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Agnieszka D•UGOSZ
Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Wykorzystanie laboratorium innowacji w rozwijaniu
twórczego my lenia uczniów
Wst p
Poszukiwanie metod oraz strategii rozwijania kompetencji twórczych obejmuje zarówno dobór odpowiednich rodzajów sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, jak te budow takiego rodowiska, które sprzyja dzia•alno ci uczniów.
Jedn z dróg jest tworzenie laboratoriów innowacji (i-Lab).
1. Rozwijanie twórczego my lenia uczniów
Od wspó•czesnego cz•owieka oczekuje si nie tylko umiej tno ci funkcjonowania w wiecie zautomatyzowanym i zdominowanym nowoczesnymi technologiami, ale przede wszystkim umiej tno ci zmieniania tej rzeczywisto ci.
Wspó•czesno oczekuje cz•owieka twórczego.
Postawy twórczej oczekuje si w wielu dziedzinach zawodowych, w zawodach wolnych, marketingu, reklamie, pracach biurowych. Twórczo to aktywno przynosz ca wytwory dot d nieznane, a zarazem spo•ecznie warto ciowe
[Pietrasi ski 1969: 10].
Zdaniem K.J. Szmidta [2005: 121], twórczo s•u y zdrowiu psychicznemu,
pozwala bowiem cz•owiekowi osi gn nowe, lepsze, bardziej warto ciowe cele
– w sumie pozwala wywrze na yciu swoje w•asne, indywidualne pi tno.
Ogromna rola w rozwijaniu twórczego my lenia przypada szkole. Zadaniem
wspó•czesnej szko•y przestaje by tylko przekazywanie wiedzy, przed szko•
staj nowe zadania: rozwijanie potencja•u twórczego, przygotowanie uczniów do
tworzenia rzeczy nowych i warto ciowych, szukanie niekonwencjonalnych rozwi za , a wi c rozwijanie inwencji, pomys•owo ci, wyobra ni, twórczego mylenia.
K.J. Szmidt podaje kilka powodów dla których warto naucza i wyzwala
twórczo w ród uczniów. Oto one:
− nauczanie twórczo ci pozwala nie tyle zwi ksza liczb dzie•, lecz tworzy
produkty coraz wi kszej warto ci estetycznej, spo•ecznej, ekonomicznej itp.
– kreatywno s•u y podniesieniu jako ci naszego ycia;
− nauczanie twórczo ci przyczynia si do utrzymania przewagi technologicznej
nad innymi pa stwami, programy pomocy w tworzeniu pozwalaj wyrównywa ró nice spo•eczne, klasowe, rasowe poprzez odkrywanie i wspieranie
116

dzieci zdolnych i utalentowanych – twórczo s•u y wcielaniu w ycie idei
równo ci szans rozwojowych i sprawiedliwo ci spo•ecznej;
− twórczo , jak podkre laj filozofowie, implikuje pewien rodzaj wolno ci.
ycie ludzkie nie jest ca•kowicie zdeterminowane zewn trznie – twórczo
pomaga wyj poza sfer konieczno ci i odcisn swój lad na w•asnym losie. Twórczo pozwala wi c w pe•ni poczu si cz•owiekiem wolnym i autonomicznym [Szmidt 2005].
Ucze twórczy to ucze aktywny, samodzielny, pomy lnie realizuj cy ró norodne, nowe zadania edukacyjne, sprzyjaj ce rozwojowi jego osobowo ci.
Otwarty na nowe wyzwania, ch tnie prze•amuj cy stereotypy.
