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PROGRAM 
 

10.00 – 10.15 Otwarcie oraz informacja o projekcie „Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat” 

– przedstawiciel zespołu wykonującego projekt 

10.15 – 10.45  Energetyka przyjazna środowisku – wyzwania i dylematy 

– przedstawiciel zespołu wykonującego projekt 

10.45 – 11.15 Energetyka przyjazna środowisku w województwach podkarpackim i małopolskim 

– przedstawiciel Społecznych Informatorów Regionalnych (SIR) 

11.15 – 11.30  Podział uczestników na trzy grupy i wybór trzech tematów do dyskusji metodą Open Space
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– moderuje przedstawiciel zespołu wykonującego projekt 

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa (w trakcie przerwy otwarcie wystawy plakatów tematycznych) 

12.00 – 14.00 Przeprowadzenie metodą Word Cafe
2
 dyskusji nad wybranymi wcześniej trzema tematami 

w kontekście rozwoju energetyki przyjaznej środowisku w tych regionach 

– prowadzenie dyskusji w grupach przez przedstawicieli zespołu wykonującego projekt 

(wykorzystanie w dyskusji broszur i ulotek
3
 oraz  raportów regionalnych na temat 

energetyki przyjaznej środowisku przygotowywanych w ramach projektu) 

14.00 – 14.30  Sprawozdania z dyskusji z każdej z trzech grup 

– przedstawiciele zespołu wykonującego projekt prowadzący dyskusję w grupach 

14.30 – 14.45 Podsumowanie/wnioski: Co można zrobić więcej w województwach podkarpackim i 

małopolskim, aby rozwijać energetykę przyjazną środowisku? 

– przedstawiciel zespołu wykonującego projekt 

14.45 – 15.30 Poczęstunek 

                                                           
1
 Open Space (Otwarta Przestrzeń) jest metodą organizacji spotkań i konferencji dla grup od 12 do 2000 uczestników. 

Metoda ta jest procesem samoorganizacji grupy – sami uczestnicy tworzą program i jego zawartość dopiero w trakcie trwania 

konferencji (Wikipedia). 
2
 Metoda World Cafe opracowana m.in. przez Juanita Browna, Davida Isaacsa, pozwala w łatwy i skuteczny sposób 

komunikować oraz wymienić poglądy w dużej grupie osób. Umożliwia ona wszystkim uczestnikom pełne zaangażowanie się 

w dyskusję, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny czasowej (Brown, J. The World Café: A Resource Guide for Hosting 

Conversations That Matter. Mill Valley, California 2002). 
3
 W ramach projektu wydano 10 ulotek oraz 11 broszur tematycznych dotyczących energetyki przyjaznej środowisku. 


