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Wprowadzenie
Obecnie w Europie istnieje silna potrzeba skupienia 
się na elementach aktywnej partycypacji w życiu 
publicznym. By wzmocnić społeczne zaangażowanie 
należy stworzyć podstawy przestrzeni społecznej, w 
myśl idei Otwartego Rządu (Open Government), większej 
transparentności i otwartości, gdzie obywatele zaczną 
aktywnie współdziałać z instytucjami publicznymi.

Niniejszy przewodnik oferuje przedstawicielom administracji publicznej 
oraz obywatelom alternatywne spojrzenie na wzajemną relację pomiędzy 
nimi.
Publiczne zaangażowanie zwiększa jakość i efektywność decyzji władz. 
Możliwość współdziałania oraz współtworzenia aktywnie włączy obywateli 
w pracę Rządu.
 „Skuteczna realizacja inicjatyw społecznych możliwa jest przy 
wykorzystaniu metod i narzędzi, które z jednej strony pozwalają lepiej 
poznać potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej, z drugiej z kolei – 
zachęcają mieszkańców do wyrażania swojego zdania oraz aktywnego 
angażowania się w proces zmian.” (liderki.org )
Poniżej znajdziesz metody i narzędzia, które możesz wykorzystać 
podejmując się realizacji działań lokalnych.
W kwestii wdrażania nowych metodologii przewodnik wyjaśnia praktyczne 
elementy, które należy uwzględnić przy ich wprowadzaniu. 
Do wybranych metod należą:
•  Open Space Technology – Metoda Otwartej Przestrzeni 
•  Free writing – swobodne pisanie
•  Online Mood Board – Interaktywna Tablica Nastroju 
•  Metoda World Café

Wszystkie narzędzia opisane w 
tym przewodniku można uznać za 
uzupełniające się. 
W trakcie trwania spotkań 
projektowych wykorzystywaliśmy 
z bardzo dobrym skutkiem opisane 
metody do prowadzenia warsztatów 
czy przedsięwzięć interaktywnych.
Czerpaliśmy dużo radości i 
satysfakcji z wykorzystywania tych 
technik i wiemy, że one naprawdę 
działają. Zachęcamy, byście 
wypróbowali je sami, inicjując 
podobne wydarzenia włączające 
zarówno przedstawicieli lokalnej 
administracji publicznej jak również 
mieszkańców, w celu budowania 
naszej przyszłości..

Projekt Partnerski Grundtviga “OpenGovEU” 
zatwierdzony w ramach Programu Uczenia się Przez 
Całe Życie na lata 2013-2015 obejmuje 13 organizacji 
partnerskich z 12 państw. Celem projektu jest 
zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 
pozarządowych w sprawy publiczne. Projekt nawołuje 
do nabywania nowych kompetencji o charakterze 
społecznym i obywatelskim.
Główne potrzeby, które ujawniły się w toku prac w 
ramach projektu, to rozważania na temat rozwiązań 
wzmacniających i rozwijających następujące aspekty:
•  Aktywne uczestnictwo obywateli w życiu 

publicznym
•  Bardziej wydajne usługi sektora publicznego 
•  Przejrzystość procesów decyzyjnych i 

administracyjnych 
•  Powszechny dostęp do informacji publicznej, 

włączając w to sektory księgowości, zdrowia 
publicznego, e-zarządzania, zarządzania 
środowiskiem, mobilności, jakości życia itp.



98 Open Space Technology Open Space Technology

Open Space Technology – 
Metoda Otwartej Przestrzeni
Czym jest Metoda Otwartej Przestrzeni?

Metoda Otwartej Przestrzeni (ang. Open Space Technology - OST) została 
stworzona w połowie lat osiemdziesiątych przez Harrisona Owena, 
amerykańskiego eksperta organizacji naukowych. 
Technika ta zawiera w sobie podejście, w którym organizacja spotkań, 
konferencji, zjazdów, posiedzeń na szczycie, sympozjów czy innych 
wydarzeń odbywa się bez żadnego formalnego porządku obrad, żadnej 
agendy, poza wyznaczonym celem, dyscypliną czy ogólnym tematem 
spotkania.

