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Praktyczny przewodnik dla realizatorów Obozów Innowacji 

Zespół akademii IDEA opra-
cował Campguide z inicja-
tywy Ulrika Bloma z Centrum 
Innowacji już w 2005. Był to 
pierwszy ważny krok. Od 
tamtego czasu odbyło się 
mnóstwo obozów organizo-
wanych we współpracy z 
duńskimi uniwersytetami i 
instytucjami szkolnictwa 
wyższego. Eksperymento-
wano na wszelkie możliwe 
sposoby i wypróbowano 
szereg różnych form organi-
zacji obozów. Dzięki temu 
dziś wiemy znacznie więcej 
na temat obozu jako metody 
szkoleniowej i tego, jak za-
dbać o to, by planowany 
obóz był w pełni udany.  
Tym niemniej – dostęp do tej 
wiedzy w sensie ogólnym ma 
grupa osób, które spróbo-
wały swych sił w organizo-
waniu obozu, a szczegóły 
zna zaledwie garstka eks-
pertów, którzy posiadają 
dogłębne doświadczenie w 
pracy z tą metodą. Z drugiej 
strony wyraźnie rośnie zain-
teresowanie tego typu szko-
leniami i Dania w ostatnich 

Wstęp 

 

  

latach w stopniu większym 
niż inne kraje stała się ich 
swoistym eksperymentarium.  
Zainteresowanie to sygnali-
zowano zarówno podczas 
konferencji badawczych jak i 
we wnioskach nadsyłanych 
przez rozmaite instytucje 
starające się o wsparcie 
finansowe szkoleń dla trene-
rów oraz organizacji konkret-
nych obozów. 
Dlatego zdecydowaliśmy się 
podjąć próbę zebrania na-
szych doświadczeń w całość. 
Wiosną 2009 roku dyrektor 
akademii IDEA, Torben Ba-
ger zwrócił się do grona eks-
pertów ds. obozów z prośbą, 
byśmy wspólnie opracowali 
nowy Camp Guide – za-
równo w wersji duńskiej jak i 
angielskiej. Ekspertów do-
brano tak, aby reprezento-
wane było zarówno podejście 
ukierunkowane na innowa-
cyjność jak i podejście bar-
dziej kreatywne, a za skom-
pletowanie zespołu odpowia-
dali Ulrik Blom i Tommy Borg 
Larsen, którzy przeprowadzili 

szereg obozów ukierunko-
wanych na innowacyjność. 
Podejście kreatywne repre-
zentują z kolei Christian 
Byrge i Mette Ullersted, któ-
rzy dysponują równie szero-
kim doświadczeniem w orga-
nizacji zgrupowań zoriento-
wanych na kreatywność. 
Pierwszemu spotkaniu ze-
społu autorów towarzyszyło 
pewne napięcie, gdyż nie do 
końca było wiadomo, czy uda 
się połączyć oba punkty 
widzenia i czy całe przedsię-
wzięcie nie zmieni się w pole 
walki, na którym ścierać się 
będą obie postawy. 
Na szczęście autorzy szybko 
zdołali znaleźć sposób na 
zgodną współpracę, a jej 
owocem jest przewodnik po 
organizacji obozów, w którym 
oba podejścia przedstawione 
są jako równorzędne.  
Mamy nadzieję, że przewod-
nik będzie dużą pomocą dla 
coraz liczniejszej grupy osób 
pragnących zmierzyć się z 
wyzwaniem, jakim jest orga-
nizacja swojego pierwszego 
obozu. 

 

  

Torben Bager 

Profesor i kierownik Iværksætterakademiet  IDEA (/Akademii Inicjowania IDEA) 
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W dalszej perspektywie 
chodzi o to, aby wszy-
scy studenci szkół wyż-
szych w trakcie swoich 
studiów zdobyli umiejęt-
ności dwojakiego ro-
dzaju: przede wszyst-
kim dogłębną znajo-
mość wybranej przez 
siebie dziedziny za-
wodowej, ale także 
kompetencje z zakresu 
procesów przedsiębior-
czości. 

1. Wprowadzenie 
 

  

  

  

Nauczanie w zakresie przed-
siębiorczości, kreatywności i 
innowacji wymaga zastoso-
wania niekonwencjonalnych 
metod. Dominująca forma 
nauczania w instytucjach 
szkolnictwa wyższego, czyli 
wykłady z danej dziedziny i 
zajęcia w salach prowadzone 
przez wykładowcę należy w 
tym wypadku potraktować 
jako suplement innych metod 
nauczania. Kursantom nie 
wystarczy jedynie zdobycie 
wiedzy o danym przedmiocie, 
tj. poznanie rozmaitych teorii, 
metodologii oraz klasyków. 
Należy również przeszkolić 
ich w danej dziedzinie. Na-
leży zatem pozwolić im pra-
cować nad rozwijaniem okre-
ślonych idei i koncepcji, na-
wiązać możliwie bliski kontakt 
z odpowiednimi przedsiębior-
cami i przekonać się na wła-
snym przykładzie, czym jest 
tworzenie czegoś nowego, 
inicjowanie procesów i prak-
tyczne wykorzystywanie wie-
dzy zawodowej. 

