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Dragi cititori,
Sunteți invitați să descoperiți o soluție inovatoare – iLab (Innovation
Laboratory) – și să descoperiți potențialul și resursele acesteia în Europa.
Dacă citiți acest Ghid, probabil aparțineți unui grup de entuziaști ai ideii i-Lab
sau ați aflat despre principiile de funcționare și aplicabilitatea acestuia.
–
–
–
–

Ghidul de bune practici ajută la:
Înțelegerea ideii principale a i-Lab și aprecierea potențialului acestuia,
Folosirea într-un mod eficient a i-Lab,
“Să fiți atrași” de ideea -iLab,
Proiectarea și crearea unui i-Lab propriu.

Ediția I a Ghidului a fost dezvoltată și publicată în 2008 de către partenerii
proiectului european Leonardo da Vinci: European i-Lab Competences Development
Programme.
Cooperarea instituțiilor educaționale din Marea Britanie, Polonia, Grecia, România
și Turcia, coordonate de Universitatea din Essex, a avut ca scop dezvoltarea și
promovarea folosirii i-Lab în toată Europa. Proiectul, care s-a desfășurat pe durata
a doi ani, a fost un succes deoarece și-a atins scopul, iar efectele folosirii lui se văd
și după terminarea perioadei de finanțare din partea Comisiei Europene. În cadrul
proiectului, s-au dezvoltat trei laboratoare de inovare care sunt folosite până astăzi
(din Polonia, Turcia și România)
Institutul pentru Tehnologii Durabile ITeE-PIB din Radom, Polonia, folosidu-se
de experiența câștigată în cadrul proiectul menționat mai sus, a preluat inițiativa
dezvoltării în continuare a unei astfel de tehnologii inovatoare cum este i-Lab.
Universitatea din Rzeszow (Polonia), Universitatea Dunărea de Jos (România),
Societatea „Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical
Occupations Dresden Ltd.” (SBG, Germania), Centrul școlar Ptuj (Slovenia) sunt noii
participanți din cadrul parteneriatul pentru dezvoltarea i-Lab2. În 2012, a fost
propusă o cerere pentru un nou proiect în cadrul programul Leonardo da Vinci
(Transfer de Inovație). Scopul noului proiect a fost de a obține fonduri europene
pentru punerea în aplicare a unui proiect internațional intitulat Laboratoarele de
inovare pentru asigurarea calității în Educație și Formare Continuă (The Innovation
Laboratories for the Quality Assurance of Vocational Education and Training- i-Lab2).
Potrivit titlului menționat, aplicarea laboratoarelor de inovare în procesele de
dezvoltare a educației și formării profesionale de calitate a constituit ideea unui
5

nou angajament internațional. În cadrul proiectului, soluția inovatoare a i-Lab a
fost transferată către noi țări europene și aplicată în zona învățământului continuu
și profesional. Ca rezultat al cooperării de doi ani a instituțiilor partenere, au fost
dezvoltate alte patru laboratoare. Resursele acestora au fost puse în aplicare în
sesiuni pilot din România, Slovenia, Germania și Polonia. Rezultatele implementării
pilot constituie unul dintre elementele care completează și îmbogățesc resursele
Ghidului de bune practici.
În plus, o realizare extrem de importantă o constituie dezvoltarea de către
echipa ITeE-PIB a unui software original “Virtual Brainstorming” (VBS). Acesta este
o soluție alternativă la software-ul american Facilitate.pro folosit anterior în i-Lab.
Funcționalitățile software a VBS sunt ajustate strict la metodologia de lucru întrun laborator de inovare. Traducerea interfeței sale în cadrul proiectului i-Lab2, în
limbile engleză, slovenă, română și germană, a crescut semnificativ capacitatea de
popularizare a i-Lab și folosirea acestuia în procesele de perfecționare continuă
de-a lungul vieții din țările europene.
Parteneriatele ambelor proiecte au garantat, la nivel cultural și profesional,
multitudinea de abordări și utilizarea noilor concepte și a resurselor laboratoarelor
de inovare în procesul de inovare. În plus, aceste parteneriate au contribuit la
popularizarea geografică în cadrul Comunității Europene.
Vă dorim o lectură interesantă care să vă inspire în folosirea laboratoarelor
de inovare. Sperăm că veți aplica cu succes ideile i-Lab si că le veți populariza și
promova.
Partenerii proiectului i-Lab2
October 2014
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Introducere
Deși s-a făcut un efort în a pregăti Ghidul astfel încât să se urmărească
succesiunea logică a dezvoltării și implementării i-Lab, documentul poate fi parcurs
în orice secvență, iar diferitele fragmente pot fi citite separat. Acestă Introducere
vă ajută să găsiți subiectele pe care le considerați în mod deosebit interesante.
1.
2.
3.
4.
5.

Ghidul este organizat în următoarele părți:
Conceptul de laborator de inovare
Unde poate fi aplicat i-Lab?
Moderatorul i-Lab
Pachetele software folosite într-o sesiune i-Lab
Rețeaua de laboratoare la nivel european
5.1. European i-Lab Competences Development Programme (i-Lab1),
2006–2009
5.2. The Innovation Laboratories for the quality assurance of vocational education and training (i-Lab2), 2012–2014

Conceptul de laborator de inovare
Prima secțiune a acestui ghid explică rolul și ideea din spatele conceptului
i-Lab: un centru inovativ și stimulant proiectat pentru a transporta utilizatorii din
mediul zilnic obișnuit într-un spațiu inedit care încurajează gândirea creativă și
rezolvarea problemelor. Fiecare laborator este o combinație de trei elemente:
– un spațiu dedicat, care furnizează ambianța potrivită,
– instrumente software care permit munca în echipă,
– un moderator care știe să utilizeze facilitățile spațiului și ale softului pentru a
susține grupurile ce folosesc iLab-ul.
Secțiunea mai explică și cum s-a născut ideea de i-Lab, identificând o parte
din beneficiile pe care acesta le generează.
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Unde poate fi aplicat i-lab?
Secțiunea a doua furnizează un rezumat al modului în care poate fi utilizat
i-Lab-ul, precum și o serie de studii de caz.
Aceste studii de caz demonstrează câteva aplicații ale i-Lab și scot în evidență
motivul utilității sale pentru aceste tipuri de reuniuni: arătând cât de mult se poate
realiza într-un timp scurt.

Moderatorul i-Lab
Funcția moderatorului i-Lab necesită nu numai competențe „convenționale”
de facilitator, dar și capacitatea de a folosi la maxim oportunitățile
oferite de i-Lab. Proiectul a definit competențele necesare (exprimate
ca standard de competență) și, pe baza acestora, a dezvoltat programul
de formare de moderatori. Secțiunea a patra prezintă ambele elemente.
Printre realizările de excepție ale parteneriatul proiectului i-Lab se numără
și cursul de formare dezvoltat, care este un curs experimental realizat
în laboratorul de inovare prin metoda „învățare prin practică” și care
demonstrează tehnici aplicate efectiv în cursul sesiunilor-i Lab reale. Programul
de instruire a fost deja aplicat la pregătirea unui alt grup de moderatori.
În afara proiectului, cursul i-Lab pentru moderatori este folosit de unele instituții
partenere (Essex University din Marea Britanie sau BCD din Turcia), în scopuri
comerciale.

Pachetele software folosite într-o sesiune i-Lab
Software-ul constituie a treia componentă a conceptului de laborator de
inovare. Pachetele software sunt descrise în secțiunea a cincea care cuprinde și
informații cu privire la funcțiile pe care software-ul i-Lab trebuie să le aibă, precum
și exemple de soluții IT aplicate în funcționarea laboratorului de inovare.

Rețeaua de laboratoare la nivel european
Ultima secțiune prezintă pe scurt șapte instituții care au contribuit
semnificativ la dezvoltarea laboratoarelor de inovare din Europa. Acest capitol

8

include o descriere a două proiecte realizate în cadrul programului Leonardo da
Vinci:
1. European i-Lab Competences Development Programme (i-Lab1), UK/06/B/F/
PP/162-564 (2006–2008)
2. The Innovation Laboratories for the Quality Assurance of Vocational Education
and Training (i-Lab2) 2012-1-PL1-LEO05-27430 (2012–2013).
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1. Conceptul de laborator de inovare
Jolanta Religa, Katarzyna Skoczylas
Ce este un iLab?
Un iLab (laborator de inovație) este un centru inovativ și stimulant menit să
transporte utilizatorii din mediul obișnuit zilnic, într-un spațiu inedit ce încurajează
gândirea creativă și rezolvarea problemelor.
iLab-urile sunt perfecte pentru munca în echipă care presupune planificare
strategică, soluționarea conflictelor, schimbări organizaționale, zile de relaxare,
realizarea unor hărți mentale (mind mapping), stabilirea unor acorduri, consultații,
grupuri de aprofundare, instruire... și multe altele!
Istoria iLab-urilor
Conceptul de iLab este bazat pe un model creat de Grupul Pentru Viitor și
Inovație al Poștei Regale, din localitatea Rugby, Marea Britanie. Ideea a apărut în
1997 și a fost pusă în practică în anul 2000 odată cu punerea în folosință a centrului
de lucru aparținând Poștei Regale.
Scopul inițial al iLab-ului era să realizeze simularea unor situații în scopul
includerii unor factori noi și potențial destabilizatori în planificările organizatorice
pentru a ajuta echipele de conducere să găsească soluții la posibile situații viitoare.
Însă, în cadrul acestui proces a devenit evident faptul că interacțiunile din cadrul
grupurilor implicate erau foarte eficiente în crearea relațiilor de echipă, mărind
deschiderea și încrederea între membri, încurajând gândirea creativă comună.
Așadar, ideea de iLab a evoluat, ajungând să semnifice un spațiu special în
care grupurile și echipele își pot explora și extinde gândirea dincolo de limitele
normale impuse de supoziții și limitări.
În ce mod este un iLab diferit?
Conceptul de iLab conține trei componente strâns legate:
– mediul
– tehnologiile
– tehnicile de facilitare
11

Un iLab este creat într-un așa mod, încât participanții simt că se adună să
lucreze împreună într-un spațiu dedicat, care este complet diferit față de mediul
lor obișnuit de lucru. Trăsăturile care îl caracterizează sunt confidențialitatea, multe
medii de lucru, pereți pe care se poate scrie și diverse tehnologii de înregistrare și
prelucrare a gândurilor și a ideilor, și nu în ultimul rând, un design interior distinctiv.
Programe software performante și ușor de utilizat permit participarea
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anonimă, discuția rapidă, colaborarea, votul și crearea de rapoarte care în final
nu numai că ușurează procesul generării ideilor, dar și măresc valoarea procesului
inovativ. Alte caracteristici tehnologice cum ar fi controlul asupra luminilor
aspectul video-auditiv îmbogățesc posibilitățile unei sesiuni în iLab.
Facilitarea este cea de a treia componentă gândită astfel încât să creeze
magia iLab‑ului, atât prin utilizarea ambianței și a tehnologiilor, cât și a dinamicilor
de grup și a altor tehnici, cu scopul coordonării procesului creativ astfel încât
participanții să își pună în valoare la maxim ideile.
Aceste aspecte ale iLab-ului conlucrează sinergic, permițând utilizatorilor
să-și descătușeze abilitățile și potențialul, pentru a găsi soluții aplicabile. Chiar
și numai designul viu și inspirator este de ajuns să-i facă pe participanți să uite
legăturile cu mediul obișnuit de muncă și să-i facă să se simtă ca în copilărie, plini
de o creativitate debordantă.
Un iLab poate fi decorat în multe moduri diferite pentru a crea un mediu viu,
inspirator și creativ.
Tehnologia
Unul dintre numeroasele instrumente care facilitează lucrul în comun este
un software special care oferă multe beneficii:
– Grupul nu trebuie să se oprească pentru a-și consemna ideile deoarece
programul software ajută la înregistrarea gândurilor și planurilor pe măsură
ce ele sunt formulate. Evaluarea rapidă a ideilor îi ajută să-și expansioneze
gândirea și le oferă timpul necesar pentru a evalua și a se decide asupra
acțiunilor necesare.
– Utilizarea programului software poate fi complet anonimă. Aceasta permite
participanților să-și împărtășească ideile în mod onest și deschis, eliminând
orice ierarhie și prudența care se regăsesc uneori în cadrul întrunirilor
tradiționale.
– Permite ca un număr mare de idei să fie generate, împărtășite și înregistrate
într-o scurtă perioadă de timp.
Utilizarea regulată a iLab-ului poate încuraja oamenii să încerce abordări
complet noi și să-și pună tipuri de întrebări diferite.
Tehnici de coordonare
Coordonarea unei sesiuni de inovare constituie al treilea element care vizează
stimularea procesului de generare de idei prin utilizarea mediului, a tehnologiei și
a dinamicii de lucru în grup.
Un moderator competent asigură, în cadrul sesiunilor-i Lab, eficiența
și succesul în realizarea acestora de către grup. Tehnicile aplicate stimulează
13

deschiderea participanților, creativitatea, precum și permite grupului să obțină
rezultate adecvate pentru aplicarea practică.
În afară de planificarea și conducerea sesiunii, moderatorul pregătește
raportul final privind sesiunea i-Lab, inclusiv lista de idei prezentate și fotografii
ale panourilor cu materialele folosite sau create în timpul sesiunii. În acest fel,
utilizatorul obține o înregistrare ilustrată a realizărilor.
Elementele i-Lab menționate sunt complementare; combinarea acestora
permite utilizatorilor să își „elibereze” abilitățile și potențialul creativ, în scopul
de a găsi soluții relevante pentru o problemă propusă. Designul interior al
laboratorului – care evocă energie și inspirație – permite utilizatorilor să întrerupă
legătura acestora cu mediul lor de lucru tipic și să îi poarte în perioada copilăriei,
când (după cum arată cercetările) potențialul creativ uman este mai mare.
Moduri de utilizare a unui iLab
Punctul forte al iLab-ului este abordarea certă și unică asupra gândirii creative
și inovative care are numeroase aplicații.
Laboaratoarele i-Lab constituie spații flexibile, care pot fi folosite de către
diferite tipuri de organizații și instituții. Intreprinderile (de la companii mici la
companii mari sau corporații internaționale), organizațiile educaționale publice și
instituțiile de învățământ (inclusiv universități), precum și organizațiile de caritate,
pot folosi cu succes potențialul și avantajul oferit de laboratoarele de stimulare a
creativității i-Lab.
Laboratoarele de inovare constituie un suport pentru lucrul în echipă,
inclusiv, pentru a rezolva probleme în domeniul planificării (de exemplu, scenarii
de acțiune), managementului (de exemplu, al schimbărilor, conflicte, proiecte),
dezvoltării (de exemplu, a strategiilor, produselor, serviciilor), hărților de tip
mindmap, organizarea de consultări sau grupuri de lucru, instruire și multe altele.
În plus, i-Lab este util la integrarea grupurilor eterogene, de exemplu la locul
de muncă în cadrul instituțiilor care angajează personal din medii culturale diferite,
în timpul punerii în aplicare a proiectelor internaționale, consultărilor sociale și al
sesiunilor cu participarea membrilor diferitelor organizații de sprijin a afacerilor.
Un mediu intensiv
iLab-ul este un spațiu extrem de pozitiv unde se pot întâmpla multe și
numeroase rezultate pot fi obținute într-un timp foarte redus. De exemplu
o sesiune de jumătate de zi în iLab a arătat în mod constant că poate fi echivalată
ca rezultate cu o întrunire “tradițională” de o zi. O sesiune de o oră în iLab generează
mai multe idei și produce mai multe rezultate decât o întrunire săptămânală
obișnuită.
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iLab-ul poate însufleți o conferință tradițională, prin crearea unor sesiuni
scurte pentru grupuri restrânse din delegația principală. O sesiune de două zile
în iLab poate genera un volum de rezultate în mod dramatic mai mare decât
cel obținut în mai multe săptămâni de întruniri tradiționale, de exemplu într-o
sesiune din 2008 la iLab‑ul din Colchester între reprezentanți ai școlilor locale s-a
elaborat un centru educațional complet nou – incluzând indicații arhitecturale,
conceptul și conținutul clădirii, planurile etajelor, modurile de utilizare, nevoile de
funcționare. Grupul a fost uimit să realizeze cât de departe au ajuns și ce au reușit
să obțină în iLab într-un timp total de 12 ore, pe parcursul a două zile.
În anexele Ghidului de Bună Practică sunt prezentate o serie de studii de caz
cu clienți reali care au folosit iLab-ul. Mai jos sunt menționate câteva comentarii
care surprind impresiile clienților în urma sesiunilor avute în iLab:
“Rezultatul sesiunii iLab mi-a depășit cele mai fantastice așteptări! Ceea ce în mod
normal ar fi luat o lună de întruniri a fost obținut într-o singură zi extrem de plăcută”.
“A fost un mediu ambiant extraordinar care a susținut brainstorming-ul și
împărtășirea ideilor cu colegii intr-un proiect de aprofundare. Folosirea calculatoarelor
pentru a strânge opiniile grupului a fost excelentă. iLab-ul furnizează oportunități mari
pentru generarea ideilor și a opiniilor”.
“Locul, utilitățile și facilitarea au fost cauza unei zile extrem de motivantă. Am
fost încântați de gradul în care mediul ambiant al iLab-ului ne-a stimulat creativitatea
și ne-a ajutat să ne unim forțele. Raportul dumneavoastră final a fost de asemenea
foarte clar, succint și prompt”.
“M-am gândit să vă scriu câteva rânduri despre reușita sesiunii de ieri. Toată
lumea a remarcat cât de mult le-a plăcut și cât de multe au realizat. Coordonatorul
a fost excelent și a direcționat sesiunea în mod perfect pentru nevoile noastre”.
“iLab-ul este un spațiu inspirant și plăcut în care să-ți petreci timpul. Este
o experiență aproape copilărească în care renunți la orice preconcepții despre ce crezi
că ar trebui să faci, luând totul de la zero”.
“iLab-ul a permis unui grup de persoane provenind din medii extrem de diferite,
având puncte de vedere foarte diferite, să se reunească într-un mediu neoficial pentru
a discuta diverse opțiuni, înțelegând totodată mediile de proveniență ale celorlalți. În
acest mod, s-a câștigat foarte mult timp iar atmosfera a fost extrem de plăcută”.
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2. Unde poate fi aplicat i-Lab?
Katarzyna Skoczylas
Partenerii de proiect și-au folosit experiența personală acumulată în decursul
amenajării iLab-urilor în cele patru țări foarte diferite pentru a formula o serie de
sfaturi utile celor care intenționează să-și construiască un iLab.

2.1. Mediul ambiant
Caracteristici de bază
Inovația necesită creativitate și inspirație care sunt produsul minții
subconștiente, deși ele pot fi încurajate conștient prin crearea unui mediu
ambiant potrivit. Un iLab trebuie să fie (pe lângă alte lucruri) un spațiu unde
oamenii să se simtă liberi, în siguranță, fără să fie distrași de exterior și departe
de constrângerile existente în mediul obișnuit de lucru. Pentru ca oamenii să se
simtă liberi astfel încât să aibă cu ușurință idei noi, ei trebuie să se poată mișca
liber și să nu fie distrași de obstacole cum ar fi partiții, pereți interiori, coloane sau
mobilier voluminos.

1. Aranjamentul interior:
a. Capacitatea
Numărul optim de persoane pentru o sesiune iLab este între 8 și 20. O capacitate mai mare de 20 poate fi însă mai viabilă în scop comercial.
b. Spațiul liber
Coloanele ar trebui să fie evitate pentru a nu obstrucționa spațiul liber și pentru
a permite vizibilitatea în întreaga cameră.
c. Abilitatea de a sub-diviza spațiul
pentru iLab-uri mari, uși interioare pot fi folosite pentru a crea diferite spații.
Pentru camerele mai mici, panouri sau draperii pot fi folosite în același scop.
d. Aranjamente libere sau neobișnuite
Un iLab ar trebui să creeze un mediu ambiant unic. În acest scop, forma camerei ar trebui să fie în mod ideal neconvențională, de exemplu, prin eliminarea punctului focal din fața camerei care se găsește în mod normal în sălile
tradiționale de întrunire. Acest lucru poate fi realizat, de exemplu, prin crearea
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unui spațiu oval sau eliptic, în schimbul dreptunghiului obișnuit. Dacă bugetul
sau spațiul disponibil nu permit o cameră fără colțuri se pot face anumite compromisuri. Pentru un iLab cu colțuri, senzația că există o față a camerei poate fi
evitată prin utilizarea creativă a mobilierului.
e. Spațiul de relaxare
Pe lângă spațiul de lucru principal trebuie să existe un spațiu dedicat pentru
activități diferite, socializare și relaxare. Acesta poate fi folosit pentru acțiuni
de spargere a gheții și trebuie sa creeze un sentiment de libertate interioară
și de ușurință în mișcare. În mod ideal el ar trebui să se afle chiar lângă iLab-ul
propriu-zis.