•  By zorganizować warsztaty OST nie ma potrzeby 
definiowania porządku obrad, gdyż wszyscy 
uczestnicy samodzielnie zarządzają omawianą 
treścią, wpływają na przebieg spotkania i formułują 
propozycje i spostrzeżenia.  

•  Po wyborze tematów możliwe jest zorganizowanie 
równoczesnych sesji roboczych, w których można 
skoncentrować się na tematach strategicznych.

•  Gdy wydarzenie Otwartej Przestrzeni jest już 
zakończone, każdy uczestnik powinien otrzymać 
swoisty protokół zawierający zapis wszystkich 
omawianych aspektów i przeprowadzonych działań. 

•  W praktyce brak określonej struktury spotkania jest 
tylko pozorny, gdyż metoda Otwartej Przestrzeni 
jest dobrze zorganizowanym systemem zarządzania 
spotkaniami i konferencjami. Wykorzystuje jedynie 
bardziej naturalne procedury, adekwatne do 
ludzkiego zachowania. 

•  Głównym atutem tej metody jest wydajność, 
wspólne działanie, uczenie się i zdobywanie wiedzy.

•  Dlatego OST jest idealną metodą, często 
wykorzystywaną do wzniecania partycypacji 
obywatelskiej. 

•  W ostatnich 20 latach była używana w wielu krajach 
do zarządzania grupami uczestników wielodniowych 
konferencji, liczącymi między 5 a 2000 osób.

•  „Jeśli daną osobę nudzi temat grupy dyskusyjnej, 
w której aktualnie się znajduje powinien ją opuścić 
i przejść do innej lub mieć “czas dla siebie” 
(liderki.org). Dzięki przyjaznej atmosferze możliwe 
przygotowanie “błyskawicznego raportu” – czyli 
dokumentu podsumowującego zgłoszone przez 
grupę propozycje i wnioski.
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3. zasada - 

Gdziekolwiek by nie 

miało miejsca, jest 

to właściwe miejsce

4. zasada - Cokolwiek 

się wydarzy, 

takie pozostaje

2. zasada  - 

Kiedykolwiek się 

zacznie, jest to 

właściwy czas

1. zasada - Ktokolwiek przyjdzie, 

jest właściwą osobą

Metoda Otwartej Przestrzeni opiera się na:

5 zasadach oraz tylko jednym prawie

Wszelkie decyzje zapadają tylko przy udziale delegatów. Uczestnictwo w 
ramach metody musi być dobrowolne, więc w efekcie na spotkaniu są tylko 
ci, którzy są zainteresowani tematem oraz będą aktywnie i odpowiedzialnie 
uczestniczyć w działaniach.

Jest to kreatywny wymiar tej 
metody.  
Należy przypomnieć uczestnikom, 
że “duch i kreatywność nie działają 
według zegarka”. Jest jasne, że 
musi być początek i koniec, ale nie 
oznacza to, że muszą być określane 
jakiekolwiek terminarze czy ramy 
czasowe.

Potrzeba przypomnieć uczestnikom, 
że „przestrzeń jest wszędzie 
otwarta, przez cały czas”, co znaczy, 
że każde miejsce na spotkanie może 
być odpowiednie. Należy przy tym 
zachować zdrowy rozsądek.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli 
cokolwiek się stanie, wydarzy, musi 
tak pozostać i żadne złośliwości, 
utyskiwania i marudzenie tego nie 
zmienią. Prowadzący metodę OST 
muszą czuć się całkowicie pewnie w 
grupie.

5. zasada - When 

it’s over, it’s over

Uczestnicy powinni być świadomi, 
tego, że nigdy nie wiadomo jak długo 
potrwa rozwiązanie podniesionej 
kwestii czy problemu. Ale kiedy 
dana praca lub rozmowa została 
zakończona, nie wolno do niej 
wracać, należy zająć się kolejnym 
tematem. Nie ma też potrzeby 
zawracania sobie głowy niewielką 
ilością czasu, który nam w sesji 
pozostał – należy koncentrować się 
na pracy, nie na czasie!
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Tylko jedno PRAWO 
Prawo „Dwóch Stóp”