W badaniach przeprowadzonych przez M.F. Freehill’a wyró niono kilka
charakterystycznych cech ucznia twórczego. Oto one:
− du e poczucie humoru, przy czym jego przedmiotem mo e by te w•asna
osoba;
− •atwo potrafi skupi uwag , a gdy jest czym zaj ty, trudno go od tego oderwa ;
− wybiera rozwi zywanie trudnych problemów przekraczaj cych zainteresowania typowe dla jego wieku;
− ma rozwini t zdolno obserwacji, stara si zauwa y wszystkie szczegó•y
wyst puj ce w jego najbli szym otoczeniu, w domu, szkole;
− jest silnie zainteresowany poznawaniem nowych zjawisk;
− potrafi odró ni szczegó•y istotne od nieistotnych;
− jest bardziej spontaniczny i bardziej sk•onny do wyra ania swoich prze y
ni inni uczniowie;
− jest bardziej naturalny, mniej zahamowany w sposobie bycia, post puje bardziej swobodnie, z mniejsz doz samokrytycyzmu;
− nie boi si nowo ci, rzeczy tajemniczych, dziwnych, zastanawiaj cych – jest
otwarty na do wiadczenia [por. D bek 1988: 49].
Psycholodzy i pedagodzy podaj wiele przyk•adów korzy ci wynikaj cych
z rozwini tych kompetencji twórczych. Oni te wskazuj , jak je rozwija . Propozycj wspierania twórczo ci s wskazówki autorstwa Cropley. Oto one:
1) poka , e cenisz twórczo ;
2) zach caj dzieci do testowania nowych pomys•ów;
3) okazuj tolerancj dla otwartych rozwi za ;
4) unikaj forsowania w•asnych pomys•ów;
5) o mielaj i zach caj do niezale nego my lenia;
6) oferuj konstruktywny krytycyzm;
7) dostarczaj czasu i materia•u dla pojawiaj cych si pomys•ów uczniowskich;
8) zach caj uczniów, by byli otwarci i wszechstronni w swych opiniach;
9) poka , e sam jeste elastyczny, wszechstronny i zainteresowany twórczymi
dokonaniami [por. Szmidt 2005: 111].
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Wiele innych cennych wskazówek dotycz cych rozwijania twórczo ci i korzy ci wynikaj cych z tego odnale mo emy w cytowanej ksi ce K.J. Szmidta
Pedagogika twórczo ci oraz innych ksi kach jego autorstwa, jak równie
w coraz bogatszej literaturze dotycz cej twórczo ci.

2. Za•o enia laboratorium innowacji (i-Lab)
Laboratorium innowacji (i-Lab) jest inspiruj cym, innowacyjnym rozwi zaniem zaprojektowanym, aby przenosi u ytkowników z ich codziennego rodowiska do nadzwyczajnej przestrzeni sprzyjaj cej twórczemu my leniu i rozwi zywaniu problemów. Koncepcja i-Labu oparta jest na modelu stworzonym przez
Royal Mail’s Futures and Innovation Group w Rugby w Wielkiej Brytanii [Bednarczyk 2008: 11].
Pierwotnym za•o eniem i-Labu by•a symulacja rodowiska jako sposobu
wprowadzenia nowych czynników mog cych potencjalnie dezorganizowa proces planowania i organizacji oraz pomóc zespo•om zarz dzaj cym w opracowywaniu nowych rozwi za . Jednak e w toku prac okaza•o si , i nawi zuj ce si
w obr bie grup interakcje by•y cz sto bardzo skuteczne w budowaniu relacji
grupowych, zwi ksza•y otwarto i zaufanie oraz sprzyja•y wspó•pracy i innowacyjnemu my leniu. Dlatego te ide i-Labu sta•o si wykreowanie przestrzeni,
w której grupy i zespo•y mog•yby zg• bia i rozwija proces my lenia i dzia•ania
poza standardowymi granicami opartymi na za•o eniach i ograniczeniach.
Ka de istniej ce laboratorium innowacji • czy w sobie trzy elementy [por.
Bednarczyk 2008: 11]:
− wydzielon przestrze zapewniaj c odpowiednie otoczenie fizyczne,
− oprogramowanie wspieraj ce zespó• pracuj cy w i-Labie,
− moderatora, który potrafi w•a ciwie wykorzysta mo liwo ci stworzone
przez przestrze i oprogramowanie w celu udzielenia wsparcia grupie korzystaj cej z zasobów laboratorium.
Wspó•istnienie i wzajemne przenikanie si powy szych elementów jest podstawowym za•o eniem ka dego i-Labu.
