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Szanowni Czytelnicy,
poznajcie ekscytujące, nowatorskie rozwiązanie, jakim jest laboratorium innowacji (i-Lab). Jesteście świadkami kolejnego etapu rozwoju potencjału i zasobów
i-Labów w Europie.
Jeżeli czytacie niniejszy Przewodnik, jesteście już prawdopodobnie entuzjastami
i-Labów lub zetknęliście się z jednym z nich i pragniecie dowiedzieć się czegoś
więcej o zasadach ich funkcjonowania i możliwościach zastosowania. Przeznaczeniem niniejszego Przewodnika Dobrych Praktyk jest pomoc w:
– zrozumieniu czym jest i-Lab i docenieniu jego potencjału,
– efektywnym korzystaniu z funkcjonujących i-Labów,
– „złapaniu bakcyla”,
– zaprojektowaniu i stworzeniu własnego i-Labu.
Oryginalna wersja Przewodnika (wydanie I) została opracowana i wydana
w roku 2008 przez Partnerstwo Projektu Leonardo da Vinci: Europejski Program Rozwoju Kompetencji dla Laboratoriów Innowacji. Współpraca instytucji edukacyjnych
z Wielkiej Brytanii, Polski, Grecji, Rumunii i Turcji, koordynowana przez Uniwersytet
w Essex miała na celu rozwój praktyki i promocję korzystania z i-Labów w całej
Europie. Dwuletni projekt odniósł sukces, ponieważ rozmach, jakiego nabrał, pozwolił na funkcjonowanie jego rezultatów również poza okresem finansowania ze
środków Wspólnoty Europejskiej. W ramach projektu powstały i funkcjonują do
dziś trzy laboratoria innowacji (w Polsce, Turcji i Rumunii).
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, bogatszy o doświadczenia ze wspomnianego wyżej projektu, podjął inicjatywę mogącą zapewnić dalszy rozwój innowacyjnej technologii, jaką jest i-Lab. Do współpracy włączył się Uniwersytet Rzeszowski,
University Dunarea de Jos of Galati (Romania), The Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical Occupations Dresden Ltd. (SBG)
(Niemcy), School Centre Ptuj (Słowenia). W roku 2012 przygotowano wniosek do
programu Leonardo da Vinci (transfer innowacji), który miał na celu pozyskanie
funduszy europejskich na realizację międzynarodowego projektu Laboratoria Innowacji dla zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (i-Lab2). Udało
się uzyskać poparcie ekspertów oceniających! Zgodnie z przytoczonym tytułem,
ideą nowego międzynarodowego przedsięwzięcia było zastosowanie laboratoriów innowacji w procesach rozwoju jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.
W ramach projektu dokonano transferu innowacyjnego rozwiązania, jakim jest
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i-Lab do nowych krajów europejskich oraz zastosowania go w obszarze kształcenia zawodowego. W wyniku dwuletniej współpracy instytucji partnerskich, powstały cztery kolejne laboratoria, których zasoby zaimplementowano w pilotażowych sesjach w Rumunii, Słowenii, Niemczech i w Polsce. Rezultaty pilotażowych
wdrożeń stanowią jeden z elementów uzupełniających i ubogacających zasoby
poprzedniego wydania Podręcznika Dobrych Praktyk.
Niezwykle istotnym osiągnięciem jest również opracowanie przez zespół
ITeE – PIB w Radomiu oryginalnego oprogramowania Virtual BrainStorm (VBS).
Stanowi ono alternatywne rozwiązanie w stosunku do dotychczas wykorzystywanego w i-Labach oprogramowania amerykańskiego Facilitate.pro. Funkcjonalności
oprogramowania VBS są ściśle dostosowane do metodyki pracy w laboratorium
innowacji, a przetłumaczenie jego interfejsu w ramach projektu i-Lab2 na język
angielski, słoweński, rumuński i niemiecki, w sposób znaczący zwiększa szanse na
popularyzację i-Labów w procesach ustawicznej edukacji zawodowej w krajach
europejskich.
Różnorodne pod względem kulturowym i profesjonalnym partnerstwa obydwu
projektów gwarantowały wielość podejść i nowych pomysłów dla wykorzystania
idei i zasobów laboratoriów innowacji. Przyczyniły się również do ich geograficznego upowszechnienia na terenie Wspólnoty Europejskiej.
Życzymy interesującej lektury i inspiracji dla własnych pomysłów wykorzystania
laboratoriów innowacji. Mamy nadzieję, iż będziecie je Państwo z satysfakcją stosować oraz dalej upowszechniać i promować.
Partnerstwo Projektu iLab2
październik 2014
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Wprowadzenie
Choć staraliśmy się przygotować Przewodnik z zachowaniem logicznej ciągłości,
możecie Państwo śmiało zaglądać do różnych jego fragmentów w dowolnej kolejności. Niniejsze Wprowadzenie ma za zadanie pomóc Wam, drodzy Czytelnicy,
odnaleźć szczególnie interesujące Was tematy.
Przewodnik składa się z następujących części:
1. Koncepcja laboratorium innowacji.
2. Do jakich celów wykorzystywany jest i-Lab?
3. Zagadnienia i wskazówki w zakresie projektowania laboratorium innowacji.
4. Rola i zadania moderatora.
5. Oprogramowanie wspomagające realizację sesji.
6. Europejskie projekty rozwoju laboratoriów innowacji.
6.1. Europejski Program Rozwoju Kompetencji dla Laboratoriów Innowacji
(i-Lab1), 2006–2009;
6.2. Laboratoria innowacji dla zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (i-Lab2), 2012–2014.

Koncepcja laboratorium innowacji
Rozdział pierwszy Przewodnika wyjaśnia cel i zamysł kryjący się za koncepcją
i-Labu jako „inspirującego, innowacyjnego udogodnienia przeznaczonego dla
użytkowników gotowych przenieść się ze swojego codziennego otoczenia do
nadzwyczajnej przestrzeni stymulującej twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów”. Każde laboratorium innowacji łączy w sobie trzy elementy:
– wydzieloną przestrzeń zapewniającą odpowiednie otoczenie fizyczne,
– oprogramowanie wspierające zespół pracujący w i-Labie,
– moderatora (ang. facilitator), który potrafi właściwie wykorzystać możliwości
stworzone przez przestrzeń i oprogramowanie, w celu udzielenia wsparcia dowolnej grupie korzystającej z zasobów laboratorium, moderowania procesu
podejmowania decyzji czy rozwiązywania problemów.
Rozdział ten przybliża genezę i-Labu oraz wskazuje niektóre korzyści wynikające
z jego stosowania.
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Do jakich celów wykorzystywany jest i-Lab?
Rozdział drugi prezentuje możliwe sposoby wykorzystania laboratorium innowacji wraz ze studiami przypadku np.: Jeżeli i-Lab jest rozwiązaniem nowatorskim
w Southend-on-Sea (Anglia), jak wielce nowatorski jest on w Istambule. Jeden z klientów określa to doświadczenie jednym słowem – nadzwyczajne!
Studia przypadku opracowano przy współudziale „użytkowników” i-Labów, co jest
gwarantem ich autentyczności.
Rozdział dał możliwość prezentacji, jak wiele w krótkim czasie można osiągnąć
w pracy z grupą dzięki wykorzystaniu potencjału laboratorium innowacji.

Zagadnienia i wskazówki w zakresie projektowania laboratorium
innowacji
W rozdziale trzecim instytucje partnerskie projektu prezentują swoje doświadczenia dotyczące budowy i-Labów w krajach różnorodnych pod względem kulturowym, gospodarczym (Wielka Brytania, Turcja, Polska, Rumunia, Niemcy, Słowenia).
Stanowią one podstawę do udzielania wskazówek każdemu planującemu zbudować własne laboratorium. Rozdział obejmuje tematy dotyczące:
– rozmieszczenia i ogólnego układu pomieszczeń stanowiących laboratorium
(włączając kubaturę, wolną powierzchnię, przestrzeń relaksacyjną do spędzania przerw, drzwi, wejście, dostępność dla osób niepełnosprawnych),
– wystroju (w tym meble, oświetlenie, sprzęt audio, gadżety),
– udogodnień (np.: tablice suchościeralne, rzutniki i ekrany, klimatyzacja, magazyn rekwizytów, gastronomia, toalety),
– technologii informacyjnych (w tym komputery osobiste, monitory, skaner/kopiarka/drukarka, kamera cyfrowa, udogodnienia do organizacji konferencji, tj.
przyłącza internetowe i źródło zasilania, telefon/ VOIP).

Moderator w i-Labie
Funkcja moderatora (z ang. facilitator) w i-Labie wymaga nie tylko „konwencjonalnych” umiejętności moderatora, lecz również zdolności jak najlepszego wykorzystania możliwości oferowanych przez i-Lab. Projekt określił wymagane kompetencje (wyrażone jako standard kompetencyjny) oraz opracował na jego podstawie
program szkolenia moderatorów. Oba elementy przedstawione zostały w rozdziale czwartym.
Partnerstwo projektu i-Lab1 jest niezwykle dumne z wypracowanego kursu szkoleniowego, który jest kursem eksperymentalnym, prowadzonym w laboratorium
innowacji metodą learning-by-doing (nauka-poprzez-działanie), demonstrującym
techniki rzeczywiście stosowane w trakcie realnych sesji w i-Labie. Program szkolenia był też wykorzystywany przy przygotowaniu kolejnej grupy moderatorów.
8

Program kursu dla moderatorów sesji i-Lab poza projektem udostępniany jest też
przez niektóre instytucje Partnerskie (Uniwersytet w Essex z Wielkiej Brytanii czy
BCD z Turcji) na zasadach komercyjnych.

Oprogramowanie
Oprogramowanie stanowi trzeci komponent koncepcji laboratorium innowacji.
Poświęcony mu został rozdział piąty, w którym zamieszczono informacje dotyczące funcjonalności, jakie powinno posiadać oprogramowanie wykorzystywane
w i-Labie i podano przykłady konkretnych rozwiązań informatycznych, które wykorzystywane są w funkcjonujących laboratoriach innowacji.

Europejskie Projekty rozwoju laboratoriów innowacji
Ostatni rozdział w krótki sposób prezentuje przedsięwzięcia, które w znaczący
sposób przyczyniły się do rozwoju laboratoriów innowacji w Europie. Przybliżono
czytelnikom dwa projekty realizowane w ramach programu Leonardo da Vinci:
1. Europejski Program Rozwoju Kompetencji dla Laboratoriów Innowacji (i-Lab1);
UK/06/B/F/PP/162-564 (2006–2009).
2. Laboratoria Innowacji dla zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (i-Lab2); 2012-1-PL1-LEO05-27430 (2012–2014).
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1. Koncepcja i możliwości zastosowania
laboratorium innowacji
Jolanta Religa, Katarzyna Skoczylas

Czym jest laboratorium innowacji?
i-Lab (laboratorium innowacji) jest inspirującym, innowacyjnym rozwiązaniem
zaprojektowanym, aby przenosić użytkowników z ich codziennego środowiska
do nadzwyczajnej przestrzeni sprzyjającej twórczemu myśleniu i rozwiązywaniu
problemów.
Stanowią doskonałe wsparcie dla dowolnej pracy zespołowej.
Historia i-Labów
Koncepcja i-Labu oparta jest na modelu stworzonym przez Royal Mail’s
Futures and Innovation Group w Rugby w Wielkiej Brytanii. Po etapie pilotażowym, który trwał od 1997 r., w roku 2000 firma w pełni uruchomiła laboratorium.
Pierwotnym założeniem i-Labu była symulacja środowiska jako sposobu wprowadzenia nowych czynników (mogących potencjalnie dezorganizować proces
planowania i organizacji) oraz pomoc zespołom zarządzającym w opracowywaniu nowych rozwiązań. Jednakże w toku prac okazało się, iż nawiązujące się
w obrębie grup interakcje były często bardzo skuteczne w budowaniu relacji grupowych, zwiększały otwartość i zaufanie oraz sprzyjały współpracy i innowacyjnemu myśleniu. Dlatego też ideą i-Labu stało się wykreowanie przestrzeni, w której
grupy i zespoły mogłyby zgłębiać i rozwijać proces myślenia i działania poza standardowymi granicami opartymi na założeniach i ograniczeniach.
Co wyróżnia i-Laby?
Koncepcja i-Labu zakłada współistnienie i wzajemne przenikanie się trzech elementów:
– Otoczenie.
– Technologia.
– Techniki moderowania (facilitacji).
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Otoczenie
i-Lab stworzony jest w sposób zapewniający jego uczestnikom poczucie wspólnej pracy w przeznaczonej do tego przestrzeni (otoczeniu), która w żaden sposób nie przypomina typowego środowiska pracy. Każdy i-Lab sprawia wrażenie
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prywatności, charakteryzuje go zwykle nietypowy projekt wystroju pomieszczenia
oraz obecność wielorakich mediów wykorzystywanych w trakcie sesji, jak również
oprogramowania umożliwiającego rejestrowanie i przetwarzanie zgłaszanych pomysłów.
Wystrój i-Labu można zaprojektować na wiele sposobów w celu uzyskania inspirującego i twórczego otoczenia. Przykłady wnętrz demonstrują zamieszczone fotografie.
Oprogramowanie
Łatwe w użyciu oprogramowanie komputerowe wspomagające realizację sesji w
i-Labie pozwala na anonimowe zaangażowanie wszystkich uczestników, szybką
dyskusję, współpracę i głosowanie. Zalety oprogramowania są wielorakie:
Grupa nie musi odręcznie zapisywać swoich pomysłów, ponieważ oprogramowanie pomaga zarejestrować ich myśli i plany pojawiające się w trakcie sesji. Niezwykle szybkie przetwarzanie pomysłów pomaga zintensyfikować proces myślenia
i zapewnia uczestnikom przestrzeń dla dokonania oceny i osiągnięcia konsensusu
odnośnie do planowanych działań.
Użytkownik może pozostawać całkowicie anonimowy. Pozwala to uczestnikom na
dzielenie się pomysłami w sposób szczery i nieskrępowany, przełamując bariery
(np. hierarchii w zespole) często napotykane podczas tradycyjnych spotkań.
W krótkim czasie umożliwia generowanie, dzielenie się i zapisywanie dużej liczby
pomysłów.
Pozostałe kwestie techniczne, takie jak obsługa światła czy sprzętu audiowizualnego, wzbogacają możliwości realizacji sesji w i-Labie.
Moderacja
Moderacja stanowi trzeci element, którego celem jest stymulowanie procesu tworzenia pomysłów poprzez wykorzystanie nie tylko otoczenia i technologii, ale również dynamiki pracy grupy.
Kompetentne moderowanie sesji realizowanych w i-Labie zapewnia ich efektywność i osiągnięcie przez grupę sukcesu. Wykorzystywane techniki stymulują
otwartość, twórczość, umożliwiają grupie osiągnięcie rezultatów nadających się
do zastosowania w praktyce.
Poza planowaniem i prowadzeniem sesji moderator sporządza końcowe sprawozdanie z pracy wykonanej w i-Labie, włącznie z wykazem zgłoszonych pomysłów
i zdjęciami tego, co zostało zapisane na tablicach podczas sesji. Użytkownik uzyskuje w ten sposób ilustrowany zapis wykonanej pracy.
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Wspomniane elementy i-Labu są komplementarne, działają łącznie, umożliwiając użytkownikom „uwolnienie” swoich umiejętności i potencjału w celu
znalezienia właściwych rozwiązań postawionego problemu. Już sam projekt
wystroju wnętrza – zwykle energetyczny i inspirujący – umożliwia uczestnikom
odrzucenie więzi łączącej ich ze swoim typowym środowiskiem pracy i nawiązuje do okresu dzieciństwa, kiedy (jak wykazują badania) potencjał twórczy
człowieka jest największy.
Do jakich celów wykorzystywany jest i-Lab?
Mocną stroną laboratoriów innowacji jest sprawdzone i jedyne w swoim rodzaju podejście do procesu innowacyjnego i twórczego myślenia, które samo
w sobie prowadzi do szerokiego spektrum zastosowań.
i-Laby stanowią elastyczne przestrzenie i są wykorzystywane przez organizacje i instytucje różnego typu. Z potencjału i udogodnień oferowanych przez
i-Lab z powodzeniem korzystają zarówno przedsiębiorstwa (począwszy od małych firm, na wielkich międzynarodowych korporacjach kończąc), organizacje sektora publicznego, instytucje szkoleniowe i edukacyjne (w tym uniwersytety), jak
i organizacje dobroczynne.
Laboratoria innowacji stanowią wsparcie dla dowolnej pracy zespołowej obejmującej m.in. planowanie (np. scenariuszy działań), zarządzanie (np. zmianami, konfliktami, projektami), rozwój (np. strategii, produktów, usług), mapowanie myśli,
organizowanie konsultacji lub grup fokusowych, szkolenia i wiele innych.
i-Lab jest również przydatny w integrowaniu niejednorodnych grup, na przykład
w pracy instytucji zatrudniających personel z różnych środowisk kulturowych,
podczas realizacji projektów międzynarodowych, konsultacji społecznych oraz sesji z udziałem członków organizacji okołobiznesowych.
Dynamiczne otoczenie
i-Lab jest dynamicznym, pozytywnie oddziałującym miejscem, gdzie wiele może
się zdarzyć i wiele można osiągnąć w krótkim czasie. Sesja trwająca w i-Labie pół
dnia może prowadzić do osiągnięcia tych samych wyników co „tradycyjne” spotkanie trwające cały dzień. Jednogodzinna sesja w i-Labie przynosi niekiedy więcej
pomysłów i wiedzie do lepszych rezultatów niż typowe, kilkudniowe spotkania.
Odbyta w 2008 roku sesja w i-Labie Colchester (wraz z lokalnymi szkołami podstawowymi) wypracowała dla przykładu projekt całkowicie nowego ośrodka
edukacyjnego. Projekt obejmował wytyczne architektoniczne, charakterystykę
i koncepcję budowy, plany kondygnacji, typ zastosowań oraz potrzeby operacyjne. Grupa była zdumiona postępem prac oraz osiągnięciami uzyskanymi podczas
dwóch dni pracy w i-Labie.
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W rozdziale 6 niniejszego Przewodnika przedstawiono studia kilku przypadków –
rzeczywistych sesji zrealizowanych z wykorzystaniem potencjału i-Labów. Poniżej
przedstawiono wybór komentarzy wyrywkowo prezentujących opinie użytkowników na temat czasu spędzonego w laboratorium:
„Rezultaty sesji zrealizowanych w i-Labie przeszły moje najśmielsze oczekiwania! Co
miało zostać osiągnięte podczas miesiąca spotkań, zostało uzyskane w przeciągu jednego, bardzo zabawnego dnia”.
„Było to superotoczenie, które promowało aktywną wymianę myśli i pomysłów z kolegami w ramach konkretnie określonego projektu. Użycie komputerów świetnie sprawdziło się podczas szybkiego zbierania poglądów członków grupy. i-Lab daje ogromne
możliwości generowania pomysłów i ludzkich opinii”.
„Miejsce, udogodnienia i praca moderatora sprzyjały najbardziej stymulującemu dniu
pracy. Byliśmy zachwyceni rozmiarem, w jakim środowisko i-Lab generowało nasze
pomysły i pomagało nam połączyć swoje siły. Wasze sprawozdanie kontrolne było
również bardzo przejrzyste, zwięzłe i niezwykle szybko przygotowane”.
„Po prostu pomyślałem, że napiszę do Was, aby powiedzieć, jak wielkim sukcesem okazała się wczorajsza sesja. Wszyscy opowiadali, jak dobrze się bawili podczas sesji i jak
dużo z niej wynieśli. Moderator był znakomity i dostosował sesję dokładnie do naszych
potrzeb”.
„i-Lab jest inspirującym, fajnym miejscem. To prawie jak doświadczenia z dziecięcych
lat, podczas których odrzucasz wszelkie uprzedzenia dotyczące tego, co powinieneś
robić i zaczynasz wszystko od początku”.
„i-Lab pozwolił wielu osobom z diametralnie różnych środowisk, prezentujących swoje
całkowicie różne punkty widzenia, zebrać się w nieformalnym środowisku w celu przedyskutowania różnych opcji i wzajemnego zrozumienia tła swoich stanowisk. Oszczędziło to wiele czasu i przysporzyło wiele zabawy”.
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2. Zagadnienia i wskazówki dotyczące
projektowania laboratorium innowacji
Katarzyna Skoczylas
Poniższe wskazówki dotyczące projektowania i budowy i-Labów zostały opracowane na podstawie doświadczeń wielu instytucji współpracujących ze sobą w
ramach dwóch międzynarodowych projektów, w których powstało łącznie 7 laboratoriów innowacji. Mamy nadzieję, że okażą się one przydatne i inspirujące dla
instytucji, które planują stworzenie swoich własnych laboratoriów.

2.1. Otoczenie
2.1.1. Cechy podstawowe
Innowacja wymaga kreatywności i inspiracji, które są produktami podświadomości, chociaż mogą być świadomie stymulowane poprzez generowanie odpowiedniego otoczenia. i-Lab musi być przestrzenią, w której ludzie czują się wolni, bezpieczni, skoncentrowani, z dala od innych problemów oraz ograniczeń
ich codziennego środowiska. Aby poczuli się swobodnie i byli w stanie myśleć
i tworzyć własne pomysły, powinni móc łatwo przemieszczać się, nie powinni być
rozproszeni przeszkodami, takimi jak różnego rodzaju ścianki wewnętrzne, kolumny czy ciężkie meble.