2. Atmosfera:
a. Culoarea
Camera ar trebui să fie în mod substanțial diferită de mediul obișnuit de lucru al participanților. Decorul poate fi folosit pentru a diminua inhibițiile
subconștientului, hrănindu-l cu o serie largă de metafore care să nască idei noi,
descătușând astfel creativitatea interioară. De exemplu el poate radia plin de
tinerețe și prospețime pentru a aminti în mod subconștient participanților de
copilăria lipsită de inhibiții. Aceasta se poate obține prin utilizarea culorilor intense și îndrăznețe (cunoscute ca stimulatoare ale creativității), diverse texturi,
sau poate fi proiectat cu o anumită temă (ex. laboratorul de cercetare al unei
nave spațiale sau al unui submarin). Conceptul se poate extinde și în designul
obiectelor folosite în laborator, cum ar fi cănile de cafea, creioanele, pixurile,
etc. La modul esențial, stilul trebuie să promoveze creativitatea și inovația.
b. Mobilierul 			
iLab-ul trebuie să poată fi utilizat de grupuri cu număr de persoane variat. Sesiunea poate necesita diverse aranjamente de stat jos, cum ar fi în grupuri sau
pe rânduri. Calculatoarele sunt folosite aproape în toate sesiunile, motiv pentru
care mesele special concepute pentru lucrul cu calculatorul sunt de preferat.
Utilizarea laptop-urilor și a tabletelor constituie un avantaj suplimentar. Este
preferabil ca mobilierul să aibă mai multe tipuri de huse și/sau să poată fi aranjat în diverse configurații. Aceasta va permite operatorilor iLab-ului să modifice
atmosfera camerei cu un cost minim, schimbând husele, sau mutând mobilierul în diverse poziții. Aceasta este o abordare excelentă pentru a impresiona
clienții care folosesc de mai multe ori iLab-ul.
– mese modulare, care nu au formă pătrată care pot fi unite pentru a forma
o masă rotundă pentru calculatoare,
– flexibilitate asigurată de mobilierul redus în greutate, ușor de mutat,
– culori intense și îndrăznețe,
– confort și ergonomie,
– diferit de mediul obișnuit de lucru.
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c. Accesorii/Jucării
Jucării care declanșează creativitatea, cum ar fi creioane colorate, hârtie colorată de decupat și jocuri precum „Șerpi și scări” ar trebui să se afle în special în
spațiul de relaxare. Recuzite pentru a juca diferite roluri sunt de asemenea de
dorit.

3. Utilităţile:
a. Table de scris, fixe sau flexibile
tablele ar trebui puse de jur împrejurul camerei pentru a putea scrie pe ele sau
pentru a lipi pe ele note adezive.
Acest lucru poate fi realizat prin vopsirea sau prin acoperirea majorităţii pereţilor cu material plastic, sau prin aranjarea unui număr suficient de table de scris
de jur împrejurul camerei. Este indicat să se creeze cât mai multe suprafeţe de
acest fel.
b. Ventilaţia
Încălzirea, răcirea, circulaţia şi dezumidificarea adecvată a aerului sunt esenţiale. Aerul condiţionat trebuie să fie silenţios pentru a evita orice interferenţă
care ar putea afecta calitatea comunicării şi a gândirii creative. Scopul este de a
crea un mediu confortabil şi fără elemente care ar putea distrage atenţia.
c. Materialul tipărit (ziare/reviste)
În timpul sesiunilor din iLab, participanţii pot dori să parcurgă reviste vechi în
căutare de idei care să-i inspire și care folosite drept metafore îi vor asista în
procesul creativ și în cel al gândirii inovative.
d. Spaţiul de depozitare
spaţii de depozitare şi/sau dulapuri cu rafturi înalte şi adânci şi cu sertare sunt
indicate pentru depozitarea hârtiei şi a altor obiecte de papetărie, folosite în
timpul sesiunilor iLab. Materialele folosite în sesiunile anterioare pot fi de asemenea stocate aici. Capacitatea de stocare ar trebui să fie similară cu cea a
unui camere de birouri obişnuită. Sertare portabile şi cutii de depozitare sunt
foarte utile pentru a prezenta participanţilor instrumente, jucării sau jocuri noi
şi pentru a le strânge după terminarea sesiunii.
Spaţiul de depozitare flexibil şi mobil ajută de asemenea la varierea spaţiului şi
a mediului ambiant.

4. Ospitalitatea/cateringul:
a. Răcoritoarele – Participanţii ar trebui să poată bea ceaiuri şi cafea etc. În acest
scop ar trebui să existe un spaţiu situat lângă iLab şi lângă camera de relaxare,
în care să se găsească aceste băuturi precum şi alte răcoritoare care să accesibile în timpul sesiunii.
b. Mâncarea – Pentru sesiunile care durează toată ziua este de dorit să existe o
zonă de catering proprie.
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c. Toaletele – Toaletele laboratorului ar trebui să fie aproape pentru acces rapid şi
uşor.

5. Izolarea contra distragerii atenţiei
Distragerea atenției datorată factorilor externi trebuie să fie diminuată cât mai
mult posibil. În funcție de amplasamentul iLab-ului, ar putea fi necesare izolarea fonică
și folosirea unor draperii. Camera de relaxare ar trebui să aibă, pe cât posibil, lumină
naturală pentru a contrabalansa lumina artificială din iLab. Perioade îndelungate sub
influența luminii artificiale pot afecta capacitatea de concentrare.

6. Accesiblitatea (fizică/senzorială)
Accesul la iLab, la camera de relaxare și la toate celelalte utilități ar trebui să fie
proiectat pe cât posibil având în vedere și necesitățile persoanelor cu dizabilități,
în conformitate cu legislația națională. iLab-urile pot permite participarea
persoanelor cu dizabilități la acțiuni care în mod normal le-ar fi accesibile.

7. Ușile
Ușile au o funcție importantă în iLab, deoarece ele creează senzația
pătrunderii într-un mediu special. Efectul psihologic al închiderii ușilor ar trebui să
le dea participanților din iLab sentimentul că sunt izolați de mediul lor obișnuit și
de activitatea lor zilnică obișnuită.
Pentru a diminua interferențele, ușile pot fi ținute încuiate în timpul sesiunilor,
accesul din afară fiind controlat prin utilizarea, de exemplu, de cartele electronice
sau chei. Acest lucru este important din motive de siguranță și securitate.

8. Respectarea regulamentelor
Trebuie să fie respectate regulile și regulamentele referitoare la standardele
de sănătate, siguranță și incendii precum și cele legate de dizabilități și discriminare.
Acestea vor fi diferite în funcție de țara unde se află iLab-ul, însă există câteva
elemente de bază:
– semne de ieșire
– stingătoare de incendiu în locuri vizibile și ușor accesibile
– absența obiectelor ascuțite în zona intrărilor și a ieșirilor

Caracteristici dezirabile
1. Iluminatul:
a. Abilitatea de a ajusta intensitatea luminii. Aceasta ajută la modificarea percepției
participanților asupra orei curente și astfel poate influența indirect nivelul lor
energetic.
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b. Flexibilitatea – abilitatea de a modifica intensitatea luminii în diverse zone în
funcție de preferințe.
c. Abilitatea de a sincroniza efectele luminoase cu muzica.

2. Muzica:
a. Abilitatea de a fi folosită în iLab.
b. Înregistrări instrumentale (CD-uri, MP3-uri etc.).

3. Acces la lumina naturală
În camera de relaxare, participanții ar trebui să aibă, în mod ideal, acces la lumina naturală.

4. Intrare frapantă

		

Un efect luminos ar putea fi folosit la intrare pentru a crea sentimentul
pătrunderii într-un spațiu special (ex. o navetă spațială).

5. Capacitatea de modificare
Participanții care revin în iLab ar trebui să experimenteze schimbări în
aranjamentul interior. Acest lucru poate fi cu ușurință obținut prin folosirea unor
huse interschimbabile pentru mobilier. Este preferabil ca interiorul iLab-ului să fie
radical schimbat o dată la 2–3 ani deși cu ajutorul huselor care se pot schimba etc.,
această perioadă poate fi extinsă cu încă 1–2 ani.

6. Abilitatea de a restricționa accesul la internet/telefon
Comunicațiile externe ar trebui limitate pe cât de mult posibil, excepție
făcând tele-conferințele sau video-conferințele. Pentru a micșora interferența
externă, utilizarea telefoanelor mobile trebuie să fie restricționată dacă e posibil.
Accesul internet ar trebui restricționat din același motiv.

7. Aranjamentul scaunelor pentru grupuri
Este indicată formarea unor insule grupând locuri pentru 3–5 persoane. Nu
trebuie să existe o față a camerei pentru a accentua ideea că acest spațiu este
diferit de camerele convenționale. În mod ideal oamenii nu ar trebui să poată
vedea monitoarele celorlalți atunci când sunt la locul lor – aceasta contribuind la
sentimentul de anonimitate și încurajează siguranța de sine.

8. Aparat de fotografiat
Având un aparat de fotografiat digital oferă posibilitatea de a poza tablele de
scris, alte activități și produse. Aceste fotografii pot fi integrate în raport. Acestea
sunt utile pentru fotografierea graficelor, diagramelor mari și listelor.
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2.2. Aspecte adiționale
1. Anonimitatea
În timpul sesiunilor iLab, mai ales cele în care se țin ședințe de brainstorming,
participanții preferă de obicei ca ideile lor să rămână anonime. Acest aspect
este de obicei esențial pentru succesul acțiunii. Coordonatorul trebuie să fie
confidențial, în timp ce contribuie la astfel de sesiuni. Programele software utilizate
ca instrumente în timpul sesiunilor trebuie să fie selectate ținând cont de acest
fapt. Din fericire aproape toate produsele create în acest scop au caracteristici
care fac posibilă menținerea unei anonimități totale sau parțiale (Anonimitatea
totală presupune ca nici coordonatorul să nu știe cui îi aparține o anumită idee.
Anonimitatea parțială permite coordonatorului să știe acest lucru. În ambele
cazuri însă, ceilalți participanți nu cunosc sursa unei anumite idei.).

2. Notițe adezive
Notițele adezive sau alte asemenea instrumente pot fi folosite pe larg, pentru
a vota sau pentru a propune noi idei, etc.

3. Jucării/accesorii/recuzite
Procesul gândirii creative poate fi obositor pentru participanți. Jucăriile,
accesoriile și recuzitele nu numai că ajută la reîmprospătarea abilității de a genera
idei creative, dar pot furniza și noi metafore care să nască idei noi. O mare varietate
de jucării, accesorii etc. ar trebui să fie plasate din abundență atât în iLab, cât și în
camera de relaxare. Aceste accesorii pot avea sigla iLab-ului.
–
–
–
–
–
–
–
–

Exemplele includ:
obiecte de papetărie,
lego,
puzzle-uri simple,
jocuri - ex. șerpi și scări, jenga,
păpuși de pus pe mână,
articole de îmbrăcăminte extravagante,
animale de jucărie,
instrumente muzicale.

4. Pregătirea continuă a coordonatorilor
În iLab ar trebui să se realizeze pregătirea inițială precum și continuarea
dezvoltării profesionale a coordonatorilor în scopul deprinderii abilităților și
aprofundării tehnicilor necesare operării în cadrul acestui sistem, acțiune care va fi
susținută prin intermediul rețelei iLab. Calitatea rezultatelor sesiunilor iLab va fi în
raport direct cu gradul de pregătire al coordonatorului
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5. Susținerea rețelei coordonatorilor
În mod ideal, fiecare iLab ar trebui să aibă câțiva coordonatori proprii.
Însă pot exista coordonatori individuali care să lucreze cu mai multe iLab-uri.
Coordonatorii ar trebui aibă posibilitatea de a-și oferi serviciile prin intermediul
rețelei iLab.

6. Procesul rezervării
Rezervarea unui iLab nu este un simplu act de rezervare ca pentru o acțiune
oarecare. iLab-ul nu este o simplă cameră și deci nu poate fi închiriat ca o sală de
întrunire obișnuită. O sesiune iLab ar trebui să fie planificată printr-o întâlnire între
coordonator și client pentru a înțelege obiectivele.
–
–
–
–
–
–

Procesul ar trebui să decurgă în modul următor:
întrebări,
discutarea obiectivelor,
stabilirea agendei de lucru,
recapitularea împreună cu clientul,
amendamente,
susținerea sesiunii.

Pentru o sesiune de o zi în iLab, coordonatorul se poate aștepta să dedice
jumătate de zi planificării.

7. Realizarea raportului
După terminarea sesiunii, un raport este pregătit pentru client. În acest
scop:
– Ar trebui făcute fotografii pentru a prezenta rezultatul fiecărei etape, cum ar fi
proiectarea unui concept sau produs, orice schiță, textul de pe tablele de scris, etc.
– Informațiile procesate de soft (sugestii, rezultatele voturilor, etc.) ar trebui
scoase la imprimantă și ținute în dosare pentru utilizări ulterioare.
– Lista participanților trebuie de asemenea scoasă la imprimantă.
Pregătirea unui raport pentru o sesiune de o zi poate necesita încă o jumătate
de zi.

8. Abilitatea de a funcționa fără ajutorul tehnologiei
O sesiune reușită în iLab se poate baza foarte mult pe tehnologie și de aceea
accesul la suportul tehnic este foarte important.
Coordonatorul și iLab-ul ar trebui însă să-și poată îndeplini rolurile chiar și
fără ajutorul programului software, dacă este necesar. Opțiuni de rezervă cum ar fi
folosirea tablelor de scris, notițelor adezive sau alte opțiuni ar trebui să fie utilizate
în aceste situații.
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9. Coordonatorul trebuie să poată utiliza cu mare ușurință echipamentele
Deși activitatea în iLab tinde să se bazeze pe tehnologie (calculatoare,
proiectoare, iluminat, etc.) aceasta ar trebui să fie ușor de controlat, astfel încât
coordonatorul să se poată concentra asupra altor aspecte ale sesiunii.

2.3. Tehnologia
Echipamente obligatorii
Toată tehnologia folosită în iLab trebuie să fie ușor de folosit chiar și pentru
participanții cu abilități limitate.

1. Calculatoare
Într-un iLab, fiecare participant, coordonatorul și asistentul lui sunt echipați
cu PC‑uri obișnuite, pe care rulează programe software special concepute pentru
sesiunile iLab. Acest software ușurează realizarea multor activități cum ar fi
brainstorming-ul, acțiuni ale grupurilor de aprofundare, etc.
Programele software pentru activități de birou nu sunt obligatorii dar
oferă beneficii. Softuri de procesare a textelor sunt necesare pentru a realiza și
îmbunătăți formatul raporturilor. Un microfon și căști sunt de asemenea esențiale
pentru contactul în exterior atunci când acest lucru este necesar. O cameră web
poate fi utilă pentru conferințe video.

2. Sursă de alimentare neîntreruptibilă
Sursele de alimentare neîntreruptibile trebuie să fie o parte integrantă a
infrastructurii de bază în special în țările unde alimentarea cu energie electrică nu
este sigură. Sunt utile atât în cazul în care alimentarea cu electricitate se întrerupe,
cât și în cazul unei fluctuații de tensiune care poate afecta echipamentele.

3. Conexiuni stabile la internet
Deoarece unele programe software au nevoie de conexiune internet pentru
a funcționa și a nevoii de a accesa anumite site-uri web în timpul sesiunilor iLab,
stabilitatea accesului la internet este un factor extrem de important.

4. Videoproiector și ecran
Un videoproiector digital este necesar pentru a proiecta pe un ecran sau pe
o tablă de scris albă, rezultatele programului de facilitare. Astfel toți participanții
pot vedea simultan rezultatele muncii lor și pot discuta pe marginea lor. Ei
pot de asemenea vizualiza aceste rezultate pe propriile lor monitoare. În plus
videoproiectorul și ecranul pot fi folosite pentru a prezenta imagini și scurte
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filmulețe pentru stimula gândirea creativă. Dacă bugetul permite pot fi folosite
ecrane cu plasmă. Dacă este posibil, este indicat să se utilizeze mai multe
videoproiectoare și ecrane în încăpere pentru a preîntâmpina sentimentul de a fi
într-o sală de clasă sau faptul că există o față a camerei.

5. Camere digitale
Camerele digitale sunt piese esențiale ale echipamentului din iLab. Ele
sunt folosite pentru poza notițele sau schițele și orice rezultat sau model obținut
în timpul sesiunilor iLab. Alternativa este de a utiliza sisteme de fotografiere
costisitoare, care pot fi instalate pe șine care se extindă către toate zonele cu table
de scris. Acest echipament poate copia imaginile și le poate scoate la imprimantă
dacă e nevoie.

6. Imprimantă
Accesul la o imprimantă aflată în iLab este necesar. Imprimanta trebuie să
fie destul de rapidă pentru a produce copii pentru toți participanții și pentru
coordonator într-un timp rezonabil. O imprimantă color este de dorit, dar nu
esențială.

Echipamente dezirabile
7. Monitoare cu plasmă
Monitoare cu plasmă pot fi utilizate pentru a accentua sentimentul că iLab-ul
este un mediu cu tehnologie avansată, însă ele sunt doar substitute costisitoare
pentru videoproiectoarele și ecranele standard.

8. Sistem audio
Un sistem audio este necesar pentru a asculta muzică sau alte sunete
ambientale, precum și sunete legate de prezentări, filme și DVD-uri. Sunetul
sporește controlul mediului având un efect stimulant și liniștitor.

9. Funcționalitate multi-site
Anumite programe software pentru iLab funcționează pe internet și permit
mai multor iLab-uri să lucreze la unison. Chiar și numai din acest motiv ar fi indicat
să existe facilități telefonice și pentru teleconferințe. Folosirea VoIP-ului este
preferabilă telefoniei standard deoarece reduce costurile implicate. Telefoanele și
VoIP-ul au și alte întrebuințări atât în timpul sesiunilor iLab cât și atunci când sala
este folosită în alte scopuri. Această caracteristică este utilă în special instituțiilor
cu birouri situate în diferite locații din țară sau chiar din lume.
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Skype este cel mai popular program VoIP. Funcționalitățile sale sunt mai
diverse și mai sigure în comparație cu alte produse similare.

10. Rețea Wi-Fi
Rețelele Wi-Fi sunt ieftine și ușor de instalat. Ele rezolvă o serie de probleme
practice în aranjarea, modificarea și mutarea unui iLab. O rețea Wi-Fi este esențială
atunci când un iLab este construit în ideea portabilității și mobilității. Deși nu este
o condiție necesară a unui iLab, ea este foarte utilă și rentabilă. Rețeaua Wi-Fi
reduce numărul de cabluri necesare amenajării iLab-ului și mărește flexibilitatea
în folosirea spațiului liber. Însă conexiunile Wi-Fi au tendința să nu fie la fel de
sigure ca cele prin cablu. Aspectele de securitate trebuie să fie considerate în cazul
folosirii rețelelor Wi-Fi.

11. Laptopuri și tablete
Laptopurile și tabletele sunt folosite adeseori în iLab. Deși sunt mult mai
scumpe decât calculatoarele obișnuite, ele ajută la crearea unui mediu înalt
tehnologic ceea ce este un beneficiu pentru un iLab. Ele sunt în mod special utile
în iLab-urile de tip modular. Tabletele sunt chiar mai eficiente în crearea mediului
tehnologic de ultimă oră. Alte beneficii ale tabletelor pot fi stabilite pe măsură ce
utilizarea lor se va extinde.

