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TrejnisTa sinTeno
ttt2 2021 tuluzo 
 
trejnistoj: michael boris mandirola, 
Francesco maurelli

1 Celoj de la sesio
Fine de la sesio la partoprenantoj devus: 

 ▹ dedukti la rolon de trejnisto en organizo 
 ▹ provizi kadron kiu helpas konstrui trejn

istan sintenon 
 ▹ engaĝi sin en memevolua vojo trejnist

perspektive

2 TrejnisTaj eCoj
Kiam vi demandas iun kia estas la ideala trejn
isto, respondoj povas esti tre diversaj. Iu men
cios karismon, iu mencios interagemon, iu 
mencios bonan humursenton. Multas la ecoj 
kiuj faras bonan trejniston.

Por provizi strukturitan manieron esplori 
tiujn elementojn, ni decidis uzi trejnistan ko
mpason.

3 TrejnisTa kompaso
Trejnista kompaso estis kreita por provizi 
strukturon kaj faciligi komprenon de trejn
istaj ecoj.

La kompaso estas dividita en kvar ĉefaj eroj, 
kaj ĉiu ero estas dividita en du pliaj eroj:

1. sinTeno 
 a. Al si mem
 b. Al aliaj (akcepto) 
2. kono 
 a. Kiel oni laboras kaj lernas
 b. Tema kono
3. scio 
 a. Komunikado
 b. Liverado
4. konduTo 
 a. Memmastrumado
 b. Efiki sur aliaj
  i. Agi (uzante sian konon)

3.1 sinTeno (kio oni esTas)  
Se ni imagus trejniston kiel konstruaĵon, trej
nista sinteno estus la fundamento de la kons
truaĵo, kio subtenas la strukturon por konstrui 
scion, kapablon kaj konduton. Estas la kerno 
de trejnisto, la unua kaj plej grava afero kion la 
trejnatoj vidos, sentos kaj alkonektos, la bazo 
por karismo. Demandante pri la plej bonaj 
trejnistoj kun kiuj oni laboris, la kerno estas 
kion oni memoras. Kompreneble, scio, kapa
bloj kaj konduto gravas kaj valoras, sed ili eĉ 
pli valoras se la forta kerno estas tie. Aferoj 

☞ Kion ni priskribas 
estas supertrejnisto: ne-
niu plene evoluigis tiujn 
ecojn kaj kapablojn. Al 
kio ni strebu estas plej-
ebla kompleteco. Temas 
pri dumviva lernopro-
cezo kiu neniam finiĝas 
kaj ĝuste tial ĝi ĝuindas.

kiuj konsistigas la kernon estas foje malfacile 
priskribeblaj kaj indikeblaj sed oni sentos, re
konos kaj respondos ĉi tiun fundamenton kaj 
la aŭtentikan trejnistan sintenon. 

Ni povas dividi la sintenosekcion de la kom
paso en du partoj.

3.1.1 sinTeno al si mem
Memfido – vere kredi ke vi povas atingi la 
ce lojn kiujn donis al vi mem, kredante ke 
viaj trejnatoj povu aŭdi, aŭskulti, kaj ŝanĝiĝi 
danke al via agado, kredante ke vi povas mas
trumi ajnan situacion kiu povus estiĝi dum la 
trejnado. 

Memkonscio – konscii pri ies vera motivo 
(kial mi estas trejnisto), pri ies fortoj kaj mal
fortoj, certagrade pri ies blindpunktoj, pri la 
vera kaj objektiva kvalito je ĉiu kompasero 
(kion mi scias, kion mi faras, kiel mi kondutas).  

Memlernado – havi profundan sindediĉon 
al lernado kaj sintenalĝustigo al si mem, al 
aliaj kaj al scio. 
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Esplordemandado kaj kritika pens ado 
– konstante esplordemandi sintenojn, scion, 
teknikojn, kiel aferoj estas farataj.

Lernomalfermeco – konstante malsatadi 
je kono.

3.1.2 sinTeno al aliaj
Akceptado – prikonscii kaj akcepti la fakton 
ke oni malsamas, havas malsamajn sintenojn, 
malsamajn lernovojojn, malsamajn motivojn 
kaj malsaman percepton pri la mondo kaj pri 
vi kiel trejnisto. Akcepti vin povas influi kaj 
motivigi ilin, sed ili ankaŭ devas fari sian par
ton. Akceptindas ke kelkaj el ili multe profi
tos de la trejnado kaj akceptindas la ebleco ke 
kelkaj partoprenantoj povus ne voli aŭ ne povi 
plene akcepti la konon kaj scion. Desegni la 
linion inter akceptado kaj ŝanĝprovado povus 
malfacili, ĝi foje larĝas, sed bona trejnisto de
vas konscii pri tio. 

Akcepto ankaŭ implicas doni samajn ŝanc
ojn kaj egale trakti ĉiujn partoprenantojn.

Adaptado – kapabli adaptiĝi al ajna situacio 
kiu povus estiĝi.

3.2 scio (kion oni scias) 
Necesa scio por bona trejnisto divideblas en 
scio pri kiel oni laboras kaj lernas kaj scio pri 
la temo pri kiu oni trejnas. 

3.2.1 kiel homoj laboras kaj lernas
Komunikado kun individuoj kaj grupoj: scio 
kaj majstreco pri ĉiaj ĝiaj ecoj nepras por esti 
elstara trejnisto.  

Mastrumi individuojn – trejnisto devus 
koni kaj uzi inviduajn personecspecojn (uz
ante ajnan el la modeloj kiuj mezuris diver
sajn personecdimensiojn kiel Insights, disc,  
mbTi...), kiel komuniki mesaĝojn al malsamaj 
homoj kaj kion atendi de homoj kun malsamaj 
komunikadspecoj kaj personecspecoj. 

Mastrumi grupojn – trejnisto devus havi 
scion kaj profundan komprenon de grupaj 
dinamikoj. Scio pri faciligo kaj grupmastrum
ado por igi la tutan grupon atingi celojn difin
itajn por ili antaŭ la sesio. 

Faciligi lernadon – trejnisto devus scii pri 
kiel la lernoprocezo funkcias, koni malsamajn 
lernostilojn de partoprenantoj kaj uzi ĉion ĉi 
dum trejnadprojektado kaj trejnadliverado. 

3.2.2 kono de la Temo
Trejnisto devus havi profundan konon kaj ko
mprenon de la trejnata temo. Krome sperto en 
la reala mondo necesas por povi transdoni la 
scion kaj instrui kapablon je taŭga nivelo. 

3.3 kaPabloj (kion oni Povas fari) 
Kiam trejnisto havas scion… tiu ankaŭ bezo
nas kelkajn bonevoluigitajn kapablojn trans
doni kaj uzi tiun konon. Kiam ni parolas pri 

kapabloj kiujn trejnisto bezonas, ni povas di
vidi ilin en du vastaj kategorioj: 

3.3.1 komunikado 
Esence trejni estas transdoni la scion, trans
doni la mesaĝon. Kaj samkiel en la ĉiutaga 
vivo, por transdoni mesaĝon sukcese ene de la 
trejnado, oni bezonas esti kapablega komuni
kanto. Esti elstara komunikanto konsistas el 
pluraj ecoj – de la kapablo konstrui rilaton 
kaj kompreni bezonojn kaj pensmanierojn de 
aliaj, al fleksebleco adaptiĝi al aliaj kaj al la 
kunteksto, tra la kapablo kontroli sian espri
mon (vorte, korpolingve, ktp) al la fakto ke nia 
mesaĝo devas klari al ni mem antaŭ ni povu 
sukcese ĝin transdoni al aliuloj. Elstara trejn
isto estas elstara komunikanto.

3.3.2 liveraj kaPabloj 
Prezentaj kapabloj. Kapablo adaptiĝi al la pu
bliko. Kapablo klarigi aferojn en flekseblaj kaj 
diversaj manieroj. Vidigo. Atentokaptaj tek
nikoj.

3.4 konduTo (kion oni faras) 
Ĉion kion oni Povas kaj scias ne valoras mu
lte se oni ne povas fari ion per tiuj kapabloj 
kaj scioj. Nia efiko estas tiom vasta kiom atin
gas la agoj kaj la konduto kiun ni elmontras. 
Kiam ni parolas pri konduto, tio vere montr
iĝas je du niveloj: 

3.4.1 memmasTrumado 
Memmastrumado estas ĉio pri la fortoj kiujn 
iu havas. Ĝi konstruiĝas sur memkonscio 
kaj konkretigas kondute kion oni scias pri 
siaj stilo, fortoj, unikaj spertoj, ktp – samkiel 
trovi vojon por kompensi ajnan malforton kaj 
eviti potencialajn insidojn. Memmastrumado 
temas pri kontrolo de siaj kognaj procezoj kaj 
emocioj kaj pri koni, kompreni kaj kontroli 
sian stilon.

3.4.2 efiki sur aliaj 
Krom koni sian stilon, elstara trejnisto devas 
ankaŭ bone kompreni aliajn stilojn (kiel men
ciite en la sekcio pri scio). Sed la trejnisto devas 
ankaŭ uzi tiun konon kaj komprenon por kon
strui pontojn al aliaj kaj helpi ilin kompreni 
kaj lerni. Efiko postulas kompreni aliajn kaj 
kiel ili labori kaj komuniki al ili, sed ankaŭ sur
preni la respondecon por ajna rezulto kiun ni 
volas atingi kaj preni aktivan rolon en la aferoj. 

4 konkludo 
Ĉio kio esti menciita, estas io kion oni atingas 
tra jaroj da laboro kaj centoj da trejnadhoroj. 
Kio gravas estas ke ĉiu trejnisto havu klaran 
vidon pri sia estonto kiel trejnisto kaj investi 
energion en ŝanĝiĝo.

☞ kromaj legaĵoj  

Se vi volas evoluigi 
vian konon el ĉi tiu 
dokumento, ĉi tie estas 
kelkaj referencoj uzitaj 
por projekti ĉi tiun 
sesion: 

referenCoj
Training for Dummies, 
Elain Biech 
Trainers’ Attitude Hand-
out, Mirna Smidt 

ligiloj 
The role of a trainer 
Modern trainers roles and 
responsibilities 

libroj 
The training design ma-
nual, Tony Bray 
Training for dummies, 
Elaine Biech
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TrejnisTa KoMuniKaDo
gvidantoj kaj verkintoj de la liveraĵo: 
michael boris mandirola kaj léon ka-
menický 
 dato: la 20-an de junio, 2021 
horo: 9:30–13:00 (3 horoj + 30 min.  
da paŭzo)

lernoceloj
 ▹ kompreni kio povas influi efikan komuni

kadon; 
 ▹ kapabli plibonigi pricelan komunikadon; 
 ▹ evoluigi aŭskultadon por trejna medio;
 ▹ ekuzi retrokuplon kiel personevoluigilo.

enhavo
1. Trejnista komunikado
2. Aŭskultado
3. Retrokuplado

1 komunikadaj bazoj

diskuTo: Malkovru la celojn de komunikado 
diskutante en cirklo kun ĉiuj trejnatoj

Ĉu ni estas skribantaj aŭ parolantaj, provi per
svadi, informi, distri, klarigi, konvinki, eduki 
aŭ alicelumi, ni ĉiam havas 4 ĝeneralajn celojn: 

 ▹ Esti ricevataj (aŭdata aŭ legataj)
 ▹ Esti komprenataj
 ▹ Esti akceptataj
 ▹ Agigi (atingi ŝanĝon de konduto aŭ sin

teno)

1.1 inTenco
Ofte en komunikadsistemoj mankas unu ŝlo
sila ero por sukcesa konversacio: intenco. Kio 
estas la atentada respondo kiun oni ŝatus de 
la aŭskultantaro? Se vi ne konscias je kion vi 
provas atingi antaŭ vi komencu konversacion, 
ĝi povus flankeniri.

Povas utili demandi al si antaŭ ol paroli: 
“kion mi volas krei”? Gravegas scii vian inten
con komuniki ĝin klare. Gvidi konversacion 
kun intenco povas fari 100elcentan diferen
con en la rezulto. 

Jen 4 komunaj intencoj en komunikado: in
formi, inspiri, motivigi kaj engaĝi.

informi: la kerno de la komunikado estas 
nur ke la aŭskultantaro ekhavu novan, kro
man aŭ kompletigan scion. La aŭskultantaro 
ne devas respondi aŭ agi surbaze de tio.  Tio 
okazas kutime kiam oni spektas televidon aŭ 
legas gazeton.

insPiro: komunikante oni esperas nutri la 
pensojn de la aŭskultantaro. La kundividata 
infomero celas pensigi, revigi aŭ fantaziigi.

Reklamoj klopodas aĉetigi klientojn persva
dante ke io mankas en ties vivo. 

moTivigi: la komunikcelo estas farigi ion, 
agi laŭ la donata informero. La kerno estas 
onin enflami kaj onin igi plenumi agon, eĉ se 
malgrandan, esperante komenci movadon.

engaĝi: la komunikcelo estas ke la aŭskul
tantaro engaĝu sin longdaŭre. Ĉi tie pli temas 
pri kampanjoj, manifestacioj aŭ ajna postulata 
ripetaĵo ĝis kia la komunikadobjekto, ĝia celo, 
estas atingata. 

La intencoj povas esti ĉi tiuj aŭ ajn miksaĵo 
de ili, aŭ aliaj.

La sekvaj memdemandoj povas helpi vin 
ekhavi pli klaran intencon.

 ▹ Kio gravas de la dirotaĵo?
 ▹ Kial tio gravas por mi?
 ▹ Kion mi bezonas de ĉi tiu homo, aŭskul

tantaro? 
 ▹ Kion mi esperas atingi de ĉi tiu konver

sacio? Pli da komprenado, kunlaborado, 
kunagado, konektado, scio, ŝato, ŝanĝo, 
sukceso, helpo aŭ subteno…

Konscii pri via espero aŭ celo gravegas ĉar 
ĝi trankviligas kaj donas pozitivan tonon. Ĝi 
ankaŭ povas helpi aserti vian intencon, dividi 
kion vi bezonas, kaj volas, kiel vi sentas, ne 
dolorigi, juĝi aŭ vundi alian homon. Asertante 
la intencon, vi surprenas la responson kaj ebl
igas vian aŭskultantaron taŭge reagi. 
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1.2 komunikadProcezmodelo
Komunikado estas la procezo je kundivido de 
niaj ideoj, pensoj kaj sentoj kun aliaj homoj 
kaj la komprenon de tiuj ideoj, pensoj kaj 
sentoj fare de aliaj homo kun kiuj ni parolas. 
Kiam ni komunikas, ni parolas aŭskultas kaj 
observas. 

Tiu ĉi procezo estas dividita en pluraj pa
ŝoj kiuj estas grafike reprezentitaj ĉisube. Ĝi 
konsistas el sendinto (fonto) kaj ricevanto. La 
komunikado konzistas el interago de ambaŭ 
flankoj, en kiu la sendinto enkodigas la me
saĝon per iu kanalo kiu poste estas elkodigita 
de la ricevanto. La ricevanto povas respondi al 
la mesaĝo donante retrokuplon, esprimante 
siajn opiniojn kaj pensojn.

1.3 inferencŝTuParo
La komunikadprocezo influas la vojon kiel ni 
perceptas la mesaĝon. Tio povas esti klarigita 
per la inferencŝtuparo. Ĝi diras ke niaj cerboj 
unue kaptas grandan amason da datumoj en 
ĉiu momento. Surbaze de la datumoj ni poste 
ekagas kaj alvenas al konkludoj.

ŝTuPo 1: Nia cerbo kolektas “purajn” dat
umojn. Ĉio estas kaptita. En tiu cxi momento, 
ili donas neniun signifon. Estas nur datumoj.

ŝTuPo 2: Laŭ niaj observoj (la datumojn kiel 
priskribite en Ŝtupo 1) ni komencas filtri la da
tumojn kaj elekti nur specifajn partojn.

ŝTuPo 3: Ni komencas aldoni signifon al la 
observitaj datumoj surbaze de niaj spertoj kaj 
kredoj pri la mondo.

ŝTuPo 4: Ni konkludas surbaze de la signifoj 
kiujn ni aldonis al la ŝtuparo.

ŝTuPo 5: Ni adaptas niajn kredojn pri la 
mondo.

ŝTuPo 6: Ni agas surbaze de tiuj kredoj.

Ekzemplo pri tio kiel ni povas percepti iun afe
ron en pluraj manieroj estas la “Rorschach”a 
testo. Ĝi reprezentas psikologian teston ko
mponitan de desegnaĵoj, nomataj “inkblots”, 
laŭ kiuj subjektivaj perceptoj estas analizitaj 
tra diversaj pskiologiaj interpretoj. Tiu ĉi testo 
estas uzita por evalui/observi karakteristikojn 
de iu persono kaj emocian funkciadon. Ek
zemplo de tia bildo troviĝas sube. 

diskuTo en 3-opaj grupoj: La trejnatoj 
ricevas diversajn bildojn – inkblots. Unue ĉiu 
por si mem notos kion ili vidas en la bildoj. 
Poste ili kundividu siajn observojn kun la 
resto de la grupo. Por konkludi la ekzercon 
la trejnisto demandas la grupon ĉu ĉiuj vidis 
la samon kaj se ne, kial ili opinias ke ĉiuj 
vidis ion alian.

1.4 komunikadbariloj 
Ĉu la komunikado estas ĉiam facila? Kio mal
ebligas klarecon de iu mesaĝo? Kiuj estas la 
ĉefaj komunikadbariloj/obstakloj?

Cetere, ne estas tiom facile kaj forigo de la 
bariloj ofte postulas sufiĉe da energio, same 
kiel nur provi forigi ilian influon al la komuni
kadprocezo. 

Jen 7 plej kutimaj bariloj al bona komuni
kado:

1. fizikaj: tempo, ,fizikaj  bezonoj, la medio 
(eta ĉambro, malbona areo)

2. Perceptaj:  kompreni la aferojn de via vid
punkto

3. emociaj: personaj sentoj en la momento
4. kulTuraj: etnikaj, religiaj kaj sociaj di

ferencoj
5. lingvaj: diversaj lingvoj kaj vortaro, ak

ĉentoj
6. genraj: diversaj ecoj de la virina kaj vira 

elparolo
7. inTerPersonaj: ritualoj, laboraj

Ekzemplo: kiel parolas en telefono kiam vi 
estas en buso kaj kiam vi estas hejme? Ĉu vi 
evitas iujn temojn?

2 aŭskulTado 

lego-ludo: La grupo de trejnatoj estas 
dividita al duopoj. En ĉiu duopo unu persono 
estas aŭskultanto, la alia parolanto. Ĉiu 
parolanto ricevas pakaĵon de lego-brikoj. 
La parolanto elektas laŭ la plano unu el la 
modeloj kiun la aŭskultanto kun fermitaj 
okuloj devus sukcesi konstrui ene de 10 
minutoj. Kaze, ke la duopo sukcesis konstrui 
la modelon pli rapide ol en 10 minutoj, ili 
povas elekti plian modelon. La grupo kiu ko-
lektos plej multe da poentoj venkos la ludon 
(facila modelo – 1 poento, mezfacila modelo 

– 2 poentoj, malfacila modelo – 3 poentoj). 
Bazaj reguloj: 1) oni ricevas poentojn nur por 
finita modelo, 2) la parolanto povas neniel 
fizike helpi al la aŭskultanto, 3) brikojn kiujn 
oni uzas por la modelo devas esti same 
koloraj ol tiuj en la plano, 4) la aŭskultanto 
havas vinditajn okulojn dum la tuta ludo.
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Aŭskultado estas la “ricevanta” parto de ko
munikado. Doni signifon al sono estas aktiva 
procezo kiu konzistas el: 

1. Ricevado da informoj
2. Kompreno
3. Evaluado de la mesaĝo
4. Provizado de retrokuplo al la sendinto

Kiam oni bone mastrumas aŭskultadon, ĝi: 
 ▹ Plibonigas rilatojn inter homoj, 
 ▹ Instigas aliajn homojn iĝi bonaj aŭskult

antoj
 ▹ Faciligas problemsolvadon, 
 ▹ Plialtigas laborkontenton, 
 ▹ Plibonigas komunikadon, fidon, respek

ton inter teamanoj,
 ▹ Plibonigas teamlaboron.

noTo: Prezentante la diversajn nivelojn de 
aŭskultado, pridemandu la trejnatojn en 
kiuj situacioj ofte okazis ke ili estis en la 
specifa nivelo de aŭskultado.

2.1 niveloj de aŭskulTado
Estas diversaj tipoj da aŭskultado. Kutime ili 
estas prezentitaj kiel niveloj de aŭskultado.

En la pasinteco diversaj modeloj de aŭskult
ado estis kreitaj. Sube estas provo prezenti pli 
kompleksan modelon de aŭskultado en facile 
komprenebla maniero. Memoru ke aŭskul
tado ne signifas nur percepti la vortojn, sed 
ankaŭ aliajn faktorojn kiel sonojn (verbajn/
emociajn), laŭtecon de la elparolo, la akĉento 
kaj simile. Foje aŭskultado povas ankaŭ signifi 
rimarki paŭzojn en la elparolo. Vi ankaŭ povas 
aŭskulti al bruo de aŭtoj aŭ homplenaj lokoj. 
Same, kapabli bone aŭskulti konsistas el mul
taj neverbaj faktoroj (ekz. kulturaj elementoj, 
vizaĝesprimoj, reagoj de aliaj, ktp.).

2.1.1 neaŭskulTado
Estas kvazaŭ “bruo en la fono” – vi tute ne kon
centriĝas je la sonoj kaj nenio registriĝas en 
via menso. Ignorado estus alia vojo kiel pris
kribi tiun ĉi tipon de aŭskultado. Estas nenio 

Fotoj: Trejnado por Trejn istoj 2 (Junio 2021, Tuluzo (Francio). Aŭtoro: Léon Kamenický 

“ La kialo malantaŭ tio 
kial ni havas du orelojn 
kaj unu buŝo estas ke ni 
havu okazon pli aŭskulti 
kaj malpli paroli ”
 

–  Ralph Waldo Emerson
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malbona pri pasiva aŭskultado se la informo 
ne vere gravas, sed pasiva aŭskultado, neaŭs
kultado, estas kompreneble malbona kaj dan
ĝera elekto en situacioj kiam la komunikado 
estas grava.

2.1.2 ŝajnaŭskulTado
Vi ne koncentriĝas kaj plej verŝajne vi nenion 
memoros, ĉar vi revetas aŭ estas malkoncentr
ita pro io alia eĉ se vi de tempo al tempo faros 
komprengestojn (e.g. kun via kapo) kaj uzos 
iujn sekurajn respondojn.

Tio ĉi estas tre kutima tipo de aŭskultado 
inter plenkreskuloj kaj infanoj. Tiu ĉi tipo de 
aŭskultado nomiĝas “Respondema Aŭskult
ado” en kelkaj modeloj, sed “Ŝajnaŭskultado” 
estas certe pli bona esprimo, konsiderante ke 
la vorto “respondema” donas multe pli gran
dan nivelon de intereso al la rivade de informo 
de la aŭskultanto. Ŝajnigi pli bone kaptas la el
ementon de “trompo” fare de la aŭskultanto al 
la parolanto. 

Vi ĝenerale komprenos kiam vi nur ŝajnaŭs
kultas, ĉar la parolanto vidos vian malplenan 
rigardon en viaj okuloj kaj petos vin ion kiel 

“Bv., ĉu vi povus aŭskulti min? Mi alparolas 
vin!” Ĉefe se la parolanto estas eta infano.

2.1.3 selekTema aŭskulTado
Vi aŭskultas kaj kaptas iun specifan kvanton 
da informoj, sed ĉar vi havas jam tiom da “opi
nioj” pri la temo de diversaj vidpunktoj, aŭ es
tas asertema al la parolanto, vi ne enlasas iun 
sonon aŭ ion kio estas elparolita influi vian 
sintenon kaj nivelon da kono kaj kompreno 
pri la specifa temo. Vi projektas vian pozicion 
en la elparolanto kaj la vortoj. 

Vi kutime praktikos tiun ĉi tipon da aŭskul
tado ĉar vi estas sub premo aŭ estas tre defen
dema. Kutime vi konscias ke vi faras tion, kio 
estas la granda diferenco inter tiu ĉi kaj posta 
ŝtupo de aŭskultado.

2.1.4 aTenTema aŭskulTado
Vi estas plene fokusita je la enhavo de la el
parolo, sed vi tute ne koncentriĝas je never
balaj sonoj kaj signaloj, kiel voĉtono, vizaĝes
primo kaj reagoj de la parolanto al via maniero 
kiel vi aŭskultas kaj reagas. 

Tiu ĉi tipo de aŭskultado estas taŭga en si
tuacioj kiam la celo estas gajni/akiri novajn 
faktojn kaj datumoj, sed ne estas bona opcio 
en komunikadoj kiuj postulas taksadon de 
motivoj, sentoj kaj cirkumstancoj.

Atentema aŭskultado estas pli alta ni
velo de aŭskultado ol ‘Miskomprenita Aŭ
skultado’ ĉar ĝi helpas kunmeti fidindajn 
faktojn, sed ĝi ne sukcesas taŭge respondi al 
emocioj, sentoj, kaj situacio de la alia persono, 
kio estas tre riska kaze ke la pozicio de la alia 
persono estas iom dubinda. Tio ĉi estas tre 

kutima parolmaniero (‘premu kaj konvinku’) 
de “vendistoj.” Atentema (datumbazita) aŭs
kultado estas kutime ligita al fortaj pesronaj 
motivoj atingi bonan rezulton. Ĝi povas esti 
tre manipulema kaj perfortema. Tiu ĉi tipo de 
aŭskultado malgajnas militojn – t.e.,ĝi povas 
atingi mallongajn gajnojn, sed kutime ne estas 
bona maniero por atingi ion konstrueman aŭ 
daŭripovan.

2.1.5 emPaTia aŭskulTado
Vi aŭskultas ne nur la elparolon, sed ankaŭ 
atentas pri diversaj sonoj kaj signaloj, e.g.:

 ▹ Voĉtono
 ▹ Aliaj verbalaj aspektoj – rapideco, volumo, 

elspiro, stilo, vizaĝesprimoj
 ▹ Korpolingvo
 ▹ Kulturaj, etnikaj aspektoj, aŭ aliaj aspek

toj de la parolanto kiuj influos vin
 ▹ Sentoj
 ▹ Vi kapablas vidi kaj kompreni la situacion 

de alies vidpunkto

Vi reagas kaj donas retrokuplon kaj certiĝas 
ke vi komprenas kion la parolanto volas ko
muniki al vi. Vi resumos, plej verŝajne faros 
notojn kaj pripensos ĉu vi fakte konsentas kun 
tio kion vi aŭdas. Vi mem pritaksas ĉu estas 
utile noti tion kion vi aŭdas. Vi estos honesta 
en montrado de via nekonsento, tamen mon
trante vian respekton kaj komprenon, kiu 
espereble (kaze ke via empatia aŭskultado es
tas je bona nivelo) gardos viajn emociojn sub 
kontrolo eĉ dum traktado de tre malfacilaj te
moj. Instinkte aŭ subkonscie vi kunportos el
ementojn de efika komunikado kaj empatio al 
la komunikado. Eblas, ke tiu ĉi interago inter 
la aŭskultanto kaj parolanto plifortigos vian 
rilaton kaj vian komprenon pri la temo.

2.2 Teknikoj de aŭskulTado kaj iloj
Aŭskultado kondukas al efika komunikado. 
Efikaj komunikantoj aŭdas kaj elektas in
formojn de la parolanto, donas sencon al ili, 
determinas kiel la parolanto sentas sin pri la 
temo kaj respondas nature kaj tuje. Nur tiel 
oni povas atingi bonas kadron por aŭskultado. 
Ĝi postulas kapabli aŭskulti kaj kompreni sen
tojn same kiel vortojn.