Jeżeli w dowolnym momencie, podczas naszego wspólnego 
spotkania, znajdziesz się w sytuacji, w której nie uczysz się 
niczego nowego, ani sam nic nie wnosisz, użyj swoich stóp i 
przejdź w inne miejsce. W ten sposób wszyscy uczestnicy będą 
maksymalizowali zarówno odnoszone na spotkaniu korzyści jak i 
ich wkład we wspólną pracę będzie większy. Uczestnik ma pełną 
autonomię i może indywidualnie ocenić czy zastosować prawo 
„Dwóch Stóp”. Jeżeli uczestnicy zaczną tracić zainteresowanie 
podczas sesji, lub podzielą się już wszystkim czym mogą, powinni 
być uprzejmi i przejść do innych zadań. Mówiąc wprost, Owen 
wyjaśnia, że prawo dwóch stóp mówi: “Nie marnuj czasu!”.

Idealne warunki na spotkanie Otwartej Przestrzeni to:
Ładne, otwarte pomieszczenie bez żadnych mebli czy 
stołów. Duży panel z tytułem spotkania, np. „Koncepcje 
Nowoczesnej Mobilności”. 
Uczestnicy są członkami organizacji sektora publicznego 
czy organizacji pozarządowych. Wszyscy siadają w koło.
Program jest bardzo lekki i przewiduje równoległe sesje 
różnych grup.
Moderator rozpoczyna spotkanie, krótko wyjaśnia 
zasady ewentu.  
„Prowadzący spotkanie zaprasza uczestników, aby 
zgłaszali te kwestie do dyskusji, które są dla nich 
ważne i mogą przybliżyć grupę do osiągnięcia celu”. 
(Wikipedia.org)

Przykład przeprowadzenia spotkania przy 

użyciu metody Open Space

Następnie inicjatorzy poszczególnych dyskusji zapisują propozycje tematów na papierowych karteczkach, które 
przyczepiają do dużej tablicy oraz wyjaśniają w szczególe wątpliwości, nad którymi chcieliby prowadzić debatę. 
Jednocześnie wybierają czas i miejsce spotkania.
Wszyscy zainteresowani wymiana poglądów deklarują swój udział w preferowanych panelach dyskusyjnych.
W ten sposób startują sesje.
Dyskusje trwają zwykle od 50 min. do 1,5 godz.
W ciągu dnia odbywa się kilka różnych sesji grupowych.
Każda sesja zarządzana jest oddzielnie.
Uczestnictwo w sesji jest dobrowolne, w każdej chwili można zmienić grupę dyskusyjną lub nie brać udziału w 
żadnej z dyskusji, jeśli nie interesuje nas dany temat.
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Uczestnicy wymieniają opinie i pomysły oraz porównują je z istniejącymi 
już propozycjami.
Mogą zaistnieć następujące sytuacje:
•  niektóre grupy będą dyskutować długo, w tym samym czasie inne już 

skończą,
•  niektóre grupy będą liczne, podczas gdy inne będą niewielkie,
•  niektórzy uczestnicy często będą zmieniać otoczenie,
•  niektórzy uczestnicy zdecydują się na opuszczenie grupy i zrobienie 

sobie przerwy.
Na koniec każdej sesji, każda z grup przygotowuje krótkie podsumowanie 
dyskusji z zawartymi propozycjami i wnioskami. 
Całość wniosków i propozycji powinna zostać zebrana w celu stworzenia 
generalnego raportu, który powinien być dostępny online na koniec 
spotkania. Informacje te są kopiowane dla wszystkich, razem z listą 
kontaktów.

 
To jest metoda Otwartej Przestrzeni!
Spotkanie Otwartej Przestrzeni to przykład na to, jak zaaktywizować obywateli do partycypacji i poszerzać wiedzę 
oraz rozpowszechniać interesujące idee.
Zorganizowanie wydarzenia tego typu jest tanie, ale zarazem pełne korzyści dla uczestniczących, ze względu na 
jego efektywność.
Sugeruje się by regularnie organizować – w każdej społeczności lokalnej - spotkania oparte o tę metodę, w sprawach 
konkretnych potrzeb społeczności lokalnej.