A. Układ przestrzeni
Liczebność grup
Optymalna liczba osób biorących udział w sesji i-Lab waha się między 8 a 20.
Oczywiste jest, iż laboratorium przygotowane dla 20 osób będzie najbardziej rentowne (w przypadku komercyjnych zasad użytkowania).
Istotną funkcję w laboratorium pełnią drzwi symbolizujące moment wkraczania
do innego – szczególnego środowiska. Psychologiczny efekt zamykających się
drzwi i-Labu daje uczestnikom poczucie, iż są odizolowani od ich codziennego
otoczenia, codziennego życia i codziennych problemów.
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Przestrzeń robocza i relaksacyjna
W pomieszczeniach planowanych do wykorzystania na potrzeby funkcjonowania
laboratorium innowacji należy unikać kolumn, aby nie zakłócać wolnej przestrzeni
oraz zapewnić dobrą widoczność.
W przypadku laboratoriów dysponujących dużą przestrzenią, w celu wydzielenia
mniejszych obszarów można użyć drzwi wewnętrznych. W przypadku małych
pomieszczeń można w tym celu wykorzystać ekrany bądź zasłony.
i-Lab powinien tworzyć niepowtarzalne środowisko. Dlatego najlepiej byłoby,
gdyby kształt pomieszczenia był niekonwencjonalny. Można to osiągnąć chociażby poprzez zastosowanie kształtu owalu lub elipsy zamiast prostokąta. Jeżeli
przestrzeń, jaką dysponujemy lub budżet przeznaczony na inwestycję, nie pozwalają na stworzenie i-Labu w pomieszczeniu o zaokrąglonych kształtach, kompromisy są nieuniknione. W przypadku i-Labu zorganizowanego w pomieszczeniu
o kształcie standardowym można posłużyć się innowacyjnym rozmieszczeniem
mebli i uniknąć wrażenia skonkretyzowanego centralnego punktu sterowania
w pomieszczeniu.
Oprócz przestrzeni roboczej w i-Labie należy przewidzieć przestrzeń przeznaczoną do różnych innych działań, spotkań i rozmów towarzyskich oraz odpoczynku.
Obszar ten wykorzystywany jest do takich elementów realizacji sesji jak przełamywanie pierwszych lodów (ice-breaking) i powinien wywoływać u użytkownika
poczucie swobody i relaksu. W optymalnym przypadku przestrzeń ta znajduje się
w sąsiedztwie przestrzeni roboczej i-Labu.

B. Atmosfera
Kolor i faktura
Pomieszczenie i-Labu powinno być wyraźnie inne od zwyczajowego środowiska pracy
użytkowników. W celu zmniejszenia zahamowań obecnych w ludzkiej podświadomości (będących wynikiem m.in. doświadczeń życiowych i zawodowych każdego człowieka) można wykorzystać specyficzne dekoracje, teksty metafor. Na przykład użycie
jaskrawych i krzykliwych kolorów (znanych z własności stymulujących kreatywność)
lub użycie tkanin o różnych fakturach sprzyja generowaniu wrażenia ciągłej nowości
i świeżości pomieszczenia, przypomina uczestnikom ich dzieciństwo, zachowania
pozbawione zahamowań typowych dla ludzi dorosłych.
Można również zastosować projekt z pewnym tematem przewodnim (np. statek
kosmiczny lub podmorskie laboratorium badawcze), przenosząc go na projekt
i wykorzystanie niemal każdego przedmiotu używanego w laboratorium, włącznie z filiżankami na kawę, ołówkami czy długopisami. Co ważne, styl musi promować kreatywność i innowacyjność.
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Meble
i-Lab powinien mieć możliwość przyjęcia grup różnej liczebności. Sesje mogą wymagać różnego układu miejsc siedzących, jak na przykład w grupach lub rzędach.
W trakcie większości sesji wykorzystywane są komputery, więc preferowane są
stoły z niszami umożliwiającymi schowanie nieużywanych w danej chwili laptopów. Zalecane jest, aby meble miały wymienne pokrowce i możliwość różnych
konfiguracji ustawienia. Umożliwi to osobom obsługującym i-Lab zmianę atmosfery i wystroju wnętrza minimalnym nakładem sił i kosztów. Praktyka ta ma zastosowanie w celu wywołania efektu zaskoczenia/zachwytu u klientów zjawiających
się w i-Labie po raz kolejny.
Kilka najważniejszych cech, które sprawdziły się w funkcjonujących już laboratoriach:
– modułowe stoły, które można zestawiać i formować w dowolne kształty
(w tym stół okrągły) ze stanowiskami komputerowymi,
– elastyczność ustawienia zagwarantowana dzięki lekkim i łatwym do przestawienia meblom,
– jaskrawe, krzykliwe kolory,
– komfort i ergonomia,
– odmienność od zwyczajowego środowiska pracy.

C. Udogodnienia i Pomoce
Suchościeralne tablice (stałe bądź ruchome)
Suchościeralne tablice powinny być dostępne wewnątrz całego pomieszczenia.
Aby uzyskać powierzchnie do swobodnego pisania, można pomalować ściany,
obłożyć je odpowiednim materiałem/folią lub wstawić dostateczną ilość tablic
przenośnych. Należy zagwarantować możliwie największą powierzchnię przystosowaną do swobodnego zapisu pomysłów, komentarzy.
Wentylacja
Nie bez znaczenia w prawidłowym funkcjonowaniu laboratorium jest zapewnienie odpowiednich warunków mikroklimatycznych, tj.: ogrzewania, chłodzenia, cyrkulacji powietrza oraz regulacji wilgotności. Zalecane jest w związku
z tym zainstalowanie urządzeń klimatyzacyjnych. Klimatyzacja powinna pracować
cicho, w sposób niezakłócający komunikacji i pracy w i-Labie.
Materiały drukowane
Podczas sesji prowadzonych w i-Labie wykorzystywane są niekiedy różnego rodzaju materiały drukowane (kolorowe czasopisma, foldery, stare plakaty) jako źródło
inspiracji i pomysłów wspierających kreatywność i procesy twórczego myślenia.
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Przechowywanie
W celu gromadzenia i przechowywania materiałów papierniczych i biurowych
wykorzystywanych podczas sesji w i-Labie konieczne jest wyposażenie laboratorium w szafki i/lub szuflady. Produkty wypracowane podczas poprzednich
sesji również mogą być przechowywane celem ich późniejszego wykorzystania
w pracy z inną grupą. Pojemność wyżej wymienionych szafek powinna być porównywalna z pojemnością typowego biura.

D. Catering
Ponieważ duża część sesji realizowanych w i-Labie trwa minimum pół dnia, zaleca
się zorganizowanie w pobliżu lub w samym i-Labie (w części przeznaczonej do
spędzania przerw) przestrzeni umożliwiającej uczestnikom dostęp do gorących
i zimnych napojów. Pożądana jest również dostępność wewnętrznych usług cateringowych (gastronomicznych) w przypadku sesji trwających przez cały dzień.

E. Odizolowanie od czynników rozpraszających
Należy zminimalizować dostęp zewnętrznych czynników rozpraszających grupę
pracującą w laboratorium innowacji. W zależności od lokalizacji i-Labu, może być
konieczna izolacja dźwiękoszczelna lub kotary. Jeżeli to możliwe, przestrzeń do
spędzania przerw powinna być oświetlona światłem naturalnym w celu zrównoważenia sztucznego światła obecnego w samym i-Labie. Długie okresy przebywania wyłącznie pod oddziaływaniem sztucznego oświetlenia mogą wpływać
niekorzystnie na koncentrację użytkowników.

F. Zgodność z wymogami prawa oraz dostępność dla osób
niepełnosprawnych
Przestrzeń robocza oraz relaksacyjna i-Labu powinny być zaprojektowane zgodnie
z przepisami krajowymi dotyczącymi zagrożenia pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy, o których mowa, są charakterystyczne dla każdego
kraju, ale podstawową kwestią jest np. oznakowanie wyjść czy też umieszczenie
gaśnic w widocznych i łatwo dostępnych miejscach.
Ponieważ laboratoria innowacji, dzięki możliwości współpracy na odległość stanowią szansę włączenia osób niepełnosprawnych (szczególnie ruchowo), projekty powinny zapewniać im dostęp do zasobów i-Labów.
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2.1.2. Elementy pożądane
Oświetlenie
a) możliwość dostosowania natężenia oświetlenia pozwalająca na zachowanie
właściwej percepcji, a co za tym idzie, wpływająca na poziom zaangażowania
i pobudzenia do pracy wśród użytkowników i-Labu;
b) elastyczność – możliwość zmiany natężenia oświetlenia w różnych miejscach
w zależności od preferencji i potrzeb użytkowników;
c) możliwość synchronizacji efektów świetlnych z muzyką.
Muzyka
a) możliwość obsługi wewnątrz i-Labu;
b) nagrania muzyki instrumentalnej (płyty CD, utwory w formacie MP3 itp.).
Dostęp do światła dziennego
Optymalnym rozwiązaniem jest taki układ przestrzeni, w którym uczestnicy posiadają dostęp do światła dziennego w obrębie przestrzeni przeznaczonej do spędzania przerw.
Widoczne wejście
Przy wejściu można użyć efektu świetlnego w celu stworzenia poczucia wkraczania do innego – szczególnego miejsca (np. statku kosmicznego, świata podwodnego, strefy zabawy itp.).
Zmienność
Uczestnicy zjawiający się po raz kolejny powinni zauważyć zmianę otoczenia
w porównaniu z tym, czego doświadczyli wcześniej. Można to łatwo osiągnąć
poprzez wymienne pokrowce na meble. Najlepiej byłoby dokonywać radykalnej
zmiany w wyglądzie wnętrza co 2–3 lata.
Możliwość ograniczenia dostępu telefonicznego/do Internetu
W możliwie jak największym stopniu należy ograniczyć zewnętrzną komunikację, z wyjątkiem tele- lub wideokonferencji. Aby zminimalizować ingerencję z zewnątrz, należy ograniczyć używanie telefonów komórkowych tam, gdzie jest to
tylko możliwe. Z tego samego powodu dostęp do Internetu również powinien
być ograniczony.
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Ustawienie miejsc siedzących
Pożądana jest możliwość ustawienia miejsc siedzących w formie tzw. wysepek dla
grup złożonych z 3 do 5 osób.
Uczestnicy sesji nie powinni widzieć monitorów pozostałych członków grupy –
zwiększa to anonimowość i stymuluje pewność siebie.
Urządzenia zapisu obrazu
Cyfrowy aparat fotograficzny/kamera pozwalają na dokumentowanie pracy grupy, co jest szczególnie przydatne w przypadku utrwalania wielkoformatowych
diagramów i wykazów. Urządzenia te pozwalają również na wizualną archiwizację
sesji realizowanych w laboratoriach innowacji.
2.1.3. Aspekty dodatkowe
Anonimowość
Podczas sesji prowadzonych w i-Labie (zwłaszcza tych, które obejmują sesje burzy
mózgów), uczestnicy zwykle preferują anonimowość swoich pomysłów. Jest to
często istotnym warunkiem zakończenia danej sesji sukcesem. Moderator, włączając się w sesję, musi uwzględniać ten element i kierować się nim podczas dokonywania wyboru oprogramowania mającego posłużyć jako narzędzie wsparcia
w i-Labie. Oprogramowanie powinno posiadać cechy umożliwiające zachowanie
pełnej lub częściowej anonimowości. W przypadku pełnej anonimowości moderator nie zna autorów żadnych treści wchodzących do systemu. Częściowa anonimowość umożliwia moderatorowi wyśledzenie źródła (autora) wchodzących treści. W obu opcjach pozostali uczestnicy nie znają autorów treści wprowadzanych
do systemu.
Gadżety/rekwizyty
Proces twórczego działania i długotrwałego intensywnego wysiłku umysłowego
może być dla uczestników męczący. Zabawki, gadżety i rekwizyty nie tylko stymulują generowanie pomysłów, lecz mogą dostarczyć nowych metafor stanowiących podstawę nowych spostrzeżeń i idei. Należy je więc wykorzystywać zarówno
w przestrzeni roboczej laboratorium, jak i w relaksacyjnej.
Do gadżetów, które stymulują kreatywność, należą między innymi: klocki Lego,
kolorowe ołówki i kredki, kolorowy papier do wycinania oraz gry, łamigłówki, układanki. Równie pożądane są także rekwizyty potrzebne do gier i scenek sytuacyjnych.
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Nieustanny rozwój moderatora
Efektywne funkcjonowanie laboratorium innowacji wymaga nie tylko pierwotnego przygotowania moderatorów (facilitatorów), ale również ich ciągłego rozwoju
zawodowego oraz ustawicznego kształcenia umiejętności i technik moderowania. Wyniki każdej sesji przeprowadzonej w i-Labie stanowią refleksję nad jakością
pracy moderatora. Każde laboratorium powinno posiadać sieć/bazę moderatorów i-Lab. Moderatorzy mogą pracować w więcej niż jednym i-Labie.
Proces rezerwacji laboratorium
Rezerwacja sesji i-Lab nie ogranicza się jedynie do zarezerwowania terminu. Laboratorium to nie tylko pomieszczenie. Sesja w i-Labie powinna być poprzedzona
spotkaniem poświęconym procesowi planowania sesji i zdefiniowania jej celów.
W spotkaniu udział biorą zarówno moderatorzy, jak i przedstawiciele instytucji
zamawiającej/klienta.
Proces zamawiania laboratorium powinien przebiegać według następującej procedury:
– zapytanie,
– omówienie celów,
– projekt porządku sesji,
– omówienie z klientem,
– wnoszenie poprawek,
– przeprowadzenie sesji.
Na każdą jednodniową sesję w i-Labie moderator powinien przewidzieć około pół
dnia działań planistycznych i projektowych.
Raportowanie
Po zakończeniu sesji w i-Labie sporządzane jest sprawozdanie składające się
z kilku elementów:
– fotografii rejestrujących kolejne etapy pracy oraz rezultaty końcowe i pośrednie (np. rysunki, tekst na tablicach),
– informacji zgromadzonych i przetworzonych przez zastosowane oprogramowanie komputerowe (tj. wykaz zgłoszonych pomysłów, wyniki głosowania itp.),
– listy uczestników.
Na każdą jednodniową sesję prowadzoną w i-Labie moderator powinien przewidzieć kolejne pół dnia na sporządzenie pełnego sprawozdania i uzupełnienie
własnej dokumentacji.
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Kontynuowanie sesji bez udogodnień technicznych
Ponieważ na sukces sesji i-Lab składają się między innymi zastosowane rozwiązania technologiczne, ważne jest, aby moderator był wspomagany przez osobę
stanowiącą wsparcie techniczne podczas trwania sesji.
Moderator powinien być w stanie kontynuować sesję również bez udogodnień
technicznych, jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. na skutek awarii serwerów, przerwy
w dopływie prądu itp.). W takiej sytuacji musi umieć zastosować tradycyjne (ale
aktywizujące) metody pracy w grupie.

2.2. Technologia
2.2.1. Wyposażenie podstawowe
Wyposażenie techniczne, które jest wykorzystywane w i-Labie, powinno być wystarczająco łatwe w użyciu nawet dla użytkowników posiadających jedynie podstawowe umiejętności.
Komputery
Każdy użytkownik, moderator oraz osoba stanowiąca wsparcie techniczne
wyposażeni są w tradycyjne komputery osobiste. Komputery te używane są
wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem wspierającym realizcję tego typu
sesji. Oprogramowanie jest narzędziem wspomagającym działania realizowane
w i-Labach, takie jak burza mózgów.
Zainstalowane na komputerach tradycyjne oprogramowanie biurowe nie jest wymogiem, ale z pewnością przynosi korzyści. Oprogramowanie do edycji tekstu
jest wymagane w celu sporządzania i formatowania sprawozdań.
Mikrofon i głośniki są istotne w celu zachowania kontaktu zewnętrznego, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Kamera internetowa jest przydatna w przypadku prowadzenia wideokonferencji.
Nieprzerwane źródło zasilania
Nieprzerwane źródła zasilania powinny stanowić integralny element podstawowej infrastruktury. Wspomniane udogodnienie przyda się zarówno w przypadku
przerwy w dostawie energii elektrycznej, jak również skoków napięcia, które mogą
uszkodzić urządzenia.
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Niezawodność dostępu do Internetu
Niezawodność dostępu do Internetu jest gwarantem niezakłóconego użytkowania niektórych dostępnych na rynku oprogramowań komputerowych oraz
zapewnia (w razie takiej potrzeby) możliwość przeglądania niektórych stron internetowych podczas sesji w i-Labie.
Rzutnik i ekran
Niezbędnym wyposażeniem i-Labu jest rzutnik cyfrowy wyświetlający dane wyjściowe generowane przez użytkowane oprogramowanie. Umożliwia to wszystkim uczestnikom jednoczesny wgląd do efektów ich pracy oraz bieżącą dyskusję.
Rezultaty pracy mogą być również edytowane na monitorach uczestników sesji.
Ponadto rzutnik i ekran mogą zostać użyte do pokazu slajdów lub filmów wideo
w celu stymulowania procesu twórczego myślenia. W i-Labach o większych budżetach, można również wykorzystać ekrany plazmowe.
Tam, gdzie jest to możliwe, należy wykorzystywać dodatkowe ekrany i rzutniki
dookoła pomieszczenia, aby zapobiec wytworzeniu się poczucia bycia w zwykłej
klasie szkolnej czy też sali seminaryjnej.
Drukarka
Dostęp do drukarki wewnątrz i-Labu jest niezbędny. Drukarka musi być na tyle
szybka, aby w rozsądnym czasie produkować kopie potrzebnych materiałów dla
wszystkich uczestników i moderatora.
2.2.2. Elementy pożądane
Ekran plazmowy
Ekrany plazmowe stanowią potwierdzenie wykorzystania w i-Labie zaawansowanych technologii. Nie ulega jednak wątpliwości, iż stanowią kosztowny zamiennik
standardowych rzutników i ekranów.
System audio
System audio jest konieczny do odtwarzania np. ścieżek dźwiękowych towarzyszących prezentacjom, filmom wideo i DVD. System audio pomaga udoskonalić odbiór otoczenia laboratorium, dostarczając efektów stymulujących i relaksujących.
Telefonia internetowa
Niektóre rodzaje oprogramowania stosowanego w i-Labach pracują na bazie sieci Internet i umożliwiają kilku laboratoriom zdalną pracę w zespole. Już sam ten
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fakt zachęca do zapewnienia sobie możliwości prowadzenia rozmowy telefonicznej lub telekonferencji. Telefony i telefonia internetowa są szczególnie przydatne w przypadku instytucji posiadających biura/filie w kilku miejscach kraju lub
świata.
Skype jest najpopularniejszym dostępnym medium telefonii internetowej.
Sieci bezprzewodowe
Sieci bezprzewodowe są tanie i łatwe w instalacji. Rozwiązują wiele praktycznych
problemów podczas uruchamiania, modyfikacji i przenoszenia laboratorium. Sieć
tego typu jest niezbędna, jeżeli i-Lab jest organizowany z zamiarem utworzenia
laboratorium mobilnego. Chociaż nie jest wymogiem i-Labu, zmniejsza ilość wymaganego okablowania i pomaga uzyskać większą elastyczność wykorzystania
przestrzeni. Warto jednakże dodać, że tzw. łącza Wi-Fi zazwyczaj nie są tak niezawodne jak połączenia kablowe.
Skanery i fotokopiarki
Skanery i fotokopiarki obecne praktycznie w każdym biurze mogą stanowić dodatkowe wyposażenie laboratorium innowacji. Dostęp do nich może być pożyteczny ze względu na możliwość kopiowania i zapisywania dokumentów, jak również innych materiałów, które zostaną opracowane podczas sesji.

26

3. Rola i zadania moderatora
Jolanta Religa

3.1. Wstęp
Rola, jaką moderator (ang. facilitator1)) ma do spełnienie w laboratorium innowacji, jest złożona. Aby właściwie wywiązywać się ze swoich obowiązków, moderator potrzebuje szerokiego zakresu umiejętności: musi posiadać wiedzę na
temat możliwości wykorzystania środowiska i-Labu, specjalistycznego oprogramowania i różnorodnych dostępnych elementów techniki wspomagających jego
pracę. Moderator powinien również rozumieć samą ideę laboratoriów innowacji
i koncepcję kryjącą się za elementami stanowiącymi rzeczywistość i-Labu.
Główne zadania moderatora sesji realizowanych w i-Labie obejmują:
– planowanie i przygotowanie sesji w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie dostępnych środków,
– realizację sesji w środowisku i-Labu (z wykorzystaniem dostępnych technik
wspomagających),
– raportowanie.
Skuteczna obsługa sesji realizowanych w i-Labie łączy w sobie umiejętności, które wygodniej byłoby wyegzekwować od dwóch osób: moderatora i technika
informatyka. Praktyka pokazuje, iż obie funkcje mogą zostać ze sobą połączone
i pełnione przez tę samą osobę, choć bardzo powszechna na tym stanowisku jest
praca wykonywana przez zespół dwóch osób posiadających wzajemnie uzupełniające się umiejętności.

1)

Facilitator (definicja zredagowana przez Annę K. Stanisławską-Mischke, Uniwersytet Jagielloński) – osoba w sposób kompetentny pomagająca grupie osiągać założone przez nią cele, nie
przewodząc jej, a jedynie obserwując jej pracę, a w konsekwencji pomagając zrozumieć i osiągać założone przez grupę cele; dyskretnie i bez narzucania budując strukturę grupy; wspierając
tworzenie relacji między członkami grupy; asystując w rozwiązywaniu wspólnych dla grupy problemów.
Facilitator nie próbuje doprowadzić grupy do konkretnego rozwiązania, nawet jeśli obiektywnie
jest ono najlepsze.
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3.2. Funkcje, działania i umiejętności moderatora
Umiejętności moderatora są gwarantem wysokiej jakości wyników uzyskiwanych w pracy z grupą podczas sesji realizowanych w i-Labie. Odnosi się to nie
tyko do zdolności wykorzystywania właściwych zasobów wiedzy, umiejętności
i prezentowania właściwych postaw w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów,
ale również obejmuje zdolność osiągania dobrych wyników w różnych sytuacjach,
środowiskach, z wykorzystaniem różnych technik.
Niniejszy projekt zdefiniował tylko dodatkowe kompetencje facilitatorów potrzebne do efektywnego prowadzenia sesji w i-Labie. Zaproponowany standard
nie określa podstawowych kompetencji moderatora oraz technika informatyka,
jako że zostały one zdefiniowane w poszczególnych krajach stosownie do obowiązujących klasyfikacji. Należy jednak pamiętać, iż zadaniem zespołu moderatorskiego jest między innymi ułatwianie przeprowadzenia procesu „burzy mózgów”
oraz procesu decyzyjnego, jak również obsługa specjalistycznego oprogramowania komputerowego i urządzeń technicznych.

