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культура нетворкінгу та онлайн-спільнота
для обміну досвідом і знаннями
серед фахівців креативних індустрій

Створення проєкту та цього посібнику стало можливим завдяки підтримці Українського
Культурного Фонду в рамках грантового напрямку НОРД (Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти)
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ІНТРО

7

інтро

виклики

✦�

Інтернет розширюється щодня, проте знайти
партнерів для проєкту чи обміну досвідом досі
складно. Пошукові системи навчилися
непогано відповідати на наші запити, є чимало
тематичних спільнот у соцмережах та онлайнкурсів, але інколи кілька думок чи порад поза
власною інформаційною бульбашкою можуть
заощадити чимало часу та зусиль.
До того ж академічній освіті важко відповідати
на запити бізнесу, а комерційні курси не завжди
є тим, на що ви розраховуєте.

8

виклики

Сучасні креативні індустрії вимагають міждисциплінарного
підходу до роботи, або щонайменше певного розуміння інших
галузей. Однак це задача не з легких: невпинний потік
інформації, пандемія та «дистанційка», нове місце роботи
та специфічні задачі, або ж стан, коли ми підпираємо стелю
власного розвитку чи потерпаємо від браку мотивації.
Перед працівниками креативних індустрій постає чимало
викликів, зокрема бажання поділитися професійним болем
та відчути підтримку навзаєм.

✦�

9

виклики

Побудова зв’язків і нетворкінг, робота з інформацією, вміння
обмінюватися досвідом і знанням належать до топ-10 обов’язкових
навичок за версією Всесвітнього економічного форуму.
Вже зараз роботодавці розраховують на фахівців із такими
навичками:
�

побудова зв’язків і нетворкінг

�

вміння працювати з інформацією

�

здібність до обміну досвідом і знанням

✦�
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виклики

людині
потрібна
людина

✦�

Іноді нам вистачає відчуття причетності до певної великої
спільноти та контакту з людьми нашого професійного середовища.
Людьми, які можуть домопогти, відповісти на запитання,
та з якими можна поспілкуватися про наболіле. Особливо
з тими, хто має однакові з нами цінності, схожі проблеми,
робочий чи творчий досвід.
Це може бути людина, котра допоможе знаннями, зв’язками,
скерує нас чи навіть просто вислухає та неупереджено оцінить
професійні рішення.
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інтро

відповіді
та сенс

✦✦

Щоби відповісти на ці виклики ми розробили
навзаєм як платформу, що використовує
методи обміну peer-to-peer та ефективного
нетворкінгу й складається з:

�

сайту

�

вебзастосунку

�

соціальних мереж

�

телеграм-чату

�

спеціалізованих подій

�

цього керівництва

НЕТВОРКІНГ

13

нетворкінг

як
працює
нетворкінг

���

Нетворкінг — це будь-яка діяльність, спрямована
на обмін інформацією між людьми, що об’єднані
спільними професійними чи особистими
інтересами. Зазвичай нетворкінг відбувається
в неформальних умовах.
Усі люди займаються нетворкінгом, коли діляться
одне з одним мемами, музикою, фільмами,
цікавими новинами чи матеріалами. Ми постійно
обмінюємося чимось. Але інколи впорядкувати
такий обмін стає важкувато, особливо коли
ми отримуємо системну освіту чи набуваємо
нові навички.
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як працює нетворкінг

ефективний
нетворкінг
це завжди обмін

���

Ефективність нетворкінгу ми вимірєюємо
за отриманими знаннями та настроєм.
У неформальних умовах людям легше
знайомитися та відкриватися одне одному,
тож краще починати з легкого спілкування.
Але ми радимо не забувати про свої запит
і цілі, та повертатися до першочергових задач
одразу після налагодження зв’язку.
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наш досвід