1. Free Writing – 
Swobodne Pisanie

Weź pustą kartkę papieru, najlepiej bez żadnych linii 
(np. kartkę z drukarki). Weź swoje ulubione narzędzia 
do pisania – długopisy, ołówki, kredki – coś, z czym 
czujesz się komfortowo. Ustaw czasomierz w zegarku, 
tablecie czy telefonie np. na 15 minut.
Wypowiedz słowa tematu powoli i wyraźnie, tak, by 
każdy zebrany mógł je usłyszeć i by mogły „wryć się” 
w umysł. Następnie uruchom czasomierz i zacznij 
pisać wszystko to, co Ci przyjdzie do głowy. Zapomnij 
o gramatyce, ortografii, interpunkcji czy oczywistych 
i naturalnych powiązaniach z tematem. Kiedy czas 
dobiegnie końca, przestań pisać i odczytaj, co zostało 
napisane. Podziel się swoimi zapiskami z innymi 
członkami grupy. 

„Ratuszowa” metoda swobodnego pisania

Wszyscy uczestnicy zbierają się w sali (np. gminnego 
ratusza, szkoły). W miejscu tym musi znajdować się 
duża pusta ściana, na której uczestnicy będą mogli 
umieścić swoje pomysły, sugestie i komentarze odnośnie 
omawianej kwestii.
Następujące 5 elementów składa się na ten model:
1 Organizacja: stwórz miejsce na ścianie, gdzie 

uczestnicy umieszczą swoje pomysły i sugestie. 
Zorganizuj długopisy, karki samoprzylepne, taśmę 
klejącą itp. 

2 Przywitanie i wprowadzenie: gospodarz 
zaczyna spotkanie od ciepłego przywitania 
zgromadzonych oraz rozpoczyna od wyjaśnienia na 
czym polegać będzie metoda oraz jakie zasady i 
reguły będą obowiązywały na spotkaniu. 

3 Rundy pracy w grupach: cały proces 
zaczyna się pierwszymi trzema, lub więcej, 20 
minutowymi rundami dyskusji w małych grupkach 
rozmeszczonych w różnych częściach sali.  
Potrzeba wybrać przedstawicieli każdej grupy. 

4 Pytania: każda runda poprzedzona jest 
odpowiednim dla kontekstu i  tematu spotkania 
pytaniem. Na górze kartki uczestnicy zapisują 
stwierdzenie, jak chcą rozwiązać daną kwestię np. 
“Mogę pomóc w organizacji festynu, ponieważ…” 

5 Rezultaty: Apo pracy w małych grupach (i/
lub pomiędzy rundami – jeżeli potrzeba) 
przedstawiciele grup są proszeni o przedstawienie 
i podzielenie się z innymi uczestnikami 
wynikami pracy w grupie. Wyniki są następnie 
prezentowane, często w formie graficznej, w 
przedniej części pomieszczenia.
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Tablica nastroju jest rodzajem kolażu składającego się 
z obrazów, tekstu czy innych obiektów tworzących 
kompozycję. Może istnieć w formie fizycznej lub 
wirtualnej. Tablica może być wykorzystywana do 
wizualizacji pomysłów, koncepcji i spisów elementów 
różnego rodzaju tematów.
Narzędzia online, wspierające pracę grupową, 
mogą być wykorzystywane do pracy nad projektem. 
Dobrym, darmowym narzędziem jest popularny serwis 
społecznościowy Pinterest (www.pinterest.com).

Metoda wirtualnej tablicy nastroju 

Podczas używania tej metody uczestnicy nie muszą 
znajdować się fizycznie w tym samym miejscu. 
Wykorzystując nowoczesne technologie, które są 
dostępne za darmo, mogą tworzyć nowe koncepcje w 
bardzo prosty sposób. Użytkownicy umieszczają zdjęcia 
(„pinezki” – ang. pins) na wirtualnej tablicy. Czynność 
może być wykonywana przez wielu użytkowników.
Następujące 5 elementów, składaja się na ten model:

1 Organizacja: wszyscy użytkownicy muszą 
mieć konto w serwisie Pinterest. Organizator 
tworzy wirtualne tablice z nazwą celu - tematem 
przewodnim, np. “Jak wg. mnie powinien 
wyglądać festym”. Po tym kolejni użytkownicy 
przypinają wirtualne pinezki z materiałami, które 
odpowiadają  tematowi.  

