kien promoss fuq il-midja soċjali permezz ta’
kanali kollha ta’ Teagasc (Facebook, Twitter, Instagram) u
organizzazzjonijiet oħra użaw fuljetti magħmula mit-tim
tal-PR.  
“F’xi s-6 ta’ filgħodu l-bidwi tella' l-ewwel post u matul
il-ġurnata tellgħu ritratti u vidjows ta’ dak li kienu qed
jagħmlu. Xi bdiewa kienu ħejjew posts minn qabel, iżda
75% tal-posts saru dakinhar.”
Fil-bidu, il-pjan kien li tinfetaħ kaxxa għall-mistoqsijiet u
t-tweġibiet u li n-nies jintalbu jibagħtu l-mistoqsijiet tagħhom
lill-bdiewa. Iżda bidwi wieħed tant irċieva mistoqsijiet li
għamlu feed diretta biex iwieġbu l-mistoqsijiet kollha.
“L-għadd ta’ viżwalizzazzjonijiet fuq dik il-feed għadu qed
jikber sal-lum. Billi kollox huwa ssejvjat fil-punti ewlenin
ta’ Instagram, in-nies jistgħu jerġgħu jarawha fi kwalunkwe ħin.”
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Il-bdiewa użaw il-mowbajls tagħhom matul l-akkwiżizzjonijiet ta’ Instagram. Bidwi wieħed kellu bżonn xi għajnuna mingħand John u l-kollegi tiegħu biex jagħmel kont ta’
Instagram u jidra l-karatteristiċi tagħha, iżda huwa ma
kellux problemi ulterjuri matul l-avveniment.
“Kien avveniment b’baġit baxx; konna xxurtjati b’tim talPR li seta’ jgħinna. Il-bdiewa kienu ħerqana u entużjasti
ħafna biex jipparteċipaw. Tajniehom vawċer ta’ 100 euro
li jistgħu jonfqu fi kważi l-ħwienet kollha fl-Irlanda biex
nirrikonoxxu l-ħin li ddedikaw.”

PARIRI EWLENIN MINGĦAND
JOHN
Kun af l-udjenza tiegħek biex tagħżel il-pjattaforma u l-kont it-tajba għall-akkwist.  
Waqqaf grupp ta’ WhatsApp għat-tim tal-organizzazzjoni dimostrattiva biex tipprattika kif
tagħmel vidjows u ritratti u biex tipprovdi xi
feedback qabel l-avveniment.
Kun żgur li tagħmel sett ta’ regoli għal kull
min jakkwista kont uffiċjali tal-midja soċjali.  
Agħżel bidwi li huwa entużjast, impenjat u
komdu juża l-midja soċjali.  

2

Konfigurazzjoni
Teknika
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KUN AF IL-LIMITAZZJONIJIET TIEGĦEK
Lista ta' kontroll biex tesplora l-limitazzjonijiet
tal-avveniment tiegħek

Hemm diversi għażliet għat-twaqqif ta’ avveniment dimostrattiv virtwali, u huwa importanti li l-ewwel jitqiesu
l-limitazzjonijiet rigward il-grupp fil-mira, it-teknoloġija u
l-aspetti organizzattivi.

Grupp fil-mira
Numru ta’ parteċipanti (eż., gruppi żgħar jew kbar)
Tip ta’ parteċipanti (eż., żgħażagħ, remoti, ...)
Kumdità mal-mezzi ta’ twassil u l-pjattaforma
Il-ħin disponibbli tagħhom
Il-ħiliet tal-kompjuter tagħhom

Settings virtwali għandhom sfidi u limitazzjonijiet ġodda
meta mqabbla ma’ avvenimenti dimostrattivi f'azjenda
agrikola. Dawn il-limitazzjonijiet prinċipalment għandhom x’jaqsmu ma’ 1) kwistjonijiet tekniċi, u 2) l-iffaċilitar
tal-interazzjoni u l-iskambju. Tabella 4 tiġbor fil-qosor
il-limitazzjonijiet tas-settings tad-dimostrazzjoni virtwali
u suġġerimenti prattiċi dwar kif tegħlibhom.

“Huwa importanti ħafna li tittestja
bir-reqqa u tagħmel prova ta’ avveniment
dimostrattiv virtwali minn qabel.”

Teknoloġija
Il-kapaċitajiet tal-hardware u s-software
Medda tal-frekwenza tan-network
Liċenzji għal pjattaformi u għodod
Organizzazzjoni
Baġit disponibbli
Ħin disponibbli

Tabella 4 Pariri prattiċi biex tegħleb il-limitazzjonijiet ta’ dimostrazzjonijiet virtwali
TIP TA’ LIMITAZZJONI TA’ DIMOSTRAZZJONIJIET
VIRTWALI

PARIRI PRATTIĊI

Intoppi tekniċi

Ittestja u agħmel prova tal-avveniment dimostrattiv kollu minn qabel, permezz ta' tagħmir u brawżers differenti

Prinċipalment minħabba konnessjonijiet dgħajfa tal-internet jew
meded ta’ frekwenzi, għażliet li qed jonqsu għall-użu ta’ vidjow jew
għodod għall-interazzjoni.

Iċċekkja l-kapaċità tal-pjattaforma u l-ħtieġa biex tixtri liċenzji
Żomm f’moħħok il-medda tal-frekwenza u aġġusta d-daqsijiet tal-fajls fejn meħtieġ (tal-vidjows ukoll)
Waqqaf tim tekniku biex jassisti qabel u matul l-avveniment dimostrattiv
Jekk tkun ġewwa, qabbad il-kompjuter tiegħek mal-internet permezz ta’ kejbil ethernet

Konġestjonijiet ta’ interazzjoni u ta’ skambju

Ibda d-dimostrazzjoni b’eżerċizzju ta’ ice-breaker

Prinċipalment minħabba nuqqas ta’ interazzjoni informali, il-fatt li
persuna waħda biss tista’ titkellem kull darba, eżitazzjoni ta’ nies biex
jitkellmu f’ambjenti virtwali.

Ħeġġeġ l-iskambju bejn il-pari permezz tal-funzjoni taċ-chat
Uża gruppi iżgħar għal skambju fi gruppi iżgħar
Aqsam ir-rwoli fost l-organizzaturi u inkludi monitoraġġ għall-ġestjoni taċ-chat u faċilitatur biex jiffaċilita d-diskussjoni u
skambju bla xkiel.
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TESTIMONJANZA
AVVENIMENT DIRETT FUQ
FACEBOOK
AGĦŻEL PJATTAFORMA
It-tip ta’ elementi fundamentali li tixtieq tuża fl-avveniment
ta’ dimostrazzjoni tiegħek, se jiddefinixxu liema pjattaforma
tal-hosting se jkollok bżonn. Jew bil-maqlub, il-pjattaforma
tiegħek hija deċiżiva għall-elementi li tista’ tinkludi fl-avveniment ta’ dimostrazzjoni tiegħek. Pereżempju, mhux
il-pjattaformi kollha se jkunu daqstant funzjonali għall-organu ta’ farminar. Kull pjattaforma għandha potenzjal u
limitazzjonijiet speċifiċi. Pjattaformi użati ta’ spiss huma:
Microsoft Teams, Zoom, Gotomeeting, Jitsi meeting, Cisco
WebEx. F’ħafna każijiet l-organizzazzjoni tiegħek diġà se
tuża jew tħallas għal pjattaformi speċifiċi, għalhekk staqsi lill-kollegi tiegħek dwar dan. Meta tagħżel pjattaforma,
żomm ukoll f’moħħok l-udjenza tiegħek. Pereżempju, jekk
id-demostrazzjoni tiegħek hija mmirat speċifikament lejn iżżgħażagħ, pjattforma bħal Instagram jew TikTok tista’ tkun
għażla tajba. Jekk għad m’għandekx esperjenza, nirrakkomandaw li tuża l-pjattaforma li diġà inti familjari magħha
(eż., għax tużaha fl-organizzazzjoni tiegħek).
Dawn huma links għal reċensjonijiet ta’ softwer ta’ pjattaformi ta’ webinars: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_conferencing_software jew www.growthmarketingpro.com/best-webinar-software

Alizée Chouteau
Franza

Alizée Chouteau coach Franċiża taċ-ċentru NEFERTITI filFrench Livestock Institute li organizzat avveniment dirett
fuq Facebook fl-2021. L-avveniment kien għażla tajba biex
jintlaħqu nies li mhumiex disponibbli matul il-ġurnata u
ma jistgħux jattendu avveniment fiżikament.
“Fin-networks differenti li nsegwi fuq il-midja soċjali, kienet
qed titfaċċa mistoqsija rikorrenti, rigward il-kontenut talkors ta’ taħriġ għall-adulti (BPREA bil-Franċiż), li għandu
l-għan li jibda jrabbi wara l-konverżjoni mill-ġdid. Huwa
għalhekk li għażilna dan is-suġġett għall-avveniment
dirett tagħna.”
  
Huma jagħżlu Facebook biex jospitaw l-avveniment dimostrattiv tagħhom, għaliex huwa faċilment aċċessibbli u
bla ħlas. Iżda huma esperjenzaw xi bugs. Wieħed mill-kelliema kellu problemi biex jikseb konnessjoni u għal avveniment ieħor, kellhom jikkanċellaw l-avveniment għax
il-pjattaforma tal-avvenimenti diretti ta’ Facebook ikkollassat matul l-avveniment. Dan kien stressanti u diżappuntanti kemm għall-organizzaturi kif ukoll għall-parteċipanti.
“Facebook għandu aċċess faċli ħafna, la reġistrazzjoni u
lanqas kodiċi jew password mhija meħtieġa, u fuq kollox
huwa verament faċli biex isegwu. (…) Jiena qattajt l-ewwel
nofs siegħa biex nikkuntattja, mingħajr suċċess, lit-tielet
kelliem li kellu jingħaqqad mal-avveniment iżda kellu
problema biex jaqbad.”
Il-promozzjoni saret permezz tal-midja soċjali. Alizée tellgħet l-informazzjoni fuq il-paġna tas-sit web ta’ “Devenir
éleveur”, li tippromwovi x-xogħol ta’ bidwi, iżda tellgħetha
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wkoll fuq gruppi tal-bdiewa li kienu interessati fis-suġġett
tal-avveniment. Madwar 15-il parteċipant kellhom konnessjoni mal-avveniment.  
Żewġ għalliema (minflok it-tlieta mistennija) spjegaw
l-għanijiet u l-kontenut ta’ kors ta’ taħriġ għall-adulti
dwar il-konverżjoni mill-ġdid. Alizée kienet qed timmodera ċ-chat.
“Il-pjattaforma live ta’ Facebook toffri l-possibbiltà li tenfasizza x’qed jintwera fuq l-iskrin (kelliema, chat, vidjows,
eċċ.), li kien konvenjenti ħafna. Il-mistoqsijiet saru fiċ-chat.
Kelli xi mistoqsijiet ta’ appoġġ ippreparati minn qabel,
fil-każ li l-udjenza ma tkunx attiva ħafna, iżda ma kellix
bżonn nużahom.”

