ОБУЧИТЕЛЕН
СЕМИНАР ЗА
СЪИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
Подбор на съизследователи

Задачи на семинара

Всяка държава трябва да селектира
поне 5 съ-изследователи. Хубаво е да
селектирате дори повече, тъй като това
ще подобри резултатите, а също така ще
даде повече потенциал за допълнително
финансиране, което да бъде придобито от
Съвета по изкуствата (Великобритания) за
гастролираща изложба.

1) Представяне на проекта Elie 2.0 и поранния проект Eliemental с нашите съизследователи

Съизследователите трябва да бъдат част
от нашата целева група, представители на
групи, уязвими от социално изключване.
Ако сте идентифицирали точки за достъп
в общността във вашето населено
място, тогава е възможно да потърсите
съизследователи през тези места.
Във Великобритания ще назначим хора
с дългосрочно хронично здравословно
състояние, неврологично разнообразни хора
(млади възрастни с аутизъм), дългосрочно
безработни и бежанци. Студенти, които са от
нашите целеви групи, могат да участват като
съ-изследователи, но най-добре е нашите
съ-изследователи да включват комбинация
от възраст и пол.
Цел на проучването
Нашите съизследователи ще идентифицират
най-важните елементи на корпоративното
обучение и бариерите пред предприятията в
тяхната общност, като използват снимки или
видео, заснети с техните мобилни телефони.

2) Да се обсъдят общи правила за
провеждане на проучването
3) Да се получи информирано съгласие от
съизследвателите за участието им в проекта
4) Да се представят протоколи за
провеждането на проучването и да се
предоставят информационни материли,
които да бъдат представени на хората,
взимащи участие в проучването
5) Да работят с екипа за съвместно
изследване, за да решат важни теми и теми
за изследването, включително разработване
на въпроси за интервюта със собственици на
малък бизнес.
Провеждане на семинара (2,5 часа)
1) Подгответе презентация или
информационни материли, за да запознаете
участниците с проекта проекта. Може
да включите кратък преглед на проект
Eliemental, за да зададете контекста.
2) Подгответе информационни материали,
включващи правилата за провеждане на
проучването, формуляри за съгласие и
описание на проекта.
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a. Подчертайте, че трябва да говорят само
с хора, които познават и да правят снимки
само на безопасни места.
3) Обяснете как работи PhotoLives (кратък
презентация ще бъде изготвена във
Великобритания и споделена с партньорите).
Съизследователите ще събират снимки
на теми, свързани с развитието на
предприятията в тяхната общност, и
ще ги споделят по електронен път с
изследователския екип. След събирането на
снимки ще се проведе по-нататъшна работна
среща, за да се обсъди символиката на
изображенията.
a. Подчертайте важността на получаването
на разрешение от всички хора, които
са снимани (и получаване на подписан
формуляр за съгласие)

5) Въз основа на ключовите теми
разработете набор от до десет въпроса за
интервюта със собственици на малък бизнес
(изследователският екип ще проведе това
интервю). Въпросите от всички работни
срещи ще бъдат събрани и ще бъде
съставен протокол за единно интервю.
6) Определете срок, в който
съизследователи ще заснемат и изпратят
своите фотографии, както и организирането
на семинар за техния анализ
7) Изпратете на съ-изследователи
материалите, създадени по време на
семинара. Може да добавите и примерни
други теми, с коите съизследователите могат
да се сблъскат,

b. Участниците може да пожелаят да
използват видео за обсъждане на въпроси,
свързани с бизнеса в тяхната общност.В
този случай се счита, че провеждат интервю
и трябва да дадат на заинтересованото
лице информационен лист за проекта и
също така да получат писмено съгласие от
интервюирания.
4) Като група разработват ключовите теми,
които съизследователите искат да изследват.
Това може да се направи с помощта на
комплектите Ketso. Предлаганите клонове
могат да бъдат: преприемачество (ролеви
модели, официални програми, бариери пред
обучението), местни предприятия (какви
видове, от колко време са там), бариери
пред предприятието (напр. Изоставени
или празни магазини в общността, липса
на обществен транспорт към района),
възможности (местни организации, действия
на общността, местни инициативи)
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