Young Climathons op 31 oktober en 12 november

Honderden middelbare scholieren in Utrecht en Zeist zijn in het najaar van 2019 bezig met leerzame en
inspirerende School Innovator lessen. In de School Innovator lessen volgen scholieren vier inspirerende lessen
over systemische innovatie, gebaseerd op de filosofie van EIT Climate-KIC. Volgens deze filosofie is klimaat een
bijzonder complex systeem en is het noodzakelijk om al vanaf jonge leeftijd bewustwording te creëren over de
centrale uitdaging van klimaatverandering. Ze zetten grote stappen om de uitdagingen van klimaatverandering
aan te gaan. Circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie spelen hierbij een grote rol.
Ze sluiten de lessenserie af met een Young Climathon. Dit is een eendaagse snelkookpan waar de scholieren
aan de slag gaan met échte klimaatcasussen van bedrijven en gemeenten. Aan het eind van de dag
presenteren ze hun oplossingen aan een vakkundige jury.
De beste presentaties en de meest gemotiveerde teams worden beloond. Deze scholierenteams mogen hun
idee zelf gaan uitvoeren samen met experts die hen zullen coachen tijdens het Young Greenhouse programma
vanaf 15 november!

31 oktober: Young Climathon Utrecht

Locatie: Moira, Wolvenstraat 10, 3512 CH Utrecht.
Zestig leerlingen van twee scholen: ISU en St. Bonifatius College.
Programma
10:00 inloop met koffie en thee
10:20 Opening
10:30 Ronde 1: Het Probleem
11:15 Ronde 2: De Context
12:00 Ronde 3: De Toekomst
12:45 Lunchpauze
13:15 Filmpjes en presentaties voorbereiden
13:45 Presenteren voor de jury
14:45 Uitslag jury

12 november: Young Climathon Zeist

Locatie: Christelijk Lyceum Zeist, Lindenlaan 23, 3707 EP Zeist.
220 leerlingen van het Christelijk Lyceum Zeist.
Het programma is gelijk aan dat in Utrecht maar begint om 11.00 uur, zodat alle tijden 1 uur opschuiven.
Ecosysteem
De School Innovator lessen en Young Climathons zijn onderdeel van het Young Innovators programma. Dit is een
meerjarig onderwijsprogramma van EIT Climate-KIC, het grootste public-private partnership van Europa. Bedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheden zijn betrokken bij de programma-activiteiten. Deze samenwerkingen
versterken de band tussen onderwijs en het beroepsleven die samen een ecosysteem vormen. De Young Climathon
is hét jaarlijkse evenement waarbij het ecosysteem samenkomt.
De Young Innovators lessen en de Young Climathons worden georganiseerd en
aangeboden door Stichting Technotrend (www.stichtingtechnotrend.nl).
Young Innovators wordt behalve door EIT
Climate-KIC ook mogelijk gemaakt door

#YoungInnovators younginnovators.climate-kic.org

