„CZYSTA EDUKACJA”
Warsztaty szkoleniowe dotyczące niskiej emisji dla nauczycieli i liderów edukacyjnych
Program:
9:45 ‐ 10:10 Rejestracja i przywitanie gości (przedstawienie celu i programu szkolenia)
10:10 10:40 ZAGROŻENIA ZDROWOTNE związane ze smogiem ‐ "niską emisją" / Hanna
Schudy, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO‐UNIA
(co nam grozi? szkodliwość zdrowotna niskiej emisji , czym jest niska emisja? informacje dotyczące
zanieczyszczeń powietrza i ich źródeł, porównanie sytuacji w skali regionalnej, krajowej i
międzynarodowej, w miarę potrzeb przewidywane użycie fragmentów filmów z wypowiedziami
lekarzy specjalistów dotyczących szkodliwości smogu "lekarze o smogu")
10:40 ‐ 11:10 POTRZEBA ZMIAN po co i jak walczyć z niską emisją i jak wprowadzać
gospodarką niskoemisyjną / Marcin Popkiewicz, fizyk, analityk trendów światowych,
portal www.ziemianarozdrozu.pl autor szeregu książek popularnonaukowych – w tym:
„Rewolucja energetyczna – ale po co?”
Dlaczego potrzebujemy poważnych zmian? jakie globalne i lokalne wyzwania stoją przed nami? Co
możemy zrobić – i dlaczego właśnie jest to niezbędne?
11:10 ‐ 11:50 NOWOCZESNE METODY EDUKACYJNE w walce ze smogiem / Marcin
Popkiewicz
Jak w sposób nowoczesny i efektywny edukować o zanieczyszczeniu powietrza? Jak dopasować
edukację do skali problemu? Jak sprawić by edukacja była skuteczna?

11:50 ‐ 12:10 Przerwa
12:10 ‐ 15:10 Antysmogowe rozwiązania ‐ prowadzenie warsztatów: Krzysztof Smolnicki
Fundacja Eko-Rozwoju / Marcin Popkiewicz
W trakcie warsztatów planujemy wykorzystanie nowoczesnych internetowych narzędzi edukacyjnych,
typu: kalkulator emisji, kalkulator termomodernizacji budynków i mieszkań, symulatorów globalnych
(prezentacja narzędzi internetowych) oraz pokaz profesjonalnego pomiaru zanieczyszczenia powietrza
przy użyciu pyłomierza. Uczestnicy warsztatów otrzymają przykładowe scenariusze edukacyjne
dotyczące smog. Przewidujemy również pracę w podgrupach w celu dopasowania scenariuszy
edukacyjnych do potrzeb w aspekcie potrzebnych lokalnych działań antysmogowych. UWAGA –
uczestnicy warsztatów otrzymają możliwość nieodpłatnego korzystania z prezentowanych
interaktywnych narzędzi edukacyjnych.
od 15:10 Podsumowanie całości szkolenia, drobny poczęstunek i rozmowy kuluarowe

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza” dofinansowano ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