наш
досвід

���

Професійна та особиста підтримка, нетворкінг
і розгорнуте рецензування своєї роботи
спеціалістами — це те, чого часто не вистачає.
Особливо це актуально початківцям, людям,
що живуть у невеликих містах та менеджерам,
які опинилися перед необхідністю вирішувати
нетипові для себе задачі.
Команда навзаєм працює у креативних
індустріях понад десять років, тож на власному
досвіді знає про проблеми, з якими стикаються
менеджери культурних та креативних проєктів
й організатори подій.
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команда

���

сreative
management
camp

Освітня платформа для менеджерів креативних проєктів. Команда платформи
втілює освітні курси та події з проєктного менеджменту, підприємництва,
маркетингу та комунікацій у культурних, соціальних, освітніх та креативних
індустріях. Є організатором «Культурного нетворкінгу» у Києві задля посилення
міждисциплінарних зв’язків між представниками креативних спільнот,
генерування нових ідей та колаборацій із суміжними галузями.

badteacherinua

Володимир — мультидисциплінарний дизайнер, методист, тренер та освітянин
з 18-річним досвідом у креативних індустріях, впевнений, що майбутнє належить
одноранговим мережам. Євангеліст практик peer-to-peer культури та змін у освіті
й менторстві. Мріє про всеукраїнський ресурс, який допоможе новачкам та бувалим
фахівцям креативних індустрій швидше розвиватися та знаходити одне одного
для колаборацій. навзаєм — перший крок до такого ресурсу.

культурна
агенція а

Культурна Агенція ∀ – громадська організація, що створює соціокультурні
проєкти і горить впровадженням змін в суспільстві. З її ініціативи відбувається
ряд важливих подій, серед яких — фестиваль Plan B, День Музики в Харкові
та у містах Сходу, День Однієї Вулиці, численні концерти та конференції.
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команда

���

інша освіта

Громадська організація та фахова спільнота, яка розробляє навчальні програми,
працює з культурою і мистецтвом як формами колективного навчання, створює
ментальні й фізичні навчальні простори. Організація сприяє створенню та розвитку
горизонтальних самозарадніх спільнот, які використовують потенціал різноманіття
для розвитку. Такі спільноти здатні трансформувати та трансформуватися
в комплексному світі.

hedera studio

Команда молодих дизайнерів та розробників, якій подобається приділяти увагу
українським освітнім проєктам (OSVIT). Учасникам студії добре знайомі фахові
проблеми українських креативних індустрій, тож вони прагнуть зробити свій
внесок у їхнє вирішення.
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нетворкінг

���

Ми живемо обміном і нетворкінгом.
Об’єднувати та знайомити людей, менторити
одне одного, обмінюватися корисними
напрацюваннями — повсякденна норма для нас.
Саме тому ми вирішили допомогти
українським представникам креативних
індустрій та пропонуємо всім нам об'єднатися
для спілкування та обміну досвідом.

так народився
навзаєм

ЩО ТАКЕ
НАВЗАЄМ

20

що таке навзаєм

навіщо
та для кого

��

навза✺м — це нетворкінгова
онлайн платформа для фахівців
культурної та креативної сфери
навзаєм допомагає
✷ знайти підтримку у відповідь на свій запит
✷ обмінятися знанням і досвідом
✷ спробувати себе у якості менторів
✷ познайомитися з експертами з різних
куточків України у кілька кліків
✷ швидко вчитися
✷ подолати комплекси та креативні блоки
✷ розширювати світогляд

21

навіщо та для кого

для кого
Насамперед для менеджерів, які постали
перед викликами цифровізації, пандемії
та економічної кризи.
Платформа навзаєм — місце, де можуть
зустрітися початківці та наставники, та люди
зі схожими цілями та ідеями. Ви можете стати
тьюторами, менторами, викладачами одне
для одного. Партнерами.

��
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навіщо та для кого

Аліна багато років працює з культурними проєктами:
вона координує команди для проведення фестивалів.
Зараз у її громадської організації виник черговий запит
на рекламу невеликої події, проте через скорочення
штату їй доведеться знайти підрядників або швидко
запустити кампанію на фейсбуці самотужки.
Аліна вже знайшла з десяток відео на ютубі
та ще більше статей про те, як це реалізувати,
але у неї все одно виникає чимало запитань.
Їй конче необхідна консультація SMM-спеціаліста
чи таргетолога. Навзаєм вона може дати контакти
перевірених локальних організаторів,
або консультацію по своїх компетенціях.

