PLANIFICAREA PROIECTULUI

„Salata de idei”

După sesiunea de brainstorming constataţi că au ieşit la suprafaţă mai multe subiecte
din care puteţi selecţiona. Dacă vi se pare dificil să alegeţi unul, încercaţi metoda
salatei de idei.
O să aveţi nevoie de pixuri şi multe hârtii. Este de preferat ca foile de hârtie să fie
colorate – câte o culoare pentru fiecare propunere de cercetare.
 Aşezaţi-vă din nou într-un cerc. Scrieţi apoi toate subiectele posibile care au
reieşit din metoda ciorchinelui, fiecare pe câte o foaie de hârtie. Aranjaţi aceste
foi pe podea.
 Acum toată lumea trebuie să scrie ideile adiacente pentru fiecare din subiectele
de pe podea. Fiecare idee trebuie scrisă pe o hârtie separată. Toate ideile pentru
fiecare subiect trebuie plasate într-o grămada, lângă foaia pe care este trecut
subiectul.

 După aproximativ 10 minute împărţiţi-vă în grupuri (câte unul pentru fiecare

subiect). Fiecare grup se duce într-un colţ al camerei şi începe să organizeze
grămezile de idei conform metodei ciorchinelui.
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 Fiecare grup îşi prezintă acum ciorchinii. Prin intermediul „salatei de idei” şi a
„ciorchinilor” veţi descoperi ideile interesante care merită cercetate. Veţi vedea,
poate, că subiecte care păreau iniţial plictisitoare şi lipsite de substanţă sunt de
fapt fascinante, şi invers, că subiecte care la început vi se păreau a fi captivante,
în realitate nu se pliază temei generale a concursului.
 În fine, discutaţi diferitele propuneri; exprimaţi-vă opiniile în legătură cu fiecare
ciorchine. La sfârşit trebuie să vă puneţi cu toţii de acord asupra a ceea ce veţi
cerceta în lunile următoare. În cazul în care nu există consens, cel mai bine este
să votaţi.
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