Pomieszczenia przeznaczone na laboratorium innowacji musz znajdowa
si w takiej cz ci budynku, gdzie panuje cisza i spokój, aby dawa uczestnikom
sesji poczucie bezpiecze stwa, spokoju i prywatno ci. Bardzo wa ny jest wystrój pomieszcze , który nale y tak zaprojektowa , aby uzyska interesuj ce
i twórczo pobudzaj ce otoczenie. Projektuj c wystrój, nale y stara si o to, aby
odbiega• on od typowego rodowiska pracy. Wystrój i-Labu mo na zaprojektowa na wiele sposobów. Ka de z powsta•ych laboratoriów innowacji jest inne.
Drugim elementem wa nym dla prawid•owego funkcjonowania i-Lab jest
oprogramowanie, które pozwala na anonimowe zaanga owanie si wszystkich
uczestników w dyskusj . Ka dy uczestnik sesji mo e zapisa dowoln liczb
pomys•ów, które mog inspirowa innych to tworzenia kolejnych pomys•ów.
Mo liwo anonimowego zg•aszania pomys•ów sprawia, e wiele osób dzieli si
118

pomys•ami w sposób nieskr powany, prze•amuj c l k przed ocen i krytyk .
Efektem tego jest otrzymanie du ej liczby pomys•ów w krótkim czasie.
Trzecim elementem jest moderacja, której celem jest stymulowanie procesu
tworzenia poprzez wykorzystanie nie tylko otoczenia i technologii, ale równie
dynamiki pracy grupy oraz innych technik s•u cych do zarz dzania procesem,
tak aby uczestnicy wykorzystywali swoje pomys•y w sposób najbardziej efektywny. Moderowanie sesji realizowanych w i-Labie jest niezb dne dla zagwarantowania ich efektywno ci i osi gni cia przez grup sukcesu. Poza zaplanowaniem i prowadzeniem sesji moderator sporz dza ko cowe sprawozdanie
z pracy wykonanej w i-Labie, • cznie z wykazem zg•oszonych pomys•ów i zdj ciami tego, co zosta•o zapisane na tablicach podczas sesji. Umiej tno ci moderatora s gwarantem wysokiej jako ci wyników uzyskiwanych w pracy z grup
podczas sesji realizowanych w i-Labie. Odnosi si to nie tyko do zdolno ci wykorzystywania w•a ciwych zasobów wiedzy, umiej tno ci i prezentowania w•aciwych postaw w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów, ale równie obejmuje zdolno osi gania dobrych wyników w ró nych sytuacjach, rodowiskach, z wykorzystaniem ró nych technik.

3. Przyk•ady rozwi za wykorzystania i-Lab w edukacji
i-Lab jest dynamicznym miejscem, gdzie wiele mo e si zdarzy i wiele
mo na osi gn w krótkim czasie. Kilkugodzinna sesja w laboratorium przynosi
niekiedy wi cej pomys•ów i wiedzie do lepszych rezultatów ni typowe ca•odzienne spotkanie.
Mocn stron laboratoriów innowacji jest sprawdzone i jedyne w swoim rodzaju podej cie do procesu innowacyjnego i twórczego my lenia, które samo
w sobie prowadzi do szerokiego spektrum zastosowa . Z udogodnie oferowanych przez i-Lab z powodzeniem korzysta•y organizacje sektora publicznego,
organizacje dobroczynne, szko•y, jak i uniwersytety. i-Lab okaza• si równie
przydatny w integrowaniu niejednorodnych grup, na przyk•ad w pracy instytucji
zatrudniaj cych personel z ró nych rodowisk kulturowych, podczas realizacji
projektów mi dzynarodowych, konsultacji spo•ecznych oraz sesji z udzia•em
cz•onków organizacji oko•obiznesowych.
Klienci zamawiaj cy sesje w laboratorium innowacji wykorzystywali je
w bardzo ró norodnych celach, np. planowanie scenariuszy dzia•a , twórczy
rozwój produktu i us•ug, rozwój strategii, planowanie biznesu, badanie potrzeb
klienta, odkrywanie nowych rynków, rozwój personelu, rozwi zywanie problemów, planowanie bada naukowych, budowanie zespo•u, szko•y letnie, analiza
bukmacherska itp.