3.3. Analiza funkcjonalna2)
W celu uzyskania danych, które posłużyły jako podstawa standardu kwalifikacji zawodowych, dokonano tzw. analizy funkcjonalnej zawodu. Zgromadzono
dane na temat funkcji, jakie moderator sesji i-Lab ma do spełnienia, wykonując
swój zawód. Kilkuetapowa procedura analizy zawodu moderatora sesji i-Lab obejmowała:
– zdefiniowanie zawodu,
– określenie głównych funkcji,
– przeprowadzenie analizy umiejętności.
Wyczerpujące dane na temat umiejętności wykorzystywanych przez moderatora
zostały uzyskane w procesie analizy zawodu. Zastosowano w tym celu technikę
dyskusji z moderatorami posiadającymi doświadczenie w pracy w i-Labach. Określono funkcje pełnione przez moderatorów, począwszy od rozmów z klientem
i oferowaniem usług, na administrowaniu i-Labem i jego budżetem skończywszy.
Zespół projektujący standard określił następujące funkcje, jakie pełnić może moderator:
A. Funkcje zawodowe:
1) projektowanie sesji,
2)
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Analiza funkcjonalna jest elementem brytyjskiej metodologii opracowywania standardów
kwalifikacji zawodowych opartej na tzw. jednostkach kompetencyjnych. Analiza funkcjonalna
zapewnia trzy związane z zawodem specyfikacje: specyfikacja pracy zawierająca informację
o tym, co osoba musi być w stanie wykonać jako pracownik; specyfikacja uczenia się, czyli co
uczestnik szkolenia powinien się nauczyć, aby być efektywnym pracownikiem; specyfikacja oceny, czyli porównanie dokumentów dotyczących tego, czego uczestnik szkolenia się nauczył ze
specyfikacją pracy.

2) prezentowanie uczestnikom koncepcji i potencjału laboratorium innowacji
oraz „prowadzenie” ich przez kolejne etapy sesji,
3) moderowanie sesji w i-Labie;
B. Funkcje administracyjne:
4) zarządzanie kwestiami budżetowymi i finansowymi,
5) zarządzanie kwestiami administracyjnymi,
6) sprzedaż usług i-Labu;
C. Funkcje techniczne:
7) obsługa technicznych środków wspomagających realizację sesji (specjalistyczne oprogramowanie),
8) rozwiązywanie problemów technicznych.
Na podstawie powyższego wykazu funkcji określono trzy podstawowe role, jakie
może pełnić moderator (facilitator):
– moderator sesji i-Lab,
– technik informatyk,
– menadżer i-Labu.
Wszystkie wymienione role nakładają się na siebie, ale rola moderatora sesji i-Lab
oraz technika informatyka są kluczowe dla obsługi laboratorium. Osoby pełniące te role muszą posiadać bardzo konkretne umiejętności, ściśle związane z ideą
laboratorium innowacji. Menadżera natomiast charakteryzują powszechne na
tego typu stanowiskach umiejętności menadżersko-marketingowe, uzupełnione
o podstawową wiedzę na temat zasobów i-Labu i oferowanych w nim usług.
W związku z powyższym autorzy poświęcili więcej uwagi dwóm pierwszym rolom
ujętym, jak już zostało wcześniej omówione, pod wspólną nazwą „moderator sesji
i-Lab”.
Przy współpracy z profesjonalistami w zakresie moderowania sesji realizowanych
w i-Labie dokonano następującej analizy funkcjonalnej dla zawodu moderatora
sesji i-Lab:
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Zidentyfikowane
potrzeby klienta i cele do
osiągnięcia

Odpowiednie działania
dla określonej grupy
docelowej oraz
stosownie do celu sesji

Scenariusz/agenda

Wykaz materiałów oraz
urządzeń wybranych
odpowiednio pod kątem
konkretnej sesji

Elementarne
zrozumienie wymogów
wdrożeniowych

Wybór gier i działań
grupowych

Planowanie działań

Przygotowanie materiałów
i urządzeń

Zapewnienie
odpowiedniego szkolenia
osobom, które będą
wdrażać sesję

Wyniki
Jakościowy punkt
odniesienia

Gromadzenie informacji
o kliencie i jego
potrzebach pod kątem
właściwego moderowania
planowanej sesji (główne
hasła i tematy planowanej
sesji)

Zadania, procedury

FUNKCJA 1: Projektowanie sesji realizowanych w i-Labie

 Komunikacja (pisemna i ustna)
 Obserwacja
 Synteza informacji
 Aktywne słuchanie
 Kreowanie środowiska
sprzyjającego twórczemu myśleniu
 Dostosowanie się do potrzeb
klienta

 Specyfika środowiska
i-Labu
 Techniki pracy w grupie
(gry)
 Dynamika grupy

Umiejętności

Wiedza

 Dyskrecja/Wiarygodność
 Uważne słuchanie
 Entuzjazm
 Kreatywność
 Elastyczność
 Pewność siebie

Postawa
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Klienci zaznajomieni
z otoczeniem i czujący
się komfortowo

Materiały i urządzenia
na właściwym miejscu,
gotowe do użycia

Grupa gotowa do
bezpiecznego,
pewnego
i świadomego
uczestnictwa w sesji

Grupa gotowa
do aktywnego
uczestnictwa w sesji

Prezentacja otoczenia/
środowiska i-Labu

Przygotowanie
wszystkich
przewidzianych
do wykorzystania
elementów (np. środki
techniczne, rekwizyty,
materiały biurowe)

Poinformowanie
o dostępnych
udogodnieniach,
ogólnych zasadach
użytkowania
laboratorium oraz
zasadach BHP

Rozluźnienie atmosfery
i zachęcenie grupy do
pracy – zastosowanie
technik „przełamywania
lodów” (icebreaking)

 Znajomość środowiska
i zasobów i-Labu
 Skategoryzowane
informacje o kliencie
 Techniki „przełamywania
lodów”

 Komunikacja (pisemna i ustna)
 Synteza informacji
 Aktywne słuchanie
 Motywowanie
 Obserwowanie
 Wykorzystywanie technik i obsługa
urządzeń

FUNKCJA 2: Prezentacja uczestnikom sesji koncepcji i potencjału laboratorium innowacji
 Entuzjazm
 Elastyczność
 Kreatywność
 Wrażliwość
 Pewność siebie
 Wiarygodność
 Poczucie humoru
 Charyzma

32

Pomysły uczestników

Opieranie się na
pomysłach uczestników

Uczestnicy działający
spójnie jako jednolita
grupa

Wyniki wypracowane
i przyjęte przez
uczestników

Raport

Moderowanie procesu
generowania pomysłów

Burza mózgów

Stymulowanie pracy
grupy

Kierowanie przebiegiem
prac zapewniające
uzyskanie żądanych
skutków

Sprawozdawczość
wyników sesji

FUNKCJA 3: Moderowanie sesji w i-Labie

Techniki sprawozdawcze

 Techniki moderowania
 Dynamika grupy
 Mowa ciała

 Komunikacja ustna i pisemna
 Zdolność dokonania syntezy

 Przewodzenie
 Indagacja
 Konceptualizacja
 Myślenie systemowe
 Rozumienie komunikacji
niewerbalnej
 Zdolność inspirowania
 Aktywne słuchanie
 Inicjowanie rozmowy
 Przekazywanie reakcji
 Pokonywanie barier
komunikacyjnych
 Utrzymywanie rozmowy „na
właściwym torze”
 Zdolność pokierowania grupą we
właściwym kierunku
 Właściwe wykorzystanie przestrzeni
i czasu
 Sprawiedliwość
 Obiektywność
 Przejrzystość

 Pewność siebie
 Samokontrola
 Kontrolowanie działań
grupy
 Wszechstronność
 Empatia
 Uczciwość
 Obiektywność
 Zorientowanie na wynik
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Sprawnie przebiegająca
sesja wykorzystująca
możliwości
zainstalowanego
oprogramowania

Utrzymywanie
funkcjonalności urządzeń

Rozwiązywanie
problemów technicznych

Identyfikacja przyczyn
problemów technicznych

Urządzenia sprawne,
gotowe do użycia

FUNKCJA 5: Rozwiązywanie problemów technicznych

Pomoc uczestnikom
w korzystaniu z technik
wsparcia

Aktywne uczestnictwo
w sesjach realizowanych
w laboratorium

Wkład w proces wdrażania
sesji

Obsługa specjalistycznego
oprogramowania

 Techniki
wykorzystywane
w i-Labie
 Możliwości
zastosowania urządzeń
 Przepisy BHP

Oprogramowanie
wspomagające proces
moderowania/facilitacji

FUNKCJA 4: Obsługa technicznych środków wspomagających realizację sesji

Obsługa urządzeń

 Kompleksowe umiejętności
w zakresie obsługi komputera
osobistego
 Praca zespołowa

 Odpowiedzialność
 Opieka nad uczestnikami

 Gotowość udzielenia pomocy/
wsparcia
 Empatia
 Podzielna uwaga
 Zorientowanie na zadanie
 Zorientowanie na wynik

3.4. Standard kwalifikacji zawodowych dla moderatora sesji i-Lab
Dane pozyskane w toku analizy funkcjonalnej same w sobie nie stanowią standardu kwalifikacji zawodowych. Zgromadzone informacje na temat głównych funkcji
i zakresów umiejętności, zestawione z jego postawami i wiedzą, posłużyły jako
baza do stworzenia standardu kwalifikacji zawodowych dla moderatora sesji i-Lab
(facilitatora).
Standard zawiera wykaz wymaganych obszarów wiedzy i umiejętności zapewniających moderatorowi właściwe wypełnianie funkcji i zadań zawodowych. Ponieważ poszczególne kraje posiadają odmienne systemy klasyfikacji zawodów, stosują odmienne metodologie budowy standardów, a przede wszystkim wykorzystują
różne systemy kwalifikacji, niemożliwe było przyjęcie jednolitego podejścia
w sprawie certyfikacji umiejętności moderatorów sesji i-Lab. W związku z tym zdecydowano się na umożliwienie adaptacji przygotowanego standardu kwalifikacji
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w danym kraju.
Format standardu odpowiada systemowi brytyjskiemu (wdrożonemu również w
Rumunii) i składa się z tzw. jednostek kompetencyjnych. Każda jednostka opisuje
wyniki procesu nauczania (uczestnik będzie rozumiał i potrafił wyjaśnić …)
oraz kryteria oceny (uczestnik potrafi…). Proponuje się przypisanie każdej jednostce poziomu 3 według EQF3).

3)
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EQF (European Qualification Framework) – europejski ramowy opis kwalifikacji zawodowych definiuje osiem poziomów kwalifikacji oraz powiązanie z nimi narodowych poziomów kwalifikacji.
Osiem poziomów obejmuje cały zakres kwalifikacji, począwszy od tych otrzymywanych wraz
z zakończeniem okresu obowiązku szkolnego, po kwalifikacje przyznawane na najwyższych
szczeblach kształcenia akademickiego i zawodowego. Każdy z tych poziomów EQF wymaga
ustalenia cech wyróżniających kwalifikacje ujęte na tym poziomie i opisywane są pod kątem
trzech rodzajów wyników kształcenia: wiedzy, umiejętności oraz tzw. wyników osobistych.
Poziom 3 charakteryzują następujące cechy: Stosuje wiedzę dotyczącą danego obszaru, obejmującą procesy, techniki, materiały, instrumenty, wyposażenie, terminologię i pewne koncepcje
teoretyczne; Stosuje pewne umiejętności związane z danym obszarem w celu wykonywania
zadań oraz wykazania osobistej interpretacji poprzez wybór i dostosowanie metod, narzędzi
i materiałów; Ocenia różne podejścia do realizacji zadań; Przyjmuje odpowiedzialność za realizację zadań, wykazuje pewną niezależności w rolach w pracy lub nauce, gdzie kontekst jest
w miarę stabilny, lecz pewne czynniki zmieniają się; Przyjmuje odpowiedzialność za własne
kształcenie; Rozwiązuje problemy, korzystając z dobrze znanych źródeł informacji oraz uwzględniając pewne kwestie społeczne.

NAZWA JEDNOSTKI:
POZIOM

(A) Projektowanie sesji realizowanej w i-Labie

3

Uczestnik będzie

Uczestnik potrafi

1. Rozumiał i potrafił wyjaśnić,
w jaki sposób sesje
przeznaczone do realizacji
w i-Labie są planowane
i opracowywane

A1.1: Wytłumaczyć klientowi, na jakiej zasadzie
realizowane są sesje w i-Labie (plan, działania, cele,
tematy)
A1.2: Przedstawić korzyści płynące z użytkowania i-Labu

2. Rozumiał i potrafił wyjaśnić,
w jaki sposób zorganizować
(przygotować) sesję w i-Labie

A2.1: Gromadzić dane/informacje o kliencie oraz jego
potrzebach
A2.2: Ułożyć plan sesji, włącznie ze strategią działania,
wykazem wykorzystanych technik, grami
(po konsultacji i uzgodnieniu z klientem oraz
stosownie do charakterystyki i wymogów grupy)

3. Rozumiał i potrafił wyjaśnić,
jak przygotować laboratorium
do sesji

A3.1: Zapewnić, iż pomieszczenie jest zorganizowane
w sposób optymalizujący wyniki sesji
A3.2: Wyposażyć pomieszczenie w odpowiednie
urządzenia, materiały, rekwizyty
A3.2: Właściwie przygotować i-Lab do każdego typu
sesji

4. Rozumiał i potrafił wyjaśnić, jak
przekazywać informacje
o zaprojektowanej sesji

A 4.1: Zapewnić odpowiednie szkolenie dla osób
wdrażających plan sesji

35

NAZWA JEDNOSTKI:
POZIOM

(B) Moderowanie sesji w i-Labie

3

Uczestnik będzie

Uczestnik potrafi

1. Rozumiał i potrafił wyjaśnić,
jak określić grupy docelowe,
optymalny czas trwania sesji
oraz właściwy dobór narzędzi
i rodzajów działań

B1.1: Określić osoby/grupy, które muszą być
zaangażowane w proces decyzyjny
B1.2: Oszacować czas trwania sesji zgodnie
z ustalonymi tematami sesji
B1.3: Wskazać właściwe narzędzia ułatwiające proces
decyzyjny

2. Rozumiał i potrafił wyjaśnić, jak
osiągnąć oczekiwane rezultaty
sesji realizowanej w i-Labie

B2.1: Zachęcić uczestników do udziału w procesie
decyzyjnym poprzez wykorzystanie metody „burzy
mózgów” i innych narzędzi
B2.2: Stymulować uczestników do spójnego działania
jako jednolitej grupy w celu uzyskania żądanego
wyniku
B2.3: Kierować tokiem wydarzeń w i-Labie celem
uzyskania oczekiwanych rezultatów
B2.4: Stworzyć dobrą, przyjazną atmosferę i poczucie
otwartości na wszelkie sugestie

3. Rozumiał i potrafił wyjaśnić, jak
dokonywać zapisu przebiegu
sesji

B3.1: Używać różnych narzędzi zapisu i rejestracji
przebiegu sesji
B3.2: Zapewnić poufność i bezpieczeństwo wszystkich
nagrań/zapisów (gromadzenie i archiwizacja
danych)

4. Rozumiał i potrafił wyjaśnić,
jak przygotować dla
użytkowników i-Labu
sprawozdanie z przebiegu sesji
i osiągniętych rezultatów

B4.1: Sporządzić sprawozdanie prezentujące wyniki sesji
B4.2: Przekazać klientowi odpowiednią informację
zwrotną poprzez uzyskane dotychczas i zawarte
w raporcie rezultaty

36

NAZWA JEDNOSTKI: (C) Organizacja i prowadzenie w i-Labie działań
			stymulujących kreatywność
POZIOM

3

Uczestnik będzie

Uczestnik potrafi

1. Rozumiał i potrafił wyjaśnić,
jak zorganizować w i-Labie
działania stymulujące
kreatywność

C1.1: Wybrać i właściwie zastosować gry i ćwiczenia
mające na celu ożywienie grupy uczestników,
ich lepsze poznanie się oraz tzw. „przełamanie
lodów” (np.: pacynki, stare czasopisma, materiały
rękodzielnicze, instrumenty muzyczne, Lego itp.,
które zachęcają uczestników do przemieszczania
się podczas zajęć i twórczego działania)
C1.2: Określić, kiedy pojawia się „bariera” komunikacyjna
i odkrywać sposoby jej analizy i likwidacji
C1.3: Zachęcać uczestników do większej aktywności
poprzez bycie prowokacyjnym (kiedy zostanie
uznane to za stosowne) lub rozluźnionym,
przyjaznym i otwartym na wszystko co nowe
C1.4: dokonać kombinacji (przemieszania) działań
podejmowanych przez uczestników indywidualnie
z działaniami grupowymi

2. Rozumiał i potrafił wyjaśnić,
jak działaniom realizowanym
w i-Labie nadać charakter
twórczy i stymulujący do
działania, myślenia

C2.1: Dokładnie ocenić przedział czasu konieczny do
realizacji każdego z zaplanowanych działań (ale
jednocześnie zachować elastyczne podejście
w tej kwestii)
C2.2: Zaprezentować uczestnikom metodologię
realizacji sesji w i-Labie (podając jasne polecenia
i upewniając się, iż są one zrozumiałe dla
wszystkich uczestników)
C.3: Zapewnić szeroką ofertę propozycji wsparcia
wszystkich działań składających się na sesję
realizowaną w i-Labie
C.4: Zachować elastyczność w pełnionej roli
moderatora podczas etapu interpretowania
odpowiedzi i w razie potrzeby na nowo
definiować pewne zasady
C2.5: Korygować czas przeznaczony na dane działanie
(jeżeli wymaga tego sytuacja)
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NAZWA JEDNOSTKI:
			
POZIOM

(D) Użycie specjalistycznego oprogramowania
w celu realizacji sesji i-Lab

3

Uczestnik będzie

Uczestnik potrafi

1. Rozumiał i potrafił wyjaśnić, jak
poprowadzić sesję w i-Labie z
użyciem wyspecjalizowanego
oprogramowania
komputerowego

D1.1: Używać oprogramowania i objaśnić uczestnikom
jego zastosowanie
D1.2: Prowadzić sesje „burzy mózgów” oraz odpowiednio
wykorzystywać różne mechanizmy głosowania
D1.3: W sposób kontrolowany i spokojny rozwiązywać
problemy w zakresie technologii i komunikacji
informacyjnej, korzystając ze swojej wiedzy w tej
dziedzinie oraz znajomości wyspecjalizowanego
oprogramowania

2. Rozumiał i potrafił wyjaśnić, jak
zaprezentować potencjalnym
klientom stosowane w i-Labie
oprogramowanie

D2.1: Wyjaśnić klientowi, jak działa oprogramowanie
komputerowe stosowane i-Labie i jakie korzyści
płyną z jego użytkowania
D2.2: Przygotować i zaprezentować potencjalnym
klientom krótkie sesje demonstracyjne