12. Scanere și fotocopiatoare
Scanerele și fotocopiatoarele sunt prezente în aproape toate birourile.
Accesul la aceste instrumente este util pentru copierea și salvarea documentelor
și a altor materiale ce sunt create în timpul unei sesiuni.
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3. Moderatorul i-Lab
Jolanta Religa
3.1. Introducere
Coordonatorul iLab-ului este mai mult decât un coordonator obișnuit,
deoarece rolul lui este mult mai complex. El au nevoie de o gamă mai largă
de competențe: experiență în folosirea mediului, programelor software și a
tehnologiei specifice iLab‑ului și înțelegerea conceptelor din spatele lor.
Coordonatorul iLab-ului:
– stabilește modul de desfășurare a sesiunii pentru a profita la maxim de utilitățile
disponibile,
– conduce sesiunea folosind o gamă largă de tehnici specifice mediului unic al
iLab-ului,
– realizează un raport final al sesiunii.
În cadrul proiectului Parteneriatul de Dezvoltare al iLab-ului au fost
identificate competențele necesare unui coordonator de iLab și a fost conceput
un curs de pregătire adecvat.
Operarea efectivă a unui iLab reunește abilități care se găsesc în mod obișnuit
în două tipuri de activități: coordonator și tehnician IT. Practica arată că aceste
două roluri pot fi combinate și îndeplinite de o singură persoană, deși este posibilă
și cooperarea în echipă a două persoane cu abilități complementare.
Acest proiect a urmărit să definească doar competențele suplimentare,
specifice conducerii sesiunilor în iLab – nu specifică competențele de bază ale
unui coordonator obișnuit și ale unui tehnician IT, deoarece acest lucru a fost
deja realizat de alții. Pe de altă parte, nu trebuie să pierdem din vedere că echipa
coordonatoare a iLab-ului va conduce ședințele de brainstorming și procesul
decizional, gestionând totodată programele software și echipamentele fizice.
Un obiectiv major al proiectului a fost de a dezvolta un program de instruire
inițială a coordonatorilor iLab. Programul de specializare are la bază dobândirea
competenței și depinde atât de identificarea corectă a competențelor necesare
într-un iLab cât și de dezvoltarea unui nou standard profesional. Standardul este
util nu numai pentru dezvoltarea unui program de studiu dar este de asemenea
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o metodă utilă pentru evaluarea și certificarea performanțelor unei persoane care
și-a dezvoltat competențele necesare în mod neoficial prin experiență directă.

3.2. Funcțiile, activitățile și competențele coordonatorului
La baza acestei abordări se află ideea potrivit căreia competența este o
măsură a nivelului de performanță la locul de muncă în funcție de un anumit
standard. Se referă nu numai la abilitatea de a utiliza cunoștințe, abilități și atitudini
adecvate pentru a obține rezultatele dorite, dar include totodată abilitatea de a
lucra eficient în diferite situații și medii și de a folosi diverse tehnologii.
Performanța celui care învață este evaluată în funcție de standardul
profesional:
– înainte de a începe pregătirea pentru a determina ce competențe există și care
sunt cele care trebuie însușite (evaluare de diagnostic),
– în mod repetat în decursul perioadei de pregătire pentru a determina progresul și aspectele care trebuie aprofundate (evaluare formativă),
– la sfârșitul pregătirii pentru a se certifica însușirea competentelor (evaluare de
ansamblu).
Deoarece standardele profesionale se referă la performanță, testarea trebuie
să țină cont atât de abilitățile practice, cât și de cunoașterea teoretică necesară unei
bune performanțe. În plus, evaluarea trebuie să urmărească îndeaproape modul
în care cunoașterea și înțelegerea sunt combinate și puse eficient în practică la
locul de muncă.
O analiză funcțională trebuie făcută pentru a obține datele pe care să se
bazeze standardul profesional. Cei care dezvoltă standardul trebuie să obțină
detalii specifice despre funcțiile realizate în cadrul profesiei. În analiza ocupației de
coordonator iLab, au fost parcurse trei stagii importante:
– definirea ocupației,
– identificarea funcțiilor majore,
– realizarea unei analize a abilităților.		
Informații extinse și precise despre abilitățile necesare coordonatorilor iLabului ar fi putut fi obținute printr-un proces de analiză a profesiei într-o manieră
rațională și constructivă. Deoarece tehnica principală de analiză a unei profesii
este realizarea unui interviu structurat cu un grup de persoane care au respectiva
profesie, echipa formată în cadrul proiectului a hotărât aplicarea ei, intervievând
coordonatorii iLab, implicați de asemenea în proiect.
În prima etapă a fost organizat un interviu de grup pentru a identifica
funcțiile îndeplinite de coordonatorii iLab-ului, de la abordarea clientului și oferirea
serviciilor, până la administrarea iLab-ului și a bugetului implicat.
În urma unei întruniri față în față cu un număr de coordonatori experimentați,
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urmată de o discuție online, a fost elaborată o listă vastă de abilități și funcții
necesare unui coordonator iLab.
Au fost identificate următoarele funcții:
A. Funcții profesionale:
1) Elaborarea sesiunilor din iLab,
2) Coordonarea sesiunilor iLab,
3) Familiarizarea participanților cu mediul iLab-ului și ghidarea acestora în
timpul sesiunilor.
B. Funcții administrative:
4) Stabilirea bugetului și rezolvarea problemelor financiare,
5) Rezolvarea problemelor administrative,
6) Reclama serviciilor oferite de iLab.			
C. Funcții tehnice:
7) Operarea echipamentelor și programelor software,
8) Soluționarea problemelor tehnice.
Prin intermediul acestei liste au fost identificate trei roluri:
– coordonator iLab,
– tehnician IT,
– manager iLab.
În mod evident aceste trei roluri au atribute comune, dar este clar că cel de
coordonator și cel de tehnician IT sunt cruciale în operarea iLab-ului și necesită
competențe foarte specifice, pe când managerul necesită doar competențe
manageriale și de marketing, presupunând doar cunoașterea generală a funcțiilor
iLab-ului. În consecință acest proiect acordă atenție în special primelor două roluri,
reunite după cum s-a discutat mai devreme sub numele de „coordonator de iLab”:
Următoarea analiză profesională pentru un coordonator de iLab a rezultat în
urma interviului față-în-față:
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Activități potrivite pentru
grupul țintă și pentru
scopul sesiunii

Selectarea jocurilor și a
activităților de grup

Gama de materiale și
echipamente selectate
pentru sesiunea
respectivă

Înțelegerea necesităților
de implementare

Pregătirea materialelor și a
echipamentelor

Asigurarea pregătirii
corespunzătoare a celor
care vor conduce sesiunea

Planificarea activităților

Identificarea nevoilor și
scopurilor clienților

Rezultate, standarde de
calitate

Strângerea informațiilor
despre clienți și despre
nevoile lor (despre
subiectele care vor fi
abordate)

Sarcini, proceduri

Funcția 1: Elaborarea sesiunilor din iLab

Dinamici de grup

Activități/jocuri de grup

Cunoașterea mediului

Cunoștințe
Comunicare (scrisă și verbala)
Spirit de atenție
Asocierea informațiilor
Ascultarea activă
Amenajarea mediului pentru
stimularea gândirii creative
Adaptarea la nevoile clientului

Abilități

Discreție/Încredere
Atenție
Entuziasm
Creativitate
Flexibilitate
Încredere în sine

Atitudini
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Idei produse de
participanți

Utilizarea constructivă
a ideilor generate de
participanți

Acțiunea coerentă a
participanților ca un
grup unitar

Rezultatele obținute
și acceptate de
participanți

Raport realistic

Brainstorming

Stimularea obținerii de
rezultate

Direcționarea cursului
evenimentelor către
atingerea scopurilor
dorite

Raporturi asupra
rezultatelor sesiunilor

Rezultate, standarde de
calitate

Facilitarea generării de
idei

Sarcini, proceduri

Funcția 2: Coordonarea sesiunilor iLab

Tehnici de realizare de
rapoarte

Tehnici de coordonare
Dinamici de grup
Limbajul trupului

Cunoștințe

Comunicare scrisă și verbală
Capacitate de sinteză

Capacitate de conducere
Capacitatea de a pune întrebări
Conceptualizare
Gândire sistemică
Înțelegerea comunicării non-verbale
Abilitate de a inspira
Ascultarea activă
Inițierea de conversații
Furnizarea de opinii
Depășirea blocajelor
Menținerea discuțiilor pe făgașul
dorit
Abilitatea de a îndruma grupul într-o
direcție pozitivă
Abilitatea de a ajuta grupul să
extragă soluții pentru o anumită
problemă
Folosirea adecvată a spațiului și a
timpului

Abilități

Corectitudine
Obiectivitate
Claritate

Încredere
Control de sine
Controlul activității de grup
Versatilitate
Empatie
Capacitate de a încuraja
Integritate personală
Obiectivitate
Concentrare asupra
scopului

Atitudini
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Rezultate, standarde de
calitate

Familiarizarea și confortul
clienților

Materiale și echipamente
la locul potrivit gata să fie
folosite

Grupul pregătit să
participe cu încredere
la sesiune, în deplină
siguranță

Grupul pregătit să
participe activ la sesiune

Sarcini, proceduri

Prezentarea mediului
ambiant

Aranjarea spațiului

Informarea asupra
utilităților, regulilor de
bază și regulilor de prim
ajutor

Pregătirea grupului prin
activități de spargere a
gheții

Funcția 3: Prezentarea iLab-ului și ghidarea participanților

Cunoașterea mediului
ambiant
Informații categorizate
despre client
Tehnici de spargere a
gheții
Acceptarea de către
participanți a regulilor de
comportament potrivit

Cunoștințe
Comunicarea scrisă și verbală
Asocierea informațiilor
Ascultarea activă
Abilități de coordonare
Motivație
Spirit de atenție
Utilizarea tehnicilor și a
echipamentului necesar

Abilități

Entuziasm
Flexibilitate
Creativitate
Sensibilitate
Încredere în sine
Demn de încredere
Sens al umorului
Farmec

Atitudini
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Rezultate, standarde de
calitate

Menținerea funcționalității
echipamentelor

Repararea problemelor
tehnice

Identificarea cauzelor
problemelor tehnice

Funcția 5: Soluționare problemelor tehnice

Asistarea participanților în
utilizarea tehnologiei

Participarea activă la
sesiunile iLab

Contribuirea la punerea în
practică a sesiunilor iLab

Operarea programelor
software specifice iLabului

Sarcini, proceduri

Funcția 4: Coordonarea tehnologiei

Cunoștințe legate de
tehnologiile folosite în
iLab
Cunoștințe despre
modul de folosire a
echipamentelor
Cauzele problemelor
Reguli OHS

Program software de
facilitare

Cunoștințe

Operarea echipamentelor

Abilități extinse legate de
calculatoare
Lucrul în echipă

Abilități

Atenție
Responsabilitate
Grija față de participanți

Disponibilitate
Empatie
Atenție distributivă
Putere de concentrare
Axare pe obținerea rezultatului

Atitudini

O a doua rundă de strângere de informații a fost realizată prin intermediul
programului software FacilitatePro în care a fost deschisă o sesiune specială, iar
participanții s-au axat asupra fiecărui aspect. Toți membrii proiectului s-au conectat
când le-a fost convenabil și au contribuit la completarea imaginii coordonatorului
iLab.
În final în urma unei noi sesiuni on-line echipa proiectului a strâns informații
noi care să permită evaluarea activității coordonatorilor iLab

3.3. Standardele profesionale ale coordonatorului iLab
Datele extrase din analiza profesională nu formează ele însele standardul
profesional. Informațiile colectate despre funcțiile și abilitățile majore împreună
cu datele legate de activitate, atitudini, cunoștințe și proceduri au constituit baza
pentru standardul profesional al unui coordonator iLab.
Formatul standardului profesional furnizează informații despre student,
instructor și expert. Standardul definește ceea ce o persoană trebuie să știe
pentru a activa bine în rolul respectiv și reprezintă o bază pentru calificare.
Datorită numărului redus de coordonatori iLab din prezent și datorită faptului că
țările partenere din proiect au diferite sisteme de calificare ce fac dificilă crearea
unei metode unice pentru certificarea competenței, echipa proiectului a decis să
permită fiecărui partener să folosească standardul profesional iLab în concordanță
cu regulile specifice țării respective. Formatul standardului profesional este specific
Marii Britanii și constă în unități de competență. Fiecare unitate descrie rezultatele
studiului (cursantul va...) și criteriul de evaluare (cursantul poate...). Pentru
fiecare unitate echipa proiectului propune nivelul 3 (în concordanță cu Schema
de Calificare Europeană (European Qualification Framework).
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Titlul unității:		

(A) Proiectarea sesiunilor/conferințelor iLab

NIVEL (propus) 		

3

Cursantul va

Cursantul poate

1. Înțelege și demonstra cum
să explice modul în care
sunt planificate și dezvoltate
sesiunile/ conferințele din iLab

A1.1: Explica clientului cum funcționează sesiunile/
conferințele din iLab (planificare, activități, roluri,
obiective, subiecte).
A1.2 : Prezenta avantajele utilizării unui iLab.

2. Înțelege și demonstra cum
să organizeze (proiecteze) o
sesiune/conferință în iLab

A2.1: Colecta date/informații despre client, precum și
activitățile care necesită facilitarea în cadrul
iLab-ului, pentru a organiza sesiunea/conferința.
A2.2 : Proiecta unui plan al sesiunii/conferinței iLab,
conținând strategii și tehnici adecvate, activități
și jocuri, în urma consultării și obținerii acordului
clientului, în concordanță cu specificitățile
grupului și cu cerințele.

3. Înțelege și demonstra cum să
pregătească iLab-ul pentru o
sesiune/conferință

A3.1: Asigura faptul că încăperea este aranjată în scopul
optimizării rezultatelor sesiunii/conferinței din
iLab.
A3.2: Echipa în mod adecvat utilitățile cu echipamente
și materiale corespunzătoare.
A3.3: Aranja iLab-ul în mod corespunzător pentru
fiecare sesiune.

4. Înțelege și demonstra cum să
transmită informațiile despre
o sesiune/conferință proiectată

A 4.1: Asigura pregătirea corespunzătoare a celor care
pun în practică sesiunile/conferințele proiectate.
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Titlul unității:		

(B) Facilitarea sesiunii/conferinței în iLab

NIVEL (propus)

3

Cursantul va

Cursantul poate

1. Înțelege și demonstra cum să
identifice indivizi/grupuri țintă,
durata de timp și cele mai
potrivite instrumente/activități

B1.1: Identifica indivizii/grupurile care au nevoie să
participe la acțiuni de luare a deciziilor.
B1.2: Estima durata în funcție de subiectele stabilite
pentru sesiune/conferință.
B1.3: Identifica cele mai potrivite instrumente/activități
care sa faciliteze procesul de decizie.

2. Înțelege și demonstra cum să
obțină rezultatele dorite

B2.1: Încuraja participanții să contribuie la procesul
decizional prin diverse metode cum ar fi
brainstorming-ul.
B2.2: Stimula participanții să acționeze coerent ca un
grup unitar pentru a obține rezultatele dorite.
B2.3: Direcționa cursul evenimentelor către obținerea
rezultatelor dorite.
B2.4: Crea o atmosferă plăcută, prietenească, deschisă
oricăror sugestii.

3. Înțelege și demonstra cum să
consemneze în mod eficient
discuțiile/sesiunile

B3.1: Folosi diverse instrumente (electronice sau de altă
natură) pentru a înregistra desfășurarea întregii
sesiuni.
B3.2: Asigura confidențialitatea și siguranța tuturor
înregistrărilor (datelor strânse).

4. Înțelege și demonstra cum să
realizeze raportul rezultatelor
către client

B4.1: Realiza un raport realistic ce reflectă rezultatele
sesiunii/conferinței.
B4.2: Furniza răspunsuri clientului (give appropriate
feedback) prin rezumarea rezultatelor până în
momentul respectiv.
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Titlul unității: (C) Organizarea și conducerea activităților din iLab pentru
		stimularea creativității
NIVEL (propus) 3
Cursantul va

Cursantul poate

1. Înțelege și demonstra cum să
organizeze activitățile în scopul
stimulării creativității în iLab

C1.1: Selecta și folosi activități/jocuri (activități pentru
spargerea gheții și reanimarea atmosferei,
materiale de construit, instrumente muzicale, lego,
etc.) care încurajează participanții să se miște și să
realizeze lucruri creative.
C1.2: Identifica momentul în care apare un blocaj și găsi
metode de a-l examina sau rezolva.
C1.3: Încuraja oamenii să contribuie mai mult, fiind
provocativ, când e necesar, sau relaxat, prietenos și
deschis la minte.
C1.4: Face combinații de activități individuale sau de
grup.

2. Înțelege și demonstra cum să
pună în practică activitatea din
iLab într-o atmosferă creativă și
stimulantă

C2.1: Estima foarte exact durata de timp necesară
fiecărei activități, având însă o atitudine flexibilă în
această privință.
C2.2: Prezenta metodologia unei sesiuni iLab, oferind
instrucțiuni clare și asigurându‑se că toți
participanții le‑au înțeleg.
C.2.3: Furniza o varietate de propuneri pentru a acoperi
toate activitățile implicate într‑o sesiune iLab.
C.2.4: Fi flexibil, ca moderator, în interpretarea
răspunsurilor și, dacă e necesar, redefini anumite
reguli.
C2.5: Modifica timpul alocat unei activități dacă este
necesar.
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Titlul unității: (D) Folosirea programelor software specializate pentru
		
a conduce sesiuni/conferințe iLab
NIVEL (propus) 3
Cursantul va

Cursantul poate

1. Înțelege și demonstra cum
să conducă o sesiune iLab
folosind programe software
specializate

D1.1: Folosi programele software în mod competent
și demonstra participanților cum acestea
funcționează.
D1.2: Conduce sesiuni de brainstorming și folosi diferite
metode de votare după cum e necesar
D1.3: Rezolva problemele legate de funcționarea
necorespunzătoare a programului software, într-o
manieră calmă și controlată.

2. Înțelege și demonstra cum să
prezinte programele software
specializate potențialilor clienți.

D2.1: Demonstra clientului cum funcționează programul
software specializat și care sunt avantajele folosirii
sale.
D2.2: Prezenta simple sesiuni demonstrative potențialilor
clienți.