2 Przywitanie i wprowadzenie: pierwszą pinezkę 
przypina organizator, on też wyjaśnia zasady i 
dokonuje wprowadzenia.

3 Rundy pracy w grupach: ze względu na 
wirtualny charakter metody, praca w grupach nie 
występuje. Każdy może samodzielnie dodawać 
treści (pinezki) w określonych ramach czasowych 
trwania projektu. Każda pinezka zawiera w 
sobie zdjecie wraz z krótkim opisem. To pozwala 
mieć wgląd w sposób myślenia i zachowania 
uczestników. 

4 Pytania: na każdą rundę tworzona jest osobna 
tablica z tematem czy pytaniem. To oznacza, że 
może istnieć wiele różnych tablic poświęconych 
poszczególnym kwestiom.

5 Rezultaty: Tistnieją dwa sposoby zebrania 
informacji. 

Jest to szybki pokaz prezentacji w określonym czasie. 
Metoda ta polega na tym, że przechodzi się od jednej 
prezentacji do następnej.
Każdy prezentujący ma 5 minut na swój pokaz czy 
prezentację. Po tych pięciu minutach publiczność 
ogląda wystąpienie kolejnej osoby. 
Całość powtarza się przez pełną godzinę. Ten 
„karuzelowy” format jest znakomitą metodą do 
obejrzenia wielu krótkich prezentacji pod rząd, z 
korzyścią zarówno dla publiczności, której dostarczane 
jest wiele nowatorskich koncepcji w krótkim czasie, 
oraz dla prezenterów, którzy ćwiczą i udoskonalają 
swoje umiejętności zwięzłej prezentacji.

 

NastőpujŌce 5 element·w skġada siő na ten model:
1 Organizacja: prezentujący mają zaledwie  5 

minut aby przekonać publiczność. Dlatego  
potrzebne są dodatkowe instrumenty 
wspomagające:

a) prezentujący potrzebują narzędzi, takich jak laptop, 
projektor czy mikrofon,
b) publiczność potrzebuje czerwone i zielone karty 
papieru.
2 Przywitanie i wprowadzenie: gospodarz 

spotkania wyjaśnia zasady, uczestnicy zajmują 
swoje miejsca. Prezentujący, jeden po drugim, 
przedstawiają swoje prezentacje. 

3 Rundy pracy w grupach: po każdej prezentacji 
następuje maksymalnie 5 minutowa runda pytań 
od publiczności do prezentującego. 

4 Pytania: Na każdą rundę pytań przygotowuje się 
nową tablicę. This means that there can be many 
boards with many different themes. 

5 Rezultaty: Po pięciu minutach publiczność 
pokazuje czerwoną lub zieloną kartkę. Czerwony 
kolor oznacza, że przedstawiona koncepcja im się 
nie podoba, natomiast zielona prezentowana jest 
wówczas, gdy prezentujący przekonał uczestników 
do swojej idei

2. Wirtualna Tablica Nastroju 3.  SPEED GEEKING - 
BŁYSKAWICZNE PREZENTACJE 
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4. METODA WORLD CAFÉ

Opierając się na zintegrowanych zasadach projektowych, metodologia 
World Café jest prostym, elastycznym i efektywnym formatem prowadzenia 
dialogu w dużych grupach. 

World Café 

Metoda World Café może być modyfikowana tak, aby sprostać różnym 
sytuacjom i potrzebom.  W zależności od kontekstu, ilości uczestników, 
celu, miejsca spotkania lub innych czynników zależą rodzaje zaproszeń, 
dobór pytań i tematów oraz unikalny charakter spotkania. Poniżej znajduje 
się 6 elementów składających się na ten model:

1 Organizacja: stwórz “specjalne” otoczenie, na 
przykład kawiarnianą salkę z okrągłymi stolikami, 
na których leżeć będzie kraciasty obrus, wazon z 
kwiatami, kilka kolorowych długopisów, papier czy 
inne gadżety biurowe. Przy każdym stoliku niech 
będą stały cztery krzesła. 

2 2) Przywitanie i wprowadzenie: gospodarz 
rozpoczyna spotkanie od ciepłego przywitania i 
przedstawienia procesu World Café, ustanawia 
temat i kontekst, przedstawia obowiązującą 
etykietę zachowania i dowolnie sadza przybyłych. 