3.5. Moderator – droga do doskonałości
Jak zostać moderatorem?
Opracowanie i pilotażowe przetestowanie programu szkolenia dla moderatorów sesji i-Lab było jednym z głównych celów dwuletniej współpracy przedstawicieli pięciu krajów partnerskich projektu i-Lab1. Przygotowany program
szkolenia jest programem bazującym na kompetencjach, a podstawą do jego
przygotowania był standard kwalifikacji zawodowych. Standard ten nie tylko
stanowi podstawę opracowania programu, ale jest również narzędziem do wykorzystania podczas oceny i potwierdzania umiejętności osób, które uzyskały je
w sposób nieformalny, w toku pracy zawodowej.
Standard stanowi punkt odniesienia w procesie oceny wyników kształcenia uzyskiwanych przez uczestników szkolenia. Przed rozpoczęciem szkolenia określany
jest wykaz kompetencji, które uczestnik już posiada oraz zestaw kompetencji, które musi nabyć w trakcie szkolenia (ocena diagnostyczna). Podczas szkolenia wielokrotnie określany jest postęp i obszary wymagające dodatkowych wyjaśnień i nakładów pracy ze strony szkolonych i prowadzących szkolenie (ocena formująca).
Na zakończenie potwierdzane jest nabycie wymaganego zestawu kompetencji
(ocena podsumowująca).
Jako że standardy kwalifikacji zawodowych dotyczą procesu działania, ocena musi
uwzględniać zarówno praktyczne zdolności, jak również wiedzę teoretyczną wymaganą do uzyskiwania dobrych wyników pracy w i-Labie. Ponadto ocena musi
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obejmować również kwestię skuteczności zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności w realnym środowisku i-Labu.
Formalne, 2-dniowe szkolenie dla przyszłych moderatorów skierowane jest do
uczestników z doświadczeniem w pracy z grupą ludzi. Jednakże nawet dla nich
stanowi wyzwanie, ponieważ osoby te będą musiały przystosować się do nowego, elastycznego sposobu kierowania sesją. Nauczyciele i doświadczeni trenerzy
często mają problem z dostosowaniem swoich długoletnich praktyk działania do
nowych, elastycznych metod, które odgrywają w i-Labie rolę kluczową. Niektórzy mogą mieć trudności z obsługą oprogramowania. Ponieważ szkolenie zostało
opracowane, mając na celu ogólne przygotowanie uczestników do wykonywania
konkretnych działań z użyciem oprogramowania stymulującego „burzę mózgów”,
nie „uczy” ono użytkowania konkretnego pakietu oprogramowania czy też sposobu jego instalacji. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, może to być przedmiotem odrębnego kursu.
Z powodów praktycznych podjęto decyzję, iż program szkolenia powinien ograniczać się do dwudniowej sesji szkoleniowej. Cała sesja zarówno jej cześć praktyczna, jak i eksperymentalna, odbywa się w i-Labie, tak aby „na żywo” demonstrować przykłady dobrej praktyki.
W trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy zapoznają się z elementami typowych sesji w i-Labie, a następnie zostaje im wyjaśnione, dlaczego działania te wykonywane są w innych okolicznościach niż te, których by się spodziewano. Wiele
czasu przeznacza się na dyskusję. Kolejne etapy szkolenia odbywają się pod kątem
obranego przez trenera tematu i obejmują: ćwiczenia typu „icebreaker”, indywidualne zajęcia z użyciem oprogramowania, pracę w dużych i małych grupach z wykorzystaniem białych tablic suchościeralnych, ćwiczenia aktywizujące itp. Tak jak
ma to miejsce w przypadku rzeczywistych sesji w i-Labie, wszystkie wyniki działań są rejestrowane kamerą cyfrową. Zachowany zostaje również zapis wszystkich
działań wykonanych na komputerach
Pod koniec pierwszego dnia uczestnicy:
– rozróżniają elementy sesji i-Lab,
– rozumieją, dlaczego i kiedy są one wykorzystywane,
– poznali proces planowania sesji w i-Labie,
– potrafią radzić sobie z trudnościami, które mogą wyniknąć podczas realizacji
sesji.
Drugi dzień przebiega według zupełnie innego scenariusza. Uczestnicy zostają
przyporządkowani do grup, które planują i prezentują pozostałym uczestnikom
wybraną część sesji i-Lab. Ćwiczenie rozpoczyna się od próbnego spotkania
z „klientem” zamawiającym sesję warsztatową z wykorzystaniem zasobów i-Labu.
Tak, jak w przypadku rzeczywistego klienta, uczestnicy szkolenia muszą zrozumieć, czego oczekuje on od proponowanej mu sesji. Przyszli moderatorzy muszą
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wyjaśnić, co sesja w i-Labie może (i czego nie może) zaoferować klientowi. Następnie każda grupa planuje kompletną sesję w i-Labie. Kolejnym krokiem jest
przeprowadzenie kilku zaplanowanych wcześniej elementów sesji przez daną
grupę, podczas gdy pozostałe osoby biorą w nich udział jako uczestnicy.
Po zakończeniu formalnego szkolenia kolejnym krokiem dla większości moderatorów będzie współmoderowanie sesji w i-Labie wraz z bardziej doświadczonym
moderatorem. Taka praktyka umożliwia im przetestowanie i rozwinięcie swoich
umiejętności, ale bez podejmowania całkowitej odpowiedzialności za sesję do
momentu nabrania wystarczającej pewności siebie. W przypadku uruchomienia
i-Labów w trzech nowych krajach moderatorzy stażyści nie mają luksusu w postaci stopniowego „zanurzania się” w materię moderowania, lecz od razu zostają
wrzuceni na głęboką wodę. Sieć i-Lab Net pomaga wypełnić tę lukę poprzez tworzenie wspierającej społeczności entuzjastów i-Labów, tak aby moderator nie czuł
się osamotniony.
Stopniowo moderator staje się coraz bardziej kompetentny i doświadczony. Sam
opracowując nowe rodzaje ćwiczeń, wykorzystuje oprogramowanie w bardziej
złożony sposób, odkrywa nowe sposoby korzystania z i-Labu, lecz jednocześnie
nie przestając się uczyć. Jego „podróż” nigdy nie dobiega kresu, jest procesem nauki przez całe życie.
Pierwsze szkolenia moderatorów sesji i-Lab odbyły się w roku 2008 w ramach
projektu Europejski Program Rozwoju Kompetencji dla Laboratoriów Innowacji
(i-Lab1). Wzięło w nich udział łącznie 15 osób. Celem pilotażowych szkoleń było
przetestowanie i weryfikacja przygotowanego programu i materiałów dydaktycznych. Ich zweryfikowana i udoskonalona wersja stanowiła podstawę dla nowej
edycji szkoleń moderatorów sesji i-Lab. Zorganizowano je w Bukareszcie we wrześniu 2013 roku, w ramach projektu Laboratoria innowacji dla zapewniania jakości
kształcenia i szkolenia zawodowego i-Lab2. Kompetencje moderatorów sesji i-Lab
uzyskali przedstawiciele czterech instytucji partnerskich budujących nowe i-Laby
w Polsce, Rumunii, Słowenii i Niemczech (łącznie 16 osób).
Doskonalenie kompetencji moderatora
Kluczowymi pytaniami, na które należy odpowiedzieć w tym miejscu, są: Co wyróżnia moderatora i-Labu? oraz W jakim celu wymagane jest specjalne szkolenie?
Rola moderatora i-Labu wykracza poza rolę typowego moderatora. Musi on potrafić przygotować i przeprowadzić sesję, sporządzić raport, a wszystko to z wykorzystaniem szerokiego zakresu technik. Plan sesji musi uwzględniać optymalne wykorzystanie dostępnych narzędzi i technik podczas zajęć prowadzonych
w trakcie sesji. Każda sesja zrealizowana w i-Labie jest zawsze ukierunkowana na
cele klienta, który uprzednio akceptuje przedłożony mu roboczy projekt sesji.
Przygotowany przez moderatora program zawiera działania realizowane w obrę40

bie grupy, jak również zajęcia indywidualne. Moderator musi jednak być przygotowany do wprowadzania korekt do projektu, również w trakcie sesji, stosownie do
reakcji uczestników lub wynikłych problemów.
Drogę, w trakcie której osoba staje się w pełni kompetentnym moderatorem
i-Labu, można przyrównać do sesji w i-Labie: znamy cel, do którego chcemy dotrzeć, ale dróg wiodących do tego celu jest wiele. Inaczej niż w przypadku sesji
w i-Labie, nigdy nieosiągany jest kres podróży, zawsze jest coś, czego jeszcze trzeba się nauczyć czy to od bardziej doświadczonego moderatora i-Labu, czy też
uczestnika, który wpadł na pomysł możliwy do wykorzystania w przyszłych sesjach.
Moderatorzy i-Labu wypracowywali swoje umiejętności w różnoraki sposób. Niektórzy byli tradycyjnymi moderatorami lub trenerami; innych charakteryzuje wrodzone zainteresowanie twórczym myśleniem i innością. Jeszcze inni decydują się
na tego typu zajęcie i dołączenie do grona entuzjastów i-Labu nieco przez przypadek, np. na skutek udziału w udanej sesji w i-Labie. Pozostali pojawiają się wiedzeni
zainteresowaniem oprogramowaniem lub innowacyjnym projektem wnętrza.
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4. Technologie informatyczne wspierające prace
w laboratorium innowacji
Tomasz Sułkowski
Technologia stanowi trzeci komponent i-Labu (poza otoczeniem/środowiskiem
i moderatorem) i jest przede wszystkim związana z oprogramowaniem. Oprogramowanie pełni kilka funkcji:
– umożliwia uczestnikom jednoczesne uczestnictwo (bez potrzeby czekania na
możliwość wyrażenia swojego głosu, bez niebezpieczeństwa bycia zdominowanym lub zagłuszonym przez osoby bardziej asertywne), zwiększając ogólny
wkład w sesję,
– zapewnia anonimowość i równy status uczestników i ich głosów, tak aby
uczestnicy mogli zachowywać się kontrowersyjnie i bez zahamowań, aby nawet osoba o najniższym statusie mogła w równy sposób przedstawić swój
głos,
– umożliwia rozwijanie, przebudowywanie i modyfikowanie indywidualnych
pomysłów na wiele sposobów,
– umożliwia przechowywanie i ponowne wykorzystanie pomysłów (na przykład
w sprawozdaniu),
– umożliwia zdalny udział uczestników w sesji.
Zastosowane oprogramowanie powinno umożliwiać:
– jednoczesne rejestrowanie pomysłów zgłaszanych od wszystkich uczestników
sesji,
– komentowanie zgłoszonych pomysłów (przy pomocy tekstu lub innych emoticonów),
– zestawianie wszystkich pomysłów w jeden wykaz z możliwością zmiany ich
kolejności czy też kojarzenia ze sobą podobnie brzmiących,
– klasyfikowanie (gradacja) pomysłów – poddawanie ich głosowaniu na wiele
sposobów (np. „podzielić 10 punktów pomiędzy wszystkie pomysły, przy czym
można przydzielić więcej niż 1 punkt danemu pomysłowi”),
– specjalne udogodnienia dla moderatora, takie jak możliwość posegregowania
odpowiedzi podczas sesji (tzw. kategoryzacja) czy przygotowania dodatkowych punktów programu.
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W trakcie dokonywania wyboru pakietu oprogramowania do i-Labu należy rozważyć następujące aspekty:
– udogodnienia dla uczestników,
– udogodnienia dla moderatora,
– znajomość oprogramowania wśród użytkowników i moderatorów innych
i-Labów.
Na użytkowanie oprogramowania w i-Labie będzie miała również wpływ:
– kompatybilność z różnymi środowiskami operacyjnymi,
– zdolność tworzenia sieci,
– wymagania sprzętowe,
– kompatybilność z innym oprogramowaniem,
– funkcjonalność pod kątem wymagań osób niepełnosprawnych,
– różne wersje językowe oprogramowania,
– dostęp do specjalistycznych szkoleń z zakresu obsługi i administrowania oprogramowaniem.
Oprogramowanie wykorzystywane przez Partnerstwo Projektu Europejski Program Rozwoju Kompetencji dla Laboratoriów Innowacji (i-Lab1) zostało dostarczone przez firmę Facilitate.com. Pakiety oprogramowania są pakietami komercyjnymi, ich kształt ciągle ewoluuje, trudno więc jednoznacznie opisać wszystkie
jego funkcjonalności. Zainteresowanych odsyłamy do strony producenta: http://
www.facilitate.com.
W projekcie i-Lab2 wykorzystano oprogramowanie VirtualBrainstorm (VBS), które
powstało w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, na potrzeby laboratorium innowacji funkcjonującego w strukturze instytutu. W ramach projektu
oprogramowanie zostało rozbudowane o nowe wersje językowe (angielską, niemiecką, słoweńską, niemiecką i rumuńską) i udostępnione Partnerom projektu na
potrzeby nowo utworzonych i-Labów. Wdrożenie oprogramowania poprzedzone
zostało szkoleniem dla przedstawicieli instytucji partnerskich w zakresie obsługi
i administrowania oprogramowaniem.
VBS zainstalowany jest na serwerach Instytutu, dostęp odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej (www.multivbs.itee.radom.pl).
W systemie przewidziano trzy grupy użytkowników:
Administrator – zarządza wszystkimi użytkownikami, zakłada i usuwa sesje, przypisuje prowadzącego i uczestników do wybranej sesji, posiada uprawnienia moderatora i uczestnika. W systemie może funkcjonować kilka kont administratora. Każdy
z nich ma dostęp tylko do tych sesji i tych kont uczestników, które sam wprowadził
do systemu. Takie rozwiązanie pozwala udostępnić oprogramowanie zainstalowane na jednym serwerze kilku instytucjom, z zachowaniem poufności sesji.
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Prowadzący – posiada dostęp do narzędzi umożliwiających otwieranie i zamykanie sesji, dokonuje grupowania pomysłów, określa sposoby głosowania, generuje
raporty, posiada uprawnienia uczestnika.
Uczestnik – uczestniczy w sesji burzy mózgów poprzez dodawanie wpisów i komentarzy, załączania do sesji plików, uczestniczy w głosowaniu,
posiada dostęp do raportów końcowych.
Prowadzenie burzy mózgów z wykorzystaniem oprogramowania VBS odbywa się
w 3 etapach:
1. Rejestrowanie pomysłów. Na tym etapie każdy z uczestników sesji wpisuje
swoje pomysły. W zależności od konfiguracji oprogramowania ten etap może
być całkowicie anonimowy bądź też każdy pomysł może być podpisany loginem użytkownika.
2. Grupowanie pomysłów. Funkcja ta wykorzystywana jest w sytuacji, gdy pojawiają się pomysły podobne. Prowadzący tworzy wówczas grupę i gromadzi
w niej pomysły, które dotyczą jednego aspektu rozpatrywanego tematu. Takie
rozwiązanie pozwala uniknąć „rozproszenia” punktów podczas etapu głosowania, który jest ostatnim etapem sesji.
3. Głosowanie. Każdy z uczestników może w dowolny sposób rozdysponować
przydzieloną mu pulę punktów. Program automatycznie zlicza wszystkie punkty, dzięki czemu można wyłonić te rozwiązania, które w opinii uczestników sesji
w największym stopniu rozwiązują rozpatrywany problem.
Po etapie głosowania program automatycznie generuje cztery raporty: Ranking
według pomysłów (pomysły wg liczby uzyskanych punktów); Ranking według
grup pomysłów (grupy pomysłów wg liczby uzyskanych punktów); Wszystkie
pomysły (bez uwzględnienia wyników punktowania); Pomysły w grupach (bez
uwzględnienia wyników punktowania). Wszystkie raporty można wyeksportować
do pliku PDF.
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5. Europejskie projekty rozwoju laboratoriów
innowacji
Tomasz Sułkowski
5.1. Europejski Program Rozwoju Kompetencji dla laboratoriów
innowacji
Europejski Program Rozwoju Kompetencji dla Laboratoriów Innowacji (i-Lab1) zyskał wsparcie finansowe w ramach programu Komisji Europejskiej Leonardo da
Vinci, okres programowania 2000–2006. Program Leonardo da Vinci jest częścią
nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”
(Lifelong Learning Programme), którego celem jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Program wspiera również rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia
zawodowego i ustawicznego.
Zawiązywanie ponadnarodowych partnerstw sprzyja budowie wykwalifikowanej
kadry pracowników w Europie.
Historia
Koncepcja laboratorium innowacji (i-Labu) została opracowana przez Royal Mail
w 1998 jako reakcja na potrzebę innego spojrzenia na kwestię rozwiązywania
problemów oraz stworzenia środowiska sprzyjającego innowacyjnemu myśleniu i kreatywnemu podejmowaniu decyzji. i-Laby mają na celu promowanie
i zachęcanie do kreatywnego myślenia w najrozmaitszych grupach i zespołach,
przezwyciężanie takich tradycyjnych barier, jak hierarchia, zależności polityczne,
nawyki myślowe i utrwalone stereotypy, które często uniemożliwiają kreatywne
i innowacyjne myślenie.
Przy tworzeniu pierwszego i-Labu w Southend Uniwersytet w Essex zidentyfikował
potrzebę określenia niezbędnych kompetencji moderatorów i-Labów, zrozumienia zasadniczych elementów i-Labów i znajdowania dla nich nowych zastosowań.
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Zarządzanie laboratorium innowacji różni się od tradycyjnej pracy administracyjnej, w związku z czym moderatorzy muszą mieć odmienne kompetencje.
Cele ogólne i szczegółowe
Celem projektu jest rozwój i upowszechnianie zastosowania laboratoriów innowacji w krajach Unii Europejskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez określone
cele szczegółowe:
– opracowanie standardu kwalifikacji zawodowych dla pracowników i-Labów
(moderatorów),
– utworzenie Międzynarodowej Sieci Użytkowników i-Labów (sieć i-Lab Net),
stanowiącej wsparcie dla moderatorów oraz dla osób i instytucji korzystających z zasobów i możliwości laboratoriów,
– specyfikację minimalnych wymogów technicznych dla budowy i właściwego
funkcjonowania i-Labu,
– utworzenie nowych laboratoriów innowacji w trzech krajach partnerskich
(w Polsce, Rumunii, Turcji),
– identyfikację i upowszechnianie nowych zastosowań dla i-Labów.
Rezultaty projektu
Oparte na współpracy partnerstwo ponadnarodowe projektu wypracowało następujące rezultaty:
– trzy nowe laboratoria innowacji i-Labów w Polsce, Rumunii i Turcji,
– przewodnik dobrych praktyk w zakresie projektowania i-Labów,
– standard kwalifikacji zawodowych dla moderatorów sesji i-Lab i związany
z nim program szkoleniowy,
– międzynarodowa wirtualna sieć użytkowników (i-Lab Net) zawierająca informacje nt. najlepszych praktyk i doświadczeń, które ułatwią nie tylko moderowanie sesji, lecz również znajdowanie nowych zastosowań dla laboratoriów
innowacji1).
Partnerstwo
Partnerstwo projektu tworzyły następujące instytucje:
– Uniwersytet w Essex (UK) – lider projektu – Instytucja szkolnictwa wyższego
w Wielkiej Brytanii. Założyciel dwóch laboratoriów innowacji w Southend i Colchester;
– Cambridge Professional Development Ltd. (UK) – Instytucja oferująca doradztwo, opracowywanie strategii i wdrażanie rozwiązań w obszarze: rozwoju zawodowego, standardów kwalifikacji, aplikowania, finansowania i zarządzania projektami międzynarodowymi (na terenie całej Europy i dla wszystkich sektorów);
1)
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W momencie redagowania niniejszego Poradnika (wydania II), wspomniana sieć i-Lab Net niestety nie działa.

– Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (Polska) –
państwowy instytut naukowo-badawczy z doświadczeniem we współpracy
międzynarodowej w dziedzinie przedsięwzięć naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych. Organizator konferencji oraz wydawca monografii, przewodników, czasopism edukacyjnych;
– Agencja Wykonawcza ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego i Badań (Rumunia) – największy w Rumunii organ szkolnictwa zawodowego na poziomie
wyższym, którego misja polega na promowaniu jakości i innowacji w badaniach akademickich i wspieraniu transferu wiedzy;
– Kavrakoglu Consulting (Turcja) – prywatna spółka aktywna w dziedzinie konsultingu i szkoleń online na temat zarządzania. W maju 2008 r. działania projektowe przeniesiono do BCD;
– BCD (Turcja) – nowa prywatna spółka aktywna w dziedzinie konsultingu i szkoleń online na temat zarządzania;
– IDEC Ltd. (Grecja) – Instytucja konsultingowa świadcząca usługi wsparcia zarówno dla sfery biznesu, jak i edukacji. Ekspert w dziedzinie zarządzania, w tym
ewaluacji projektów międzynarodowych.

5.2. Laboratoria innowacji dla zapewniania jakości kształcenia
i szkolenia zawodowego
Projekt „Laboratoria innowacji dla zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (i-Lab2)” jest dwuletnim projektem (2012–2013) realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci, Akacja Transfer Innowacji.
Głównym celem projektu była poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wykorzystanie laboratorium innowacji w procesach dydaktycznych.
Cel ten został osiągnięty poprzez:
– utworzenie nowych laboratoriów w krajach partnerskich,
– rozwój kompetencji pracowników nowo powstałych laboratoriów innowacji
(trenerów, szkoleniowców) w zakresie wykorzystania i-Labu w procesach dydaktycznych,
– pilotażowe wdrożenie i-Labu do praktyki kształcenia zawodowego,
– identyfikację nowych zastosowań dla laboratoriów innowacji w edukacji
i szkoleniach zawodowych.
W wyniku projektu docelowa grupa beneficjentów (nauczyciele, trenerzy i kierownicy instytucji VET) uzyskała nowe kompetencje w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia. Pośrednia grupa
beneficjentów (uczniowie kształcenia zawodowego) poprzez uczestnictwo w zajęciach z wykorzystywaniem i-Lab rozwijała kreatywność i innowacyjność, umiejętności rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, efektywnego korzystania
z narzędzi informacyjno-komunikacyjnych.
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Rezultaty projektu
Efektem realizacji projektu są głównie:
– 4 nowe laboratoria innowacji w Polsce, Niemczech, Rumunii, Słowenii,
– nowe wersje językowe oprogramowania Virtual Brainstorm (VBS) – angielska,
niemiecka, rumuńska, słoweńska,
– 16 kompetentnych moderatorów sesji i-Lab,
– uaktualniony o opisy nowych doświadczeń Przewodnik Dobrych Praktyk,
– innowacyjne metody kształcenia i doskonalenia.
Partnerstwo projektu stanowiły następujące instytucje:
– Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (Polska) –
lider projektu,
– School Centre Ptuj (Słowenia),
– The Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical
Occupations Dresden Ltd. (SBG) (Niemcy),
– Uniwersytet Rzeszowski (Polska),
– University Dunarea de Jos of Galati (Rumunia),
– IDEC (Grecja).
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6. Studia przypadków wykorzystania laboratorium
innowacji
Tomasz Sułkowski