2.2.1 aŭdi la mesaĝon
1 Aktive aŭskulti
Koncentriĝu je la ĉefa temo kaj specifaj ideoj 
kaj faktoj. Estu atentema kaj demandu. Kon
trolu kiel vi sidas – sidu rekte kaj rigardu la 
parolonton.

2 Aŭskultu objektive
Komprenu la vidpunkton de la parolanto. 
Provu ne esti influita de viaj biasoj (pro intere
soj, persona sperto, konflikoj, ktp.) pri la temo.
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3 Analizi la prezenton
Identigu la temon, la ĉefajn idojn, faktojn kaj 
aliajn detalojn.

2.2.2 inTerPreTu la mesaĝon
1 Aŭskultu la signifon de la vortoj de la 
parolanto
Venu al reciproka kompreno pri la signifo de 
la parolanto. Bonaj aŭskultantoj scias, ke kon
grua signifo estas kongrua kompreno.

2 Identigu la ĉefajn punktojn
Rigardu la strukturon de la mesaĝo kaj mense 
evaluu la materialon kiun vi jam kovris. La ĉef
punktoj povas aperi tuj komence, meze aj fine 
de la mesaĝo. Utileco de la mesaĝo povas esti 
esprimita tra ĉefaj punktoj.

3 Komprenu la neverbalajn indikojn
Gestoj, vizaĝesprimoj, okuloj kaj pozicioj/
sintenoj kaj neverbalaj indikoj aŭ korplingvoj 
kiuj povas aŭ konfirmi aŭ rifuzi la mesaĝon de 
la vortoj kaj voĉtono. Demandu pri tio kion la 
vortoj signifas kaj petu ripeti la elparolon se vi 
ne certas kion la parolanto celas.

2.2.3 evalui la mesaĝon
1 Aŭskultu kun empatio kaj kompreno
Kolektu ĉiujn ĉefajn informojn antaŭ vi kreas 
opinion. Repripensu kaj analizu ĉiujn fakt
ojn/ informojn antaŭ vi faras decidon. Empa
tia aŭskultanto kapablas meti sin en la ŝuojn 
de la parolanto (fonto de la informoj) kaj ko
mprenas la problemon de la vidpunkto de la 
sendanto.

2 Evitu juĝadon
Evitu juĝadon de la parolanto aŭ de la mesaĝo. 
Provu kompreni la intencojn de la parolanto 
kaj kion li/ŝi/ri volas atingi. Respektu kaj ag
nosku lian vidpunkton. Parafrazu aŭ klarigu 
se vi ne komprenas kion li/ŝi/ri diris.

2.2.4 resPondu al la mesaĝo
1 Donu retrokuplon
Aŭskultantoj devus doni retrokuplon al la 
parolanto por kompletigi la komunikadpro
cezon. Aktiva aŭskultanto provos informi la 
parolonton ke li/ŝi/ri estas aŭdita, kompren
ita kaj devus baziĝi je faktoj kaj rilati al tio kio 
okazas la tutan tempon.

2 Kontrolu viajn emociojn
‘Fortaj’ vortoj kaj esprimoj povas instigi vin 
agi emocie. Por kontroli tion, vi devas ident
igi kio kaŭzas tiajn fortajn reagojn, kompreni 
viajn respondojn kaj disvolvi vian kapablon 
aŭskulti objektive kaj kompreneme sen inter
rompo.

2.3 4 rekomendoj kiel aŭskulTi Pli bone
1 Silentu
Kvankam aspektas facile ‘silenti’, la plej grava 
afero estas ĉesi paroli. Silento povas helpi re
agordi kaj kalibrigi viajn orelojn.

2 Miksilo
En plenplenaj lokoj, provu aktive atenti pri iu 
temo filtrante ne dezirantajn sonojn de la fono. 
Tiu ĉi ekzerco povas helpi plibonigi vian kapa
blon aŭskulti.

3 Ŝanĝu vian tipon de aŭskultado
Ŝanĝu vian tipon de aŭskultado laŭ la cir
konstancoj: de la aktiva al pasiva, de selekt
ema al ĉionperceptema, de kritika al empatia. 
Tio helpus vin esti pli konscia kaj evolui vian 
personan respondeman paletron kaj pli bone 
agordi al la sendantoj de la mesaĝo.

4 RASA
En la angla rasa (Sanskrita vorto por suko) – 
la akronimo signifas:

a Ricevu – atentu pri la persono
b Aprezu – certiĝu ke vi aŭskultas
c Konkludu 
d Demandu 

konkludo: Komunikado inter la sendanto de 
la mesaĝo kaj la ricevado de la mesaĝo estas 
delikata danco. Eĉ se via ĉefcelo povus esti 
simple aŭdi la mesaĝon, ĝi postulas ion doni 
kaj preni de ambaŭ flankoj de la komencaj pa
ŝoj de la komunikadprocezo ĝis la lastaj vortoj.

3 reTrokuplado

noTo: Prezenti ekzemplon de nekonstrua 
kritikado kaj pripensigi pri ĝia utileco

Retrokuplado estas informero provizita de ag
anto (ofte estro) pri iuj facetoj de ies plenumo 
aŭ kompreno. Ĝi celas provizi:  

 ▹ korektan informon
 ▹ kuraĝigon 
 ▹ pritaksokazon (alividpunktan) 
 ▹ ideklarigon 
 ▹ bonlaboragnoskon

Retrokuplo estas “konsekvenco” de plenumo. 
Ofte, ĝi estas la plej realisma indik ilo pri kiel 
bone tasko estis plenumita. Krome, ĝi estas 

“memestimvitamino”! :)
Ĝi ĉiam devus esti utila kaj signifa por la ri

cevanto, io kion tiu povas uzi siabone: esence 
ĝi estas donaco, do igu ĝin donaco.

Retrokuplo doneblas ne nur al persono, sed 
ankaŭ al grupo. 
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3.1 efika reTrokuPlo 
Efika retrokuplo estas iu el la plej bonaj iloj 
por motivigi homojn, plibonigi laborefikon, evolu-
igi aliajn, krei taŭgan labormedion, krei sinergiojn 
kaj konektojn en via teamo. En la ĝustaj manoj 
kaj kun taŭga percepto, ĉi tiu ilo povas funkcii 
mirinde. Tamen, kiel por ajna kapablo, dono 
kaj ricevo de retrokuplo estas io kion nepras 
lerni, praktiki kaj plibonigi: estas kapablo 
evoluigata laŭ la tempo.  

Necesas mastrumi donado kaj ricevado de 
retrokuploj. Ricevi retrokuplon profesiece po
vas esti pli malfacile ol doni ĝin, sed ĝiu devas 
malkovri kiel tion fari.

Ĉiam konsiderendas ankaŭ ke retrokuplo 
celas individuan evoluon kaj laŭ la celo kia 
devas esti retrokuplo:

konsTrua
Konstrua retrokuplo devus direkti la ricevanto 
al (aŭ almenaŭ helpi trovi) kie kaj kiel agi por 
plibonigi. 

PoziTiva
Pozitiva retrokuplo devus kreskigi la mem
fidon de la ricevanto, kuraĝigi daŭrigon de 
bona plenumo kaj tion kio jam faratas efike.

Ricevantoj bezonas scii kiel pliboniĝi kaj kion 
daŭrigi same por atingi individuajn kaj orga
nizajn celojn.

PreParado / anTaŭ doni reTrokuPlon
Antaŭ paroli al iu pri ties observata konduto / 
plenumo, gravas demandi vin ĉu: 

1. La persono komprenas kio estas ties tasko 
aŭ rolo; kiel vi scias?

2. La persono plene komprenas la aten
dojn laŭ laborkvalito kaj laborkvanto, atend
ata sinteno, profesia konduto; kiel vi scias 
ĉion ĉi?

3. La persono plenumis bone similajn task
ojn pasintece. Se ne, ĉu oni konsciiĝis pri tio? 
Se tiu ricevis taŭgan retrokuplon, kial nenio 
ŝanĝiĝis? Aŭ, se io ŝanĝiĝis, kiel kaj kiom? Se 
jes, kio viaopinie kaŭzis plenumŝanĝon?

4. La persono estas tro aŭ maltro kvalifikita 
por la riceva tasko;

5. La persono scias ke estas problemo (kaze 
ke vi identigis problemon kaj ŝatus levi tion);

6. Vi aŭ aliaj en la organizo kontribuas al la 
problemo. 

doni konsTruan reTrokuPlon 
Kiam vi donas retrokuplon estas kelkaj utilaj 
reguloj pri kion fari kaj kio evitindas. 

farinde:
 ▹ Demandi ĉu vi povas liveri la retrokuplon 

nun
 ▹ Retrokupli private – rekte al la koncernato. 

Konstrua retroKuplo 
povas:
1) Helpi identigi kie kaj 
kiel korekt agi. 
2) Helpi kunagordi aten-
dojn kaj prioritatojn.
3) Kreskigi memkon-
scion.
4) Plenigi scimankojn. 
5) Helpi konstrui fid-
rilatojn

pozitiva retroKuplo 
povas:
1) Fortigi taŭgan kondu-
ton kaj plen umon
2) Helpi konstrui ating-
senton
3) Fortigi internan 
motivon
4) Helpi konstrui fid-
rilatojn
5) Kreskigi memkonscion

 ▹ Retrokupli kiomeble tuj, sed ne kiam la 
persono estas ankoraŭ emocie engaĝita. 

 ▹ Esti specifa kaj uzi konkretajn ekzempl
ojn. Rilate la konduton. 

 ▹ Esti klara pri kion vi volas diri. 
 ▹ Inkluzivi pozitivajn perceptojn kaj sent

ojn. Se vi trovas nenion pozitivan por diri, 
temas por rigardi spegulon (retrokuplo ne 
egalas al negativa kritikado). 

 ▹ Komuniki perceptojn kiel perceptoj kaj 
sentojn kiel sentoj, ne kiel faktoj. Formuli 
retrokuplon tion precize kiom eble kaj su
fiĉe detale. 

 ▹ Demandi por kompreni, resumi kaj es
primi vian subtenon. 

 ▹ Alpropriĝu je la retrokuplo kiun vi donas: 
uzu la vorton “Mi”

nefarinde:
 ▹ Provu eviti la jenajn aferojn ĉar ili povas 

malmotivigi, malrespekti kaj ĝenerale 
malplibonigi la situacion.

 ▹ Ne referencu la la persono mem sed al la 
konduto kaj specife al ŝanĝebla konduto.

 ▹ Ne juĝu.
 ▹ Ne uzu ĝeneraligajn vortojn kiel “ĉio”, 
“ĉiam”, “neniam”, ktp.
 ▹ Ne forgesu ke estas vi kiu retrokuplas 

kaj do la retrokuplo alpropriĝindas per 
mifrazoj.

 ▹ Ne sukerkovru malpozitivajn retrokuplojn.
 ▹ Ne prokrastu aŭ evitu la konversacion.
 ▹ Ne donu pozitivajn retrokuplojn sen spe

cifaĵojn. 
 ▹ Ne mistaksu validajn kialojn kvazaŭ pre

tekstoj.
 ▹ Ne diru al iu ke vi scias kio okazas en ties 

kapo.
 ▹ Ne retrokuplu nur kiam estas problemo 
ĉar alie homoj lernos ke post “vi estas 
bona teamano, …” vi daŭrigos per “, SED…” 

 ▹ Ne sarkasmu

Fine retrokuplo devus funkcii ambaŭflanke; 
via partnero devus povi respondi sammaniere.

Tamen:
… Se vi retrokuplas por forigi iun korprem

aĵon, vi ne vere retrokuplas. Retrokuplo devus 
helpi personon pluevolui kaj taŭge pritaksi la 
implicojn de ties agoj. Ne surŝarĝu ilin se ko
leras aŭ malfeliĉas – viaj sentoj estas viaj kaj 
ne helpas aliajn pliboniĝi. 

… Se via retrokuplo rilatas malbonan aŭ mal
taŭgan plenumon, certiĝu ke vi estas klara pri 
kian ŝanĝon vi volas vidi. Asertu viajn postu
lojn kaj atendojn kaj ankaŭ asertu kio okazos 
se ili ne plenumiĝas. 
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reTrokuPlodonProcedo:
 ▹ Demandu ĉu la ricevanto pretas aŭskulti.
 ▹ Prezentu la specifajn faktojn/agojn/

konduton pri kiuj vi volas retrokupli.
 ▹ Klarigu kion vi sentis pro tiu konduto.
 ▹ Diru kiel tiuj sentojn pro tiu konduto per

sone efikis vin aŭ vian laboron.
 ▹ Donu sugestojn pri kiel la persono povas 

plibonigi la konduton.

PosT dono de reTrokuPlo
Postumu (kontrolu ĉu la identigitaj problemoj 
estis traktitaj kaj la konduto / plenumo plibo
niĝis). Ne atendu tujan ŝanĝiĝon: retrokuplo 
estas informo kiu bezonas enradikiĝi kaj ne 
instrukcilisto. Tamen, por rapidigi la ŝanĝon, 
vi povas atenti pri ĉio kio povas proksimigi al 
pliboniĝo kaj aserti tion.

ricevi reTrokuPlon
Kiel menciite, retrokuplo estas informo; ĝi foje 
povas esti surpriza kaj eĉ kauzi fortajn emo
ciajn konsekvencojn. Tamen estas kelkaj oraj 
reguloj pri kiel ricevi retrokuplon. 

farinde:
 ▹ Aŭskultu, ne interrompu
 ▹ Demandu klarigojn laŭbezone
 ▹ Danku pro la retrokuplo
 ▹ Pritaksu la retrokuplon kun vi mem kaj 

postumu laŭbezone.

nefarinde:
 ▹ Defendemiĝi
 ▹ Pruvi malpravecon
 ▹ Senti ke vi devas ŝanĝi vin mem
 ▹ Respondi por mempraviĝi
 ▹ Forĵeti la informon
 ▹ Senti vin senhelpa pri fari ion ajn pri kion 

vi aŭdis.
 ▹ Ŝanĝi la fokuson kaj ataki la retrokupl

anton
 ▹ Ĝeneraligi la mesaĝon kaj senti malbone 

pri ĉio / pensi ke vi ĉiel perfektas

Se vi volas pli da retrokuploj, petu tion – al ju 
pli da homoj vi petas, des pli informita vi estos! 
Krome, tion petante al plejeble multaj homoj, 
vi povos fari ekvilibran pritakson de la infor
moj kiuj venas al vi. 

Tamen memoru ke ne ĉiu scias kiel doni 
bonan konstruan retrokuplon. Se anstataŭ 
retrokuplo vi ricevas kritikadon, uzu deman
dojn por gvidi la alian personon laŭ retroku
plodona procedo.

reTrokuPloricevProcedo:
Diru se vi pretas ricevi ĝin
Aŭskultu kaj ridetu
Peti klarigon laŭbezone
Danku je la retrokuplo.

noto: Kiel ekzerco, 
eblas doni specifajn 
situaciojn, laŭeble 
amuzaj aŭ absurdaj, 
en kiu partoprenanto 
devas retrokupli al alia 
pri specifa temo.
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PubliKa ParolaDo
ttt2 2022 tuluzo 
 
trejnistoj: michael boris mandirola, 
Francesco maurelli

1 enkonduko
Prezentaj kapabloj estas inter la plej gravaj de 
la moderna mondo. Estas esence grave povi 
komuniki viajn pensojn kaj ideojn efike, uz
ante diversajn ilojn. Vi devos evoluigi kaj uzi 
tiun lertecon dum tuta via kariero; intervju
ate kiam vi serĉas laboron kaj precipe kiam 
vi komencas reale labori en la granda mondo. 
Tamen, oni ofte diras ke junuloj ne povas bone 
komunikiĝi. Tio kompreneble estas plena sen
sencaĵo – ja simple mankas trejniteco kaj prak
tiko, jen ĉio!

Plej bonajn prezentistojn oni ne naskas. 
Kompreneble oni povas havi iujn personecajn 
emojn – iuj individuoj estas introvertitaj kaj iuj 
estas ekstravertitaj, kio iam helpas. La simpla 
vero estas ke bonaj prezentistoj gajnis signifan 
sperton kaj bonaj prezentistoj plejparte estas 
trejnitaj por bone prezenti.

Ni havas por vi sekvajn celojn de tiu ĉi sesio:
 ▹ Konscii pri via korpa lingvo sur la scenejo 

por plibonigi mesaĝan liveron;
 ▹ Kompreni kiel plani kaj liveri mesaĝon 

dumlonge alkroĉotan al la mensoj de viaj 
aŭskultontoj;

 ▹ Praktiki viajn prezentajn scipovojn;
 ▹ Praktiki konstruivajn reagojn.

2 inTenCo
Povas helpi se vi demandos vin mem antaŭ 
ol paroli: "Kion mi volas krei?". Gravegas scii 
vian intencon kaj komuniki ĝin klare. Se vi 
konversacias kun klare konscia intenco, la re
zulto povas iĝi tute alia.

Jen 4 intencoj kutime uzataj ĉe komunikado: 
informi, inspiri, motivigi kaj engaĝi.

informi: la senco de la komunikado estas ke 
la aŭskultantoj akiru novajn, kaj/aŭ aldonajn 
sciojn. Oni ne nepre respondu aŭ reagu je tiu 
ĉi informo.

Estas kutima afero kiam vi televidas aŭ 
legas gazeton.

insPiri: espero ke komunikante vi aldone 
provizos pripensendaĵojn al la aŭskultantoj. 
La informo dividata celas ilin pensigi, revigi 
aŭ fantaziigi.

Reklamvideoj strebas instigi klienton aĉet
adi tion kio "mankos" en ties vivo.

moTivigi: la celo de la komunikado estas 
igi homojn fari ion, reagi je la transdonita in
formo. La senco estas flamigi homojn kaj igi 
onin entrepreni iun agon, kiom ajn etan, es
perante kortuŝi.

engaĝi: la celo de la komunikado estas finfine 
sindevontigi la aŭskultantojn. Ĉi tie temas pli 
pri lanĉo de kampanjoj, de amaskunvenoj, aŭ 
de ajna ripetata necesa agon ĝis la celo de la 
komunikado, ĝia celo, estas atingita.

Intencoj povas esti tiuj aŭ ajna miksaĵo de ili, 
aŭ aliaj.

Konscii vian esperon aŭ celon estas nepra 
ĉar tio kuraĝigas kaj establas pozitivan tonon. 
Tio ankaŭ povas helpi konstati kion konsist
igas via intenco, dividi kion vi bezonas, deziras 
kaj kiel vi sentas, sen ofendi, juĝi aŭ aflikti la 
alian personon. Deklarante vian intencon vi 
ekrespondecas kaj permesas vian aŭskultant
aron respondi laŭe.

3 korpesprimo
Por plifortigi la influon kaj liveron de via me
saĝo, korpesprimo povas

 ▹ emfazi,
 ▹ komplementi,
 ▹ substitui,
 ▹ kontraŭi.

Se estas unu elemento de vi memorigenda 
do estas tio, ke vi certigu vin ke via korpa 
esprimado ne tro distru onin de la mesaĝo 
komunikota.

3.1 kio PorTas la mesaĝon?
3.1.1 voĉo
Via voĉo havas certajn ecojn denaskajn kaj vi 
povas lerni kiel uzi ĝin per ludi plejparton de 
eroj kiujn vi povas influi, kiel artikulacio, rapi
deco, laŭteco kaj intonacio.

3.1.2 okula konTakTo kaj mienado 
Lasu tiun senemocian esprimon al po
keroludantoj. Bona parolanto komprenas 
ke taŭga mienado estas grava parto de efika 
komunikado. Fakte, vizaĝaj esprimoj ofte 
aperas ŝlosilaj determinantoj de la signifo 
malantaŭ la mesaĝo. La aŭskultantoj atentas 
la vizaĝon de la parolanto dum la prezento. 
Kiam vi parolas, via vizaĝo – pli klare ol iu 
ajn alia parto de la korpo – komunikas al via 
aŭskultantaro viajn sintenojn, sentojn kaj 
emociojn.

3.1.3 gesToj
Gestoj subtenas vian prezenton. Ili helpas teni 
vian publikon atenta kaj vigla. Uzu viajn ma
nojn por elvoki emociojn kiel entuziasmon kaj 
ardon, kvankam gravas ne uzi kaj ripeti ilin 
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troe. Ili estu uzataj harmonie al via personeco 
kaj naturece, kaj tute bone ne uzi ilin se vi ne 
kutimas uzi tiun rimedon.

3.2 voĉo
Via voĉo havas jenajn ecojn priskribatajn sube:

 ▹ Laŭteco: kiom nature fortas sono. La celo 
estas ke oni vin povu aŭdi sen ke vi kriu. 
Ne murmuru aŭ flustru. (Eĉ se vi ne volas 
ke viaj aŭskultantoj aŭdu la flustron, ilin 
ĝin aŭdos). Kaj ne parolu kiam vi skribas 
sur la papertabulo.

 ▹ Tono: estas la karakterizaĵoj de sono. (Ekz. 
aviadilo havas tute malsaman sonon ol la 
folioj susurantaj je la vento)

 ▹ Tonalto priskribas kiel alta aŭ kiom mal
alta estas noto.

 ▹ Sonrapido estas kiom longe sono daŭras. 
Se vi parolas tro rapide, tio igas la vortojn 
kaj silabojn mallongaj, dum se vi parolas 
malrapide, tio plilongigas ilin. Averaĝe 
oni elparolas 120 vortojn minute. La 
homa cerbo povas interpreti vortojn ĝis 
la rapido je 480 vortoj minute.

 ▹ Koloro estas la riĉeco de voĉo, iuj homoj 
havas ekze varman voĉon.

 ▹
3.2.1 konsiloj Por uzi vian voĉon
3.2.1.1 Dum prezentado

 ▹ Evitu monotonecon.
 ▹ Intonacio: Pli aŭ malplialtigu.
 ▹ Evitu uzi slangon, mallongigojn aŭ  frem

dajn vortojn
 ▹ Uzu taŭgajn rapidon, paŭzojn (ne en la 

mezo de la propozicio), kaj artikulacion.
 ▹ Eksilenti por 10 sekundoj taŭgas, iam eĉ 

bonas.
 ▹ Nova penso – nova tonalto – variigu vian 

tonalton por liveri novan eron de via me
saĝo

 ▹ Nepre ne legu – por tio ne ekzistas sin
pravigoj

3.2.1.2 Por plibonigi
 ▹ Registru vian voĉon.
 ▹ Aŭskultu ĝin. Provu ĝin priskribi.
 ▹ Atentu viajn haltigajn vortojn, kiaj "nu, vi 

scias, ĉu ne?", "eeeh" kaj "kajojn"
 ▹ Faru tri decidojn pri plibonigo.
 ▹ Registru vin kaj aŭskultu vin denove.
 ▹ Prizorgu vian voĉon! – Trinku multe da 

akvo la antaŭan vesperon. Evitu ruĝan 
vinon, fromaĝon kaj ion ajn kun kafeino.

3.3 okula konTakTo
“Se vi ne planos uzi okulan kontakton en via 
prezento vi samsukcese povus poŝti vian me
saĝon per FedEx al la kunveno.”

3.3.1 kial?
Okula kontakto estas la cemento kiu kunligas 

prezentantojn kaj ties aŭskultantojn. Ĝi estas 
la plej bona kaj plej facila maniero kontakti 
viajn aŭskultantojn kaj havi reeĥon de ili dum 
via prezento. Okula kontakto faras la parol
adan situacion dudirekta komunikadprocezo. 
Dum vi parolas, viaj aŭskultantoj respondas 
per siaj propraj nevortaj mesaĝoj. Uzu viajn 
okulojn por serĉi tiun valoran retrosciigon. 
Ĝi diros al vi ĉu ili interesiĝas, enuas, lacas aŭ 
bezonas ripozon.

3.3.2 kiel?
Bona okulkontakto ne rilatas al kiom longe 
vi rigardas en la okulojn de aliaj. Estas inter
punkcia afero. Estas la registro de ideo, aŭ eĉ 
de vorto, per daŭra okulligado.

 ▹ Rigardu en la okulojn; se vi ne kuraĝas ri
gardi en la okulojn rigardu inter la okulojn

 ▹ Ne rigardu la plankon, la plafonon aŭ eks
tere ...

 ▹ Rigardu ĉiujn:
 – Se via aŭskultantaro estas granda: di

vidu ĝin en partojn kaj rigardu en la 
centron de ĉiu parto

 – Ne forgesu la flankojn kiam la par
topren antoj sidas Uforme !!

 ▹ Rigardu sufiĉe longe: ne nur unu sekun
don je persono

 ▹ Tenu vian okulan kontakton tra tuta via 
prezentado

 ▹ Selektu unu personon komence – amikon, 
aŭ amikan vizaĝon – kaj uzu lin/ŝin kiel 
ekpunkton.

 ▹ Rigardu pli aŭ malpli 5 sekundojn en la 
okulojn.

3.3.3 kio Tion PrevenTas?
 ▹ Tro da lumo. Vi staras sursceneje cellum

igate.
 ▹ Vi staras tro malproksime de via aŭskul
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tantaro.
 ▹ Dosieroj, disdonotaĵoj. Bone pensu antaŭ 

ol fordoni ilin dum via prezento.
 ▹ „Okuloj serĉantaj distron”. Viaj okuloj 

diras via al publiko ke vi ne interesiĝas 
pri ĝi kaj volas esti aliloke.

3.3.4 kiel fokusiĝi je la okulkonTakTo 
kaj via PrezenTado samTemPe?

 ▹ Estu tre bone preparita. Regu vian materi
alon. Tio donos al vi memfidon tio spegul
iĝos en viaj okuloj.

 ▹ Praktiku.

3.3.5 kiel regi ies rigardon?
Laŭ esploro, de la informo transdonita al ies 
cerbo, 87% venas traokule, 9% perorele, kaj 
4% tra la aliaj sencoj. Dum vi prezentas aŭ 
trejnas, se, ekzemple, iu rigardas vian vidhelp
ilon dum vi parolas, li perceptos nur 9% de via 
mesaĝo se via mesaĝo ne rekte rilatas al kion 
li vidas. Se la mesaĝo rilatas al la vidhelpilo, 
li perceptos nur 25–30% de via mesaĝo se li 
tiumomente rigardas la vidhelpilon. Por pleje 
regi onian rigardon, uzu skribilon aŭ montrilo 
por atentigi pri la vidhelpilo kaj samtempe diri 
kion oni vidas. Sekve, levu la skribilon/mon
trilon de la vidhelpilo kaj tenu ĝin inter oniaj 
kaj viaj okuloj. Tio magnete efikas tiel ke oni 
levos la kapon por rigardi viajn okulojn, kaj 
ekde nun oni vidas kaj aŭdas kion vi diras, 
tiel pleje sukcesante percepti vian mesaĝon. 
Zorgu ke la polmo de alia via mano videblu 
dum vi parolas.

3.4 gesToj
Gestoj estas spegulbildoj de la personeco de la 
prezentanto. Kio bonas por unu parolanto eble 
ne bonos por iu alia. Jen kelkaj gvidlinioj por 
helpi vin fariĝi dinamika efika parolanto.

1. Respondu nature al tio kion vi pensas, sentas 
kaj vidas – Ne subpremu vian impulson gesti, 
aŭ vi verŝajne fariĝos streĉita.

2. Kreu kondiĉojn por gesti, ne la geston mem 
– Kiam vi parolas vi estu tute mergita en ko
munikadon – sen pensi pri viaj manoj. Viaj 
gestoj devas esti motivitaj de la enhavo de via 
prezento.

3. Adaptu la agon al la vorto kaj la okazo – Via 
vidaj kaj parolaj mesaĝoj devas funkcii kiel 
partneroj, komunikante la saman penson aŭ 
senton. Ĉiu via farata gesto estu celkonsek
venca kaj respegulu viajn vortojn aliokaze la 
aŭskultantoj notos la efikon, ne la geston mem.

