
 

 

 

 

 

  

Jak rozwijać umiejętności 

energetyczne młodych dorosłych? 

 

Warsztaty w ramach projektu EL-Practice 
 

Online, 03.03.2023 r. 
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Projekt EL-Practice 
 

Energia jest niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju gospodarczego nowoczesnego 

społeczeństwa. Z roku na rok wzrasta jej znaczenie ze względu na jej istotny wpływ na dobrostan ludzi 

i natury oraz bezpieczeństwo i stabilność energetyczną każdego kraju. Zużycie energii można 

zmniejszyć poprzez zastosowanie nowych technologii i innowacji. Badania wykazują jednak, że w 

poprawie efektywności energetycznej oraz zrównoważonym zużyciu energii kluczową rolę odgrywa 

edukacja ekologiczna, uwzględniając zmianę zachowań, kształtowanie wiedzy i świadomości w tym 

obszarze. Niezbędna jest również kontynuacja kształcenia w wieku dorosłym, umożliwiająca 

aktualizację wiedzy, zapoznanie się z nowymi koncepcjami, technologiami oraz bardziej 

zrównoważonym stylem życia.  

Celem projektu EL-Practice jest wsparcie młodych dorosłych (w wieku 29-39 lat) w poszerzaniu ich 

wiedzy, zdolności i umiejętności w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii oraz podnoszenie 

ich świadomości i kompetencji, a także zwiększanie pewności siebie, prowadzące do aktywnego 

angażowania się w tworzenie zrównoważonego społeczeństwa i kształtowania odpowiedzialności za 

swoje wybory życiowe.  

 
Jednym z działań w ramach projektu jest opracowanie interaktywnego, łatwo dostępnego na 

platformie mobilnej e-kursu, który będzie doskonałym narzędziem do promowania i kształtowania 

wśród młodych ludzi zmian nawyków, związanych z efektywnym wykorzystywaniem energii.  

 

Podczas krajowych warsztatów postaramy się wypracować wspólnie z Państwem dodatkowe 

wskazówki, które będziemy mogli wykorzystać podczas udoskonalania e-kursu. Informacja zwrotna 

dot. poszczególnych tematów kursu, czyli Państwa oceny i komentarze wskazujące, co według Państwa 

jest istotne w danym module, co zbędne, co należy podkreślić, o czym być może zapomnieliśmy, 

pomoże nam opracować szkolenie jak najbardziej dostosowane do Państwa potrzeb.  

Strona projektu: http://www.el-practice.eu/pl/  

http://www.el-practice.eu/pl/
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PROGRAM 
 

3 marca 2023 r.  
Zoom Meeting 
 

09:30-10:00   Rejestracja uczestników  

10:00-10:10    Otwarcie i wprowadzenie do tematyki spotkania 

Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 

10:10-10:30 Alfabetyzacja energetyczna – praktyczne szkolenia na temat zrównoważonego 

korzystania z energii  

Anna Fijas, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 

10:30-10:50 Rozwój umiejętności z zakresu efektywnego korzystania z energii – idea czy  

konieczność?  

   Justyna Janosz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 

10:50-11:10 Możliwość indywidualnego poszerzania wiedzy – prezentacja e-kursu dla 

młodych dorosłych 

Anna Fijas, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 

11:10-11:20  Wprowadzenie do sesji warsztatowej  

   Justyna Janosz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 

11:20-11:30  PRZERWA  

11:30-12:30  Część warsztatowa   

Tematyka warsztatów: 

1. Alfabetyzacja energetyczna - wprowadzenie  

2. Wpływ polityki krajowej i europejskiej na życie konsumenta energii 

3. Inwestycje, zachęty i dotacje wpierające efektywność energetyczną 

4. Dobre nawyki związane z wykorzystaniem energii 

12:30-12:40  Podsumowanie części warsztatowej i zakończenie spotkania    


