Brezplačna poletna šola za prehrambene aktiviste
Ste vedeli, da:
- posameznik v Sloveniji na leto zavrže okoli 67 kg hrane?
- globalni sistem pridelave hrane prispeva kar 30 % vseh emisij, ki jih spustimo v okolje?
Trajnostni odnos do pridelave in uživanja hrane postaja zato ob pomenu lokalno pridelane hrane in
čim krajših oskrbnih verig vse pomembnejši.
ŽELIŠ BITI DEL SPREMEMBE?
PRIJAVI SE V BREZPLAČNO POLETNO ŠOLO.
Inštitut Wcycle Maribor, ki je del konzorcija Food Wave partnerstva iz vsega sveta, organizira med 7.
in 21. junijem 2021 brezplačno poletno šolo, v kateri se boste ob podpori lokalnih in mednarodnih
strokovnjakov naučili:
prepoznati klimatske spremembe, ki jih povzroča pridelava hrane,
trajnostnih načinov pridelave in porabe hrane,
veščin spodbujanja trajnostnega odnosa do hrane prek socialnih medijev,
vloge lokalne skupnosti v prizadevanjih za trajnostni odnos do hrane in
spoznali možnosti, ki jih posameznikom nudi evropski projekt Food Wave.
Poletna šola bo potekala v treh vsebinskih modulih, ki skupaj obsegajo 22 pedagoških ur.
Predavanja bodo potekala v prostorih MKC Maribor, Ob železnici 16 v Mariboru.
Poletna šola je namenjena udeležencem, starim med 18 in 35 let.
Po zaključenem izobraževanju udeleženec pridobi certifikat Prehrambeni aktivist.

Ponedeljek, 7.6.2021
16:00-16:35
16:35 - 17:20
17:20-17:35

Uvodna predstavitev
Primer dobre prakse - v živo iz Milana
Odmor

Igor Kos

17:35 - 18:05

Aktualni status globalnih pogajanj o podnebnih
spremembah

Igor Kos

16:00-17:10

Podnebne spremembe in globalni prehranski
sistem

Katja Sreš

17:10-17:50
17:50-18:10

Trajnostni način pridelave in porabe hrane
Odmor

Metka Ternjak Gomboc

18:10-18:50

Trajnostni način pridelave in porabe hrane

Andreja Kuhar

18:50-20:00

Lokalne iniciative za spodbujanje trajnostnega
prehranskega sistema

Janja Viher

Sreda, 9.6.2021

Ponedeljek, 14.6.2021

14:00-17:30
17:30-17:45

Kreativne kampanje spodbujanja sprememb
potrošniškega vedenja
Odmor

17:45-19:15
19:15-19:30

Food Wave v mestu – aktivacija na lokalni ravni
Odmor

Mojca Polak

19:30-20:00

Food Wave platforma in digitalne kampanje

Andrej Dover

Metka Ternjak Gomboc

Sreda, 16.6.2021

16:00-17:10
17:10-17:25

Vloga lokalnih oblasti na področju prehrane in
podnebnih sprememb
Odmor

Katja Sreš

17:25-18:35
18:35-18:50

Lokalne iniciative na področju prehranske
samooskrbe
Odmor

Janja Viher

18:50-20:00

Primeri dobrih praks na področju socialne
ekonomije

Katja Sreš

Ponedeljek, 21.6.2021
16:00-16:45
16:45-17:15
17:15-20:00

Ogled mestnih vrtov pod Pekrsko Gorco
Priložnosti v okviru Food Wave projekta
Odprta debata in druženje ob lokalni hrani

Igor Kos

Število udeležencev je omejeno.
Največje možno število udeležencev je 20.
Za prijavo je potrebno izpolniti prijavnico in jo najkasneje do 20. maja 2021 oddati na elektronski naslov
info@wcycle.com.