4. Igu viajn gestojn konvinkaj – Viaj gestoj 
estu viglaj kaj precizaj se ili transdonu la cel
itajn impresojn. Efikaj gestoj estas sufiĉe vigla 
por konvinki sed samtempe sufiĉe malrapidaj 
kaj larĝaj por klare videbli sen ke vi aspektu 
trudeme.

5. Igu naturecan kaj spontanan gestadon via 

kutimo – la unua paŝo estas determini kion, se 
entute ion, vi nun faras. La manoj ofte spegu
las la nervozecon de la parolanto. Jen metodo 
por superi tion:

 ▹ Registru vian prezentaĵon videe aŭ petu 
amikon rigardi vin

 ▹ Petu reeĥon nur pri viaj mangestoj.
 ▹ Prenu po du pezajn librojn (vortarojn) en 
ĉiun el viaj manoj.

 ▹ Ripetu la prezenton. La gestoj kiujn vi 
nun vidas estas la realaj. Ĉio cetera estas 
nur nervozeco kaj estu forigita.

3.4.1 sTarmaniero
Prezentadoj liveratas dumstare.
Staru sen apogi vin sur la tablo aŭ al la muro, ...

 ▹ Ne kaŝu vin malantaŭ la tablo, papertab
ula stablo, eĉ evitu uzi pupitron.

 ▹ Antaŭ komenci vian prezenton, fiksu la 
lokon, kie vi staros. Tenu viajn ambaŭ 
piedojn sur la planko dumside. Ekstaru 
rapide kaj iru al la loko rapide, tio mon
tros memfidon.

 ▹ Atentu ke vi ne staru antaŭ la helpaj vi
daĵoj.

 ▹ Vi povas havi 'fortan' pozicion: starante 
sur unu loko, sen aŭ malmulte movi 
viajn krurojn. La energio kaj la fokuso 
estas koncentritaj je la supra parto de la 
korpo (vizaĝo kaj manoj), nepre uzu ilin 
konvene.

 ▹ Vi povas 'libere moviĝi' tien reen senpene. 
Atentu ke vi ne moviĝu troe kaj moviĝu 
konvene (sen movoj suprenmalsupren aŭ 
turniĝoj, ...)

3.4.2 korPa sinTeno kaj Pozicio
 ▹ Turnu vin al la aŭskultantoj. Ĉiam rigardu 

ilin.
 ▹ Ne parolu skribante sur la papertabulo. 

Provu skribi sur ĝi dum vi staras apud ĝi. 
Vi povas peti iun alian skribi sur la paper
tabulo se necesas.

 ▹ Ne krucu viajn manojn kaj brakojn. La 
krucitaj brakoj aŭ manoj signas fermit
econ, la nekrucitaj montras malfermit
econ kaj konfidon.

3.4.3 movoj
Neniam movu vin senkaŭze. Movi vian kor
pon per regata kaj klarcela maniero kreas tri 
avantaĝojn:

1. Subteni kaj plifortigi kion vi diras
2. Allogi la atenton de la aŭskultantoj
3. Forbruligi la nervan energion kaj mildigi 

fizikan streĉon.

La okulo neeviteble iras al moviĝanta objekto, 
tial ajna korpa movado farata de vi dum la 
parolado invitas atenton. Tro multa movado, 
eĉ konvena, povas ekdistri la aŭskultantojn. 
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Konsideru la sekvajn tipojn de korpa movado:
 ▹ Paŝo antaŭen dum la parolado signifas ke 

vi alvenas gravan punkton
 ▹ Paŝo malantaŭen indikas ke vi konkludis 

la ideon kaj volas ke la publiko iomete 
malstreĉiĝu

 ▹ Movado flanken implicas transiran agon; 
indikante ke vi lasas certan penson kaj 
ekdiskutas pri io alia.

La fina kialo por korpa movado estas la plej 
facila: simple moviĝi de unu loko al alia. En 
preskaŭ ĉiu parola situacio vi devas iri de la 
loko de kie vi alparolas vian publikon al viaj 
ekipaĵoj, precipe se vi uzas vidhelpilojn. Ĉiam 
ŝanĝu vian poziciojn ekmoviĝante per la piedo 
plej proksima via celo.

Uzu tri poziciojn kun vidhelpiloj. Via "hejma" 
pozicio estas fronto kaj centro. La aliaj du pozi
cioj devus esti relative proksime de la "hejma" 
pozicio. Vi povas movi vin dekstren de la pupi
tro kaj poste maldekstren. Uzado kaj variigado 
de tiuj tri pozicioj evitigos vin preferi unu flan
kon de la aŭskultantoj. Se vi parolas surscen
eje, tiuj tri pozicioj nomiĝas fronta centro, sce
neja maldekstro kaj sceneja dekstro. Neniam 
staru antaŭ ajna vidhelpilo.

memoru:
 ▹ Movado kaj ŝanĝado de lokoj subtenas la 

atenton.
 ▹ Ne ekmarŝadu tienreen sen neceso.
 ▹ Via paŝado montru vian memfidon.
 ▹ Trovu la ĝustan lokon. Ne tro malrapidu 

kaj ne tro rapidu.
 ▹ Uzu viajn brakojn kaj manojn; neniam 

lasu ilin en viaj poŝoj.
 ▹ Subtenu vian parolon per viaj brakoj kaj 

manoj: montru entuziasmon, subtenu la 
vortojn sed klopodu ne uzi kontraŭdirajn 
signojn (ekze dirante 'alta' sed montrante 
'malalta').

4 kio reTenas vian mesaĝon?
Kian ajn mesaĝon vi havu, prezentatan paro
lade aŭ prezente, estas tre grave havi fortan 
aranĝon por via materialo. Vi povus havi iun 
bonegan informon por via prezento, tamen 
ju pli longe kaj pli da informo vi donos al via 
publiko; des pli facile oni povos forgesi kiu in
formo estis dekomence.

Tamen, ŝajne iuj mesaĝoj retenitaj plej laŭ
grade malaperas.

Kion igas iujn aŭskultatajn rakontojn daŭri 
plie en via menso? Kial iuj ideoj ŝajnas pli me
morindaj kaj aliaj tute forgesindaj?

En siaj ŝajne diversaj esploroj, la fratoj Heath 
[hi:θ] trovis kaj simple klarigis kio retenas ide
ojn "gluece" kaj identigis 6 ŝlosilajn principojn 
kiujn ili ĉiuj ŝajnas dividi: simpla, neatendita, 
konkreta, kredinda, emocia kaj rakontoj.

Ni malkovros ilin kaj montros kiel uzi ilin 
planante nian prezentotan mesaĝon.

4.1 simPla
Se ĉio gravas, tiam nenio gravas. Se ĉio estas 
prioritata, tiam nenio estas prioritata. Vi de
vas esti senkompata en viaj klopodoj simpligi, 
certe ne stulte, vian mesaĝon al ties absoluta 
kerno. Trovu la ununuran plej gravan eron kaj 
dividu ĝin.

Ĉiu ideo redukteblas al ties nuda esenca 
senco, se vi sufiĉe klopodos. Por via prezento, 
kio estas la ŝlosila punkto? Kio estas la kerno? 
Kial ĝi gravas aŭ gravu?

4.2 neaTendiTa
Surprizu onin! Surprizo interesos onin. Sed 
por reteni onian intereson, vi devas stimuli 
onian scivolemon. La plej bona rimedo fari 
tion estas demandadi aŭ malfermi truojn en 
onia scio kaj poste plenigi tiujn truojn.

Kaj poste tenu la atenton… Konsciigu la 
publikon, levu onian intereson kaj igu onin 
pensi ke ili havas truon en sia scio kaj poste 
plenigu tiun breĉon per respondoj al la enigmo 
(aŭ gvidu onin al la respondoj). Akompanu 
homojn al vojaĝo.

4.3 konkreTa
Parolu naturece kaj donu realajn ekzemplojn 
kun realaj aĵoj, ne abstraktaĵoj. Parolu pri kon
kretaj bildoj, ne pri malprecizaj nocioj. Estante 
praktika, helpu homojn kompreni kaj memori.

Proverboj estas bonaj por redukti abstrak
tajn konceptojn al konkreta, simpla, sed po
tenca kaj memorinda lingvaĵo. Ekzemple, la 
esprimo "mortigi du birdojn per unu ŝtono" 
estas pli konkreta ol se vi diros ion similan 
al "ni laboru por plejigi nian productivon por 
pliefikiĝi tra multaj fakoj, ktp" Kaj kion vi pen
sas pri la frazo "... iri al la Luno kaj reen" de 
JFK [John F. Kennedy] (kaj de Ralph Kramden 
antaŭ li)? Jen tute konkrete. Oni jam povas 
mense bildigi tion.

4.4 kredebla
Via prezento kredigu kaj konsentigu viajn 
aŭskultantojn pri via mesaĝo.

Se vi estas fama en via kampo, vi eble havas 
enkorpigitan kredindecon (sed eĉ tiu ne iras 
tiom kiom ĝi kutimis).

Dum via prezento vi povas uzi konvinkajn 
detalojn, prezenti situaciojn kiujn ajnulo po
vus alfronti kaj superi uzante vian mesaĝon, 
testeblajn plifruajn atingaĵojn.

Se vi devos uzi statistikojn, faru ilin atin
geblaj kaj praktikaj. Plejofte, ili apogas la 
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mesaĝon, sed mem ne estas la mesaĝo.

4.5 emocia
Homoj estas emociaj estaĵoj. Ne sufiĉas tiri 
onin tra listo de priparolotaĵaj punktoj kaj 
informoj sur viaj lumbildoj – vi devas ilin igi 
senti ion. Via mesaĝo igu onin malindife
renta. Vi povas uzi la povon de asociigo por 
konstrui vian mesaĝon pli klare en kiel viaj 
aŭskultantoj perceptas la mondon.

Per alvoki al individua intereso pri si mem 
aŭ grupa identeco povas igi ilin aliĝi al via 
mesaĝo kaj agi laŭe.

4.6 rakonToj 
Ni rakontas historiojn tuttage. Tiel homoj 
ĉiam intekomunikiĝis. Ni rakontas ion per 
niaj vortoj kaj eĉ per niaj arto kaj muziko. Ni 
esprimas nin tra la rakontoj kiujn dividas. Ni 
instruas, ni lernas, kaj ni kreskas tra rakontoj.

Rakontoj atingas nian atenton kaj estas 
pli facile memorigeblas ol listoj de reguloj. 
Homoj amas [filmojn] Holivudon, Bolivudon, 
Kiel mi renkontis viajn patrinojn, kaj multnom
brajn aliajn filmojn kaj televidajn seriojn. Onin 
logas "rakonto."

Via prezento faradu igu onin pensi kaj/aŭ 
agi. Rakontoj estas inspiro kaj simulado de ago; 
vi pensigas onin, bildigas ion rakontante al oni 
kiel fikciaj protagonistoj agas pro diversaj mo
tivoj. Vi povas ankaŭ alvoki viajn aŭskultantojn 
per provizi onin la energion por agi.

4.7 resumo
Kiam vi preparas la enhavon de via mesaĝo, 
prefere uzu tion kio retenas... kaj igu viajn 
aŭskultantojn

 ▹ Atenti (Neatendite)
 ▹ Kompreni kaj memori (Konkrete)
 ▹ Kredi kaj konsenti (kredeble)
 ▹ Maldiferenti (Emocie)
 ▹ Agi (Rakonte)

Simpleco helpas ĉe multaj etapoj kaj, plej 
grave, ĝi sufloras al vi kion diri.

5 sursCeneja prezenTado
Ni jam parolis pri kiel krei kaj subteni la rakon
ton per vortoj, prezentada fluo kaj vidhelpiloj. 
Finfine ni vidos kiel rafini la prezentaĵon por 
fari emocian konatakton kun la aŭskultantoj. 
Ĉi lasta paŝo estas esenca por ĉiu kiu volas 
paroladi, paŝadi kaj aspekti gvidantece.

5.1 majsTru surscenejesTon
Kiel vi diras ion estas same grava kiel kion vi 
diras, se ne pli. La korpa esprimado kaj parola 
livero respondecas pri de 63 % ĝis 90 % de la 
impreso je viaj aŭskultantoj, depende de kiun 
studon vi citas.

Atentu vian korpan esprimadon. Daŭre tenu 

la okulan kontakton, staru malfermite, kaj uzu 
mangestojn kiam konvene. Ne timu uzi viajn 
manojn. Laŭ esploro, gestoj spegulas komple
ksan pensadon kaj donas al la aŭskultantoj 
konfidon en la parolanto.

Variigu vian voĉan liveron aldonante ton
ŝanĝon al via voĉo, pliigante aŭ malpliigante 
vian laŭtecon, ankaŭ rapidigo kaj malrapid
igon de via parolado. Krome, spirigu vian en
havon. Paŭzu. Nenio estas tiel drameca kiel 
bone metita paŭzo.

Registru vin mem. Respektu vian korpan 
esprimadon kaj aŭskultu vian voĉan live
ron. Rigardi vin mem videe estas la plej bona 

maniero por plibonigi vian prezentajn kapa
blojn.   

5.2 ŝajnigu senPenecon
Ne multaj parolontoj provekzercas sin pli ol 
Steve Jobs [stiv ʤɑbz]. Lia prepartempo estas 
legendeca inter tiuj homoj kiuj estis plej prok
simaj al li. Esploristoj eltrovis ke necesas prok
simume 10,000 horoj de praktiko por atingi 
majstrecon en ajna lerteco.

Praktiku, praktiku, kaj praktiku eĉ pli. 
Nenion akceptu senpene kiel memkompre
neblan. Reviziu ĉiun lumbildon, ĉiun de
monstrotaĵon, kaj ĉiun ŝlosilan mesaĝon. Vi 
devas scii precizege kion vi estas dironta, kiam 
vi estas tion dironta kaj kiel.

Registru vian prezentotaĵon. Elspezi du
centon da eŭroj por aĉeti filmilon kaj registru 
vin. Vi ne bezonas nepre registri la tutan pre
zentaĵon. La unuaj kvin minutoj sufiĉos por 
doni al vi multe da informo. Serĉu kio el via 
korpa esprimado aŭ voĉaj stumbloj aŭ sen
sencaj plenigaĵoj malatentigas. Kiam eblas, 
rerigardu la videon kun iu alia.

Uzu la sitelan metodon por prepari por rek
taj seriozaj demandoj.

1. Identigu la plej kutimajn demandojn 
probable farotajn. [Usona prezidenta kan
didatino Hillary] Clinton atendis demandon pri 
internaciaj fondaĵoj de sia edzo [Bill] kaj listo de 
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ties donacintoj. Kritikistoj vaste diskonigis la 
aferon dirante ke ŝia nomumo kreus konflikton 
de interesoj. Ŝi ankaŭ sciis ke ĉiu el la mondaj 
militaj punktoj tiutempe estas nepre prideman
dotaj: Gazao, Irano, Irako, Pakistano kaj aliaj. Por 
la aŭtoproduktistestroj, la plej kutima demando 
estus io simila al "Kiel vi atendas vendi aŭtojn en 
ĉi ekonomio?" Aŭ, "Ĉu la jaro 2009 nur plimal
boniĝos por la aŭtomobila industrio?"

2. Metu la demandoj en "sitelojn" aŭ 
kategoriojn. Sitele povus esti nur unu de
mando, kiel en la kazo kun la ClintonFondaĵo, 
aŭ povus esti pluraj, kiel kaze de aŭtoproduk
tistoj kaj la ekonomio. La senco estas redukti 
la kvanton da demandoj por kiu vi devas vin 
prepari. Estas vere strange, sed laŭ mia sperto 
de trejni milojn da parolantoj, plimultaj de
mandoj falos en ĉirkaŭ sep kategoriojn.

3. Kreu la plej bonan respondon kiun vi 
havas por la kategorio. Kaj tio estas kritika – la 
respondo estu racia kaj komprenebla ne gravas 
kiel la demando estas vortumita. Vi devas eviti 
ke oni tiru vin en detalan pridiskuton surbaze 
de la vortumo de la demando. Ekzemple, jen 
kiel [Hillary] Clinton respondis pri la klopodoj 
de sia edzo kolekti monon: "Mi estas tre fiera 
esti nomumita de la elektita prezidento [Barack 
Obama] kandidato por ŝtatsekretario, kaj mi es
tas ankaŭ tre fiera pri tio kion atingis pene kaj 

kunfare mia edzo kaj la ClintonFondaĵo" [12–?]. 
Ŝi dirintus precize la samon, ne gravas kiucele 
ŝin demandus Respublikanaj senatanoj.

4. Aŭskultu atente la demandon, kaj 
identigu ŝlosilan vorton, ellasilon, kiu 
helpos vin izoli la ĝustan sitelon el kiu vi elti
ros vian respondon.

5. Rigardu rekte en la okulojn de la de
mandinto kaj respondu kun certo.

Vi trovos ke plejmultaj demandoj falos en lim
igitan nombron da kategorioj.

5.3 surhavu konvenajn vesTaĵojn
Steve Jobs havas [is] la plej facilan vestaĵselek
ton en la mondo: ĝi estas [is] la sama por ĉiuj 
liaj prezentadoj. Lia vestiteco estas tiom bone 
konata, ke eĉ [la televida kartunserio] "Simp
son" pikis lin per bonanima moko. Jen kial tio 
en ordo por li, kvankam tio povus signifi kari
eran sinmortigon se ni sekvus lian ekzemplon.

Vestu vin kiel la gvidanto kia vi volas iĝi, ne 
por la pozicio kiun vi nun havas. Grandaj gvid
antoj vestiĝas iomete pli bone ol ĉiuj aliaj en la 
ĉambro. Memoru, kiam Jobs serĉis financadon 
ĉe banko, li vestis sin en multekostan estrecan 
kostumon.
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Grandaj gvidantoj vestas sin iomete pli bone 
ol ĉiuj aliaj en vestaĵoj kiuj estas taŭgaj por la 
kulturo.

5.4 ne rigardu vian skribiTan scenaron
Plej bonaj prezentistoj parolas al la publiko, ne 
al siaj lumbildoj. Ili faras fortan okulan kon
takton ĉar ili sin trejnadis efike. Ni vidos kiel 
praktiki la ĝustan manieron por ke ankaŭ vi 
povu ne plu rigardi vian skribitan scenaron.

Ne legu el viaj notoj krom se vi estas en 
specialaj cirkonstancoj en kiuj vi devas sekvi 
procezon paŝon post paŝo, kiel ekzemple dum 
demonstrado.

Kiam vi ja devas legi el viaj notoj, kreu ne 
pli ol tri aŭ kvar grandtiparajn bulmarkojn sur 
unu notkarteto aŭ paperfolio. Krei unu notkar
teton por unu lumbildo. Se vi uzas notojn de 
parolanto en prezentaj komputilaj programoj 
Keynote aŭ PowerPoint, faru ne pli ol tri aŭ 
kvar bulmarkojn. Unu estas eĉ pli bona.

Uzu la vidhelpilojn sur via lumbildoj por 
atentigi vin por ke vi liveru nur unu ŝlosilan 
temo – unu ĉefan mesaĝon – por unu lumbildo, 
laŭ skemo "unu temo por unu lumbildo."

Eminentaj aktoroj provludas dum monatoj 
antaŭ la premiero. La spektantaro forlasus 
la spektaklon se la aktoro aperus sursceneje 
kun la skribita scenaro enmane. Ni atendas ke 
aktoroj parolu naturece, ne tiel ke ili simple 
parkerigis la liniojn de la teksto, kvankam ili 
ekzakte tion faris. Viaj aŭskultantoj anticipas 
la samon. Sube vidu 5 paŝojn kiuj helpos vin 
ne plu zorgi pri via scenaro skribita por via 
prezentaĵo.

1. Skribu vian scenaron per kompletaj pro
pozicioj en la sekcio "notoj" de PowerPoint. Ne 
estas tempo por tro klopodi poluri la tekston. 
Simple skribu viajn pensojn en kompletaj fra
zoj. Nepre klopodu tamen teni viajn ideojn ene 
de ne pli ol kvar aŭ kvin frazoj.

2. Emfazu aŭ substreku la ŝlosilvorton el ĉiu 
frazo, kaj ekzercu vian prezentaĵon. Trarigardu 
vian scenaron sen zorgi ke vi stumblos aŭ ion 
forgesos. Ekrigardu la ŝlosilajn vortojn por 
stimuli vian memoron.

3. Forigu nenecese superfluajn vortojn el via 
scenaraj frazoj, lasante nur la ŝlosilajn vortojn. 
Denove prove ekzercu vian prezentaĵon, ĉi foje 
uzante nur la kernajn vortojn kiel memorig
ilojn.

4. Memorigu la ŝlosilan ideon por la respek
tiva lumbildo. Demandu vin mem, "Kio estas 
kion mi volas ke miaj aŭskultantoj prenu de 
ĉi lumbildo?" La vidhelpilo sur la lumbildo ko
mpletigu la temon. En tiu kazo, la vidhelpilo 
iĝas via atentigilo. Ekzemple, kiam Jobs parolis 
pri Intel Core 2 Duo kiel la norma procesoro en
munita en la komputilon MacBook Air, lia lum
bildo montris nur fotaĵon de la procesoro. Kion 
sole li volis ke liaj aŭskultantoj sciu estis ke [lia 

kompanio] Apple konstruis ege maldikan kom
putilon sen ajnaj lezoj funkciaj.

5. Praktiku la tutan prezentaĵon sen ri
gardi en viajn notojn, simple uzante la lum
bildojn kiel via atentigilon. Kiam vi superos 
tiujn kvin paŝojn, vi provekzercintos vin pri 
ĉiu lumbildo kvarfoje, kio pli multas tempe 
ol kiom la averaĝa parolonto sin praktikigas 
por prezento.

5.5 ĝuu
Malgraŭ la klopoda prepariĝado kiu transfor
miĝas al prezentaĵo, io ne ĉiam povas iri laŭpl
ane. Nenio tamen surprizu vin neatendite, ĉar 
grava elemento de la ekzercado estas iom ĝui!

Traktu viajn prezentadojn kiel "informadi 
amuzante." Viaj aŭskultantoj volas kleriĝi kaj 
amuziĝi. La vero estas ke vi ne estas klaŭno, 
kvankam vi amuziĝas. Rigardu.

Neniam pardonpetu. Ne multe vi gajnos se 
vi atentigos pri problemo. Se via prezentado 
renkontas teknikajn malfacilaĵojn, agnosku 
tion, ridetu kaj simple daŭrigu. Se la proble
mon klare vidis neniu krom vi, ne atentigu pri 
ĝi entute.

Ŝanĝu viajn kriteriojn. Kiam io ne iras ĝuste 
kiel planite, tio ne estas "eraro", nur se vi per
mesos al ĝi fuŝi la reston de via prezentado. 
Konservu la pli grandan bildon en via menso, 
ĝuu, kaj la malgravaĵoj mem falu de via dorso.

6 kvin ĉefaj prinCipoj pri la povo 
de prezenTaĵo
6.1 TrakTu viajn aŭskulTanTojn reĝece
Ili ne venis al via prezentaĵo por vidi vin. Ili 
venis por eltrovi kion vi povas fari por ili. Suk
ceso signifas doni al ili kialon por ke ili spezu 
sian tempon, doni al ili enhavo kiu resonas, kaj 
certigi ilin ke estas por ili klare kion ili devas 
fari.

6.2 disvasTigu ideojn kaj korTuŝu 
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homojn
Krei grandiozajn ideojn – jen por kio naskiĝis; 
voligi la homojn havi intereson pri tio kion ni 
kredas esti la malfacila parto.

Komuniku viajn ideojn per forta vida grama
tiko por aktivigi ĉiujn oniajn sensojn kaj oni 
adoptos la ideojn kiel siajn proprajn.

6.3 helPu ilin vidi kion vi diras
Revelacioj kaj profunde kortuŝaj spertoj venas 
el momentoj de klareco. Pensu kvazaŭ vi estus 
konstrukciisto kaj gvidu viajn aŭskultantojn 
tra ideoj en maniero helpanta, ne malhelp
anta onian komprenon. Alvoku ne nur al oniaj 
parolaj sensoj, sed ankaŭ al oniaj vidaj sensoj.

6.4 PrakTiku fasonadon sed ne dekor
adon
Aranĝi kaj gvidi la estetikan sperton tra bone 
konataj sed ofte neglektataj konstrupraktikoj 
ofte transformas la aŭskultantojn en evangeli
istojn. Ne nur kreu belajn temojn priparolend
ajn. Anstataŭe, montru la informon tiel ke la 
kompleksa informo iĝu klara.

6.5 Prizorgu sanajn inTerrilaTojn
Signifoplena interrilato inter vi, viaj lumbildoj 
kaj viaj aŭskultantoj konektos onin kun la en
havo. Montre prezentu la informon kiel eble 
plej bone por kompreni anstataŭ koncentriĝi 
je kion vi bezonas kiel vidhelpa lambastono. 
Enhavaj portiloj konektas vin kun la homoj.

7 prezenTado en grupoj
Vi povas fari vian prezentaĵon pli bunta kaj 
dinamika se vi teamos kun aliaj kaj kreos pre
zentaĵon grupan. Jen kelkaj konsiletoj kiuj vin 
helpu.

 ▹ Elektu "paŝtiston" anticipe. Lia/ŝia tasko 
estos kunordigi kaj kontroli la prepar
adon kaj garantii ke la tuta informo estas 
kolektita, ĉies tasko estas klara, ĉiuj punk
toj estas traktitaj kaj ĉiuj partoprenontoj 
faris siajn hejmtaskojn.

 ▹ Elektu teĥnikiston responsan pri sonvide
iloj. Tiu persono responsos pri tio ke ĉiu il
aro uzota estas surloke kaj estas funkciiva. 
Se io fuŝiĝos, ĉi persono korekturiparu 
tion. Se ĉio iras perfekte, viaj aŭskultantoj 
eĉ ne rimarkos ekziston de la teĥnikisto.

 ▹ Elektu reĝisoron. Reĝisoro estas iu star
anta fone malantaŭ la aŭskultantoj, kaj 
helpas vian prezenton de ekstere. Li/ŝi 
povas signali kiam vi troas tempe aŭ vi 
iĝis neinteresa. Li/ŝi povas manipuli la lu
mojn/ventoladon en la ĉambro, kaj solvi 
problemojn antaŭ ol tiuj atingus vin. Li/
ŝi rigardos viajn provekzercojn kaj reeĥos 
kun sia opinio.

 ▹ Laboru teame laŭeble multe dum la prepa
roj. Kaj komencu per cerbŝtorma kunsido.

 ▹ Praktiku, praktiku, praktiku ... kune. Pro
vekzercado estas eĉ pli gravkerna se vi ne 
laboros sola. Reeĥu opiniojn unu al la alia.

 ▹ Por fari vian prezentaĵon dinamika, ŝanĝu 
viajn teamanojn ĉiun sesan minuton.

 ▹ Uzu malsamajn vidhelpilojn por ĉiu ano.
 ▹ Vi povas ankaŭ meti viajn teamanojn en 

malsamajn lokojn tra la ĉambro kaj ŝanĝi 
ilin inter si, ĝuste kiel oni faras dum rekta 
TVelsendo. Tio sentigos onin ke via pre
zento ruliĝas moviĝante. Estas ja via tea
tro – uzu ĝin!

 ▹ "Kune" estas la ŝlosilvorto se vi faras pre
zentojn grupajn.

 ▹ Dum alia grupano prezentas, atentu kion 
tiu persono estas diranta. Se vi aŭskultas 
vian kunulon, vi invitas la aŭskultantojn 
fari same.

