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zapraszamy uczniów i nauczycieli do rozmowy
z

Michałem Kurtyką , ministrem klimatu.
w warsztatach on-line

Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu
wezmą udział polscy naukowcy
Warsztaty odbędą się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

„Postaw na Słońce”*

adresowanego do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, który promuje
Odnawialne Źródła Energii.
Za pośrednictwem specjalnego czatu każdy z uczniów i nauczycieli
będzie mógł zadać swoje pytanie ministrowi Michałowi Kurtyce
oraz zaproszonym na warsztaty ekspertom.
Wydarzenie będzie dostępne na żywo także na kanale YouTube.

Program warsztatów
11:40 rozpoczęcie czatu
plenie”
góla – „Zrozumieć globalne ocie
11:45	wykład dra Mariusza Go
ka – „OZE. Skąd mamy prąd?”
12:05	wykład dra Tomasza Roż
12:25 przerwa

ą, ministrem klimatu

Kurtyk
12:30 video czat z Michałem
13:15 przerwa

: warsztaty filmowe
13:20	nagroda dla wytrwałych
ujemy!”) – „Jak zwykłym
z Szymonem Chałupką (vlog „Film
ć profesjonalny film?”
telefonem komórkowym nakręci

Jak wziąć udział w warsztatach?

To p r o s t e !

22 kwietnia o godz. 11:40 kliknij w link
www.dzienziemiwmk.pl,
postępuj zgodnie z instrukcją na stronie
aby zalogować się do czatu**
i zadawać pytania ministrowi.

13:45 zakończenie warsztatów
*Projekt edukacyjny „Postaw na Słońce” to inicjatywa Fundacji BOŚ. Składa się z dwóch konkursów: badawczego i filmowego. Od 2014 roku w pięciu zakończonych już
edycjach projektu wzięło udział ponad 7 tys. uczniów. Więcej informacji: www.postawnaslonce.pl.
**Do czatu zapraszamy uczniów i nauczycieli klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Do rejestracji na czacie wymagane są informacje: imię, numer
i nazwa szkoły oraz miasto. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do utworzenia jednorazowego profilu na platformie www.dzienziemiwmk.pl i będą przetwarzane jedynie
w celu rejestracji pytań.
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