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DLACZEGO TAKIE WARSZTATY?
Elektrownia w Bełchatowie jest największym pojedynczym emitentem CO2
w Unii Europejskiej. Tymczasem w ramach nowego mega-projektu Zielonego
Ładu, UE namawia kraje członkowskie do przechodzenia na niskoemisyjne
źródła energii, które pomogą zatrzymać zbliżającą się katastrofę klimatyczną.
UE planuje przeznaczyć ogromne środki finansowe na tzw. Sprawiedliwą
Transformację - pakiet reform, wspomagających dekarbonizację gospodarek
europejskich i wsparcie regionów węglowych w procesie szukania nowych
źródeł dochodu. Region łódzki, ze względu na obecność kopalni i elektrowni w
Bełchatowie, może być jednym z największych beneficjentów tego funduszu.
Jesteśmy świadkami przełomowego momentu w historii Bełchatowa i całego
regionu łódzkiego.
Co myśli o tym młodzież z regionu, który obejmą te zmiany? To ich w
szczególny sposób dotkną skutki tych decyzji. Tymczasem ich głos w tej
dyskusji jest zupełnie niesłyszalny. Chcielibyśmy pomóc to zmienić i w ramach
nieodpłatnych warsztatów przybliżyć młodzieży (z klas VII-VIII SP oraz szkół
ponadgimnazjalnych) ten temat.

przybliżymy uczennicom i uczniom kontekst środowiskowy planowanych
zmian (czemu właściwie Polska odchodzi od węgla?)
jaki ma to konkretnie związek ze zmianami klimatu?
czemu najsłynniejsza aktywistka młodzieżowa świata - Greta Thunberg odwiedziła Bełchatów?
wspólnie zastanowimy się jakie inne źródła energii mogły zostać
wykorzystane w Bełchatowie: jakie są zalety i wady nowych technologii
energetycznych, bazujących np. na słońcu, wietrze, atomie czy wodorze?
co mądrego można zrobić z największą dziurą w ziemi w Polsce, czyli
kopalnianym wyrobiskiem w Bełchatowie? I jaki w tym udział mogą mieć
obecni nastolatkowie, mieszkający w regionie?

Warsztaty są prowadzone metodami aktywizującymi. To nie są monotonne
pogadanki, tylko żywa wymiana myśli i zaproszenie uczennic i uczniów do
samodzielnego wyciągania wniosków. Trenerki i trenerzy Źródeł mają
olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą i zawsze mówią o
trudnych tematach związanych z ochroną środowiska w przystępny sposób.
Teraz chcielibyśmy podzielić się naszą wiedzą z bełchatowską młodzieżą.
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