PARIRI EWLENIN MINGĦAND
ALIZÉE
Ittestja l-pjattaforma qabel l-avveniment kif
ukoll l-istess ġurnata tal-avveniment.
Ippromwovi l-avveniment ħafna qabel fi
gruppi li jittrattaw is-suġġett tad-dimostrazzjoni tiegħek u l-udjenza
fil-mira. Biż-żieda kbira ta’ webinars u avvenimenti online,
trid tkun proattiv biex tattira n-nies lejn l-avveniment
tiegħek.

TESTIMONJANZA
AVVENIMENT
DIMOSTRATTIV VIRTWALI
GĦALL-KONSULENTI
Marie Wesselink
In-Netherlands

Marie Wesselink hija riċerkatur dwar il-ħamrija u s-sistemi
tal-biedja fl-Università u r-Riċerka ta’ Wageningen u coach
taċ-ċentru ta' NEFERTITI fin-Netherlands. Hija organizzat
dimostrazzjoni virtwali dwar il-pjanijiet ta’ fertilizzazzjoni
fuq talba ta’ organizzazzjoni konsultattiva esterna.  
“Kont l-ispeċjalista li spjegajt kif tagħmel pjan ta’ fertilizzazzjoni u qsamt ir-riżultati mir-riċerka. Kif jidher pjan ta’
fertilizzazzjoni f'reġuni differenti? Kif nistgħu nnaqqsu
l-emissjonijiet tan-nitroġenu permezz ta’ pjanijiet ta’ fertilizzazzjoni? Kien hemm mistoqsija ċara ħafna, li għamlitha
faċli għalina biex nirrakkontaw storja konċiża.”  
L-organizzazzjoni konsultattiva ffaċilitat id-dimostrazzjoni
permezz ta’ Microsoft Teams, li matulha pparteċipaw 15-il
konsulent. Id-dimostrazzjoni virtwali kienet oriġinarjament ippjanata li ddum siegħa u nofs, iżda d-dimostrazzjoni damet aktar minħabba l-entużjażmu tal-parteċipanti.
“Ippjanajna li d-dimostrazzjoni virtwali ddum siegħa u
nofs oriġinarjament. Bdejna b’introduzzjoni fejn kulħadd
introduċa ruħu permezz ta’ stampa mill-gallarija tar-ritratti tal-mowbajl tagħhom. Dan għen biex il-burdata tkun
waħda informali u kien mod tajjeb biex in-nies isiru jafu lil
xulxin. Imbagħad ippreżentajt xi riżultati tar-riċerka għal
20 minuta. B’mod intenzjonali żammejna l-preżentazzjoni
qasira għax konna qed nistennerw li se jkun hemm ħafna
mistoqsijiet. Wara l-preżentazzjoni kien hemm diskussjoni
miftuħa, l-ewwel miegħi bħala l-preżentatur u aktar tard
in-nies iddiskutew bejniethom. (…)
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Anke meta l-organizzaturi kellhom jitilqu għal-laqgħa li
jmiss, il-parteċipanti baqgħu fil-laqgħa ta’ MS Teams biex
jiddiskutu ulterjorment. Waqt il-preżentazzjoni, il-parteċipanti użaw iċ-chat biex jiddiskutu u jaqsmu l-esperjenzi.
Kellna xi diskussjoni dwar dan qabel: iċ-chat se joħloq
distrazzjoni? Iżda fl-aħħar mill-aħħar dawn id-diskussjonijiet kienu ta’ valur kbir, għalhekk ninsab kuntenta li
ma ddiżattivajniex iċ-chat.”

PARIRI EWLENIN MINGĦAND
MARIE
Rwoli separati fuq nies differenti, eż., aqsam
ir-rwoli ta’ faċilitatur, preżentatur u moderatur
bejn tliet persuni differenti.  
Uri reklami waqt avvenimenti virtwali kbar
ta’ dimostrazzjoni biex iżżid il-baġit.
Kumpaniji jistgħu jixtru slott
ta’ ħin fil-programm biex juru
reklami reġistrati minn qabel.

3

Żvilupp tal-Kontenut

Jeżistu tipi differenti ta’ avvenimenti dimostrattivi, u
ħafna drabi jiddefinixxu l-grad ta’ interazzjoni possibbli.
Pereżempju:
webinar jippermetti preżentazzjonijiet online bil-possibbiltà li l-parteċipanti jinteraġixxu;
webcast ixandar b’mod dirett avveniment fiżiku mingħajr il-posibbiltà ta’ interazzjoni mill-parteċipanti,
farminar jinvolvi dimostrazzjoni diretta fl-għalqa
bil-possibbiltà li l-parteċipanti virtwali jinteraġixxu.
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TUL TAL-AVVENIMENT
Meta tiżviluppa aġenda huwa importanti li tikkunsidra
t-tul tal-avveniment tiegħek. Avveniment jista’ jdum minn
30 minuta sa bosta sigħat. Ikkunsidra li huwa aktar diffiċli tibqa’ ffukat għal żmien twil matul avveniment ta’
dimostrazzjoni online meta mqabbel ma’ dimostrazzjoni f’azjenda agrikola. Għalhekk illimita l-ħin tal-avveniment tiegħek jew żgura li tipprovdi biżżejjed interazzjoni
u pawżi bejn punti differenti tal-aġenda. Mira tajba għal
avveniment virtwali hija durata ta’ 60-90minuta2. Spiss, avvenimenti dimostrattivi multipli iqsar jaħdmu aħjar minn
avveniment wieħed twil3. Għal avvenimenti dimostrattivi
ibridi, tista’ taħseb dwar l-għażla li tgħaqqad preżentazzjonijiet jew dimostrazzjonijiet online ma’ eżerċizzji offline
fi gruppi ta’ brainstorming jew individwalment.

“Huwa aktar diffiċli tibqa’ ffukat
għal żmien twil matul avveniment
dimostrattivi online meta mqabbel
ma’ dimostrazzjoni f’azjedna
agrikola.”

2
3

https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/Webinar_production.pdf
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/facilitating-virtual-meetings.pdf

SKRIPT GĦAL AVVENIMENTI DIMOSTRATTIVI
VIRTWALI U IBRIDI
Skripts għal avveniment dimostrattivi virtwali jew ibridu
għandu jkun fihom il-komponenti li ġejjin:

Merħba u introduzzjoni

Testimonjanza jew dimostrazzjoni

Diskussjoni ffaċilitata

Għeluq u segwitu

Għal kull wieħed minn dawn l-erba’ komponenti, għażliet multipli huma possibbli. Aħna nsejħu dawn l-għażliet
differenti l-pedamenti fundamentali potenzjali ta’ avveniment dimostrattiv. Deskrizzjoni dettaljata tal-aktar
pedamenti fundamentali użati f’konfigurazzjonijiet ta’
dimostrazzjoni virtwali tinstab fl-Anness fl-aħħar ta’ dan
il-ktejjeb.

“L-aġenda ta’ avveniment
dimostrattiv virtwali għandha
tinkludi merħba/introduzzjoni,
testmonjanza/dimostrazzjoni,
diskussjoni ffaċilitata,
għeluq u segwitu.”
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Merħba u introduzzjoni
F’settings ta’ dimostrazzjoni virtwali, li tintroduċi u tilqa’
l-parteċipanti b’mod xieraq jista’ jkun saħansitra aktar
importanti meta mqabbla ma’ dimostrazzjoni f'azjenda agrikola billi l-iskambji informali huma limitati ħafna. L-introduzzjoni tal-parteċipanti lil xulxin għalhekk
teħtieġ faċilitazzjoni aktar iggwidata f’ambjent virtwali.
Mod wieħed kif tagħmel dan huwa li tinkludi eżerċizzju
ta’ icebreaker li jaħdem tajjeb f’ambjent virtwali. Modi kif
tintroduċi lill-parteċipanti lil xulxin u lis-suġġett huma
li tuża għodod ta’ stħarriġ bħal Mentimeter, Kahoot jew
Slido biex tikseb opinjonijiet jew suġġerimenti fil-bidu
tal-avveniment dimostrattiv virtwali tiegħek. Tista’ wkoll
titlob lill-parteċipanti jintroduċu lilhom infushom billi
jużaw stampa, jew oġġett. Tista’ ssib aktar ispirtazzjoni
għal icebreakers għal avvenimenti virtwali hawn: www.
sessionlab.com/blog/online-energizers/#warm-up-online-energizers
Pedamenti fundamentali li tista’ tuża għal merħba u introduzzjoni huma (informazzjoni aktar dettaljata fl-Anness):

Preżentazzjoni
virtwali

Introduzzjoni
virtwali
ffaċilitata

Eżerċizzju ta'
ice breaking

Stħarriġ ta' feedback
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Testimonjanza/dimostrazzjoni b'viżwali
Il-parti ċentrali ta’ kwalunkwe avveniment dimostrattiv hija
xi tip ta’ viżwali flimkien ma’ testimonjanza jew dimostrazzjoni ta’ prattika, metodu jew teknika. Dan jista’ jkun vidjow
(wieħed qadim jew ġdid), stampi, testimonjanza ta’ bidwi,
preżentazzjoni ppt b’riżultati tar-riċerka, xandira diretta, simulazzjonijiet, realtà virtwali, eċċ. Vantaġġ wieħed ta’ ambjent
virtwali huwa li tista’ tipprepara xi partijiet tad-dimostrazzjoni
minn qabel, pereżempju, billi tirreġistra vidjows, intervisti
jew preżentazzjonijiet minn qabel. Għal din ir-raġuni, jista’
jkollok bżonn aktar ħin u tħejjija f’ambjent virtwali meta
mqabbel ma’ dimostrazzjonijiet f’azjenda agrikola. Naturalment, il-preżentazzjonijiet jistgħu jsiru wkoll f’ħin reali, li
huwa ppreferut jekk trid tistieden lill-parteċipanti jistaqsu
mistoqsijiet matul il-preżentazzjoni nnifisha.
Komponenti li jistgħu jintużaw għal testimonjanzi u dimostrazzjonijiet b’viżwali (informazzjoni aktar dettaljata
fl-Anness):

