Seminarium towarzyszące COP19
20 listopada 2013
Konferencja COP19 jest kolejnym przypomnieniem o konieczności podjęcia
natychmiastowych działań przeciwdziałających zmianom klimatu. Rola człowieka w
obserwowanych zmianach klimatu, w tym w globalnym wzroście temperatury, jest
dobrze udokumentowany. Niestety, dotychczas niewiele zrobiono dla ograniczenia
zmian klimatu i zaadaptowania się do skutków tego procesu.
Kampania Connect4Climate wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim zaprasza na
Seminarium Be the Movement, które odbędzie się 20 listopada 2013 r. jako impreza
towarzysząca 19 Konferencji Klimatycznej COP19. Będzie ono okazją do
zaprezentowania swojej organizacji i podzielenia się swymi doświadczeniami. Pomoże
także w wypracowaniu strategii propagowania ruchu na rzecz przeciwdziałaniu
zmianom klimatu.
Pomóż nam w znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:
Jak najskuteczniej informować o zmianach klimatu ?
Jakie nowe technologie i mechanizmy oraz zmiany społeczne i sposoby
komunikowania można zaprzęgnąć do działań w obronie klimatu?
Jakie, znane z przeszłości, działania przyniosły sukces w inspirowaniu zmian z
zachowaniach społecznych?
Jakie taktyki i działania powinny być promowane dla skutecznych działań w sprawie
ochrony klimatu ?
Seminarium zgromadzi szerokie spektrum specjalistów zajmujących się zmianami
klimatu: nauczycieli, naukowców, działaczy organizacji pozarządowych, młodzież oraz
przedstawicieli sektora prywatnego i partnerów Kampanii Connect4Climate. Razem
spróbują oni wypracować praktyczne i skuteczne strategie, które rozniecą prężny i silny
ruch do walki ze zmianami klimatu.
Zapraszamy do przesłania propozycji prezentacji pokazującej twoje doświadczenia i
strategie działania w formie Pecha Kucha (20 slajdów po 20 sek.).
Prześlij swą, składającą się z 300-400 słów, propozycję do:
connect4climate@worldbank.org
Udział w seminarium jest bezpłatny !
Zarejestruj się: c4c-movement.eventbrite.com

Miejsce Seminarium:
Auditorium Minus
Budynek Starej BUW
Kampus Główny
Uniwersytet Warszawski

Program:
9:00 – rejestracja i
referat
wprowadzający
10:00 – panele
tematyczne
12:30 - Lunch
13:30 – sesja
prezentacji Pecha
Kucha
15:30 – przerwa
kawowa
15:45 – wystąpienia
zaproszonych
gości
16:45 – plenarna
dyskusja
panelowa
17:50 –
podsumowanie
obrad
18:30 – uroczysta
kolacja

Chcemy dyskutować na temat:
Umocnienia istniejącego partnerstwa oraz utworzenia koalicji i sieci współpracy instytucji publicznych,
prywatnych i akademickich
Najlepszych praktyk w komunikowaniu o zmianach klimatu
Sukcesów i porażek ruchu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu
Przyszłości ruchu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu
Pomysłów najlepiej służących zwiększeniu świadomości zmian klimatu
Wypracowania idei zachęcających wszystkie sektory do zaangażowania się w ruch ochrony klimatu
Stworzenie „mapy drogowej” przyszłych działań
Panele dyskusyjne
Jak informować o zmianach klimatu?: najlepsze i najskuteczniejsze sposoby informowania
Jakie działania możemy podjąć na rzecz klimatu?: kreatywne i innowacyjne sposoby łączenia ludzi wokół
wyzwań związanych ze zmianami klimatu
Jak edukować o zmianach klimatu na poziomie akademickim i licealnym?: jaką wiedzę przekazywać i jak
robić to najefektywniej
Jak adaptować się do zmian klimatu?: co zmienia się w naszym życiu i jak możemy się do tego dostosować
Co możemy zrobić dla ograniczenia zmian klimatu?: co jest potrzebne i jak zachęcać do ambitnych działań
Jak poznawać zmiany klimatu?: jak odpowiadać sceptykom zmian klimatu wykorzystując aktualne wyniki
badań
Oczekujemy udziału przedstawicieli
Nauki, nauczycieli akademickich i licealnych
Organizacji pozarządowych i aktywistów akcji w obronie klimatu
Mediów krajowych i międzynarodowych oraz lokalnych
Sektora prywatnego
Organizacji międzynarodowych
Administracji rządowej i lokalnej
Młodzieży akademickiej i licealnej
Obrady i dyskusje będą się odbywać w języku angielskim !
Kontakt
Jeśli masz jakieś pytania napisz: klimatologia_wgsr@uw.edu.pl lub connect4climate@worldbank.org
Zarejestruj się: c4c-movement.eventbrite.com
Udział w seminarium jest bezpłatny !