3 Praca w małych grupach: proces rozpoczyna 
się od pierwszej z trzech lub więcej rund 20 
minutowych konwersacji w grupach (przy 
stolikach). Po zakończeniu rundy każdy członek 
grupy udaje się do kolejnego stolika. Każda grupa 
może wyznaczyć (lub nie) jedną osobę, która 
będzie “gospodarzem” stolika na następną rundę. 
Gospodarz stolika przywita nowych uczestników 
i wprowadzi ich krótko w to, co działo się w 
poprzedniej rundzie.

4 Pytania: każda runda jest poprzedzona pytaniem, 
specjalnie dobranym do kontekstu spotkania i 
przewidzianego w konkretnym celu danej sesji. 
Te same pytania mogą być użyte w więcej niż 
jednej rundzie, ale mogą to też być nowe pytania 
wynikające z poprzedniej konfrontacji, w celu 
prowadzenia dyskusji w pożądanym kierunku.

5 Rezultaty: po pracy w grupach (lub pomiędzy 
rundami, jeżeli potrzeba) pojedyncze osoby 
są zapraszane, aby podzielić się ze wszystkimi 
swoimi wnioskami czy innymi przemyśleniami 
wynikającymi z ich rozmów z uczestnikami. 
Te wnioski są najczęściej prezentowane w 
formie zapisu graficznego w przedniej części 
pomieszczenia (np. na tablicy).

6 Dobre zwyczaje: niektórzy organizatorzy 
decydują się na podjęcie gości przekąskami, tak 
by uczestnicy spotkania mogli zrobić sobie przerwy 
na kawę czy poczęstunek. Jedzenie i napoje są 
dostępne przez cały czas trwania wydarzenia.
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Wykaz materiałów w j. polskim

Lista propozycji, które możesz wykorzystać podejmując się realizacji działań lokalnych:

http://www.liderki.org/index.php/poradnik-liderki/przydatne-metody-i-narzedzia

Projekt Społeczny 2012, Warszawa 2010.

„ABC konsultacji. Krótki przewodnik  po metodach i technikach konsultacji społecznych”

„Planowanie rozwoju lokalnego z udziałem społeczności. Poradnik partycypacji publicznej oparty na 
doświadczeniach projektu Decydujmy razem”, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2014.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

„W 60 praktyk dookoła partycypacji”, 

www.partycypacjaobywatelska.pl
http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl
www.wiemjakjest.pl
www.ps2012.pl

Wykaz materiałów w j. angielskim

Co to jest Open Space?

[WorldStory] - duch Open Space, oryginalna historia Harrisona Owena
AboutOpenSpace - zwięzłe podsumowanie, wraz z linkami do historii i definicji
WorkingInOpenSpace: Przewodnik – typowe spotkanie w ramach metody OST
OpenSpaceElevatorSpeeches - krótka odpowiedź na pytanie: “Co to jest Open Space?”
OpenSpaceExplanations - spis podstawowych elementów i wartości
[Selected Videos] - wyselekcjonowana kolekcja filmów w serwisie YouTube poświęcona metodzie Open Space
[OpenSpaceWeblog] - historie, źródła, informacje I nowości z całego świata o OST
BooksAndVideos - the OpenSpaceInstituteUSA księgarnia, wraz z recenzjami I poradami

Historie

[WorldScape] - wciąż rosnąca kolekcja opowiadań i historii ze spotkań Open Space
OpenSpaceExamples - przykłady krótkich podsumowań spotkań, dobry wgląd w to, jak powinny wyglądać 
podsumowania
OpenSpaceExamples/Conferences - krótkie przykłady stosowania metod łączonych – Otwartej Przestrzeni z 
metodami tradycyjnymi
[OpenSpacePhotoAlbum] - kolekcja zdjęć w serwisie Flickr, oznaczonych jako związanych z metodą
[OpenSpaceVideos] - filmy w serwisie YouTube ze spotkań i wydarzeń wraz z komentarzem
PodCasts - zapisy spotkań I wywiadów oraz książka (w jęz. ang.) „The Practice of Peace”

OpenSpaceStories - newslettetery, studia przypadku oraz raporty ze spotkań
OpenSpaceArticles - zebrane komentarze, zalecenia, wyjaśnienia odnośnie spotkań i ich rezultatów
OpenSpaceQuotes - krótkie komentarze I podsumowania uczestników spotkań, moderatorów i klientów