Vidjow irreġistrat
minn qabel

Preżentazzjoni
virtwali

Preżentazzjoni
mill-bdiewa

Intervista
virtwali

Opinjoni
tal-espert

Testimonjanzi
mill-bdiewa

Diskussjoni virtwali
bejn il-kelliema

Diskussjoni
madwar il-mejda

Żjara
b'realtà virtwali

Pariri biex tagħmel vidjows ta’ prodotti:
www.youtube.com/watch?v=QfepQIjIIRA
Kif tagħmel vidjow għal whiteboard
f’ġurnata waħda: www.youtube.com/
watch?v=4nE6MciaRjo
Kif tikkonverti preżentazzjoni ppt f’vidjow: www.
youtube.com/watch?v=D8JV3w4TOVw
Kif tagħmel vidjow animat f’ppt: www.youtube.
com/watch?v=OU5vyHaCCXg and www.
youtube.com/watch?v=X1io7tFR6jI

IBRIDU

Konnessjoni diretta malkamp b’interazzjoni diretta

Intervista
diretta

Żjara f'azjenda agrikola
b'konnessjoni diretta

It-testimonjanzi u d-dimostrazzjonijiet viżwali huma adattati ħafna għall-parti fiżika tad-dimostrazzjonijiet ibridi.
Pereżempju, jista’ jkollok konnessjoni diretta ma’ qasam
fejn bidwi juri prattika jew teknika jew konnessjoni diretta
ma’ studjo fejn tintervista konsulent.

Preżentazzjonijiet
Preżentazzjonijiet online jvarjaw minn preżentazzjonijiet diretti għax il-parteċipanti jiġu mfixkla aktar faċilment u inti titkellem ma’ kamera aktar milli ma’ udjenza fiżika. Għalhekk, huwa importanti li jkollok storja li
tinteressa lill-parteċipanti tiegħek. Biex jinkiseb dan,
hemm tliet regoli tad-deheb li għandek issegwi4:

Il-formati l-aktar użati huma probabbilment vidjows u
preżentazzjonijiet ppt:
Vidjows
Vidjows u testimonjanzi jistgħu jkunu għażla aħjar
għal dimostrazzjonijiet virtwali minn preżentazzjonijiet ppt, għax għandhom konnessjoni aħjar mal-prattika
reali. Kun żgur li taf kif tixxerja l-awdjo tal-kompjuter
tiegħek mal-udjenza jekk trid turi vidjow billi tuża
skrins ixxerjat fuq il-pjattaforma. Tista’ tiddeċiedi li
turi vidjows qodma li kienu diġà saru qabel fuq suġġett
riċenti jekk ikun diffiċli jew jekk m’għandekx il-baġit
biex tagħmel wieħed ġdid Linji gwida dwar kif tagħmel
vidjow tajjeb issibhom hawn:
Reġistrazzjonijiet ta’ webinar u linji gwida
żviluppati minn Thomas Alföldi: nefertiti-h2020.
eu/webinar
Gwida għall-bdiewa biex jagħmlu vidjows u ritratti
(żviluppat minn John Slater f'isem Dairy New
Zealand): www.dairynz.co.nz/media/5791453/
dairynz-picture-this-guide.pdf

Ikollok pjan: struttura maħsuba tajjeb li tiggwidak
fl-istorja tiegħek
Impenja ruħek sal-aħħar: agħmilha eċitanti, ippremja lill-udjenza tiegħek għall-attenzjoni
tagħhom billi tagħtihom għarfien komprensiv
konkret, fittex fatturi li jimpressjonaw, wara kull
pass agħti sommarju ta’ dak li għamilt, staqsi mistoqsijiet regolarment.
Żommha qasira kemm jista’ jkun: iffoka fuq l-affarijiet essenzjali u rreferi għal informazzjoni addizzjonali jew aqsam il-preżentazzjoni tiegħek f’biċċiet
iqsar li jalternaw ma’ mumenti interattivi.

4

https://thefloorisyours.be/en/presenting-online/online-presentations-followtheir-own-set-of-rules/
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Diskussjoni ffaċilitata
Hija meħtieġa diskussjoni ffaċilitata biex jiżdied il-potenzjal għal skambji bejn il-pari fost il-parteċipanti u bejn
il-parteċipanti u d-dimostranti, u biex ikun hemm riflessjoni mal-parteċipanti dwar dak li jkunu osservaw waqt
id-dimostrazzjoni jew it-testimonjanza. Dan jiffaċilita ħafna t-tagħlim tal-parteċipanti dwar dak li jkunu għadhom
kif raw.
L-għadd ta’ parteċipanti se jkollu impatt fuq il-possibilitajiet għall-interazzjoni. Għal gruppi ta’ parteċipanti akbar
ħafna drabi tkun disponibbli biss il-funzjoni taċ-chat. Għal
gruppi iżgħar, l-interazzjoni orali tista’ tiġi ffaċilitata aktar
faċilment. Gruppi akbar jistgħu jinqasmu fi gruppi żgħar,
li huwa possibbli fil-pjattaformi l-aktar użati bħal Zoom
u Teams.
Xi organizzaturi ta’ dimostrazzjonijiet għandhom esperjenzi tajbin bl-użu ta’ stħarriġ ta’ qabel l-avveniment
jew billi jitolbu lill-parteċipanti jissottomettu mistoqsijiet
qabel l-avveniment. B’dan il-mod, l-organizzaturi tad-dimostrazzjoni jistgħu jippreparaw aħjar għal avveniment
dimostrativ u jgħaqqdu d-diskussjoni mal-interessi u l-mistoqsijiet tal-parteċipanti.

“Hija meħtieġa diskussjoni
ffaċilitata biex jiżdied il-potenzjal
għal skambji bejn il-pari u tagħlim
bejn il-parteċipanti.”

Modi kif tistimula l-interazzjoni matul l-avveniment dimostrattiv virtwali tiegħek
Ipprepara u staqsi mistoqsijiet lill-parteċipanti kollha matul u wara l-preżentazzjoni
tiegħek.
Inkludi taqsima ta’ Mistoqsijiet u Tweġibiet
(staqsi lill-faċilitatur biex jgħin jiggwida s-sessjoni ta’ Mistoqsijiet u Tweġibiet).
Uża l-funzjoni taċ-chat dirett tal-pjattaforma
virtwali (staqsi lill-faċilitatur biex iżomm nota
tal-kummenti fiċ-chat waqt li inti tkun qed
tippreżenta).
Ittestja l-udjenza tiegħek bi kwiżż ta’ malajr
dwar dak li wrejt.
Jekk tagħmel serje ta’ avvenimenti virtwali:
sfida lill-parteċipanti jieħdu azzjoni bbażata
fuq dak li wrejt (eż. ipprepara vidjow, ibgħat ritratt) bħala input għad-diskussjoni matul l-avveniment li jmiss jew biex tagħżel min għamel
l-aħjar xogħol, kien l-aktar innovattiv, …

Bosta għodod online addizzjonali jistgħu jintużaw biex
jistimulaw l-interazzjoni. F’dan il-każ għandek tippreparahom u tittestjahom minn qabel f’diversi brawżers u tipprovdi l-link lill-parteċipanti tiegħek biex ikunu jistgħu
jinteraġixxu mal-għodda. Dawn huma xi eżempji elenkati:
Stħarriġ
L-istħarriġ huwa mod tajjeb biex tiġbor malajr l-opinijonijiet tal-parteċipanti u taqsamhom mal-grupp jew
bħala punt ta’ tluq għal diskussjoni usa’. Xi pjattaformi
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għandhom funzjoni inkluża, fejn tista’ tagħmel mistoqsijiet, titlob lill-parteċipanti jivvutaw, u turi r-riżultati
immedjatament f’ħin reali (Eż., Zoom). Jekk din il-karatteristika mhix inkluża tista’ tipprova tuża għodod
bħal Mentimeter (www.mentimeter.com), Slido (www.
sli.do) jew Kahoot (kahoot.com/business/presentations) flimkien mal-pjattaforma virtwali.
Brainstorming u pin boards
Tista’ tuża għodod li fihom il-parteċipanti jistgħu jagħtu opinjonijiet jew kontributi dwar mistoqsijiet speċifiċi
huma stess (pereżempju, kif tagħmel b’noti li jwaħħlu
f’laqgħa ta’ grupp ta’ fokus). Għodod bħal dawn jistgħu
jiġu rranġati minn qabel, pereżempju, billi jiżdiedu
mistoqsijiet jew billi tinħoloq matriċi li għandha timtela
waqt id-diskussjoni. Għodod disponibbli huma: Pin Up
(pinup.com; faċli tużaha u b’xejn); Jamboard (jamboard.google.com; faċli tużaha u b’xejn); Klaxoon
(klaxoon.com/our-products/klaxoon/brainstorm;
funzjonalitajiet estensivi, taħriġ online b’xejn); Mural
(mural.co; funzjonalitajiet estensivi, taħriġ online
b’xejn); Miro (miro.com; simili għal Mural, iżda trid
tħallas biex dawk li mhumiex membri jipparteċipaw
f’sessjoni).
Agħmel kontenut flimkien
Tista’ wkoll toħloq kontenut u stejjer flimkien
mal-parteċipanti tiegħek online: pereżempju, linji
gwida għal prattiki tajbin ta’ innovazzjoni speċifika.
Meta jagħmlu storja bħal din flimkien, il-parteċipanti
għandhom jaqsmu l-għarfien u l-esperjenzi tagħhom
ma’ xulxin. Għodda li tista’ tintuża għal dan hija Boords
(boords.com/storyboard-creator). Apps oħra jistgħu
jintużaw ukoll fejn il-parteċipanti jistgħu jikkollaboraw
biex joħolqu kontenut bħal preżentazzjonijiet, folji u
dokumenti magħmula fuq Google Drive.