��
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навіщо та для кого

завдяки чому це працює
Ми розробили методологію, що спирається на досвід команди
та дослідження:
✷ вивчення запитів на різні професії у креативних індустріях світу
✷ статистика кадрів у креативних індустріях України
✷ дослдіження запитів і потреб галузевих менеджерів
✷ аналіз досвіду команди

��
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навіщо та для кого

учасники
навзаєм —
це партнери

��

Запрошуємо долучатися до обміну та навчальних
практик як гуру, так і тих, хто лише починає
професійний шлях у креативних індустріях.
Навіть коли ми розповідаємо про себе знову
й знову різним людям — ми оптимізуємо опис
власного досвіду та зростаємо як професіонали.
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що таке навзаєм

філософія
та культура

��

p2p
Віримо, що майбутнє — за взаємовигідною
співпрацею та вмінням вибудовувати зв’язки.
При розробці культури Навзаєм, ми взяли
за основу формат взаємин «рівний — рівному»
(англ. peer-to-peer) — обмін та навчання одне
від одного.

+ доступна жива мова
+ дружня атмосфера
- ієрархії
- складні концепти
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філософія та культура

взаємодопомога —
це нормально

��

Спільнота навзаєм спрямована на те,
щоб об’єднувати людей, які можуть допомогти
один одному. Ми прагнемо створити умови,
завдяким яким ви навчитесь легше адаптуватися до змін і створювати нові круті проєкти
у взаємодії та партнерстві.
Працюючі у креативних індустріях, ми разом
змінюємо світову економіку упродовж
останніх десятиліть.
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філософія та культура

філософія
навзаєм

��

не існує людей, яким би не було
чим обмінятися
Ефективне навчання, гарний настрій, рецензії,
інсайти — усе це результати обміну
Ми гадаємо, що вам знайоме задоволення
від колективної роботи, де всі поділяють спільні
цінності, а випадкові розмови на «перекурах»
здатні призвести до потужних інсайтів.
Навзаєм це саме таке середовище для обміну
досвідом, думками, ідеями та емоціями.

28

філософія та культура

навчати
щоби навчатися

��

Ми навчаємося чомусь новому краще, коли
передаємо досвід чи знання іншим людям.
Усі терплячі пояснення, перефразування
та навчальні вправи допомагають нашому
мозку створювати нові та підсилювати старі
зв’язки між різними фрагментами інформації
та досвіду. Повторюваність таких дій сприяє
проходженню циклу засвоєння знань
(див. Модель Колба), формуванню чіткішого
уявлення про предмет чи явище та використанню
таких знань у майбутньому.
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філософія та культура

��

Завдяки формату peer-2-peer кожен з учасників
може приділити іншій людині достатньо уваги
для того щоб «прокачатися» навзаєм.
Ще краще, коли таких людей декілька: ви можете
домопогати одне одному, але при цьому
матимете достатньо різних точок зору та думок
для того, щоб проаналізувати власні знання.
Секрет у фізіології: ми покращуємо свої знання
коли пояснюємо щось іншим людям, адже нам
доводиться розглядати вже засвоєне з різних
сторін, знаходити нові метафори або зважувати
ефективність своїх інструментів.

Таким чином наш мозок перевіряє інформацію та утворює
нові сталі зв’язки
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філософія та культура

��

цінності навзаєм

принципи навзаєм

✷ добровільність

✷ людяність

✷ спільна відповідальність за процес

✷ швидкість

✷ взаємоповага, довіра, взаємопідтримка

✷ цінність унікального досвіду

✷ відкритість до нового
✷ готовність вчитися та здобувати досвід
Цінності — це те, на основі чого ми ухвалюємо
невеликі повсякденні рішення; це те, що нас рухає
та мотивує насправді.
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філософія та культура

навзаєм допомагає
✷ розширити коло спілкування
✷ отримати максимум від нетворкінгу
✷ підвищити ефективність свого навчання
завдяки нашому контенту
✷ знайти нових однодумців у сфері
креативних індустрій.