6.1. Uniwersytet w Essex
Uniwersytet w Essex jest właścicielem dwóch i-Labów zlokalizowanych w ośrodkach w Southend i Colchester. Od chwili powstania sprawdziły się jako wsparcie
dla zespołów roboczych i studentów Uniwersytetu w Essex, podczas spotkań wyjazdowych, konsultacji, planowania strategicznego, szkoleń itp. Laboratoria stały
się dla Uniwersytetu w Essex nowoczesnym, wzorcowym miejscem i narzędziem
służącym do budowania kontaktów, tworzenia sieci współpracy oraz kooperacji
z interesariuszami zewnętrznymi. i-Laby rozwijają się w Wielkiej Brytanii prężnie,
obsługując klientów zarówno z terenu Uniwersytetu, jak i firm zewnętrznych, organizacji non-profit, charytatywnych i edukacyjnych.
Przypadek 1: Dzień „kreatywnego iskrzenia”; Anglia IT Recruitment
Clive Thomas, dyrektor Anglia IT Recruitment (niewielkiej prywatnej firmy), zetknął się z i-Labem Uniwersytetu w Essex w Colchester podczas
spotkania z kierownictwem działu rozwoju uczelni.
Gdy Anglia IT Recruitment rozpoczynała trzeci rok swojego funkcjonowania i rozwoju, czułem, że potrzebujemy zastrzyku świeżych pomysłów, które dopomogłyby nam w strategicznym planowaniu przyszłości tłumaczył
Clive Thomas, dodając: Zwykle wynajmujemy w takich sytuacjach jakąś salę
w hotelu. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy grupą kreatywnych ludzi, ale potrzeba nam było świeżego zapału. Obawiałem się też, że jako dyrektor zdominowałem strategiczne planowanie i że trzeba znaleźć sposób na to, by
inni nie bali się dzielić swoimi pomysłami.
Firma Anglia IT Recruitment wynajęła i-Lab w kampusie Uniwersytetu
w Essex w Colchester na jednodniową sesję. Obok 7 pracowników,
w spotkaniu wziął udział specjalista do spraw marketingu i jeden z klientów. Nad przebiegiem sesji czuwał kwalifikowany moderator.
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Pojawiło się ponad 20 pomysłów na poprawę usług i marketingu – opowiadał po spotkaniu Clive. W analizie wszystkich pomysłów szczególnie przydatne okazało się oprogramowanie ułatwiające burzę mózgów,
a moderator był niesamowitym, efektywnym organizatorem procesu demokratycznego. Przestałem odczuwać potrzebę koordynacji pomysłów
i myślę, że inni mieli wrażenie większego udziału w całym przedsięwzięciu.
Zespół opracował między innymi pomysł stworzenia nowej metody rekrutacji pracowników pod nazwą modelu Build Teams (Budowa Zespołów) i innowacyjne sposoby reklamy firmy.
Clive podkreślał wpływ nowego otoczenia na zespół. i-Lab to inspirujące,
fajne miejsce. Jakbyśmy stali się dziećmi: zarzucamy wszystkie wyobrażenia
na temat tego, jak powinniśmy się zachowywać, i zaczynamy od zera.
Przypadek 2: Określenie zakresu manifestu Miast Regionu Wschodniego
(Regional Cities East Manifesto)
Grupa Zarządzająca Regional Cities East spotkała się w i-Labie w Colchester dla opracowania zakresu i roli inicjatywy Miast Regionu Wschodniego.
Mike Crouch, Dyrektor Wykonawczy Rady Miejskiej, mówił o wrażeniach przedstawicieli wszystkich pięciu miast: Dzięki miejscu, infrastrukturze i organizacji był to bardzo stymulujący dzień. Z ogromną radością obserwowaliśmy, jak środowisko i-Labu wyzwala w nas kreatywność
i nas integruje. Wasz raport ze spotkania był również bardzo przejrzysty,
zwięzły i konkretny.
Przypadek 3: Haven Gateway w i-Labie Colchester
W marcu 2005 r. Partnerstwo Haven Gateway (lokalne partnerstwo gospodarcze) wyznaczyło zewnętrzną firmę konsultingową do sporządzenia dokumentu przetargowego na powołanie akademii logistyki, która
zaspokajałaby potrzeby szkoleniowe miejscowych przedsiębiorstw.
Zaistniała potrzeba zebrania ludzi reprezentujących różne środowiska
i zgromadzenia maksymalnej liczby pomysłów na sporządzenie studium
wykonalności stanowiącego podstawę dokumentu przetargowego.
Chcieliśmy, żeby ludzie z naszych organizacji partnerskich – uczelni, college’ów, agencji pracy i miejscowych firm – wypowiedzieli się na temat ewentualnych barier na drodze do realizacji projektu oraz płynących z niego korzyści – wyjaśniał Richard Morton, kierownik projektu w partnerstwie Haven
Gateway.
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Współpracując z Uniwersytetem w Essex, Partnerstwo Haven Gateway
odwiedziło i-Lab w kampusie uniwersyteckim w Colchester. Wydawało
się jakby stworzone do naszych celów – mówił Richard. Spotkanie dało doskonałą okazję do przygotowania instrukcji dla firmy konsultingowej, która
miała sporządzić dokument przetargowy. Firma wykorzystała całe mnóstwo informacji zawartych w instrukcji, które generowane były bezpośrednio w trakcie sesji w i-Labie. Informacje te miały więc zasadnicze znaczenie
dla gotowego dokumentu, który powinien umożliwić nam uzyskanie zamówienia na utworzenie akademii.
Dzięki i-Labowi wielu ludzi z bardzo różnych środowisk, reprezentujący odmienne poglądy, mogli zebrać się w nieformalnym otoczeniu, omówić szereg opcji i zrozumieć źródła racji swoich rozmówców. Tym sposobem zaoszczędziliśmy mnóstwo czasu, a przy okazji świetnie się bawiliśmy.
Ogólne wnioski
Z laboratoriów korzystały najrozmaitsze grupy ludzi reprezentujących uczelnię,
jak i spoza niej. Każde spotkanie było szansą uczenia się i rozwoju umiejętności.
Czasami decydowaliśmy się na modyfikację i-Labu, kupując takie dodatkowe wyposażenie, jak klocki Lego, marionetki, sprzęt muzyczny. Ostatnio rozbudowaliśmy
też przestrzeń laboratorium z 12 do 16 stacji roboczych, tak aby z i-Labu mogły korzystać większe grupy. Regularnie łączymy także pobyt w i-Labach z seminariami
z udziałem do 60 uczestników, podczas których mniejsze grupy kolejno odbywają
intensywne, jednogodzinne spotkania w i-Labie. Te „błyskawiczne” sesje w i-Labie
okazały się bardzo udane.
6.2. Studia przypadków i-Labu w Stambule w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Okalip
Okalip jest prywatnym przedsiębiorstwem powstałym w 2005 roku. Zapewnia
pełną obsługę seminariów i konferencji, dysponując salami różnej wielkości,
cateringiem, infrastrukturą rekreacyjną i techniczną, z materiałami i sprzętem
włącznie.
Baza klientów ośrodka obejmuje przede wszystkim instytucje sektora prywatnego. Dwa przyległe do siebie pomieszczenia zostały w 2007 r. przekształcone
w i-Lab z inicjatywy KMI – tureckiej instytucji partnerskiej w Projekcie European
i-Lab Competence Development Programme. Pomieszczenia te służą zarówno jako
i-Lab, jak i tradycyjne sale seminaryjne.
Ich położenie obok siebie umożliwia zwiększenie potrzebnej przestrzeni na potrzeby pracy grupowej.
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Okalip nie zatrudnia moderatorów ani trenerów, w związku z czym koordynację
zapewniają konsultanci, którzy w imieniu KMI otrzymali przeszkolenie dla moderatorów i-Labu.
Oto przykłady zakończonych sukcesem przedsięwzięć w tureckim i-Labie:
Przypadek 1: Odlewnia stali – „Zwiększanie wartości firmy”
Firma jest klientem KMI, dostarczając jej kierownictwu usługi doradztwa
i szkolenia. i-Lab w Stambule posłużył jako miejsce organizacji burzy
mózgów (z udziałem kadry kierowniczej i prezesa), której celem miało
być znalezienie sposobów na zwiększenie wartości firmy.
Dzięki anonimowości stosowanego oprogramowania Facilitate.Pom
uczestnicy nie obawiali się wyrażać swoich pomysłów, tak więc burza
mózgów okazała się bardzo owocna. Grupa w drodze głosowania wybrała 4 najbardziej prawdopodobne rozwiązania, które mogłyby posłużyć zwiększeniu wartości firmy. Jedno z nich polegało na przekształceniu zakładu w centrum handlowe.
W drugiej połowie dnia zajęto się analizą wygenerowanych propozycji.
Koncepcje przekazano 4 grupom roboczym, które miały na celu opracowanie szczegółowych planów realizacji. Korzystano z obu pomieszczeń
i-Labu (roboczej i relaksacyjnej). Bardzo przydatna okazała się możliwość
pisania na ścianach. Zespoły robocze prezentowały następnie swoje opracowania przygotowane na ścianach i-Labu. Przemieszczanie się grup pomiędzy pomieszczeniami było bardzo drobnym akcentem przyczyniającym się do budowy przyjaznej i rozluźnionej atmosfery spotkania.
W trakcie pracy grupy natknęły się na dwa problemy. Część i-Labu, która
miała posłużyć do pracy jednej z grup, nie była dostatecznie oświetlona.
Problem rozwiązano, przechodząc do drugiego pomieszczenia. Druga
drobna trudność wiązała się z białymi tablicami na ścianach. Robienie
zdjęć planów realizacji wymagało użycia fleszów. Od ścian odbijało się
światło i niektóre fotografie były nieczytelne.
Uczestnicy chwalili anonimowość zapewnianą przez stosowane
w i-Labie oprogramowanie komputerowe, co było szczególnie ważne
ze względu na obecność zarządu firmy i prezesa.
Przypadek 2: Międzynarodowy dystrybutor oprogramowania – „Zwiększanie
efektywności procesu”
Międzynarodowa firma wyznaczyła sobie cel usprawnienia procesu planowania i wdrażania działań marketingowych. Potrzebne były szybkie
rozwiązania, dlatego firmę zaproszono do i-Labu. Wcześniej odbyły się
rozmowy z 20 kierownikami różnych działów celem identyfikacji głów54

nego źródła problemu i takiego zaplanowania sesji w i-Labie, aby możliwe było znalezienie optymalnych rozwiązań.
W trakcie jednodniowej sesji grupa wygenerowała wiele nowych pomysłów w 4 głównych obszarach i analizowała sposoby wdrożenia
proponowanych udoskonaleń. Ostatecznie powołano komitet wdrożeniowy w celu skonsolidowania koncepcji w poszczególnych obszarach
i przekształcenia ich w realny plan działania.
Użycie zasobów i-Labu zapewniło uzyskanie dodatkowej wartości
w dwóch zasadniczych obszarach:
		 – bardziej efektywne i szybsze generowanie pomysłów,
		 – przeznaczenie zaoszczędzonego czasu na opracowanie planów
		 realizacji analizowanych rozwiązań.
Uczestnicy sesji zwracali uwagę na zalety anonimowości oprogramowania i opcję
elektronicznego notesu, który przyspieszył tok burzy mózgów i głosowania. Podobały im się także ściany, na których można było swobodnie zapisywać pomysły
w trakcie układania planów działań.
Przypadek 3: Magic Talent Group (Grupa Czarodziejskich Talentów)
Celem tej organizacji non-profit jest zwiększanie samoświadomości
młodych ludzi, by aktywnie budowali własną przyszłość i podejmowali
pracę w dziedzinach bliskich ich zainteresowaniom i preferencjom.
Grupa zorganizowała w stambulskim i-Labie zajęcia dla absolwentów
i studentów w wieku 20–25 lat. Celem spotkania było generowanie innowacyjnych projektów. Określone zostały kryteria wyboru najbardziej
innowacyjnego przedsięwzięcia i powołano komitet z udziałem kadry
kierowniczej Microsoft Turcja i Google Turcja. Zwycięzca mógł uzyskać
finansową pomoc Magic Talent Group w realizacji pomysłu.
Uczestnicy zwracali szczególną uwagę na nietypową atmosferę spotkania, kojarzącą się z dzieciństwem. Mimo że nie znali się wcześniej
i musieli sprostać w trakcie sesji drobnym elementom rywalizacji, dzięki wyjątkowo przyjaznemu i inspirującemu otoczeniu nawiązali ze sobą
współpracę i przyjazne relacje.
Ogólne wnioski
i-Lab w Istambule oddano do dyspozycji klientów natychmiast po jego utworzeniu. Mimo to wszystkie relacje pierwszych użytkowników laboratorium były pozytywne. Po każdej kolejnej sesji wzbogacano wyposażenie i-Labu, np. zastąpienie
tradycyjnych stołów systemem modułowym zwiększyło elastyczność układu mebli w zależności od wielkości grupy i rodzaju zajęć.
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6.3. Studia przypadków i-Labu w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB
w Radomiu
Działalność Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, jednej z komórek w strukturze Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym zaowocowała wypracowaniem pewnego rodzaju symbiozy pomiędzy
badaniami nad zaawansowanymi technologiami oraz badaniami środowiska pracy i szkolnictwa zawodowego.
Działalność naukowo-badawcza i szkoleniowa Ośrodka obejmuje między innymi
prace nad:
– teoretycznymi i metodologicznymi podstawami budowy wielopoziomowego
ustawicznego kształcenia zawodowego,
– metodami doboru treści kształcenia zgodnie z wymogami rynku pracy,
– wdrażaniem w proces dydaktyczny metod aktywizujących,
– nowymi metodami i środkami dydaktycznymi.
Ośrodek od wielu już lat organizuje eksperymentalne kursy oraz krajowe
i międzynarodowe konferencje.
Koncepcja i-Labów bardzo ściśle odpowiada więc kierunkowi działalności Instytutu.
Przypadek 1: Możliwości wykorzystania zasobów i-Labu w działalności
Instytutu
Była to pierwsza sesja zrealizowana w i-Labie w Instytucie Technologii
Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Grupa
uczestników składała się z pracowników Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki. Temat spotkania brzmiał: Możliwości wykorzystania zasobów i-Labu w działalności ITeE – PIB.
Po krótkim wprowadzeniu wyjaśniającym koncepcję laboratoriów innowacji moderator sesji zaproponował krótką zabawę, która miała ożywić
i rozluźnić grupę, ale jednocześnie zmotywować ją do kreatywnego
działania i myślenia. Następnie zaprezentował możliwości i zasady użytkowania oprogramowania komputerowego, ze szczególnym uwzględnieniem opcji anonimowości oraz form głosowania. Wprowadzono do
systemu tytuł sesji, czyli problem, którym grupa miała się zająć.
Uczestnicy sesji wzięli udział w burzy mózgów, z wykorzystaniem oprogramowania Facilitate.Pro. W efekcie powstała długa lista pomysłów. Na
kolejnym etapie każdy uczestnik przyznawał punkty za najbardziej jego
zdaniem wartościową koncepcję. Moderator podzielił uczestników na 2
grupy, z których każda miała za zadanie pracować nad jedną z koncepcji: „projektowanie nowych przedsięwzięć” i „szansa na wyrażenie swoich
56

poglądów”. Przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron oraz szans
i zagrożeń (SWOT). Ćwiczenie pozwoliło dostrzec nie tylko zalety proponowanych rozwiązań, ale również zagrożenia płynące dla Instytutu
i jego pracowników.
Na koniec przyszła pora na ocenę sesji (oczekiwania, wrażenia, opinie
itp.). Opinie były mniej lub bardziej entuzjastyczne, ale brak było ocen
negatywnych.
Przypadek 2: Angielski w biznesie
Na przedmiot spotkania obrano biznesowe studium przypadku. Zaproponowano burzę mózgów w celu wygenerowania pomysłów na zupełnie nowe wyroby ze skóry naturalnej.
Pierwsza część sesji odbyła się w pomieszczeniu i-Labu. Z wykorzystaniem oprogramowania Facilitate.Pro obecni mieli za zadanie anonimowo generować pomysły, komentować myśli innych, by wreszcie
zagłosować i wybrać najlepsze propozycje. W pierwszej fazie studenci
bez wahania umieszczali w systemie swoje pomysły i chętnie korzystali
z opcji wyświetlania swoich wpisów na ścianie, gdzie mogła oglądać je
cała grupa, co z kolei prowadziło do generowania kolejnych pomysłów.
Kolejny etap to wyrażanie swoich opinii i komentowanie dowolnie wybranych pomysłów (również anonimowo).
Po zakończeniu głosowania i wyborze najlepszych pomysłów studenci
przeszli do przestrzeni relaksacyjnej i zostali podzieleni na 2 grupy. Każda
z nich miała do przygotowania prezentację promującą swój pomysł. Po
oswojeniu się z niewątpliwie nietypowym i ekscytującym otoczeniem
panującym w tym pomieszczeniu grupy zabrały się do przygotowywania projektu. Studenci byli rozluźnieni i swobodnie wyrażali swoje myśli.
Taka otwarta komunikacja była możliwa dzięki atmosferze stworzonej
już wcześniej w sali komputerowej oraz bardzo nieformalnemu układowi przestrzeni relaksacyjnej. Prezentacje obydwu grup były ciekawe,
pełne oryginalnych pomysłów.
Na zakończenie grupa dyskutowała swoje wrażenia z zajęć w i-Labie.
Uczestnicy byli na ogół zadowoleni, z przyjemnością łączyli umiejętność
obsługi specjalistycznych narzędzi i oprogramowania komputerowego
z umiejętnościami językowymi. Proponowane udoskonalenia: zastosowanie ćwiczeń typu „icebreaker” na początku sesji i wydłużenie zajęć.
Ogólne wnioski
Laboratorium innowacyjności w ITeE – PIB zostało zaprojektowane i utworzone
w ramach Programu Leonardo da Vinci w 2008. Dlatego koncepcja i-Labu jest
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w Polsce ciągle czymś nowym, wymagającym doskonalenia umiejętności związanych z moderowaniem sesji. Jednak nawet po tak krótkim czasie wszyscy, którzy
brali udział w sesjach organizowanych i-Labie, są pełni zapału!
Laboratorium innowacyjności w Radomiu pomyślano jako niezwykłą przestrzeń,
która ma zachęcać do kreatywnego myślenia i je inspirować. Cel ten został osiągnięty. Świadczą o tym chociażby pierwsze reakcje na wystrój i-Labu, jakimi
są najczęściej zaskoczenie i zainteresowanie. Metoda burzy mózgów jest już
w Polsce dobrze znana jako przydatne narzędzie wykorzystywane w organizacji
spotkań, ale specjalne oprogramowanie i-Labu otwiera liczne nowe możliwości.
Przypadek 3: Laboratorium innowacji w organizacji procesów biurowych
Jedna z sesji przeprowadzona w ITeE – PIB w Radomiu wpisywała się
w tematykę kształcenia w zawodzie Technik ekonomista i dotyczyła
organizowania pracy biurowej. Celem sesji było wyodrębnienie tych
elementów procesów pracy biurowej, które wymagają udoskonalenia,
przeorganizowania czy usprawnienia.
W pierwszej części sesji uczestnicy, korzystając z metody burzy mózgów,
próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie „Jaki produkt wprowadzić na
rynek, aby usprawnić prace biurowe”. Tak sformułowane pytanie pozwoliło na zdefiniowanie tych obszarów w procesie pracy biurowej, które
wymagają udoskonalenia. Równocześnie uczestnicy sesji zaproponowali pewne rozwiązania zidentyfikowanych obszarów. Ta część sesji zakończyła się głosowaniem nad pomysłami, które w założeniu miało doprowadzić do wyłonienia trzech pomysłów, które zdaniem uczestników
w największym stopniu rozwiązują postawiony na początku problem.
Wybrano 3 pomysły: 1) komputer z czujnikiem ruchu, bez konieczności ręcznego uruchamiania, włączający się od razu po wejściu do biura,
2) samoczyszczące się biurko, 3) sprzęt (biurowy) reagujący na polecenia głosowe. Do rejestrowania pomysłów oraz głosowania wykorzystano dostępne w i-Labie oprogramowanie VirtualBrainstorm (VBS).
W drugiej części sesji uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy. Każda
z grup otrzymała zadanie rozwoju i uszczegółowienia jednego z trzech
wybranych pomysłów. Efektem tej części szkolenia były plakaty, na których zaprezentowano korzyści wynikające z wdrożenia pomysłu do
praktyki, konkretne przykłady zastosowania przyjętego rozwiązania,
szanse na wdrożenie.
Warto zwrócić uwagę, że część zaproponowanych rozwiązań (w tym
samoczyszczące się biurko) można uznać za oderwane od rzeczywistości i niemające nic wspólnego z realnym procesem pracy biurowej. Nie
chcieliśmy jednak ograniczać uczestników i narzucać im ram, w których
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mogliby się poruszać. Byłoby to niezgodne z zasadami pracy metodą
burzy mózgów (brak krytyki pojawiających się pomysłów).
Na zakończenie sesji przeprowadzono ewaluację, która pozwoliła ocenić przydatność i-Labu w procesie kształcenia zawodowego. To, na co
uczestnicy zwrócili przede wszystkim uwagę, to specyficzne otoczenie,
które w niczym nie przypominało tradycyjnej sali lekcyjnej. Wpływało
to na pobudzenie wyobraźni i poszukiwanie nietradycyjnych i futurystycznych rozwiązań. Inny czynnik, na który uczestnicy zwrócili uwagę, to oprogramowanie, które zapewniało anonimowość wypowiedzi.
Dzięki temu wyeliminowana została obawa przed skrytykowaniem czy
wyśmianiem zaproponowanych rozwiązań. Uczestnikom podobała się
dynamika zajęć – w ciągu krótkiego czasu wykorzystali wiele metod
dydaktycznych i udało im się wypracować konkretne rozwiązania, co
byłoby trudne w trakcie tradycyjnej lekcji. Uczestnicy sesji bardzo chętnie zaprosiliby na takie zajęcia swoich kolegów, a i-Lab wykorzystali na
innych przedmiotach.
Przypadek 4: Laboratorium innowacji w orientacji zawodowej
Potencjał radomskiego i-Labu wykorzystany został również podczas sesji
poświęconej orientacji zawodowej uczniów ostatniego roku zasadniczej
szkoły zawodowej. Celem sesji było wytypowanie zawodów przyszłości
oraz definiowanie zakresu pracy w danym zawodzie, określenie typowych
zadań zawodowych realizowanych w zawodzie, scharakteryzowanie drogi
kształcenia w zawodzie oraz sylwetki osoby pracującej w zawodzie. Sesja
w i-Labie wpisywała się w cykl działań mających na celu pomoc młodym
ludziom w wyborze dalszej drogi kształcenia zawodowego.
Sesja została zorganizowana wg klasycznego scenariusza. Po pierwszej
części sesji, podczas której zaprezentowano uczestnikom ideę i-Labu
i przeprowadzono ćwiczenia mające na celu wzajemne poznanie się
i integrację grupy, rozpoczęto fazę burzy mózgów, podczas której zbierano odpowiedzi na pytanie „jakie zawody będą pożądane w najbliższej
przyszłości?”. Ta część sesji miała na celu zebranie jak największej liczby
pomysłów z zawodami, które będą poszukiwane na rynku pracy. Zebrano ok. 40 bardzo różnych propozycji. Jedne z konkretnymi nazwami zawodów, które funkcjonują obecnie, inne na pierwszy rzut oka bardzo
abstrakcyjne, jak chociażby „bileter szczęścia”, „przewodnik po kosmosie”,
„przewodnik po nieodkrytych lądach” czy „organizator bezstresowego
trybu życia”. Oczywiście zawody te w najbliższej przyszłości zapewne
nie będą funkcjonowały na rynku pracy, jednak analiza wszystkich propozycji pozwala zdefiniować pewne obszary, w ramach których można
poszukiwać realnych ścieżek kariery zawodowej.
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Takie propozycje wskazują, że na rynku pracy poszukiwane będą zawody związane z organizowaniem czasu wolnego czy rozrywki. Takie zawody już funkcjonują na rynku i można się w nich kształcić. Innym przykładem mogą być propozycje zawodów: „koordynator rodzin”, „ktoś, kto
załatwi za mnie wszystkie sprawy w urzędach”, „projektant stylu życia”
czy wspomniany „organizator bezstresowego trybu życia”, które wskazują na funkcjonujące już zawody związane z doradztwem osobistym,
personalnym, zawodowym. Część propozycji dotyczyła też opieki zdrowotnej i te propozycje uznać można za bardzo realne.
Po zakończeniu etapu zbierania pomysłów uczestnicy podczas głosowania wybrali 3 propozycje zawodów, które ich zdaniem będą najbardziej potrzebne na rynku pracy: 1) bileter szczęścia, 2) uzdrowiciel psychiczny, 3) pomysłodawca na szybkie zarobienie pieniędzy i dostatnie
życie. Trzeci etap polegał na opracowaniu charakterystyk wybranych zawodów. Uczestnicy w grupach określili, czym przedstawiciel takiego zawodu miałby się zajmować, jakie należy posiadać predyspozycje, umiejętności i wiedzę, aby wykonywać ten zawód. Efekty tej części szkolenia
zostały przedstawione w formie plakatów.
Sesję zakończyła ewaluacja, której wyniki zwracały uwagę na następujące aspekty przeprowadzonych zajęć. Uczestnikom podobało się to, że
na zajęciach z pozoru „teoretycznych” mogli wykorzystać komputery, co
w szkole ma miejsce tylko podczas zajęć informatycznych. Podobnie
jak w poprzedniej sesji, uczestnicy zwracali uwagę na otoczenie, które
pozytywnie wpływa na uczestników sesji, dynamikę zajęć oraz ich efektywność. Podobnie jak uczestnicy poprzedniej sesji, chętnie zaprosiliby
na takie zajęcia swoich kolegów, a i-Lab na stałe włączyli w proces kształcenia zawodowego.
6.4. Studia przypadków i-Labu w Uniwersytecie Dunarea de Jos
Laboratorium innowacji w Galati utworzono na terenie Wydziału Informatyki, Katedra Automatyki, Informatyki, Inżynierii Elektrycznej i Elektroniki. Głównym celem
edukacyjnym Wydziału jest zagwarantowanie instytucjom i firmom regionalnym
oraz krajowym dostępu do wysoko wykwalifikowanych absolwentów. Badania naukowe dotyczą głównie edukacji z pomocą technologii informatycznych,
sztucznej inteligencji, wyszukiwania danych, oddziaływania człowiek–komputer
oraz zaawansowanych technologii internetowych. Wydział ściśle współpracuje ze
szkołami zawodowymi i za pośrednictwem Działu Kształcenia Ustawicznego oferuje kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Bliska współpraca ze środowiskiem biznesu umożliwia zespołowi przystosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb podmiotów gospodarczych w okolicy. Celem funkcjonowania laboratorium innowacji na
Wydziale jest zapewnienie nauczycielom i lokalnym przedsiębiorcom dostępu do
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innowacyjnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane m.in. w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Przypadek 1: Technologie informatyczne dla osób niepełnosprawnych – nowe
narzędzia i usługi
W sesji uczestniczyło dziewięciu uczniów kierunku Informatyka, sesja
wpisywała się w tematykę przedmiotów związanych z projektowaniem
aplikacji komputerowych. Sesja i-Lab trwała dwa dni, jej celem było
znalezienie nowych sposobów na pomoc osobom niepełnosprawnym
poprzez opracowanie aplikacji komputerowych, które można wdrożyć
w praktyce. Sesja składała się z trzech odrębnych etapów: przygotowanie
sesji, sesja robocza i analiza wyników. Uczestnicy nie mieli doświadczenia w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi, dlatego też w
pierwszej fazie sesji przedstawiono główne rodzaje niepełnosprawności
oraz aplikacje funkcjonujące na rynku przeznaczone dla osób o różnym
typie niepełnosprawności: intelektualnej (w zakresie uczenia się), upośledzenie czucia/wzroku oraz niepełnosprawności fizycznej (w zakresie
mobilności). Następnie facilitator określił cele sesji, idee i metodologie
pracy w i-Labie, zasady korzystania z oprogramowania VBS.
Sesja była anonimowa, dzięki temu osoby biorące udział w sesji burzy
mózgów nie czuły się ograniczone i przedstawiły ok. 30 różnych pomysłów. Ze względu na różnorodność zaproponowanych rozwiązań nie
przeprowadzono grupowania pomysłów, tylko rozpoczęto etap wyboru
najlepiej rokujących na przyszłość pomysłów. W głosowaniu wybrano
sześć najwyżej punktowanych pomysłów, które poddano dalszej analizie. Metodą formalnej analizy koncepcji (Formal Concept Analysis – FCA)
wybrano dwa pomysły, które zostały opisane w szczegółowy sposób:
1) urządzenie mobilne do odczytu kodów kreskowych produktów na
półkach w supermarkecie (urządzenie takie umożliwiałoby osobom niewidomym lub niedowidzącym samodzielne wykonywanie zakupów).
2) Programowalne układy scalone (Programmable Integrated Circuit –
PIC) oraz czujników podczerwieni (umożliwiające prowadzenie elektrycznych wózków inwalidzkich przez czarne pasy namalowane na
chodniku w pobliżu ścieżek rowerowych).
Przypadek 2: Informatyka wśród uczniów szkół średnich
Celem sesji było określenie działań, które przyczynią się do zwiększenia zainteresowania młodzieży wykorzystaniem informatyki w edukacji
i tym samym przyczynią się do wzrostu ich kompetencji informatycznych. Uczestnikami sesji byli uczniowie kierunku informatyka. Wyniki
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sesji miały posłużyć do podniesienia jakości kształcenia zawodowego
poprzez: modyfikację treści kształcenia na tym kierunku i dostosowanie
ich do bieżących potrzeb uczestników procesu kształcenia.
Na etapie burzy mózgów zebrano ok. 30 pomysłów, które w znacznej
mierze były propozycją włączenia do procesu kształcenia nowych tematów, rozwinięciem lub modyfikacją już istniejących. Przeprowadzone
głosowanie wyłoniło dwa pomysły, które zdaniem uczestników sesji są
najważniejsze i należy je najpilniej wdrożyć: 1) zastąpienie obecnych, niepraktycznych kursów nowymi, które są przydatne i popularne (np. programowanie systemu Android/iOS, technologie zintegrowane). 2) Organizacja konkursów programistycznych, w których nagrodą byłaby rozmowa
kwalifikacyjna z różnymi pracodawcami z obszaru informatyki.
W opinii uczestników sesji wykorzystanie środowiska i-Labu stymuluje kreatywność. Oprogramowanie VBS w prosty sposób rejestruje
wszystkie pomysły, ale również umożliwia wytypowanie najlepszych
rozwiązań. Wyniki uzyskiwane w ten sposób można rozwijać za pomocą znanych metod statystycznych, co prowadzi do uzyskania bardziej
szczegółowych danych o badanej dziedzinie. Uczestnicy zwracali uwagę na nietypowy wystrój pomieszczeń, który sprzyjał szybkiej regeneracji umysłu, ale również efektywnej pracy w grupach.
6.5. Studia przypadków i-Labu na Uniwersytecie Rzeszowskim
Uniwersytet Rzeszowski został założony w 2001 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie – Oddział w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej
w Krakowie.
Uniwersytet realizuje profesjonalne kursy przygotowujące studentów do współczesnego rynku pracy, przygotowuje nauczycieli do nowoczesnego systemu edukacji, w tym systemu edukacji krajów europejskich i oferuje kształcenie na najwyższym europejskim poziomie.
Uniwersytet oferuje szeroki wybór studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, szkoleń specjalistycznych, uzupełniających, na stałe współpracuje
z lokalnymi szkołami zawodowymi oraz przedsiębiorstwami.
Przypadek 1 – Dom moich marzeń
W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy III technikum budowlanego.
Tematem zajęć był „Dom przyszłości”. Uczestnicy sesji, wykorzystując
wiedzę o stosowanych w nowoczesnym budownictwie materiałach
i rozwiązaniach technologicznych, próbowali stworzyć swój wymarzo62