Laboratorium innowacji mo e by z powodzeniem wykorzystywane
w szkolnictwie. W ramach realizacji projektu „Laboratoria innowacji dla zapewnienia jako ci kszta•cenia i szkolenia zawodowego” (Innovation Laboratories for the quality assurance of vocational education and training) powsta•y
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cztery nowe laboratoria, w tym jedno z nich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Celem laboratorium jest wypracowanie metod rozwijania twórczego my lenia
w celu podniesienia jako ci kszta•cenia.
W nowo utworzonym laboratorium innowacji odby•o si kilka sesji rozwijania twórczego my lenia. Pierwsze sesje przeprowadzone zosta•y w ród nauczycieli pracuj cych w szkole oraz studentów przygotowuj cych si do zawodu
nauczyciela. Ich zainteresowanie zaj ciami by•o bardzo buduj ce.
Realizowany projekt adresowany jest do uczniów szkó• zawodowych, dlatego te kolejne sesje rozwijania twórczego my lenia odby•y si z udzia•em
uczniów. Podczas jednego ze spotka uczniowie pracowali nad koncepcj domu
przysz•o ci. Swoje pomys•y uczniowie zg•aszali anonimowo, co bardzo im si
podoba•o. Na pocz tku pojawi•o si kilka typowych rozwi za stosowanych
w budownictwie. Po kilku minutach uczniowie zacz li zg•asza coraz bardziej
innowacyjne pomys•y. Wszystkie zg•oszone pomys•y zosta•y ocenione przez
uczestników sesji. Dwa pomys•y, które uzyska•y najwi ksz liczb punktów,
by•y dalej analizowane i uszczegó•awiane podczas pracy w grupie. Po 40 minutach pracy liderzy grup przedstawili i omówili efekty pracy. Zaj cia podsumowa• nauczyciel.

Zako czenie
Laboratorium innowacji (i-Lab) powsta•e w ramach projektu Leonardo da
Vinci zgodnie z za•o eniami ma pomaga w rozwijaniu twórczego my lenia.
Przeprowadzone do tej pory zaj cia potwierdzaj to, ale te pokazuj , jak wiele
pracy nale y w•o y w dobre ich przygotowanie i przeprowadzenie. Chc c dobrze wykorzysta i-Lab w rozwijaniu twórczego my lenia, nale y pami ta
o wskazówkach wypracowanych przez psychologów i pedagogów (E. N cka,
K.J. Szmidt, E. Thorndike, S. Popek, R. May, W. Limont, D. Lewis, J. Kujawi ski, M. Amabile, A.J. Cropley, E.P. Torrance, J. Piirto i inni).
Aby rozwija twórcze my lenie, nale y unika nudy i l ku. E. N cka [1995:
37] radzi, by stosowa techniki atrakcyjne, wymagaj ce aktywno ci, inicjatywy
i wyobra ni, ale przy tym stosunkowo •atwe, pozwalaj ce unikn frustracji,
poczucia niekompetencji i beznadziejno ci.
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Streszczenie
Twórczo to jedna z cech, jaka jest wymagana od cz•owieka XXI wieku.
Zdaj c sobie spraw z tego, powstaje coraz wi cej propozycji rozwijania my lenia twórczego. W artykule przedstawiam jedn z mo liwo ci rozwijania
twórczego my lenia – wykorzystanie laboratorium innowacji (i-Lab).
S•owa kluczowe: twórczo , rozwijanie twórczego my lenia uczniów, laboratorium innowacji.

The use of the innovation laboratory in the development of creative
thinking of students
Abstract
Creativity is one of the features that is required of a XXI century man.
Aware of this, there appear more and more proposals to develop creative thinking. The paper presents one of the possibilities of developing the creative thinking – the use of laboratory of innovations (i-Lab).
Key words: creativity, develop of creative thinking of students, laboratory of
innovation.
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