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Sestavila Laure Triste (ILVO)

ÚČEL

2 UŽITEČNÉ DISKUSNÍ FORMÁTY

Toto cvičení je možné použít k ukončení vaší ukázky. Je
to snadný způsob, jak shrnout hlavní zjištění vaší akce
společně s účastníky.

1. Samolepící lístky:

Tento dokument obsahuje popis kroků, které je třeba
podniknout, a šablonu, která se má použít během cvičení.

PŘÍPRAVA
1. Vytiskněte šablonu na str. 4 ve formátu A0 na běžný
papír, abyste na něj mohli psát.

Dejte účastníkům 3 samolepící lístečky a dejte jim 5
minut, aby si zapsali jeden aspekt, který se naučili,
jeden aspekt, který si vezmou domů, a jeden aspekt,
který by chtěli v projektu zlepšit. Nechte je napsat
pouze jednu poznámku na každý lísteček.
Po 5 minutách nechte jednoho po druhém vysvětlit, co
napsali, a nechte je nalepit svůj příspěvek na šablonu.
Ostatní reagují.
2. Akvárium (vhodné pro větší skupiny):

2. Určete moderátora pro skupinovou diskusi.
Umístěte 4 židle uprostřed velkého kruhu účastníků a
nechte 3 účastníky, aby si sedli na 3 ze 4 prostředních
židlí, a aby zahájili diskusi. Jedna židle by měla zůstat
volná.
Když se někdo z většího kruhu chce připojit nebo přidat
něco do diskuse mezi 3 lidmi uprostřed kruhu, sedne
si doprostřed na volnou židli.
Jeden z dalších tří účastníků pak opustí diskusi a sedne
si zpět do většího kruhu, takže jedna židle uprostřed
kruhu je opět volná. A tak dále…
Šablona může být vyplněna moderátorem během
diskuse, nebo na konci diskuse celou skupinou.

Vytvořte toto plátno ve formátu A0 a pište rovnou na něj nebo použijte nalepovací lístečky.

CO JSME SE
NAUČILI…
Jaké poznatky si odnesete do vlastního
centra a sítě a jak je zrealizujete?

CO SI ODNESEME
DOMŮ…
Co jste se v rámci této vzájemné návštěvy
dozvěděli o tom, co a jak bylo předváděno?

CO NAVRHUJEME…
Jaké jsou návrhy pro zlepšení vzájemných
návštěv a dalších nástrojů, příruček a setkání projektu NEFERTITI ?

PARTNEŘI NEFERTITI
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