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10.00 Wykład 

-11.30 14.30 Warsztat „Zdecydujmy sami!”

-11.30 13.30 Gra decyzyjna „CO2”

-11.30 13.30 Gra decyzyjna „ECO-BALANCE”

-11.30 12.30 Gra decyzyjna „Przesłanie dla planety”

-12.30 13.30 Warsztat „Nasza przyszłość jest zielona”

dr Wojciech Szymalski
„Po co nam zrównoważony rozwój w 2022 roku?”

Podczas wykładu poznamy główne wyzwania w zakresie ochrony globalnego środowiska oraz rozwoju 
świata. Dowiemy się też czy jest możliwe takie gospodarowanie dostępnymi zasobami, aby potrzeby 
współczesnego społeczeństwa były w pełni zaspokojone, bez uszczerbku dla możliwości przyszłych 
pokoleń. 

Podczas warsztatów dowiemy się (prawie) wszystkiego o tematyce ryzyka powodziowego 
i metodach jego ograniczania. Częścią warsztatów będzie dyskusja, podczas której uczestnicy (przy 
wsparciu ekspertów) odegrają role reprezentantów różnych grup społecznych.

W trakcie gry w CO2 będziesz zarządzał firmą energetyczną. Celem gry będzie powstrzymanie wzrostu 
zanieczyszczenia atmosfery przy jednoczesnym zagwarantowaniu pokrycia rosnącego zapotrzebowania na 
energię. Zwycięzca gry ma realne szanse objęcia funkcji prezesa, wiodącej spółki energetycznej w Polsce.

Jako gracz będziesz miał okazję zostać: Wójtem, działaczem organizacji ekologicznej lub zwykłym 
obywatelem. Twoim zadaniem będzie inicjowanie i realizacja projektów mających znaczący wpływ na 
środowisko w pięciu Obszarach, które należy utrzymywać w odpowiedniej równowadze: Ekologia, 
Turystyka, Zamożność, Biznes, Zadowolenie.

Interaktywna gra, dzięki której wzmocnisz swoją świadomość ekologiczną. Gra, a w zasadzie debata 
pomiędzy uczestnikami, będzie polegać na poszukiwaniu rozwiązań na pytania podane na kartach gry, 
dotyczące ochrony środowiska. Zdobyta wiedza stanie się kluczem do odszyfrowania hasła przekazanego 
przez „obcych”. Od zaangażowania i wysiłku grupy zależeć będzie powodzenie misji!

W czasie warsztatów przybliżone zostaną zagadnienia związane z tematyką Europejskiego Zielonego Ładu. 
Unia Europejska postawiła sobie za główny cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. m.in. 
poprzez:
•    dostarczanie czystej i bezpiecznej energii
•    wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym
•    promowanie budynków o niższym zapotrzebowaniu na energię
•    przejście na zrównoważoną i inteligentną mobilność.
Na koniec przewidziano quiz z nagrodami!

-11.30 13.30 Strefy Aktywne:

Organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

•    Strefa Finansów
•    Wirtualna Rzeczywistość (VR)
•    Strefa Beauty
•    Strefa Zdowia
•    Strefa Hulajnóg Elektrycznych
•    Konkursy z Nagrodami