F’settings ibridi, diskussjonijiet f’panels jew diskussjoni ma’
membri mistiedna dwar mistoqsijiet li jkunu tħejjew qabel
jistgħu jiġu organizzati f’setting wiċċ imb wiċċ. Il-parteċi
panti online jistgħu pereżempju jiġu mistiedna jistaqsu
mistoqsijiet billi jużaw il-funzjoni taċ-chat.
Pedamenti fundamentali li jistgħu jintużaw għal diskussjoni ffaċilitata (aktar informazzjoni dettaljata fl-Anness):

Interazzjoni
permess ta' chat

Skambju virtwali
ffaċilitat

Mistoqsijiet u Tweġibiet
virtwali mal-parteċipanti

Diskussjon
f’panel virtwali

Biex tikkonkludi d-demostrazzjoni virtwali, għandek
tiskeda għeluq u segwitu. Matul l-għeluq tista’ tiġbor filqosor il-messaġġi ewlenin, terġa’ lura għall-aspettattivi
msemmija fil-bidu tal-avveniment, tiġbor feedback, eċċ.
Huwa importanti li tkun ċara dwar x’jistgħu jistennew aktar il-parteċipanti: (meta) se jkun hemm laqgħa oħra? Lil
min jistgħu jikkuntattjaw il-parteċipanti jekk għad għandhom xi mistoqsijiet? Fejn jistgħu l-parteċipanti jsibu aktar
informazzjoni dwar is-suġġett ta’ dimostrazzjoni?
Biex tiġbor feedback dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut
tad-dimostrazzjoni, tista’ tniedi stħarriġ (eż. permezz ta’
Mentimeter). Dan huwa mod ta’ malajr kif tiġbor feedback
mill-parteċipanti li tista’ tuża biex tevalwa d-dimostrazzjoni u ttejjeb avveniment dimostrattiv virtwali li jmiss (ara
l-pass 6).

Stħarriġ ta'
feedback

Mistoqsijiet mibgħuta
qabel l-avveniment

Għeluq u segwitu

Stħarriġ
qabel
l-avveniment

Pedamenti fundamentali potenzjali li tista’ tuża għal
għeluq jew segwitu(aktar informazzjoni dettaljata fl-Anness):

IBRIDU

Interazzjoni diretta
fl-istudjo

Diskussjoni dwar
mistoqsijiet ippreparati
qabel

Stħarriġ ta'
feedback
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email
ta' segwitu

Link għal dimostrazzjoni
virtwali rreġistrata

TESTIMONJANZA
WEBINAR B'ZOOM
Dimitar Vanev
Il-Bulgarija

Dimitar Vanev huwa kowċ Bulgaru taċ-ċentru NEFERTITI
u jaħdem bħala Direttur tas-Servizz Konsultattiv Agrikolu
Nazzjonali (NAAS). Fl-2021, huwa organizza webinar dwar
il-kultivazzjoni tal-ġellewż maċ-ċentru tiegħu.

“Bgħatna l-istedina lill-uffiċċji reġjonali tagħna u tlabnihom iqassmu l-informazzjoni lill-bdiewa. Fil-proċess tarreġistrazzjoni staqsejna x’mistoqsijiet kellhom il-bdiewa,
biex nippreparaw il-lekċer minn qabel.”

“Il-ġellewż huwa pjuttost koltivazzjoni ġdida għall-bdiewa
Bulgari. Ftit huma l-bdiewa li jikkultivawha llum u ħafna minnhom għandhom produzzjoni baxxa, anki wara
5 snin ta’ produzzjoni Il-produzzjoni (…) riċentement infirxet madwar il-pajjiż kollu. Il-bdiewa mhumiex jużaw
teknoloġiji adegwati biex jipproduċuha, u għalhekk hemm
il-ħtieġa li tiġi organizzata dimostrazzjoni dwarha.”

Żewġ bdiewa ġew mistiedna bħala kelliema: bidwi bi
15-il sena esperjenza fil-produzzjoni tal-ġellewż u bidwi
żagħżugħ b’sentejn esperjenza. Dimitar u t-tim tiegħu
ddeċidew li jipproduċu vidjow ta’ 20 minuta fir-razzett
tal-bidwi b’esperjenza dwar it-teknoloġiji użati fil-produzzjoni tal-ġellewż. L-ispejjeż kienu limitati minħabba li
l-bidwi żagħżugħ aċċetta li jieħu l-vidjow b’xejn.  

Dimitar għamel brainstorming ma’ coaches oħra taċ-ċentru biex jagħżlu s-suġġett u huma ppruvaw isibu l-aħjar ħin:

“Il-bidwi huwa lest jippromwovi l-produzzjoni u jsib produtturi ġodda, għax irid jappoġġja l-kooperattiva tiegħu.
Iffilmjajna u ħejjejna l-vidjow aħna u ffrankajna ħafna flus.”

“Il-webinar kellu jsir wara nofsinhar, billi jkun hemm ix-xogħol ta’ kuljum sa nofsinhar. It-Tnejn mhijiex l-aħjar ġurnata,
għaliex huwa diffiċli tibgħat tfakkira xierqa. Iddeċidejna
li nagħmlu l-webinar fi Frar, qabel ir-rebbiegħa li huwa
staġun importanti għall-produzzjoni tal-ġellewż.”
Zoom intgħażlet bħala pjattaforma għall-webinar, billi
NAAS għandha abbonament annwali għall-pjattaforma.  

Il-webinar beda bil-vidjow, segwit minn diskussjoni
mal-bidwi b’esperjenza. Imbagħad il-bidwi żagħżugħ spjega l-esperjenza tiegħu u d-diffikultajiet tiegħu fil-kultivazzjoni tal-ġellewż. Il-parteċipanti setgħu jistaqsu mistoqsijiet fiċ-chat. Dimitar iffaċilita l-iskambji u l-kollega tiegħu
ħa ħsieb l-appoġġ tekniku (mikrofoni mitfija, problemi
bil-konnessjoni eċċ.).  

L-udjenza fil-mira għad-dimostrazzjoni kienet il-produtturi
tal-ġellewż u l-konsulenti tas-servizz nazzjonali. 70 sa 80
persuna pparteċipaw fid-dimostrazzjoni (40 % konsulenti,
60 % bdiewa).

“Il-webinar kien skedat li jdum madwar siegħa, iżda
l-iskambji baqgħu għaddejjin anke wara l-ħin tat-tmiem.
Xi bdiewa talbu li ma tingħalaqx il-pjattaforma, biex ikomplu d-diskussjoni fi gruppi żgħar. Dan kien sinjal pożittiv.”
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Dimitar qed jistenna t-tweġibiet tal-istħarriġ ta’ ħruġ, li
ntbagħat lill-parteċipanti, biex itejjeb l-avvenimenti futuri.
Huwa jaħseb li kwiżż jew kwestjonarju interattiv jista’ jġib
ambjent aktar dinamiku għal dimostrazzjonijet virtwali
futuri.

PARIRI EWLENIN MINGĦAND
DIMITAR
Ipprovdi opportunità ta' skambju wara
l-laqgħa (informali, f'subgruppi), mingħajr
faċilitazzjoni.
Tiddejjaqx tkun aktar kreattiv billi tinkludi
elementi fundamentali differenti
(vidjows, kwiżż, stampi, eċċ.) biex
iżżid l-interattività u toħloq
ambjent aktar dinamiku.

4

Ippromwovi
l-Avveniment
Dimostrativ Virtwali
tiegħek
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Kwalunkwe avveniment dimostrattiv għandu jiġi promoss
fost il-parteċipanti fil-mira. Il-promozzjoni għall-avveniment virtwali hija simili għal dik ta’ avveniment f'azjenda
agrikola. Tista’ tagħmel użu minn listi postali, sit(i) web,
il-midja soċjali, ir-radju, pubblikazzjoni permezz ta’ kollaboraturi jew imsieħba fin-network tiegħek.

Ladarba l-parteċipanti jkunu rreġistraw, ipprovdihom bi:

Meta tistieden parteċipanti għal avveniment dimostrattiv
virtwali, l-istedina tiegħek għandha tinkludi:

Innotifikahom jekk l-avveniment dimostrattiv hux
se jiġi rreġistrat (biex tikkonforma mar-regolamenti
tal-GDPR)

Isem l-avveniment
L-għan tal-avveniment
Il-ħin
Jekk rilevanti, l-aġenda bil-kelliema ewlenin
Link biex tirreġistra għall-avveniment

Link għall-pjattaforma
Manwal b’linji gwida faċli dwar kif jidlu fil-pjattaforma
(jekk il-parteċipanti għad m’għandhomx esperjenza
bil-pjattaforma).

Kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra, eż. preżentazzjonijiet, vidjows, aġenda, li tista’ tiġi aċċessata f’każ
ta’ problemi tekniċi waqt l-avveniment dimostrattiv.
Jekk ikun rilevanti, agħmel stħarriġ biex tistaqsi dwar
l-aspettattivi, l-opinjonijiet u l-mistoqsijiet tagħhom
dwar is-suġġett tad-dimostrazzjoni tiegħek.

Jekk meħtieġ, ipprovdi assistenza lill-parteċipanti tiegħek
li għadhom mhumiex familjari mas-software qabel ma
jseħħ l-avveniment.

4 // Ippromwovi l-Avveniment Dimostrativ Virtwali tiegħek | 21

5

Agħmel
Avveniment
Dimostrattiv
Virtwali

Matul l-avveniment dimostrattiv attwali, huwa importanti li r-rwoli jinqasmu b’mod ċar fost l-organizzaturi biex
jiġi żgurat li d-dimostrazzjoni taħdem bla xkiel. Aħna
niddistingwu tliet rwoli: faċilitatur, dimostratur u espert
tekniku.
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FAĊILITATUR
Huwa importanti li jkun hemm faċilitatur li jissalvagwardja
proċess u skambju ta' għarfien bla xkiel. Ir-rwol tal-faċili
tatur huwa li5:
Jippromwovu l-avveniment.
Ikkonfigura l-pjattaforma online.
Iftaħ l-avveniment dimostrattiv virtwali. Dan jinkludi tislima lill-parteċipanti, introduzzjoni tad-dimostratur(i),
organizazzjoni tal-introduzzjoni tal-parteċipanti, spjegazzjoni tal-karatteristiċi tal-pjattaforma, spjegazzjoni tal-aġenda, l-iżgurar li jkun hemm ħin għall-interazzjoni, l-iffissar ta’ xi regoli fil-bidu tal-avveniment
(eż. ibqgħu bil-ħoss diżattivat meta ma tkunux qed
titkellmu, użaw iċ-chat biex tistaqsu mistoqsijiet).
Irreġistra l-avveniment jekk xieraq (ikkunsidra r-regoli
tal-GDPR u kun żgur li l-parteċipanti tiegħek jaqblu).
Irranġa jew ipprovdi appoġġ tekniku lill-parteċipanti
(jekk meħtieġ).
Għin lid-dimostratur jiffaċilita l-interazzjoni. Pereżempju, il-faċilitatur jista’ jżomm rekord tal-kummenti li qed
isiru fit-taqsima taċ-chat, u jiżgura li l-mistoqsijiet jiġu
indirizzati.
Żgura li jkun hemm segwitu (ara pass 6).