��
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назва розділу

ЕФЕКТИВНИЙ
ОБМІН

���
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ефективний обмін

майндсет

������

Ефективність обміну залежить від усвідомлення
свого запиту до спільноти чи іншої людини,
а також часу, який ви готові витрачати.
Щоб полегшити нетворкінг, команда навзаєм
розробила своєрідний майндсет, що допомагає
налаштувати мислення, комунікації та увагу
для кращого вирішення специфічних задач.

34

майндсет

������

«заповіді» ефективного нетворкінгу
завжди є
чим мінятися

В кожного та кожної з нас чимало досвіду, навіть якщо ми початківці.
Інколи інсайт від новачка може бути ціннішим за тисячі контактів.

не поспішай
з висновками

Добре, коли нетворкінг завершується вашою рефлексією. Навіть після
неприємного спілкування можна зрозуміти, що ви здатні отримати від інших
та дати навзаєм.

вітай нове
та незрозуміле

Ніколи не знаєш, які компетенції або контакти тобі стануть у пригоді завтра.
Звертай увагу на людей та галузі, що знаходяться поза твоїм запитом.

навчай
щоби навчатися

Чим більше ми передаємо іншим — тим краще ці знання та навички закріплюються та систематизуються в нас самих. Особливо те, що ми самі зараз
лише вивчаємо.

не будь
западлом

Якщо ви будете користуватися перевагами спільноти чи конкретної
людини, але системного нічого не віддаватимите навзаєм — інші люди
це запам’ятають.
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як зрозуміти
хто я та знайти
інших
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Для ефективної взаємодії необхідно розуміти
свої сильні та слабкі сторони, розмежовувати
професійну діяльність з гобі та захопленнями.
Пропонуємо керуватися характеристиками,
які допоможуть легше комунікувати та зроблять
нетворкінг ефективним.
�

компетенції

�

індустрії

�

галузі

�

навички

�

інструменти

�

досвід
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як зрозуміти хто я та знайти інших

компетенції

індустрія
компетенції

������

Це здатність вирішувати певні типові задачі
та відповідати на виклики за допомогою
широкого спектру знань, комплексів навичок,
особистого досвіду та знання інструментів.

галузь
галузь
галузь
навички + інструменти + досвід

галузь
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як зрозуміти хто я та знайти інших

індустрії

це креативні індустрії, до яких ви дотичні чи у яких зацікавлені

галузі

це напрямки роботи в межах Індустрії із властивими їм бізнес-моделями,
задачами та необхідними компетенціями

навички

Найтиповіші комбінації знань і практики, які разом із досвідом утворюють
сталі компетенції.

інструменти

Цифрові та аналогові засоби вирішення задач у різних індустріях,
які враховують методології чи підходи до створення проєктів (напр. Дизайн
Мислення), а також деякі фізичні інструменти, притаманні ремеслам.

досвід

Ми пропонуємо визначати твій досвід за знаннями та практикою роботи
у конкретних креативних індустріях, а також обирати досвід людини, з якою,
на твою думку, тобі було б цікаво навзаєм

������
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як визначити
свій досвід
гобі

цікавлюся галуззю, роблю проєкти для власного задоволення

новачок

1-2 роки в індустрії

працюю

2-5 років в індустрії

про

5+ років у індустрії, досвід всеукраїнських або великих
експортних проєктів

гуру

5+ років в індустрії, досвід всеукраїнських чи міжнародних
проєктів, досвід роботи на перетині різних креативних
індустрій, ідеальне знання одного чи кількох інструментів

