Тесла ЕКО ФОРУМ
►Постани део јединствене међународне иницијативе за одрживи развој
►Научи све о Теслином доприносу екологији и очувању животне средине
►Умрежи се са квалитетним експертима и уживај у едукативним
пешачким турама и еко радионицама на Гочу
АГЕНДА
ПЕТАК 18. СЕПТЕМБАР 2020.
21:00 Долазак на планину Гоч и вечера
Ноћење у хотелу "Пирамида"
СУБОТА 19. СЕПТЕМБАР 2020.
07:30 - 09:00 Доручак
09:30 –09:45 Свечано отварање
09:45 – 10:30 Александар Протић, потпредседник Европске Федерације за УНЕСКО клубове, центре и асоцијације, директор међународног Меморијалног Пројекта
Тесла (Видео укључење)
Тема: Теслин модел одрживог развоја
10:45 – 11:30 Проф. Др Горан Стојановић; Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Тема: "Иновативне пројектне идеје инициране решавањем проблема у нашем окружењу применом савремених електронских технологија"
11:45 - 12:30 Савез еколошких удружења "Зелена листа Србије"
12:30-12:45 Јелена Божовић "Тесла фест и 120 година централе на Ђетињи"
13:00 Полазак на пешачку туру Плава стаза – ''Велика ливада''. Дужина стазе је 10 км и није много захтевна. Водич (представник Шумарског факултета) ће у току
шетње на више пунктова информисати учеснике о шумском екосистему, врстама дрвећа и биљака, функцијама и значају шума, врстама дивљачи, о ловним
објектима и хранилиштима за дивљач и др;
Око 15:00 Очекивано време доласка на Велику ливаду. Са овог локалитета се пружа поглед на околне врхове планина Жељин и Копаоник, поглед можда нема
велику атракцију али је амбијент прелеп и ливада је окружена шумом.
Након доласка нам следи пикник! Храну ће обезбедити управа одмаралишта, а план је да екипа у друштву заједно спрема клопу.
19:00 Долазак у смештај слободно време и вечера
Ноћење у хотелу "Пирамида"
НЕДЕЉА 20. СЕПТЕМБАР 2020.
07:30 - 09:00 Доручак
09:30 – 11:30 Јутарња GREEN ПЕШАЧКА ТУРА (Пешачење до дрвета љубави, цветне ливаде и велике букве кроз столетне шуме под I степеном заштите)
11:45 -12:30 Горан Секулић, Светски фонд за заштиту природе (WWF),
Тема:Извештај о планети земљи
12:30 – 13:15 Наташа Глигоријевић, председница Центра за одрживи развој Србије,
Тема: Зелене перспективе
13:15 – 14:15 Обилазак "Кедар села" - нова туристичка понуда на еколошкој мапи Србије
ПАУЗА ЗА РУЧАК
15:15 – 15:45 Презентације учесника
15:45 - 16:30 Презентације учесника 2
16:30 – 17:15 Радионице
17:30 - 18:00 Затварање догађаја

18-20. септембар 2020.
Планина Гоч, хотел Пирамида

Под покровитељством:

