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Konferencia k projektu „Využívaj
Využívaj energiu ekologicky!“
ekologicky
Skvelý úspech! Spojená škola sv. Jána Pavla II. bola ako jediná v Poprade vybraná do
programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“,
“, ktorý je financovaný
z Nórskych grantov a spolufinancovaný Slovenskou republikou s celkovou sumou rozpočtu
rozpo
vo výške 53 090 Eur. Projekt sme nazvali „Využívaj energiu ekologicky!“..
Cieľom
om projektu je zvýšiť
zvýši povedomie žiakov, učiteľov, rodičov a v neposlednom rade
aj širšej verejnosti o využívaní ekologických zdrojov energie. V rámci projektu škola zakúpi
elektrobicykle a elektrokolobežky, ktoré budú k dispozícii žiakom a zamestnancom školy. Na
budove školy budú nainštalované solárne panely a v areáli školy sa vybuduje eko park.
Dňa 20. mája sa uskutočnila
uskuto
úvodná online konferencia k tomuto projektu, na ktorej sa
zúčastnilii zástupcovia Ministerstva
Ministe
životného prostredia SR, Veľvyslanectva
vyslanectva Nórskeho
kráľovstva v SR, za zriaďovate
ovateľa školy otec biskup, zástupcovia mesta Poprad, partnerských
škôl ZŠ s MŠ Dostojevského v Poprade a ZŠ s MŠ svätého Kríža
ríža v Kežmarku, žiaci
a zamestnanci našej školy. V úvode konferencie Ing. Denis Knotka – zástupca MŽP predstavil program SK-Klíma,
Klíma, ktorého súčasťou
sú
je aj náš projekt. Počas
as tejto konferencie
vystúpil otec biskup Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.,, ktorý projektu požehnal. Následne
účastníkov pozdravil aj veľvyslanec
vyslanec Nórskeho kráľovstva
krá
p. Terje Theodor Nervik.
Nervik
Naša škola sa ekologickým
ogickým témam venuje už dlhší čas v rámci projektov „Zelená
škola“ a „Zvýšením gramotnosti k lepšej budúcnosti študentov gymnázia“.
gymnázia“ Účastníkov
konferencie s týmito aktivitami oboznámila PaedDr. Zuzana Čerkalová
erkalová so svojimi žiakmi.
Projekt „Využívaj energiu ekologicky!“ predstavil
predstavil jeho odborný garant RNDr. Ondrej
Kapusta, PhD. V závere konferencie vystúpil RNDr. Vojtech Rušin, DrSC., pracovník
Astronomického
mického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, so zaujímavou prezentáciou o Slnku.
Konferenciu moderovali žiaci štvrtého ročníka
ro
gymnázia Zuzana Michelková a Pavol Ďuraš.
Za pomoc s technickou stránkou realizácie tejto konferencie ďakujeme
akujeme firme K-Corp
K
zo
Spišskej Novej Vsi.