3.4. Calea pentru a deveni un coordonator iLab
Probabil întrebările cheie care se pun aici sunt„Ce este diferit la un coordonator
iLab?” și „De ce este necesară o pregătire specială?”. Rolul unui coordonator
iLab este mai complex decât cel al unui coordonator obișnuit. Un coordonator
iLab proiectează, conduce și creează raportul unei sesiuni, folosind o varietate
de tehnici specifice mediului unic al iLab-ului. Coordonatorul iLab trebuie să
proiecteze sesiunea ținând cont de folosirea optimă a instrumentelor și tehnologiei
disponibile, ce urmează să fie utilizate în cadrul activităților programate. O sesiune
iLab este proiectată întotdeauna pentru a îndeplini necesitățile clientului și o
programare provizorie va fi aprobată de către client. Aceasta va include în mod
echilibrat activități pentru grupuri mari, mici și activități individuale. Cu toate
acestea coordonatorul trebuie să fie pregătit să modifice planificarea în timpul
sesiunii, în funcție de evoluția acesteia, de reacțiile participanților sau de apariția
unor noi probleme care merită luate în calcul. Având întotdeauna obiectivul
clientului fixat ca țintă, sesiunea poate fi condusă pe diverse căi pentru a permite
explorarea acestor aspecte noi.
Calea prin care cineva ajunge un coordonator iLab priceput poate fi comparată
cu o sesiune iLab: știi unde vrei să ajungi însă există numeroase drumuri care
conduc acolo. Spre deosebire de o sesiune iLab, pentru un coordonator capătul
călătoriei nu va fi niciodată atins, întotdeauna existând câte ceva de învățat, fie de
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la un coordonator mai experimentat, fie de la un participant care are o idee bună
ce poate fi folosită într-o sesiune viitoare.
Deoarece această ocupație este încă la început, coordonatorii iLab existenți șiau dezvoltat abilitățile în diverse moduri, dobândind în felul acesta o mare varietate
de experiențe de bază. Unii au fost coordonatori sau instructori obișnuiți; unii sunt
interesați de gândirea creativă și de modurile inovative de a realiza lucruri. Unii din
întâmplare, după ce au asistat poate la o sesiune încununată de succes, devenind
în felul acesta entuziaști iLab. Alții vin din interes pentru programele software sau
designul interior inovator. Instructajul formal de două zile poate reuni persoane
cu o mare varietate de competențe și experiențe de bază. Deci, cursantul poate fi
cineva care nu are aproape deloc experiență într-un iLab, sau poate fi cineva care
deja are experiență, cum ar fi asistentul unui coordonator actual. Instructajul îi va
pune la încercare pe toți, deoarece ei trebuie să se adapteze la noul mod flexibil
de conducere a sesiunilor cu grupuri de oameni, pentru a obține rezultatul dorit.
Într‑adevăr profesori și instructori experimentați au de multe ori dificultăți în a-și
modifica practicile îndelung folosite și de a le adapta metodelor flexibile ce sunt
esențiale în orice iLab. Unele persoane pot avea dificultăți în folosirea programului
software, însă deși instructajul a fost creat astfel încât să învețe oamenii cum să
folosească programul pentru activități de căutare de idei, el nu studiază un anume
program sau modul de instalare. Acest lucru va fi făcut separat și va depinde de
programul software ales pentru respectivul iLab.
Din motive practice s-a luat decizia ca programul obligatoriu de instruire să
fie limitat la o sesiune de două zile. Sesiunea este practică, urmărind să furnizeze
exemple de bună practică, motiv pentru care se ține intr-un iLab. Este proiectată
astfel încât instructorii respectivi să poată adapta conținutul și exemplele
folosite pentru a se potrivi unui grup particular de cursanți. Pe măsură ce cursanții
parcurg instructajul primei zile, vor experimenta în mod direct elementele tipice
ale unei sesiuni iLab și li se vor oferi explicații asupra motivelor pentru care aceste
activități sunt utilizate în diverse circumstanțe. Se acordă timp suficient pentru
discuții. Acțiunile urmează un anumit subiect ales de instructor și includ activități
de spargere a gheții, activități individuale folosind programe software, lucru în
grupuri largi sau restrânse folosindu‑se tablele de scris, activități de reanimare a
atmosferei, activități preprogramate, etc. Ca într-o sesiune iLab normală, rezultatele
tuturor activităților vor fi înregistrate cu o cameră digitală, iar activitatea realizată
pe calculator va fi de asemenea păstrată.
–
–
–
–

La sfârșitul primei zile cursanții
vor fi experimentat diverse aspecte ale unei sesiuni iLab,
vor ști de ce și când sunt ele folosite,
vor cunoaște procesul planificării unei sesiuni iLab și
vor fi început să învețe cum să rezolve dificultățile ce pot apărea în timpul unei
sesiuni.
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Ziua a doua are un cu totul alt format. Cursanții sunt împărțiți în grupuri,
fiecare urmând să planifice și eventual să conducă o sesiune iLab parțială pentru
restul cursanților. Acțiunea va începe printr-o întâlnire fictivă cu un „client”. Exact
ca și cu un client real, cursanții trebuie să înțeleagă ce-și dorește clientul și trebuie
să-i poată explica acestuia ce se poate (și ce nu se poate) obține într-o sesiune
iLab. Fiecare grup va planifica în continuare o sesiune iLab completă. Un număr
de activități astfel planificate vor fi realizate de grup, avându-i pe ceilalți cursanți
drept participanți.
După finalizarea cursului obligatoriu, următorul pas pentru cei mai mulți
viitori coordonatori va fi să conducă o sesiune iLab alături de un coordonator mai
experimentat. Aceasta le permite să practice și să-și dezvolte abilitățile, continuând
să învețe fără a avea responsabilitatea totală a unei sesiuni iLab, până când vor
fi suficient de încrezători în forțele proprii. Bineînțeles coordonatorii din cele trei
țări, care au fost implicați în proiect, nu au avut luxul unei acomodări treptate, ci
au fost puși în situația de a utiliza fiecare iLab-ul propriu fără ajutor. Rețeaua iLab
contribuie la ameliorarea acestui fapt prin crearea unei comunități binevoitoare,
formată din entuziaști ai iLab-ului, astfel încât un coordonator iLab izolat nu mai
este singur.
Gradat coordonatorul devine mai eficient, proiectând el însuși noi tipuri de
activități, folosind software-ul într-un mod mai complex, descoperind noi moduri
de a folosi iLab-ul dar învățând în continuu; călătoria nu ajunge niciodată la sfârșit,
este un proces de învățare de o viață. Formarea rețelei iLab va fi de neprețuit,
asigurând faptul că această „călătorie” a coordonatorilor este în permanență
îmbogățită pe măsură ce va crește utilizarea iLab-urilor în lume.
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4. Pachetele software folosite într-o sesiune i-Lab
Tomasz Sułkowski
Tehnologia este a treia componentă al unui iLab (pe lângă mediul ambiant
și coordonator), iar aceasta se referă în principal la programul software. Programul
îndeplinește câteva funcții:
– Permite participanților să contribuie simultan (nu e necesar să aștepte la coadă
pentru a adăuga o contribuție, nu există pericolul ca persoanele mai îndrăznețe
să îndepărteze sau să înăbușească contribuțiile celorlalți participanți), maximizând aportul fiecăruia într-o anumită perioadă de timp;
– Furnizând anonimitate și egalitate în statutul participanților și a contribuțiilor
acestora astfel încât oamenii să fie polemici și neinhibați, și chiar persoanele cu
statutul cel mai redus pot contribui în mod egal, fără să se preocupe de ce ar
putea gândi alții;
– Permite îmbunătățirea gradată a contribuțiilor, dezvoltarea, rearanjarea și manipularea lor în felurite moduri (ceea ce nu este posibil atunci când se folosesc
table sau foi de hârtie). Opțiunile disponibile sunt caracteristicile principale ce
deosebesc între ele diverse pachete;
– Permite păstrarea și reutilizarea ușoară a contribuțiilor (de exemplu pentru realizarea unui raport al sesiunii).
În plus, chiar dacă participanții sunt în alte locații, ei pot contribui din plin
într-o sesiune iLab.
–
–
–
–
–

Facilitățile oferite de pachetele software includ:
Comentarea pe baza contribuțiilor existente (prin text sau prin diverse emoticoane);
Strângerea tuturor contribuțiilor într-o singură listă, modificarea ordinii lor, asocierea contribuțiilor asemănătoare, clasificarea lor;
Ordonarea contribuțiilor în funcție de utilitate sau votarea lor folosind diverse mijloace (ex. „distribuirea a 10 puncte pentru o serie de contribuții, unei
contribuții putându-i-se aloca mai mult de 1 punct”);
Atașarea de acțiuni, responsabilități și termene limită asupra unor lucruri, creând în felul acesta un plan de acțiune chiar în timpul conferinței;
Facilități speciale pentru coordonator cum ar fi: posibilitatea de a aranja/sorta
răspunsurile în timpul unei sesiuni, planificarea unor noi subiecte pe ordinea
de zi, direcționarea cursului ideilor în timpul conferinței.
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Pentru selectarea pachetul software folosit în i-Lab, ar trebui luate în
considerare următoarele aspecte:
– facilitățile pentru participant
– facilitățile pentru moderator
– nivelul de cunoștințe de software ale utilizatorilor i-Lab și ale moderatorilor
–
–
–
–
–
–
–

În plus, următorii factori afectează utilizarea de software i-Lab:
compatibilitatea cu diverse medii de operare
capacitate de lucru în rețea
cerințe privind echipamentul hardware
compatibilitate cu alte software-uri
funcționalitatea în ceea ce privește cerințele persoanelor cu dizabilități
diferite versiuni lingvistice ale software-ului
accesul la formare profesională de specializare pentru utilizatorii și administratorii
software-ului

Software-ul folosit în cadrul proiectului european i-Lab (European i-Lab
Competences Development Programme) a fost livrat de Facilitate.com. Aplicațiile
software propuse de Facilitate.com sunt pachete comerciale, încă în evoluție, și,
astfel, este dificil de descris toate funcționalitățile acestora. Dacă sunteți interesat,
puteți afla mai multe pe site-ul producătorului http://www.facilitate.com.
În cadrul actualului proiect (i-Lab2), a cărui dezvoltare include și publicarea
acestui ghid s-a folosit software-ul Virtual Brainstorm (VBS). Acesta a fost dezvoltat
la Institutul de Tehnologii Durabile iTeE-PIB din Radom pentru nevoile laboratorului
de inovare utilizat la nivel local. În cadrul proiectului, software-ul a fost extins
prin noi versiuni lingvistice (engleză, germană, slovenă și română) și partajate cu
partenerii de proiect pentru necesitățile nou înființatelor i-Lab. Implementarea și
utilizarea software a fost precedată de cursul de formare pentru reprezentanții
instituțiilor partenere, în ceea ce privește facilitățile și administrarea.
VBS a fost instalat pe serverele institutului iTeE-PIB, în timp ce accesul la
acesta poate fi obținut prin orice browser de Internet al adresa (www.multivbs.
itee.radom.pl). Software-ul distinge trei grupuri de utilizatori.
Administrator – gestionează toți utilizatorii, stabilește și elimină sesiuni,
crează și administrează moderatori și participanți la o anumită sesiune, are drepturi
de moderator, dar și de participant. În cadrul sistemului, pot funcționa mai multe
conturi de administrator. Fiecare dintre ele are acces doar la sesiunile și conturile
utilizatorilor pe care le-a introdus în sistem. O astfel de soluție permite folosirea
software-ul instalat pe un server de către mai multe instituții, păstrând în același
timp sesiunile confidențiale.
Moderator – are acces la instrumente care permit deschiderea și închiderea
de sesiuni, adminisrarea grupurilor de idei, definirea tipurilor de vot, generarea de
rapoarte, dar are și calitatea de participant.
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Participant – participă la o sesiune de brainstorming prin adăugarea de intrări
(idei) și comentarii, atașarea de fișiere la sesiuni, participarea la vot, și are acces la
rapoartele finale.
Sesiunile de creativitate cu utilizarea software-ului VBS se desfășoară în trei
etape:
1) Înregistrarea de idei. În această etapă, fiecare participant la sesiune introduce
ideile sale. În funcție de configurația software, această etapă poate fi în întregime
anonimă sau fiecare idee poate fi atribuită utilizatorului care a creat-o.
2) Gruparea de idei. Această funcție se aplică în situația în care apar idei similare.
Moderatorul creează un grup de idei și clasifică ideile în funcție de un aspect
al unui subiect propus. O astfel de soluție permite evitarea punctelor de
„dispersie” din etapa de votare, care constituie ultima etapă sesiunii.
3) Votarea. Fiecare participant poate dispune liber de numărul de puncte atribuite.
Software-ul calculează automat numărul total de puncte atribuit ideilor la un
moment dat, permițând astfel alegerea soluțiilor pe care participanții la sesiune
le consideră ca fiind cele mai bune pentru rezolvarea subiectului discutat.
După etapa de vot, software-ul generează automat patru rapoarte: Evaluarea
ideilor (în conformitate cu un număr de puncte atribuite de participanți); Ratingul pe grupuri de idei (grupuri de idei funcție de o serie de puncte marcate); Toate
ideile (fără luarea în considerare a rezultatelor de notare); Grupurile de idei (fără
luarea în considerare a rezultatelor de notare). Toate rapoartele pot fi exportate în
fișiere PDF.
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5. Rețeaua de laboratoare la nivel european
Tomasz Sułkowski
5.1. European i-Lab Competences Development Programme
(i-Lab1), 2006–2009
Proiectul European pentru Dezvoltarea Competenței iLab a fost susținut de
European Commision Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action
Programme 2000–2006. Programul Leonardo da Vinci face parte din programul
Lifelong Learning al Comisiei Europene și este proiectat să clădească o forță de
muncă performantă prin parteneriate europene
Generalități
Conceptul de laborator de inovație (iLab) a fost dezvoltat pentru prima oară
de Poșta Regală ca răspuns la nevoia de a cerceta problemele într-un mod diferit
și de a crea un mediu care să promoveze gândirea inovativă și luarea de decizii
creative. iLab‑urile sunt proiectate să încurajeze și să faciliteze gândirea creativă
pentru o mare varietate de grupuri și echipe, pentru a ajuta în depășirea barierelor
tradiționale ridicate de ierarhie, politici și personalități, gândire limitată de
obișnuințe și presupuneri, care pot adeseori bloca gândirea creativă si inovativă.
Atunci când Universitatea din Essex și-a construit primul iLab, a apărut
evidentă necesitatea de a determina competențele necesare coordonatorilor
iLab-ului, de a înțelege elementele esențiale ale iLab-urilor și de a extinde utilizarea
acestora. Coordonarea iLab-ului este diferită de cea tradițională, presupunând
abilități și competențe diferite.
Scopuri și obiective
Scopurile proiectului au fost următoarele:
– creșterea utilizărilor iLab-urilor prin dezvoltarea unor aplicații noi, mai ample
pentru ele,
– identificarea standardelor profesionale și instruirea coordonatorilor,
– identificarea caracteristicilor cheie a iLab-urilor,
– crearea unei rețele a utilizatorilor iLab-ului pentru răspândirea celor mai bune
practici de coordonare.
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Scopul instruirii coordonatorilor iLab a fost:
– de a permite firmelor să-și îmbunătățească acțiunile de luare a deciziilor, rezolvare a problemelor și planificare,
– de a ajuta organizațiile să găsească soluții creative și inovative,
– de a crește eficiența angajaților și îmbunătăți participarea acestora în acțiunile
de mai sus.
Realizări
Proiectul a creat un parteneriat de colaborare din care au rezultat următoarele
realizări principale:
– crearea de noi iLab-uri operaționale în Polonia, România și Turcia, însoțite de
creșterea interesului în construirea de altele noi,
– realizarea Ghidului de Proiectare al iLab-ului pentru cei care vor dori pe viitor să
construiască un iLab,
– identificarea standardelor profesionale pentru coordonatorii iLab și dezvoltarea programului de instruire asociat care este oferit de Universitatea din Essex,
Institutul pentru Tehnologii Viabile - Institutul Național de Cercetare, Agenția
Executivă pentru Învățământ Superior și Finanțare a Cercetării și BCD,
– rețea virtuală folosită de coordonatori, ce furnizează o mare bogăție de
informații despre cele mai bune practici, precum și experiențe, care pot susține
în viitor nu numai coordonarea iLab dar și descoperirea unor noi aplicații în
domeniu.
Parteneriatul
Universitatea din Essex condus crearea unui parteneriat extins în scopul
realizării proiectului. Membrii participanți sunt următorii:
– Universitatea din Essex (Marea Britanie) – centru de învățământ superior având
două iLab-uri;
– Cambridge Professional Development Ltd (Marea Britanie) – companie privată
cu experiență în administrarea și susținerea proiectelor europene, implicată în
dezvoltarea inițială și de durată a expertizei profesionale;
– Institutul de Tehnologii Viabile – Institutul Național de Cercetare (Polonia) – un
institut științific de cercetare de stat, cu experiență în cooperarea internațională
în cadrul proiectelor științifice, de cercetare, dezvoltare și implementare;
– Agenția Executivă pentru Învățământ Superior și Finanțare a Cercetării
(România) – cel mai important organism profesional din România în domeniul
educației superioare a cărei misiune este să promoveze calitatea și inovația în
cercetarea academică și de a încuraja transferul de cunoștințe;
– Kavrakoglu Consulting (Turcia) – companie privată ce furnizează consultanță în
domeniul administrativ și instruire online în domeniul administrării afacerilor.
Activitatea la proiect a fost transferată către BCD în mai 2008;
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– BCD (Turcia) – companie privată nouă ce oferă consultanță în domeniul
administrativ și instruire online în domeniul administrării afacerilor;
– IDEC Ltd (Grecia) – companie privată ce oferă expertiză de evaluare pentru
o mare varietate de proiecte internaționale.
Pentru mai multe informații legate de proiect și de parteneri vizitați
www.i‑Lab.eu.com

5.2. Laboratoare de inovare pentru asigurarea calității în sistemul
educațional vocational și de perfecționare continuă (i-Lab2),
2012–2014
Proiectul The Innovation Laboratories for the Quality Assurance of Vocational
education and Training (i-Lab2) se întinde pe perioada a doi ani (2012–2014) și
face parte din programul Leonardo da Vinci, Transfer de inovație.
Obiectivul său principal este îmbunătățirea procesului educațional și a
formării profesionale de calitate prin aplicarea de metode de stimulare a creativității
în procesele didactice. Acest obiectiv se va realiza prin:
– crearea de noi laboratoare de inovare în țările partenere
– dezvoltarea de competențe pentru angajații nou înființatelor laboratoare de
inovare (formatori, moderatori) în domeniul de aplicare i-Lab în procesele didactice
– punerea în aplicare de sesiuni pilot pentru i-Lab cu aplicații practice în
învățământul profesional
– identificarea de noi aplicații ale laboratoarelor de inovare în educație și formare
profesională.
Ca un rezultat al proiectului, grupul țintă de beneficiari: profesori, formatori
și manageri ai instituțiilor de formare profesională, vor dobândi noi competențe în
domeniul de aplicare a tehnologiei TIC în procesul educațional. Un grup indirect
de beneficiari, elevii din învățământul profesional și studenții, au ocazia să exerseze
creativitatea, inovarea, să caute metode de rezolvare a problemelor, să lucreze în
echipă, să utilizeze eficient instrumentele TIC prin participarea la sesiuni i-Lab.
–
–
–
–
–

Rezultatele de implementare a proiectului vor cuprinde, în principal:
patru noi laboratoare de inovare în Polonia, Germania, România, Slovenia
noi versiuni lingvistice ale aplicației VBS - engleză, germană, română, slovenă
16 persoane - angajați ai instituțiilor partenere vor dobândi noi competențe în
domeniul de aplicare al sesiunilor i-Lab
elaborarea unui Ghid de bune practici care să curpindă descrieri ale unor noi
experiențe
metode inovatoare de educație și perfecționare
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–
–
–
–
–
–
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Partenerii proiectului:
Institutul Pentru Tehnologii Durabile – Institutul National de Cercetare
(ITeE – PIB) (Polonia) – manager de proiect
Centrul Școlar Ptuj (Slovenia)
Centrul Saxon de formare pentru Protecția Mediului și Chimie Dresden (SBG)
(Germania)
Universitatea din Rzeszow (Polonia)
Universitatea Dunărea de Jos din Galați (România)
IDEC (Grecia).