������
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Володимир працює на перетині багатьох Індустрій,
але головною його Індустрією є Дизайн та мистецтво.
Він має Досвід понад 10 років та охоче ним ділиться,
що робить його Гуру. Іноді займається менеджментом
проєктів, сформувалися відповідні Навички.
Також він володіє Навичками Дизайну презентацій.
Володимир використовує певні Інструменти
менеджменту (Trello,Miro, Toggle, Slack), а також
кілька Інструментів для дизайну презентацій (Canva,
KeyNote, PowerPoint).
Просто зараз Володимиру необхідна консультація
з менеджменту у IT, бо заплановано створення
застосунку спільно з розробником. Тож зараз він
оголосив свій як #пече, хоча зазвичай він #ментор.

������
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твій запит
і ролі
Інколи справжнім запитом може бути просто
потеревенити з людиною, яка вас розуміє
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твій запит і ролі

�

25 жовтня вперше беру участь у конференції
як спікер. Шукаю людину, яка допоможе
з підготовкою, вміє структурувати промови
та може дати зворотний зв’язок на мою
презентацію. Цей досвід є для мене дуже
важливим, адже виступатиму вперше.
Я працюю в індустріях IT та дизайну.
З задоволенням поділюсь навзаєм власним
досвідом управління командою розробників
або тонкощами ефективних брифів.

������

42

твій запит і ролі

як уточнювати свій запит
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твій запит і ролі

�

приятель

�

партнер

�

хедхантер

�

консультант

�

ментор/менті

�

ентузіаст
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твій запит і ролі

приятель (бадді)
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партнер
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хедхантер
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консультант

Коли ви отримали термінову консультацію,
але не можете відповісти найближчим часом,
то не забудьте домовитися про те, як і коли ви здатні
віддячити навзаєм
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твій запит і ролі

ментор/менті

������

ентузіаст
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твій
статус
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Щоб зробити пошук та спілкування простішими
рекомендуємо вказати або зазначити свій
статус, який можна зрозуміти завдяки запиту
та ролі.
Це значно пришвидшує пошук.
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твій статус
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#навзаєм

«Є творчий проєкт або бажання робити творчі проєкти разом. Не вистачає
експертизи, людей чи консультації». Відкритість до нового та експериментів.

#терміново
#пече

«Мені пече! Я шукаю невідкладну експертну допомогу»

#потеревенити

«Шукаю нові знайомства щоб подивитися на свою роботу свіжим поглядом,
вибратися зі свого звичного кола спілкування, знайти єдинодумців для спілкування»

#шукаюкоманду

«Я зараз тут, щоб активно хантити для себе чи для знайомих, знайти роботу/фріланс
чи працювати в колаборації над проєктом»

#шукаюментора
#ментор

«Маю багато досвіду та бажання ним поділитися, або шукаю людей, які такий
мають». Добре для новачків бажаючих отримати рецензію на свої роботи.

#потрібнадумка
#рецензую

«Створюю новий продукт і хочу перевірити його релевантність, дати протестувати
функції чи верифікувати тезу, ідею тощо; можу прокоментувати твій продукт
чи дати рецензію»
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що та як
отримати
навзаєм
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Культура навзаєм — це спосіб проявити себе
та знайти інших людей. Опиши себе, визнач
бажану роль і статус, розповідай про свої
наміри та побач наміри інших користувачів.
Чим можна обмінюватися?

�

досвід та знання

�

піар

�

контакти

�

емоції, інсайти

�

мотивація

�

рецензія
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досвід та знання
лайфгак з моєї індустрії ⇄ навичка з іншої сфери
Базова модель обміну, коли ви надаєте одне
одному певний обсяг знань чи ділитеся лайфгаками
з різних індустрій, навичок, інструментів. Ця модель
найближча до освітньої сторони нетворкінгу.
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піар
допомога іншим ⇆ хороша репутація
Якщо ви надали рецензію чи фідбек, виступили
ментором або консультантом, ви можете
попросити рекомендувати вас як експертку
чи експерта в соціальних мережах чи через
«сарафанне радіо».