☞ kromaj legaĵoj  

Se vi volas disvolvi vian scion el ĉi tiu dokumento, jen kelkaj referenc-
iloj kiujn ni uzis dum nia preparado de  
ĉi trejnado: 

referenCoj
Stock.xchng (www.sxc.hu)
Morgue File (www.morguefile.com)
Flickr Creative Commons Pool (www.flickr.com/creativecommons)
Image After (www.imageafter.com)
Everystockphoto search engine (www.everystockphoto.com) 

ligiloj 
http://publicwords.typepad.com/
http://www.presentationzen.com/
http://blog.duarte.com/
http://TED.com
www.slideshare.net/ 
http://www.public-speaking.org/public-speaking-articles.htm
http://www.slideshare.net/cperrone/outsanding-presentati-
ons-4351640
http://www.youtube.com/watch?v=NFeDe_0wgvU

libroj 
Allan Pease – Body Language [Korpa esprimado]
Nick Stanton – Mastering Communication [Majstri komunikiĝon]
Garr Reynolds – Presentation zen [Zeno pri prezentado]
Nancy Duarte – Slide:olody [lumbildologio]
Chip & Dan Heath – Made to stick [Farita por reteni]
Jerry Weissman – Presenting to win: the Art of telling your story [Prezent-
adi por venki: la arto rakonti vian historion]
Carmine Gallo – The presentation secrets of Steve Jobs [Prezentadsekretoj 
de Steve Jobs]
Keith Johnstone – Impro for Storytellers [Improvizado por rakontuloj]
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TrejnisTa faciligaDo
ttt2 2022 tuluzo 
 
trejnisto: michael boris mandirola

1 enkonduko
Faciligado estas kiam oni “igas ion pli facila”. 
Sed kio estas ‘Faciligado’,  ‘Faciligi’ aŭ ‘Facilig
anto’? La Internacia Faciligista Asocio difinas 
jene:  

La faciliga aliro estas antaŭenigi la engaĝ
iĝon de ĉiuj grupanoj ĉiunivele, subtenante 
diskutojn, kunlaboradon kaj decidfaradon. Tio 
ne nur estas tre havinda kapablo por teamla
borado kaj gvidado; ĝi ankaŭ estas unu el la 
plej defiaj konceptoj, kiu bezonas profundan 
komprenon kaj multe da praktiko. 

Malsamaj faciligstiloj uzeblas malsamcele. 
Ni ekzemple konsideru la Spertulon, la Instru
iston, la Trejniston kaj la Kunsidestron. Ĉiuj 4 
laboras malsammedie sed ĉiuj 4 faciligas.

Kunsidestro estras (faciligas) kunsidon, 
kiel Ĝeneralan Asembleon aŭ grandan plen
kunsidon en organizoj aŭ firmaoj.

Trejnisto estas faciliganto kadre de trejnad
programo.

Instrusto faciligas la lecionojn bazlerneje 
aŭ mezlerneje. 

Spertulo havas specifan konon pri iu temo 
kaj havas multon dirindan.

Se ĉi tiuj stiloj estus en diagramo sur la Xakso 
la gravecon de la Procedo kaj sur la Yakso la 
graveco de la enhavo, videblus la malsama 
influo de enhavo kaj procedo pri la faciligst
iloj. Instruisto pli fokusiĝas pri enhavtransdo
nado (instruado) kaj scienigado de la infanoj 
en la klaso kaj ankaŭ faciligas la procezon. 

Malsame, kunsidestro ne engaĝiĝas pri la en
havo de la diskuto dum kunsido sed fokusiĝas 
pri la procezo (ekz. parollisto, kiu havu parol
vicon, voĉdonproceduro ktp). Tio kompren
eble estas simpla nigroblanka komparo, sed 
ĝi kerne montras la gravecon de diversaj stiloj 
kaj influoj pri enhavo kaj procezo. 

Ni kredas ke la ĉefa tasko de trejnisto estas 
faciligi la lernadon de trejnataro, gravas por 
trejnisto uzi la la grupdinamikon por faciligi 
ĉies lernadon.

2 lernoCeloj
Fine de la sesio, la partoprenantoj devus: 

 ▹ Kompreni la gravecon de spaco kaj pro
cezfaciligado; 

 ▹ Konsciiĝi pri la procezdisvolviĝo en trejn
ado kaj kiel tion faciligi; 

 ▹ Kompreni 2nivelan rilatmastrumadon 
dum trejnadprogramo

 ▹ Analizi rilatdisvolvigon en trejnad
programo tra grupdinamikmodelo; 

 ▹ Rekoni, praktiki kaj apliki malsamajn 
faciligilojn. 

3 rolo de faCiliganTo 
Faciliganto havas duflankan taskon: kompreni 
kaj klarigi la unikan signifon kiun ĉiu ano kons
truas el situacio kaj gvidi la procezon por atingi 
komunan, aŭ socie konstruitan, komprenon.

Faciliganto ne nur kuraĝigas kunlaboran 
problemsolvadon (Maier, 1967), sed ankaŭ 
kreas subtenan etoson kiu favoras malferman 
esploradon kaj signifoserĉadon. Ĝi kuraĝigas 
membrojn esprimi siajn obĵetojn kaj dubojn, 
konsideri malpopularajn alternativojn kaj 
pritaksi ĉiun decidon laŭ la kunaj celoj. Sib
bet (2002) rimarkigas ke faciligantoj bezonas 
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sencigi ĉiujn interagojn, atendojn, emociojn 
kaj informinterŝanĝojn por faciligi la grupan 
procezon. Tial ili bezonas mastrumi komple
ksajn sencofluojn de individuoj al la grupo 
samkiel el la propraj komprenoj.

3.1 faciligisTaj komPeTenToj 
La Internacia Faciligista Asocio (iaf), kies 
misio estas antaŭenigi, subteni kaj evoluigi la 
arton kaj la praktikon de faciligado, difinis la 
esencajn ecojn de profesia faciligisto por helpi 
faciligantojn perfektigi sian praktikon, samkiel 
por servi potencialajn klientojn, klarigante la 
atendojn pri faciligista plenumado. Tio signi
fas difini sciojn, kapablojn kaj sintenojn kiuj 
ebligas efikan funkciadon de faciliganto, esen
can al kiu ajn volas iĝi kompetenta faciligisto 
samkiel al tiuj kiuj serĉas tian servon. En ĉi tiu 
sekcio ni difinos la kernajn kompetentojn de 
faciliganto. 

La kompetentaro, inkluzivante kapablojn, 
scion kaj sintenojn por faciliganto, difinita de 
IAF  jenas: 

 ▹ A. Krei kunlaborajn klientajn rilatojn. 
 ▹ B. Plani taŭgajn grupprocedojn.
 ▹ C. Krei kaj subteni partoprenan medion. 
 ▹ D. Gvidi grupon al taŭgaj kaj utilaj rezultoj. 
 ▹ E. Konstrui kaj prizorgi profesian konon. 
 ▹ F. Modeli pozitivan profesian sintenon. 

A. Krei Kunlaborajn Klientajn Rilatojn
1. Evoluigi laborpartneradojn
2. Dezajni kaj adapti la kandidatiĝojn por ple
numi la klientajn bezonojn 
3. Mastrumi efike plursesiajn eventojn 

B. Plani taŭgajn grupprocedojn
1. Elekti klarajn metodojn kaj procedojn kiuj 
kuraĝigas malferman partoprenadon, engaĝas 
partoprenantojn kaj atingas rezultojn. 
2. Prepari tempon kaj spacon por subteni grup
procedon

C. Krei kaj subteni partoprenan medion
1. Pruvi efikajn, partoprenigajn kaj interperso
najn komunikajn kompetentojn
2. Valorigi kaj agnoskigi diversecon, garanti
ante inkluzivecon
3. Mastrumi grupkonfliktojn
4. Stimuli grupkreemon

D. Gvidi grupon al taŭgaj kaj utilaj rezultoj 
1. Gvidi la grupon per klaraj metodoj kaj pro
cedoj.
2. Faciligi grupan memkonscion pri sia tasko.
3. Gvidi la grupon al konsento kaj deziraj rezultoj. 

E. Konstrui kaj prizorgi profesian konon.
1. Prizorgi konbazon
2. Koni aron da faciligaj metodo
3. Prizorgi profesian elstaron

F. Modeli pozitivan profesian sintenon
1. Praktiki mempritaksadon kaj memkonscion
2. Agi integrece
3. Fidi grupan potencialon kaj modeli neŭtra
lecon

3.2 kernaj ŝTuPoj Por efikaj facilig
anToj 
Efikaj faciligantoj bezonas plenumi la sekvajn 
kernan ŝtupojn… 

3.2.1 Konstrui rilaton
Enkonduku vin mem kaj vian rolon kiel facil
iganto. Certigu al la grupo vian striktan plen
umon de la fundamenta principo de neŭtra
leco. 

3.2.2 Klarigu la faciligan procezon 
Klarigu la decidfaran procezon kaj la solvotro
van proceduron por certiĝi ke ĉiuj sciu ekzakte 
kiel aferoj okazos. Ĉi tiu komuna kompreno 
certigos ke la kunsido/trejnado fokusiĝu pri 
aferoj mandatitaj aŭ konsentitaj kaj ĝi ne ebl
igos al iu partoprenant(ar)o kaperi la kunsidon 
je sia propra tagordo. 

3.2.3 Emfazi ke la procezo estos rezultorientita
Klaru ke por atingi sukcesajn rezultojn, la pro
cezo bezonas fokusiĝii prefere pri problemoj 
kaj solvoj ol pri politiko kaj personecoj. Se la 
diskuto ne estas reguligita kaj fokusita, kelkaj 
individuoj povus deflankiĝi, ronddiskuti, aŭ 
eniri malgravaĵan kaĉon kaj tiel la procezo 
neproduktiviĝus. Povus helpi fokusiĝo pri 
unu afero post la alia, ĉar tio ebligus al la faci
liganto noti la diversajn kontribuojn, resumi 
la plej bonajn ideojn kaj atingi ian konsenton 
antaŭ transiri al la sekva problemo.  

3.2.4 Difini bazan regulojn
Ĝustatempigu la kunsidojn, sekvu konsent
itajn tagordon kaj celojn. Emfazu la gravecon 
eviti akuzajn, fajrigajn kaj insultajn asertojn 
kaj la bezonon klare esprimi opiniojn. Certigu 
ke ĉiu havu la rajton paroli, demandi, malkon
senti, ŝanĝi opinion, estu aŭdata kaj traktata 
kun respekto. Neniu rajtas insulti aliajn aŭ 
saboti la procezon per nepartopreno aŭ pasiv
agresivon. 

3.2.5 Klarigi la celojn kaj celerojn 
Gravas identigi kaj klarigi la celojn la celerojn 
de la grupo. La procezo ne povas antaŭeniri 
krom se la engaĝitaj partioj povas konsenti 
pri kion oni bezonas atingi. 

3.2.6 Mastrumi signifsistemojn
Gravegas ke la faciliganto per diversa aro da 
kapabloj, kiel empatii, pripensi kaj resumi, 
helpu la grupon krei sistemon da komunaj 
signifoj, komprenante ĉiujn individuajn 
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signifstemojn kaj ties similaĵojn kaj malsimi
laĵojn. La rapida interŝanĝo de informoj bezo
nas esti sintezata kaj kristaligata en mastrum
eblaj brikoj por konstrui komunajn signifojn.

3.2.7 Mastrumi grupdinamikojn
Observi la grupdinamikojn, dominantajn 
personecojn kaj interagŝablonojn. Kaptu la 
sencon de emociaj antaŭsignoj kaj oftege 
supervidu la emocian intensecon. La facilig
anto havas la kapablojn por mastrumi poten
cialajn konfliktojn kaj emociajn nivelojn por 
certigi ke la grupdinamiko restu pozitiva kaj 
konstrua.

3.2.8 Instruu kelkajn bazajn kapablojn 
Laŭ la bezonojn de ĉiu grupo, la faciliganto 
povas provizi instrukciojn pri bazaj kapabloj, 
kiel aktiva kaj superaktiva aŭskultado, em
patio kaj dialogo. Kiam la situacio enplektas 
rasan aŭ kulturan konflikton, ankaŭ helpas 
instrui kelkajn bazajn transkulturajn subten
ajn kapablojn. 

3.2.9 Provizi retrokuplojn 
Post ĉiu sesio, necesas iom da tempo por retr
okuplado kaj pripensado. Ĉi tiu ekzerco ser
vas du gravajn funkciojn: ĝi estas memkorekta 
procedo kaj ĝi pruvas spiriton de malfermeco 
kaj pliboniĝdeziro. 

3.2.10 Identigi kaj festi progreson
Identigi kaj festi ĉiu venketon survoje helpas 
gardi pozitivan etoson kaj kreas alsukcesan 
impeton. 

3.2.11 Postraporto
Procezkfine, postraportado helpos pritaksi 
tion kio estis atingita kaj kreas konkludsen
ton. Ĝi estos ankaŭ tempo por kuraci, ripari 
kaj fortikiĝi.

4 faCiligan referenCTabelon
Kiam temas pri grupfaciligon, tri malsamaj 
dimensioj distingeblas. Faciligantoj ne nur 
bezonas prizorgi la efektivan faciligprocezon 
sed gravas ankaŭ spaca kaj homa faciligo. Ĉi 
tiuj tri dimensioj kune konsistigas la faciligan 
Referenctabelon. 

4.1 sPaco
La faciliganto respondecas pri kreo de parto
preninspira medio. Longe antaŭ la komenco 
de la sesio, decidindas pri la fizika aranĝo, la 
emocia medio kaj la celkonscia tagordo por 
atingi la celitajn renkontiĝrezultojn. Spa
caranĝo, kune kun taŭga grupprocezo kaj 
faciligstilo, povas porti vibrantan energion, 
tutecon kaj ekvilibron en grupaj decidoj kaj 
dialogo, honorigi ĉiujn partoprenantojn ig
ante ilin ĉion vidi kaj aŭdi kaj evitante ke, 

male, iu pozicio dominu la tutan diskuton. La 
spaca aranĝo iĝas komforta kaj sekura ujo kie 
faciligitaj diskutoj, konsenta decidfarado kaj 
ambaŭvenkaj solvoj okazas, kreas mastrecon 
kaj engaĝiĝon kaj grupagigas. Ĝia graveco es
tas tia ke efikaj faciligantoj devus ĉiam preni 
la temon por atentegi pri tio. 

Aranĝo: Faciligi la aranĝon signifas zorgi 
pri la formato, la mapigo kaj la divido de la 
ĉambro aŭ de la spaco. Ĉikuntekste gravas la 
grandeco de la ĉambro, la interpozicio de la 
grupanoj (inter si kaj relative al la faciliganto) 
kaj la pozicioj de tabloj kaj vidaĵoj. 

Mediaj Faktoroj: Faktoroj kiel lumo, so
noj kaj odoroj povas influi kunsidon aŭ trej
nadon. Kiel faciliganto vi bezonas konsideri 
ke brua loko (ekz. laŭta muziko aŭ konstrula
boroj apud la kunsidejo) povas perturbi la 
homojn. Faciligantoj devus antaŭcertiĝi ke 
ne estos ĝenegaĵoj kaj reagi kiam ili aperas 
kadre de la procezo, ekzemple paŭze, moviĝe 
aŭ aranĝŝanĝe.

Ĉambro: La ĉambro kiun vi elektas devas 
ĉiel taŭgi; certigu ke ĝi estu sufiĉe granda 
(ekz. por labori en malgrandaj grupoj, por 
interagaj agadoj) kaj ke ĝi havu ĉiujn neces
ajn meblojn (sufiĉe da tabloj, seĝoj, surmuraj 
spacoj). Gravas havi fermitan ĉambron sen 
ajna malatentigaĵo (bruo, odoro, enirantoj). 

Ekipaĵo: Certiĝu ke vi havas ĉemane ĉian 
ekipaĵon kiun vi bezonas – ekzemple paper
tabulon, projekciilon, teknikaĵojn, interreton, 
skribilojn, glupaperetojn. Permesu nur la ne
cesajn teknikaĵojn por la grupo. 

Vidaĵoj: Bona vidigo faciligas al la tuta 
grupo la sekvadon de la diskuto: notu sur 
papertabuloj, provizu temposkemon kaj nom
ŝildojn, vidigu la rezultojn kaj surmurigu ilin.

Etoso: La etoso tre gravas; vi bezonas mal
same prepari se vi celas malformalan kuns
idon kie oni sentas sin tre komfortaj, aŭ foku
sitan laboretoson. La etoson influas la lumo 
(intensa aŭ pala), la ĉambro mem, la mebloj 
(komfortaj foteloj kaj sofoj / laborseĝoj kaj 
labortabloj). 

Lumo: Taglumo kaj intensa lumigo fokus
igas homojn kaj gardas ilin en bonhumoro. 

Akustiko: Certiĝu ke la akustiko de la ĉam
bro bonas, ekz. neniu malatentiga bruo, ĉiu 
povas ĉiun kompreni, mikrofono por grandaj 
grupoj. 

Paŭzoj: Ŝanĝu la medion por la paŭzoj, pro
vizu sufiĉe da manĝaĵetoj kaj trinkaĵoj, faru 
kelkajn energiludojn. 

Aero: Ĉitio ofte forgesiĝas, sed atentu la 
temperaturo kaj malfermu la fenestron, freŝa 
aero gravas por koncentriĝi!

Sidskemoj: La sidskemoj povas influi la 
interagnivelo de la partoprenantoj de kunsido.
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4.2 Procedo 
Informo: Mastrumi informojn kaj provizi la 
ilojn por igi informojn vera kono estas alia 
tasko de faciligantoj. Atentendas lingvo, ek
zemploj kaj rezultoj.

Operacioj: Mastrumi operaciojn signifas la 
decidojn de la faciliganto pri la uzota logistiko, 
la farotaj agadoj kaj la aplikotaj iloj por formigi 
la procedon por produkti la celatajn rezultojn.  

Energio: Mastrumi energion enhavas an
kaŭ la kognajn kaj afekciajn aferojn rilate 
grupdinamikon. Krei  grupsekurecon, zorgi 
pri la rapido, mastrumi konfliktojn, preterpasi 
reziston, kuraĝigi partoprenon kaj praktiki ne
alkroĉiĝon estas esencaj principoj de energi
mastrumado. 

4.2.1 nasku ideojn
Prezentinte la ĉefan defion, temon, la faci
liganto devus uzi teknikojn kiuj kuraĝigas 
malkonverĝan pensadon. Por ideumigi la 
partoprenantojn, kolektu, laŭeble en liberaj 
malfermaj diskuto(j), diversajn opiniojn kaj 
uzi aliajn teknikojn por malpaki la logikon de 
la problemo. 

La ĉefa celo estas naski tiom da ideoj kaj opcioj 
kiom eblas. 

4.2.2 organizu informojn
La faciliganto devus proponi teknikojn kiuj 
organizos la informojn sen juĝi ilin. 

La ĉefa celo estas klare organizi la informojn 
antaŭ ektaksi ilian taŭgecon. 

4.2.3 PrioriTaTigu kaj decidu 
La konverĝpensa fazo celas pritaksi la alter
nativojn, resumi la kernajn punktojn, ordigi 
ideojn laŭ kategorioj, atingi konkludon. 

4.2.4 Plani esTonTajn agojn
Grupdecidfarinte, la faciliganto devas certigi 

ke agadplano estas difinita pri decidplenumado. 

4.2.5 PriTaksi
Procedfermonte, la faciliganto devus certigi 

ke la gruprezultpritakso okazos kaj la facilig
procedo mem estos pritaksita. 

4.2.6 Procedfaciligilaro
Multaj faciligiloj uzeblas trejnkuntekste por 
helpi navigi la diskuton kaj plejeble efikigi la 
vojon de punkto A al punkto B. 

Kelkaj estas vortaj; aliaj estas nevortaj aŭ 
similvortaj iloj. Ĉiuj utilas en la taŭga kuntek
sto kaj kiam modere uzataj – ankaŭ memoru 
ke malsamaj homoj lernas malsamstile, tial 
bona miksaĵo de malsamj iloj devus esti en 
via poŝo! La sekva tabelo estas ekzemplolisto 
de plej uzataj faciligiloj.

Nomo Celo Uzeblo/ekzemplo
Demando Kolekti informojn el la 

grupo
Trejnisto demandas pri antaŭaj 
spertoj pri la temo

Sondo Eltrovi la ĝeneralan 
sintenon/opinion de la 
grupo pri iu temo.

Fingrumi supren/malsupren 
(konsente/malkonsente)

Revortumo Resumi tion kio estis 
dirita.

Trejnisto rediras opinion per 
resumi punkton.

Vortigo Indiki la emocion en la 
mesaĝo.

Trejnisto klarigas ekz. “Kiam vi 
diris ke vi konfuziĝis kaj perdiĝis 
dum la ekzerco, ĉu frustriĝon vi 
sentis?”

Disvolvo Trakti la dezirojn mal-
antaŭ la mesaĝo.

Trejnisto demandas “Se vi ĉiuj 
lacas, ĉu ni paŭzu 10 minutojn?”

Transdono de 
demandoj kaj 
komentoj

Faciliganto ne respon-
decas pri la enhavo

Trejnisto diras “Por tiu demando, 
mi vidas multjan rektajn fingrojn 

– ĉu vi povus…?”
Malantaŭ-
referenco

Sekvi diskutojn kaj ligi 
ideojn

“Ĉi tio ligiĝas ĝuste kun tio kion ni 
estis antaŭe diskutantaj”

Inkluzivo de 
silentuloj

Rekte demandi, doni 
parolvicon.

“Estas kelkaj voĉoj kiujn mi 
ankoraŭ ne aŭdis hodiaŭ – ĉu vi 
volas aldoni vian opinion?”

Aliperspekt-
ivigo

Rigardi la problemon de 
alia angulo

“Do, imagu ke vi havus magian 
bastoneton kiu ebligus al vi...”

Resumo Helpi kompreni kie ni 
estas, klarigi ideojn, ktp.

“Ĝis nun ni parolis pri A, B, C kaj 
nun ni estas ĉi tie.”

Pontado Ligi malsamajn ideojn 
kaj atingi konkludojn

Utilas por konekti punktojn el 
malsamaj trejnaderojn kiuj ne 
ŝajnas havi ajnan ponton.

Voĉo Klarigi ĝin, uzi mal-
saman tonon/silenton/
rapidon

Utilas por evidentigi kelkajn 
punktojn

Okul-
kontakto

Inkluzivi ĉiujn Rigardi ĉiujn grupanojn en la 
okuloj

Atentemo Montri intereson en 
la diskuton – speciale 
atenti komentojn el pli 
silentaj anoj

“Tio estas tre bona punkto, dan-
kon por mencii ĝin!”

Vizaĝespri-
moj

Uzi anstataŭ la voĉon 
(ekz. silenti, daŭrigi, jes, 
ne)

Kapjesi, kapskui, ktp

Silento Uzi postdemande Demandinte restu silenta por 
maksimumigi la impreson

Pozicio/
moviĝo en la 
ĉambro

Sidi en loko de kie ĉiuj 
videblas

“Bonvolu sidi cirkle tiel ke ĉiuj 
povu vidi la okulojn de ĉiuj aliaj”

Malatentig-
kutimoj

Eviti Nazgrati, harbukligi, liptuŝi
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4.2.7 PreParado
Robert Pike proponis la ses Pj de efektiva pre
zentado: “Taŭga preparado kaj praktiko anta
ŭevitas malbonan plenumon” (angle: “Proper 
Preparation and Practice Prevent Poor Perfor-
mance”). Surbaze de tio Jeff Bracken evoluigis 
siajn ok Pj por efika faciligadplanadon kaj 
faciligadpreparadon. 

Faciliga laboro estas relative defia kaj umas 
urĝojn, lastminutajn ŝanĝojn, neantaŭvidebl
ajn grupdinamikevoluojn kaj aliajn surpriz
ojn; en tiaj situacioj faciligisto reagu flue kaj 
flekseble. Sistemeca aliro al planado kaj pre
parado de faciligado, povas helpi faciliganton 
zorgi kun tiaj realaĵoj, daŭre plibonigante ple
numon kaj kreskigante la valoron provizatan 
al klientoj. 

La ok Pj kaj la dekoj da praktikaj konsiloj 
kaj teknikoj kiujn ili enhavas, helpos faciligi 
la planadon kaj preparadon de faciliganto kaj 
kreskigos la personan efikecon de faciliganto.

Sekvas supervido de la aliro: 

 ▹ Perspektivo – evoluigi komprenon de la 
klientaj organizo kaj agsituacio por en
kuntekstigi la faciligan projekton.

 ▹ Celo (Purpose) – klarigi la bezonojn kaj 
la atendojn de la kliento kaj de ĝiaj inte
resportantoj.

 ▹ Homoj (People) – konsideri demografion 
kaj dinamikon de la interesportantoj.

 ▹ Produkto – difini la specifan laborprodu
kotn, enhavon kaj formaton por kongrui 
kun la klientpostuloj. 

 ▹ Loko (Place) – antaŭtrakti kaj mastrumi 
la detalojn kaj la logistikon de la renkon
tiĝejo.

 ▹ Procedo – adapti procedplanadon, mate
rialojn kaj pritaksado de la faciligado laŭ 
la klientaj perspektivo, celo, homoj, pro
dukto kaj loko.

 ▹ Praktiko – revizii proceddokumentadon 
kaj materialojn kaj provludi vian liver
adon.

 ▹ Persona preparado – esti mense, emo
cie kaj korpe preta plenumi kaj atenti pri 
via longperspektiva persona kaj profesia 
evoluo.

4.3 homoj  
Emocioj: Faciliganto bezonas senti la emoci
ojn de la faciligatoj. Kompreni kaj konsideri 
individuajn kaj grupajn emociojn povas helpi 
la faciliganton plejbone faciligi la kunsidon. 
Antaŭagado kaj interveno nepregas kiam 
individuo aŭ la grupo endanĝerigas la kun
sidefikecon.  

Rilatoj: La rilatoj (profesiaj kaj privata) inter 
la malsamaj homoj en la kunsido – sed ankaŭ 
la rilato al la temo – influas la faciligan pro
cezon. Laŭeble tiuj rilatoj traktindas antaŭ la 

kunsido por certigi bonan fluon kaj eviti kom
plikaĵojn dum la procezo.  

Engaĝiĝo: La faciliganto devas atenti pri ĉies 
engaĝiĝo. La aktivnicelo dependas de la ener
ginivelo, personeco kaj graveco de la temo de 
la individuoj. 

☞ kromaj legaĵoj  

Se vi volas evoluigi vian konon pri ĉi tiuj dokumentoj, jen kelkaj re-
ferencoj el kiuj ĉerpis la trejnsesio: 

books
Facilitation Toolbox, Angela Scaueru & Herve Tunga 
Basic Facilitation skills, The American Society for Quality  
The IAF Handbook of Group Facilitation, Sandy Schuman 
Facilitation Basics, Donald V. McCain & Deborah D. Tobey 
The Facilitator’s Pocketbook, John Townsend & Paul Donovan
The Trainer’s Pocketbook, John Townsend
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lernsTiloj
gvidanto kaj skribinto de la liveraĵo: sabi 
 
dato: la 21-an de junio, 2021 
 
horo: 09:00–12:30 (3 horoj + 30 min.  
da paŭzo)

la Celo:
 ▹ Kompreni la gravecon de la lernado de 

plenkreskuloj
 ▹ Esplori la diversajn ŝtupojn de la Lerna 

Cirklo kaj ĝiajn modifitaj versiojn
 ▹ Lerni kaj esplori du diversajn lernostilo

modelojn

labormaTerialo: 
https://drive.google.com/file/d/0B_QerXTZ
3H8MDQ3LVZRQ3dsNm8/view

akTivaĵo: Elekti volontulon, kiu faros resu-
mon en la fino de la trejnado.

 
1. Trejnado/insTruado 

[a] Oni povas demandi la grupon pri la sek-
vaj kaj kolekti ideojn: 

 ▹ Kio estas la diferenco inter instruado kaj 
trejnado?

(La respondo estas en la tabelo malsupre)

diferenCoj inTer insTruado  
kaj Trejnado

Instruado Trejnado

Instruado estas transdono de 
scioj kaj konceptoj, ĝi estas 
akademia aliro al lernado.

Trejnado estas praktika interŝanĝo de 
kapabloj kaj scioj por plibonigi la rezul-
tojn/finajn aktivaĵojn/trejnadojn de la 
trejnatoj.

