Warsztaty szkoleniowe HORYZONT 2020, projekt INNOSETA
Termin: 29.01.2021 r. , VEBINARIUM
Miejsce: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Ramowy program III warsztatów UPRAWY WARZYWNE
10:00-10:05 Otwarcie warsztatów przez Dyrekcję ZODR w Barzkowicach
10:05-10:30 Prezentacja projektu i platformy INNOSETA - 30 min.
10:30-11:00 Prezentacja celów warsztatów i równoległych grup tematycznych - 30 min.
11:00-13:00 Sesja robocza w równoległych grupach tematycznych - 2 godz.:
A. Grupa I ,,Optymalizacja oraz jakość oprysku a także precyzja aplikacji”
PROWADZĄCY Arkadiusz Semczyszak – ZODR w Barzkowicach
B. Grupa II „Zapobieganie znoszeniu się środków ochrony roślin”
PROWADZĄCY dr Artur Godyń – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
C. Grupa III „Zapobieganie zanieczyszczeniom-prawidłowe napełnianie oraz
oczyszczanie oprysków”
PROWADZĄCY prof. Grzegorz Doruchowski – Instytut Ogrodnictwa
w Skierniewicach
D. Grupa IV „Nowe technologie opryskiwania”
PROWADZĄCY Wiesław Ścigała – ZODR w Barzkowicach
Program w każdej grupie roboczej:
• Krok 1: Identyfikacja 4 głównych wyzwań/problemów które należy uwzględnić w danej
grupie tematycznej czas: 30 min.
OPIS:
I.
Każdy uczestnik identyfikuje kilka wyzwań lub problemów (burza mózgów)
II.
Spośród wymienionych uczestnik wybiera 3 problemy lub wyzwania
III.
Następnie klasyfikuje je od 1-3 (1 to najważniejszy problem lub wyzwanie a 3 najmniej
ważny)
Ze wszystkich podanych wyzwań/problemów wybierane są 4 - najwyżej ocenione przez grupę
•

Krok 2: Prezentacja 10 wybranych SETA czas: 30 min.

OPIS:
I.

•

przed rozpoczęciem warsztatów uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
uwzględnione w 10 innowacjach SETA ,każda SETA jest zaprezentowana wraz
z opisem, zdjęciem, jej zaletami i wadami itd. (wg. otrzymanego wzoru);

Krok 3: Ocena wszystkich przedstawionych SETA czas: 30 min.
I.
Uczestnicy klasyfikują każdą SETA od 1-10, 10 otrzymuje SETA najważniejsza
a ostania 1;
Najważniejsza SETA to taka, która może sprostać 4 wyzwaniom określonym w kroku 1.
II.
Po głosowaniu można zidentyfikować 2 najlepsze SETA (te które otrzymały
najwięcej punktów)

III.
IV.

•

Wybrane SETA przechodzą do następnego kroku
Dwa najlepiej ocenione SETA wybierane są do burzy mózgów - uczestnicy
podzieleni na grupy w zależności od branży zawodowej zastanawiają się co
należy zrobić aby wspomóc ich wdrożenie

Krok 4: Identyfikacja innych potrzeb, które nie były zaprezentowane czas: 30 min.
I.
Goście podzieleni na grupy przedstawiają przeprowadzają dyskusje nt.
potrzeb/barier nie ujętych w SETA

13:00-13:15 Przerwa - 15 min.
13:15-14:00 Wyniki oraz synteza warsztatów - 45 min.
Opis: Moderatorzy przedstawiają wszystkim uczestnikom wyniki każdej grupy tematycznej tzn.:
1. SETA - które zostało wybrane jako najbardziej odpowiednie, aby mogło sprostać wyzwaniom
i potrzebom
2. Przegląd zidentyfikowanych wyzwań/problemów
3. Przegląd nieuwzględnionych potrzeb/barier
4. Perspektywy współpracy
Na koniec należy uzyskać opinie nt. warsztatów od uczestników wg. szablonu
14.00 zakończenie III warsztatów INNOSETA w ramach HORYZONT 2020.