ny dom. Po krótkim wprowadzeniu do tematu uczniowie przystąpili do
anonimowego zgłaszania pomysłów. Zaproponowany temat miał na
celu uporządkowanie wiedzy uczniów na temat nowoczesnych materiałów budowlanych, rozwiązań technologicznych stosowanych w nowoczesnym budownictwie, ale również poszukiwanie nowych rozwiązań, proponowanie materiałów o specyficznych, niespotykanych dotąd
właściwościach, określenie warunków, jakie powinien spełniać przyjazny dom.
Spośród wielu zgłoszonych pomysłów uczestnicy sesji wybrali 2, które
były podstawą dalszych prac i rozważań.
Przypadek 2 – Samochód przyszłości
Tematem sesji zorganizowanej dla uczniów klasy III technikum samochodowego był samochód przyszłości. Mając świadomość, że uczniowie biorący udział w sesji posiadają dużą wiedzę z tego zakresu, moderator starał się tak pokierować sesją, aby uczestnicy wykorzystali
najlepsze rozwiązania ze współczesnych modeli aut i na tej podstawie
„skomponowali” samochód przyszłości. Pomysły zgłaszane podczas sesji nie ograniczały się jedynie do wykorzystania istniejących rozwiązań
z obszaru bezpieczeństwa, układu napędowego czy układów sterowania. Wiele propozycji dotyczyło zmian czy modyfikacji istniejących
rozwiązań. Wybrane przez uczestników najlepsze rozwiązania zostały
zaprezentowane w formie plakatów.
Uczestnicy obydwu sesji bardzo pozytywnie oceniali zajęcia, w których
brali udział. Wśród najczęściej wymienianych, pozytywnych aspektów
sesji i-Lab były: atmosfera sprzyjająca pracy twórczej i pracy w grupie,
metody prowadzenia zajęć w i-Labie, otoczenie, które znacznie różni się
od tego w szkole, co ma wpływ na ogólne, dobre samopoczucie i proces nauki. Wielu uczestników sesji uważa, że takich samych efektów nie
udałoby się osiągnąć podczas tradycyjnej lekcji.
6.6. Studia przypadków i-Labu w Saxon Education Company for Environmental
Protection and Chemical Occupations Dresden Ltd. (SBG Dresden)
SBG to prywatna instytucja działająca non-profit o niemal 25-letnim doświadczeniu w obszarze niemieckiego podwójnego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego. Prowadzi działalność w zakresie organizacji wprowadzających szkoleń
zawodowych, szkoleń zaawansowanych oraz szkoleń przekwalifikowujących.
Główne obszary jego działania to branża chemiczna oraz gospodarka odpadami. SGB organizuje szkolenia również dla malarzy i kwiaciarzy. Co roku SBG szkoli
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ponad 400 praktykantów oraz 150 menedżerów (tj. certyfikowanych specjalistów
branży chemicznej).
Na przełomie 2013 i 2014 roku SBG uruchomił i-Lab. W jego skład wchodzą dwa
osobne pomieszczenia. Jedno z nich to pokój do relaksu zaaranżowany na las, a
drugie pomieszczenie to sala do organizacji sesji burzy mózgów. Salę do przeprowadzania sesji wyposażono w laptopy i odpowiednie meble. Pracownicy SBG
zostali przygotowani do funkcji facilitatora.
Działania w celu poprawy jakości kształcenia
Celem dwóch sesji było zidentyfikowanie działań, które można podjąć, aby podnieść jakość organizowanych szkoleń zawodowych. W pierwszej sesji uczestniczyli
trenerzy szkoleń zawodowych (13 osób), w drugiej sesji wzięli udział uczestnicy
szkoleń i praktykanci (8 osób).
W obydwu zorganizowanych sesjach priorytetem było zebranie jak największej
liczby propozycji działań, które będą miały wpływ na jakość procesu kształcenia
zawodowego. Z tego powodu znaczną część czasu zaplanowanego na sesje
przeznaczono na etap burzy mózgów. Dzięki temu zebrano wiele propozycji rozwiązań, ale również wykorzystano oprogramowanie VBS do rozwoju wybranych
pomysłów. Uczestnicy sesji bardzo szeroko potraktowali postawiony problem
i znaczna część propozycji dotyczyła zmiany warunków i czasu pracy trenerów
i techników laboratoryjnych, zakresu zadań i obowiązków pracowników SGB, motywacji do pracy, oferty edukacyjnej – jej aktualności i metodologii przygotowania. W wyniku głosowania wybrano te pomysły, które w opinii uczestników sesji
będą miały największy wpływ na jakość procesu kształcenia. Wybrane pomysły, jak
również pozostałe, zgłoszone podczas obydwu sesji zostały przekazane kierownictwu firmy i w toku dalszego postępowania będą analizowane, wybrane z nich
zostaną wdrożone.
Uczestnicy sesji byli zaskoczeni przydatnością oprogramowania, dzięki któremu
możliwe było zebranie wielu różnorodnych pomysłów dotyczących jednego problemu. Podkreślano łatwość w posługiwaniu się oprogramowaniem oraz jego uniwersalność i możliwość zastosowania nie tylko podczas sesji i-Lab. Należy podkreślić, że część zarejestrowanych w czasie obydwu sesji pomysłów dotyczyła właśnie
wdrożenia i-Labu w proces kształcenia zawodowego, co zostało już zrealizowane.
Uczestnikom sesji podobało się środowisko i-Labu, które przez swą oryginalność
i aranżację wycisza, pozwala się skoncentrować na analizowanym problemie.
Obiecujące wyniki pierwszych sesji oraz pozytywne opinie ich uczestników skłoniły kierownictwo SGB, aby włączyć i-Lab w przedsięwzięcia realizowane wspólnie
z miejscowymi przedsiębiorcami i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.
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6.7. Studia przypadków i-Labu w Šolskim Centrum Ptuj
Przypadek 1: Utworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi inkubatora
przedsiębiorczości
W sesji uczestniczyli uczniowie ostatniego roku mechatroniki, informatyki oraz elektryki. Sesja wpisywała się w cykl działań mających na
celu przygotowanie absolwentów szkolnictwa zawodowego do funkcjonowania na rynku pracy. Na pierwszym etapie facilitator przedstawił projekt i-Lab2 oraz zasady, którymi należy się kierować podczas sesji
i-Lab. Następnie zrealizowano ćwiczenia, które miały na celu poznanie
i integrację grupy. Była to dyskusja na temat ważności imion uczestników. Podczas kolejnego etapu sesji uczestnicy w procesie burzy mózgów identyfikowali elementy otoczenia, które sprzyjają rozwojowi
przedsiębiorczości. Uczestnicy mieli 15 minut na przedstawienie swoich
pomysłów związanych z zadanym tematem. Ten etap był bardzo owocny dzięki anonimowości, jakie zapewniało wykorzystane oprogramowanie. Uczestnicy przedstawili wiele pomysłów w bardzo krótkim czasie. Kolejnym etapem sesji było głosowanie, podczas którego wybrano
najlepsze zdaniem grupy pomysły. Każdy uczestnik miał do dyspozycji
10 punktów, które mógł dowolnie rozdysponować między wszystkimi
pomysłami. Po głosowaniu uczestnicy przenieśli się do sali nr 2, w której
podzielono ich na trzy grupy. Każda z grup rozwijała jeden z trzech pomysłów wybranych w głosowaniu. Dwie najwyżej oceniane idee to wizyty w przedsiębiorstwach oraz wprowadzenie przedsiębiorczości jako
przedmiotu nauczanego w szkole.
Przypadek 2: Jak wzmacniać ducha przedsiębiorczości wśród uczniów szkół
zawodowych
Druga sesja dotyczyła podobnej tematyki i w ramach eksperymentu
została zrealizowana na odległość. Profil uczestników był podobny jak
w przypadku poprzedniej sesji: uczniowie ostatniego roku mechatroniki, informatyki oraz elektryki. Uczestnicy mieli o określonej porze zalogować się ze swoich domów do oprogramowania VBS i udzielić kilku
odpowiedzi na pytanie, jak wzmacniać ducha przedsiębiorczości pośród
młodzieży. Pojawiło się łącznie ok. 15 pomysłów, następnie w głosowaniu uczestnicy wybrali jeden pomysł: wizyty u przedsiębiorców i w ich
firmach, który kierownictwo Centrum ma zamiar wdrożyć w kolejnych
latach.
Głównym problemem tej sesji była zła jakość niektórych połączeń internetowych, w związku z czym uczestnicy musieli kilkakrotnie podejmować próbę zalogowania się do systemu. Mimo to efekty sesji były
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bardzo owocne: wygenerowano szereg pomysłów, które w przyszłości
zostaną wykorzystane w organizacji procesu kształcenia zawodowego,
w zakresie przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy lub
podjęcia własnej działalności gospodarczej. Sesja potwierdziła również,
że samo oprogramowanie VBS, bez pozostałych elementów otoczenia
i-Labu, może być wykorzystane w procesie kształcenia zawodowego.
Ogólne wnioski
Osoby uczestniczące w sesjach i-Labu uznały je za bardzo interesujące doświadczenie. Wyposażenie i-Labu obejmujące różne akcesoria dydaktyczne i białe tablice magnetyczne stanowią duże udogodnienie podczas pracy grupy. Oryginalny wystrój pomieszczeń sprawia wrażenie odizolowania się od rzeczywistości
szkolnej, co przyczynia się do twórczej i nieskrępowanej pracy. Oprogramowanie
VBS umożliwia zebranie wielu pomysłów w bardzo krótkim czasie, co jest bardzo
trudne do zrealizowania z wykorzystaniem tradycyjnych metod. Ponadto anonimowość, którą zapewnia oprogramowanie, sprawia, że zajęcia podczas sesji
i-Lab są mniej stresujące. Uczestnicy sesji poproszeni o jej krótkie podsumowanie
stwierdzali, że zaskoczyła ich efektywność sesji, luźna i sprzyjająca kreatywnemu
myśleniu atmosfera.
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Załącznik A
Burza mózgów – podstawowa metoda pracy w i-Labie
Katarzyna Skoczylas
Kreatywność jest nieodzownym elementem procesu decyzyjnego w biznesie
i podstawową determinantą zarządzania twórczego. Na gruncie organizacji kreatywność przejawia się w tworzeniu pomysłów nowych rozwiązań (innowacji)
w procesie pracy.
Innowacją można nazwać wprowadzenie nowych, ulepszonych sposobów wykonywania czynności celem udoskonalenia funkcjonowania organizacji jako całości.
W literaturze możemy znaleźć wiele propozycji technik podejmowania decyzji,
kreatywnego rozwiązywania problemów. Jedną z nich jest zachęcanie członków
zespołu do kwestionowania i krytyki dominującej w grupie opinii, nawet jeśli byłoby to podważenie stanowiska kierownictwa. Propozycję tę jednak trudno jest
zrealizować, ponieważ ludzie nie lubią być krytykowani. Co za tym idzie – nie
mają ochoty występować w roli „krytykantów”. Zatem ani jedna, ani druga strona
nie będzie czuła się komfortowo. Rozwiązaniem może być przypisanie któremuś
z uczestników dyskusji roli advocatus diaboli. Polega ona na wyszukiwaniu słabych
punktów wszelkich rozwiązań przedstawianych na forum grupy. Należy jednak
pamiętać, by ową rolę przypisywać zawsze komuś innemu, tak by grupa nie wyeliminowała „malkontenta”1).
Kolejną z propozycji jest wykorzystywana w niektórych japońskich firmach kolejność wypowiedzi, począwszy od pracowników najniższych rangą, a skończywszy na kierowniku. Ta technika pomaga uniknąć sugerowania się opiniami pracowników wyższego szczebla. Jednakże różny status członków grupy może być
przeszkodą w prowadzeniu takiej dyskusji, gdyż jest ona mało efektywna przez
ekstremalne różnice pomiędzy rangami uczestników dyskusji. Pracownicy wyższego statusu mówią częściej i więcej niż przedstawiciele stanowisk o niższej
randze w firmie. Osoby o niższym statusie kierują swoje uwagi do osób o statusie wyższym. Przedstawiciele wyższej rangi uważają, że osoby o niższym statusie mówią zbyt długo. Proponuje się zatem prowadzenie dyskusji w podgrupach
o zbliżonym statusie, a potem wspólne spotkanie w celu uzgodnienia ostatecznego rozwiązania2).
Barbara Kożusznik w swojej książce proponuje, by członkowie zespołu skonsultowali się z zaufanymi członkami innej grupy, a następnie zreferowali wyniki tej konsultacji przed własną grupą. Zapobiec to ma izolacji zespołu od informacji i opinii
1)
2)

http://chaber.wikidot.com/blog:3 [dostęp 23.04.2014].
http://chaber.wikidot.com/blog:3[dostęp 23.04.2014]
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z zewnątrz – jednego z czynników przyczyniających się do myślenia grupowego3).
Natomiast Tadeusz Tyszka zaproponował regularne zapraszanie gości spoza grupy,
nawet jeśli nie byliby ekspertami w danej dziedzinie. Daje to szerszy obraz rozpatrywanego problemu. Innym pomysłem jest stworzenie dwóch lub więcej zespołów
konkurencyjnych, które mają to samo zadanie do rozwiązania. Konkurencja zmusza
grupę do szukania najbardziej optymalnej metody osiągnięcia celu4).
Holenderscy socjologowie zauważyli, że zwiększenie indywidualnej odpowiedzialności za wynik pracy zbiorowej skłania członków zespołu do podejmowania bardziej rozważnych decyzji. Niestety taka metoda zadziała tylko w męskich grupach.
Tadeusz Tyszka proponuje, aby na etapie tworzenia grupy zdywersyfikować ją pod
kątem charakterystyki osobowościowej, a mianowicie dobrać przynajmniej jedną
osobę mniej lubianą przez resztę członków, która z natury sceptycznie podchodzi
do pomysłów proponowanych przez grupę i nie waha się ich skrytykować5).
Chyba najprostszą do zastosowania techniką jest burza mózgów rozumiana jako
proces generowania pomysłów, w którym każdą propozycję rozwiązania traktuje
się ze szczególną uwagą, powstrzymując się od krytyki. Przywódca grupy powinien przedstawić problem w sposób zrozumiały dla każdego z uczestników dyskusji i dopilnować, by każde z zaproponowanych rozwiązań zostało zapisane, np.
na tablicy, w formie materiału do późniejszej dyskusji i analizy. Dzięki temu członkowie grupy zaczynają myśleć niestereotypowo. Podczas burzy mózgów często
występuje zjawisko „łańcucha pomysłów”, kiedy to jeden przedstawiony pomysł
naprowadza na inne związane z nim sugestie. Może jednak dość do „blokady produkcyjnej”, kiedy to jeden z uczestników spotkania wypowiada się zbyt długo,
uniemożliwiając innym przedstawienie ich pomysłów.
Burza mózgów stanowi jedną ze znanych metod poszukiwania nowych rozwiązań. Alex Faickney Osborn, specjalista ds. reklamy, zaczął pracować nad metodami
kreatywnego rozwiązywania problemów w 1939 roku. Był niezadowolony z pracowników, którzy nie potrafili sami proponować kreatywnych pomysłów potrzebnych do tworzenia kampanii reklamowych. W odpowiedzi na ten problem zaczął
organizować spotkania grupowego myślenia i dostrzegł dużą poprawę w jakości
i ilości pomysłów generowanych przez pracowników. W roku 1953 Osborn opisał
metodę burzy mózgów w książce „Applied Imagination”.
Według Osborna burzę mózgów należy stosować w przypadku konkretnego
pytania lub problemu – gdy pytań jest więcej, metoda ta może okazać się nieskuteczna. Burzę mózgów wykorzystuje się w celu wygenerowania jak największej ilości twórczych pomysłów dotyczących rozwiązania wybranego zadania lub
problemu. Metoda ta jest szczególnie polecana m.in. w szukaniu rozwiązań pro3)
4)