5

https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/Webinar_production.pdf

DIMOSTRATUR
Id-dimostratur huwa normalment il-persuna li tagħti
preżentazzjoni, testimonjanzi jew spjegazzjoni lill-parteċipanti dwar is-suġġett tal-avveniment. Id-dimostratur u
l-faċilitatur huma persuni differenti. Jekk ma jkunx
hemm għażla oħra, għal laqgħat iżgħar b’numru limitat
ta’ parteċipanti, id-dimostratur jista’ wkoll jieħu r-rwol ta’
faċilitatur. Iżda se tesperjenza li huwa diffiċli li fl-istess
ħin tiffoka fuq il-kontenut tad-dimostrazzjoni, il-feedback
tal-parteċipanti fiċ-chat, u forsi tieħu noti dwar xi ntqal.

ESPERT(I) TEKNIKU(ĊI)
Minħabba l-ispeċifiċità teknika ta’ avvenimenti dimostrattivi virtwali, huwa importanti li jkun hemm persuna jew
tim dedikat li jieħu ħsieb kwalunkwe kwistjoni teknika. Kif
deskritt fit-tieni pass, l-avvenimenti dimostrattivi għandhom intoppi tekniċi. Dawn l-intoppi jistgħu jiġu antiċipati
mill-espert(i) tekniku(ċi) u jiġu ttrattati waqt it-tħejjija u
waqt avveniment dimostrattiv virtwali. L-esperti tekniċi
jistgħu jipprovdu appoġġ kemm lill-organizzaturi tad-dimostrazzjoni kif ukoll lill-parteċipanti. Modi kif esperti
tekniċi jistgħu joffru appoġġ huma:

Id-dimostratur jiżgura li6:
Jipprepara l-kontenut (vidjow, preżentazzjoni, stampi, testimonjanza, strimjar dirett ... ) dwar is-suġġett
tal-avveniment biex jaqsam mal-parteċipanti.
Isir jaf il-karatteristiċi tal-pjattaforma. Żgura li taf kif
tixxerja l-iskrins. Skopri l-karatteristiċi biex tistimula
interazzjoni mal-parteċipanti tiegħek. Jekk iridu juru
vidjow fuq pjattaforma virtwali, għandhom jiċċekkjaw
it-tutorials tal-pjattaforma dwar kif jiksbu s-settings
tal-awdjo kif suppost sabiex il-parteċipanti kollha
jkunu jistgħu jisimgħu r-reġistrazzjonijiet.
Jimpenja lill-parteċipanti permezz ta’ interazzjoni
matul id-dimostrazzjoni. Hawnhekk tista’ ssib ħames
modi kif tagħmel id-dimostrazzjoni virtwali tiegħek
aktar interattiva: https://medium.com/@speakerhubHQ/5-ways-to-make-your-webinar-interactive-183254434117
Jibqa’ preżenti matul l-avveniment kollu għal Q&A.

6

https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/Webinar_production.pdf
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“Ikollok persuna jew tim iddedikat
li jieħu ħsieb kwalunkwe kwistjoni
teknika.”
L-ittestjar minn qabel tal-programm kollu fuq il-pjattaforma diġitali magħżula u t-tiswija ta’ kwalunkwe
problema li tista’ sseħħ;
L-appoġġ ta’ dimostranti esterni (eż. bdiewa, konsulenti, riċerkaturi) bi preżentazzjonijiet jew vidjows ta’
reġistrazzjoni minn qabel fejn rilevanti;
Tgħin lill-parteċipanti jikkonnettjaw, jiddiżattivaw/jattivaw il-ħoss huma stess, jattivaw iċ-chat, eċċ.;
Il-ħolqien ta’ grupp ta’ WhatsApp mat-tim organizzattiv kollu biex jibqgħu f’kuntatt u jsolvu kwistjonijiet
tekniċi waqt l-avveniment.

TESTIMONJANZA
WEBINAR IBRIDU
GĦALL-ISTUDENTI
Andras Ver
L-Ungerija

Andras Ver huwa coach Ungeriż taċ-ċentru NEFERTITI li
jaħdem bħala sieħeb anzjan fir-riċerka fil-Fakultà tax-Xjenzi Agrikoli u tal-Ikel, fl-Università ta’ Széchenyi István. Fl2021, huwa organizza webinar dwar “li tkun konsulent
agrikolu”.
“Kellna f’moħħna li nagħmlu avveniment dwar is-servizzi
ta’ konsulenza. Għamilna brainstorming mal-kollegi, rajna x’organizzaw pajjiżi oħra u mbagħad ħriġna bl-idea
li norganizzaw dimostrazzjoni mħallta, b’parti mid-dimostrazzjoni tkun diretta fuq il-post mal-bidwi, iżda
b’udjenza virtwali.”
L-udjenza fil-mira kienet prinċipalment studenti mill-università tiegħu stess. Andras iċċekkja l-iskeda ta’ żmien
mal-istudenti u l-għalliema biex jiżgura li l-ħin tal-avveniment kien adattat għall-aġenda tagħhom. L-avveniment
ġie promoss permezz tas-sit web tal-Università u l-midja
soċjali.
“L-aktar mezz ta’ suċċess kien il-paġna ta’ Facebook tad-Dipartiment tal-istitut tiegħi. Użajna l-pjattaforma ta’ Google meet, li kienet faċli għall-istudenti biex jattendu: kulma
għandhom bżonn huwa indirizz tal-Gmail, iżda kulħadd
għandu wieħed.”
Madwar 25 student u kollegi oħra min-network NEFERTITI pparteċipaw fil-webinar, u pparteċipaw attivament
permezz taċ-chat jew billi staqsew mistoqsijiet. Kollega

waħda kienet qed tmexxi ċ-chat, filwaqt li Andras kien qed
jiffaċilita l-webinar globali u oħra (Victoria) kienet fuq ilpost ma’ bidwi. Il-konnessjoni u r-reġistrazzjoni tal-vidjow
saru permezz tal-mowbajl ta’ Victoria.
“Biex tindirizza l-kwalifika tal-konsulenti, x’kompiti jagħmlu, il-karatteristiċi tipiċi ta’ konsulent effettiv, waħda
mill-kollegi tagħna kienet fuq il-post ma’ bidwi. Hija tat
testimonjanza qasira dwar ix-xogħol konsultattiv fil-ħajja
reali. Imbagħad intervistat lill-bidwi biex jispjega għaliex
is-servizzi ta’ konsulenza huma importanti għal bidwi.”
Uħud mill-parteċipanti kkuntattjaw lil Andras qabel u
wara l-laqgħa biex ikunu jafu aktar dwar is-suġġett. Issuċċess ma kienx dovut biss għal storyboard tajba ħafna
li fuqha kienu għamlu brainstorming b’attenzjoni, iżda
wkoll fuq il-fatt li huma ttestjaw kollox qabel l-avveniment
dimostrattiv.
“Id-dimostrazzjoni kienet flessibbli u ta’ suċċess u ppermettiet iċ-ċaqliq. Kien ikun tajjeb ukoll kieku sar xi ħaġa
dwa ir-riħ biex jitjieb il-ħoss. Barra minn hekk, billi użajna biss mowbajl, din id-dimostrazzjoni swiet biss il-prezz
tal-ivvjaġġar ta’ Victoria lejn ir-razzett. (…) Victoria marret
ir-razzett sagħtejn qabel l-avveniment dimostrattiv biex
tiċċekkja jekk l-aċċess għall-internet kienx tajjeb, jekk stajniex nisimgħuha, eċċ.”
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PARIRI SIEWJA MINGĦAND
ANDRAS
Ittestja qabel il-laqgħa, fl-istess ġurnata:
iċċekkja l-aċċess għall-internet, it-temp jekk
id-dimostrazzjoni se ssir barra. Dan se jiffrankalek ħafna stress u ħin!
Storyboard tajba bi skeda ta’ ħin stretta hija kruċjali biex iżżomm l-attenzjoni tal-udjenza tiegħek.

6

Evalwa u Segwi
l-Avvenimenti
Dimostrattivi
Virtwali
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EVALWA KIF TITGĦALLEM

FEEDBACK TAL-PARTEĊIPANTI

SEGWITU

L-evalwazzjoni hija aspett importanti, iżda ħafna drabi
minsija fil-proċess kollu tal-organizzazzjoni ta’ avvenimenti dimostrattivi. Billi huwa l-uniku mod kif tista’ titgħallem u
ttejjeb l-avvenimenti dimostrattivi futuri tiegħek, l-organizzaturi tad-dimostrazzjoni għandhom jieħdu ż-żmien għal
dan wara l-avveniment. Biex tikseb lezzjonijiet mitgħallma
dwar l-esperjenzi tal-passat tiegħek, huwa ta’ valur kbir li
tiddiskuti l-feedback kollu u r-riflessjonijiet tiegħek stess
fit-tim tal-organizzazzjoni. Deskrizzjoni qasira tal-proċess
dwar kif dan jista’ jitwettaq tinsab fuq https://trainingkit.
farmdemo.eu/tools-for-evaluation-and-follow-up/.

Kontribut siewi li għandu jiġi kkunsidrat matul l-evalwazzjoni ta’ avveniment dimostrattiv huwa l-feedback
tal-parteċipanti. Il-feedback jista’ jinkiseb billi jintuża
kwestjonarju online li jintbagħat lill-parteċipanti (eż.,
f’Google Forms, Lime Survey jew Survey Monkey). Mistoqsijiet li tista’ tistaqsi huma:

Minbarra li jintbagħat stħarriġ għar-rispons lill-parteċi
panti, jistgħu jiġu xxerjati wkoll (links għal) informazzjoni addizzjonali oħra (eż. lil min tista’ tikkuntattja għal
aktar informazzjoni), ir-reġistrazzjonijiet tal-avveniment
u l-materjal dimostrattiv użat matul l-avveniment. Din
l-informazzjoni tista’ wkoll tkun disponibbli fuq siti web
u permezz tal-midja soċjali biex iżżid l-impatt tad-dimostrazzjoni tiegħek.

“Ħu ż-żmien għall-evalwazzjoni
tal-avveniment virtwali tiegħek,
għax huwa l-uniku mod kif tista’
titgħallem kif ittejjeb l-avvenimenti
dimostrattivi futuri.”

