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Vzdělávací projekt ENERGIE PRO BUDOUCNOST zprostředkovává žákům a studentům základních, středních a vysokých škol pohled na problematiku energetiky obecně, energetických zdrojů, úspor energií, možností využívání obnovitelných zdrojů energie a problematiku
rizik využívání jaderné energetiky. Jednotlivé moduly jsou pro školy ZDARMA.

BESEDY

(1-2 vyučovací hodiny)
Besedy pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, zaměřené na problematiku
úspor energií a možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice. Druhá část besedy se soustřeďuje na otázky spojené s využíváním jaderné energetiky, jejími klady a zápory. Školy si mohou samy vybrat, zda uspořádají besedu hodinovou, s tématem obnovitelné zdroje energie
a úspory, či besedu dvouhodinovou, kde mohou studenti diskutovat i o jaderné energetice.

SEMINÁŘE S ODBORNÍKY
V případě hlubšího zájmu škol o určité téma související s energetikou, energetickými zdroji, úsporami energie a možností využívání obnovitelných zdrojů jsme schopni zajistit přednášky specialistů
na dané téma.

INFORMAČNÍ PANELY
(11 posterů s možností zavěšení na zeď o rozměrech 120 x 85 cm)
Informační panely „ENERGIE PRO BUDOUCNOST“ s přehledným souhrnem problematiky obnovitelných zdrojů, úspor energie, globálních klimatických změn a rizik využívání jaderné energetiky.
K zapůjčení k dočasné instalaci.

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ
Pro žáky a studenty organizujeme vědomostní soutěž o ceny.

ENERGETICKÁ BUDOUCNOST ČESKÉ REPUBLIKY
Interaktivní výukový projekt (3 vyučovací hodiny, 4 lektoři)
Výukový projekt je určený pro studenty středních a vysokých škol a zprostředkovává pohled na
koncepční dokumenty české a německé energetické politiky. Projekt je koncipován jako interaktivní, tj. dává studentům prostor zkoumat dané téma pomocí řady metod a technik zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy - individuální a kolektivní práce, brainstormingu, hry v roli. V diskusních
blocích studenti sami formulují a korigují své pohledy, během samostatné a skupinové práce se učí
jeden od druhého.

ENERGETICKÁ POLITIKA - MINULOST NEZMĚNÍM, BUDOUCNOST JE NA MNĚ
Interaktivní výukový projekt (3 vyučovací hodiny, 4 lektoři)

Výukový projekt pro žáky 9. tříd a studenty středních a vysokých škol se zaměřuje na možnosti
lokálního ovlivňování zásadních koncepčních energetických otázek. Jádro projektu je pojato jako
simulační hra, ve které si žáci a studenti mohu v konkrétních rolích vyzkoušet rozhodovací proces
o umístění podzemního úložiště jaderného odpadu v konkrétních lokalitách. Simulační hra vychází
z reálných procesů a směřuje k tomu, a by si žáci a studenti sami pokládali zásadní otázky související s možnostmi lokálního rozhodování.
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ČERNOBYLFEST je osvětovým projektem, který si prostřednictvím připomínek havárií v Černobylu a Fukušimě klade za cíl diskusi o potřebnosti,
udržitelnosti a bezpečnosti jaderné energetiky. ČERNOBYLFEST je prostorem pro autentická setkání s lidmi, kteří mají zkušenost s havárií a jejími
následky. ČERNOBYLFEST je také prostorem k zamyšlení a hledání odpovědí na složité otázky energetické budoucnosti.

FILMOVÝ FESTIVAL: STŘEDA 26. DUBNA 2017, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Jednodenní filmový festival pro školy a veřejnost s promítáním tématických filmů a besedami
s českými a zahraničními festivalovými hosty (v roce 2016 např. tvůrci z Ukrajiny a Belgie). Všechny
zahraniční filmy jsou opatřeny dabingem či českými titulky, besedy během festivalu jsou tlumočeny. Vstup na festival je zdarma.

LOKÁLNÍ MINIFESTIVALY
V případě zájmu škol a veřejnosti zajistíme promítání některého z filmů a besedu s tvůrci a vybranými festivalovými hosty přímo v dalších městech.

VZPOMÍNKOVÁ AKCE
Podvečer výročí černobylské havárie je každoročně věnován pietní akci na paměť Černobylu. Jedná se o volné setkání zájemců, přesný datum, čas a místo jsou uveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích.

BESEDY S LIKVIDÁTORY
Ve spolupráci s našimi evropskými partnery pravidelně pořádáme v rámci Evropských akčních týdnů za budoucnost po Černobylu a Fukušimě setkání s likvidátory jaderných havárií.

CHARITATIVNÍ KONCERTY
Každoročně ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice a virtuózním kytaristou prof. Štěpánem Rakem pořádáme charitativní koncert na podporu dětí postižených havárií v Černobylu.