Instruado ĝenerale okazas en 
klasĉambra medio.

Trejnado ĝenerale okazas en la laborme-
dio aŭ sportejo.

Instruistoj estas trejnitaj por 
instrui en istruaj institucioj.

Trejnistoj ofte estas mentoroj en la labo-
rejo, kiuj havas la kompetentecon/scion/
sperton por oferti sian helpon.

Vortigo Indiki la emocion en la mesaĝo.
Instruado donas al lernantoj 
novan scion.

La celo de trejnistoj ĝenerale estas aldoni 
kapablojn al ekzistantaj scioj.

Instruistoj raportas kaj retroku-
plas pri la lernantoj por kontroli 
ilian progreson.

Trejnistoj ricevas retrokuplon de la 
partoprenantoj por plibonigi sian ontan 
trejnsesion.

Instruado estas pli ĝenerala. Trejnado koncentriĝas je specifaj kapabloj.

2. lernado de plenkreskuloj 

[a] Metu sur la muron la paperojn: plen-
kreskuloj kaj infanoj. Poste en du grupoj 
ili pridiskutu: Kio estas la diferenco inter la 
lernado de plenkreskuloj kaj infanoj? Unu 
grupo prezentu, la dua aldonu. Fine vi kiel 
trejnisto eligu la plej signifajn:

lernoProcezo de Plenkreskuloj
 ▹ pli memgvidemaj
 ▹ ili atendas, ke la lernado havu iun sencon
 ▹ ili volas scii, kia estas la utileco, do kiel kaj 

en kiuj situacioj ili povas apliki la lernit
aĵojn en sia propra vivo.

 ▹ ili kapablas pli persone engaĝiĝi kaj el
porti pli pro sia pli granda spertaro

[a] La samaj du grupoj diru pri tio, kiel ili 
prezentus ekz. la novajn kronvirusajn regu-
lojn en firmao kaj kiel por infanoj de 8 jaroj, 
por ke tio estu efika?

Dum trejnado de plenkreskuloj gravas, ke oni 
trejnu tiel, ke la trejnatoj lernu ankaŭ spert
ante ion (ne nur legante, aŭskultante ktp.).

[a] Demandu la partoprenantojn, kio estas 
laŭ ili grava, se ni volas, ke ili lernu spert-
ante? Respondante la demandon ni trairas 
al la 5 kolonoj de “lernado per spertoj”.

3. la 5 kolonoj de “lernado per 
sperToj”:

1) Ĝi devus doni / permesi ekhavi pozitivan 
emocian sperton

2) Ĝi devus doni multsensan stimuladon 
kaj ion novan
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3) Ĝi devus esti diversa kaj ĝi devus enhavi 
elekteblojn
4) Ĝi devus permesi aktive partopreni kaj 
kunlabori
5) Ĝi devus okazi en neoficialecaj cir
konstancoj

La celo ĉiam estas: la TrejniToj memoru 
Pri la informoj! Por kompreni kiel atingi 
tion, prezentatas la Funelo de lernado de Ed
gar Dale (1900–1985)

[akTivaĵo] La grupoj devas rekrei la funelon 
sen vidi ĝin antaŭe. Ili ricevas la preskaŭ 
malplenan funelon (1-a bildo dekstre).

ili riCevas paperpeCojn:
 ▹ kun la procentaĵoj: 10, 20, 30, 50, 70, 90.
 ▹ kun la vortoj: AKTIVE, PASIVE
 ▹ kun la vortoj: legiTaĵoj, aŭdiTaĵoj (2), 

vidiTaĵoj (2), diriTaĵoj, fariTaĵoj 

Ili devas meti la paperfoliojn al la ĝusta loko.  
 
aTenTu! La tasko por iuj estas malfacila, 
kontrolu, ĉu ili bone komprenas kaj faras la 
taskon.
Poste ni montru la bonan solvon, sed sen la 
mezaj ekzemploj (2-a bildo dekstre).

Post tio ĉi diru al ili, ke ili enskribu ekzem-
plojn. Poste priparoli la ekzemplojn de la 
grupoj, eventuale aldoni iujn.
Poste ni povas montri la finan version, ili 
certe trovos ankoraŭ aliajn bonajn ekzem-
plojn (3-a bildo dekstre)

Gravas emfazi: la procentaĵoj kaj la limoj ne de
vas esti strikte komprenitaj, la limoj estas svagaj 
(oni ne devas kompreni ilin kiel precizajn).
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   4. la lernoCirklo de kolb
 ▹ David A. Kolb (1939)
 ▹ teoriisto pri edukado
 ▹ publikigisto pri lernado per spertoj

[Praktikaĵo] En la praktiko ni komencas sur-
meti sur la muron la tutan cirklon peceton 
post peceto klarigante ĉion.

Ni komencas de “konkreta sperto (sentoj)”, ni 
metas sagon, poste “reflekta observado (rigar
dado)” ktp. Metinte la kvar eksterajn pecojn 
kaj la sagojn, ni povas diri:

La grafikaĵo (dekstre) interalie montras la 
etapojn de lernado per spertoj, kiujn ĉiuj ni 
trairas: “hazardaj aŭ konkretaj” spertoj donas 
bazon por “observoj kaj pripensoj”. “Observoj 
kaj pripensoj” strukturiĝas en “abstraktajn 
konceptojn” produktantajn novajn emojn al 
agoj, kiuj povas esti “aktive testitaj, do vive 
provitaj” tiel kreinte novan sperton.

[a] Ni donas al ili la jenan taskon:
http://www.bunbury.wa.gov.au/pdf/en-
vironment/u472/Appendix%2019%20
U472%20Community%20Facilitator%20
Kolb%20Questionnaire%20Final.pdf

la Traduko de la Tasko:
Cirkligu la numerojn de tiuj asertoj, kiuj pris
kribas vin! Fari la teston daŭras ĉ. 15 minut
ojn. Vi devas esti sincera, nur tiam vi ekscios 
la veran rezulton. Ne estas bonaj aŭ malbonaj 
respondoj. Neniu kontrolos viajn respondojn. 
Se vi devas pensi pri ekzempla situacio, pensu 
pri situacio, kiam vi kunlaboris kun aliaj! El
ektu simple laŭ via unua sento, ne tro pensu.

1. Mi havas fortajn imagon pri tio, kio estas 
ĝusta kaj malĝusta, bona kaj malbona.
2. Mi ofte agas sen konsideri la eblajn konse
kvencojn.
3. Mi emas solvi problemojn paŝon post paŝo.
4. Mi kredas, ke formalaj proceduroj kaj poli
tiko limigas homojn.
5. Mi kutime diras tion, kion mi pensas, simple 
kaj rekte.
6. Mi ofte trovas, ke agoj bazitaj sur sentoj 
estas tiel solidaj kiel tiuj bazitaj sur zorgema 
pensado kaj analizo.
7. Mi ŝatas la specon de laboro, kie mi havas 
tempon por ĝisfunda preparado kaj efektivigo.
8. Mi regule pridemandas homojn pri iliaj baza 
aliro al la mondo.
9. Plej gravas, ĉu io funkcias praktike.
10. Mi aktive serĉas novajn spertojn.
11. Kiam mi aŭdas pri nova ideo aŭ aliro, mi tuj 
ektrovas kiel apliki ĝin praktike.
12. Mi estas disciplinema, ekz. mi sekvas pri
pensitan dieton, mi faras regule ekzercojn, mi 

ŝatas fiksan rutinon ktp.
13. Mi sentas fieron post ĝisfunda plenumo de 
laboro.
14. Mi kutime havas pli bonan rilaton kun lo
gikemaj, analizemaj homoj kaj malpli bonan 
kun spontaneaj, “neraciaj” homoj.
15. Mi zorgas pri tio, kiel kiel prilabori dat
umojn kaj evitas tuj konkludi.
16. Mi ŝatas decidi zorge pripensinte multajn 
alternativojn.
17. Min allogas pli novaj, nekutimaj ideoj ol 
praktikaj.
18. Mi ne ŝatas malorganizitajn aferojn kaj pre
feras vidi iun ŝablonon.
19. Mi akceptas iujn procedojn kaj regularojn, 
kondiĉe ke mi rigardas efikon en tio.
20. Mi ŝatas, se la aferoj okazas laŭ miaj ĝe
neralaj principoj, de mi akceptitaj normoj aŭ 
kredoj.
21. En diskutoj mi ŝatas rekte iri al esenco.
22. En laboro mi estas distancema kun la kolegoj.
23. Mi ĝojas pro iu nova defio.
24. Mi ŝatas amuzajn, spontaneajn homojn.
25. Mi zorge atentas detalojn antaŭ ol veni al 
konkludo.
26. Por mi malfacilas produkti ideojn bazitajn 
je impulsoj.
27. Mi ŝatas tuj paroli pri la esenco.
28. Mi ne ŝatas tuj konkludi.
29. Mi preferas havi kiom eble plej multe da 
informfontoj.
30. Homoj, kiuj ne sufiĉe serioze agas, kutime 
iritas min.
31. Mi aŭskultas la vidpunktojn de aliaj 
homoj antaŭ ol prezenti mian propran vid
punkton.
32. Mi emas esti sincera pri tio, kiel mi fartas.
33. Dum diskutoj mi ĝuas rigardi la engaĝiĝon 
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kaj la intrigojn de la aliaj partoprenantoj.
34. Mi preferas partopreni en eventoj spon
tanee, flekseble ol antaŭplani aferojn antaŭe.
35. Mi ŝatas diagramojn, planojn.
36. Maltrankviligas min, se mi devas rapidigi 
laboron por plenumi tempolimon.
37. Mi emas juĝi la ideojn de homoj laŭ iliaj 
praktikaj meritoj.
38. Trankvilaj, pensemaj homoj maltrankvil
igas min.
39. Min iritas homoj, kiuj volas hastigi la aferojn.
40. Estas pli grave ĝui la nunan momenton ol 
pensi pri pasinto aŭ estonto.
41. Mi pensas, ke decidoj bazitaj sur zorgema 
analizo de ĉiuj informoj estas pli bonaj ol tiuj 
bazitaj sur intuicio.
42. Mi emas esti perfektisto.
43. En diskutoj mi kutime produktas multajn 
spontaneajn ideojn.
44. En renkontiĝoj mi proponas praktikajn, re
alismajn ideojn.
45. Plej ofte reguloj estas rompotaj.
46.   Mi preferas retiriĝi de situacio kaj kon
sideri ĉiujn perspektivojn.
47. Mi ofte vidas malkonsekvencojn kaj mal
fortojn en la argumentoj de aliaj homoj.
48. Fakte mi parolas pli ol mi aŭskultas.
49. Mi ofte povas vidi pli bonajn, pli praktikajn 
manierojn fari aferojn.
50. Mi pensas, ke skribaj raportoj devas esti 
mallongaj kaj fokusantaj je la esenco.
51. Mi kredas, ke racia, logika pensado 
garantias sukceson.
52. Mi pli ŝatas diskuti specifajn aferojn kun 
homoj anstataŭ partopreni en socia diskuto.
53. Mi ŝatas homojn, kiuj aliras aferojn real
isme anstataŭ teorie.
54. En diskutoj mi senpacienciĝas pri sensig
nifaj aferoj, mi „malfloras”.
55. Se mi havas raporton por verki, mi emas 
produkti multajn projektojn antaŭ ol decidi 
pri la fina versio.
56. Mi emas provi aferojn por vidi ĉu ili prak
tike funkcias.
57. Mi emas atingi respondojn per logika aliro.
58. Mi ĝuas esti tiu, kiu multe parolas.
59. En diskutoj, mi ofte trovas, ke mi estas re
alisto, mi kutime redirektas la homojn al la 
realaĵo.
60. Mi ŝatas pripensi multajn alternativojn 
antaŭ ol decidi.
61. En diskutoj kun homoj mi ofte trovas, ke mi 
estas la plej senpasia kaj objektiva.
62. En diskutoj mi preferas esti pli timema ol 
ekgvidi kaj parolegi.
63. Mi ŝatas povi rilati aktualajn agojn al pli 
longtempa pli granda bildo.
64. Kiam aferoj fiaskas, mi volonte rifuzas tion 
kaj transformi tion al sperto.
65. Mi emas rifuzi sovaĝajn, spontaneajn ide
ojn, ĉar ili estas nepraktikaj.

66. Plej bone estas zorge pripensi antaŭ ol agi.
67. Kutime mi aŭskultas anstataŭ paroli.
68. Mi kelkfoje estas akra kun homoj, por kiuj 
malfacilas adopti logikan aliron.
69. Plej ofte la celo justigas la rimedojn.
70. Min ne ĝenas vundi la sentojn de homoj, se 
tio helpas la efikecon de la laboro.
71. Kiam oni diris al mi kian celon kaj planon 
mi devas plenumi, mi sufokiĝas.
72. Mi estas kutime unu el la homoj, kiuj viv
igas amuzkunvenon.
73. Mi pretas fari ĉion ajn por ke la laboro estu 
preta.
74. Mi rapide enuas pri metoda, detala laboro.
75. Mi fervore esploras la bazajn supozojn, 
principojn kaj teoriojn, kiuj fine subtenos 
mian agadon.
76. Min ĉiam interesas, kion pensas homoj.
77. Mi preferas, ke kunsidoj okazu laŭ metodaj 
planoj, konforme al difinita tagordo.
78. Mi preferas eviti subjektivajn kaj neklarajn 
temojn.
79. Mi ĝuas la dramon kaj eksciton de kriza 
situacio.
80. Homoj ofte trovas min nesentema pri iliaj 
sentoj.

Tiel ili mem komprenos kiu tipo ili estas.
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Ni donas la duan parton, kaj ili vidu siajn 
preferojn.
 
Ili grupiĝu laŭ siaj preferoj (aŭ/kaj siaj fortaj 
preferoj).

Vi kiel trejnisto donu al la grupoj la subajn 
priskribojn. Ili legu pri sia grupo. Poste ĉiu 
grupo prezentu sian kaj povas rakonti ankaŭ 
pri la propraj spertoj!

la informoj sur la PaPeroj PosT solvi 
la TesTon esTos:

Reflektemulo (sentado kaj rigardado): Ĉi tiuj 
homoj povas rigardi aferojn laŭ malsamaj vid
punktoj. Ili estas sentemaj. Ili preferas rigardi 
prefere ol fari, emante kolekti informojn kaj 
uzi imagon por solvi problemojn. Observinte 
konkretajn situaciojn ili vidas la aferojn de 
pluraj malsamaj vidpunktoj. Ili nomiĝas “re
klektemuloj” (laŭ Kolb “Diverĝemuloj”, sed 
ĉi tiun nomon mi trovas nekomprenebla por 
Esperantistoj), ĉar ili produktas pli bonajn re
zultojn en situacioj, kiuj postulas kreadon de 
ideoj, ekzemple dum “kuncerbumado” (brain
storming).

reflekTemuloj volas havi multajn paŭz
ojn por legi kaj diskuti. Ili plej bone lernas de 
agadoj kie;

 ▹ Estas ebloj observi kaj konsideri;
 ▹ Estas forta elemento de pasiva partopreno 

kiel aŭskulti parolanton aŭ spekti film
eton;

 ▹ Estas tempo por pripensi antaŭ devi agi 
aŭ kontribui;

 ▹ Estas eblo por esplorado kaj estas eblo 
analizi problemojn iom pli profunde;

 ▹ Ili povas revizii tion, kio okazis;
 ▹ Ili kapablas produkti raportojn, kiuj zorge 

analizas situacion aŭ problemon;
 ▹ Estas interagado kun aliaj sen iuj riskoj, 

ke fortaj sentoj aperas;
 ▹ Ili povas ĝisfine esprimi sian vidpunkton 

eĉ sub premo.

Teoriemulo (rigardas kaj pensas) – Li/ŝi pre
feras koncizan logikan aliron. Ideoj kaj kon
ceptoj pli gravas ol homoj. Ĉi tiuj homoj postu
las bonan klaran klarigon anstataŭ praktikon. 
Ili elstaras pri komprenado de ampleksaj in
formoj kaj organizado de ili en klara logika for
mato. Teoriemuloj ne tro interesiĝas pri homoj, 
ili plie interesiĝas pri ideoj kaj abstraktaj kon
ceptoj. Ili preferas logike solidajn teoriojn al 
aliroj bazitaj sur praktika valoro.

TeoriisToj volas havi liveraĵojn, ion por 
forpreni kaj studi. Ili plej bone lernas de ag
adoj kie:

 ▹ La lernado formas parton de koncepta 
tuto, kiel ekzemple modelo por teorio;

 ▹ Estas tempo por esplori la interrilaton 
inter la elementoj;

 ▹ Ili povas esplori la teorion kaj metodaron 
sub la esplorata temo;

 ▹ Ili ŝatas esti intelekte streĉitaj.
 ▹ Ili havas klaran kaj evidentan celon por 

agi;
 ▹ Estas dependeco inter racieco kaj logiko 

en ilia kazo;
 ▹ Ili povas analizi situaciojn kaj poste ĝe

neraligi siajn rezultojn;
 ▹ Ili povas kompreni kompleksajn situa

ciojn.

Pragmatulo (pensas kaj faras) – Ili kapablas 
solvi problemojn kaj uzos siajn lernitaĵojn por 
trovi solvojn en praktikaj aferoj. Ili preferas 
teknikajn taskojn, kaj ili malpli interesiĝas 
pri homoj kaj interhomaj aspektoj. Pragmet
uloj plej bone trovas praktikajn uzojn de ideoj 
kaj teorioj. Ili povas solvi problemojn kaj fari 
decidojn trovinte solvojn al demandoj kaj pro
blemoj. Ilin pli allogas teknikaj taskoj kaj pro
blemoj, sociaj aŭ interhomaj aferoj/problemoj.

PragmaTuloj volas ŝpari tempon, uzi la 
pli rapidan vojon, ili ŝatas ricevi konsiletojn. 
Ili plej bone lernas de agadoj kie:

 ▹ Estas klara ligo al iu problemo en ili si
tuacio;
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 ▹ La materialo estas direktita al teknikoj, 
kiuj faciligas ilian laboron;

 ▹ Ili kapablas praktiki tion, kion ili lernis;
 ▹ Ili povas rilati al sukcesa rolmodelo;
 ▹ Ili havos multajn ŝancojn por efektivigi la 

lernitaĵojn;
 ▹ La ligoj inter la lernataĵoj kaj la praktiko 

estas evidentaj, la lernitaĵojn ili facile 
uzas en sia laboro;

 ▹ Kio estas farita estas praktika same kiel 
ellabori agadplanojn aŭ provi teknikojn 
aŭ procedurojn.

Aktivemulo (faras kaj sentas) – Ili estas tre 
"praktikaj", ili bazas siajn agojn je intuicio, pli 
malofte je logiko. Ĉi tiuj homoj uzas analizon 
de aliaj homoj, kaj preferas eliri praktike, laŭ 
spertoj. Ili ŝatas novajn defiojn kaj spertojn, 
kaj realigi planojn. Ili ofte agas laŭ interna 
instinkto prefere ol logika analizo. Ili emas fidi 
aliajn pri informoj ol mem fari sian propran 
analizon.

akTivemuloj volas praktikajn taskojn kaj 
tre malmultan teorion. Ili plej bone lernas de 
agadoj kie:

 ▹ Novaj spertoj estas emfazitaj;
 ▹ La fokuso estas sur la nuntempo kaj pri 

farado de agadoj kiel ludoj, solvado de 
problemoj, simuladoj;

 ▹ Estas multe da agado kaj ekscito;
 ▹ Ili povas gvidi kaj esti en la centro;
 ▹ Iliaj ideoj generiĝas sen zorgo pri prakti

kaj limoj;
 ▹ Ili ne timas defiojn kaj riskadon;
 ▹ Ili ŝatas solvi problemojn en grupoj.

[a] Demandi: ĉu estas iu kiu ne konsentas 
pri sia engrupigo? Kial? Aŭ la testo bone 
montras la rezultojn?

Finaj aldonaj komentoj:
 ▹ La cirklo helpas kompreni, kiu estas la 

lernometodo de la celpersonoj (lernantoj, 
trejnatoj) kaj de nia propra.

 ▹ Tiel oni povas pli bone plani la trejnadon. 
Ĉiu persono estas iom de ĉiu grupo, sed 
ĉiuj havas siajn preferencojn de ler
nomaniero.

 ▹ Plej multaj homoj klare montras klarajn 
fortajn preferojn por unu lernostilo, sed 
tamen ĉiuj havas iom el ĉiuj kategorioj

 ▹ La kapablo uzi aŭ ŝanĝi inter malsamaj 
stiloj estas malfacile kaj nenature por 
multaj homoj.

 ▹ Memoru pretigante la trejnadon, ke aliaj 
homoj ne nepre lernas en la sama mani
ero kiel vi, do la trejnado devas enhavi ion 
por ĉiuj.

5. la modelo vas – lernosTiloj (vid-
emulo, aŭdemulo, sperTemulo)

[p] Ni algluu al la muro la jenajn tri bildojn 
kaj la tri vortojn: aŭda, vida kaj spertema.

[a] 1) Ni donu al ili teston por fari pri si: https://www.businessballs.
com/freepdfmaterials/vak_learning_styles_questionnaire.pdf 

Antaŭe ni diru, ke la respondoj a) estas videmuloj, la respondoj b) estas 
aŭdemuloj kaj la C) speratmuloj. Do la dua plej grava tasko estas, ke ili 
vidu jam la ekzemplojn!  
 
diri pri Tio!

la Traduko de la TesTo:

1. Kiam mi devas uzi iun novan elektrikaĵon/ilon:
a) Mi unue legas la instrukciojn.
b) Mi aŭskultas, kion diras iu, kiu jam uzis ĝin.
c) Mi simple komencas uzi, kaj mi vidos.
 
2. Kiam mi bezonas orientiĝi en tereno, kutime mi:
a) rigardas la mapon
b) demandas aliajn kaj atendas parolan respondon
c) lasas min sekvi de instinktoj, testado, eble mi uzas kompason
 
3. Kiam mi kuiras novan pladon, kutime mi:
a) sekvas skribitan recepton
b) vokas al iu por demandi pri la detaloj
c) sekvas miajn instinktojn
 
4. Kiam mi instruas al iu ion novan, tiam mi:
a) mi skribas al li/ŝi kion fari
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b) parole mi klarigas
c) mi montras unue, kaj poste lasas ŝin/lin provi
 
5. El la sekvaj mi plej ofte diras (en iu ajn lingvo):
a) Vidu, kiel mi faras.
b) Aŭskultu, mi diros al vi
c) Provu
 
6. Dum mia libera tempo mi plej ĝuas:
a) iri al muzeoj kaj galerioj
b) aŭskulti muzikon kaj paroladi kun miaj amikoj
c) sportumi aŭ fari iun manlaboron
 
7. Kiam mi iras aĉeti vestaĵojn, mi kutimas:
a) imagi kiel mi aspektus en ili
b) diskuti kun vendisto
c) surprovi ilin
 
8. Kiam mi elektadas inter somerumebloj, tiam mi:
a) legas multe da broŝuroj
b) aŭskultas la rekomendojn de la amikoj
c) imagas min tie
 
 
9. Se mi planus aĉeti novan aŭton, mi:
a) legus pri opinioj en gazetoj kaj en la reto
b) diskutus kun miaj amikoj pri la temo
c) mi teststrias sufiĉe multe da aŭtoj
 
10. Kiam mi provas alproprigi novan kapablon, mi plej ŝatas:
a) rigardi kion la instruanto faras
b) priparoli kun la instruanto ekzakte kiel mi devus fari tion
c) mi provas fari ĝin, kaj ni vidos kiel tio iros
 
11. Kiam mi elektas manĝaĵon el la manĝokarto, mi kutime:
a) imagas la manĝaĵon kaj pensas kiel ĝi aspektos
b) mi pripensas la opciojn en mia kapo aŭ priparolas kun 
mia kunulo
c) mi imagas kiel la manĝaĵo gustos
 
12. Kiam mi aŭskultas muzikon de iu bando, mi ne povas
a) ne imagi ilin kaj la publikon
b) ne aŭskulti bone la tekston kaj la ritmon
c) ne moviĝi kune kun la muziko
 
13. Kiam mi koncentriĝas, plej ofte mi:
a) fokusiĝas je la vortoj kaj bildon antaŭ mi
b) diskutas la problemon kaj la eblajn solvojn kun mi mem 
en mia kapo
c) iom iradas, ludas kun skribilo, tuŝas aferojn
 
14. Mi elektas meblojn laŭ tio ĉu:
a) mi ŝatas iliajn kolorojn kaj aspekton
b) mi konvinkas min kion diras la vendisto
c) plaĉas al mi la materialo tuŝinte ĝin aŭ ĉu ĝi estas kom
forta
 
15. Mia unua rememoro de mia vivo estas, ke:
a) rigardas ion
b) oni parolas al mi
c) mi faras ion

16. Kiam mi estas malpacienca,
a) mi imagas la plej malbonajn scenaĵon
b) mi parolas en mia kapo pri tio kio malpaciencigas min 
plej
c) mi ne povas sidi en unu loko, mi moviĝetas, mi rondir
adas
 
17. Mi kutimas eksenti bonajn sentojn pri homoj pro tio
a) kiel ili aspektas
b) kion ili diras al mi
c) kian senton ili vekas en mi
 
18. Kiam mi devas resumi materialon por ekzameno, mi 
ĝenerale:
a) faras multe da resumaj notoj kaj diagramoj
b) mi laŭtlegas miajn notojn sola aŭ kun aliaj homoj
c) imagas min farantan la agon aŭ kreante ion surbaze de 
la lernitaĵo
 
19. Kiam mi klarigas ion al iu:
a) mi montras/demostras al ili la eseoncon
b) mi parole eksplikas la aferon en diversaj manieroj ĝis 
ili ekkomprenas
c) kuraĝigas ilin tamen agi kaj gvidi ilin dum ili spertas 
la aferon
 
20. Mi tre amas:
a) rigardi filmojn, fotojn, artaĵojn aŭ observi homojn
b) aŭskulti muzikon, radion aŭ paroli kun amikoj
c) sporti, manĝi bonkvalitajn manĝaĵojn, drinki vinon kaj 
danci
 
21. La plejmulton de mia libera tempo mi pasigas:
a) rigardante televidon
b) parolante kun amikoj
c) farante fizikajn ekzercojn aŭ preparante ion
 
22. Kiam la unuan fojon mi ekhavas kontakton kun iu ĝis 
tiam nekonata:
a) mi preferas renkontiĝi persone
b) mi preferas telefonalvoki
c) mi provas krei kontakton inter ni darante ion alian, ekz. 
aktivaĵon aŭ vespermanĝante kune
 
23. Unue mi faras rimarkojn en mia kapo pri novaj homoj 
rilate al ili:
a) aspekto kaj vestaĵoj
b) voĉo kaj parolmaniero
c) starmaniero kaj movoj
 
 
24. Kiam mi estas kolera,
a) mi revidebligas en mia kapo kio kolerigis min
b) altigas mian voĉon kaj diras kiel mi sentas min
c) frapas la pordon, ĵetas aferojn, mi fizike demonstras 
mian koleron
 
25. Mi plej facile memoras
a) vizaĝojn
b) nomojn
c) aferojn, kiujn mi faris kun la koncerna persono
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26. Mi pensas, ke mi plej rapide rimarkas ke iu mensogas, se
a) tiu ne volas rigardi en miajn okulojn
b) ties voĉo ŝanĝiĝas
c) se ili ridetigas min
 
27. Kiam mi renkontas malnovan amikon:
a) Mi diras „Bone vidi vin”
b) Mi diras „Bone aŭdi pri vi”
c) Mi prakumas tiun, aŭ prenas ties manon
 
28. Mi plej bone memoras aferojn
a) skribante notojn
b) eldirante la aferojn laŭte, ripetante la ĉefpunktojn en mia 
kapo
c) farante kaj praktikante la aktivaĵon kaj imagante ĝin fa
ritan
 
29. Kiam mi reklamacias, mi preferas:
a) skribi leteron/retmesaĝon
b) telefone fari tion
c) reportante aŭ resendante la aferon al la vendejo
 
30. Mi kutime diras:
a) Klaras por mi, kion vi diras.
b) Mi aŭdas, ke…
c) Mi scias, kiel vi sentas vin

Farinte la teston ili ekscios pri si, ĉu ili estas aŭdaj, vidaj 
aŭ spertemaj. Se oni havas plej multe de la respondoj a) 
tiukaze oni estas videmulo; b) aŭdemulo; c) spertemulo.
 2) Poste ni demandu ilian opinion/spertojn, ĉu ili konsentas.
 3) Poste ni kreu 3 grupojn: unu estos la aŭdaj kune, la 
dua la vidaj la tria la spertemuloj (se estas tro malmulte 
da spertemuloj, ni simple kreos trian miksitan grupon). 
En la mezo de la ĉambro sur tablo ni metas la tute dispec-
igitajn partojn de la subaj priskriboj de videmuloj, aŭdem-
uloj kaj spertemuloj. Ĉiu grupo mem elektu siajn pecetojn. 
Poste ĉiu grupo resumu pri si!