Id-dimostrazzjoni virtwali laħqet l-aspettattivi
tiegħek? Għaliex/għaliex le?
Kif apprezzajt id-diversi taqsimiet
(eż. dimostrazzjonijiet tax-X, diskussjoni,
testionjanza ta’ Y) tad-dimostrazzjoni virtwali?
(Uża kaxxi fejn timmarka)
X’kien l-aktar interessanti għalik matul iddimostrazzjoni virtwali?
Xi tħalla barra fid-dimostrazzjoni virtwali?
Liema aspett mid-dimostrazzjoni virtwali se tapplika
għalik fuq ir-razzett tiegħek?
X’inhuma l-ostakli biex tapplika dak li tgħallimt
matul id-dimostrazzjoni virtwali?
Għoġbitek il-pjattaforma u l-għodod użati matul iddimostrazzjoni virtwali?
Għandek xi suġġerimenti għal suġġetti u/jew
formati ta’ dimostrazzjoni virtwali futura?
Tista’ wkoll iżżid mistoqsija(ijiet) biex tiċċekkja feedback
speċifiku: il-livell ta’ interazzjoni, faċilitazzjoni u appoġġ,
it-teknoloġija użata, eċċ. biex iżżid it-tagħlim tiegħek dwar
dawn l-aspetti ta’ avvenimenti dimostrattivi virtwali.
Mod ieħor kif tikseb il-feedback huwa li tinkludi stħarriġ
waqt l-għeluq tal-avveniment tiegħek. Dan jiggarantixxi
l-ogħla grad ta’ rispons, għax il-parteċipanti jkunu motivati
matul l-avveniment dimostrattiv biex jipprovdu feedback
u ma jkollhomx jieħdu l-ħin wara biex ilestu stħarriġ.
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TESTIMONJANZA
AVVENIMENT DIMOSTRATTIV
VIRTWALI B’VIDJOWS
IRREĠISTRATI MINN QABEL
Luis Orcaray
Spanja

Luis Orcaray huwa coach Spanjol taċ-ċentru f’NEFERTITI
u jaħdem fuq l-agrikoltura tal-konservazzjoni. Fl-organi
zzazzjoni tiegħu, INTIA, Luis u l-kollegi tiegħu organizzaw
avveniment dimostrattiv virtwali ta' tlett ijiem dwar
iċ-ċereali tax-xitwa fl-2020.
“Fir-rebbiegħa, dejjem norganizzaw din id-dimostrazzjoni fejn inlaqqgħu lill-bdiewa ma’ xulxin. Iżda din is-sena
kellna naqilbu għal dimostrazzjoni virtwali. Qsamna l-avveniment fi tliet ijiem, u stedinna nies mill-istess reġjun
fl-istess ġurnata. Meta norganizzaw dimostrazzjoni fuq
il-post, ikollna wkoll dawn il-gruppi differenti u għalhekk
iddeċidejna li nżommu magħha.”
Id-dimostrazzjoni kienet organizzata permezz ta’ ZOOM u
kienet tikkonsisti f’preżentazzjonijiet qosra, alternati b’vidjows
irreġistrati minn qabel, segwiti minn Mistoqsijjiet u Tweġibiet u
diskussjonijiet ġenerali permezz ta’ Mentimeter, chat, u l-funzjoni li “tgħolli subgħajk” immexxija minn moderatur. Kien
hemm ukoll diskussjoni tal-għeluq madwar mejda mal-bdiewa, it-tekniċi u d-diretturi tal-kooperattiva mistiedna.  

“Ħsibna dwar l-użu ta’ kameras professjonali għall-vidjows,
iżda dan kien għali ħafna. Il-preparazzjoni tal-vidjows
fil-fatt ħadet ħafna mill-ħin tagħna. Wieħed mill-kollegi
tagħna kien jaf kif jeditja l-vidjows, u dan kien ta’ għajnuna kbira. Iżda anke l-vidjows qosra jieħdu ħafna ħin biex
teħodhom u teditjahom.”
Wara l-avveniment, it-tim organizzattiv wieġeb mistoqsijiet fiċ-chat li ma kinux imwieġba matul id-dimostrazzjoni permezz ta’ email u bagħat stħarriġ għal feedback
lill-parteċipanti kollha. Għal Luis id-dimostrazzjoni
kienet suċċess kbir, billi d-dimostrazzjoni kienet bla xkiel u l-parteċipanti pprovdew feedback pożittiv permezz
tal-istħarriġ.  
“Il-preparazzjoni hija tassew importanti meta torganizza
dimostrazzjoni virtwali . Ittestjajna kollox, anki jekk il-vid
jows irreġistrati minn qabel ħadmux fuq tipi differenti ta’
tagħmir. Innutajna li ma ħadimx tajjeb ħafna fuq il-mowbajls u għalhekk avżajna lin-nies biex jużaw tablet, laptop
jew kompjuter waqt id-dimostrazzjoni u biex jiżguraw li
jkollhom aċċess għal konnessjoni tal-internet stabbli.”

“Ħafna aktar nies mis-soltu attendew id-dimostrazzjoni.
Aktar nies minn żoni remoti attendew id-dimostrazzjoni
għax ma kellhomx għalfejn jivvjaġġaw.”
Il-vidjows irreġistrati minn qabel ittieħdu bil-mowbajls
u mikrofonu hands-free. Luis u t-tim tiegħu skoprew li
l-vidjows dehru aħjar jekk il-kwalità tal-vidjow tnaqqset ftit.
Dan naqqas ukoll id-daqs tal-fajl u l-medda tal-frekwenza
meħtieġa li evitat li l-vidjow jaqa’ lura fuq ċertu tagħmir u/
jew b’konnessjonijiet tal-internet mhux stabbli.
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PARIRI SIEWJA
MINGĦAND LUIS
Il-preparazzjoni hija kollox! Qabel dimostrazzjoni virtwali, iċċekkja li kollox
jaħdem fuq tipi differenti ta’ tagħmir: il-pjattaformi tal-hosting, vidjows, eċċ.  
Għall-aħjar interazzjoni, gruppi żgħarjaħdmu
ħafna aħjar, kif ukoll l-alternazzjoni bejn elementi fundamentali differenti fid-dimostrazzjoni (eż., preżentazzjonijiet, vidjows qosra, diskussjonijiet moderati, eċċ.).
Illimita t-tul tal-avveniment dimostrattiv
tiegħek għal inqas minn sagħtejn biex iżżomm
l-attenzjoni.

7
Anness:
Elementi
fundamentali
għal avvenimenti
dimostrattivi
virtwali
Meta tfassal dimostrazzjoni, tista’ tuża elementi fundamentali differenti biex tibni programm. Fit-tabella ta’
hawn taħt, nagħtu fil-qosor l-elementi fundamentali
għall-erba’ komponenti differenti ta’ avveniment dimostrattiv virtwali (merħba u introduzzjoni, testimonjanza/dimostrazzjoni, diskussjoni ffaċilitata, għeluq u
segwitu). Għal kull komponent fundamentali, nipprovdu
deskrizzjoni qasira li tiddefinixxi l-komponent fundamentali, nispjegaw meta jkun favorevoli li tużahom, u
fejn rilevanti nipprovdu l-iżvantaġġi u eżempji ta’ prattika tajba.
Din il-ħarsa ġenerali bl-ebda mod ma hija maħsuba biex
tkun eżawrjenti iżda bħala ispirazzjoni għal kull min jixtieq
jorganizza avvenimenti dimostrattivi virtwali jew ibridi.
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Element fundamentali

Deskrizzjoni

Interessanti li tużah għal / f'każ ta'

Punti li għandek tikkunsidra/ żvantaġġi

Eżempju ta' prattika tajba (weblinks)

Huwa speċjalment importanti li jintuża meta
l-parteċipanti ma jkunux jafux lil xulxin. Dan
jgħin lin-nies ikunu aktar komdi u jistieden lillparteċipanti jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom.

Huwa importanti li tagħżel icebreaker li taqbel
mat-tip ta’ parteċipanti, id-daqs tal-grupp u
l-ħin disponibbli. Icebreakers jistgħu jieħdu
żmien pjuttost twil u għalhekk għandu
jkollhom ħin iddedikat fil-programm.

Icebreakers għal laqgħat virtwali:
www.sessionlab.com/blog/onlineenergizers/#warm-up-online-energizers

Itlob lill-parteċipanti jintroduċu lilhom
infushom, pereżempju, billi jużaw whiteboards
virtwali.

Interessanti li jintużaw meta l-parteċipanti ma
jafux lil xulxin.

L-introduzzjonijiet jistgħu jieħdu fit-tul,
speċjalment meta l-grupp ikun kbir.
Fuq slajd tista' tikteb xi mistoqsijiet preċiżi
ħafna li l-parteċipanti jkollhom iwieġbu (isem,
post, tip ta’ azjenda agrikola eċċ.) sabiex tevita
preżentazzjonijiet twal wisq.

www.mural.co/blog/online-warm-upsenergizers

Stħarriġ biex jinġabru opinjonijiet, aspettattivi,
eċċ. fil-bidu ta’ avveniment.

Ir-riżultati tal-istħarriġ jistgħu jintużaw għaddiskussjoni aktar tard fil-programm jew biex
tirrifletti fuq il-laqgħa waqt l-għeluq.

Kun af li xi parteċipanti jistgħu ma jkunux
familjari mal-użu tal-istħarriġ: ħu l-ħin biex
tispjega kif jaħdem qabel tibda.

www.mentimeter.com

Preżentazzjoni introduttorja tista’ tieħu ħafna
forom iżda għandha dejjem tiġi inkluża biex
l-avveniment dimostrattiv jiġi introdott b’mod
xieraq.

Tagħmilx l-introduzzjoni twila wisq, mingħajr
interazzjoni. Dan se jnaqqas l-enerġija tallaqgħa mill-bidu.

thefloorisyours.be/en/presenting-online/
online-presentations-follow-their-own-setof-rules

MERĦBA U INTRODUZZJONI
Eżerċizzji żgħar u divertetnti bħala
‘icebreakers’.
L-għan huwa li nsiru nafu lil xulxin u nneħu
l-formalità.
Eżerċizzju ta'
ice breaking

Introduzzjoni virtwali
ffaċilitata

www.sli.do
kahoot.com/business/presentations

Stħarriġ għal feedback
Preżentazzjoni (PowerPoint) biex tintroduċi
s-suġġett tad-dimostrazzjoni, “regoli mhux
uffiċjali”, deskrizzjoni tal-programm, eċċ.
Preżentazzjoni
virtwali
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thefloorisyours.be/en/presenting-online/
more-warmth-in-your-online-presentations
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Deskrizzjoni
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Punti li għandek tikkunsidra/ żvantaġġi

Eżempju ta' prattika tajba (weblinks)

Vidjows irreġistrati minn qabel huma
mod tajjeb kif iddaħħal ir-razzett flavveniment virtwali tiegħek, mingħajr ma
jkollok konfigurazzjoni teknoloġika aktar
ikkumplikata għal avvenimenti ibridi, bi
strimjar live mir-razzett.