Społeczność

[WorldMap] - znajdź moderatora metody Otwartej Przestrzeni niemal w każdym zakątku świata

EmailDiscussionGroups - grupy dyskusyjne, jak dołączyć do światowych [OSLIST] lub regionalnych grup 
szkoleniowych

OpenSpaceOnOpenSpace (OSonOS)- doroczna konferencja szkoleniowa oraz spis wydarzeń regionalnych

OpenSpaceInstitutes - nowości oraz kontakty do lokalnych grup szkoleniowych z całego świata

[OpenSpaceWorldNET] - przestrzeń robocza dla różnych grup OST z całego

Praktyka i ćwiczenia

PractitionerWebsites - znaczący wybór źródeł, historii oraz wsparcie

FacilitatorTraining - baza kontaktów do prowadzących warsztaty szkoleniowe na całym świecie

FacilitatorResources - małe rzeczy, które mogą okazać się wielce pomocne

OngoingOpenSpace - ongoing conscious practice as inviting, interactive organization

[OpenSpaceOnline] - wirtualna metoda Otwartej Przestrzeni – narzędzia do prowadzenia konferencji online

Pozostałe

ResearchActivities - głębszy wgląd w proces OST oraz jego rezultaty

[OpenSpaceInitiatives] - wdrożenie metody Otwartej Przestrzeni w społeczności

[OpenSpaceWorldNET] - otwarta przestrzeń robocza, zebrane zaproszenia na spotkania

KindredSpirits - metody, jak bawić się OST

ContactUs and SupportThisWork - kontakty oraz jak pomóc w rozwoju OST

Linki  www.openspaceworld.org WEBLOG ZASOBY SZUKAJ @

„W 60 praktyk dookoła partycypacji”, www.partycypacjaobywatelska.plhttp://dobrepraktyki.decydujmyrazem.plwww.wiemjakjest.plwww.ps2012.pl
http://www.ps2012.pl/uploads/media/files/podreczniki/mini_podr%C4%99cznik_abc_konsultacji.pdf
http://decydujmyrazem.pl/files/Publikacja_1.pdf
http://decydujmyrazem.pl/files/Publikacja_1.pdf
www.partycypacjaobywatelska.pl
http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl
www.wiemjakjest.pl
www.ps2012.pl
http://www.openspaceworld.org/news/world-story
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?AboutOpenSpace
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?WorkingInOpenSpace
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OpenSpaceElevatorSpeeches
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OpenSpaceExplanations
http://www.openspaceworld.org/news/cat/podcasts/
http://www.openspaceworld.org/news/
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?BooksAndVideos
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OpenSpaceInstituteUSA
http://www.openspaceworldscape.org/
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OpenSpaceExamples
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OpenSpaceExamples/Conferences
http://www.openspaceworld.org/news/photo-album
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=open+space+technology
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?PodCasts
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OpenSpaceStories
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OpenSpaceArticles
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OpenSpaceQuotes
http://www.openspaceworldmap.org/
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?EmailDiscussionGroups
http://www.openspaceworld.org/news/oslist
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OpenSpaceOnOpenSpace
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OSonOS
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OpenSpaceInstitutes
http://www.openspaceworld.org/cgi/netwiki.cgi?OpenSpaceWorldNET
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?PractitionerWebsites
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?FacilitatorTraining
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?FacilitatorResources
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OngoingOpenSpace
http://www.openspace-online.com/
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?ResearchActivities
http://www.openspaceworld.org/news/open-space-initiatives
http://www.openspaceworld.org/cgi/netwiki.cgi?OpenSpaceWorldNET
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?KindredSpirits
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?ContactUs
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?SupportThisWork
http:// www.openspaceworld.org
http://www.openspaceworld.org/news/
http://www.openspaceworld.org/cgi/wikiA.cgi?


This guide is developed under LLP Grundtvig Partnership “OpengovEU” and it is 
licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 
International License.

For more info go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

www.opengoveu.eu
Opengoveu

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

	Introduction
	What is Open Space Technology?
	The 5 principles
	The only 1 law
The “Law of Two Feet”
	Example of conducting an OST
	1.	Free writing
	2.	Create an online mood board
	3.  Speed Geeking or Rapid Demos 
	4. WORLD CAFÉ METHOD
	Links



