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Розроби 

концепцію 

відновлюваної 

енергії 

надмірного 

використання 

енергії та зміни 

клімату

Ferien for the Future: Ein gemeinsames Ferienprogramm des Deutschen Museums,

der Stadtwerke München und des Exzellenzclusters e-conversion an der TU München

Know-How
Щоб відповісти на це запитання ми 

перелиснемо сторінки минулого, 

теперішнього і майбутнього: у 

музеї закладемо підґрунтя, на 

комунальному підприємстві 

поглянемо, що наразі є сучасним. 

Наостанок, в університеті 

зазирнемо у майбутнє.

Як виглядає ваше майбутнє?

Це вирішуєте ви! Ми

підтримуємо вас у розробці

ваших ідей майбутнього. У

кінці ви презентуєте ваші ідеї

у музеї та даєте іншим також

прийняти участь.

Так не може бути і 

надалі. Нам необхідні 

ідеї для майбутнього, 

щоб протистояти зміні 

клімату. Але що можна 

зробити? Який варіант 

є найбільш 

реалістичним?

задля протидії

ПоділитисяКонцепції майбутнього



.

Канікули для майбутнього2022

концепції 

відновлюваної 

енергії

За детальною інформацією українською звертатися за телефоном +491779113604 Таїсія Сорока

Подальша інформація та дати www.deutsches-museum.de/energie22 Інформація німецькою та англійською

Реєстрація за посиланням museumspaedagogik@deutsches-museum.de

Участь безкоштовна, обід та проїзд до локацій включно

Відкрий для 

себе 

експозиції на 

теми енергії 

та струму.

Освіжи свої 

фізико-

технічні 

знання.

Експериментй 

самостійнo.

.
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Усі учні 8-10 класів,

які мають бажання

розібратися зі своїм

майбутнім.

У музеї, комунальному

підприємстві Мюнхена

та у кластері передового

досвіду у технічному

університеті Мюнхена.

Пасхальні та літні

канікули, канікули

на трійцю, протягом

тижня з 9:00 до

16:30. Дійсні дати

подано на сайті.

Тут усе на теми 

енергії, зміни 

клімату…
…та 

пов‘язаними з 

цим суспільно-

політичними 

проблемами.

Побудуй сонячну

батарею.

Дізнайся як 

працюють 

науковці.

Досліди фізичні 

закони за допомогою 

наочних 

експериментів.

Поглянь за 

лаштунки науки 

у кластері 

передового 

досвіду e-

conversion

Зрозумій 

перехід енергії 

за допомогою 

приладів

Відвідай 

комунальне 

підприємство 

Мюнхена.

Розроби у 

команді

… які будуть презентовані на 

завершальному заході у музеї, 

наприклад реферат, постер, фільм 

чи експеримент.

майбутнього

сценарії майбутнього

Хто? Де? Коли?

http://www.deutsches-museum.de/energie22
mailto:museumspaedagogik@deutsches-museum.de

