Hrana je več kot zgolj to, kar jemo. Predstavlja enega izmed gradnikov naših družb in
kultur, prek hrane se kaže naš odnos do sveta, ki nas obdaja. Trenutni svetovni sistem
oskrbe s hrano povzroči skoraj tretjino vseh antropogenih izpustov toplogrednih plinov in je
tako eden izmed glavnih vzrokov za podnebno krizo, poleg tega pa vodi v pospešeno
izginjanje biotske raznovrstnosti ter v zniževanje kakovosti pitne vode in zmanjševanje
rodovitnosti tal.

VABIMO VAS
NA USPOSABLJANJE

Poučevanje o (pre)hrani v času
podnebnih sprememb
28. SEPTEMBER 2022,
OD 16.30 DO 19. URE,
GRAND HOTEL UNION, LJUBLJANA
Samo s spremembo prehranjevalnih navad ne bomo rešili podnebne krize, hkrati pa
podnebne krize ne moremo ustrezno nasloviti brez spremembe prehranjevalnih navad.
Kot pedagogi_nje imate veliko izobraževalno in motivacijsko moč, da mlade seznanite s
podnebju in zdravju prijaznejšo hrano in tako na dolgi rok spreminjate vsakodnevne
prehranske navade ter s tem prispevate k zmanjšanju negativnih vplivov na naravo in
podnebje.
Na dogodku bomo predstavili nabor konkretnih aktivnosti, ki jih lahko uporabite pri
svojem delu, eno izmed pripravljenih delavnic pa bomo preizkusili v praksi.

PRIJAVITE SE TUKAJ
ŠTEVILO MEST JE OMEJENO

Usposabljanje bosta izvedli Nika Tavčar in Gaja Brecelj iz Umanotere, ki sta v zadnjih
letih izvedli številne delavnice in izobraževanja po Sloveniji na temo podnebnih
sprememb in trajnostnega razvoja. Udeležbo na dogodku zaradi aktualnosti teme, obilice
informacij in praktičnih nasvetov priporočamo vsem, ki delujete v formalnem in
neformalnem izobraževanju.
Udeležba na dogodku je brezplačna. Za pogostitev bo poskrbljeno. Dodatne informacije pri
Niki Tavčar na 01 439 7100, nika@umanotera.org in na spletni strani www.umanotera.org.
Usposabljanje upošteva principe organizacije trajnostnih dogodkov. Vabimo vas, da se na usposabljanje pripeljete
s/z:
• kolesom: najbližja postajališča sistema Bicikelj: št. 1 (Prešernov trg), št. 2 (Pogačarjev trg), št. 7 (Miklošičev
park);
• mestnim avtobusom: v bližino hotela vas pripelje več prog mestnih avtobusov, najbližje je postajališče Turist na
Dalmatinovi ulici (vozni red);
• vlakom in medmestnim avtobusom: poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red) ali vlakom (vozni red).
Hotel je od glavne železniške in avtobusne postaje oddaljen 10 min hoje;
• avtomobilom (in s sopotniki): na voljo so parkirišča na obrobju Ljubljane z avtobusnimi povezavami (P+R: Parkiraj
in se pelji z avtobusom). Z ostalimi udeleženci dogodka ali na spletnem mestu Prevoz.org se dogovorite za
sopotništvo.

This event is organised as part of the 'Climate action to the table' project. The project is
part of the Europe an Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for Economic
Affairs and Climate Action (BMWK).

