Program Tygodnia Edukacji Globalnej 18 – 22.11.2019
„Ostatni dzwonek dla klimatu!”
wykłady odbywają się w Czytelni
poniedziałek 18.11.2019
godz. 9:10 – 9:55 Anna Sierpińska, Nauka o klimacie, wykład: „Historia badań dotyczących klimatu z krótkim
wyjaśnieniem podstaw działania klimatu i jak osiągnięto obecny konsensus naukowy”
godz. 10:05 – 10:50 Anna Sierpińska, Nauka o klimacie, wykład: „ O konsekwencjach ocieplenia klimatu dla Polski”
godz. 11:00 – 11:45 Debata oksfordzka n.t. „Państwo powinno zajmować się redukcją zanieczyszczeń, nawet za cenę
pogorszenia sytuacji gospodarczej” z udziałem ekspertki Anny Sierpińskiej
godz. 12:15 – 13:30 prof. Zbigniew Karaczun, SGGW, wykład: „Wpływ diety na środowisko, żywność przyszłości”
godz. 14:00 – 14:45 Martyna Zastawna z WoshWosh „Warsztat o butach. Jak przedłużyć życie Twoich ulubionych
butów”
godz. 14:00 – 14:45 prezentacja „O uprawie w przestrzeni zurbanizowanej, czyli jak dbać o klimat”, sala 123
wtorek 19.11.2019
godz. 9:10 – 10:00 Edwin Bendyk, wykład: „Jak zmiany klimatyczne zmieniały bieg historii ludzkości”
godz. 10:00 – 11:00 Aleksandra Bielecka, Agnieszka Dratwa, Floating Jeans, warsztaty „Slow fashion/fast fasion –
Nowe życie starych dżinsów” (trzeba przynieść jeansowe rzeczy do naprawy lub upcyklingu)
środa 20.11.2019
godz. 10:05 – 10: 50 12:00 (klasy pierwsze) Aleksandra i Piotr Stanisławscy, Crazy Nauka, wykład: „Jak w kilku
prostych krokach zmniejszyć swój osobisty ślad węglowy?”
godz. 11:00 – 11: 45 (klasy drugie i trzecie) Aleksandra i Piotr Stanisławscy, Crazy Nauka, wykład: „Jak w kilku
prostych krokach zmniejszyć swój osobisty ślad węglowy?”
cały dzień – akcja „NIE dla plastikowych sztućców”
czwartek 21.11.2019
godz. 9:00 – 10:00 Virginia Little z Little Greenfinity, wykład: „Wszyscy jesteśmy światozmieniaczami”
godz. 10:10 – 10:55 Natalia Budzińska z Fashion Revolution, wykład: „Rewolucja modowa krok po kroku”
godz. 11:00 – 11:45 Blanka Kolago-Szymczak, Slow Fix, wykład: „Odpowiedzialny konsumpcjonizm”
godz. 12:10 – 12:55 Daniel Patryczkiewicz, artysta fotografik, spotkanie „Świadoma konsumpcja kultury i sztuki wg
autora wystawy #NoBeautyInPlastic”
piątek 22.11.2019
godz. 13:00 -13:45 Luiza Bendyk, warsztat „Zrób sobie mydło”- pracownia nr 131
cały dzień akcja: Nie kupuj! Wymień się!
Inne wydarzenia (czas i miejsce nieokreślone):
Zero Waste Challenge!
Chcemy segregować śmieci w szkole!
Rośliny jadalne można uprawiać w domu!
Zbierajmy makulaturę!
Strona internetowa „Zielony Reytan”
Kahoot o klimacie
Wstęp na wydarzenia po zapisaniu się u nauczycielek: Luizy Bendyk (s. 131), Soni Kamler (s. 145), Magdaleny
Kowalczyk (s. 144), Agnieszki Poćwiardowskiej (s. 45). Zapisy przyjmujemy do 15.11.2019r.
JEŚLI CHCESZ POMÓC W ORGANIZACJI WYDARZEŃ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