������
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що та як отримати навзаєм

�

піар

Мені потрібно забрендувати фотографії з події
згідно фірмовому стилю компанії для
публікацій цих фото у соціальних мережах.
Для цього мені треба дізнатися, якою
програмою це зробити найкраще, а також
навчитися нею користуватися. Зараз у мене
є лише смартфон. Навзаєм я можу взяти
участь у опитуванні чи рекомендувати людину
як експерта.
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контакти
контакт крутого SMM ⇄ контакт кращого юриста
Інколи нам можуть допомогти контакти людей,
яких інші вважають кваліфікованими, а може
й талановитими спеціалістами. Це найбільш
розповсюджена форма нетворкінгу.
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емоції, інсайти
пояснення принципів роботи ⇄ краще розуміння, як все виглядає зі сторони
Трапляється, що ми застрягаємо у власних
інформаційних бульбашках та у вирі робочих
задач. Необхідно відволіктися. Наприклад,
неформальною розмовою чи наданням фідбеку.
Цікава розмова чи надання корисної поради
може дати і практику пояснення, і позитивні
емоції. Особливо якщо відчувається, що ти
дійсно допомагаєш.
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�

емоції, інсайти

Я працюю у сфері реклами та культури,
займаюся маркетингом, розробляю рекламні
кампанії та керую проєктами.
Працюю у агенції, слідкую за трендами, однак
мені бракує часу на читання нішевої літератури
та поглиблення практичних знань в різних
напрямках у сфері комунікацій.
Я можу обміняти свій досвід на знання нових
матеріалів за темою (Reddit, відео, посилання
на спеціалізовану літературу). Зі свого боку
можу допомогти новачкам, надати фідбек
або стати додатковим мозоком та другою
парою очей для вашої ідеї чи проєкту.
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мотивація
бажання реалізувати проєкт ⇆ людина, якій не байдуже
Інколи нам не вистачає когось, хто може
мотивувати до дій. Когось, із ким би можна
було відчути причетність у досягненні мети
чи вирішенні задач. Або ж людини, яка дасть
«магічного пенделя».
Це можна дати одне одному навзаєм.
Наприклад, почати перевіряти одне в одного
статус задачі чи процесу. Поцікавитись,
чи виходиш ти на пробіжку, а навзаєм —
чи вже опубліковано кейс у портфоліо. Можливо,
саме цього бракувало, щоби почати діяти?
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рецензія
сумніви у власній роботі ⇄ порада незаангажованої людини

У світі креативних індустрій чимало тих,
кому не вистачає можливостей отримати
конструктивну критику своєї роботи або,
навпаки, почути слова підтримки.
Ми заохочуємо рецензувати роботи та сприяти
професійному та особистому зростанню.

������
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шлях
обміну

Ця послідовність дій забезпечує ефективність
нетворкінгу та дозволяє отримати результат,
який матиме для тебе сенс.
Але ніхто не забороняє дотримуватися іншого
плану дій, комфортного для тебе.

запит �

контакт �

активна фаза �

підсумки �

плани

хто я

знайомство / привітання

обмін

зворотній зв’язок

Планування

запит

домовленості

мета

статус обміну

рефлексія
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запит
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�

хто я
Перш за все, важливо визначитися на яких
індустріях ти знаєшся та якими компетенціями
й інструментами ти володієш. Що ти хочеш
і можеш дати навзаєм зі свого досвіду?

запит, мета
Сформулюй свій запит, подумай над своєю
роллю та познач відповідний до неї статус.
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контакт
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�

знайомство/привітання
Ніколи не завадить привітатися та розповісти
трохи про себе. Ми рекомендуємо ділитися
не лише переліком навичок, а й розказати
про свої хобі та зацікавлення.
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шлях обміну
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домовленості
Рекомендуємо починати будь-який процес
обміну з чітких домовленостей. Насамперед
варто визначитися, чого саме ти хочеш
або які маєш очікування; як часто та за яких
умов можна зустрічатися, онлайн чи офлайн.
Мотивація та очікування завжди є в обох
сторін обміну, тому краще проговорити
їх наперед.
Також не забувай дати щось навзаєм, навіть
якщо з моменту спілкування мине якийсь час.