Vidaj:
 ▹ Vidaj lernantoj lernas vidante…
 ▹ Ili multe atentas korpan lingvon kaj vizaĝesprimon por 

plene kompreni la enhavon de mesaĝo.
 ▹ Ili eble pensas en bildoj
 ▹ Ili plej bone lernas per vidaj ekranoj inkluzive de: di

agramoj, ilustritaj lernolibroj, filmetoj kaj folietoj.
 ▹ Dum trejnado ili ofte preferas fari detalajn notojn por 

povi pli sukcese kompreni la lernindaĵon.
 ▹ Ili facile kaj volonte uzas: grafikaĵojn, diagramojn, ilus

traĵojn aŭ aliajn vidajn helpilojn; skizojn, tagordojn, 
informilojn, liveraĵojn, alglupaperetojn

Aŭdaj:
 ▹ Aŭdaj lernantoj lernas aŭskultante.
 ▹ per parolaj prelegoj, diskutoj, eldirante aferojn kaj aŭs

kultante tion, kion aliaj havas por diri.
 ▹ Ili ankaŭ interpretas la signifojn de parolelementoj kiel 

voĉtono, tonalteco, rapideco kaj aliaj nuancoj.
 ▹ Skribaj informoj ofte havas malmultan signifon ĝis 

kiam ili aŭdas ilin.

 ▹ Ili profitas legante tekstojn laŭte aŭ voĉregistrante sin 
kaj reaŭskultante sin.

 ▹ Por integri ĉi tiun stilon en la lernan medion, vi povas: 
komenci prezenti novan materialon per mallonga klar
igo pri okazos, fini per resumo de tio, kio estis prezentita

 ▹ Vi povas uzi la Sokratan metodon (demandante ilin, lasi 
paroli ilin, ne montrante la bonan solvon, sed montr
ante la eraron en ilia elpenso, tiel eligante el ili la kaŝ
itan scion, poste aldonante la propran sciaĵon)

 ▹ Vi povas uzi kuncerbumadon, buzz groups (krei mal
grandajn grupojn, doni al ili difinitan tempon kaj havi 
unu komunan solvon ene de mallonga tempo)

 ▹ Lasu sufiĉe da tempo por resumado de la ekzercoj

Spertemulo:
 ▹ Ili ĉefe lernas per moviĝo, agado, tuŝado, aktiva esplor

ado de la fizika mondo ĉirkaŭ si
 ▹ Ili ne kapablas longe sidi en unu loko, longe sidante ili 

komencas ne koncentriĝi pro emo je aktivaĵoj kaj propra 
spertado

 ▹ Tipe estas por ili uzi kolorajn eligilojn, ili ankaŭ faras 
desegnaĵojn, tabelojn,  ĉe siaj notoj, 

 ▹ Provu:
 – Uzi multaj ekzercojn, ankaŭ tiajn, kiuj postulas mov

iĝon
 – Ludigi muzikon
 – Uzi kolorojn, kolorajn eligilojn por elmontri la esen

con, skribilojn
 – Fari cerboripozigajn paŭzojn
 – Uzi ludilojn, ekz. pluŝbestetoj, por ke ili povu fari ion 

intertempe per siaj manoj
 – Travidebligi (por la okuloj) iel kompleksajn aferojn
 – Lasi al ili traigi informojn uzante manojn, do ekz. fari 

notojn per komputilo aŭ tabulkomputilo

Sensoj: vidado, aŭdado, gustosenso, tuŝado, flarado. Homo 
kapablas imagi aferojn, kiuj povas okazi (ekz. rememorante 
pri tio, kiel ni kuris pasintsemajne al la aŭtobuso, ni denove 
imagas la situacion), aŭ aferojn, kiuj neniam povos realiĝi 
(imagi sin kurantan sur Marso en vestaĵo de Sankta Nikolao).

La reprezentantoj de la diversaj lernostiloj uzas diversajn 
sensojn imagante, memorante:

 ▹ Videmuloj: ili vidas la aferojn en la imago, ili repensas 
pri bildoj, ili kreas fantaziaĵojn. Kiam vi imagas sian so
merumadon, ili uzas siajn internan vidsistemon.

 ▹ Aŭdemuloj: Ili “aŭskultas muzikon” interne, parolas al 
si mem, ili denove aŭdas la diritaĵojn de aliaj. En ilia 
imago ofte miksiĝas vortoj kaj aliaj sonoj. Kiam vi ekz. 
imagas kion diris via amiko, vi uzas vian internan aŭd
sistemon.

 ▹ Spertemuloj: ili bazas sian imagkapablon je tuŝado 
kaj sentoj de la korpo. Ili ankaŭ uzas la balancosenson. 
Kiam vi imagas balanci super la tero, kiam vi imagas 
tuŝi iun malmolan surfacon aŭ vi sentas vin feliĉa, vi 
uzas vian spertemecon.

Same kiel antaŭe, ni uzas ĉiujn, sed unu de ili estas precipe 
uzata ĉe ĉiuj individuoj. Ni preferas uzi unu el tiuj sistemoj. 
Preferataj ŝatokupoj de:
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 ▹ Videmuloj: desegnado, projektado de 
interno de domoj, modo, vidartoj, televido, 
filmoj.

 ▹ Aŭdemuloj: lingvoj, skribado, dramo, mu
ziko, trejnadoj, instruado.

 ▹ Spertemuloj: sportoj.

Ne estas unu bona sistemo, ĉiuj egalas. Tamen 
oni estas pli kreiva, se oni penas uzi ĉiujn siste
mojn. Tamen en stresa situacio oni preferas 
reŝanĝi al sia komfortzono, al la sistemo, kiun 
oni preferas.

Tradukado/klarigado:
Vidu ankaŭ, ke oni kelkfoje esprimas sin per iu 
metaforo uzanta iun el tiuj sistemoj:

“Tio estas agrabla kiel varma kovrilo.” (S)
Tio estas grava, ĉar iafoje, ekz. dum negoca 

kunsido kelkfoje ne aperas decidoj, tamen 
kiam oni imagigas per metaforo, la decido 
naskiĝas. Ekz. unu partoprenanto volos re
sumi kaj pridiskuti parole la aferojn (aŭdem
ulo), dum la alia preferus vidi ion skribitan 
kun dia gramoj.

Kelkaj esprimoj (vd. la tabelon dekstre).

6. la ses eTapoj de sCio (bloom – 
anderson)
1. Rememoro – memori, rekoni, konscii pri 
ekzisto
2. Komprenado – traduki de unu formo al alia
3. Aplikado – apliki aŭ uzi la informojn en 
nova situacio
4. Analizado – analizi la situacion kaj disdividi 
ĝin en partojn
5. Pritaksado – juĝi laŭ eksplicitaj kriterioj.
6. Kreado

Ĝenerale viDeMulo aŬDeMulo sperteMulo
Mi ne kompre-
nas.

Mi ne vidas la fi-
non de la tunelo.

Tio estas por mi 
volapukaĵo.

?

Mi ne scias. Tio estas nekl-
ara.

Mi ne povas diri, 
ĉu tio estas tiel.

?

Mi komprenas. Mi povas imagi. Tio sonas kom-
preneble.

Mi sentas, ke tio 
estas en ordo.

Mi pensas... Mia vidpunkto 
estas...

Io diras al mi, 
ke...

Mi trovas tion 
stranga...

Mi miskompre-
nis ion.

Tio estas malor-
daĉo.

Tio sonas fre-
neze.

Mi ne kaptis tion.

1. rememorado (Pasiva scio):
 ▹ Veko je nova scio, sciado de antaŭe lern

ita materialo aŭ retrovi, memori kaj re
voki koncernajn sciojn el la longtempa 
memoro.

 ▹ Ĉi tio rilatas al vasta gamo de materialo, 
de sciado de uzataj difinoj, specifaj faktoj, 
metodoj, proceduroj, bazaj konceptoj kaj 
principoj, kiuj povas esti uzataj ĉe plu
relekta ekzameno (pasiva scio)

 ▹ Ĉi tiu nivelo reprezentas la plej malaltan 
nivelon de lernaj rezultoj. Taskojn, kiuj 
povas revoki tian scion estas: plurelektaj 
testoj, peti al la partoprenantoj rakonti 
faktojn aŭ statistikaĵojn, peti difinojn aŭ 
regulojn kaj citi.

 ▹ Lernaj celoj ĉe ĉi tiu nivelo: scii komun
ajn terminojn, scii specifajn faktojn, scii 
metodojn kaj procedojn, scii bazajn kon
ceptojn, scii principojn.

2. Komprenado
 ▹ Ĉi tiu nivelo konsciigas pri la laŭvorta 

mesaĝo enhavita en komunikado kaj pri 
kapablo kompreni la rilatojn inter ĉiu el 
ĉi tiuj elementoj. La eroj de kompreno  
inkluzivas memkontrolon kaj interpret
adon.

 ▹ Oni ekigas memkontrolan konduton ekz. 
montrante la problemon uzante la vortojn 
de la partoprenanto, igado de la informoj 
personaj aŭ modifado de la informoj al io 
pli signifa, kiel ŝanĝo de poŝtupa procezo 
al flua plano.

 ▹ Lernaj celoj ĉe ĉi tiu nivelo: kompreni 
faktojn kaj principojn, interpreti vortan 
materialon, interpreti diagramojn kaj 
grafikaĵojn, traduki vortan materialon al 
matematikaj formuloj, taksi la estontajn 
konsekvencojn surbaze de datumoj, pruvi 
metodojn kaj procedojn.

3. Aplikado:
 ▹ Ĉi tiu nivelo rilatas al la kapablo uzi la ler

nitan materialon.
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 ▹ Ankaŭ temas pri la aplikado de ĵus lernit
aĵo en nova situacio aŭ en alia loko.

 ▹ Oni dume uzas regulojn, metodojn, kon
ceptojn, principojn, leĝojn kaj teoriojn.

 ▹ Lernaj celoj ĉe ĉi tiu nivelo: apliki kon
ceptojn kaj principojn en novaj situacioj, 
apliki leĝojn kaj teoriojn al praktikaj si
tuacioj, solvi matematikajn problemojn, 
konstrui grafikaĵojn kaj diagramojn kaj 
montri la ĝustan uzadon de metodo aŭ 
procedo.

4. Analizado:
 ▹ Ĉi tiu lernnivelo povas esti priskribita kiel 

la kapablo ekzameni probleman areon 
kaj identigi diversajn erojn, erigante la 
problemon, por pli bone povi fokusigi la 
atenton sur ĉiu aparte.

 ▹ Analizante oni distingas kaj kunmetas 
faktojn kaj konkludojn kaj determinas 
kiel la partoj rilatas unu al la alia kaj al 
ĝenerala strukturo.

 ▹ Ĉi tio povas impliki la kapablon ĉerpi ko
nkludojn de datumoj aŭ de informoj, kiuj 
donas faktajn informojn. Ĝi ankaŭ povas 
doni klarigon aŭ interpreton de signifo de 
iu aserto.

 ▹ Lernaj celoj ĉe ĉi tiu nivelo: montri nede
klaritajn supozojn, distingi inter faktoj 
kaj konkludoj, taksi la gravecon de la da
tumoj, analizi la organizan strukturon de 
verko (arto, muziko, verkado).

5. Sintezo kaj pritaksado:

Sintezo
 ▹ Ĉi tiu lernnivelo rilatas al la kapablo juĝi 

la temon sur kriterioj aŭ normoj, por 
kombini partojn por formi novan kon
cepton aŭ ideon. Temas pri kompilado 
de informoj kune de la diversaj elemen
toj en novan ŝablonon aŭ proponado de 
alternativaj solvoj.

 ▹ Lernaj celoj ĉe ĉi tiu nivelo: verki bone 
organizitan artikolon, prezenti bone 
organizitan paroladon, verki kreivaĵon 
(aŭ poemon aŭ muzikon), proponi planon 
por eksperimento, integri lernadon de 
diversaj areoj en planon por solvi proble
mon, formuli novan skemon por klasifiki 
objektojn (aŭ eventojn, aŭ ideojn).

Pritaksado:
 ▹ Ĉi tio estas la plej alta en la hierarkio ĉar ĝi 

enhavas elementojn de ĉiuj aliaj katego
rioj, krome ankaŭ konsciajn valorajn ju
ĝojn bazitajn sur klare difinitaj kriterioj.

 ▹ En ĉi tiu nivelo, ekzistas atendo, ke la 
persono povas korelacii elementojn por 
formi unikan aŭ funkcian tuton. Ĝi ankaŭ 
povas inkluzivi terminologion, kiu inklu

zivas: juĝojn, la valorojn, celojn, ideojn, 
solvojn, eble eĉ metodojn.

 ▹ Ĉi tio povas permesi uzi kreemon kaj eble 
verkadon de bona artikolo aŭ prelego.

 ▹ Ĝi ankaŭ integras lernadon de diversaj 
areoj en planon por solvi problemon.

 ▹ Lernaj celoj ĉe ĉi tiu nivelo: juĝi la logi
kan konsekvencon de skriba materialo, 
juĝi la taŭgecon per kiu konkludoj estas 
subtenataj de datumoj, juĝi la valoron de 
verko (artaĵo, muziko, verkado) per la uzo 
de internaj kriterioj, juĝu la valoron de la
boro (artaĵo, muziko, verkado) per uzo de 
eksteraj normoj de plejboneco.

6. Kreado
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TrejnaDProjeKTaDo
gvidantoj kaj kreintoj de la liveraĵo: 
léon kamenický kaj szabolcs szilva 
 
dato: la 21-an de junio, 2021 
 
horo: 14:30–18:00 (3 horoj + 30 min. da paŭzo)

la Celo:
 ▹ Trairi la nivelojn de projektado de trejn

ado de la planado ĝis la temposkemo, por 
ke ili komprenu siajn taskojn

 ▹ Ili kapablu fari skizon kaj planon de trej
nado por povi bone prepariĝi

 ▹ Ili kapablu plani tian lernomaterialon, kiu 
engaĝigos ĉiujn tipojn de lernantoj por ke 
ilia trejnado estu kiel eble plej efektiva

labormaTerialo: 
https://drive.google.com/file/d/0B_QerXTZ
3H8Q0FjcVFrV TZDTEk/view?resource
key=0Egt6YdR_l8FmgNAlUtaTuQ

 
1. la peTo pri la Trejnado

[a] Se iu petos vin trejni, kion laŭ vi oni 
nepre bezonas scii pri la peto?
(Rapida grupdiskuto)

Kiam iu petas vin trejni pri io, oni povas doni 
al vi la sekvajn informojn, aŭ se oni ne donas, 
vi devas pridemandi ilin pri ili.

1.1 daŭro
 ▹ 1–2 horoj: atelieroj (oni ne eniras pro

funde la temojn, oni donas “apetithavig
ilon” aŭ oni respondas malgrandajn aŭ 
specifajn demandojn)

 ▹ 3–7 horoj: standarda trejnadsesio (kun 
multe da paŭzoj; certiĝu, ke mem la trej
nada parto ne estas pli ol 7 horoj, tio estas 
la maksimumo)

 ▹ 8–15 horoj: trejnadkurso (enprofundiĝo 
en la temon, multe da tempo por uzi de 
la kapabloj de la trejnatoj, malkovri, prak
tiki, diskuti, retrokupli ktp.

 ▹ 15+ horoj: trejnadprogramo

1.2 frekvenTado
 ▹ 1foja: kelkaj horoj en unu tago
 ▹ Daŭra: ekz. 8 hora trejnado en du antaŭ

tagmezoj aŭ 15 hora en unu semajnfino
 ▹ Ripetiĝanta: Kelkfoje la trejnatoj ne havas 

du tagojn por sume 15 hora trejnado. Oni po
vas diri: ni rekontiĝu en 5 ĵaudoj po 3 horoj.

1.3 la Temoj
 ▹ Simpla (unu konkreta temo, ekz. Publika 

parolado)
 ▹ Miksita (kiel eluzi publikan paroladon 

dum instruado de lernantoj de 6 jaroj)

1.4 evenToTiPo:
 ▹ Loka (certiĝu pri la bezonoj, kaj kiu/kia 

estas la evento, por ke vi povu bone al
ĝustigi vian trejnadon)

 ▹ Internacia evento (Eblas, ke via trejnado 
ne estos la ĉefa afero dum la evento. Eble 
via tempo estos plilongigita aŭ mallong
igita. Pretu por elĵeti iujn partojn aŭ al
doni ion)

 ▹ Trejnadevento (Plej gravas la trejnado). 
 ▹ Renkontiĝo de trejnistoj

2. kolekTado de informoj 

[Aktivaĵo] Demandu la grupon. Kiujn de-
mandojn trejnisto devas demandi de la orga-
nizantoj ricevinte la peton pri la trejnado? 
Ĉiu skribu sur paperslipon 3 demandojn. 
Poste ni kolektos al algluos al la diversaj 
kategorioj: temo, celo, partoprenantoj ktp. 
tralegos ilin kaj aldonos la reston.

Via respondeco estas ricevi respondojn al la 
bazaj respondendaj demandoj:

 ▹ Kial oni bezonas la trejnadon?
 ▹ Kiam kaj kie tio okazos?
 ▹ Kiom longe ĝi daŭru?
 ▹ La temo: Kiujn erojn la trejnado kovru?
 ▹ La celo: Kion oni atendas de vi / de la 

evento / de la trejnado?
 ▹ La partoprenantoj: Kiu partoprenos kaj 

kun kia sciaro/kapabloj? Kiom da parto
prenantoj?

 ▹ Aliaj envolvitaj homoj: Kiom da trejnistoj? 
Kiom da trejnistoj trejnos kune en la sama 
tempo? Kiom da organizantoj helpos?

 ▹ La daŭro: Kiom da horoj ĝi daŭros?
 ▹ Kiam: Ekzakta dato, la dato de la alveno 

kaj la foriro, ĉu tiuj estas enkalkulitaj en 
la trejnotempon?

 ▹ Kie: En kiu lando / urbo? En kia loko 
(universitato, klasĉambro, somerdomo 
ekster la urbo ktp.)?

 ▹ Budĝeto: Ĉu oni pagos la vojaĝkostojn? Ĉu 
oni povas eldoni monon de la budĝeto por 
trejnadmaterialoj? Ĉu vi ricevos salajron? 
Se jes, kiom kaj kiuj estas la kondiĉoj?

 ▹ Loĝistiko: Kiuj/kiaj iloj / ĉambroj estas 
akireblaj? Ĉu estos interreto? Ĉu oni po
vos printi? Ĉu estas aliaj ĉambroj por la 
paŭzoj?

 ▹ La lingvo: En kiu lingvo estu la trejnado?

Vi devas bone komuniki kun aliaj trejnistoj / 
organizantoj. 



38

[Aktivaĵo] En kiu maniero vi komunikus? 
Grupetoj mem kolektu ĉiujn ĉi subajn ko-
lumnojn: ili pripensu kiuj komunikmanieroj/
komunikiloj ekzistas, kiuj estas iliaj avanta-
ĝoj kaj malavantaĝoj.

3. la konTrolado de la bezonoj
Tre gravas kontroli la bezonojn rilate al la trej
nado por:

 ▹ certiĝi, ke la trejnado estas bezonata
 ▹ certiĝi, ke ĝi taŭgas por la bezonoj rilate 

al la trejnado

Ofte kontrolado de la bezonoj postulas multe 
da laboro, scio kaj mono. Kutime trejnistoj ne 
estas engaĝitaj en ĉi tiun procezon. Tamen por 
iom kompreni tiun procezon, ni aldonas la se
kvan teoriaĵon:

La SociEkologia Modelo (sem) de McLeroy. La 
niveloj de la centro eksteren:

 ▹ Indivudua: Individuaj trajtoj, kiuj influas 
konduton: scio, kapabloj, efikeco de pro
praj faraĵoj.

 ▹ Interpersona: Interhomaj procezoj, grupa 
laboro, kiu donas subtenon.

 ▹ Organiza: reguloj, regularoj, strukturoj 
limigantaj aŭ antaŭenigantaj kondutojn.

 ▹ Komunuma: Normoj de komunumo, re
gularoj

 ▹ Publika: Regularoj, leĝoj.

Trejnisto devus pripensi en ĉiu nivelo, kion oni 
atendas de la ŝi/li, en kiun nivelon la partopre
nantoj plej verŝajne engaĝiĝos, kiujn konojn, 
sciojn kaj praktikojn oni akiros.

la Procezo de la konTrolado de bezonoj:
1. Organiza analizo:
Organiza analizo signifas konsideri la cir
konstancojn en kiu la trejnado okazos.
Kontrolu la kuntekston: kia/kiu organizo 
ĝi estas, ĝiaj nunaj projektoj, ĝiaj membroj, 
volontuloj, ofteco de ŝanĝiĝo de la laboristoj.

Komunik
maniero

Avantaĝoj Malavantaĝoj

Per retpaĝo Rapida/facila aliro
Difinita celgrupo

Pasiva informado
Bezonatas aktualigo

Poŝte Laŭteme Temporabe
Retmesaĝe Rapida/facila/senpaga

Pli strukturigita infor-
mofluo
Bona maniero por teni 
la informojn

Longa respondotempo
Povas okazi miskomprenoj

Reta babil
ado (skribe)

Pli persona
Tuja konversacio

Temporabe
Limigita informoserĉado

Telefonal
voko

Rapida informiĝo
Tuja konversacio

Ne registriĝas / Ne eblas serĉi 
informojn
Diversaj tempozonoj kaj akirebloj

Skype 
(video
konferenco)

Realtempa interago
Interaga
Multaj homoj povas 
partopreni
Rekta respondo

Akireblo
Tempozonoj
Bezonatas teknika apogo

Persona 
renkontiĝo

Klara komunikado
Rapidaj respondoj
Rektaj respondoj
Persona interago/”sent-
ado” de la alia persono

Limigita informoekhaveblo
Povas esti koste
Akireblo
Malmultaj homoj

Raportoj Senpage
Detala
Struktirita

Nekompleta superrigardo
Subjektiva opinio?

Ĉu io alia?

Kiuj estas la celoj, bezonoj.
Ekzemple estas junulara organizo, kiu decidas 
emfazi edukadon pri homaj rajtoj. Ĉi tiu orga
nizo devos akiri pli da scioj pri la temo, poste ili 
volas adapti la lernitaĵojn en la organizo

2. Taskanalizo
 ▹ identigi la taskojn de la organizo por 

atingi la celon
 ▹ ekzemplo: kiujn taskojn indus plenumi, 

kiujn konojn, kapablojn atingi per ili

3. Persona analizo
 ▹ analizo de la vidpunktoj de la laboristoj 

(volontuloj, membroj de la koncerna te
amo ktp.)

 ▹ analizi ilian pretecon kaj emon
 ▹ ekz. en junularaj organizaĵoj kutime estas 

junuloj kun ege granda emo ago, sed ili 
ofte ŝanĝiĝas

4. Kontrolado de la medio:
 ▹ oni devas pripensi eksterorganizajn afe

rojn, kiel ŝatataj regularoj, preteco de 
helpo de aliaj organizaĵoj.
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Dum kontrolado de bezonoj oni ofte aŭdas: 
“Ni bezonas pli da trejnistoj por junaj labor
istoj.” aŭ “Ni bezonas XXX da membrojn kun 
kapabloj de negocado”, sed ni malofte aŭdas: 

“Kial?”.

[akTivaĵo] Priparolu en la grupo kion fari 
kaze ke vi ne ricevis sufiĉajn aŭ eĉ neniujn 
informojn pri la trejnado. Kiel kolekti ilin?

se la TrejnisTo ne ricevas Pli kon
kreTajn informojn Pri la bezonoj:

 ▹ Kelkfoje okazas, ke oni ne konas la kun
tekston kaj ne scias pri la partoprenantoj

 ▹ Vi pripensu kion kiel fari, kaj kiel eble plej 
bone provu trafi

 ▹ Se oni ne donas aŭtomate tiujn respond
ojn, provu la jenon:

1. Telefonu al la kontaktpersono, kiu povas scii 
pri ĉi tiuj aferoj
2. Vi povas voki iujn konatajn de vi partopren
antojn kaj demandi pri iliaj celoj, aŭ petu ŝin/
lin, ke li/ŝi skajpu kun vi pri tio
3. Kontaktu aliajn trejnistojn, kiuj konas la 
partoprenantojn, demandu pri iliaj opinio kaj 
impresoj
4. Parolu kun la paroprenantoj alvenantaj pli 
frue, kaj provu ekhavi de ili kiel eble plej multe 
da informoj
5. Faru iujn aktivaĵojn en la komenco de la 
trejnado, per kiuj vi ekkonos la partopre
nantojn kaj ekscios pri iliaj bezonoj, scioj, 
spertoj ktp. 

4. lernoCeloj
Ricevinte la peton pri la trejnado, vi povas el
pensi:

 ▹ la celojn
 ▹ kion vi volas atingi per la trejnado
 ▹ kian scion, kapablon, aliron aŭ kom

petentecon vi volas, ke la partoprenantoj 
alproprigu

 ▹ vi devas enhavigi en la celojn tion, kion 
oni priskribis en la peto, sed vi ankaŭ po
vas atingigi viajn proprajn celojn

Dum trejnadoj la celo estas, ke la partopren
antoj povu utiligi la lernitaĵojn.
Kiel trejnistoj ni devas plifaciligi la lernopro
cezon de aliaj.

“Se vi ne scias, kien vi iras, ne surpriziĝu, ke 
vi ektroviĝos ie, kie vi ne celis esti.” 

La respondendaj demandoj:
 ▹ Kion vi trejnisto volas, ke la partopren

antoj havu en la fino de la trejnado?
 ▹ Kion ili devus kapabli fari?
 ▹ Kion ili prenos hejmen kun si?

Estas multaj faktoroj de la vivo kaj de la trej
nado de kiuj ni dependigas la trejnadon, ekz. 
kiuj estas la atendoj, kio estas la lernostiloj de 
la partoprenantoj.
Pro tio oni devas esti fleksebla, preta por ŝanĝi.

Du grupoj de lernoceloj:
 ▹ individua nivelo (utiloj por la partopren

antoj)
 ▹ la nivelo de la organizaĵo (utiligi la lernit

aĵojn por la orgnaizaĵo)

La plananto de la trejnadaktivaĵo havas du ĉefajn 
taskojn:

 ▹ fari el la lernoceloj celon de la trejnado
 ▹ krei trejnadcelojn, kiujn la partopren

antojn povos utiligi en sia organizo

Trejnisto kelkfoje negocas kun la partopren
antoj pri ilia atendo kaj la trejnadceloj.

Noti la celojn:
 ▹ Notu la celojn en kelkaj frazoj. Ili devos 

esti viaj plej gravaj gvidiloj dum la trejn
ado

 ▹ Frazigante memoru, ke la demando plie 
estas “Kion lernos la trejnotoj?” kaj ne 

“Kion mi instruu al la trejnotoj?”
 ▹ Ĉi tiuj frazoj devus enhavi ankaŭ la kons

truon “por ke”.

