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DESCRIÇÃO DO PROCESSO

PASSO 1

O moderador (por exemplo, o Hub coach ou Hub monitor) explica o objetivo e o método da avaliação e
incentiva os participantes a fazerem perguntas abertas

PASSO 2

O moderador anota as seguintes perguntas-chave no quadro

O objetivo deste instrumento é apoiar o processo de reflexão da equipa de organização sobre um evento de demonstração após o fim do evento.
PASSO 3

LOCAL E MATERIAL PARA O PROCESSO
DE REFLEXÃO
•

Sentar-se numa posição confortável, de modo a que
todos se possam ver uns aos outros (por exemplo,
numa mesa, num círculo).

•

Quadro

•

Post-its

•

Canetas/marcadores

•

Fita-cola

1

O que é que queríamos alcançar (os nossos objetivos)?

2

Fomos bem-sucedidos na concretização dos nossos objetivos? Como é que sabemos isso?

3

Será que temos uma explicação para o sucesso ou fracasso?

4

O recrutamento foi bem-sucedido? Porquê ou porque não? O que foi atrativo para os participantes?

5

Como foi organizado o evento de demonstração? O que foi mais interessante?

6

Há indicações de que os participantes irão aplicar o que testemunharam? Ou onde existem certas
barreiras?

Fazer as perguntas chave ao grupo, uma a uma, ou deixar que outro participante faça uma pergunta chave.
Explorar as respostas por perguntas abertas (Porquê? O quê? Como?). Escrever as respostas por palavraschave no verso.
(Se o seu grupo for maior do que 5 pessoas, deve-se fazer uso dos post-its. Dê a cada pessoa 3 minutos de
tempo individual para anotar a sua resposta num post-it. Uma resposta por post-it. Recolher e agrupar o
post-it no quadro. Refletir sobre as respostas)

PASSO 4

Resumir as principais perceções com o grupo respondendo às seguintes perguntas e certificar-se de que as
lições aprendidas serão tidas em conta para o próximo evento de demonstração.
1

O que correu bem e devemos repetir para o próximo evento de demonstração?

2

O que devemos mudar da próxima vez?

FARMDEMO – Ferramenta para reflexão em equipa

PARCEIROS NEFERTITI

Este projeto é financiado no âmbito do programa da União Europeia Horizon 2020
research and innovation programme ao abrigo do acordo de subvenção nº 772705.

MAIS FERRAMENTAS EM

trainingkit.farmdemo.eu

