Hållbar utveckling A, Ht. 2015
Projektkonferensen
Generell information
Projektkonferensen går av stapeln onsdag 16 december kl 9.15-12.00 i Sydney
Alrutz-salen på Blåsenhus. Konferensen är en del av CEMUS Sustainability Winter
Festival och är därmed ett öppet event. Bjud gärna in vänner och bekanta som ni
tror kan vara intresserade av att höra mer om projekt inom hållbar utveckling.
Kanske är någon av de som ni har samarbetat med i era projekt intresserade av att
höra

er

presentation?

Här

är

en

länk

till

festivalen

på

facebook:

https://www.facebook.com/events/1674228862792209/
Konferensen kommer att vara uppdelad i två sektioner, i varje sektion kommer fyra
grupper att presentera sina projekt. Med i varje sektion kommer en unik panel
finnas, vars syfte är att ställa frågor och kommentera era projekt utifrån sina
specifika erfarenheter. Panelen har blivit ombedd att kommentera era projekt utifrån
följande frågor:
-

Är projektet innovativt/nyskapande/utmanande?

-

Hur tydligt/kreativt kommuniceras projektet?

-

Hur stor potential har projektet att leda till förändring och ett mer hållbart
samhälle?

Panelen kommer även i slutet av varje sektion ge avslutande feedback till alla
grupper.

Instruktioner
Under presentationerna kommer ni att få 10 minuter för att presentera era projekt
vilket följs av 5 minuter där panelen kommenterar och ställer frågor till er.
Observera att vi har ett mycket tight schema för konferensen, vilket innebär att ni
måste hålla er inom ovanstående tidsramar. Om ni vill använda er av bilder eller
powerpoint ska dessa mailas till oss i kursledningen senast 20.00 tisdag 15/12. Vi
rekommenderar att ni använder er av lärdomar från de kommunikationstillfällen vi
haft under kursen när ni planerar och genomför era presentationer.

Gällande innehållet i presentationerna är det viktigt att det är tydligt för
utomstående vad ni har gjort i ert projekt. Exempel på frågor att utgå ifrån är:
-

Vad heter ert projekt?

-

Vad har ni gjort i ert projekt? Varför?

-

Vad var målet och syftet med ert projekt? Kortsiktigt respektive långsiktigt.

-

På vilket sätt är ert projekt nytt/överraskande/unikt?

-

På vilka sätt bidrar ert projekt till förändring och hållbar utveckling?

Program för konferensen
OBS! Om ni vill ändra tema/namn för ert projekt, hör av er senast på måndag 14/12!
Tid

Projektgrupp – Tema

9.15

Välkomna!

9.20

Grupp 4 – Från medvetenhet till agerande

9.35

Grupp 7 - Att låginkomsttagarländer ska få tillgång till sina egna resurser

9.50

Grupp 5 – Integration i Uppland

10.05 Grupp 2 – Demokratisera det offentliga rummet
10.20 Feedback till alla grupper från panelen
10.30 Paus
10.45 Grupp 3 – Ökad vegansk och vegetarisk kosthållning
11.00 Grupp 6 – Varors ursprung och innehåll
11.15 Grupp 8 – Nationssoporna
11.30 Grupp 1 - Matsvinn
11.45 Feedback till alla grupper från panelen
11.55 Tack!