Ekzempla celo de trejnado:
 ▹ Trairi la nivelojn de projektado de trejn

ado de la planado ĝis la temposkemo, por 
ke ili komprenu siajn taskojn

 ▹ Ili kapablu fari skizon kaj planon de trej
nado por povi bone prepariĝi

 ▹ Ili kapablu plani tian lernomaterialon, kiu 
engaĝigos ĉiujn tipojn de lernantoj por ke 
ilia trejnado estu kiel eble plej efektiva

[A] Pensu pri trejnadoj en Esperantujo! Je 
kiutipaj trejnadoj esperantisto povas esti 
petata? Ni notu tion.
Post tio ĉi ili diru kiu nivelo tiu estas, kaj kiuj 
estas la bezonoj.

Trejnado en 
Esperantujo

Nivelo Bezonoj/Celoj
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Kiel skribi lernocelojn?
 ▹ Ripeti la ses etapojn de scio (Bloom – An

derson) (de Lernstiloj)
Post la trejnado la lernantoj kapablos (vd. bil
don dekstre).

5. prilaborado de la enhavo
Kiel atingi la antaŭdifinitajn lernocelojn?

5.1. lernadblokoj
Lernadbloko  (trejnad)ero kiu faciligas ŝanĝon 
kaj igas la trejnaton fari ion, kion ŝi/ri/li ne 
kapablis fari antaŭ komenci la lernadprocezon.

La lernadbloko povas esti grafike reprezent
ita en la jena maniero (vd. la skemon dekstre):

1. Celo: Difinu klaran celon (t.e. ĉiuj kapablu 
fari iun specifan taskon)

2. Enirkonduto: La kapabloj kaj konoj de 
la trejnisto(j) faciligas la akiradon de la novaj 
konoj

3. Lernadokazaĵo: Aktivaĵo per kiu la trejn
isto(j) volas atingi la lernadcelon

4. Pritakso de la agado: Ĉu la celoj estis atin
gitaj?

5.2 4maT lernadProcezo
La modelo klarigas kiel homoj perceptas kaj 
procezas nova(j)n informo(j)n. 

Percepti: Kiel la homoj perceptas novan in
formon. Okazas en senfinaj vojoj kiuj troviĝas 
inter sperto kaj konceptigo: 

1. Sperto: percepto per persona ago  sentoj, 
emocioj, fizika memoro, ktp. > Esti rekte en tio.

2. Konceptigo: traduko de sperto al koncep
taj formoj  ideoj, lingvo, hierarkio, nomado, 
ktp. > Abstrakta aliro al lernado. 

Procezi: Homoj decidas kion ili faras kun la 
nova informo. Okazas en senfinaj vojoj kiuj 
troviĝas inter reflektado kaj ago: 

1. Reflektado: transformado de scio tra 
strukturiĝo kaj ordigado

2. Ago: Aplikado de la ideoj al ekstera 
monto: testado, farado kaj manipulado. 

5.2.1 divido de homoj laŭ ilia maniero Por 
PercePTi kaj Procezi novajn informojn
[Vd. la skemon dekstre; pritraktita pli detale 
en “lernosTiloj”]
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5.3 4maT lernadProcezo
(vd. la skemon dekstre)

5.4 4maT konTrollisTo

[Aktivaĵo] Laŭ la 4maT kontrollisto (kaj 
teorio; vd. la tabelon dekstre) provu krei 
lernadblokon rilate al via trejnado.

6. la skizo de la Trejnado

6.1 la maTrico de elemenToj de la 
Trejn ado (meT)

[Aktivaĵo] Unue ni klarigu kio estas la 
elemento. Poste ni kreu grupojn, kaj ili 
mem devas eltrovi la celon kaj la eblajn 
problemojn de la elemento. Poste la grupoj 
prezentas unu post la alia, kaj ni plenigas la 
tabelon almetante la ĝustajn paperfoliojn 
aŭ per projekciilo.

Elementoj de trejnado: 
1. Saluto kaj konatiĝo
2. Prezento de tagordo
3. Energiaj ludoj
4. Kolektado de atendoj
5. Kontrolado ĉu la atendoj estis plenumitaj/

estas plenumataj
6. Lernadblokoj
7. Paŭzoj
8. Konkludoj
9. Retrokuplo kaj evaluado
10. Pritakso de la nivelo de la konoj pri la 

specifa temo
11. Enketado pri lernindaĵoj de la sesio
12. Resumo de la sesio

[a] Ili ricevos la unuan kolumnon. Estos 2 
grupoj. Ĉiu grupo ricevos unu duonon de la 
unua kolumno. Ili devas priparoli la celojn 
kaj la eblajn problemojn. Poste prezenti al 
ĉiuj.

4MAT
kvadrato

4MAT
paŝo

Kontrollisto

I Observado 
kaj rekta 
sperto 
(kial?)

Konektu Ĉu vi uzis “ĉu vi iam …” demandojn?
Ĉu vi faris ekzercon antaŭ la teorio?

Atentu Ĉu vi enmentis sesion kie la trejnatoj havis eblon kundividi 
sciojn?
Ĉu vi planis, konkludis kaj evaluis la ekzercon?
Ĉu vi ligis la teorion kiun la trejnatoj akiris dum antaŭaj 
sesioj kun la ekzerco?

II Abstrakta 
konceptigo 
(kio?)

Imagu Ĉu vi planis kreemajn teknikojn por la teoria parto?
Ĉu vi inkluzivis “pri kio ni fakte parolas” demandon?
Ĉu vi certiĝis, ke la trejnatoj povas konekti la detalojn en 
pli vasta kunteksto?
Ĉu vi uzis metaforojn?

Informu Ĉu vi projektis vian klarigon klare kaj koncize (tiel ke 
ankaŭ 8-jaraĝulo komprenus la temon?)
Ĉu vi elektis interaktivan aliron?
Ĉu vi montris sufiĉajn datumojn?
Ĉu vi pretigis ekzemplojn por pli bone klarigi la teorion?

III Aktiva 
eksperi-
mentado kaj 
problemsol-
vado (kiel?)

Praktiku Ĉu vi planis ekzercon post la teorio?
Ĉu vi planis sufiĉan tempon por la ekzerco por ke ĝi povu 
konduki al praktikaj rezultoj?
Ĉu vi planis praktikan ekzercon?

Etendu Ĉu vi planis “kiel fari” ekzercon por kolekti ekzemplojn de 
la trejnatoj?
Ĉu vi pretigis iun defian taskon por solvi?
Ĉu vi donis sufiĉe da libereco al la trejnatoj dum solvado 
de la ekzerco?

IV Apliko de 
novaj konoj 
kaj scioj (kio 
se?)

Evaluu
Apliku Ĉu vi donis al ili ekzemplon de pli kompleksa problemo?

Ĉu vi motvigis ilin provi pliajn defiojn?
Ĉu vi planis festi la fakton ke oni akiris novajn konojn?
Ĉu vi pritraktis sistemon por plusekvi en la lernadprocezo?
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Elemento Min. Frekv. Celo Ebla problemo Aldonaj informoj por klarigi al la trejnatoj

Prezenti sin
Prezenti la 
planon

10 1 Ĝentileca ago
Ekspliki kiu ni estas
Informi kio okazos

Malbona unua impreso
Nefarebla plano
Neteno de la tempo de la 
plano

Diri ankaŭ pri sia sperto kaj klerigo rilate al 
tio, kion vi prezentos hodiaŭ

Homoj devas scii kio okazos
Kiuj estos la trejnadblokoj, kiam estos paŭzoj 
ktp.
Vi ne nepre devas doni la ekzaktajn tempojn, 
se vi mem ne scias

Ludoj 5–60 0–6 Engaĝigo (“varmigo”)
Dinamikigi la grupon
Amuziĝi
Veki homojn

Ĥaosa tempo
Nesufiĉe serioze
Eble la partoprenantoj ne 
emas

Ne nepre bezonata
Utila, se ili dormemas
Ne faru tro da ili

Atendoj, kolekto 
de atendoj kaj 
ilia plenumo

10* 0–1 Alĝustigi la trejnadon
Montri intereson
Diri se iuj atendoj ne 
estos plenumitaj
Kontrolu ilian konten-
tecon

Forgesi uzi la kolektitajn 
atendojn
Misaj atendoj
Pli grandaj atendoj ol la pro-
fundeco de la trejnado
Stranga sento dum la 
trejnado, se multaj havas tre 
diversajn atendojn

Tio helpas vin plibonigi vian trejnadon en la 
lasta momento
Vi montras, ke vi interesiĝas pri iliaj atendoj
Vi povas unu post la alia demandi ĉiujn pri 
iliaj atendoj
Vi povas skribi ilin kaj meti sur la muron por 
vidi
Rilate al konkretaj ideoj vi povas diri kiam 
ekzakte vi ĝuste okupiĝos pri tio
Fininte trejni vi povas kontroli ĉu iliaj atendoj 
estis plenumitaj -> demandu la personojn 
ĉu jes, klarigu kiu en kiu parto, kial iun vi ne 
plenigis ktp.
Se io estis preteratentita, vi povas konsili al la 
trejnato kiel kaj kie li povas ekscii pri la temo
Memoru: Se vi promesas ion, tio devas esti 
plenumita!

Lernoblokoj 30–
240

1–4 Atentu dum la trejnado 
pri tio, kion vi volas, ke 
la lernantoj ellernu

Nekohereco
Nefarebla tempo
La trejnisto ne kapablas tra-
nsdoni scion, eble li ne estas 
sufiĉe kapabla

Bona kombino de teorio kaj ekzercoj

Kafopaŭzoj 10–60 1–3 Vekiĝo
Ŝanĝo de la pensoj
Kafuma babilado
Sociumado

Ĥaosa tempo
Loĝistikaj eraroj (la loko 
estas malproksime, la tablo 
ne pretas)
La trejnisto ne povas forlasi 
la ĉambron

Oni povas trejni maks. 2 horojn sen paŭzoj

Intertempaj 
konkludoj

5–10 1–3 Refreŝigi la scion pri tio, 
kio okazis
Doni liveraĵon

Forgesi
Forgesi kio okazis dum la 
trejnado
La trejnatoj lernis nenion

Tre gravas fini ĉiam per konkludoj kaj resumo
Vi povas mem fari tion aŭ peti volontulon

Retrokuloj 
kaj retro-
kuplumado

5–30* 1 Peto pri retrokuplado
Plibonigi por la ven-
onta fojo

Tro persona retrokuplo
Demandi malbonajn deman-
dojn
Ne restas tempo por tio
Sensenca retrokuplo

Oni retrokuplu kaj pri la enhavo, kaj pri la 
teknikaĵoj
Demandu kio iris bone, kaj kio laŭ ili bezonas 
plibonigon

Kontrolado 
de la scioj kaj 
kapabloj de la 
trejnatoj kaj 
evoluigo de ili

5–240 0–2 Kontroli iliajn sciojn, 
kapablojn kaj evolu-
adon

Ili ne evoluas
Malfacilas kontroli tion

Kelkfoje estas bone kontroli iliajn sciojn kaj 
kapablojn jam en la komenco, aŭ dum la 
trejnado
Ripetante en la fino pri iliaj komencaj scioj vi 
povos montri kiom multe ili lernis
Oni povas fari tion per kelkfemanda aŭ mult-
paĝa formularo ekzemple

Refreŝigado Distranĉante la trejn-
adon vi devas enkalkuli 
la tempon por refreŝigi 
la lernitaĵojn. Ju pli 
granda estis la paŭzo, 
des pli multe da tempo 
vi bezonas por ripeti.



43

Elemento Min. Frekv. Celo Ebla problemo Aldonaj informoj por klarigi al la trejnatoj

Teoriaj blokoj 5–30 1–8 Doni scion aŭ/kaj ilojn 
al la trejnatoj

Tro longe
Enue
Ili tuj forgesas la teorion
La trejnisto ne komprenas la 
teorion

Tro longe

Ekzercoj 20–
120

1–4 Ekhavigi spertojn
Formado de la teorio 
en praktiko
Uzado
Kreado

Nekoneksa enhavo
Tro (mal)facile
Ĥaosa tempo
La trejnatoj ne(serioze) par-
toprenas en la ekzercado

Pridemandado 20–
120

1–4 Eligi la scion el ekzerco 
aŭ spertitaĵo

Nekoneksaj konkludoj
Neklare
Tro (mal)facile
Ĥaosa tempo
La trejnatoj ne(serioze) par-
toprenas en la ekzercado

Tagmanĝo 30–
150

1 Malŝalti la cerbon
Babiladi
Plenumi fiziologiajn 
bezonojn
Pripenso tempo de la 
trejnisto

Ĥaosa tempo
Loĝistikaj eraroj (la loko 
estas malproksime, la tablo 
ne pretas)
La trejnisto ne povas forlasi 
la ĉambron
Danĝero de perdo de parto-
prenantoj

Antaŭ kaj post pli longa paŭzo oni resumu

Marĝen-tempo 0–20% 2 Havi tempon por eblaj 
plilongigoj de specifaj 
eroj de la trejnado (ekz. 
iu ekzerco daŭras pli 
longe ol planite)

Tro (mal)multe da temoj
La tempon forrabis io alia
Malfacile krei enhavaĵon tuj 
surloke

Ĥaosa tempo 5–20% infinite Tempo kiun oni perdas 
dum ekz. revenado de 
laborgrupoj al sia loko, 
disdonado de glupaper-
etoj, ktp.

Tre malfacile kalkuli tiun 
tempon
Ĉiam estas

Grupaj diskutoj 5–30 1–6 Engaĝiĝi homojn
Ili kundividu siajn 
spertojn kaj scion
Provi ekhavi iun kon-
kludon/lernitaĵon

Konfliktoj
Babilemaj/silentemaj homoj
Ili komencas okupiĝi ne pri 
la temo
Tempo

Posttrejnade ? ? Diri al la trejnatoj kiel 
ili povas evolui en la 
estonteco meme
Doni hejmtaskon
Skribigi raporton
Skribigi liveraĵon

Ili ne faras
Tro pigraj

6.2 sTrukTuriTa PlanformaTo
 ▹ Estas multaj manieroj por surpapere plani sian trejnadon, oni povas fari tion laŭ sia stilo, la suba estas ekzemplo, 

kutime uzata skemo
 ▹ Tiaj temposkemoj utilas ankaŭ por interŝanĝi informojn inter la trejnistoj
 ▹ La temposkemo ankaŭ helpas poste fari la trejnadraporton

Tempo Daŭro Vera tempo Temo Celo Priskribo Materi-aloj Respond-
eculo

Farende Komentoj
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Ne estas devige ĉiam plenigi ĉiun parton
 ▹ Diversaj trejnistoj komprenas diverse la 

tabelerojn
 ▹ Atentu, ke ĝi estu komprenebla ankaŭ por 

aliaj

noToj Pri iuj eroj:
Vera tempo: Dum la planado ĉi tiu kolumno 
estas malplena. Vi plenigas ĝin dum la trejn
ado. Poste tio helpos kompari, raporti kaj pri
taksi la trejnitaĵojn.
Celo: Ĉi tiu ero utilas, kiam vi volas klarigi la 
erojn al aliaj, por ke ili vidu kian sencon havas 
farado de tiu takso. Ĝi helpas ankaŭ koncen
triĝi je la celo, kaj ne deflankiĝi.
Priskribo: Priskribo de paŝo al paŝo.
Respondeculo: = Kiu trejnas
Farende: Skribu ĉi tien aferojn, kiujn vi devas 
ankoraŭ fari antaŭ la trejnado (ekz. diri al la 
organizantoj, ke ili aĉetu kolorajn paperojn).

konsiloj Por Plani la horaron: 
La trejnistoj ofte lernas spertante, la konsiloj 
utilas ĉefe por tiuj, kiuj ankoraŭ ne havas mu
lte da speroj pri tio:

 ▹ La minimuma longeco de unu parto estu 
5 minutojn, se io iros pli rapide, vi povos 
uzi la ŝparitan tempon ĉe alia punkto

 ▹ En la ekzercojn enkalkulu “ĥaosan tem
pon” ĉefe ĉe taskoj kiam vi disdividas gru
pojn, igas la partoprenantojn moviĝi, oni 
devas ion rearanĝi

 ▹ Konkludigo: la konkludigo havu tiom da 
tempo kiom la ekzerco mem havis

 ▹ Se vi emas ĉiam prokraste komenci post 
la paŭzoj (ekz. ĉar vi estas ĝentila kaj aten
das ĉiujn alveni), enkalkulu tiun tempon

Teorio PosTe PrakTiko aŭ PrakTiko kaj 
PosTe Teorio?

 ▹ Ideale estus: praktiko  teorio  praktiko 
denove, sed tio ne ĉiam estas realigebla 
ekz. pro tempomanko

 ▹ Por ĉiu teoriaĵo ankaŭ praktiku
 ▹ Kio pli gravas? La resumo aŭ mem la ek

zercado? La plej grava estu la lasta.
 ▹ Se vi elektas praktiki kaj poste prezenti 

la teorion, demandu kion ili nun farus 
alimaniere

 ▹ Se vi elektas “teorio poste praktiko”, tiam 
antaŭ la teorio demandu la partopren
antojn pri iliaj spertoj rilate al la temo
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aKTivaĴMasTruMaDo
gvidantoj kaj skribintoj de la liveraĵo: 
Francesco maurelli kaj szabolcs szilva 
 
dato: la 22-an de junio, 2021 
 
horo: 14:00–17:30 (3 horoj + 30 min. da paŭzo)

labormaTerialo: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B_
QerXTZ3H8MWpEQ3JiVjlrd1E?resource
key=0bu8805fzLvQ3zM0ok8m2Qw

[Aktivaĵo] Marŝmala ludo kun diskuto  
3 grupoj po 3 homoj. Bezonataĵoj:
 1 metro da ŝnuro
 1 metro da glubendoj
 1 marŝmalo
 20 makaronoj
La priskribo de la ludo: https://www.mars-
hmallowchallenge.com
Konkludoj: Ni konkludu la ludon surbaze de 
la 5-a punkto de ĉi tiu liveraĵo (Reviziado)

Inter la konkludoj ni aldonu:
 ▹ infanĝardenanoj pli bone sukcesas ol stu

dentoj de negoco, ĉar:
 ▹ la infanĝardenanoj havas instigan kapa

blon tuj fari kaj spertante lerni
 ▹ la studentoj tro planas, kaj ne restas 

tempo por konstrui

Lernitaĵoj:
 ▹ La ludo montras, ke agado surbaze de 

prototipoj kaj refaro kaj denova refaro 
kelkfoje pli utilas

 ▹ Ties konstruaĵoj, kiuj ekrapidegas en la 
fino, kutime neniiĝas antaŭ la fino de la 
tempo

 ▹  Dum la ludo ili povis rimarki ion neat
enditan, same kiel dum aliaj ludoj/trejn
adoj, ekz. ke:

 ▹ Marŝmaloj estas pli pezaj ol homoj pensas.

Ludoj ankaŭ servas por:
 ▹ amuziĝo
 ▹ tre alta nivelo de engaĝiĝo
 ▹ interagado kun aliaj
 ▹ konkursemo, gajnemo
 ▹ konstruado de kapabloj

La plezuro ĉerpita de ludoj vekas la apetiton 
por lernado. Pro tio ni prezentis la temon de 
Aktivaĵmastrumado de la vidpunkto de ludoj.

[Aktivaĵo] Ili skribu sur paperpecetojn siajn 
ideojn kaj ni pridiskutu (20 min):

1. kial akTivaĵoj esTas Tiom gravaj?
 ▹ ili helpas lerni per spertoj (plonĝlernado)
 ▹ oni lernas amuziĝante kaj estante aktiva
 ▹ trejnaĵaktivaĵoj engaĝigas diversajn ti

pojn de lernantoj > ĉiuj partoprenantoj 
ricevas la informojn sed parte tra diversaj 
kanaloj

 ▹ la lernprocezo atingas la plej altan efik
econ

 ▹ ili estas ankaŭ utilaj por:
 – teni la partoprenantojn vekaj
 – engaĝigi per grupa laboro
 – kompreni pli bone
 – amuziĝi
 – teni la atenton de la partoprenantoj
 – interesigi la partoprenantojn
 – montri praktikajn ekzemplojn
 – uzi ĉiujn sensojn
 – meti la mesaĝon en novan kuntekston
 – helpi al la partoprenantojn “digesti” la  
     materialon
 – kunlaborigi la partoprenantojn
 – veki la imagkapablon
 – praktiki kaj ŝlifi (pliperfektigi) la ĵus lern  
    itaĵojn
 – identigi mankojn kaj malfortaĵojn en la  
    scio/kapabloj de la partoprenantoj
 – resumi
 – disvolvi novajn rilatojn inter konceptoj  
    kaj / aŭ principoj.

Horoj de rigardado de prelegoj ofte estas mal
pli efikaj kaj certe ne helpas en multaj aferoj 
supre menciitaj.

Gravas ne nur aŭdi aŭ/kaj vidi ion, sed an
kaŭ povi demandi, diskuti kun la aliaj, uzi la 
lernitaĵojn, eble instrui la lernitaĵojn al iu alia.

Estas pruvite, ke mamuloj lernas ludante, 
ĉar tio estas cerboamika agado, pliintensigas 
koncentriĝon, fokuson, partoprenon kaj pli
fortigas la lernadon.

Bonaj aktivaĵoj estas grandpotencaj ludiloj.

2. Tipoj de Trejnadaj akTivaĵoj

[a] Ili diru, kiujn aktivaĵojn ili havis ĝis nun. 
Ni diskutu kaj metu sur paperetoj sur la mu-
ron la tipojn kaj la konkretajn ekzemplojn. 
(La paperetoj estos pri konkretaj aktivaĵoj, 
kaj el tio ni ĝeneraligos la kategoriojn. Ni 
metu kune la paperetojn de la sama katego-
rio kaj prezentu la kategoriojn)

Trejnadaj aktivaĵoj = (en la fakliteraturo) inter
aktivaj lernaj aktivaĵoj: la partoprenantoj inter
agas unu kun la alia kun la celo lerni ion.
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Lernteknikoj:
 ▹ diskutoj
 ▹ aktivaĵoj*
 ▹ ekzercoj*
 ▹ rolludoj
 ▹ ludoj* (ankaŭ ekz. interkonaj ludoj, ener

giludoj)
 ▹ simuladoj*
 ▹ energiludoj
 ▹ glacirompiloj
 ▹ okazaĵpristudoj
 ▹ individua laboro
 ▹ hejmtaskoj
 ▹ (paŭzoj)

*ilia signifo varias en la fakliteraturo

3. preTiĝo por akTivaĵoj (eviTo de 
problemoj) (a4 kun TiTolo) 

[A] Ni algluu la unuan paperon al la muro 
(Ludemo) kaj demandu ilin:

 ▹ Kiu problemo povas leviĝi dum ludoj?
 ▹ Kiel ni povas certigi ke tiu ĉi problemo ne 

leviĝu aŭ estu solvita?
Poste ni diru al ili, ke ni grupigas ilin (3 
grupoj) kaj ili ricevos po 2 temojn. Ili devas 
pridiskuti la supre menciitajn 2 demandojn, 
poste la grupoj prezentos.

1. La loko:
 ▹ Ene: Unu oni sciu, kie (ekz. en kia kons

truaĵo/ĉambro) oni trejnos, poste oni ek
planu la ludon [A] Demandi ilin, kial?

 ▹ Ekstere: Pretiĝu, ke eĉ dum somera varm
ego povas veni pluvego.

2. La nombro de la partoprenontoj:
 ▹ Certiĝu pri ilia nombro
 ▹ Ekz. se vi pretigas ludon por malmulte 

da homoj, kaj poste venas trioble pli da 
homoj, eble vi ne sukcesos fari la ludon

 ▹ Prefere ĉiam pretiĝu je 30% pli multe da 
materialoj ol la planita nombro de la par
toprenantoj

3. La aĝo kaj la vestadmaniero de la partopre
nantoj:

 ▹ Iuj ludoj ne estas bonaj por homoj en for
malaj vestaĵoj (ekz. ludoj, dum kiuj oni 
devas salti)

 ▹ Iuj ludoj ne taŭgas por pli aĝaj homoj: ili 
ne faros hompiramidon ekz.

 ▹ Bone pripensu kiel kunmeti la grupojn 
laŭ aĝoj (vi povas eluzi tion kiel avanta
ĝon)

4. Kulturaj diferencoj:
 ▹ distanco inter la homoj
 ▹ tuŝado
 ▹ maniero de parolado
 ▹ gestoj
 ▹ Pliaj en Esperanto: http://instruado.esper

anto.cz/index.php/eo/3kulturajdiferen
coj

5. Ludemo
 ▹ Ekzistas pli ludemaj, kaj malpli ludemaj 

homoj
 ▹ Iuj estas tiom neludemaj, ke ili rezignos 

antaŭ ol ekscii pri kio temas
 ▹ Antaŭa klarigado pri tio kio okazos (ne 

resumo de la rezultoj, sed dirado ekz. 
ke “dum la ludo ni tenos la manojn kaj 
parolos”), helpas la engaĝiĝon de pli da 
personoj

6. Sekureco
 ▹ Sekureco estas la plej grava
 ▹ Antaŭpensu pri la eblaj misokazaĵoj
 ▹ Sciu kie estas sekurecpakaĵo kaj aliajn 

sekurecaĵoj
 ▹ Certiĝu, ke ĉiuj havas bonajn ŝuojn por la 

aktivaĵo (certe ne pantoflojn)
 ▹ Kronviruso

Se io okazas, je kio vi ne kalkulis, la situacio 
povas esti hontiga kaj streĉoplena. Tamen 
bona trejnisto regas eĉ tian situacion, kaj ni 
povas montri, ke nepretiĝinte al la koncerna 
situacio, ni tamen solvas ĝin.

4. reviziado – 20 min
Temas pri la reviziado/reflektado de la aktivaĵo.

La reviziado post la aktivaĵo helpas fiksi en 
nia kapo la ĉefajn lernitaĵojn kaj la bazojn, sur 
kiu ni povos konstrui iun nian ontan aktiv
aĵon/trejnadon.

En la plej multaj situacioj oni devas scii an
taŭ ol komenci la aktivaĵon kion oni devus en 
la fino konkludi / kiel oni devintus revizii.
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fakToj
La ĉefa celo de ĉi tiu parto estas igi la partoprenantojn de
taligi tion, kio okazis dum la aktivaĵo laŭ faktoj, perceptitaj 
de sensoj.

celoj
 ▹ Direkti atenton al ĉefaj eventoj dum la aktivaĵo kaj peti 

la partoprenantojn priskribi kiel ili reagis.
 ▹ Objektiva priskribo pri tio, kio okazis (kiu, kio, kiam, 

kie, kiel)
 ▹ Rekonstrui la ekzercon
 ▹ Montri diversajn vidpunktojn (ne ĉiuj vidas la samajn 

aferojn en la sama aktivaĵo).

demandoj
 ▹ Kio okazis?
 ▹ Kio okazis kiam / dum …
 ▹ Kiel la aferoj iris?
 ▹ Kio okazis komence?
 ▹ Kion vi observis dum la aktivaĵo?
 ▹ Kion vi rimarkis dum la aktivaĵo?
 ▹ Kiaj aferoj estis novaj por vi?

