remiks energetyczny
O grze
A jak wyglądałby Twój remiks energetyczny?
Polska musi skomponować swój miks energetyczny. Postawić
na takie źródła energii cieplnej i elektrycznej, które zapewnią
bezpieczeństwo energetyczne na kolejne dziesięciolecia. Nie ma
idealnego wyboru - każdy ma swoje wady i zalety. Każdy wymaga
także podjęcia inwestycji.
Podczas dyskusyjnej gry kooperacyjnej remiks energetyczny
zadaniem kilkuosobowych zespołów jest wybranie optymalnego
miksu energetycznego dla Polski na najbliższe 15–20 lat.
Optymalnego, czyli najlepszego pod kątem bezpieczeństwa
energetycznego (wpływu na środowisko i zdrowie, ceny energii oraz
społeczeństwo, bezpieczeństwo i stabilność dostaw) i efektywności
energetycznej.
Oto pierwsza wersja dyskusyjnej gry kooperacyjnej remiks
energetyczny. Została stworzona przez Fundację Pole Dialogu
i Laboratorium EE na zlecenie Frakcji Zielonych w Europarlamencie.
Zamysłem gry było wciągnięcie do rozmowy o polskim miksie
energetycznym uczestników konferencji „Energia obywatelska
dla dobrego klimatu”. Podczas pierwszej rozgrywki w remiks
energetyczny grało niemal 100 osób przy 16 stolikach.
Instrukcję gry można znaleźć w pakiecie poniżej. Pamiętaj, że
instrukcja tworzy tylko ramy do wspólnej rozmowy. To właśnie
rozmowa o konsekwencjach wyboru różnych źródeł energii jest
głównym celem gry. Możliwe są więc wszelkie modyfikacje zasad
gry i ich warianty. Chodzi o to, by jak najlepiej dostosować je do
grających.
Przykładowa modyfikacja: karty historii można rozlosować
wśród grających. Gracze będą szukać kart informacji zgodnych
z poglądami wylosowanych przez nich postaci, a następnie
przedstawiać ich argumenty podczas dyskusji. Po pierwszej
części dyskusji, gracze wychodzą z ról, druga część dyskusji to
przedstawianie własnych poglądów. Moderator podsumowuje
i przeprowadza głosowanie.

Pakiet remiksu energetycznego składa się z:
• Instrukcji dla moderatorek i moderatorów,
• 80 kart informacji (wydruk na żółtym kartonie, do pocięcia),
• 12 kart historii (wydruk na pomarańczowym kartonie,
do pocięcia),
• 1 maty do głosowania (wydruk A1),
• kart do przekazania wyników głosowania (1 karta na stolik,
do pocięcia),
• wprowadzenia dla uczestników,
• zestawu żetonów do głosowania (5 żetonów dla uczestnika,
wydruk na niebieskim kartonie, do pocięcia),
• zestawu żetonów mocy systemowej (1 żeton mocy systemowej
na stolik, wydruk na niebieskim kartonie, do pocięcia),
• ankiety ewaluacyjnej dla uczestników (1 ankieta dla uczestnika,
do pocięcia),
• bibliografii do kart.
Materiały są przygotowane do druku.
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Będziemy wdzięczne za informacje o rozgrywkach remiksu
energetycznego, a także komentarze i uwagi do gry:
kontakt@poledialogu.org.pl.
Zapraszamy do gry!
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