6. Modul în care au fost utilizate iLab-urile
– Studii de caz
Tomasz Sułkowski
6.1. Studii de caz în iLab-urile universității din Essex în Southend și Colchester
Universitatea din Essex are două iLab-uri localizate în centrele din Southend
și Colchester. De la crearea lor, iLab-urile au devenit resurse importante pentru
grupurile și studenții universității, și sunt folosite pentru zile de relaxare, consultații,
planificare strategică, instructaj, întrunirea comitetelor, grupuri de aprofundare
etc. iLab-urile sunt elemente definitorii ale universității din Essex, locații moderne
și totodată instrumente pentru conectare și crearea de legături între oameni,
transferul de cunoștințe și lucrul în parteneriat cu grupuri interesate din afară.
iLab-urile sunt o afacere în dezvoltare în sensul creșterii numărului de clienți atât
din universitate, cât și din cadrul firmelor exterioare, a organizațiilor non profit,
caritabile și a grupurilor educaționale.
Cazul 1: O zi de creativitate declanșează dezvoltare la Anglia IT Recruitment
Clive Thomas, director administrativ la Anglia IT Recruitment
(o mică firma din sectorul privat), a descoperit iLab-ul din Colchester al
Universității din Essex în timpul unei întruniri cu managerii de dezvoltare
a afacerilor din universitate.
„Odată cu împlinirea celui de-al treilea an de dezvoltare pentru
Anglia IT Recruitment, am considerat că e nevoie de o infuzie de idei
noi pentru a susține planurile noastre strategice,” a explicat Clive Thomas,
directorul administrativ al firmei Anglia IT Recruitment. „De obicei, pentru
asemenea acțiuni, închiriem o sală de întruniri la un hotel, dar deși în
general suntem un grup creativ, era nevoie de a insufla nou entuziasm
în această acțiune. Eram de asemenea îngrijorat, că eu, ca director
administrativ, dominam procesul de planificare strategică și era nevoie
să găsesc o modalitate de a permite și altora să contribuie cu idei”.
Anglia IT Recruitment a închiriat iLab-ul din Colchester al
Universității din Essex pentru o zi. Un specialist în marketing și unul dintre
clienții lor au fost invitați să se alăture echipei lor de șapte persoane. Un
coordonator iLab a fost angajat pentru a superviza evenimentul.
„Am generat peste 20 de idei pentru a îmbunătăți serviciile noastre
către clienți și activitatea de marketing,” a spus Clive. „Programul software
de brainstorming a fost în mod special eficient pentru a permite tuturor
ideilor să fie auzite, iar coordonatorul a fost fantastic prin conducerea
procesului într-un mod democratic. Am simțit că nu mai era nevoie să
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fiu cel care direcționează fluxul ideilor și cred că ceilalți au simțit că pot
contribui cu mai mult.”
Ideile generate de echipă au inclus dezvoltarea unei noi
metodologii de recrutare numită modelul Construirii Echipelor și moduri
mai inovative de a face reclamă firmei.
Clive a subliniat impactul pe care faptul de a fi într-un mediu
diferit l-a avut asupra echipei: „iLab-ul este un spațiu inspirant și plăcut.
Aproape că este o experiență copilărească în care uiți orice preconcepții
despre ce ar trebui să faci și pornești de la zero”.
Cazul 2: Crearea platformei organizației ‚Regional Cities East’
Grupul de directori executivi ai organizației ‚Regional Cities East’ s-a
întrunit în iLab-ul din Colchester pentru a determina scopurile și rolul
inițiativei lor.
Mike Crouch, directorul executiv al Consiliului Municipal din
Colchester, a declarat că toate comentariile din partea reprezentanților
celor cinci orașe au fost în totalitate favorabile. Mike a spus: „Locul,
facilitățile și coordonarea au asigurat o zi extrem motivantă. Am
fost încântați de amploarea în care atmosfera din iLab ne-a stimulat
creativitatea și ne-a ajutat să ne unim forțele. Raportul dumneavoastră
de final a fost de asemenea foarte clar, succint și prompt”.
Cazul 3: Parteneriatul Heaven Gateway??? (Haven Gateway Partenership)
folosește iLab-ul pentru a pregăti o sinteză consultativă
În martie 2005, Heaven Gateway Partnership (un parteneriat
economic subregional) a angajat o firmă de consultanță pentru
redactarea unui document care să susțină înființarea unei academii de
porturi (oficii????) și logistică, gândită ofere instruirea necesară și soluții
pentru firmele locale.
În consecință era necesară oportunitatea de a reuni o serie
de persoane cu diverse specializări, în scopul creării unui studiu de
fezabilitate care să constituie baza documentului de prezentare.
„Era nevoie de oameni din organizațiile partenere – universități,
colegii, centre de ocupație (job centres), și firme locale – care să-și
exprime opiniile atât asupra dificultăților care pot apare, dar și asupra
beneficiilor potențiale ale proiectului”, a explicat Richard Morton,
managerul de proiect al Heaven Gateway Partnership.
În timp ce participa la alte proiecte ale Universității din Essex, Heaven
Gateway Partnership a aflat de iLab-ul universității aflat în campusul
50