Taksado
 ▹ Kiel estis la ekzerco?
 ▹ Ĉu ĝi estis sukceso? 
 ▹ Kiel efika vi estis?

eraroj
 ▹ Kiuj estis la bonaj kaj malbonaj partoj de ĉi tiu aktivaĵo?
 ▹ Kial vi trovis ĉi tiun taskon malfacila?

roloj / Teama kunlaboro
 ▹ Kiel vi kunlaboris kiel teamo?
 ▹ Kion vi pensas, kio estis via rolo?
 ▹ Ĉu viaj proponoj estis akceptitaj?
 ▹ Kiu estis la gvidanto en ĉi tiu aktivaĵo?
 ▹ Kiel via partnero reagis al ĉi tiu ago?

individuaj konduToj
 ▹ Kion vi faris?
 ▹ Kiujn strategiojn vi havis?
 ▹ Kion vi faris por solvi ĝin?
 ▹ Kiel vi kondutis?
 ▹ Kiel vi reagis al ĉi tiu situacio?

reguloj
 ▹ Ĉu la reguloj estis klaraj?
 ▹ Kion vi devis fari?

senToj
La ĉefa celo de ĉi tiu ĉapitro estas igi la partoprenantojn kun
partigi la sentojn, kiujn ili travivis dum la ekzercado. Gravas 
helpi ilin, laŭte nomi ĉi tiujn sentojn aŭ pensojn, ĉar ili povas 
influi la lernadon. Ĝi ne estas facila tasko, do la uzo de bildoj 
aŭ akcepti malklaran priskribon ankaŭ funkcias kvankam 
oni klopodu vortigi la sentojn.

Flanka noto: Ne gravas ĉu komenci per Faktoj aŭ Sentoj, gravas 
certiĝi, ke estos taŭga fokuso.

celo
 ▹ Fokusiĝu pri ŝlosilaj partoj de la aktivaĵo por stimuli la 

sentojn de la partoprenantoj.
 ▹ Analizi la subjektivan sperton de la partoprenantoj: sen

toj, perceptoj kaj pensoj pri tio, kio okazis. “Forblovante 
iom da vaporo…”

demandoj
 ▹ Kiel vi fartas?
 ▹ Kiel estis por vi?
 ▹ Kiel vi sentis vin pri tio?
 ▹ Kiel vi fartis?
 ▹ Kiel vi fartis dum ĉi tiu ekzerco?
 ▹ Kiel vi sentis vin, kiam la trejnisto interrompis?
 ▹ Kiel vi fartis en tiu specifa momento?
 ▹ Kio sentigis vin tiel?
 ▹ Ĉu via humoro ŝanĝiĝis dum la ludo?
 ▹ De kie venis ĉi tiuj sentoj?
 ▹ Kia ago igus vin senti vin pli bone?
 ▹ Kiel vi sentas vin nun?

ProPonanTe senTojn...
 ▹ Ĉu vi ĝuis la ekzercadon?
 ▹ Kiel feliĉa vi estas nun post ĉi tiu aktivaĵo?
 ▹ Ĉu vi sentas vin pli bone post ĉi tio? Kion vi pensas, kial?
 ▹ Kio sentigis vin frustrita?
 ▹ Kion vi trovis interesa?

roloj
 ▹ Kiel vi fartis kun la rolo, kiun vi havis?
 ▹ Ĉu vi sentis vin komforta kun la rolo, kiun vi havis?

rezulTo
 ▹ Ĉu vi estas kontenta pri la rezulto?
 ▹ Kiel vi sentis vin pri la solvo, kiun vi elpensis?

konkludoj
 ▹ Kiuj estas la lernitaĵoj?
 ▹ En la fokuso estas la malkovrado kaj la konektado.

la celo:
 ▹ Analizi la sperton
 ▹ Kial ĉio okazas tiel kiel ili okazis?
 ▹ Kunigu la sperton kun teorio kaj konkludu
 ▹ Trovi la lernitaĵojn
 ▹ Diru al la partoprenantoj, ĉu estus/kiuj estus aliaj ler

nitaĵoj, se la takso estus iom ŝanĝita?

demandoj:
 ▹ Kio pripensigis vin?

  Kio igis vin ekkompreni tion?
 ▹ Kion vi pensas, kial ni faris ĉi tiun ekzercon?

  Kial ni faris ĉi tiun ekzercon?
  Kion vi pensas, kial ni proponis ĉi tiun ekzercon?

 ▹ Kion vi atendis? Kial iris pli bone la duan fojon?
  Ĉu vi povas diri kial iris pli bone la duan fojon ol la unuan?
  Ĉu vi farus pli bone la duan fojon? Kial/Kiel?
  Ĉu vi uzus la saman strategion se vi refarus?

 ▹ Kion vi lernis?
  Kion vi mem ellernis pere de tio?
  Kion vi ekkomprenis fininte la taskon?
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  Kiun mesaĝon havis la ekzerco por vi?
  Kion vi memoros pri ĉi tiu ekzerco?

 ▹ Ĉu vi povas diri viajn finajn konkludojn?

esTonTeco
Pripensu la konkludon, kaj tion, kiel vi povos uziligi la ler
nitaĵon/ekzercon en la estonteco!

la celo:
 ▹ Kiel la konkludoj utilas en reala vivo aŭ por sekva  

simila sperto?
 ▹ Kiel ni povas disvolvi la aktivaĵon?
 ▹ Kio estas la sekva paŝo por ni?

demandoj:
 ▹ Kion vi lernis?

  Kie vi uzus tion?
  Kion vi lernis de ĉi tiu ekzerco?
  Kion vi prenas “hejmen” por via estonta laboro?

 ▹ Se oni donos al vi la eblon refari ĝin:
  Kion vi farus, se vi povus fari ĝin denove?
  Kion oni povus fari alie?
  Kion vi farus alimaniere la sekvan fojon?

 ▹ Klarigu:
  Kiel vi klarigus ĉi tion al viaj amikoj / kunlaborantoj?

 ▹ Kie / Kiam vi povus uzi ĝin?
  En kiu situacio vi povas uzi la lernitajn aferojn?
  Kie vi vidas vin uzi ĉi tiun ekzercon?
  Ĉu vi havas alian ekzemplon, en kiu ni povas apliki  

  tion, kion ni lernis?
 ▹ Kiel uzi ĝin:

  Kiel vi povas uzi la aferojn en la reala vivo, kiujn  
  vi lernis?

  Kiel vi povas apliki ĉi tion en ĉiutaga situacio?
  Kiel povus efektivigi lernitajn aferojn ekde nun  

  en via reala vivo?
  Kion vi pensas, kio okazus, se vi efektivigus  

  en via vivo tion, kion vi ĵus lernis?
  Kion vi faros alimaniere post ĉi tiu ekzerco?
  Kiel ni povas apliki ĉi tiujn konkludojn en nia vivo?
  Ĉu vi povas rilatigi ĉi tiun situacion de la ludo al  

  reala vivo?
  Ĉu vi povas imagi ekzemplon en via vivo, kie vi povus 

apliki ĉi tion?
  En malsama kunteksto, kiel vi povus apliki ĉi tion?
  Kiel vi povas uzi viajn rezultojn en la ĉiutaga vivo?

 ▹ Kion uzi:
  Kiuj kapabloj / konkludoj de ĉi tiu ekzerco helpos vin 

en la reala vivo?
 ▹ Kial tio gravas?

  Kial ĉi tiu ekzercado gravas por la ĉiutaga vivo?
  Kion vi pensas pri la graveco de ĉi tiu ekzerco?

grava noTo:
 ▹ Klarigu al ili, ke estas grave, ke ili ankaŭ diru pri la ne

gativaĵoj, klarigu, ke tio estas normala afero > ili povas 
esti eĉ lernoceloj

 ▹ La fino ĉiam estu pozitiva, ne finu per negativaĵoj, por 
ke ili memoru pri la aktivaĵo pozitive
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PlonĜlernaDo
gvidantoj kaj la verkintoj de la liveraĵo: 
léon kamenický kaj szabolcs szilva 
 
dato: la 23-an de junio, 2021 
 
horo: 09:00–12:30 (2 horoj + 30 min. da 
paŭzo)

labormaTerialo: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B_
QerXTZ3H8MWpEQ3JiVjlrd1E?resource
key=0bu8805fzLvQ3zM0ok8m2Qw

enkonduko 

[Aktivaĵo] Neceseja papero: Ĉiuj trejnatoj 
devas preni pecojn de necesaja papero laŭ 
ilia prefero, sen scii kio estas la celo de la 
aktivaĵo. Post kiam ĉiuj prenas iom da pecoj 
de la neceseja papero, en granda cirklo 
ĉiuj devas mencii pozitivajn lernitaĵojn de 
la semajna kunlaboro! La trejnatoj devas 
mencii tiom da pozitivaĵoj kiom da pecetoj 
de neceseja papero ili prenis.

plonĝlernado = lernado  
sperTanTe
Plonĝlerna sperto estas praktikado dum kiu 
oni solvas nekonatan problemon aŭ malfa
cilan situacion instruante al la partopren
antoj en la kunteksto de aŭtentikaj laboraj 
taskoj.

[Aktivaĵo] Cerboŝturmado en grupo kun 
glupaperetoj: Ĉiuj trejnatoj ricevas glu-
paperetojn sur kiuj ili devas skribi konkr-
etajn ekzemplojn de plonĝlernado dum la 
semajno aŭ/kaj ĝenerale. La trejnatoj gar-
dos la glupaperetojn kun la ideoj kaj dum 
prezentado de diversaj tipoj de plonĝlern-
ado ili estos petitaj prezenti ilin kaj algui al 
siaj lokoj.

Tipoj de plonĝlernado:

1 rolludo:

[Aktivaĵo] Iu diru ekzemplon, se neniu diros, 
diru ni, trejnistoj!

La partoprenantoj ricevas rolon, ili devas ludi 
iun situacion.

2 kazPrisTudo (case sTudy):

[Aktivaĵo] Iu diru ekzemplon, se neniu diros, 
diru ni, trejnistoj!

 ▹ En universitatoj oni ofte uzas ĉi tiun for
mon

 ▹ Oni povas praktiki la teorion, ili povas 
lerni spertante la diferencon inter prak
tiko kaj teorio

 ▹ Kuraĝigi por aktiva lernado
 ▹ Ekzerci gravajn kapablojn: komunikadon, 

grulpaboron, problemsolvado
 ▹ Kreskigi la amuziĝon, enĝaĝiĝon kaj ler

nemon de la trejnatoj
 ▹ Ekz. en jura universitato la studentoj ri

cevas priskribon de konkreta okazaĵo. Ili 
devas kontroli kiuj leĝoj rilatas al la oka
zaĵo, kaj kio verŝajne estos la juĝo.

3 simulado:

[Aktivaĵo] Iu diru ekzemplon, se neniu diros, 
diru ni, trejnistoj!

 ▹ Miksaĵo de la realeco kaj la ludo
 ▹ Monopoly

4 PlonĝeksPerimenTo

[Aktivaĵo] Iu diru ekzemplon, se neniu diros, 
diru ni, trejnistoj!

 ▹ Enmergiĝi en kompleksan ludspacon
 ▹ Escape room

5 la uzo de la Teknikologio: virTuala 
realeco (vr)
Virtuala realeco estas komputila modelado 
kaj simulado, per kiu la homo povas kontakti 
artefaritan, spacoefikan vidaĵon aŭ alimetode 
percepteblan medion.

La virtuala realeco lokigas la homon en tiun 
medion, kiu simulas la realecon per diversaj 
interaktivaj iloj (specialaj okulvitroj, sonaŭd
iloj, gantoj, kaskoj aŭ vestoj).

Estas ege grave bone prezenti pri kio temas, 
kaj montri fotojn, se inter la partoprenantoj 
estas malpli junaj personoj.

Aktivaĵo] Ĉu iu havas sperton? Rakontu!
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[Aktivaĵo] Kie en la vivo oni povas utiligi ĉi 
tiun teknologion?

La potencialo de la teknologio VR:
 ▹ armeo: oni simulas diversajn situaciojn,
 ▹ pilotoj,
 ▹ sportistoj/sporttrejnistoj (ekz. por analizi 

teknikojn, ludojn ktp.),
 ▹ medicino: bonege uzebla en kuracado de 

posttraŭma streso, depresio, fobioj, tro
nerveco (meditado), studentoj de medi
cino por provoperacioj,

 ▹ lernejoj: muzea vizito, vizito de kosmo, 
reiro al iu historia tempo, ekzerci sociajn 
interagojn,

 ▹ modo: 360° travivado de modspektaklo.

[Aktivaĵo] Decidu kiuj tipoj de la sekvaj 
ekzemplaj aktivaĵoj povas servi kiel plonĝ-
lernado, kaj kiuj ne! Kial?

Diskutoj, interkonaj ludoj, surpaperaj ekzercoj, 
rolludoj, energiludoj, Monopoly, glacirompiloj, 
individua laboro, hejmtaskoj.

granda rolludo

[Aktivaĵo] Ludo pri ideala lernejo

 ▹ 3 grupoj el po du homoj kiuj kreas sian 
idealan lernejon (10 minutoj cerbumi + 10 
por konkrete pripensi la idelan lernejon). 
Materialo por inspiriĝi: https://instruado.
esperanto.cz/index.php/eo/5tipojde
lernejoj

 ▹ Unu triopo estas ministerio pri edukado. 
Ili povas elekti nur unu el la lernejoj por 
granda financa subteno. La grupo devas 
decidi pri kriterioj laŭ kiuj ili pritaksos la 
lernejojn. (Ni volas vidi novan modernan 
stilon de edukado)

 ▹ En la fino konkludu laŭ la revizia rondo 
(Aktivaĵmastrumado)

ludCerbumado (gamesTorming, 
kunCerbumado)
Ludcerbumado signifas: krei ludmondojn 
specife por esplori kaj ekzameni komercajn 
defiojn, plibonigi kunlaboron kaj generi nov
ajn vidpunktojn pri la funkciado de la mondo 
kaj trovi kiajn aliajn aferojn/situaciojn ni po
vas trovi tie. Klarigante la kvin etapojn ni pre
zentu kiel ni kreis la ludon de la supra tasko 
pri lernejoj. La kvin etapoj:

imagu la mondon
Antaŭ ol komenci, vi imagas la ludon.

kreu la mondon
Kreu la regulojn, la komencon, la finon kaj 
ĉion por povi ludi.

Elpensante nomojn oni havas novan, portem
pan identecon.

malfermu la mondon
Por povi eniri la ludon, la lernantoj devas bone 
kompreni la regulojn, permesojn, malpermes
ojn, kaj ke temas pri alia mondo.

esPloru la mondon
Ili ludas, kaj provas atingi la celojn.

fermu la mondon
La ludo finiĝas kiam la celoj estas atingitaj.
La celoj ne ĉiam estas la veraj atingoj, sed: 
esplorado de la imagita mondo, kaj la 
ekkompren itaĵoj, kiuj venas dum la ludado.
Estas tre grave fermi la mondon per unusenc
hava movo, sono, diraĵo ktp. kaj eliri el ĝi.
Gravas montri, ke finiĝis la tasko. Vi jam ne 
estas en tiu ludo.
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PosTTrejnaDaj TasKoj
gvidantoj kaj la verkintoj de la liveraĵo: 
Francesco maurelli kaj léon kamenický 
 
dato: la 24-an de junio, 2021 
 
horo: 14:30–17:30 (2:30 horoj  
+ 30 min. da paŭzo)

lernoCeloj:
 ▹ kompreni gravecon de posttrejnadaj 

taskoj; 
 ▹ kompreni kio estas parto de posttrejnadaj 

taskoj; 
 ▹ esplori pri diversa manieroj kaj iloj kiuj 

helpos vin efike plenumi posttrejnadajn 
taskojn.

1 enkonduko
Kiel trejnistoj ni ofte pripensas, ĉu nia laboro 
havos iun pli longan efikon konsiderante ke ĝi 
ne finas post liverado de trejnado. La sukceso 
de nia laboro parte dependas de la agoj kiuj 
instigis nin okupiĝi pri la trejnado. 

Sen sukcese plenumi posttrejnadajn task
ojn, ne estas granda ŝanco ke iu ŝanĝo oka
zos. Por tio estas posttrejnadaj taskoj grava 
parto de ĉiu trejnado. Ĝi reprezentas aron 
da aktivaĵoj kiuj rememorigas la trejnatojn 
transformi iliajn vortojn al agoj kaj agojn al 
aktivismo.

[diskuTo en paroj] En paroj pridiskutu kio 
estas por vi posttrejnadaj taskoj? Kion laŭ vi 
oni devas nepre fari tuj post la trejnado kaj 
kion eble iom pli poste? (15 minutoj)

2 fariTaĵoj / ne-fariTaĵoj
Faritaĵoj

 ▹ Integriĝu viajn posttrejnadajn taskojn en 
via trejnista programo

 ▹ Bone pripensu uzon de tiuj posttrejnadaj 
aktivaĵoj, kiuj bone kongruas kun celoj de 
via trejnado

 ▹ Skribu liveraĵojn/raportojn tuj post la fino 
de la trejnado

 ▹ Prezentu klarajn limdatojn por ĉiuj
 ▹ Havu klarajn taskojn kaj respondecoj por 
ĉiuj (trejnatoj kaj trejnistoj)

 ▹ Gardu la interragon en la grupo vivantan 
 
 
 
 

Nefaritaĵoj
 ▹ Doni tro multe ta taskoj al la trejnatoj post 

la trejnadprogramo
 ▹ Ne petu aferojn kiuj ne kongruas kun viaj 

trejnadceloj
 ▹ Tro longe atendu kun taskoj kiel raportoj/

liveraĵoj, ktp.
 ▹ Doni impreson ke la trejnado finiĝis kaj 

tiel la tuta komunumo

[diskuTo en grupo] Kiel povus aspekti 
diversaj liveraĵoj? Kio laŭ vi estas utila ke 
trejnatoj ricevu post la trejnadsesio? (10 
minutoj)

3 gvidlinioj por posTTrejnadaj 
Taskoj 
La intervalo en kiu posttrejnadaj taskoj okazas 
povas esti inter kelkaj minutoj ĝis ses monatoj 
post la trejnado. Se vi elektas pli longan perio
don por plenumi diversajn posttrejnadajn tas
kojn tiam certiĝu ke vi bone notis vian planon. 
Ne forgesu, ke vi riskas perdi motiviĝon kaj 
intereson post iom da tempo. 

Interalie, la jenaj posttrejnadaj taskoj povas 
atendi vin: 

 ▹ Kolektado kaj arkivado de retrokuplaj 
formularoj;

 ▹ Fotado de fizika materialo (ekz. paperegoj 
kun diversaj modeloj);

 ▹ Kreado de komuna dosierujo por stoki 
ĉiun materialon de la trejnado;

 ▹ Skribado de raporto pri la trejnado por via 
komisiono pri aktivula trejnado;

 ▹ Danki al la organizantoj de la trejnado;
 ▹ Certiĝi ke ĉiuj viaj promesoj estu plenum

itaj (ekz. vi respondis al ĉiuj demandoj kaj 
sendis promesitan materialon);

 ▹ Pridemandi viajn trejnatojn ĉu ili efektive 
uzas la lernitaĵojn de la trejnadprogramo;

 ▹ Provu respekti la limdatojn, ĉefe se via 
trejnadprogramo daŭrigos post iom da 
tempo. 

3.1 PreTigu viajn PosTTrejnadajn 
Taskojn
Oni kutime pensas pri posttrejnadaj taskoj jam 
ekde la komenco, kiam vi nur komencas kun 
pretigado de via trejnadprogramo. 

Se inter la celoj de via trejnadprogramo es
tis la evoluigo de kompetencoj, tiam unufoja 
evento ne sufiĉas. En tiu ĉi kazo la lernado de
vas okazi dum pli longa tempo kaj ĝi devus esti 
sukcese tranformita al praktiko. En tiu ĉi kazo 
estas rekomendite havi posttrejnadan planon, 
t.e. detaligitan temposkemon de ĉiuj posttrej
nadaj aktivaĵoj. 
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3.2 dum la sesio
Dum la enkonduka sesio oni kutime donas al 
la trejnatoj skribilojn kaj kajerojn kaj ni insti
gas la trejnatojn noti lernitaĵojn kiujn ili pri
taksas utilaj/interesaj. 

Por helpi al la trejnatoj oni devas bone pri
pensi kiel efike prezenti gravan teorion kaj 
bone ligi ĝin al klaraj ekzemploj/ekzercoj. Kio 
povas helpi estas videbligi la plej gravajn part
ojn de la teorio (ekz. paperego kun ŝlosilvortoj 
aŭ iu modelo). Estas ankaŭ rekomendite plur
foje ripeti la gravajn partojn de via trejnado, 
tiel la trejnatoj mem povas revizii siajn notojn. 

3.3.fine de la sesio
Kiam oni pretigas konkludon, estas bone pri
pensi kiaj estas la plej gravaj lernitaĵoj (3 ĝis 5) 
kiujn la trejnatoj povus tuj praktiki post fino 
de la trejnado hejme. 

Post retrokupla tempo, ni povas disdoni al 
la trejnatoj liveraĵojn (se ili pretas). Oni ankaŭ 
insitgu la trejnatojn pripensi kaj revizii kion oni 
kovris dum la trejnadsesio/trejnadprogramo. 
Fotoj de la diversaj materialoj povas esti uzitaj 
por sukcese plenumi posttrejnadajn taskojn. 

La trejnatoj devus esti rememoritaj, ke ili 
povas ĉiam kontakti siajn trejnistojn post fino 
de la trejnado kaze de iuj demandoj/duboj. Se 
vi preferas limigi la tempon dum kiu oni po
vas kontakti vin rilate al iu specifa trejnado, vi 
ankaŭ povas mencii tion kaj doni iun limdaton 
ĝis kiam vi disponeblos. Vi ankaŭ povus even
tuale decidi plie gvidi aŭ mentori iujn trejn
atojn post la fino de la trejnado.

3.4 PosT la Trejnado
3.4.1 liveraĵoj kaj raPorToj
Investi tempon por skribi liveraĵojn kaj rapor
tojn post via trejnadsesio povas aspekti iom 
peza (kio parte veras :) ), sed vi fakte multon 
lernas de ili. Vi trairas vian sesion kaj pripen
sas kio funkciis kaj ne funkciis dum ĝi. Ve
nontfoje kiam vi prilaboros similan temon, vi 
certe aprezos la eblon signife plialtigi kvaliton 
de via sesio. Vi same certe multe aprezis havi 
aliron al materialoj de la trejnistoj kiuj organi
zis similan sesion antaŭ vi. 

Kio fakte estas liveraĵo?
Per liveraĵo oni komprenas dokumenton kiu 
kolektas plej gravajn elementojn de via trej
nadsesio: teorio, modeloj, ekzercoj kaj kon
kludoj. La liveraĵo povas ankaŭ enhavi pliajn 
informojn pri tio kie trovi pli da materialo (ekz. 
libroj aŭ videaĵoj) por pliprofundigi iliajn ko
nojn pri la temo. 

Kaj kio estas raporto?
Per raporto oni celas dokumenton kiu resu
mas la fluon de la sesio: de la pretigado ĝis la 
retrokuplado.

Rimarko: la liveraĵoj kiujn oni decidis verki post 
la trejnadprogramo de Tuluzo fakte enhavas kaj 
ecojn de liveraĵo kaj tiujn de raporto (ekz. la fakto 
ke la liveraĵo jam enhavas informojn pri diversaj 
ekzercoj kiujn oni faris).

[akTivaĵo en TrejnisTaj grupoj] Faru 
skizon de la liveraĵo kiun vi ŝatus doni al la 
trejnatoj post via trejnado. (10 minutoj) 

3.2.2 Taskoj kiuj Tuŝas la TrejnaTojn
Ĉitie listo de plej gravaj taskoj rilate al trejn
atoj:

 ▹ Sendu liveraĵojn ene de kelkaj semajnoj 
tuj post la trejnadsesio (ideale tuj post la 
sesio),

 ▹ Instigu la trejnatojn aplikon de iliaj scioj 
en siaj organizoj, 

 ▹ Sendu retmesaĝon al la trejnatoj reme
morigante ilin pri tio ke ili devus apliki la 
lernitaĵojn ideale ĝis unu monaton de la 
fino de la trejnadsesio,

 ▹ Se la trejnatoj esprimis fortan intereson 
daŭrigi en aktivaĵoj rilate al via trejnado, 
aktive komuniku kun ili, 

 ▹ Interagu kun la trejnatoj kiuj interesiĝas 
plie pri la temoj de la trejnado, 

 ▹ Sendu enketilon post kvar ĝis ses monatoj 
post fino de via trejnado por kompreni la 
efikon de via trejnado.

3.2.3 la rolo de gvidanToj de la organizo
En kutima labora medio, la manaĝeroj povas 
tre facile observi ĉu la trejnado havis sian efi
kon rilate al la laboro de la trejnatoj (t.e. dun
gitojn sub la manaĝeroj). 

En neregistaraj organizoj (kiel Tejo) la 
gvidantoj de la organizo (la Estraro) aŭ de la 
komisionoj (specife tiu pri Aktivula Trejnado) 
povas signife kontribui kaj helpi la trejnatojn 
plie apliki la nove akiritajn konojn kaj kom
petencojn. 

La anoj de la komisiono pri Aktivula Trej
nado povas ekzemple rekomendi al trejnatoj 
pliajn kursojn aŭ enkonduki ilin al aktivaĵoj 
en la organizo en kiuj ili povas plie agadi (ekz. 
iĝi parto de la TejoTrejnistaro). 

Kiel trejnisto vi povas sendi retmesaĝon al la 
gvidantoj de la organizo klarigante kio estis la 
ĉefaj celoj de la trejnado kaj kion vi pensas ke 
la trejnatoj kunportis de ĝi. 

3.5 kreu vian ‘agadPlanon’
Nun vi pretas krei vian propran agadplanon. 
Listigu ĉiujn farentaĵojn kaj notu la limdatojn 
en via kalendaro. 
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reTrokuploj

[Grupdiskuto] Kiaj tipoj da retrokuploj ekzis-
tas kaj kiam vi uzos iun tipon da retrokuplo? 

Kolektado kaj prilaborado de retrokuploj  ak
tivaĵo: prilaboru por vi idealan retrokuplan 
formularon (tiel ke ĝi helpu vin por viaj ven
ontaj sesioj) 

 ▹ Ĉu vi farus diferencon inter retrokupla 
formularo kiu celas unu specifan sesion 
de pluraj kujn vi gvidas kadre de plurtaga 
tejnadseminario kaj formularon kiun vi 
sendus post fino de plurtaga trejnadsemi
nario? 

 ▹ Pripensu vian retrokuplan formularon 
kiun vi uzos post via trejnado en “mon
taroj”?

Prezentado de la tradukita plano en sekcio 
“5.5 How to make it stick?”  instigi diskuton 
inter la trejnotoj pri tio kiom aplikebla estas 
la diversaj postrejnadaj aktivaĵoj laŭ tipo de 
trejnadseminarioj (15 minutoj)

6.2 ouTPuT (konkreTa “ProdukTo”), 
ouTcome (rezulTo), imPacT (efiko aŭ 
influo)
https://padletuploads.storage.googleapis.
com/290619752/b862357ea5d761f74fd78e
7ec292adb0/Impact_measurement_work
book.pdf

Aktivaĵo: skribi poŝtkarton por si mem, pri 
ago kiun ili volas entrepreni. La organizantoj 
sendos poŝte poste la poŝtkartojn (eble 
post unu monato, kaj post unu jaro) (10-15 
minutoj)

<paŭzo>

Mallonga prezentaĵo pri kion oni povas fari 
post partopreni en la TTT programo 

 ▹ Aliĝi al TejoTrejnistaro / FoJEtrejnistaro 
/ uea, Kapabligo, amoseminarioj

 ▹ Kie plispertiĝi 

Kion ili bezonus en la estonteco, kiel posta 
subteno, post tiu ĉi trejnado?

enkonduko
Foje ni kiel faciligantoj pripensas ĉu tio kion 
ni trejnas havos iun influon konsiderante ke 
la laboro de la trejnisto ne finas post la trej
nado. Sen “Followup” estas plej verŝajne ke 
neniu ŝanĝo okazos. Pro tio estas “followup” 
tre grava parto de trejnadpogramoj. Oni devus 
kompreni ĝin kiel aron da rememorigoj por ke 
ili tranformu iliajn vortojn al agoj.