Meta tirreġistra vidjows, oqgħod attent kemm
għall-viżwali kif ukoll għall-ħoss. Żgura li
taqbad il-ħoss kif suppost. Kun af li l-editjar ta’
vidjow jieħu ħafna ħin.

nefertiti-h2020.eu/webinar

TESTIMONJANZA/DIMOSTRAZZJONI B'VIŻWALI
Vidjows dwar tekniki, prattiki jew metodi
jistgħu jiġu reġistrati minn qabel u
jintwerew waqt avveniment dimostrattiv
virtwali.

www.youtube.com/watch?v=QfepQIjIIRA
www.youtube.com/watch?v=4nE6MciaRjo
www.youtube.com/watch?v=D8JV3w4TOVw

Dan jippermettilek ukoll turi prattiki differenti
multipli waqt l-avveniment online tiegħek.

Vidjow
irreġistrat minn qabel

www.dairynz.co.nz/media/5791453/dairynzpicture-this-guide.pdf

Jekk il-fondi jkunu baxxi, jistgħu jintużaw
mowbajls biex tirreġistra l-vidjows.
Tista’ wkoll terġa’ tuża vidjow li jaqbel massuġġett tad-dimostrazzjoni tiegħek.
Interessanti jekk trid taqsam data, riżultati
analizzati jew proċess li huma diffiċli turi
fuq vidjow. Jew jekk tixtieq tappoġġja
testimonjanza bi stampi.

Ittawwalx jekk trid li l-udjenza tiegħek tibqa’
ffukata.
Ipprova inkludi interazzjoni mal-udjenza
tiegħek, biex tiżgura li jifhmu dak li qed
tippreżenta.

thefloorisyours.be/en/presenting-online/onlinepresentations-follow-their-own-set-of-rules/

Il-bdiewa jirrakkontaw narrattiv dwar
l-esperjenza tagħhom ta' prattika,
teknika jew metodu. Kif implimentaw
innovazzjoni u x’inhuma l-ħsibijiet
tagħhom?

Il-bdiewa jixtiequ jisimgħu stejjer mingħand
il-pari tagħhom. Li żżid testimonjanza talbdiewa se tgħin lill-parteċipanti jifhmu aħjar
x’jinvolvi suġġett fil-prattika.

Agħżel bidwi li jaf jikkomunika u li huwa
ħerqan li jwassal il-messaġġ tiegħu. Ipprepara
l-preżentazzjoni mal-bidwi qabel iddimostrazzjoni.

vod.video.cornell.edu/media/Farmer+Presentations+from+%E2%80%9CBeyond+Direct+MarketingA+Exploring+New+Ways+to+Sell%E2%80%9C/1_gbkdx6te

Intervista bdiewa, riċerkaturi, konsulenti,
dawk li jfasslu l-politika eċċ. waqt
l-avveniment dimostrattiv virtwali.

Li ddaħħal perspettivi multipli fl-avveniment
dimostrattiv tiegħek jista’ jarrikkixxi
d-diskussjoni u jgħinu lill-parteċipanti jifhmu
suġġett aħjar.

F’ħafna pjattaformi online, huwa possibbli
li twaħħal jew tenfasizzati l-kelliema. Meta
tagħmel dan, inti tiffoka l-attenzjoni talparteċipanti aktar fuq il-persuna li qed tiġi
intervistata.

www.youtube.com/watch?v=m1FRCr1-9CU&li
st=PLOYrtkIDkcdQ54a61JmJ44g8g8zr4lHPA&i
ndex=7

L-esperti fis-suġġett tad-dimostrazzoni
jistgħu jiġu mistiedna jaqsmu
l-opinjonijiet u l-għarfien espert tagħhom
dwar is-suġġett.

Li tistieden espert li jista’ jipprovdi
informazzjoni addizzjonali u jidħol aktar
fil-fond dwar il-lezzjonijiet meħuda wara
testimonjanza ta’ bidwi, tista’ tagħmilha eħfef
biex il-parteċipanti jifhmu l-messaġġi li se
jieħdu magħhom u jagħmlu r-rabta marrazzett tagħhom.

L-istess bħall-bdiewa, il-faċilitatur għandu
jiżgura li l-espert jibqa’ ffukat fuq is-suġġett
tad-dimostrazzjoni.

Preżentazzjoni (PowerPoint) biex
tippreżenta riżultati, għodod, metodi, eċċ.

Preżentazzjoni
virtwali

Testimonjanzi
mill-bdiewa

Intervista
virtwali

Opinjoni
tal-esperti
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Esperti u prattikanti magħżula jistgħu jiġu
mistiedna jiddiskutu ċertu suġġett jew
mistoqsijiet f'diskussjoni virtwali, li tkun
mmoderata minn faċilitatur. Il-parteċipanti
tal-avveniment dimostrattiv jistgħu biss
josservaw jew jistaqsu mistoqsijiet.

Li ddaħħal perspettivi multipli fl-avveniment
dimostrattiv tiegħek jista’ jarrikkixxi
d-diskussjoni u jgħin lill-parteċipanti jifhmu
suġġett aħjar.

F’ħafna pjattaformi online, huwa possibbli li
twaħħal jew tenfasizzati l-kelliema. Meta tagħmel
dan, inti tiffoka l-attenzjoni tal-parteċipanti
aktar fuq il-kelliema. Żgura li kull kelliem ikollu
ċ-ċans jitkellem. Din it-tip ta’ diskussjoni trid tkun
ippreparata sew minn qabel. Agħżel b’attenzjoni
l-parteċipanti tad-diskussjoni.

Il-ħolqien ta’ esperjenza simulata,
pereżempju ta’ razzett reali jew ta’ razzett
futur potenzjali.

Speċjalment utli jekk tixtieq li tagħti
lill-parteċipanti l-esperjenza ta’ dawra
mar-razzett, tintroduċu innovazzjonijiet ta’
teknoloġija għolja jew logħba ta’ simulazzjoni
f’razzett.

Teħtieġ għarfien u ħiliet tekniċi estensivi. Hija
għalja.

Dan jaħdem tajjeb b’mod speċjali jekk kont
b’udjenza kbira fil-mira jista’ jintuża għallakkwist.

Meta tagħżel network tal-midja soċjali,
ikkunsidra:

www.instagram.com/tv/CA_FoOcH2eh

• L-udjenza fil-mira u l-użu tal-midja soċjali
tagħhom

www.instagram.com/tv/CA-JK1anb3x

Żjara
b'realtà virtwali
Il-bdiewa, konsulenti, riċerkaturi, eċċ.
jistgħu jakkwistaw kont eżistenti tal-midja
soċjali biex juru l-prattiki tagħhom.
Akkwiżizzjoni
tal-midja soċjali

Eżempju ta' prattika tajba (weblinks)

plaid-h2020.hutton.ac.uk/farm-app
trainingkit.farmdemo.eu/wpcontent/
uploads/2020/07/Guidelines-for-using-thevirtual-farm-in-Android.pdf
youtu.be/kjJe4_UE9zY?t=3452

• Preżenza/segwitu eżistenti tal-midja soċjali
• Sett ta’ regoli għall-użu tal-kont

www.instagram.com/tv/CA-q-gdnOSe

www.youtube.com/watch?v=CBkRe31VWwk
www.youtube.com/watch?v=6RoDkvcWy5g

GĦAŻLA TA’ DIMOSTRAZZJONI IBRIDA GĦAL TESTIMONJANZI U DIMOSTRAZZJONIJIET
Il-parteċipanti jaqbdu ma’ pjattaforma
online fejn huma konnessi ma’ xandira
diretta fuq qasam b’interazzjoni diretta.

Interessanti u utli ħafna huwa jekk
l-istaġjonalità ta’ dak li trid turi hija koerenti
mad-data tad-dimostrazzjoni.

Teħtieġ ħiliet tekniċi aktar avvanzati biex tiġi
żgurata konnessjoni stabbli, kwalità suffiċjenti
tax-xandira diretta, possibbiltà ta’ interazzjoni
mal-parteċipanti, kif ukoll bidwi mħejji sew u
l-faċilitatur fuq il-post. Iż-żmien għandu jitħejja
sew u d-dimostrazzjoni kollha għandha tiġi
ppruvata minn qabel.

Il-parteċipanti jikkonnettjaw ma’
pjattaforma online, fejn jikkonnettjaw
b’xandira diretta ma’ ġita mar-razzett.

Speċjalment utli jekk tixtieq torganizza
dimostrazzjoni dwar ir-razzett kollu u mhux
parti speċifika tar-razzett.

Teħtieġ ħiliet tekniċi aktar avvanzati biex tiġi
żgurata konnessjoni stabbli, kwalità suffiċjenti
ta’ xandira diretta, possibbiltà ta’ interazzjoni
mal-parteċipanti, kif ukoll bidwi kunfidenti u
l-faċilitatur fuq il-post. Iż-żmien għandu jitħejja
sew u d-dimostrazzjoni kollha għandha tiġi
ppruvata minn qabel.

Intervista diretta ma’ bidwi, konsulent,
riċerkatur, eċċ. fi studjo.

Tillimta l-kumplikazzjonijiet tekniċi potenzjali
meta mqabbla ma’ intervista virtwali.

Teħtieġ tħejjija mal-persuna li se tiġi intervistata.
Iddiskuti minn qabel liema mistoqsijiet se tistaqsi
u t-tweġibiet potenzjali tal-persuna li se tiġi
intervistata.

Konnessjoni diretta malkamp b’interazzjoni diretta

Żjara fuq razzett
b'konnessjoni diretta

Intervista diretta

Interazzjoni fiżika bejn min qed jintervista u
l-persuna intervistata hija possibbli.
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Uża l-funzjoni taċ-chat talpjattaforma diġitali għall-interazzjoni/
diskussjoni bejn il-parteċipanti u biex
tiġbor il-mistoqsijiet.

Taħdem tajjeb biex iżżomm
l-interazzjoni u l-impenn malparteċipanti fi gruppi akbar, meta
l-interazzjoni orali tiddisturba l-fluss
tal-avveniment dimostrattiv.