din Colchester. „După toate aparențele era perfect pentru necesitățile
noastre”, a spus Richard. „Sesiunea a fost ideală pentru pregătirea unei
sinteze pentru firma de consultanță ce fusese angajată. Firma a folosit o
mare parte din informațiile incluse în acest raport, care a fost rezultatul
direct al sesiunii în iLab. Aceste informații au fost extrem de importante
pentru întocmirea documentului de prezentare, care suntem siguri că ne
va ajuta să câștigăm contractul de înființare a academiei.”
„iLab-ul a permis unor persoane cu specializări extrem de diferite
și având, în consecință, puncte de vedere foarte diferite, să se reunească
într-un cadru neoficial pentru a discuta diverse opțiuni, înțelegând
totodată proveniența celorlalți. În acest mod, am câștigat foarte mult
timp și de asemenea a fost foarte distractiv”.
Concluzii generale în urma utilizării iLab-urilor din Colchester și Southend
iLab-urile au fost folosite de o mare varietate de grupuri atât din universitate,
cât și din afara ei. Am învățat și ne-am dezvoltat abilitățile în urma fiecărei sesiuni,
uneori adaptând iLab-urile, achiziționând echipament nou cum ar fi lego, păpuși,
instrumente muzicale, sau adoptând noi activități cum ar fi ‚cele șase pălării
gânditoare’ ale lui Edward de Bono etc. Recent am mărit numărul de stații din aria
calculatoarelor de la 12 la 16, pentru a permite accesul unor grupuri mai mari. De
asemenea combinăm în mod regulat folosirea iLab-urilor cu seminarii de maxim
60 de persoane, din care formăm subgrupuri pe care le aducem succesiv în iLab,
pentru sesiuni rapide și intense de câte o oră. Aceste tipuri de sesiuni scurte s-au
dovedit de mare succes.
6.2. Studii de caz ale iLab-ului din Istanbul de la Centrul de Instruire și
Conferințe Okalip
Okalip este o firmă privată înființată în 2005. Centrul oferă servicii complete
pentru activități de seminar și conferințe. Are săli de seminar de diferite capacități,
bufete, zone de recreere și oferă suport tehnic incluzând materiale și echipament.
Clienții săi sunt în marea majoritate instituții din sectorul privat. Două camere
alăturate, una destul de mică în comparație cu cealaltă au fost transformate în
2007 într-un iLab în urma invitației din partea KMI. Aceste camere au fost folosite
atât ca iLab, cât și ca săli tradiționale de seminar deoarece nu este posibil să fie
folosite doar ca iLab.
Deoarece sunt adiacente, ele oferă posibilitatea de a mări spațiul atunci când
este nevoie de lucrul în grup după sesiuni de brainstorming și votare.
Deoarece Okalip nu are ca angajați coordonatori/instructori, coordonarea a
fost asigurată de KMI prin intermediul unor consultanți instruiți drept coordonatori
iLab.
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Următoarele exemple reflectă cazuri încununate de succes.
Cazul 1: O companie de prelucrare a oțelului și fierului: „Creșterea valorii
companiei”
Compania este un client al KMI, primind de la aceasta consultanță
managerială și instruire executivă. Compania are ca țintă lansarea publică
în 5 ani. Ei au fost sfătuiți să folosească iLab-ul din Istanbul pentru a căuta
idei în scopul creșterii valorii companiei.
Deoarece participanții s-au simțit confortabil în a oferi idei în
spatele anonimității oferite de Facilitate.com, sesiunea de brainstorming
a fost foarte productivă. Grupul a votat și a selectat 4 subiecte care ar
mări valoarea companiei, printre care s-a aflat și conversia spațiului întrun mall.
În timpul celei de-a doua jumătăți a zilei, grupurile au lucrat asupra
acestor propuneri și au venit cu multe idei noi și interesante. Aceste
subiecte de discuție au fost încredințate fiecare câte unui grup care să
stabilească planurile detaliate de punere în practică. S-au folosit ambele
camere iLab, iar pereții pe care se putea scrie au fost foarte eficienți,
oferind spațiu suficient membrilor echipei. La sfârșit echipele s-au vizitat
unele pe altele iar ideile au fost prezentate folosindu-se de planurile
scrise pe pereți. Deplasarea grupurilor dintr-o încăpere în alta a dat un
aer inedit sesiunii.
Grupurile au întâmpinat două mici probleme. O zonă a iLab-ului
care trebuia folosită de unul dintre grupuri nu avea destulă lumină,
însă problema a fost rezolvată prin utilizarea încăperii mici. O a doua
problemă minoră (ușor rezolvată) a constituit-o tablele albe de pe pereți.
Pentru a fotografia planurile realizate de grupuri s-ar fi utilizat în mod
normal blitzul, dar deoarece pereții reflectau lumina, unele fotografii nu
ieșeau bine. Acest lucru a fost rezolvat fotografiind fără bliț.
Participanții au avut opinii pozitive legate de anonimitatea furnizată
de programul software. Pentru ei acesta a fost un avantaj major, care a
permis generarea unei multitudini de idei, fapt ce nu ar fi fost posibil
într-o sală de seminar convențională deoarece directorul și consiliul de
conducere erau prezenți.
Cazul 2: O companie multinațională de distribuție a produselor software:
„Creșterea eficienței procesului”
Compania avea nevoie să-și îmbunătățească procesul de planificare
și implementarea a marketingului înainte de începerea noii perioade de
comercializare. Deoarece limita de timp era scurtă, compania a fost invitată
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în iLab pentru a rezolva această problemă. Mai întâi au fost intervievați un
grup de 20 de manageri din diferite departamente, care urmau să participe la
acțiune, pentru a se identifica în mare cauzele problemei, iar sesiunea iLab a fost
concepută special pentru găsirea soluțiilor potrivite.
În cadrul unui program de o zi, grupul a generat o mulțime de idei noi, făcând
parte din 4 domenii majore de îmbunătățire și au lucrat apoi la modul în care
pot fi puse în practică. La sfârșitul zilei a fost creat un comitet de implementare
pentru a consolida ideile din domeniile respective și a le transforma într-un plan
de acțiune. Această metodologie mai fusese utilizată anterior în activitatea de
consultanță pentru compania respectivă însă într-o sală obișnuită de seminar.
iLab-ul a determinat îmbunătățiri în următoarele direcții:
a) generarea ideilor a fost mult mai fructuoasă și mai rapidă;
b) deoarece timpul a fost utilizat mai eficient, s-a alocat mai mult timp pentru
generarea planurilor de execuție și rezultatele au fost mult mai eficiente.
Persoanele care au participat au comentat pe larg asupra beneficiilor
programului software care a asigurat atât anonimitatea, cât și facilitarea proceselor
de brainstorming și de votare, prin folosirea panoului de prezentare electronic. Pereții
pe care se putea scrie au fost o altă caracteristică majoră care le-a plăcut datorită
faptului că și-au putut scrie liber ideile în timpul stabilirii planurilor de acțiune.
Cazul 3: Grupul Talentelor Magice
Această organizație non-profit are ca scop îmbunătățirea conștiinței
de sine a tinerilor bine educați, astfel încât să-și poată modela activ
viitorul pentru a lucra în domenii care li se potrivesc.
Grupul a organizat în iLab-ul din Istanbul o activitate pentru tineri
absolvenți și studenți aflați în anii terminali, cu vârste între 20 și 25 de
ani, cu scopul de a căuta proiecte inovative. Grupul a definit anumite
criterii pentru selecția celui mai inovativ proiect și a stabilit o comisie
alcătuită din persoane aflate în conducerea filialelor Microsoft și Google
din Turcia, câștigătorul urmând să fie sponsorizat de Grupul Talentelor
Magice pentru a-și pune ideea în practică.
Participanții au fost foarte impresionați de atmosfera care i-a purtat
înapoi în copilărie, în special prin folosirea jucăriilor și a altor instrumente.
Deși participanții nu se cunoșteau între ei și în ciuda faptului că a existat
o oarecare competiție, ei au cooperat grație mediului prietenos care
fusese creat.
Concluzii generale asupra folosirii iLab-ului
Utilizarea iLab-ului a început curând după înființarea sa și toate cazurile
s-au dovedit a fi satisfăcătoare. Persoanele participante au găsit experiența ca
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fiind interesantă. După fiecare sesiune, au fost adăugate materiale noi cum ar
fi panouri de prezentare pe șine, pagini goale de ziare și diverse jucării care au
îmbogățit experiența. Înlocuirea tablelor cu sisteme modulare a mărit flexibilitatea
de realizare a sesiunilor, în funcție de dimensiunea grupului și de tipul activităților
ce urmau să aibă loc.
6.3. Studii de caz ale iLab-ului de la Institutul de Tehnologii Viabile din Radom
Institutul de Tehnologii Viabile - Institutul Național de Cercetare este un
institut de stat pentru cercetare și dezvoltare situat în Radom, Polonia. Prin
activitatea unuia dintre departamentele sale, Pedagogia Muncii al Centrului
Inovativ Economic, a fost creată o simbioză între cercetarea tehnologiilor avansate,
înalte și cercetarea asupra mediului de muncă și a educației profesionale.
Cercetarea științifică și activitățile de instruire ale Centrului cuprind, printre
altele:
– bază metodologică pentru dezvoltarea educației profesionale continue
– dezvoltarea profesională în concordanță cu cererea pieței de muncă
– implementarea metodelor de activare (activating methods)
– noi metode și materiale educative în timpul procesului de educație.
Timp de mulți ani, Centrul a ținut cursuri experimentale și de asemenea
a organizat conferințe naționale și internaționale. Din acest motiv idea de iLab
corespunde foarte mult cu direcția lor de acțiune.
Cazul 1: Oportunitățile de a folosi resursele iLab-ului pentru activitățile
viitoare ale Institutului
Aceasta a fost prima sesiune în iLab-ul Institutului pentru Tehnologii
Viabile - Institutul Național de Cercetare din Radom. Grupul a fost format
din angajații departamentului Pedagogia Muncii al Centrului Inovativ
Economic. Subiectul sesiunii a fost: Oportunitățile de a folosi resursele
iLab-ului pentru activitățile ulterioare ale Institutului.
După o scurtă introducere având tema Ce este un iLab?
coordonatorul a propus realizarea unui scurt joc de spargere a gheții
pentru a energiza și motiva grupul. După ce grupul a început să se
simtă mai confortabil și mai relaxat, coordonatorul a făcut o scurtă
prezentare a caracteristicilor softului (ex. garanția anonimității), și apoi
a prezentat problema care urma să constituie subiectul sesiunii: „Care
sunt posibilitățile de utilizare a resurselor iLab-ului în cadrul viitoarelor
activități ale Institutului?”
Participanții au făcut un brainstorming pe baza temei menționate
mai sus utilizând softul furnizat de Facilitate.com. Rezultatul a fost crearea
unei liste de idei și concepte. La pasul următor fiecare participant a
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alocat puncte pentru cele mai bune idei după cum a crezut de cuviință.
Astfel grupul a ales 2 concepte cu cel mai mare număr de puncte.
Coordonatorul a creat apoi două grupuri și a alocat fiecărei echipe
unul dintre concepte. Conceptele au fost ‚schițarea de noi proiecte’ și
‚oportunități de exprimare a opiniilor proprii’. Participanții au realizat o
analiză a punctelor forte, a slăbiciunilor, a oportunităților și a dificultăților
legate de folosirea iLab-ului în legătură cu cele două idei.
Folosind exercițiul de cronologie (time line exercise), participanții
au schimbat opinii în zona de relaxare (și-au putut exprima părerea legată
de problemele analizate în timpul sesiunii și chiar și-au schimbat-o în
cazul în care au fost impresionați sau convinși de opiniile altora). Acest
exercițiu le-a permis participanților să privească aspectele respective din
perspectiva celorlalți.
Evaluarea sesiunii de către cei prezenți a fost ultimul punct din
program (așteptări, impresii, opinii, etc.). Toți au fost plăcut impresionați
și au considerat rezultatul ca fiind pozitiv.
Cazul 2: Lecția de afaceri în engleză
Ca subiect al sesiunii, a fost ales un studiu de caz de afacere care să
implice un brainstorming pentru idei de produse noi.
Prima parte a sesiunii s-a desfășurat în camera calculatoarelor,
scopul fiind acela de a permite participanților să folosească tehnologia
disponibilă pentru a genera în mod anonim idei, de a comenta pe
marginea ideilor celorlalți și în final pentru a vota cele mai bune opțiuni.
În prima fază, studenții au început imediat să-și introducă ideile și au fost
încântați de faptul că acestea erau proiectate pe un perete, ceea ce le
permitea tuturor să le vadă imediat, rezultatul fiind apariția spontană a
unor noi idei corelate.
În faza următoare, clasa a putut comenta liber asupra înregistrărilor
strânse, care au fost criticate, lăudate, aducându-se modificări sau
introducându-se chiar idei noi. Aspectul de anonimitate al sistemului a
fost aici crucial deoarece studenții au putut să se concentreze asupra
ideilor și să-și exprime în mod onest opiniile fără ezitare.
După ce au votat și au ales cele mai bune idei, clasa s-a mutat în
camera de relaxare unde s-au format 2 grupuri. Fiecare grup a trebuit să
pregătească o prezentare prin care să facă reclamă ideii lor de afacere.
După ce s-au acomodat cu schimbarea mediului ambiant, grupurile au
început să caute idei pentru proiect. Studenții au fost relaxați și și-au
exprimat liber gândurile. Această comunicare deschisă a fost rezultatul
dispoziției pozitive obținută anterior în camera calculatoarelor, la care
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s-a adăugat cadrul comod în care se aflau. Ambele grupuri au realizat
prezentări atractive pline de idei originale.
La final, după lecție, clasa a discutat și evaluat sesiunea iLab. În
general, studenții au spus că le-a plăcut lecția și s-au distrat combinând
instrumentele pe care le-au avut la dispoziție cu abilitățile lor lingvistice.
Comentariile legate de posibilitatea de îmbunătățire a sesiunii au inclus
folosirea metodelor de spargere a gheții la începutul și mărirea timpului
total alocat.
Concluzii generale ale folosirii iLab-ului
iLab-ul Institutului a fost proiectat și creat în cadrul Programului Leonardo
da Vinci, în 2008. De aceea la data realizării acestui raport conceptul de iLab era
nou pentru ei și își dezvoltau în mod activ aptitudinile și cunoștințele legate de
coordonarea sesiunilor. Era clar însă faptul că toți cei care veniseră în contact cu
iLab-ul, erau deosebit de entuziasmați de perspectivele pe care acesta le oferea.
Legat de specificațiile generale ale iLab-ului, acesta a fost creat cu scopul de
a fi un spațiu extraordinar care să încurajeze și să inspire gândirea creativă. Cei care
l-au proiectat au fost bucuroși să constate că acest scop principal a fost realizat cu
succes, atunci când au văzut primele reacții legate e designul interior și de decor
care au fost surpriză și interes. Metoda de brainstorming este deja foarte bine
cunoscută în Polonia, dar mulțumită softului special din iLab, multe posibilități noi
sunt acum disponibile.
Pe lângă studiile de caz descrise mai sus, au mai fost ținute o serie de sesiuni
de scurtă durată cu diverse grupuri țintă, pentru promovarea posibilităților și
potențialului iLab-ului, precum și a modului său inovativ de abordare. Aceste
sesiuni au inclus o vizită a reprezentanților Ministerului Economiei.
Opiniile legate de aceste sesiuni ai fost pozitive, participanții demonstrând
real interes și apreciere față de abordarea creativă și inovatoare legată de lucrul în
grup, pe care o oferă utilizarea iLab-ului.
Cazul 3. Creșterea productivității activităților de birou
Una dintre sesiunile organizate de ITeE-PIB în Radom corespunde
cu subiectul educației în ocupația de Economist Tehnician și se referă la
organizarea muncii de birou. Această sesiune vizează selectarea acelor
elemente din procesele de lucru de birou care au necesitat reorganizare,
schimbare sau îmbunătățire.
În prima parte a acestei sesiuni, participanții au folosit metoda
brainstorming pentru a încerca să găsească un răspuns la întrebarea:
„Ce produs ar trebui să fie lansat pentru a îmbunătăți munca de birou”.
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Întrebarea a fost formulată în așa fel încât să stimuleze găsirea de
răspunsuri pentru definirea unor zone în procesele de lucru de birou
care necesită îmbunătățire. Astfel, participanții la sesiune au propus
soluții pentru identificarea acestor zone. Prima parte a sesiunii s-a
terminat cu un vot al ideilor, care trebuia să conducă la selectarea a trei
concepte care, potrivit participanților, au constituit rezolvarea problemei
propuse. Au fost selectate trei idei: 1) calculator cu un senzor de mișcare,
fără a fi necesară pornirea manuală astfel încât să pornească imediat
după intrarea utilizatorului în birou, 2) echipamente de auto-curățare a
biroului, 2) echipamente care să răspundă la comenzi vocale. Softwareul Virtual Brainstorm (VBS) disponibil în i-Lab a fost folosit pentru a
înregistra ideile și pentru procesul de votare.
În a doua parte a sesiunii, participanții au fost împărțiți în trei
grupuri. Fiecare grup a primit o sarcină de a dezvolta și a specifica una
din cele trei idei selectate la pasul anterior. În această parte a sesiunii,
participanții au realizat postere care să prezinte avantajele aplicării ideii
în practică, să specifice exemple de aplicare a soluțiilor adoptate, și să
găsească posibilitatea punerii ideilor în aplicare.
Trebuie remarcat faptul că o parte a soluțiilor propuse (inclusiv
biroul de auto-curățare) pot fi considerate nerealiste și nu au nimic în
comun cu un proces real de muncă de birou. Cu toate acestea, nu s-au
introdus limitări participanților prin impunerea de șabloane, deoarece ar
fi în contradicție cu ideea de i-Lab, în timp ce participanților le-ar fi frică
de faptul că ideile lor nu au nici o șansă de a fi utilizate în realitate.
Sesiunea s-a încheiat cu evaluarea utilității i-Lab în procesul de
învățământ profesional. Participanții au acordat o atenție deosebită
mediului specific unui laborator de inovare, care nu seamănă cu o sală
de clasă tradițională. Aceast mediu a stimulat imaginația, iar participanții
au căutat soluții netradiționale și futuriste. Un alt factor accentuat de
participanți a fost software-ul care a oferit posibilitatea de a introduce idei
și comentarii anonime. Astfel, teama de critică sau ridiculizarea soluțiilor
propuse a fost eliminată. Participanții s-au bucurat de dinamica grupului
- într-un timp scurt, s-au folosit mai multe metode de învățământ și s-a
reușit să se dezvolte soluții specifice, care ar fi fost greu de dezvoltat
în cursul unei lecții tradiționale. Participanții la sesiune așteaptă cu
nerăbdare folosirea i-Lab și la alte discipline și invită colegii să participe
și ei la astfel de cursuri.
Cazul 4. Laborator de inovare pentru orientarea ocupațională
A doua sesiune organizată în cadrul proiectului i-Lab, a fost aplicată în
sfera de orientare profesională a elevilor din ultimul an al școlii profesionale.
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Această sesiune a avut ca scop desemnarea viitoarelor ocupații și definirea
domeniului de aplicare a muncii într-o anumită ocupație, determinarea
sarcinilor profesionale, descrierea metodelor educaționale într-o anumită
ocupație, precum și a competențelor unei persoane care lucrează în acea
ocupație. Sesiunea i-Lab a corespuns cu ciclul de activități care vizează sprijinirea
tinerilor în selecția unui parcurs educațional în învățământul profesional.
Această sesiune a fost organizată după un scenariu tradițional
i-Lab. Astfel, după prima parte a sesiunii, în care s-a realizat prezentarea
conceptului i-Lab și a exercițiilor care vizează creșterea performațelor în
cadrul reuniunii de grup, a început etapa de brainstorming. Acesta a constat
în colectarea răspunsurilor la întrebarea: „Ce ocupații vor fi solicitate în
viitorul apropiat?” Acea parte a sesiunii vizează colectarea a cât mai multor
idei de ocupații care urmează să fie căutate pe piața forței de muncă. Au
fost colectate aproximativ 40 propuneri diversificate. Unele propuneri sunt
incluse în prezent în nomenclatorul de ocupații, altele sunt foarte abstracte
la prima vedere, cum ar fi de exemplu, “controlor de fericire”, „ghid spațial”,
„ghid pentru zone nedescoperite” sau „organizator pentru o viață fără stres”.
Desigur, aceste ocupații probabil nu vor funcționa în viitorul apropiat
pe piața forței de muncă; cu toate acestea, analiza tuturor propunerilor
permite definirea unor zone, în care pot fi căutate căile de urmat pentru
specializarea într-o anumită carieră profesională.
Propuneri de genul mai sus-menționat „ghid spațial”, „ ghid pentru
zone nedescoperite”, „organizator de divertisment”, „expert în mașina
timpului”, au indicat că pe piața forței de muncă s-ar căuta ocupații legate
de ocuparea timpului liber sau organizarea de divertisment. Ocupații de
acest gen deja funcționează pe piața forței de muncă și este posibil să se
găsească un parcurs educațional în domeniul lor de aplicare. Un alt exemplu
poate fi constituit de următoarele propuneri de ocupații: „coordonator
de familie”, „cineva care se va ocupa oficial de toate afacerile în numele
meu”, „organizator pentru o viață fără stres”, care indică ocupații care deja
funcționează și sunt legate de personal și consultanță profesională. Unele
propuneri, de exemplu, asistență medicală, corespund aproape în întregime
cu Clasificarea Ocupațiilor și Specializărilor valabile.
După etapa de colectare de idei, a urmat votarea la care participanții
au selectat trei propuneri de ocupații, care, în opinia lor, au fost cele mai
necesare pe piața forței de muncă: 1) controlor de fericire, 2) vindecător
psihic, 3) inițiator de câștig rapid de bani și de viață bogată. A treia etapă
a constat în dezvoltarea de descrieri ale ocupațiilor selectate. Organizați în
grupuri, participanții au definit ce ar trebui să facă angajații într-o astfel de
activitate, ce competențe inițiale și ce cunoștințe ar fi necesare pentru o
astfel de ocupație. Rezultatele definirii compentențelor pentru ocupațiile
selectate au fost prezentate sub formă de afișe.
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Sesiunea s-a terminat cu evaluarea rezultatelor care a scos în evidență
următoarele aspecte. Participanții s-au bucurat de faptul că au putut să
utilizeze calculatoarele și în afara orelor teoretice de IT. Similar cu sesiunea
precedentă, participanții au acordat atenție mediului care stimulează
pozitiv participanții, dinamica grupului și eficiența. La fel ca și participanții
la sesiunea precedentă, și-au arătat intenția de a invita și alți colegii să
participe la astfel de cursuri și de a integra permanent i-Lab în procesul de
învățământ profesional.
6.4. Studii de caz ale utilizării i-Lab la Universitatea Dunărea de Jos Galați,
Romania
Laboratorul de inovare i-Lab din Galați a fost dezvoltat în cadrul Departamentul
de Informatică și Tehnologia Informației care face parte din Facultatea de
Automatică, Calculatoare și Inginerie Electrică și Electronică. Principalul scop
educativ al Facultății este de a pregăti absolvenți cu înaltă calificare pentru instituții,
companii regionale și naționale. Preocupările de cercetare științifică se referă în
principal la IT&C în educație, Inteligenta artificială, Data Mining, Interacțiunea
om-calculator și tehnologii Web avansate. Facultatea este în strânsă colaborare
cu școlile profesionale, și oferă cursuri de calificare pentru cadrele didactice prin
Departamentul de Pregătire Continuă. Cooperarea strânsă cu mediul de afaceri
permite echipei să adapteze oferta educațională la nevoile agenților economici
locali. Laboratorul de inovare al Facultății oferă profesorilor și antreprenori locali
acces la soluții inovatoare care pot fi utilizate, printre altele, pentru îmbunătățirea
calificărilor profesionale.
Cazul 1. Tehnologii IT pentru persoane cu dizabilități – noi aplicații și servicii
Sesiunea la care au participat nouă studenți din domeniul IT
corespunde temei legate de proiectarea aplicațiilor pentru calculator.
Sesiunea i-Lab a durat două zile și a vizat găsirea unor noi modalități de
a ajuta persoanele cu dizabilități prin dezvoltarea de aplicații informatice
care pot fi puse în practică. Sesiunea a inclus trei etape distincte:
pregătirea sesiunii, sesiunea de lucru efectivă și analiza rezultatelor.
Deoarece participanții nu au avut nici o experiență în domeniul
aplicațiilor pentru persoanele cu handicap, în prima etapă a sesiunii s-au
prezentat principalele tipuri de handicap și aplicațiile existente pe piață,
dedicate persoanelor cu diferite tipuri de handicap: handicap intelectual
– învățare, deficiențe senzoriale – vizual si deficiențe fizice – mobilitate.
Apoi, mediatorul a detaliat scopul sesiunii, ideile și metodologiile de
lucru definite în i-Lab, principiile de utilizare a software-ului VBS.
Sesiunea a fost anonimă, permițând astfel participanților la
sesiunea de brainstorming să nu se simtă limitați. În final au fost propuse
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circa 30 idei diferite. Datorită diversității soluțiilor propuse, ideile nu au
fost grupate și s-a trecut la etapa de selecție a celor mai promițătoare
concepte. În urma votului, șase idei au obținut cel mai mare punctaj
și au fost selectate și prezentate pentru analize suplimentare. Două
idei descrise în detaliu au fost alese cu metoda formală de analiză a
conceptelor (FCA): 1) dispozitiv mobil capabil de a citi coduri de bare ale
unor produse pe un raft din supermarket, fiind propus un instrument
autonom pentru dispozitive mobile pentru cumpărături destinat
nevăzătorilor sau persoanelor cu mobilitate redusă 2) circuite integrate
programabile, împreună cu senzori infraroșu pentru a ghida scaune cu
rotile motorizate peste dungi negre, trasate pe trotuar sau pe trasee de
biciclete.
Cazul 2. Îmbunătățirea procesului educațional în domeniul IT
Această sesiune vizează definirea de acțiuni care să contribuie la
un interes crescut al tinerilor în utilizarea IT în educație, contribuind
astfel la îmbunătățirea competențelor IT. La sesiune au participat elevi
la specializarea Informatică. Rezultatele acesteia au fost aplicate pentru
a îmbunătăți calitatea învățământului profesional prin modificarea
curriculum-ului și adaptarea acesteia la nevoile actuale ale participanților
la procesul de învățământ.
La etapa de brainstorming, au fost colectate aproximativ 30
de idei, care s-au constituit, în cea mai mare parte, din propuneri de
integrare a noi subiecte în procesul de învățământ, sau modificarea
celor deja existente. În procesul de votare, au fost selectate două idei.
Participanții la sesiune au considerat că cel mai important și mai urgent
pentru punerea în aplicare este: 1) înlocuirea cursurilor actuale care
nu au utilitate practică cu altele noi, utile și populare (cum ar fi, cursuri
de programare Android / iOS, tehnologii încorporate) 2) organizarea
de concursuri de programare, având ca premii interviuri cu diverși
angajatori din domeniul IT.
În opinia participanților la sesiune, utilizarea mediului i-Lab
stimulează creativitatea. Software-ul VBS, simplu și ușor de folosit,
înregistrează toate ideile, dar, de asemenea permite să fie alese cele
mai bune soluții. Rezultatele obținute în acest fel pot fi dezvoltate
prin utilizarea de metode statistice, ceea ce ar duce la primirea de
informații mai detaliate cu privire domeniul cercetat. Participanții au
subliniat designul interior neobișnuit al i-Lab, care a fost benefic pentru
creativitate și pentru creșterea eficienței grupurilor de lucru.
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6.5. Studii de caz ale utilizării i-Lab la Universitea din Rzeszow, Polonia
Universitatea din Rzeszow a fost înființată în 2001, ca urmare a fuziunii dintre
Universitatea Maria Curie Skłodowska - Filiala Rzeszow și Facultatea de Economie
de la Universitatea de Agricultură din Cracovia.
Universitatea desfășoară cursuri profesionale pentru pregătirea studenților
pentru piața modernă a muncii, pregătirea cadrelor didactice pentru sistemul
educațional modern, inclusiv sistemul de învățământ din țările europene. Acesta
oferă educație la cel mai înalt nivel european.
Universitatea propune o gamă largă de programe de licență, masterat și
studii postuniversitare, de specialitate și pregătire suplimentară. De asemenea,
Universitatea are o cooperare strânsă cu școlile profesionale locale și cu
întreprinderi.
Cazul 1 – Casa de vis
La această sesiune au participat elevii din clasa a treia a școlii tehnice
secundare din domeniul construcțiilor. Subiectul ales a fost casa viitorului.
Participanții au încercat să creeze o casă de vis utilizând cunoștințe
moderne de construcție, materiale și soluții tehnologice. După o scurtă
introducere în subiect, elevii au început introducerea anonimă de idei.
Subiectul propus vizează organizarea cunoștințelor elevilor referitoare
la materiale moderne de construcții, soluții tehnologice aplicate în
construcțiile moderne, precum și căutarea de noi soluții, propunerea
de materiale noi cu utilizări specifice și proprietăți nevăzute până acum,
definirea condițiilor care trebuie îndeplinite de către o casă primitoare.
Dintre multele idei prezentate, participanții la sesiune au selectat
două dintre ele, care au constituit baza cercetărilor și considerațiilor
suplimentare.
Cazul 2 – Mașina viitorului
Această sesiune a fost organizată printre elevii de clasa a treia a
școlii tehnice secundare de inginerie. Subiectul propus a fost crearea
mașinii viitorului. Mediatorul, fiind conștient de faptul că elevii care
participă la sesiune au o cunoaștere mare în domeniul de aplicare, a
încercat să gestioneze sesiunea în așa fel încât participanții să folosească
cele mai bune variante de modele de autovehicule moderne și, pe baza
acestora să „compună” mașina viitorului. Ideile prezentate în timpul
sesiunii nu s-au limitat doar la utilizarea soluțiilor existente în domeniul
sistemelor de securitate, la unitatea de antrenare sau de control. Multe
propuneri au vizat schimbări sau modificări ale soluțiilor existente. Cele
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mai bune idei selectate de către participanții au fost prezentate sub
formă de poster.
Participantii din ambele sesiuni de apreciat pozitiv activitățile la
care au participat. Aspectele pozitive cel mai des menționate ale sesiunii
i-Lab au vizat atmosfera benefică pentru munca de creație și munca
în echipă, metodele de conducere a activităților i-Lab, mediul atât de
diferit față de școală care contribuie la bunăstarea generală și la procesul
de învățare. Mulți participanți la sesiune cred că aceleași efecte nu ar fi
fost realizate în timpul unei lecții tradiționale.
6.6. Studii de caz ale utilizării i-Lab la Saxon Education Company for
Environmental Protection and Chemical Occupations Dresden Ltd. (SBG
Dresden), Germania
SBG este o instituție privată non-profit cu aproape 25 de ani de experiență
în sistemul german VET al educației profesionale. Aceasta deruleaza activități
educaționale de formare profesională, perfecționare și recalificare. Ramurile
de bază sunt industria de gestionare a deșeurilor chimice. SBG organizează, de
asemenea, cursuri de formare pentru pictori și florari. În fiecare an, mai mult de
400 de ucenici și mai mult de 150 de manageri (specialiști în domeniul chimiei și
certificare) sunt instruiți la SBG.
SBG a creat i-Lab în 2013 și la începutul anului 2014. i-Lab este împărțit
în două camere separate. Una dintre ele funcționează ca o cameră de relaxare
concepută ca o pădure, în timp ce a doua cameră constituie un loc de organizare
a sesiunilor de brainstorming. Camera pentru sesiuni este dotată cu laptop-uri și
mobilier relevant. Formatorii SBG sunt instruiți ca moderatori.
Cazurile 1–2. Activități având ca scop creșterea calității educației
Au fost organizate două sesiuni care vizează identificarea măsurilor care
urmează a fi întreprinse în vederea îmbunătățirii calității formării profesionale. La
prima sesiune au participat 13 de formatori VET, în timp ce la a doua sesiune au
participat opt ucenici.
O prioritate a celor două sesiuni organizate a fost colectarea a cât mai multor
propuneri privind acțiunile care ar trebui să ducă la creșterea calității procesului
de învățământ profesional. Din acest motiv, cea mai mare parte a timpului a fost
dedicată pentru etapa de brainstorming. În acest fel, s-au colectat mai multe
soluții, dar, de asemenea, software-ul VBS a fost aplicat pentru selectarea de idei
care apoi au fost dezvoltate. Participanții la sesiune au tratat problema propusă
într-un domeniu de aplicare foarte larg, iar o parte semnificativă a propunerilor a
fost schimbarea condițiilor și a orelor de lucru ale formatorilor și tehnicienilor de
laborator, schimbarea domeniului de aplicare a sarcinilor și atribuțiilor angajaților
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SBG, creșterea motivației pentru muncă, diversificarea ofertei educaționale – din
punctul de vedere al valabilității și al metodologiei de pregătire. În procesul de
votare, participanții la sesiune au selectat ideile pe care le-au considerat ca având
cel mai mare impact asupra calității procesului de învățământ. Ideile selectate,
precum și celelalte idei propuse, au fost transferate către managementul
companiei. În cursul procedurilor ulterioare, acestea vor fi analizate, iar unele
dintre vor fi puse în aplicare.
Participanții la sesiune au fost surprinși de utilitarul software, care permite
colectarea unui număr mare de idei diferite cu privire la o singură problemă. Ei
au subliniat ușurinta de utilizare a software-ului, universalitatea și aplicabilitatea
acestuia, nu numai în timpul sesiunii i-Lab, dar și cu alte ocazii. Trebuie subliniat
faptul că o parte din ideile înregistrate în timpul ambelor sesiunilor au fost puse în
aplicare în procesul de învățământ profesional. Participanții la sesiune s-au bucurat
de originalitatea și designul mediului i-Lab, deoarece s-au simțit relaxați și capabili
să se concentreze pe problema de analizat.
Rezultatele promițătoare ale primelor sesiuni și opiniile pozitive ale
participanților au sugerat conducerii SBG posibilitatea de a integra i-Lab în sesiuni
efectuate împreună cu antreprenorii locali și cu Universitatea Tehnică din Dresda.
6.7. Studii de caz ale utilizării i-Lab la Šolski Center Ptuj, Slovenia
Cazul 1. Crearea unui mediu propice pentru un incubator de afaceri
La sesiune au participat elevi din ultimul an la specializarea
mecatronică, tehnicieni în domeniul calculatoarelor și un inginer
electric. Propunerea sesiunii a fost căutarea unor măsuri care vizează
îmbunătățirea pregătirii absolvenților de învățământ profesional pentru
integrarea pe piața forței de muncă. În prima etapă, facilitatorul a
prezentat proiectul și normele i-Lab care trebuie respectate în timpul
sesiunii. Apoi, a fost organizat un exercițiu de grup care să permită
participanților să se cunoască reciproc și să se integreze. A fost o discuție
privind importanța numelor participanților. În următoarea etapă a
sesiunii, participanții au identificat elementele de mediu benefice
pentru dezvoltarea antreprenoriatului în procesul de brainstorming.
Ei au avut 15 minute pentru a-și prezenta ideile legate de un anumit
subiect. Această etapă a fost foarte fructuoasă datorită anonimatului
oferit de software-ul VBS. Participanții au prezentat multe idei într-un
timp foarte scurt. Următoarea etapă a sesiunii a fost cea de votare, în
cursul căreia grupul a ales cele mai bune idei. Fiecare participant a avut
la dispoziție 10 de puncte pentru a le împărți în mod liber între toate
ideile. După vot, participanții s-au mutat în a doua cameră, unde s-au
împărțit în trei grupuri. Fiecare grup a încercat să extindă una dintre cele
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mai bune trei idei votate. Primele două idei votate au propus vizitarea
întreprinderilor și introducerea antreprenoriatului ca disciplină școlară.
Cazul 2. Cum se poate încuraja antreprenoriatul printre studenții școlilor
profesionale
La a doua sesiune, subiectul a fost similar cu cel din prima sesiune
și a fost experimentat în afara laboratorului i-Lab. Profilul participantilor a
fost ca în sesiunea anterioară: studenți ai ultimului an de la specializarea
mecatronică, un tehnician în domeniul calculatoarelor și un inginer
electric. Participanții s-au conectat de acasă la software-ul VBS, la diferite
momente de timp și au fost îndrumați să dea mai multe răspunsuri la
întrebarea cu privire la modul de a încuraja antreprenoriatul în rândul
tinerilor. Au fost introduse 15 idei, iar în etapa următoare de votare
participanții au selectat o idee: vizitarea antreprenorilor și a companiilor
acestora. Aceasta urmează să fie pusă în aplicare de către conducerea
Centrului în următorii ani.
Principala problemă a acestei sesiuni a constituit-o calitatea slabă
a conexiunilor la internet, care a forțat participanții să se conecteze la
sistem de mai multe ori. În ciuda acestui fapt, sesiunea a fost foarte
fructuoasă: s-au generat o serie de idei care ar trebui aplicate în viitor
în procesul de învățământ profesional pentru adaptarea pregătirii
tinerilor la piața forței de muncă sau pentru a începe propria afacere.
In plus, sesiunea a confirmat că softul VBS poate fi aplicat în procesul
învățământului profesional în afara mediului i-Lab.
Concluzii generale cu privire la utilizarea i-Lab
Persoanele care au participat la sesiunile i-Lab le-au considerat o experiență
foarte interesantă. Echipamentul i-Lab, inclusiv diversele accesorii didactice, table
magnetice, cresc avantajele în timpul lucrului în grup. Un design interior original,
face o impresie bună și crează senzația de a fi separat de realitate, crescând
creativitatea. Software-ul VBS permite introducerea de multe idei într-un timp
foarte scurt, ceea ce ar fi foarte dificil cu utilizarea metodelor tradiționale. Mai mult
de atât, anonimatul oferit de software permite ca activitățile sesiunilor i-Lab să
fie mai puțin stresante. Participanții la sesiune, au fost chestionați și au declarat
că au fost plăcut surprinși de eficiența acestuia și de atmosfera benefică pentru
gândirea creativă.
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Anexa A
Brainstorming – metoda principală de lucru în i-Lab
Katarzyna Skoczylas
Creativitatea constituie un element indispensabil al procesului de luare a
deciziilor în afaceri, precum și un factor determinant de bază în managementul
creativității. În ceea ce privește o organizație, creativitatea se manifestă prin crearea
de noi soluții (inovații), în procesul de lucru.
O inovație constă în introducerea de noi metode, propunerea de măsuri
pentru a îmbunătăți funcționarea unei organizații în ansamblul său.
În literatura de specialitate, se găsesc mai multe propuneri de tehnici care
vizează luarea deciziilor și rezolvarea problemelor creative. Una dintre acestea
constă în încurajarea membrilor echipei de a pune întrebări și de a critica o idee
dominantă în grup, chiar dacă aceasta este poziția managerului. Cu toate acestea,
această propunere este dificil de pus în aplicare, deoarece oamenilor nu le place
să fie criticați. Astfel, ei nu doresc să ocupe ultimul loc printre participanți. Prin
urmare, nici un participant nu s-ar simți confortabil. O soluție poate fi atribuirea
rolului de avocatul diavolului unui participant la discuție. Scopul acestuia este de
a căuta unghiurile moarte ale tuturor soluțiilor prezentate în cadrul grupului. Cu
toate acestea, ar trebui să țină cont de faptul că acest rol ar trebui să se atribuie
întotdeauna la o altă persoană, astfel încât un grup să nu creeze un „rebel”1).
O altă propunere se aplică în unele companii japoneze și constă într-o
secvența de declarații, pornind de la angajații cu cel mai mic rang și până la manager.
Această metodă permite evitarea exprimării directe de opinii ale angajaților față
de șefi. Cu toate acestea, un statut diferit față de ceilalți membri ai grupului poate
constitui un obstacol în efectuarea unei astfel de discuții, ceea ce poate fi mai
puțin eficient din cauza diferențelor dintre participanți. Într-o companie, angajații
de rang superior vorbesc mai des și mai mult față de reprezentanții posturilor
de rang inferior. Persoanele de rang inferior adresează observațiile lor în fața
persoanelor de rang superior. Reprezentanții de rang superior cred că persoanele
de rang inferior vorbesc prea mult timp. Prin urmare, se propune o discuție în
subgrupuri cu statut similar, iar apoi o reuniune comună pentru a conveni asupra
unei soluții finale2).
În cartea sa, Barbara Kożusznik propune ca membrii echipei să se consulte
cu membri de încredere ai unui alt grup, iar apoi să prezinte rezultatele acestei
consultări în fața propriului lor grup. Acest lucru ar trebui să prevină separarea
echipei față de informațiile și opiniile din exterior, ceea ce constituie unul dintre

