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     rodowiska, które sprzyja działalno 
 

 
Od współczesnego człowieka oczekuje si      

     
          
Współczesno  oczekuje człowieka twórczego. 

 
  
   d nieznane, a zarazem społecznie warto 
 

  słu 
pozwala bowiem człowiekowi osi   
  yciu swoje własne, indywidualne pi 

 
współczesnej szkoły przestaje by  tylko przekazywanie wiedzy, przed szkoł
  nowe zadania: rozwijanie potencjału twórczego, prz
 
    c rozwijanie inwencji, pomysłowo   


  
  
         dzieł, lecz tworzy

  ci estetycznej, społecznej, ekonomicznej itp. 
  słu   

   
         
  nice społeczne, klasowe, rasowe poprzez odkrywanie 





    słu   
  ci społecznej; 

            
ycie ludzkie nie jest całkowicie zdeterminowane zew   

     lad na własnym lo-
   c w pełni poczu   człowiekiem wolnym i au-

     

         
 tnie przełamuj 

        

              własna 


 łatwo potrafi skupi    

 
        


        wszystkie szczegóły 

   
 
    szczegóły istotne od nieistotnych; 
 jest bardziej spontaniczny i bardziej skłonny do wy    

 
  

  
    

  
    wiele przykładów korzy  

       
   
    
  caj dzieci do testowania nowych pomysłów; 
    
 unikaj forsowania własnych pomysłów; 
     
 
 dostarczaj czasu i materiału dla pojawiaj   pomysłów uczniowskich; 
  
    







  
     
           
  

2. Zało 
  

   
   




Pierwotnym zało eniem i-Labu była symulacja   
  
ces planowania i organizacji oraz pomóc zespołom za  
   e w toku prac okazało si    
  bie grup interakcje były cz      
  kszały otwarto  i zaufanie oraz sprzyjały współpracy i inno-
    i-Labu stało si 
w której grupy i zespoły mogłyby zgł    lenia i działania 
poza standardowymi granicami opartymi na zało 

   ce laboratorium innowacji ł    

     
  ce zespół pracuj 
  który potrafi wła       

 
 
Współistnienie i wzajemne przenikanie si  

stawowym zało  
       

   
          
             
     
odbiegał on od typowego  
  de z powstałych laboratoriów innowacji jest inne. 

  nym dla prawidłowego funkcjonowania i-Lab jest
        
              
pomysłów, które mog    innych to tworzenia kolejnych pomysłów. 
   anonimowego zgłaszania pomysłów sprawia, 





pomysłami w sposób nieskr powany, przełamuj         
 ej liczby pomysłów w krótkim czasie. 



dynamiki pracy grupy oraz innych technik słu  
tak aby uczestnicy wykorzystywali swoje pomysły w s  
       
            
         
z pracy wykonanej w i-Labie, ł cznie z wykazem zgłoszonych pomysłów i zdj 
ciami tego, co zostało zapisane na tablicach podcza  
         
  
korzystywania wła   ci i prezentowania wła-
   
           
 

3. Przykłady rozwi  
            

   
 cej pomysłów i wiedzie do lepszych rezultatów ni  typowe cało-


  
           
  
nych przez i-Lab z powodzeniem korzystały organizac  
organizacje dobroczynne, szkoły, jak i uniwersytety. i-Lab okazał si  
rzykład w pracy instytucji 
         
  dzynarodowych, konsultacji społecznych oraz sesji z udziałem 
członków organizacji okołobiznesowych. 

        
   norodnych celach, np. planowanie scenariuszy działa  
rozwój produktu i usług, rozwój strategii, planowan
  
  naukowych, budowanie zespołu, szkoły letnie, anali


        
        
  ci kształcenia i szkolenia zawodowego” (Innovation 
       ion and training) powstały 





        
       
 ci kształcenia. 

W nowo utworzonym laboratorium innowacji odbyło si 
   lenia. Pierwsze sesje przeprowadzone zostały w  
   
 ciami było bardzo buduj 

ł zawodowych, dlate-
        lenia odbyły si  z udziałem 
  
przyszło ci. Swoje pomysły uczniowie zgłaszali anonimowo, co   
podobało. Na pocz tku pojawiło si       
  li zgłasza  
innowacyjne pomysły. Wszystkie zgłoszone pomysły zostały ocenione przez 
uczestników sesji. Dwa pomysły, które uzyskały najw     
były dalej analizowane i uszczegóławiane podczas pr
   
wał nauczyciel. 

 
Laboratorium innowacji (i-Lab) powstałe w ramach pr 

Vinci zgodnie z zało         
    
 y wło    
             
         
 


      
   
  ni, ale przy tym stosunkowo łatwe, pozwalaj    
 




 

  

 

  



   








  to jedna z cech, jaka jest wymagana od człowieka X

    
           
 

Słowa kluczowe:   


     



             





         