5)
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B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014.
T. Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 1999.
Tamże.

blemów powstających przy wdrażaniu systemu jakości. Warto pamiętać również
o tym, że rozwiązanie danej kwestii za pomocą burzy mózgów wymaga pomysłowości, intuicji i wyobraźni, nie krytycyzmu. Ogólne zasady burzy mózgów to: niczym
nieskrępowana wyobraźnia, podanie możliwie dużej liczby pomysłów, brak krytyki6).
Niczym nieskrępowana wyobraźnia powoduje, że zgłaszane są pomysły ekstrawaganckie, niestereotypowe, nowatorskie, a o takie właśnie chodzi w burzy mózgów.
Im pomysł w większym stopniu spełnia te cechy, tym lepiej: nawet z nierealnego
pomysłu można wyprowadzić całkiem przydatne rozwiązanie.
Ważna jest możliwie duża liczba pomysłów, gdyż wraz ze wzrostem ilości pomysłów rośnie prawdopodobieństwo znalezienia tego najlepszego. W trakcie burzy
mózgów oprócz zgłaszania własnych pomysłów można też ulepszać inne, rozwijać dotychczasowe oraz łączyć kilka z nich celem uzyskania nowych, lepszych
rozwiązań. Pomysłów natomiast nie wolno krytykować.
Najważniejszą zasadą burzy mózgów jest unikanie krytycznej oceny podczas
opracowywania nowych pomysłów. Krytyka nastąpi później – podczas sesji oceniającej.
Osborn uważał, że dwie reguły mają szczególne znaczenie, jeśli chodzi o skuteczność burzy mózgów: po pierwsze należy zdać się na osąd, a po drugie należy dążyć do jak największej liczby pomysłów. Przestrzegając tych dwóch reguł, Osborn
sformułował cztery główne zasady burzy mózgów, które mają na celu eliminację
zahamowań u uczestników, pobudzenie procesu generowania pomysłów i zwiększenie ogólnej kreatywności zespołu. Brzmią one następująco:
Skup się na ilości – zasada ta oznacza, że najważniejszą kwestią podczas rozwiązywania problemu z pomocą burzy mózgów jest jak największa liczba wygenerowanych pomysłów. Wtedy powstaje większa szansa na to, że uda się znaleźć
sensowne i skuteczne rozwiązanie wybranego problemu.
Zrezygnuj z krytycyzmu – w przypadku burzy mózgów trzeba poczekać
z krytyką na etap, w którym eksperci włączają się do pracy. Przy takim założeniu
uczestnicy będą swobodnie dzielić się swoimi pomysłami7).
Otwórz się na nietypowe pomysły – nowe sposoby myślenia mogą skutkować
lepszymi rozwiązaniami. Wymaga to spojrzenia na problem z innej perspektywy,
wprowadzenia nowych założeń itp.8).
Łącz i ulepszaj pomysły – kilka dobrych pomysłów można połączyć w jeden, podążając za zasadą: 1 + 1 = 3. Proces tworzenia pomysłów można pobudzać za
pomocą skojarzeń.
6)
7)

8)

http://chaber.wikidot.com/blog:3[dostęp 23.04.2014].
A.F. Osborn, Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving New York:
Charles Scribner's Sons, 1953.
Tamże.
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Według wyników przeprowadzonych badań, burza mózgów może być bardzo
skuteczna. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją czynniki, które mogą negatywnie
wpłynąć na skuteczność. Należą do nich m.in.: obecność dominującej osobowości
w pierwszyej fazie, zbyt duża ambicja niektórych uczestników, uczestnicy, którzy
nie pozwalają dojść innym do głosu, niewielka otwartość na pomysły ekspertów,
którzy oceniają pomysły, uczestnicy, którzy łatwo zmieniają temat na niezwiązany
z zadaniem9).
Celem burzy mózgów jest stworzenie jak największej liczby rozwiązań przedstawionego problemu. Sytuacji tej sprzyja praca w grupie, w ramach której istnieje
możliwość szerszego wykorzystania potencjału wiedzy i doświadczeń poszczególnych członków zespołu. Osoby pracujące w grupie stają się bardziej kreatywne, co
umożliwia odkrycie innowacyjnych rozwiązań. Burza mózgów kładzie szczególny
nacisk na liczbę pomysłów a nie na ich jakość. Alex Osborn, twórca techniki burzy
mózgów, uważał bowiem, że spośród wielu zgłoszonych pomysłów przynajmniej
kilka okaże się wartościowych. Sesja burzy mózgów składa się z trzech głównych
etapów: wprowadzenia, generowania pomysłów, zakończenia. Zastosowanie tej
metody dla poszukiwania nowych rozwiązań nie jest czymś nowym, jednak wraz
w rozwojem tej metody pracy powstało wiele narzędzi informatycznych wspomagających przeprowadzenie tej metody. Połączenie najnowszych rozwiązań komputerowych z wypróbowanymi metodami pracy zespołowej przynosi pozytywne
efekty na drodze pobudzania kreatywności, poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań pojawiających się w różnych obszarach działalności człowieka.
Na zasadach znanej od lat metody burzy mózgów jest oparta metodyka pracy grupowej w laboratoriach innowacji, która ma na celu doskonalenie decyzji
grupowych. Elementem stanowiącym o przewadze rozwiązań stosowanych
w i-Labie jest odpowiednio skonstruowane oprogramowanie. Po przedstawieniu
zagadnienia uczestnicy zapisują swoje pomysły, późniejsze uwagi i oceny propozycji na monitorze. Pomysły, wszelkie wątpliwości dotyczące propozycji i wyniki
głosowania wyświetlane są na znajdującym się w sali ekranie projekcyjnym. Głównymi zaletami są anonimowość, uczciwość i szybkość, gdyż wyklucza ona pogawędki, ogranicza dygresje i pozwala wszystkim wypowiadać się jednocześnie.

9)
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http://chaber.wikidot.com/blog:3[dostęp 23.04.2014].

Załącznik B
Ćwiczenia typu „icebreaker” – przykłady
Ćwiczenia typu „icebreaker” są użytecznym narzędziem podczas wszystkich zajęć
moderowanych, zwłaszcza w środowisku laboratorium innowacji. Istnieje wiele
rodzajów takich ćwiczeń, mniej lub bardziej odpowiadających specyfice i-Labu.
Poniżej podajemy kilka wybranych i wypróbowanych przykładów, więcej zamieszczonych zostało na stronie internetowej sieci i-Lab Net.
1. Tytuł ćwiczenia: Bingo
Wymagania:
– czas na przygotowanie przed sesją, tj. zebranie informacji od uczestników i sporządzenie „kart bingo”,
– Kserokopie wykazu zebranych informacji,
– kartki i długopisy dla uczestników.
Potrzebny czas: 20 minut.
Instrukcja:
Przed spotkaniem moderator kontaktuje się pocztą elektroniczną z uczestnikami i prosi ich o podanie w mailu zwrotnym jakiegoś ciekawego faktu na
swój temat.
Moderator sporządza następnie tabelę zawierającą wszystkie odpowiedzi
(patrz przykład poniżej).
Moderator zachowuje listę odpowiedzi dla siebie.
W dniu sesji każdy uczestnik otrzymuje egzemplarz tabeli i długopis. Wszyscy mają zadanie nawiązać kontakt i rozmawiać z innymi uczestnikami
w taki sposób, aby dowiedzieć się, który ciekawy fakt kogo dotyczy.
Pierwsza osoba, która zbierze wszystkie odpowiedzi, woła „bingo”.
Można przewidzieć nagrody.
Na koniec moderator odczytuje ciekawy fakt i przedstawia osobę, do której
się on odnosi. Dana osoba może rozwinąć tę informację, jeśli wyrazi takie
życzenie i jeśli czas na to pozwala.
Szczególne zalety:
Świetne zabawa dla zespołów, które dopiero zaczynają się poznawać.
Rodzi dużo energii i zapału i skłania ludzi do rozmów na wiele tematów,
często innych niż te związane z podawanymi faktami.
Obserwując interakcje, moderator poznaje charaktery uczestników sesji.
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Uwaga:
Nie stosować bez zapewnienia dostatecznej rezerwy czasu koniecznej na
przygotowanie. Ćwiczenie najlepiej się sprawdza w zespołach powyżej 10
osób.
Materiał dla uczestników
Otrzymałeś od moderatora tabelę z wykazem różnych ciekawych faktów. Zadaniem twoim jest przypisanie do nich imion osób, których twoim zdaniem dotyczy
dana informacja.
jest rewolwerowcem

uwielbia surowe
ziemniaki

Pradziadkiem tej osoby był Winston
Churchill

hoduje rasowe koty

nigdy nie miała/nie miał
telewizora

Ciotka tej osoby wymyśliła małe,
samoprzylepne karteczki

jest wybitnym pianistą

je tylko owoce

uprawia gigantyczne warzywa

Dla moderatora (z odpowiedziami)
Ta osoba jest
rewolwerowcem

Ta osoba uwielbia surowe
ziemniaki

Pradziadkiem tej osoby był Winston
Churchill

Brian

Rebecca

Charles

Ta osoba hoduje
rasowe koty

Ta osoba nigdy nie miała
telewizora

Ciotka tej osoby wymyśliła małe,
samoprzylepne karteczki

Sheila

Steve

Mike

Ta osoba jest wybitnym
pianistą

Ta osoba je tylko owoce

Ta osoba uprawia gigantyczne
warzywa

Wilf

74

Amy

Daphne

2. Tytuł ćwiczenia: Moja praca
Wymagania: tablica, markery.
Potrzebny czas: 5 minut.
Instrukcja:
Moderator prosi o wyrażenie odpowiedzi na poniższe pytania nie słowami
a rysunkami:
– Gdzie pracujesz?
– Co ci się podoba w swojej pracy?
Po zakończeniu wystarczy napisać swoje imię na górze rysunku.
Następnie każdy analizuje (słowami) swój rysunek.
Szczególne zalety:
Ćwiczenie bardzo wskazane celem uzyskania szerszych informacji o uczestnikach. Często ułatwia to moderatorowi zrozumienie motywacji ludzi
i tego, co sprawia im radość.
Na początku spotkania warto poznać imiona uczestników. Ciekawą alternatywą wobec standardowej listy obecności może być zrobienie zdjęć rysunków uczestników wraz z ich imionami i umieszczenie fotografii jako okładek
raportu z sesji i-Labu.
Uwaga:
Ćwiczenie jest bardziej użyteczne, gdy wszyscy uczestnicy są z tej samej
grupy roboczej.
Nie stosować, gdy wiadomo, że zespół jest naprawdę bardzo niezadowolony i bez motywacji.
Inne uwagi:
Bardzo łatwe, nie potrzeba wielu przygotowań.
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3. Tytuł ćwiczenia: Portrety w workach na śmieci
Wymagania:
– papier,
– worki na śmieci,
– długopisy/ołówki.
Potrzebny czas: około 5 minut.
Instrukcja:
– każdy uczestnik dostaje kawałek papieru, worek na śmieci i długopis lub
ołówek, wkłada papier do worka,
– uczestnicy dzieleni są na pary,
– następnie rysują portret drugiej osoby trzymając rękę z ołówkiem i kartkę papieru w worku,
– portrety prezentowane są wszystkim uczestnikom.
Szczególne zalety:
Uczestnicy nie muszą mieć specjalnych zdolności artystycznych/plastycznych.
Portrety często wyglądają dziecinnie – pomaga to ludziom przenieść się
z powrotem do czasów, kiedy byli bardziej kreatywni.
Ćwiczenie można przeprowadzić zarówno w przestrzeni i-Labu, jak i w części do spędzania przerw (o ile wyposażona jest w stoliki).
4. Tytuł ćwiczenia: Herb szlachecki
Wymagania: tablica, markery.
Potrzebny czas: ok. 15 minut.
Instrukcja:
Uczestnicy rysują na tablicy szlacheckie herby i dzielą je na dwa/trzy/cztery
pola. W każdym polu każdy rysuje lub wpisuje informacje o sobie, np. zalety, hobby, zainteresowania itp. Następnie wszyscy uczestnicy opowiadają
o sobie na podstawie rysunków.
Szczególne zalety:
Pomaga w poznaniu innych uczestników, ponieważ w trakcie opowiadania uczestnicy często koncentrują się na osobistych informacjach, takich jak
hobby, rodzina itd.
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5. Tytuł ćwiczenia: Dokończ zdanie
Wymagania: papier, długopisy, kosz/kapelusz/pudło.
Potrzebny czas: ok. 15 minut.
Instrukcja:
Przed zajęciami moderator powinien zapisać na małych kwałakach papieru
następujące zdania, potem umieścić kartki w koszu/kapeluszu/pudle.
Przykładowe zdania:
1. Zawsze chciałem…..
2. Lubię……….
3. Mogę……
4. Gdybym mógł być kim innym, byłbym………
5. Moim zdaniem kobieta idealna/mężczyzna idealny jest…..
6. Lubię pracować z ludźmi, którzy………..
7. Życie jest ……….
8. Moje 3 życzenia pod adresem złotej rybki…..
9. Marzy mi się…..
10. Chciałem być……
Każdy uczestnik wybiera jedną lub dwie kartki i kończy wybrane zdanie.
Szczególne zalety:
Stworzenie pozytywnej atmosfery grupowej, pomaga ludziom rozluźnić
się, przełamuje bariery.
6. Tytuł ćwiczenia: Zabawa z M&M-sami
Wymagania: M&M-sy lub inne wielokolorowe słodycze/cukierki, miska.
Potrzebny czas: ok. 15 minut.
Instrukcja:
Wsypać M&M-sy lub inne wielokolorowe cukierki do miski. Niech wszyscy
w grupie wezmą sobie z miski, ile tylko chcą. Nikomu nie wolno od razu
zjadać cukierków. W zamian za każdy zabrany M&M-s będą musieli odpowiedzieć na pytanie uzależnione od barwy wylosowanego cukierka. Na
przykład można ustalić system:
– czerwony groszek: ulubione hobby,
– zielony groszek: ulubione jedzenie,
– żółty groszek: ulubione filmy,
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– pomarańczowy groszek: ulubione odwiedzane miejsca,
– brązowy groszek: najbardziej kłopotliwe albo wstydliwe chwile,
– niebieski groszek: blank (można udzielić odpowiedzi na dowolnie wybrany temat).
Można wykazać się kreatywnością i dobrać pytania, które są odpowiednie
dla danej grupy. Moderator wywołuje jakąś barwę i wszyscy obchodzą salę,
udzielając 1 odpowiedzi na każdego M&M-sa. Przykładowo: kiedy ma się
dwa czerwone groszki, trzeba wymienić dwa ulubione hobby. Po udzieleniu informacji z danego koloru można zjeść cukierki. Zabawę należy kontynuować do chwili omówienia wszystkich „kolorystycznych tematów”.
Szczególne zalety:
Prosty sposób na przekazywanie informacji o sobie, bardzo elastyczny
i wszechstronny – do tego (jeśli ktoś lubi słodycze) jaki pyszny!!!
7. Tytuł ćwiczenia: Zabawa ze sznurkami
Wymagania: duży motek wełny lub sznurka, nożyczki.
Potrzebny czas: ok. 15 minut.
Instrukcja:
Ćwiczenie wymaga przygotowań. Należy zakupić motek wełny lub sznurka,
w dowolnym kolorze lub wielobarwny. Pociąć nożyczkami na kawałki różnej długości — od 5 cm do 50 cm.
Po pocięciu całego motka zwinąć wszystkie kawałki w jeden wielki nieuporządkowany kłębek.
Ochotnik wybiera dowolny kawałek sznurka, ciągnie i odplątuje go spomiędzy wszystkich pozostałych kawałków.
Zadaniem uczestnika jest powolne przedstawienie się w trakcie czynności
owijania sznurka wokół wskazującego palca. Najzabawniejszym jest fakt, iż
odcinki sznurka są czasem bardzo długie i niektórzy są zmuszeni do podania wielu szczegółów o sobie. Jest to idealna metoda nakłaniania wszystkich do mówienia.
Szczególne zalety:
Zabawa ze sznurkami przełamuje lody i pozwala rozpocząć rozmowę na
swój własny temat. Prosta zabawa, którą można przystosowywać do swoich
potrzeb.
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Załącznik C
Szczegółowe dane dotyczące wybranych laboratoriów innowacji
Kraj

Miasto

Właściciel

Nazwa i-Labu

Strona internetowa

1. UK

Southend

Uniwersytet
w Essex

i-Lab

http://www.essex.ac.uk/ilabs/

2. UK

Colchester

Uniwersytet
w Essex

i-Lab

http://www.essex.ac.uk/ilabs/

3. Turcja

Istambuł

Okalip

i-Lab

http://www.bcdtr.com/en/

4. Polska

Radom

Instytut
Technologii
Eksploatacji
– PIB

Laboratorium
Innowacji,
Polska

http//ilab2.eu

5. Polska

Rzeszów

Uniwersytet
Rzeszowski

i-Lab

http://www.ilab2.eu/

6. Rumunia Bukareszt

EAHERF

i-Lab

www.uefiscsu.ro/

7. Rumunia Galati

University
of Galati

i-Lab Rumunia,
http://www.ilab2.eu/
Galati

8. UK

Norwich

Uniwersytet
East Anglia

i_lab

https://portal.uea.ac.uk/library/larc/
facilities/ilab

9. UK

Bedford

Uniwersytet
w Bedfordshire

Przestrzeń
Uczenia się
w Bridges

http://www.beds.ac.uk/bridgescetl/
communities/learningspaces

Dresden

The Saxon
Education
Company for
Environmental
Protection
and Chemical
Occupations
Dresden Ltd.
(SBG)

i-Lab Niemcy,
Drezno

http://www.ilab2.eu/

11. Słowenia Ptuj

School Centre
Ptuj

i-Lab Šolski
Center Ptuj,
Słowenia

http://www.ilab2.eu/

12. UK

Reading

Uniwersytet
w Reading

Warsztaty
Innowacji

www.innovationworks.reading.ac.uk

13. UK

StanfordLe-Hope

Hassenbrook
School

i-Lab

www.hassenbrook.org.uk

14. Niemcy

Poczdam

Bundeswehr

Ośrodek
Transformacji

www.zentrum-transformation.
bundeswehr.de

10. Niemcy
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Nazwa i-Labu, strona internetowa
Uniwersytet w Essex – i-Lab w kampusie w Southend
http://www.essex.ac.uk/ilabs/
Nazwa i dane kontaktowe (email, telefon, adres pocztowy)
Business Hub
University of Essex
Southend Campus
Elmer Approach
Southend-on-Sea
Essex
SS1 1LW
T: 01702 328310
F: 01702 328301
E: businesshub@essex.ac.uk
Nazwa właścicieli i-Labu, strona internetowa
Business Hub, kampus w Southend Uniwersytetu w Essex
www.essex.ac.uk/businesshub
Liczba miejsc w i-Labie: 16
Opis oprogramowania
Facilitate.Pro
MindMeister
Opis przestrzeni do spędzania wolnego czasu
– obszerna przestrzeń, która może pomieścić kilka niewielkich grup
– elastyczny układ mebli
– automaty z herbata/kawą
– rzutniki audio-wideo i głośniki
Moderatorzy i-Labu: imiona, nazwiska i cechy wyróżniające (np. specjalistyczna wiedza)
– Julie Jones – Moderator Wiodący i kierownik i-Labu
– Matt Softly – Starszy Moderator i Specjalista Techniczny
Specjalizacja: biegła znajomość oprogramowania do moderowania i audiowizualnej integracji w obrębie i-Labów; Rozwój i-Labów w przyszłości
Kto może korzystać z i-Labu?
Wszyscy, ze szczególnym uwzględnieniem firm sektora prywatnego i publicznego, szkolnictwa i lokalnych stowarzyszeń
Kiedy powstał?
i-Lab I generacji powstał w Princess Caroline House w 2003 roku
i-Lab II generacji powstał w Gateway Building w 2007 roku
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Opis infrastruktury
Business Hub – instytucja powołana dla zapewnienia szerokiej gamy usług mających na celu stworzenie trwałej, prężnej kultury przedsiębiorczości.
Business Incubation Centre – składa się z 20 jednostek różnej wielkości i formy.
Jednostki są modułami biznesowymi do wynajęcia dla nowych rozwijających się
firm, na podstawie elastycznych umów najmu i czynszów.
Specjalne opcje i inne informacje
– panoramiczne „trójwymiarowe” środowisko z 6 rzutnikami NEC,
– sieć bezprzewodowa,
– laptopy z rysikami do pisania na pulpicie.

