Program for workshoppen

Hvordan kan vi vide, om økologi bliver bedre?
Hotel Opus, Egebjergvej 1, Horsens
7. oktober 2013

9.30

Morgenkaffe

10.00

Velkomst v. ICROFS og rammesætning af dagen v. Egon Noe, MultiTrust

10.15

Oplæg om ”Hvordan kan vi vide, om økologi bliver bedre?” v. Egon Noe og Hugo Alrøe,
MultiTrust

10.45

Gruppearbejde i homogene1 grupper hvor der svares på et eller flere af de tre spørgsmål i
den udsendte "hjemmeopgave". Hver gruppe producer en poster, der består af noter med
vigtige pointer fra diskussionen

12.00

Økologisk frokost

13.00

Deltagerne går i nye, blandede1 grupper og gennemgår posterne fra formiddagens arbejde

13.30

Gruppearbejde i blandede grupper med udgangspunkt i formiddagens gruppearbejde og et
tillægsspørgsmål. Gruppen samler en poster med hver deltagers ide til, hvad der har gjort en
forskel, og hvad de vil ændre i deres praksis

14.30

Kaffepause

14.45

Afrunding i plenum

15.30

Slut

Hjemmeopgave
Før workshoppen vil vi bede hver af jer om at forberede sig ved at reflektere over følgende tre spørgsmål
ud fra jeres projekt eller ud fra jeres arbejde med økologiske forsknings- og udviklingsprojekter eller ved
brug af resultater fra dem. På workshoppen skal vi diskutere disse spørgsmål, og det er vigtigt for jeres eget
og det samlede udbytte; at I har tænkt over dem inden workshoppen. I deltagere har forskellige roller i
økologien og forskellige vinkler på, hvordan vi frembringer og bruger viden om, hvordan økologien kan blive
bedre, og det er denne forskellighed, der vil give workshoppen værdi.
Spørgsmål:
1. Hvordan ved jeg, om min tilgang til økologiens udvikling bidrager til, at økologi bliver bedre? (Din
tilgang kan fx være forskningsperspektivet i dit projekt, eller synsvinklen bag dine beslutninger om
finansiering af projekter, eller dine forskningsbaserede beslutninger om tiltag i økologisk praksis).
2. Hvilke værdier ligger til grund for mine vurderinger af, om økologi bliver bedre?
3. Hvordan bringer jeg mine vurderinger ind i en samlet vurdering af, om økologi bliver bedre?

1

Såvel de homogene som de blandede grupper sammensættes på forhånd af arrangørerne.