1)
2)

http://chaber.wikidot.com/blog:3[access 23 April 2014]
http://chaber.wikidot.com/blog:3[access 23 April 2014]
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factorii care contribuie la gândirea de grup3). Tadeusz Tyszka propune discuții
regulate cu persoane din alte grupuri, chiar dacă acestea nu sunt experți în
domeniul discutat. Acest lucru oferă o perspectivă mai largă asupra unei probleme.
Stabilirea a două sau mai multe echipe competitive care să aibă aceleași sarcini de
rezolvat constituie o altă idee. Concurență forțează un grup de a căuta metoda
optimă de realizare a unui obiectiv4).
Sociologi olandezi au observat că o responsabilitate individuală crescută
pentru un rezultat la o lucrare colectivă obligă membrii echipei să ia decizii
rezonabile. Din păcate, o astfel de metodă ar funcționa numai în grupuri de sex
masculin. Propunerea lui Tadeusz Tyszka, este ca în etapa de stabilire a grupului să
se țină cont de caracteristicile personale; astfel, ar trebui să fie selectată cel puțin
o persoană care este mai puțin populară în rândul membrilor, care are o abordare
sceptică față de ideile propuse de grup și care nu ezită să le critice5).
Brainstormingul este, probabil, cea mai simplă metodă folosită pentru
generarea de idei, în care fiecare soluție propusă este tratată cu o atenție specială,
fără a fi criticată. Un lider de grup ar trebui să prezinte problema într-un mod ușor
de înțeles pentru fiecare participant la discuție și să noteze fiecare soluție propusă,
de exemplu pe o tablă, sub forma unui material folosit pentru dezbateri și analize
suplimentare. Datorită acestui fapt, membrii grupului încep să se gândească pe
marginea materialelor propuse. În timpul brainstormingului, se creează un „lanț
de idei”. Fenomenul este frecvent întâlnit, deoarece o idee prezentată duce la alte
generarea de sugestii legate de acesta. Cu toate acestea, metoda poate duce la
„blocajul productiv”, atunci când un participant la reuniune vorbește prea mult
timp, ceea ce face imposibil ca alții să-și prezinte ideile lor.
Brainstormingul este una dintre metodele folosite în căutarea de noi soluții.
Alex Osborn Faickney, un specialist de publicitate, a început să lucreze la metodele
de rezolvare a problemelor creative în 1939. El a fost nemulțumit de angajații care
nu au putut să propună idei creative pe cont propriu, care ar fi fost necesare pentru
a crea campanii de promovare. Ca răspuns la această problemă, el a început să
organizeze întâlniri de grup și a observat o îmbunătățire uriașă în ceea ce privește
calitatea și cantitatea de concepte generate de angajații săi. Osborn a descris
metoda brainstorming în 1953 în cartea intitulată Applied Imagination.
Potrivit lui Osborn, brainstormingul ar trebui să se aplice în cazul întrebărilor
sau problemelor specifice – atunci când există mai multe întrebări, această
metodă poate părea a fi ineficientă. Brainstormingul este aplicat pentru a genera
cea mai mare cantitate posibilă de idei creative privind o soluție pentru o sarcină
3)

4)

5)
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sau o problemă propusă. Această metodă se recomandă în special în căutarea de
soluții la probleme care au apărut la punerea în aplicare a sistemului de calitate.
În plus, ar trebui să se țină cont de faptul că rezolvarea unui anumit subiect cu
metoda brainstorming necesită inventivitate, intuiție și imaginație, în loc de critică.
Principiile generale de brainstorming includ folosirea liberă a imaginației, oferind
cel mai mare număr posibil de idei, fără critici6).
Imaginația liberă provoacă crearea de idei extravagante, neobișnuite,
inovatoare, care constituie esența brainstormingului. Cu cât mai multe caracteristici
inovatoare pentru o idee, cu atât mai bine: chiar o idee nerealistă poate duce la
o soluție destul de utilă. Este importantă propunerea unui număr cât mai mare
de idei, deoarece astfel găsirea celei mai bune idei este mai probabilă. În cursul
procesului de brainstorming, în afară de prezentarea ideilor proprii, este posibil
să se îmbunătățească și alte concepte, să se dezvolte cele anterioare și să se
conecteze mai multe idei pentru a obține soluții noi, mai bune. Ideile nu pot fi
criticate.
Evitarea unei evaluări critice în timpul dezvoltării de noi idei constituie cel
mai important principiu de brainstorming. Critica va avea loc mai târziu - în timpul
unei sesiuni de evaluare.
Potrivit lui Osborn, există două reguli care au o semnificație deosebită în
ceea ce privește eficiența brainstorming: în primul rând, ar trebui să se bazeze pe
evaluare; în al doilea rând, ar trebui să se depună eforturi pentru obținerea unui
număr cât mai mare de idei. Pe lângă aceste reguli, Osborn a formulat și patru
principii ale brainstorming, care au ca scop eliminarea blocajelor la participanți,
stimularea procesului de generare de idei și creșterea creativității generale în
cadrul echipei. Principiile sunt:
Focus pe cantitate – acest principiu înseamnă că cea mai mare cantitate posibilă
de idei generate constituie cea mai importantă problemă în timpul procesului de
brainstorming. Astfel, există o șansă mai mare să se găsească o soluție rațională și
eficientă la o problemă propusă.
Fără critici – în procesul de brainstorming, critica ar trebui să aștepte până la
etapa în care experții adună toate ideile. Pe baza acestei ipoteze, participanții vor
împărtăși în mod liber ideile.
Idei neobișnuite – noi modalități de gândire pot duce la soluții mai bune. Este
nevoie să se privească o problemă dintr-o perspectivă diferită, să se introducă noi
ipoteze, etc.
Combinarea și îmbunătățirea ideilor – mai multe idei bune pot fi combinate
într-una singură, după regula: 1 + 1 = 3. Procesul creării de idei poate fi stimulat prin
utilizarea de asociații.
6)

http://chaber.wikidot.com/blog:3[access 23 April 2014].

69

Conform rezultatelor cercetării efectuate, procesul de brainstorming poate
fi foarte eficient. Cu toate acestea, ar trebui să se țină cont de faptul că există
factori care pot afecta negativ eficiența acestuia. Aceștia includ, printre altele,
prezența unei personalități dominante la prima etapă, prea multă ambiție a unor
participanți, participanți care nu lasă pe alții să vorbească, puțină deschidere
pentru ideile experților care le evaluează, participanți care schimbă cu ușurință
subiectul cu unul care nu are legătură cu sarcina propusă7).
Brainstormingul vizează crearea celei mai mari cantități posibile de soluții
pentru o problemă propusă. Munca într-un grup, în care este posibil să se utilizeze
mai eficient potențialul de cunoștințe și experiența anumitor membri ai echipei,
este favorabilă în această situație. Persoanele care lucrează într-un grup devin mai
creativi, permițând astfel descoperirea de soluții inovatoare. Brainstormingul pune
un accent deosebit pe numărul de idei, nu pe calitatea lor. Alex Osborn, creatorul
metodei brainstorming, crede că cel puțin câteva idei dintre cele prezentate ar
trebui să fie valoroase. Sesiunea de brainstorming cuprinde trei etape principale:
introducere, generarea de idei, finalizarea. Aplicarea acestei metode pentru a
căuta noi soluții nu este ceva nou, dar împreună cu dezvoltarea sa s-au creat și
instrumente informatice care să sprijine punerea în aplicare a acestei metode.
Combinarea celor mai noi soluții informatice cu metodele verificate de lucru în
echipă duce la obținerea de rezultate pozitive pe calea stimulării creativității, în
căutare de soluții inovatoare care apar în diverse domenii ale activității umane.
Metoda de lucru în grup aplicată în laboratoarele de inovare, cu scopul
de a îmbunătățire a deciziilor de grup, se bazează pe metoda de brainstorming
cunoscută de mulți ani. Crearea unui software corespunzător a constituit un
avantaj aplicat în i-Lab. După prezentarea problemei, participanții introduc
ideile lor, observațiile și propun evaluări. Ideile, dubiile referitoare la propuneri
și rezultatele votului sunt afișate în cadrul aplicației. Principalele avantaje ale
software-ului includ anonimatul, onestitatea și viteza de lcuru, deoarece sunt
excluse discuțiile, sunt limitate digresiunile și toată lumea poate să își introducă
părerile în același timp.

7)
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http://chaber.wikidot.com/blog:3[access 23 April 2014].

Anexa B
Metode de spargere a gheții – exemple
Metodele de spargere a gheții sunt instrumente utile nu numai pentru
sesiunile iLab, dar sunt în special utile în acest cadru. Există multe tipuri de
asemenea metode, iar unele sunt mai potrivite pentru mediul iLab-ului decât
altele. Mai jos sunt prezentate câteva dintre metodele încercate și testate. Mai
multe pot fi găsite pe site-ul web.
1. Bingo de persoane
Resurse necesare: Timp de pregătire înaintea sesiunii iLab pentru a strânge
răspunsuri și a pregăti o ‚foaie bingo’. Foi trase la xerox și pixuri pentru
participanți.
Timp necesar: 20 minute
Instrucțiuni:
Înaintea sesiunii, coordonatorul trimite mail-uri către toți participanții
rugându-i să furnizeze (în mod secret), printr-un mail de răspuns, un aspect
interesant despre ei înșiși.
Coordonatorul realizează apoi un tabel cu răspunsurile respective (ex. mai jos).
Coordonatorul va avea de asemenea o listă cu răspunsurile alături de numele
participantului corespunzător.
În timpul sesiunii fiecare participant va primi o copie a tabelului și un pix.
Ei trebuie să socializeze cu ceilalți pentru a descoperi care dintre faptele
interesante le corespund.
Prima persoană care găsește toate răspunsurile va striga ‚Bingo!’.
Poate fi acordat chiar și un premiu dacă e cazul.
Coordonatorul citește la final toate faptele interesante, indicând și persoanele
cărora le corespund. Dacă doresc, persoanele pot aduce noi informații legate
de aspectul propriu.
Beneficii specifice:
Este excelent pentru echipe în care oamenii abia s-au cunoscut.
Creează multă energie și entuziasm, determinând oamenii să discute între
ei, chiar despre alte subiecte.
Este util pentru coordonator să observe interacțiunile și să înceapă să învețe
despre caracterele participanților la sesiune.
Demn de luat aminte:
A nu se folosi dacă nu există suficient timp pentru pregătirea sa. Este bine
dacă sunt cel puțin 10 persoane.
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Alte comentarii:
Acest procedeu a fost reprodus de cei care l-au experimentat în cadrul sesiunilor conduse de ei.
Pentru participanți
Fiecare participant are un tabel cu fapte interesante. Ei trebuie să scrie
numele persoanei căreia ei consideră că îi corespunde faptul respectiv.
Această persoană este
pistolar

Acestei persoane îi place să
mănânce cartofi cruzi

Străbunicul acestei persoane a fost
Winston Churchill

Această persoană este
un crescător de pisici
de concurs

Această persoană nu a avut
niciodată un televizor

Mătușa acestei persoane a inventat
bilețelele adezive

Această persoană este
un pianist excelent

Această persoana este
vegetariană

Această persoană crește legume
uriașe

Pentru coordonator (cu răspunsuri)
Această persoană s-a
antrenat ca pistolar

Acestei persoane îi place să
mănânce cartofi cruzi

Străbunicul acestei persoane a fost
Winston Churchill

Brian

Rebecca

Charles

Această persoană este
un crescător de pisici
de concurs

Această persoană nu a avut
niciodată un televizor

Mătușa acestei persoane a inventat
bilețelele adezive

Steve

Mike

Această persoană este
un pianist excelent

Această persoana este
vegetariană

Această persoană crește legume
uriașe

Wilf

Amy

Daphne

Sheila
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2. Meseria mea
Resurse necesare: Tablă de scris, marker de scris pe tablă pentru fiecare persoană
Timp necesar: 5 minute
Instrucțiuni:
‚Cu ce vă ocupați?’
‚Ce vă place legat de meseria voastră?’
Regula este că nu trebuie folosite cuvinte, ci doar imagini!
La sfârșit fiecare își scrie numele deasupra desenului propriu.
După câteva minute, toți își împărtășesc unii altora opiniile.
Beneficii specifice:
Această acțiune este bună pentru a afla câte ceva despre ceilalți și despre
ocupațiile lor. Coordonatorul poate începe să înțeleagă faptele care îi
motivează pe oameni și care îi fac bucuroși.
Este utilă pentru a afla numele participanților la începutul sesiunii. O
alternativă interesantă față de folosirea unei liste de participare, poate fi
aceea de a poza toate desenele împreună cu numele asociate și afișându-le
apoi pe toate pe coperta raportului final al sesiunii.
Demn de luat aminte:
Acest exercițiu este mai util pentru grupuri în care toți fac parte din același
grup de muncă.
A nu se folosi atunci când oamenii sunt foarte nefericiți și lipsiți de motivație.
Alte comentarii:
Foarte ușor de realizat, nu necesită pregătire.
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3. Portrete în pungi de gunoi (plastic??) (bin-bag portraits)
Resurse necesare: hârtie, pungi de gunoi, pixuri/creioane
Timp necesar: aproximativ 5 minute
Instrucțiuni:
Fiecărui participant i se dă o foaie de hârtie, o pungă de gunoi și un pix sau
creion. Ei trebuie să pună hârtia în punga de gunoi.
Participanții sunt grupați câte doi.
Ei sunt rugați apoi să deseneze pe foaia din pungă un portret al partenerului
lor, fără să se uite la ce desenează.
Portretele sunt apoi arătate la toată lumea.
Beneficii specifice:
Nu este necesar ca participanții să aibă talent la desen.
Portretele sunt de obicei copilăroase - ceea ce ajută participanții să se întoarcă în timp, atunci când aveau idei mult mai creative.
Acest exercițiu poate fi făcut atât în zona principală a iLab-ului, cât și în zona
de relaxare atât timp cât există mese.