Nazwa i-Labu, strona internetowa
iLab Colchester
www.essex.ac.uk/iLabs
Imię, nazwisko i dane kontaktowe (email, telefon, adres pocztowy)
University of Essex
Wivenhoe House
Wivenhoe Park
Colchester
Essex
CO4 3SQ
United Kingdom
Hannah McMorran – Kierownik i-Labu
T: 00 44 1206 873163,
E: iLab@essex.ac.uk
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Nazwa właścicieli i-Labu, strona internetowa
University of Essex
www.essex.ac.uk
Liczba miejsc w i-Labie
i-Lab w Colchester został zaprojektowany dla grup do 16 osób. W ramach większych programów organizowano jednak również zajęcia nawet dla 50 osób, przy
specjalistycznej obsłudze ze strony i-Labu.
Opis oprogramowania
– Facilitate.Pro
– Mindmeister
Opis przestrzeni do spędzania wolnego czasu
i-Lab składa się z kilku przestrzeni: do zajęć komputerowych, dyskusji i warsztatów.
W każdej dominuje żywy wystrój, kreatywne narzędzia.
Moderatorzy i-Labu: imiona, nazwiska i cechy wyróżniające (np. specjalistyczna
wiedza)
Stałym pracownikiem i-Labu jest jedynie Kierownik. Poza tym z i-Labem w Colchester współpracuje sieć profesjonalnych trenerów/moderatorów przeszkolonych
w zakresie realizacji sesji i-Lab.
Kto może korzystać?
i-Lab mogą wynajmować zewnętrzne organizacje, jak również studenci i kadra
Uniwersytetu w Essex.
Kiedy powstał?
i-Lab w Colchester powstał w 2004 i rozpoczął oficjalną działalność w roku 2005.
Opis infrastruktury
i-Lab w Colchester mieści się w budynku Constable Building na Uniwersytecie
w Essex. Składa się z przylegających do siebie, profesjonalnie wyposażonych sal
przeznaczonych na spotkania grup do 60 osób, jak również z tzw. atrium dla bardziej nieformalnych spotkań i rozmów. W położonym obok hotelu Wivenhoe House można zorganizować noclegi i kolacje.
Specjalne opcje i inne informacje
I-Lab w Colchester w ciągu trzech lat działania podlegał ciągłej ewolucji.
Aktualnie zapewnia nowoczesną technologię do prezentacji audiowizualnych
oraz dynamiczny, inspirujący i żywy wystrój, który pobudza do innowacyjnego
i kreatywnego myślenia.
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Nazwa i-Labu, strona internetowa
i-Lab w Stambule
www.bcdtr.com
Nazwa i dane kontaktowe (email, telefon, adres pocztowy)
BCD Business Consulting and Development
Şakayikli sok., No.17, 3.Levent, 34330
Istanbul
Osoba do kontaktu: Alper Eliçin
E: aelicin@bcdtr.com
Nazwa właścicieli i-Labu, strona internetowa
Mr.Emre Utkan
Okalip Toplantı Hizmetleri A.Ş
www.okalip.com
Liczba miejsc w i-Labie
Na i-Lab składają się dwa pomieszczenia: dla 20 i dla 8 osób.
Opis oprogramowania
Facilitate.Pro
Opis przestrzeni do spędzania wolnego czasu
– obszerna przestrzeń, z której mogą korzystać uczestnicy sesji i-Lab,
– herbata, kawa,
– kącik relaksacyjny (automaty do gier).
Moderatorzy i-Labu: imiona, nazwiska i cechy wyróżniające (np. specjalistyczna
wiedza)
Zehra Eliçin – Moderator, konsultant w zakresie zarządzania i szkoleń,
Alper Eliçin – Moderator, konsultant w zakresie zarządzania i szkoleń,
Emre Utkan – Współmoderator, zwłaszcza w zakresie użycia Facilitate.com
Kto może korzystać?
Wszyscy, zwłaszcza firmy zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.
Kiedy powstał?
i-Lab powstał w drugiej połowie 2007 roku. Eksploatacja rozpoczęła się w ramach
pilotażowych sesji, które miały miejsce na początku roku 2008.
Specjalne opcje i inne informacje
– przenośne stoły: układ modułowy,
– bezprzewodowy dostęp do Internetu ,
– kącik kawowy,
– układ rzutników zdalnie sterowanych,
– przenośny ekran,
– hi-fi,
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–
–
–
–

automatyczne wzywanie pomocy,
klimatyzacja,
oznakowana droga przeciwpożarowa,
szafka z praktycznymi pudłami na rysunki, klocki lego i inne gadżety, rekwizyty itp.

Nazwa i-Labu, strona internetowa
Laboratorium Innowacji, Polska
http://ilab2.eu
Nazwa i dane kontaktowe (email, telefon, adres pocztowy)
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
T: 0048 48 3606819
F: 0048 48 3644765
E: instytut@itee.radom.pl
www.itee.radom.pl
Nazwa właścicieli i-Labu, strona internetowa
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
www.itee.radom.pl
Liczba miejsc w i-Labie
Pierwotnie radomski i-Lab zaprojektowany dla 9 osób. Jak wykazała praktyka, przy
szczególnym zaangażowaniu moderatorów, laboratorium może przyjąć znacznie
większe grupy uczestników.
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Opis oprogramowania
Virtual Brainstorm (VBS)
Opis przestrzeni do spędzania wolnego czasu
– duże pomieszczenie do spędzania przerw stylizowane jest na dno morza
(akwarium, żywe ryby, rośliny wodne, motywy morskie, piasek, muszle,
dźwięki szumu wody itp.),
– elastyczny układ mebli,
– kącik kawowy.
Moderatorzy i-Labu: imiona, nazwiska i cechy wyróżniające (np. specjalistyczna
wiedza)
Katarzyna Skoczylas – Moderator sesji i-Lab,
Joanna Łabędzka – Moderator sesji i-Lab,
Tomasz Sułkowski – Moderator sesji i-Lab (wsparcie techniczne).
Kto może korzystać?
Radomski i-Lab jest otwarty dla wszystkich, a zwłaszcza dla:
a) kadry Instytutu,
b) placówek edukacyjnych, prywatnych i publicznych instytucji biznesowych,
naukowo-badawczych i samorządowych.
Kiedy powstał?
Laboratorium innowacji w Radomiu było jednym z trzech powstałych
w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Kompetencji dla Laboratoriów Innowacji. Jego organizacja rozpoczęła się w 2007 roku. Zainaugurowało swoją działalność w czerwcu 2008 kilkoma sesjami testowymi dla pracowników Instytutu.
Opis infrastruktury
Pierwsze polskie laboratorium innowacyjności mieści się w głównym budynku
Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Laboratorium to stanowi
kompleks kilku wydzielonych pomieszczeń: główna przestrzeń i-Labu, przestrzeń
do spędzania przerw (tzw. relaksacyjna), dwie standardowe sale seminaryjne oraz
pomieszczenie do konsumpcji (w przypadku sesji wielogodzinnych lub kilkudniowych).
Wszyscy użytkownicy i-Labu mogą ponadto korzystać z pomocy innych działów
i zespołów Instytutu np. Wydziału Organizacji i Promocji (w tym biblioteki, Wydawnictwa Naukowego), Zespołu Strategii Innowacyjnych, Zespołu Technologii Informatycznych oraz potencjału naukowego ekspertów i instytucji współpracujących
z Instytutem.
Specjalne opcje i inne informacje
Zgodnie z ogólną specyfikacją wymogów dotyczących organizacji laboratoriów
innowacji, i-Lab w Radomiu jest niezwykłym miejscem o niecodziennym wystroju,
pobudzającym i inspirującym do kreatywnego myślenia.
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Założeniem polskiego laboratorium jest wykorzystanie koncepcji innowacyjności
i metodologii pracy w i-Labie oraz jego potencjału w realizacji innych działaniach
podejmowanych przez Instytut. Laboratorium zostanie oddane do użytku między innymi sieci przedsiębiorstw zbudowanej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
„Equal” – Polskiej Sieci Współpracy i Innowacyjności Mikroprzedsiębiorstw.

Nazwa i-Labu, strona internetowa
i-Lab
http://ilab2.eu
Nazwa i dane kontaktowe (email, telefon, adres pocztowy)
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
ul. Prof. S. Pigonia 1
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
Nazwa właścicieli i-Labu, strona internetowa
Uniwersytet Rzeszowski
www.ur.edu.pl
Liczba miejsc w i-Labie
Laboratorium zostało zaprojektowane dla 12 osób.
Opis oprogramowania
VirtualBrainstorm (VBS)
Opis przestrzeni do spędzania wolnego czasu
Duży pokój wyposażony w stoły, sofy, pufy, fotele, ekspres do kawy, tablice do
zapisywania pomysłów.
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Moderatorzy i-Labu: imiona, nazwiska i cechy wyróżniające (np. specjalistyczna
wiedza)
Agnieszka Długosz – Moderator sesji i-Lab,
Anna Koziorowska – Moderator sesji i-Lab,
Aleksander Piecuch – Moderator sesji i-Lab,
Waldemar Furmanek – Moderator sesji i-Lab,
Arkadiusz Nisztuk – Moderator sesji i-Lab (wsparcie techniczne),
Piotr Ziemba – Moderator sesji i-Lab (wsparcie techniczne).
Kto może korzystać?
Uczniowie, nauczyciele, studenci różnych kierunków studiów, przedsiębiorcy.
Kiedy powstał?
Laboratorium innowacji powstało jako jedno z czterech w ramach projektu Laboratoria innowacji dla zapewnienia jakości kształcenia zawodowego (i-Lab2). Pierwsza
sesja w i-Lab odbyła się w maju 2014 r.
Opis infrastruktury
i-Lab mieści się na Uniwersytecie Rzeszowskim przy ulicy Pigonia w Rzeszowie.
Laboratorium składa się z dwóch oddzielnych pomieszczeń: jedno zostało wyposażone w komputery, projektor, drukarki, drugie to pokój relaksacyjny wykorzystywany również do pracy grupowej. I-Lab wyposażony został ponadto niezbędne
gry edukacyjne wykorzystywane podczas etapu zbierania pomysłów podczas
sesji. Uczestnicy sesji mogą ponadto korzystać z ekspresu do kawy i najbliższego
otoczenia wokół laboratorium.
Specjalne opcje i inne informacje
Laboratorium innowacji jest miejscem spotkań, dyskusji i sesji pobudzających
twórcze myślenie. Wykorzystuje koncepcję innowacyjnej metodyki prowadzenia
zajęć, może być wykorzystywany do pracy z uczniami, przedsiębiorcami lub być
wykorzystany w procesach zarządzania Uniwersytetem. Laboratorium może być
udostępnione zarówno uczniom szkolnictwa zawodowego, nauczycielom, jak
również pracownikom przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach stref ekonomicznych.

87

Nazwa i-Labu, strona internetowa
Laboratorium Innowacyjności w Rumunii (Laboratorul de Inovare din Romania)
www.i-lab.ro
Imię, nazwisko i i dane kontaktowe (email, telefon, adres pocztowy)
Bld. Schitu Magureanu, Nr. 1, Etaj 3,
Bucharest, Romania; l
Osoba kontaktowa Luciana Bratu
T: 004 021 307 19 35 ;
E: luciana.bratu@uefiscsu.ro
Nazwa właścicieli i-Labu, strona internetowa
UEFISCSU – Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare (EAHERF – Agencja Wykonawcza ds. Finansowania
Szkolnictwa Wyższego i Badań),
www.uefiscsu.ro,
www.cncsis.ro
Liczba miejsc w i-Labie: 8–10
Opis oprogramowania
Facilitate.Pro
Opis przestrzeni do spędzania wolnego czasu
Trzy połączone z sobą sale spotkań z wystrojem opartym na motywach dżungli.
Moderatorzy i-Labu: imiona, nazwiska i cechy wyróżniające (np. specjalistyczna
wiedza)
– Enaru Maria Luiza – PR/marketing,
– Nicolaescu Marius Dorian – IT,
– Bratu Luciana – zarządzanie projektem.
Kto może korzystać?
Z laboratorium mogą korzystać przedstawiciele:
– sektora publicznego i prywatnego,
– organizacji pozarządowych,
– uczelni wyższych.
Kiedy powstał?
W 2008 r.
Opis infrastruktury
Położenie i-Labu w centrum miasta.

88

Nazwa i-Labu, strona internetowa
i-Lab Rumunia, Galati
http://www.ilab2.eu/
Imię, nazwisko i i dane kontaktowe (email, telefon, adres pocztowy)
Nazwa: University Dunarea de Jos of Galati
Adres: ul. Domneasca 47
Miasto: Galati
Kraj: Rumunia
Nr tel.: (+40) 236 460 182
Strona internetowa: http://www.ugal.ro
Osoba do kontaktu: Adina Cocu
adina.cocu@ugal.ro
Nazwa właścicieli i-Labu, strona internetowa
Wydział Automatyki, Informatyki, Inżynierii Elektrycznej oraz Elektroniki
http://aciee.ugal.ro
Liczba miejsc w i-Labie:
W i-Labie mieści się dziesięć stanowisk komputerowych, ale laboratorium może
pomieścić do 15 osób.
Opis oprogramowania:
Virtual Brainstorming Software (VBS) stymuluje wymianę myśli i współpracę aplikacji pomiędzy uczestnikami procesu burzy mózgów.
Opis przestrzeni do spędzania wolnego czasu
– duże pomieszczenie do relaksu ozdobione na wzór piaszczystej plaży w delcie
rzeki Danube (sugestywna fototapeta, kolor biały/beżowy/jasnozielony, żywe
rośliny, ozdobne miski z piaskiem i muszlami),
– meble modułowe do swobodnej aranżacji wnętrza,
– wygodna kanapa i pufy,
– stół kawowy/szafka,
– sprzęt audio-wideo do projekcji rozbudowany z obszaru komputerowego.
Moderatorzy i-Labu:
Emilia Pecheanu,
Adina Cocu,
Mihai Vlase.
Kto może korzystać?
Laboratorium i-Lab jest dostępne dla:
– pracowników wewnętrznych oraz studentów,
– osób z zewnątrz pochodzących z instytucji państwowych lub prywatnych,
szkół, firm.
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Kiedy powstał?
W roku 2014 w ramach projektu Laboratorium Innowacji finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, program Leonardo da Vinci: Uczenie się przez całe życie.
Opis infrastruktury
Laboratorium i-Lab znajduje się w jednym z budynków wydziału na terenie kampusu
uczelni. Użytkownicy i-Labu mogą korzystać z całej infrastruktury technicznej Wydziału
Informatyki. Pracownicy Wydziału służą swoim doświadczeniem w celu wsparcia płynnego przebiegu sesji burzy mózgów prowadzonych w laboratorium.
Specjalne opcje i inne informacje
Zgodnie z ogólnymi specyfikacjami systemu i-Lab laboratorium innowacji w Galati ma specjalnie zaprojektowaną przestrzeń, która zachęca do twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Ideą i-Labu jest utworzenie specjalnego miejsca,
w którym grupy i zespoły mogą badać i poszerzać horyzonty swojego myślenia,
wychodząc poza standardowe założenia i ograniczenia.
Kolejną cechą i-Labu jest aplikacja internetowa działająca jako grupa społeczna
– sieć społecznościowa. Poza nią oferta laboratorium obejmuje techniki facylitacyjne, które mogą służyć do zarządzania procesem twórczym, umożliwiając
uczestnikom maksymalne wykorzystanie ich pomysłów. Elementy i-Labu współpracują ze sobą, pozwalając użytkownikom na odblokowanie ich umiejętności
i potencjału w zakresie znajdowania możliwych do zastosowania rozwiązań.

Nazwa i-Labu, strona internetowa
Learning and Resources Centre- UEA’s Innovation Lab (i-Lab)
https://portal.uea.ac.uk/library/larc/facilities/ilab
Imię, nazwisko i dane kontaktowe (email, telefon, adres pocztowy)
UEA i-Lab
Learning and Resources Centre
Floor 02, Library
University of East Anglia
Norwich
NR4 7TJ
Gurpreet Gill – kierownik i-Labu
E: g.gill@uea.ac.uk, larc@uea.ac.uk
T: 0044 01603 592951
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Nazwa właścicieli i-Labu, strona internetowa
Uniwersytet East Anglia.
Liczba miejsc w i-Labie: 12.
Opis oprogramowania
– GroupSystems,
– Faciliate.Pro
Opis przestrzeni do spędzania wolnego czasu
i-Lab mieści się w ośrodku dla kadry i pracowników naukowych Learning and Resources Centre (LaRC). Pomieszczenie do spędzania przerw pozwala na przyjęcie
16 osób.
Moderatorzy i-Labu: imiona, nazwiska i cechy wyróżniające (np. specjalistyczna
wiedza)
Wszyscy wymienieni moderatorzy są zatrudnieni w Centre for Staff and Educational Development:
– Gurpreet Gill – Dział Rozwoju Kadry,
– Paul Levy – szef Centre for Staff and Educational Development,
– Steve Oldfield – Dział Rozwoju Kadry,
Wymienieni moderatorzy specjalizują się między innymi w: badaniach naukowych, twórczym rozwiązywaniu problemów, strategicznym planowaniu, rozwoju zarządzania, ogólnym rozwoju osobowym i zawodowym.
Jeśli wymaga tego sytuacja, w i-Labie mogą zostać zaangażowani inni, zewnętrzni moderatorzy.
Kto może korzystać?
UEA i-Lab przeznaczony jest przede wszystkim do użytku wewnętrznego, dla kadry i pracowników naukowych, choć jest również otwarty dla osób z zewnątrz.
Klienci zewnętrzni pochodzą najczęściej z sektora publicznego i innych instytucji
edukacyjnych.
Kiedy powstał?
W 2001 r.

Nazwa i-Labu, strona internetowa
C Space (Creative Space – Przestrzeń Kreatywna)
http://www.beds.ac.uk/bridgescetl/communities/learningspaces
Imię, nazwisko i dane kontaktowe (email, telefon, adres pocztowy)
Bridges CETL,
University of Bedfordshire,
Park Square,
Luton,
Bedfordshire,
LU1 3JU
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Osoba do kontaktów: Mark Atlay,
T: 0044 01582 489133
E: mark.atlay@beds.ac.uk
Nazwa właścicieli i-Labu, strona internetowa
Bridges CETL, http://www.beds.ac.uk/bridgescetl
Liczba miejsc w i-Labie: 25–30.
Opis oprogramowania
Facilitate.Pro
Opis przestrzeni do spędzania wolnego czasu
F-space, zwana także Przestrzenią Formalna, jest „salą obrad”, która może służyć też
do organizacji seminariów, wykładów w małych grupach, spotkań, prezentacji lub
niewielkich konferencji.
S-space, zwana także Przestrzenią Wspólnego Uczenia Się, ma za zadanie zwiększać zaangażowanie uczącego się poprzez zastosowanie swobodnego otoczenia.
Miejsce wykorzystywane jest również podczas dni otwartych uczelni i wydziału,
kameralnych spotkań i obiadów z udziałem studentów lub kadry.
Moderatorzy i-Labu: imiona, nazwiska i cechy wyróżniające (np. specjalistyczna
wiedza)
– Maja Jankowska – pracownik naukowy CETL, maja.jankowska@beds.ac.uk,
– David Pike – Dział Rozwoju Kadry, david.pike@beds.ac.uk
Moderatorzy szczególnie sprawnie posługują się zainstalowanym oprogramowaniem komputerowym.
Kto może korzystać?
Z laboratorium mogą korzystać pracownicy uczelni, studenci członkowie Zrzeszenia Studentów, lokalna społeczność, firmy i inne instytucje partnerskie.

Kiedy powstał?
Wrzesień 2005 r.
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Nazwa i-Labu:
i-Lab Niemcy, Drezno
Nazwa i dane kontaktowe (email, telefon, adres pocztowy)
Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical Occupations Dresden Ltd. (SBG Dresden)
Gutenbergstraße 6
01307 Drezno
Nr tel.: 0049351444560
Nr faks: 00493514445612
www.sbg-dresden.de
Osoba do kontaktu: Jens Hofmann
j.hofmann@sbgdd.de
Liczba miejsc w i-Labie
i-Lab może pomieścić 10 lub więcej osób, w zależności od wymogów sesji.
Opis oprogramowania
Virtual Brainstorming (VBS).
Opis przestrzeni do spędzania wolnego czasu
Jeden pokój do relaksu wyposażony w kanapy i stoliki. Ściany zostały pomalowane w motywy lasu.
Moderatorzy i-Labu: imiona, nazwiska i cechy wyróżniające (np. specjalistyczna
wiedza)
Jens Hofmann – Facilitator i-Labu,
Anne Berger – Facilitator i-Labu,
Anke Menning – Facilitator i-Labu,
Thomas Mönch – pomoc techniczna.
Kto może korzystać?
Trenerzy i stażyści w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego firmy SBG
(tj. laboranci laboratorium chemicznego, biologicznego i fizycznego), w zakresie rozwoju nowych idei, usprawnienia procesów itp. Uczący się jeszcze, młodzi
przedsiębiorcy z współpracujący z SGB rozwiązywania problemów związanych
z funkcjonowaniem firmy.
Kiedy powstał?
Przełom 2013/2014 roku, w ramach projektu Leonardo da Vinci „Laboratoria Innowacji dla zapewnienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego” (i-Lab2).
Opis infrastruktury
i-Lab mieści się w budynku dydaktycznym SBG, w dwóch pomieszczeniach. Część
relaksacyjna i najbliższe otoczenie i-Labu zostały zaaranżowane w sposób przypominający las. i-Lab jest wyposażony w laptopy i tablety umożliwiające zachowanie pewnej swobody podczas generowania pomysłów. W zależności od wiel93

kości grupy łatwo wyposażyć przestrzeń w dodatkowe laptopy. Pomieszczenia,
meble oraz wyposażenie techniczne stanowią integralną przestrzeń wpływającą
na twórcze myślenie i kreatywność.

Nazwa i-Labu, strona internetowa
i-Lab Šolski Center Ptuj, Słowenia
http://www.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=196
Nazwa i dane kontaktowe (email, telefon, adres pocztowy)
Šolski Center Ptuj / School Centre Ptuj
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
Słowenia
Nr tel.: +386 (0)2 787 17 00
Nr faks: +386 (0)2 787 17 11
info@scptuj.si
http://www.scptuj.si/
Osoba do kontaktu: Darja Harb
darja.harb@scptuj.si
Nazwa właścicieli i-Labu, strona internetowa
Šolski Center Ptuj
http://www.scptuj.si/
Liczba miejsc w i-Labie
i-Lab został zaprojektowany dla 10 osób.
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Opis oprogramowania
Virtual Brainstorming (VBS).
Opis przestrzeni do spędzania wolnego czasu
Ściany pomalowano na kolor jasnożółty, urozmaicają je fototapetami w zielonych
odcieniach. W pomieszczeniu znajdują się kolorowe wygodne siedzenia, pudła
z akcesoriami dydaktycznymi, sprzęt do projekcji audio-wideo.
Moderatorzy i-Labu: imiona, nazwiska i cechy wyróżniające (np. specjalistyczna
wiedza)
Mirjana Šeruga – Facilitator i-Labu,
Milan Bukšek – pomoc techniczna.
Kto może korzystać?
i-Lab jest dostępny w strukturach wewnętrznych dla pracowników i uczniów/studentów Centrum Edukacji Ptuj.
Kiedy powstał?
Pod koniec 2013 roku, w ramach projektu Leonardo da Vinci „Laboratoria Innowacji dla zapewnienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego” (i-Lab2).
Opis infrastruktury
Laboratorium innowacji znajduje się w głównym budynku szkoły zawodowej Centrum Edukacji Ptuj. Na laboratorium przeznaczone zostały dwa sąsiadujące ze sobą
pomieszczenia wyposażone zgodnie z ideą i-Labu: komputery, projektory multimedialne, suchościeralne tablice, gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne. W przygotowaniu jest kolejne pomieszczenie dla studentów w Centrum Szkoleniowym (MIC)
Centrum Edukacji Ptuj, w którym mogą rozwijać swoje pomysły na własna firmę.
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