Meta taħdem ma’ grupp kbir ta’ parteċipanti,
tista’ tkun trid timmodera l-funzjoni taċ-chat,
għaldaqstant diskussjonijiet jew mistoqsijiet
rilevanti jistgħu jiddaħħlu fid-diskussjonijiet
skedati.

Xi pjattaformi virtwali għandhom
funzjonijiet ta’ Mistoqsijiet u
Tweġibiet, iżda s-sessjonijiet ta’
Mistoqsijiet u Tweġibiet jistgħu jiġu
mmoderati wkoll minn moderatur, eż.,
permezz tal-funzjoni taċ-chat jew talfunzjoni fejn jgħollu jdejhom.

Ipprovdi opportunità lill-parteċipanti
biex jinteraġixxu mad-dimostraturi,
biex jistaqsu mistoqsijiet addizzjonali
biex japprofondixxu l-informazzjoni.

Moderatur huwa meħtieġ jindika min milludjenza jista’ jagħmel mistoqsijiet u jżomm
kont tal-ħin.

Stħarriġ biex tiġbor feedback,
opinjonijiet, mistoqsijiet bħala
tweġiba għad-dimostrazzjoni.

Mod faċli kif tiġbor u taħżen malajr
il-feedback u l-mistoqsijiet.

Kun af li xi parteċipanti jistgħu ma jkunux
familjari mal-użu tal-istħarriġ: ħu l-ħin biex
tispjega kif jaħdem qabel tibda.

www.mentimeter.com

Uża whiteboards diġitali (strutturati)
għal diskussjoni ffaċilitata dwar
suġġetti jew mistoqsijiet speċifiċi.

Speċjalment utli għal diskussjonijiet
aktar fil-fond u biex iżżid l-iskambju.

Iċċekkja jekk għandekx bżonn liċenzja
għal grupp akbar ta’ parteċipanti, iċċekkja
s-settings biex tiżgura li l-parteċipanti jkunu
jistgħu faċilment jaċċessa u jużaw l-għodda.

pinup.com

DISKUSSJONI FFAĊILITATA

Interazzjoni
permess ta' chat

Mistoqsijiet u Tweġibiet
virtwali mal-parteċipanti

www.sli.do
kahoot.com/business/presentations

Stħarriġ għal feedback

klaxoon.com/our-products/klaxoon/brainstorm
mural.co
miro.com
jamboard.google.com

Skambju virtwali
ffaċilitat

coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/facilitating-virtual-meetings.pdf
www.unicef.org/knowledge-exchange/files/Webinar_production.pdf
Stieden grupp ta’ esperti/
professjonisti biex jiddiskutu
aktar suġġett jew mistoqsijiet talparteċipanti.

Speċjalment utli jekk l-għan taddimostrazzjoni huwa li tinforma jew
tħarreġ.

L-interazzjoni mal-parteċipanti hija aktar
limitata meta mqabbla ma’ metodi oħra ta’
faċilitazzjoni.

Ibgħat stħarriġ jew email qabel
l-avveniment fejn titlob lillparteċipanti jissottomettu mistoqsijiet
u jiddiskutu l-mistoqsijiet waqt
id-dimostrazzjoni.

Meta titlob lill-parteċipanti jibagħtu
mistoqsijiet qabel l-avveniment tkun
tista’ tfassal l-avveniment skont
il-ħtiġijiet tagħhom u tħejji t-tweġibiet
minn qabel.

Il-bdiewa jista’ ma jkollhomx il-ħin iwieġbu
l-istħarriġ minn qabel, jew jistgħu ma
jkunx għad għandhom ideat mistoqsijiet,
għaldaqstant tiddependix fuq mistoqsijiet
mibgħuta minn qabel u pprepara pjan ta’
riżerva.

Diskussjoni tal-panel
virtwali

Mistoqsijiet mibgħuta
qabel l-avveniment
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Element fundamentali

Deskrizzjoni

Interessanti li tużah għal/ f'każ ta'

Punti li għandek tikkunsidra/ żvantaġġi

Stieden grupp ta’ esperti/professjonisti fi
studjo għal diskussjoni diretta. Il-parteċipanti
jattendu l-workshop online.

Interessanti li wieħed jara l-interazzjoni mhux
verbali bejn l-esperti, li mhijiex possibbli fiddiskussjoni virtwali

L-interazzjoni mal-udjenza hija limitata: żgura
li għandek ftit ħin iddedikat għall-mistoqsijiet
mill-parteċipanti l-oħra.

Stieden grupp ta’ esperti/professjonisti għal
diskussjoni dwar mistoqsijiet li tkun ħejjejt
qabel. Il-parteċipanti jattendu l-workshop
online.

Interessanti li wieħed jara l-iskambju mhux
verbali bejn l-esperti, li mhuwiex possibbli
fid-diskussjoni virtwali.

L-interazzjoni mal-udjenza hija limitata: żgura
li għandek ftit ħin iddedikat għall-mistoqsijiet
mill-parteċipanti l-oħra.

Fi tmiem id-dimostrazzjoni, uża stħarriġ
biex tiġbor il-feedback jew erġa’ lura għallaspettattivi espressi fil-bidu tal-avveniment.

Interessanti li tużah jekk trid tikseb feedback
immedjat dwar l-avveniment dimostrattiv
tiegħek. Jekk tiddedika ħin għal feedback
matul l-avveniment dimostrattiv tiegħek, dan
jirriżulta f’rata ta’ rispons konsiderevolment
ogħla, meta mqabbel mal-formoli talfeedback li jintgħatu wara.

Kun af li xi parteċipanti jistgħu ma jkunux
familjari mal-użu tal-istħarriġ: ħu l-ħin biex
tispjega kif jaħdem qabel tibda.

Ibgħat email ta’ segwitu lill-parteċipanti
fejn tirringrazzjahom għall-parteċipazzjoni
tagħhom, tfakkarhom fil-qosor il-messaġġi
importanti, twieġeb mistoqsijiet mhux
imwieġba, eċċ.

Speċjalment importanti li tagħmel dan meta
tkun qed tfittex impenn mill-parteċipanti jew
jekk trid twieġeb mistoqsijiet mhux imwieġba.

Is-segwitu huwa faċilment injorat. Ikteb
tfakkira fl-aġenda tiegħek qabel iddimostrazzjoni.

Tella’ reġistrazzjoni tal-avveniment
dimostrattiv virtwali fuq pjattaforma online
(eż. YouTube) u pprovdi link lill-parteċipanti u
lil partijiet interessati oħra.

It-tlugħ tar-reġistrazzjoni fuq pjattaforma
pubblika jwassal għal firxa usa’ u impatt akbar
tal-avveniment dimostrattiv virtwali.

Eżempju ta' prattika tajba (weblinks)

GĦAŻLIET TA' DIMOSTRAZZJONI IBRIDA GĦAL DISKUSSJONI FAĊILITATA

Interazzjoni diretta
fl-istudjo

Diskussjoni dwar mistoqsijiet
ippreparati minn qabel

GĦELUQ U SEGWITU

Stħarriġ ta' feedback

email
ta' segwitu

Link għal
dimostrazzjoni virtwali rreġistrata
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Ikkunsidra l-privatezza u l-kunsens infurmat,
speċjalment meta ttella’ reġistrazzjoni fuq
pjattaforma pubblika. Pjattaformi bħal
YouTube jippermettu wkoll li ttella’ vidjows
“mhux elenkati” li jistgħu jintwerew biss minn
min ikollu link.

www.youtube.com/c/farmdemo

 ARSA ĠENERALI LEJN IL-KOMBINAZZJONI TA’
Ħ
ELEMENTI FUNDAMENTALI UŻATI F’NEFERTITI
Organizzaturi ta’ dimostrazzjoni virtwali f’NEFERTITI għaqqdu
l-elementi fundamentali deskritti f’ħafna modi differenti. Aħna
nippreżentaw:
Avvenimenti dimostrattivi virtwali

Vidjow
irreġistrat minn qabel

Preżentazzjoni
virtwali

Testimonjanzi
mill-bdiewa

Vidjow irreġistrat
minn qabel

Preżentazzjoni
virtwali

Preżentazzjoni
mill-bdiewa

Webinar

Interazzjoni
permess ta' chat

Preżentazzjoni
virtwali

Mistoqsijiet u Tweġibiet
virtwali mal-parteċipanti

Preżentazzjonijiet
tar-riżultati

Feedback dwar id-data
mill-parteċipanti

Diskussjonijiet
virtwali ffaċilitati

Skambju virtwali
ffaċilitat

Skambju virtwali
ffaċilitat

Stħarriġ ta' feedback

Opinjoni
tal-esperti

Skambju virtwali
ffaċilitat

Mistoqsijiet u Tweġibiet
permezz ta' chat

Konsulent iffaċilitat ta'
brainstorming virtwali

Preżentazzjoni
virtwali

Intervista
virtwali

Stħarriġ
qabel l-avveniment

Preżentazzjoni
virtwali

Mistoqsijiet
fiċ-chat

Diskussjoni
virtwali

Mistoqsijiet mibgħuta
qabel l-avveniment

Preżentazzjoni
virtwali

Żjara
b'realtà virtwali

Mistoqsijiet
fiċ-chat

Preżentazzjoni
mill-mistednin

Mistoqsijiet
fiċ-chat

FARMDEMO – Gwida tad-Disinn għal Dimostrazzjonijiet Virtwali u Ibridi ta' Azjenda Agrikola| 34

Diskussjonijiet
virtwali ffaċilitati

Diskussjoni tal-panel
virtwali

Diskussjoni virtwali
bejn il-kelliema

Forom ibridi ta' avvenimenti dimostrattivi,
b'elementi diretti u virtwali

Vidjow irreġistrat
minn qabel

Preżentazzjoni
virtwali

Interazzjoni diretta
fl-istudjo

Skambju virtwali
ffaċilitat

Konnessjoni diretta mal-kamp
b’interazzjoni diretta

Vidjow irreġistrat
minn qabel

Intervista
diretta

Żjara fuq razzett
b'konnessjoni diretta

Esperjenzi
tal-esperti

Żjara fuq razzett
b'konnessjoni diretta

Esperjenzi
tal-esperti

Esperjenzi
tal-esperti

Mistoqsijiet u Tweġibiet
virtwali mal-parteċipanti

Mistoqsijiet u Tweġibiet
virtwali mal-parteċipanti

Stħarriġ għal
feedback

Skambju virtwali
ffaċilitat

Diskussjoni dwar
mistoqsijiet ippreparati
qabel
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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