4. Blazon
Resurse necesare: tablă de scris, markere
Timp necesar: aproximativ 15 minute
Instrucțiuni:
Participanții desenează un blazon pe tablă și îl împart în două/trei/patru
părți. În fiecare dintre aceste câmpuri fiecare persoană desenează sau scrie
informația despre el însuși, de ex. calități, pasiuni, interese etc. Apoi toți
participanții vorbesc despre ei înșiși în conformitate cu desenul.
Beneficii specifice:
Ajută participanții să se cunoască; de obicei ei se axează pe discutarea unor
informații personale cum ar fi pasiuni, familie etc.
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5. Completează propoziția
Resurse necesare: bucăți de hârtie, pix, coș/pălărie/cutie
Timp necesar: în jur de 15 minute
Instrucțiuni:
Înainte de sesiune coordonatorul trebuie să scrie următoarele propoziții pe
câte o bucată de hârtie pe care o va pune într-un coș, într-o pălărie sau într-o
cutie etc.
Exemple de propoziții:
1. Întotdeauna am vrut...
2. Îmi place...
3. Pot să...
4. Dacă aș putea fi o altă persoană aș fi...
5. În opinia mea, o femeie/un bărbat ideal ar fi...
6. Îmi place să lucrez cu persoane care...
7. Viața este..
8. Cele trei dorințe ale mele pentru peștișorul de aur sunt...
9. Visez la...
10. Mi-am dorit să fiu...
Fiecare participant alege una/două bucăți de hârtie și completează
propoziția respectivă.
Beneficii specifice:
Creează o atmosferă pozitivă de grup, ajută oamenii să se relaxeze, să treacă
peste barierele sociale.
6. Joc M&M
Resurse necesare: Bomboane M&M sau orice alte dulciuri multicolore, un bol
Timp necesar: aproximativ 15 minute
Instrucțiuni:
Se pun bomboanele în bol. Cei din grup trebuie să ia cât de multe sau cât
de puține bomboane doresc. Acestea nu trebuie mâncate imediat. Pentru
fiecare bomboană luată, persoana respectivă va trebui să răspundă la o
întrebare, în funcție de culoare.
De exemplu, se poate stabili:
roșu – activități favorite
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verde – mâncăruri favorite
galben – filme favorite
portocaliu – locuri de călătorie favorite
maro – cele mai memorabile sau mai stânjenitoare momente
albastru – nici o regulă (respectiva persoană poate împărtăși ceva oricui
dorește)
Coordonatorul poate fi creativ, alegând întrebările în astfel încât să se
potrivească cel mai bine grupului. El va preciza culoarea următoare și
fiecare va trece pe la toți ceilalți împărtășind câte un răspuns pentru fiecare
bomboană. De exemplu: dacă cineva a ales două bomboane roșii va trebui
să precizeze două activități favorite. După ce respectiva persoană a trecut
pe la toată lumea poate să-și mănânce bomboanele. La fel se procedează
pentru toate culorile existente.
Beneficii specifice:
Această activitate constituie un mod simplu de a ajuta oamenii să se
prezinte. Este un mod flexibil și adaptabil si (dacă îți plac dulciurile) delicios
pe deasupra!!!
7. Jocul șnurului
Resurse necesare: un ghem mare de sfoară, șnur, etc., foarfec
Timp necesar: aproximativ 15 min
Instrucțiuni:
Această activitate necesită puțină muncă de pregătire. Se va folosi un ghem
de sfoară sau de șnur. Poate avea orice culoare sau chiar multicolor. Cu
foarfecul se taie bucăți de diferite lungimi de la 5 cm până la 30 cm.
La sfârșit se strâng toate bucățile formându-se o grămadă.
Pentru a juca, primul voluntar va fi rugat să aleagă orice bucată și să o tragă
deoparte. El va trebui să se prezinte în timp ce înfășoară lent bucata de sfoară în
jurul degetului arătător. Partea distractivă a acestui joc de spargere a gheții este
aceea că unele fire sunt foarte lungi și obligă persoana respectivă să vorbească
timp îndelungat. Acesta este o bună modalitate de a-i determina pe participanți
să înceapă să comunice între ei. Oamenii pot afla câte ceva interesant sau nou
despre ceilalți. Acest joc se poate adapta după nevoile proprii.
Beneficii specifice:
Acest joc este un mod de a amorsa discuția, în timp ce permite fiecăruia să
spună câte ceva despre el însuși. Este un joc simplu și poate fi adaptat după
necesități.
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Anexa C
Informații detaliate despre anumite iLab-uri

Numele iLab-ului, site-ul web
Universitatea din Essex, iLab-ul din Southend
www.essex.ac.uk/ilabs/
Nume și detalii de contact
Business Hub
University of Essex
Southend Campus
Elmer Approach
Southend-on-Sea
Essex
E: businesshub@essex.ac.uk
Numele proprietarului, site-ul web
Centrul de afaceri, Campusul din Southend al Universității din Essex
www.essex.ac.uk/businesshub
Numărul de locuri din iLab
16
Descrierea programelor software
Facilitate.com
MindMeister
Descrierea facilităților
– Arie extinsă în care pot încăpea câteva grupuri mici
– Aranjament flexibil al mobilierului/locurilor de stat
– Aparate de făcut ceai/cafea
– Video proiectoare și boxe
– Acces wireless pentru laptopurile iLab-ului
Coordonatorii iLab: numele lor și orice caracteristici speciale (ex. expertize
speciale)
– Julie Jones – coordonator principal și manager
– Matt Softly – coordonator superior și consultant tehnic
Experiență în folosirea softului de facilitare și integrare audio vizuală în iLab-uri.
Dezvoltarea viitoare a iLab-urilor.
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Cine îl poate folosi
Accesibil tuturor, în special firmelor
Sectorul public sau privat
Educație
Comunitate
Înființare
iLab-ul de primă generație în Princess Caroline House în 2003
iLab-ul de a doua generație în Gateway Building în 2007
Descrierea facilităților asociate
Centrul de afaceri
Centrul de afaceri este construit cu un scop precis, putând oferi o gamă largă
de servicii de susținere, toate fiind proiectate să asigure o tradiție de afaceri
viabilă și de succes.
Centrul de formare al afacerilor
Este alcătuit din 20 de încăperi de diverse forme și mărimi. Acestea sunt potrivite pentru funcționalități de birou și sunt accesibile companiilor noi sau în
creștere, oferind contracte de închiriere flexibile.
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Numele iLab-ului, site-ul web
iLab-ul din Colchester
www.essex.ac.uk/ilabs/
Nume și detalii de contact
iLab Colchester
University of Essex
Wivenhoe House
Wivenhoe Park
Colchester
Essex
Hannah McMorran, manager iLab,
E: iLab@essex.ac.uk
Numele proprietarului, site-ul web
Universitatea din Essex
www.essex.ac.uk
Numărul de locuri din iLab
iLab-ul din Colchester este proiectat pentru grupuri de cel mult 16 persoane.
Totuși sub ghidarea managerului de iLab pot fi găzduite și grupuri mai mari. El
a fost folosit cu mare succes pentru grupuri de cel mult 50 în cadrul anumitor
evenimente, cu susținerea unui specialist al iLab-ului.
Descrierea programelor software
Facilitate.com
MindMeister
Descrierea facilităților
iLab-ul combină zone pentru activități pe calculator, pentru discuție și
activități practice, care au un decor viu, instrumente creative, și peste tot pereți de
scris de la podea până la tavan.
Coordonatorii iLab: numele lor și orice caracteristici speciale (ex. expertize
speciale)
Coordonarea poate fi oferită de managerul iLab-ului. În plus iLab-ul din
Colchester are o rețea de instructori/antrenori/coordonatori instruiți pentru
coordonare iLab.
Cine îl poate folosi
iLab-ul este accesibil atât organizațiilor din afară, cât și personalului și
studenților universității.
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Înființare
iLab-ul a fost creat în 2004, începându-și oficial activitatea în 2005.
Descrierea facilităților asociate
iLab-ul se află în clădirea Constable de la Universitatea din Essex. Alăturat,
are săli de întrunire bine echipate pentru maxim 60 musafiri, precum și un atrium
pentru evenimente de socializare. Hotelul Wivenhoe House din apropiere poate
oferi cazare peste noapte și cina pentru sesiuni de mai multe zile.
Caracteristici speciale și alte informații
iLab-ul din Colchester a evoluat continuu de-a lungul timpului. Deține
o tehnologie avansată de prezentare audio-video și un design dinamic și inspirant
care poate să stimuleze gândirea creativă și inovativă.

Numele iLab-ului, site-ul web
iLab-ul din Istanbul
www.bcdtr.com
Nume și detalii de contact
Alper Eliçin,
Email aelicin@bcdtr.com
BCD Business Consulting and Development
Şakayikli sok.,
No.17, 3.Levent,
34330, Istanbul
Turkey
Numele proprietarului, site-ul web
Okalip Toplantı Hizmetleri A.Ş
www.okalip.com
Numărul de locuri din iLab
O cameră de 20 de persoane; una mai mică de 8; 16 laptop-uri
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Descrierea programelor software
Facilitate.com
Descrierea facilităților
Cameră foarte mare
Servicii de ceai/cafea
Aparate de joc
Colțuri de relaxare
Camera mai mică poate fi de asemenea folosită pentru sesiuni mai scurte.
Coordonatorii iLab: numele lor și orice caracteristici speciale (ex. expertize
speciale)
Zehra Eliçin – Coordonator, consultant management și instructor
Alper Eliçin – Coordonator, consultant management și instructor
Emre Utkan – Asistent coordonator, experimentat în folosirea Facilitate.com
Cine îl poate folosi
Accesibil tuturor, în special pentru firme din sectorul public și privat.
Înființare
iLab-ul a fost înființat în a doua parte a lui 2007. Activitatea sa a început în
contextul proiectului iLab cu 2–3 sesiuni pilot care au avut loc la începutul anului
2008.
Caracteristici speciale și alte informații
– mese care se pot muta; mobilier modular
– acces wireless la internet de pe laptop-uri
– colț de ceai/cafea
– sistem de proiecție cu telecomandă
– ecran de proiecție retractabil
– difuzare de muzică
– aer condiționat
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Numele iLab-ului, site-ul web
iLab-ul din Polonia, Radom
ilab.itee.radom.pl
Nume și detalii de contact
Institutul pentru Tehnologii Viabile – Institutul Naţional de Cercetare
Pedagogia Muncii, Centrul de Economie Inovativă
Pulaskiego Street 6/10
26-600 Radom
www.itee.radom.pl
instytut@itee.radom.pl
Numele proprietarului, site-ul web
Institutul pentru Tehnologii Viabile – Institutul Naţional de Cercetare
www.itee.radom.pl
Numărul de locuri din iLab
Iniţial, iLab-ul din Radom a fost proiectat pentru 9 persoane. Dar după cum
a arătat experienţa, grupuri mai mari pot fi găzduite sub conducerea managerului
de iLab.
Descrierea programelor software
Facilitate.com
Descrierea facilităților
Încăpere mare relaxantă decorată ca şi cum ar fi fundul oceanului (acvariu, peşti
reali, plante de apă, motive acvatice, nisip, scoici), sunete de relaxare
Locuri de stat/mobilier flexibil
Automate de făcut ceai/cafea
Sistem de proiecţie audio-video şi difuzoare
Coordonatorii iLab: numele lor și orice caracteristici speciale (ex. expertize
speciale)
Katarzyna Skoczylas – coordonator iLab
Joanna Łabędzka – coordonator iLab
Tomasz Sułkowski – suport tehnic
Cine îl poate folosi
iLab-ul este accesibil tuturor, dar în special:
– intern, pentru personalul şi studenţii institutului
– extern, pentru instituţii publice şi private, educaţie, cercetare şi dezvoltare, sectorul comunitar
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Înființare
Laboratorul de inovaţie din Radom a fost unul din cele trei iLab-uri înfiinţate
în contextul Programului European de Dezvoltare a Competenţei iLab. A fost creat
în 2007.
Descrierea facilităților asociate
iLab-ul se află în clădirea principală a Institutului de Tehnologii Viabile din
Radom. Toţi cei care folosesc iLab-ul se pot baza pe celelalte echipe şi departamente
ale Institutului (ex. biblioteca, tipografia, echipa Strategiilor Inovative, echipa
Tehnologiilor Informaţiilor, Centrul de Organizare şi Informare), precum şi pe
potenţiali experţi şi instituţii ce colaborează cu Institutul.
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Caracteristici speciale și alte informații
În concordanţă cu specificaţiile generale pentru iLab-uri, laboratorul de
inovaţie din Radom a fost creat ca un spaţiu extraordinar ce încurajează şi inspiră
gândirea creativă.
Graţie caracteristicilor specifice ale softului, este posibil să se formeze echipe
interdisciplinare interesate de anumite aspecte, dar cu puncte de vedere diferite,
consumând minimum de timp posibil.
Intenţia este de a încorpora ideea de inovaţie, metodologia de lucru în
iLab şi potenţialul lui în alte activităţi iniţiate de Institut, de exemplu iLab-ul va
fi făcut accesibil reţelei de întreprinderi formate în cadrul Iniţiativei de Egalitate
Comunitară – Reţeaua Poloneză de Cooperare şi Inovaţie a Microîntreprinderilor.

Numele laboratorului i-Lab, site-ul web
http://i-Lab.itee.radom.pl
Datele de contact
(email, telefon, adresa)
University of Rzeszow
Faculty of Mathematics and Nature
ul. Prof. S. Pigonia 1
35-395 Rzeszów
www.ur.edu.pl
Numele proprietarului laboratorului i-Lab, site-ul web
University of Rzeszow
www.ur.edu.pl
Numărul de locuri în i-Lab
Laboratorul a fost proiectat pentru 12 persoane
Descrierea software-ului
Virtual Brainstorm (VBS)
Descrierea facilităților
Cameră mare cu mobilă colorată: trei mese, două canapele, șase scaune,
două fotolii, expresor de cafea, table pentru scrierea ideilor.
Mediatori i-Lab: nume și expertiza
Agnieszka Długosz – Facilitator i-Lab
Anna Koziorowska – Facilitator i-Lab
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Aleksander Piecuch – Facilitator i-Lab
Waldemar Furmanek – Facilitator i-Lab
Arkadiusz Nisztuk – suport tehnic
Piotr Ziemba – suport tehnic
Cine poate folosi i-Lab
Studenți, profesori, antreprenori.
When started
Laboratorul de inovare a fost creat în cadrul proiectului The Innovation
Laboratories for the Quality Assurance of the Vocational Education and Training
(i-Lab2). Prima sesiune a avut loc în mai 2014.
Descrierea facilităților suplimentare
i-Lab se găsește în cadrul Universității din Rzeszow, ul. Pigonia in Rzeszow.
Laboratorul este compus din două camere separate: una echipata cu calculatoare,
videoproiector, imprimante, sală de relaxare pentru grupuri de lucru. Mai mult decât
atât, i-Lab este echipat cu jocuri educative necesare în etapa de colectare a ideilor
în timpul sesiunilor. Participanții la sesiune pot folosi cafetiera și zona din apropierea
laboratorului.
Facilități speciale sau alte informații
Laboratorul de inovare este un loc pentru întâlniri, discuții și sesiuni de
stimulare a gândirii creative. Acesta utilizează conceptul de metodologie inovativă,
și poate fi aplicată cu studenții, antreprenorii sau în procesele de management
de la Universitate. Laboratorul poate fi accesibil pentru studenți din învățământul
profesional, profesori, precum și pentru angajații întreprinderilor care operează în
zonă.
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Numele laboratorului i-Lab, site-ul web
Romanian iLab, Galati
http://www.ilab2.eu/
Datele de contact
(email, telefon, adresa)
Universitatea „Dunarea de Jos” Galați
47, Domneasca Street, Galati
Romania
(+40) 236 460 182
http://www.ugal.ro
Persoană contact: Adina Cocu: adina.cocu@ugal.ro
Numele proprietarului laboratorului i-Lab, site-ul web
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
http://aciee.ugal.ro
Numărul de locuri în i-Lab
Laboratorul i-Lab are 10 computere,
dar poate fi extins la 15 persoane 0
Descrierea software-ului
Virtual Brainstorm (VBS)
Descrierea facilităților
– cameră mare de relaxare decorată cu tema unei plaje din Delta Dunării (tapet
sugestiv, decorare cu culori alb/bej/verde deschis, plante, boluri decorative cu
nisip și scoici).
– mobilă modulară care poate fi rearanjată după nevoi.
– canapea confortabilă și fotolii de tip puff.
– măsuță de cafea/debara.
– sistem de video-proiectare în zona de calculatoare.
Mediatori i-Lab: nume și expertiza
Emilia Pecheanu – cadru didactic în cadrul facultății
Adina Cocu – cadru didactic în cadrul facultății
Mihai Vlase – cadru didactic în cadrul facultății
Cine poate folosi i-Lab
– cadre didactice și studenți
– persoane din instituții publice sau private, școli, companii
De când funționează
Laboratorul de inovare a fost creat în cadrul proiectului The Innovation
Laboratories for the Quality Assurance of the Vocational Education and Training
(i-Lab2). Prima sesiune a avut loc în mai 2014
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Descrierea facilităților suplimentare
Laboratorul se găsește în una din clădirile facultății din cadrul campusului
universitar. Utilizatorii pot beneficia de toate facilitățile tehnice ale Departamentului
de Calculatoare și Tehnologia Informației. Personalul departamentului poate
contribui la buna funcționare și reușita sesiunilor de brainstorming.
Facilități speciale sau alte informații
În conformitate cu caietul de sarcini general pentru iLab, laboratorul de
inovare din Galați are un spațiu special conceput care încurajează gândirea
creativă și rezolvarea de probleme. Ideea de i-Lab este că acesta este un loc special
în care grupurile și echipele pot explora și extinde gândirea lor dincolo de limitele
normale ale ipotezelor și constrângerilor. O altă facilitate a i-Lab este aplicația
web care funcționează ca o rețea socială. În plus față de această aplicație web,
laboratorul oferă tehnici de mediere care pot fi utilizate pentru a gestiona procesul
de creație, astfel încât participanții să obțină cât mai multe idei. Componentele
i-Lab contribuie la creșterea creativității, permițând utilizatorilor să-și deblocheze
abilitățile și potențialul lor de a găsi noi idei.
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Numele laboratorului i-Lab, site-ul web
German i-lab, Dresden
http://www.ilab2.eu/
Datele de contact
(email, telefon, adresa)
Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical
Occupations Dresden Ltd. (SBG Dresden)
Gutenbergstraße 6
01307 Dresden
T.: 0049351444560
F.: 00493514445612
www.sbg-dresden.de
Contact person: Jens Hofmann
j.hofmann@sbgdd.de
Numărul de locuri în i-Lab
Laboratorul i-Lab din Dresden a fost creat pentru a primi 10 sau mai multe
persoane. Au fost instruiți mai mulți mediatori. Laboratorul i-Lab are două spații
destinate lucrului și recreerii.
Descrierea software-ului
Virtual Brainstorm (VBS).
Descrierea facilităților
Spațiu de relaxare mobilat cu canapele și măsuțe. Pereții sunt pictați cu motive
din pădure.
Mediatori i-Lab: nume și expertiza
Mr. Jens Hofmann – Facilitator i-Lab
Mrs. Anne Berger – Facilitator i-Lab
Mrs. Anke Menning – Facilitator i-Lab
Mr. Thomas Mönch – suport tehnic
Cine poate folosi i-Lab
Cadre didactice și elevi de la școala profesională din cadrul SBG (de exemplu,
tehnicieni chimiști, biologi, tehnicieni din domeniul fizicii) cu scopul de a dezvolta
noi idei, de a îmbunătăți procesul educațional. De asemenea, mai pot participa și
antreprenori care cooperează cu SBG.
De când funționează
Laboratorul de inovare a fost creat în cadrul proiectului The Innovation
Laboratories for the Quality Assurance of the Vocational Education and Training
(i-Lab2). Prima sesiune a avut loc în mai 2014.
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Descrierea facilităților suplimentare
i-Lab se găsește în clădirea didactică a SBG. Spațiul de relaxare și vecinătatea
acestuia sunt concepute în mod asemănător unei păduri. i-Lab este echipat
cu laptop-uri și tablete care permit păstrarea flexibilității. Potrivit cu mărimea
grupului, laboratorul poate fi ușor echipat cu laptopuri suplimentare. Camerele,
mobilierul și echipamentul tehnic constituie un spațiu integral care influențează
gândirea creativă.
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Numele laboratorului i-Lab, site-ul web
i-Lab 2 Šolski Center Ptuj, Slovenia
http://www.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=196
http://www.ilab2.eu/
Datele de contact
(email, telefon, adresa)
Šolski center Ptuj / School Centre Ptuj
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
Slovenia
T: +386 (0)2 787 17 00
F.: +386 (0)2 787 17 11
info@scptuj.si
http://www.scptuj.si/
Contact person: Darja Harb
darja.harb@scptuj.si
Numele proprietarului laboratorului i-Lab, site-ul web
Šolski center Ptuj
http://www.scptuj.si/
Numărul de locuri în i-Lab
i-Lab are 10 calculatoare într-o cameră, dar poate primi și grupuri mai mari
de persoane. Cea de-a doua cameră, de relaxare, poate primi și grupuri de maxim
20 persoane.
Descrierea software-ului
Virtual Brainstorm (VBS)
Descrierea facilităților
Pereții sunt vopsiți cu galben deschis și cu fototapet reprezentând imagini
cu nuanțe verzi. Camera de relaxare include scaune confortabile colorate, cutii cu
accesorii didactice, echipament de proiecție audio-video.
Mediatori i-Lab: nume și expertiza
Mirjana Šeruga – Facilitator i-Lab
Milan Bukšek – suport tehnic.
Cine poate folosi i-Lab
Angajații și studenții Școlii.
De când funționează
Laboratorul de inovare a fost creat în cadrul proiectului The Innovation
Laboratories for the Quality Assurance of the Vocational Education and Training
(i-Lab2). Prima sesiune a avut loc în mai 2014.
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Descrierea facilităților suplimentare
Laboratorul de inovare este în clădirea principală a școlii profesionale din
Ptuj. Acesta este compus din două camere vecine echipate în conformitate cu
conceptul i-Lab: calculatoare, proiectoare multimedia, table, jocuri educative,
material didactic. Este în curs de pregătire o altă cameră pentru elevii din Centrul
de Instruire (CMI) din Centrul Școlar Ptuj, dedicată elevilor care doresc să dezvolte
idei pentru propria afacere.
Descrierea facilităților suplimentare
În laboratorul de inovare pot fi realizate lecții pentru grupuri mici de elevi
/ studenți. i-Lab permite o mai bună participare a elevilor / studenților în clasă.
Acesta încurajează gândirea activă și crearea de noi idei. Funcția de participare
anonimă la sesiuni încurajează cooperarea și relaxarea, din care pot fi derivate idei
foarte bune. În plus, se încurajează și spiritul antreprenorial.
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