
Дан I - СУБОТА 27.11.2021. (10:00 - 18:05)
од до трајање АКТИВНОСТ ПРЕДАВАЧ / ГОВОР.

09:30 10:00 30 мин. окупљање учесника - упознавање чланова тима networking-упознавање
Свечано отварање - панел

10:05 10:15 10 мин. Визија и програм Climathon Belgrade - Remaking Tesla MSc Синиша Рудан протокол

10:20 10:25 5 мин.
Свечано обраћање испред Секретаријата за заштиту животне 
средине Др Јасмина Маџгаљ предавање

10:30 10:40 10 мин.
Keynote предавање: Hack the system - action real change thru 
the circular economy * Harald Friedl (ХОЛ) предавање

10:45 10:50 5 мин. Свечано обраћање испред Привредне Коморе Србије MSc Синиша Митровић предавање

10:55 11:10 15 мин.
Представљање изазова -  Секретаријат за заштиту животне 
средине Весна Шабановић предавање

11:15 11:20 5 мин. Ко су наши такмичари? Мултидисциплинарност ... климатонџајзер networking-упознавање

11:20 11:30 10 мин. Увод у интегрисана решења за урбану животну средину
Др Чедо Максимовић
(В. Британија) предавање

11:35 11:45 10 мин.
Keynote предавање: Why are you doing it? Critical action for 
sustainability in an “augmented world” * Dr Chiara Certoma (ИТ) предавање

11:50 12:00 10 мин.
Пауза - Затварање протоколарног дела 
тим-билдинг ”ми-смо ...!” климатонџајзер networking-упознавање

12:00 12:05 5 мин. презентовање ”ми-смо...!” климатонџајзер тимски  рад - енерџајзери
12:05 12:10 5 мин. ”чије су то речи.” (односи се на блок свечаног отварања) климатонџајзер тимски  рад - енерџајзери

12:15 12:25 10 мин.
Урбани предео Београда: зелена инфрастуктура: сервиси 
екосистема Др Невена Васиљавић предавање

12:30 12:40 10 мин. Практична примена природом базираних решења Ранко Божовић предавање
12:45 12:55 10 мин. Terrifica: Грађани као научни истраживачи Мирјана Утвић пример добре праксе
12:55 13:05 10 мин. Picasso у нама [7+3] климатонџајзер тимски  рад - енерџајзери
13:05 13:30 25 мин. Брејнсторминг о претходним предавањима ** - развој идеје Тимски рад тимски рад на пројектима
13:30 13:50 20 мин. избор локације реализације пројекта Тимски рад тимски рад на пројектима
13:55 14:05 10 мин. Одрживост зелених решења Зеленило предавање

14:10 14:20 10 мин.
Користи еколошки одрживе урбане регенерације јавних 
отворених простора. 

Др Љиљана 
Василевска предавање

14:25 14:50 25 мин. Пауза за ручак пауза
14:50 14:55 5 мин. Climathon Менторства - како их искористити? логистика тимски рад на пројектима
14:55 15:25 30 мин. Брејнсторминг о претходним предавањима ** - развој идеје Тимски рад (М-) тимски рад на пројектима

15:25 15:35 10 мин.
Leverage on visionary ideas toward socially-just and sustainable 
transformation in the city * Dr Chiara Certoma (ИТ) предавање

15:40 15:55 15 мин.
Урбани џепови као могући модел трансформације сивог у 
зелено Мр Андреја Тутунџић предавање

16:00 16:30 30 мин. Интерактивна радна сесија [А. Т. / 20 + 10] Тимски рад тимски рад на пројектима
16:30 17:10 40 мин. развој идеја са менторима Тимски рад (М) тимски рад на пројектима

17:10 17:15 5 мин.
Пример добре праксе: Кокреација - Жива урбана 
лабораторија Ана Митић-Радуловић пример добре праксе

17:15 17:20 5 мин. Размр-давање климатонџајзер тимски  рад - енерџајзери

17:20 18:00 40 мин.
Развој идеја у пројекте 
(кроз Business Model Canvas) Тимски рад (М) тимски рад на пројектима

18:00 18:05 5 мин. Затварање првог дана протокол

слободно време за рад тимова на идејама и умрежавање тимски рад на пројектима



Дан II - НЕДЕЉА 28.11.2020. (9:30 - 15:15)
од до трајање АКТИВНОСТ ПРЕДАВАЧ / ГОВОР.

09:30 09:35 5 мин. окупљање networking-упознавање
09:35 09:40 5 мин. отварање Climathon Belgrade - Remaking Tesla - Дан II протокол

09:40 09:45 5 мин.
”Salt” - фото-сведочење о земљи захваћеној климатским 
променама *

Mohammad Rakibul 
Hasan (Бангладеш) предавање

09:45 09:50 5 мин.
Подизање свести о климатским променама кроз уметност. 
слике "Salt” а. ”У шта гледам” климатонџајзер тимски  рад - енерџајзери

09:50 09:55 5 мин. Пример из праксе: Зона 8 - Линијски парк Београд Ивана Корица пример добре праксе

09:55 09:57 2 мин. ReMaking Tesla - Дигитално-обогаћена решења MSc Саша Рудан предавање

10:00 10:10 10 мин.
Сервиси паметног града и учешће грађана у њима 
[ЕЛАБ/ФОН] MSc Тамара Наумовић предавање

10:15 10:20 5 мин.
комуницирања са заједницом, из друштвено-хуманистичке 
перспективе Олга Николић предавање

10:20 10:25 5 мин. Пример из праксе: TrashHero Србија Драгана Катић пример добре праксе

10:25 10:40 15 мин.
Брејнсторминг - интеграција заједнице и Crowdsource 
приступа ** климатонџајзер тимски  рад - енерџајзери

10:40 11:10 00:30:00 Разрада пројеката Тимски рад (М) тимски рад на пројектима
11:10 11:25 15 мин. Развој визије пројеката - DiXitalizing Тимски рад тимски рад на пројектима
11:25 11:30 5 мин. представљање визије пројеката климатонџајзер тимски  рад - енерџајзери
11:30 11:35 5 мин. Пауза пауза
11:35 13:05 90 мин. Разрада идеја и припрема презентација Тимски рад (М) тимски рад на пројектима

13:05 14:35 90 мин. Представљање идеја пред жиријем Тимски рад жири-комуникација

14:35 15:05 30 мин.
Жирирање - изгласавање победника
+ еко-инспирација: приказ креативних радова, примери из праксе, еко-уметност networking-упознавање

10:40 10:45 5 мин.
CoLaboArthon: Песници Африке пишу за Climathon о 
одрживом развоју и климатским променама *

Yohanna Joseph Waliya
(Нигерија) пример добре праксе

15:05 15:10 5 мин. Climathon еко-песма [Колективно изненађење!] климатонџајзер тимски  рад - енерџајзери
15:05 15:20 15 мин. Проглашавање победника - свечано затварање жири-комуникација

Напомене
* Предавањe означенo са * ће бити одржано на енглеском језику

**
- интегрисање највреднијих идеја из предавања у решење на коме ради сваки од тимова 
- освајање поена и награда за најбоље интегрисану идеју и развој пројекта

***
климатонџајзер - енерџајзер знања, развија енергију тимова, подстиче креативни приступ 
решавању проблема и интегрише знање у пројекте тимова

најаве и питања између предавања 00:05
инфо    https://bit.ly/clmtbgd                                   v.7.7                                               office@cha-os.org