Якщо ти прагнеш системного обміну, варто
окремо уточнити цілі та запит і формалізувати
домовленості:
�

комфортні для обох сторін умови

�

що для кожного учасника означає
«успішний результат»

�

регулярність і час ваших зустрічей,
їхня тривалість, формат і ритм

Такі домовленості краще занотовувати, а зустрічі —
вносити до календаря
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активна фаза

������

�

обмін
Упродовж обміну, особливо довгострокового,
радимо
�

робити нотатки всіх моментів, які здаються
важливими або незрозумілими

�

за можливості одразу практикувати
отримане знання (не баритися з тим,
щоби написати новому контакту,
перейти до ресурсу або зробити вправу,
якщо питання стосується Інструменту)

�

не забувати про рефлексію наприкінці
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види обміну

моментальний обмін

в залежності від ступеню залученості
та часу, що витрачається на процес

Працює якщо обидва партнери мають чітке
розуміння свого запиту та мети.

відкладений обмін
Якщо ви вже щось отримали від партнера,
не забудьте домовитися про час та обставини,
за яких ви зможете дати щось навзаєм.

довгостроковий обмін
Має спиратися на чіткі домовленості та бути
розпланованим покроково згідно запиту
одного чи обох учасників.
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підсумки
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�

Процес обміну завершується зворотним
зв’язком та рефлексією. Це час підсумувати
отриманий досвід, присвоїти його користь собі
та визначити подальші дії.
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зворотний зв’язок
Зворотний зв’язок ми рекомендуємо давати
обом сторонам, навіть якщо вам наразі складно
це робити.
Навіть проста відповідь «так, мені зрозуміло,
я можу це зробити» із переліком подальших
дій може принести чимало користі.
Новачкам є чого повчитися у професіоналів,
а професіоналам не завадить свіжий погляд
на свої знання чи спосіб комунікації.

Двосторонній зворотний зв’язок — це ще одна форма
обміну, завдяки якій ми можемо стати краще
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рефлексія
Найкраще працює проста схема, за якою
ви говорите чи пишете одне одному:
�

Які мої враження та емоції?

�

Що я собі беру?

�

Що мені не зрозуміло?

�

Що сподобалося?

�

Що б я змінив/ла у подачі матеріалу?

Ти можеш впоратися з рефлексією й самотужки,
але ми радимо ділитися своїми враженнями
з кимось іще.
Коли ми прописуємо чи проговорюємо, навіть
подумки, відповіді на ці питання — нам стає
легше оцінити результат обміну та зробити
свої висновки.

ЯК
ДОЛУЧИТИСЯ
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як долучитися

що треба
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✷ Поділяти цінності спільноти
✷ Пам’ятати про «заповіді»
✷ Спиратися на наші поради та лайвгаки
✷ Долучитися онлайн
✷ Відвідувати події спільноти
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як долучитися
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перші кроки
Долучайся просто зараз у телеграмі
та фейсбуці!

соцмережі �

чат �

опис та запит �

статус �

Долучитися до спільноти
навзаєм у соцмережах

Додатися до чату
в телеграм

Описати себе та вказати
свій запит

Позначити свій
статус
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твої перші кроки

буде добре,
якщо навза м стане
повсякденною
нормою :)

��

Культура навзаєм — це не ізольований
острівець, залишаючи який ти забуваєш
про всі здобутки.
Цими рекомендаціями можна користуватися
будь-де й поза спільнотою: у роботі, у спілкуванні
з колегами, у формальному та неформальному
навчанні, навіть разом з приятелями.
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твої перші кроки
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Сподіваємося, що спільнота зробить твоє
організаційне та креативницьке життя трішечки
простішим і подарує нові класні знайомства,
що будуть надихати навзаєм!

��
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