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
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Ibbażat prinċipalment fuq: https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/facilitating-virtual-meetings.pdf
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