panelová diskuze
co a k čemu to je:
Chcete získat různé názory na vaše téma z pohledu odborníků? Jen málokdy
narazíte na téma, na které mají všichni stejný názor. V oblasti ochrany
přírody je to ještě méně pravděpodobné. Možná ani ve vašem týmu nemáte
jasno, kde přesně leží pravda. Pokud vaše téma vyvolává otázky, je správný
čas na panelovou diskusi.

Panelová diskuze je specifickou formu sešlosti, jejíž základ tvoří takzvaný
“panel”, neboli několik odborníků, kteří před publikem diskutují na dané
téma - vaše téma. Na základě diskuze si posluchači mohou vyslechnout
argumenty pro a proti z úst autorit daného oboru a vytvořit si vlastní názor,
který se nebude zakládat na domněnkách, ale na faktech. Diskuse se
neodehrává jen mezi panelisty, ale i mezi publikem. Lidé v hledišti mohou
klást otázky a je úkolem moderátora či moderátorky celou debatu
ukočírovat.

Úskalím panelové diskuse je skutečnost, že nikdy nemůžete předvídat, o
čem budou vaši hosté mluvit. MODERÁTOR je pro panelovou diskusi zcela
stěžejní, musí se v tématu orientovat jako ryba ve vodě a profesní život
každého panelisty znát nazpaměť. To ale neznamená, že to nemůže být
někdo z vás. Naopak, právě vy znáte vaše téma nejlépe, chce to jen kuráž.
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jak na panelovou diskuzi:
1) Jaké vybrat TÉMA?
Jaká otázka týkající se vaší práce mezi lidmi rezonuje? Co je zvedá ze židle?
Vymyslete téma, na které se lze dívat z vícero úhlů pohledu. Opatření, které
je pro někoho výhodné a pro někoho nevýhodné, otázku, která má různé
odpovědi v různých situacích...

2) KDE panelovou diskuzi uspořádat?
Prostor ovlivňuje atmosféru diskuze a jeho velikost omezuje počet
návštěvníků. Ideálním místem pro panelovou diskuzi může být kulturní dům,
ale i školní tělocvična či větší třída. Záleží, kolik návštěvníků očekáváte.
Potřebujete prostor pro panelisty, ideálně stůl či pohovku, a pak spoustu židlí
pro návštěvníky.

3) Co za TECHNICKÉ pomůcky potřebujete?
Záleží na místě a počtu lidí. V kulturním domě může být potřeba zajistit i
osvětlení, téměř vždy budete řešit ozvučení akce. Vyzkoušejte si, jak dobře je
na místě slyšet - i v zadních řadách. Pokud budou potřeba mikrofony, budete
potřebovat jeden pro moderátora, jeden pro panelisty - ti si ho mohou
předávat mezi sebou - a jeden pro diváky. Taky jedny rychlé nohy, které
budou mezi diváky mikrofon přenášet. Pokud nemá techniku vaše škola ani
prostor, kde budete diskuzi pořádat, zkuste na internetu najít firmy, které
takovou techniku pronajímají.
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4) Jak vybrat DATUM A ČAS?
Může se to jevit banálně, ale výběr správného data může být pro vaši událost
stěžejní. Myslete na to, že víkend je pro lidi často čas, který chtějí strávit s
rodinou v přírodě, spíš než na panelové diskuzi. Vyberte raději všední den v
podvečer, aby se mohli připojit i ti, kteří do čtyř či do pěti pracují.

5) KOHO pozvat?
Kdo může přinést odborné poznatky do diskuze na vámi zvolené téma? Je to
doktor, učitel, vědec, či zemědělec? Na panelovou diskuzi pozvěte 2 - 4 hosty
s protichůdnými názory, aby mezi nimi došlo k diskuzi. Ať už budete psát email, či telefonovat, nezapomeňte při oslovování panelistů představit svůj
projekt a téma panelové diskuze. Vysvětlete, proč byste si přáli, aby se
diskuze účastnili právě oni. Pokud už znáte další panelisty, můžete je také
zmínit, aby hosté věděli, s kým budou debatovat. Panelisty oslovujte s
dostatečným předstihem, jen málokdo bude moct méně než týden předem.
Velcí odborníci a známí lidé mívají program plný i týdny předem.

6) Jak oslovit DIVÁKY?
Panelová diskuze není jen o hostech, ale i o divácích. Právě jejich dotazy činí
diskuzi zajímavou a obohacují ji o nové úhly pohledu. Oslovte lidi přes
sociální sítě, vytvořte událost na Facebooku, rozmístěte plakáty na městské
vývěsky, oslovte starostu, zda by mohl o diskuzi informovat v obecním
rozhlase, napište tiskovou zprávu a rozešlete ji do redakcí lokálních novin.

7) Jak DLOUHÁ má být panelová diskuze?
Snažte se délku panelové diskuze udržet mezi jednou až dvěma
hodinami. První hodina může být věnovaná debatě mezi moderátorem a
panelisty, druhou hodinu pak můžete strávit nad dotazy z hlediště.
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drobnosti, které pomůžou:
Sejděte se s hosty předem a zkuste je
rozpovídat. Oficiální část diskuze uveďte
krátkým proslovem a představením hostů.
Rozdělte část na debatu s panelisty
a na dotazy z hlediště.
Z akce pořiďte zápis i fotografie. Článek o akci
nebo tiskovou zprávu můžete dál šířit.

Nezapomeňte, že vaším cílem je mimo jiné motivovat
lidi k životu šetrnému k přírodě. Do místnosti, kde se
bude diskuze odehrávat, umístěte koše na tříděný
odpad a vyhněte se jednorázovým kelímkům.

Dejte nám vědět na ekoskola@terezanet.cz nebo
FB EkoškolaCZ, jaké to bylo! Jsme napnutí :)
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