Poniższe szkolenie ma in-
nymi słowy na celu nie tylko 
przyswojenie sobie przez 
kursantów wiedzy z wybranej 
dziedziny, ale także wykształ-
cenie w nich praktycznych 
umiejętności z zakresu 
przedsiębiorczości i naucze-
nie ich określonego sposobu 
myślenia, skierowanego na 
przedsiębiorczość. W dalszej 
perspektywie chodzi o to, aby 
wszyscy studenci szkół wyż-
szych w trakcie swoich stu-
diów zdobyli umiejętności 
dwojakiego rodzaju: przede 
wszystkim dogłębną znajo-
mość wybranej przez siebie 
dziedziny zawodowej, ale 
także kompetencje z zakresu 
procesów przedsiębiorczości, 
które pozwolą im na później-
szym etapie życia przepro-
wadzać nowatorskie projekty, 
czy to w postaci zakładania 
nowych przedsiębiorstw czy 
też wdrażania innowacji w 
istniejących już przedsiębior-
stwach czy organizacjach, w 
jakich znajdą zatrudnienie. 

Nowe metody w nauczaniu 
tego przedmiotu można w 
znacznej mierze zastosować 
również w salach lekcyjnych, 
aulach wykładowych czy 
innych miejscach, jakimi 
obecnie dysponują instytucje 
szkolnictwa wyższego. Moż-
na na przykład zapraszać 
odpowiednich przedsiębior-
ców do wygłaszania gościn-
nych wykładów, organizować 
miejsca szkoleniowe w wy-
branych przedsiębiorstwach, 
pracować na konkretnych 

przykładach, oglądać i oma-
wiać filmy szkoleniowe pre-
zentujące rozmaite studia 
przypadku (www.idea-tool-
box.dk), korzystać z narzędzi 
pomocniczych do opracowa-
nia biznesplanów, oceniania 
pomysłów czy przedsięwzięć 
(www.idea-viq.dk) a także 
brać udział w konkursach 
związanych z przedsiębior-
czością, np. takich jak Ven-
ture Cup (www.venture 
cup.dk). Prowadzący szkole-

nia mogą wówczas pracować 
niejako w tle, pełniąc raczej 
role mentorów bądź trenerów 
wspierających studentów w 
ich samodzielnym procesie 
nauczania, zamiast ten pro-
ces kontrolować i nim kiero-
wać. 
To powiedziawszy, ramy i 
warunki panujące w istnieją-
cych obecnie instytucjach 
szkolnictwa niewątpliwie 
narzucają szereg ograniczeń 
kulturowych, administracyj-
nych i praktycznych dla 
wprowadzania innowacyjnej 
pedagogiki i dydaktyki, w tym 
również dla metod nauczania 
wymienionych powyżej. Roz-
kład zajęć w instytucjach 
szkolnictwa jest zwykle po-
dzielony na mnóstwo drob-
nych części, co zakłóca prze-
bieg trwającego nieco dłużej 
toku nauczania. Istnieje mnó-
stwo przerw i czynników de-
koncentrujących a ze wzglę-
dów praktycznych niemal 
niemożliwe jest tworzenie 
grup zawodowych złożonych 
ze studentów różnych kierun-
ków i różnych uczelni. 
 
 

http://www.idea-toolbox.dk/
http://www.idea-toolbox.dk/
http://www.idea-viq.dk/
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Jednocześnie instytucje 
szkolnictwa są przeważnie 
tak silnie zorientowane na 
zgłębianie pojedynczego 
przedmiotu oraz kierowniczą 
rolę wykładowcy, że trudno 
jest w ich obrębie rozwinąć 
podejście bardziej dyna-
miczne, angażujące studen-
tów i interdyscyplinarne, 
które jest konieczne do my-
ślenia poza schematami i 
innowacyjności w pracy. 
Wszystkie te ograniczenia 
sprawiły, że zrodził się po-
mysł, aby tego rodzaju na-
uczanie przenieść w inne 
miejsce, organizując obóz, 
gdzie będą istniały lepsze 
warunki dla rozwijania nowo-
powstałych procesów, kon-
centracji i wymiany wiedzy 
zawodowej. 
Koncepcja obozu dydaktycz-
nego nie jest nowa. Kiedy w 
przedsiębiorstwie czy organi-
zacji zachodzi głęboka po-
trzeba wypracowania no-
wego sposobu myślenia, 
zmiany panującej w firmie 

  

  

kultury organizacyjnej czy 
wprowadzenia daleko idą-
cych zmian, często wysyła 
się grupę pracowników bądź 
managerów na szkolenie 
poza miejscem pracy, gdzie 
dopuszcza się bycie niepo-
ważnym i gdzie można uzy-
skać maksymalną koncen-
trację w procesach grupo-
wych. James March nazywa 
tę formę dynamicznych i 
nowatorskich zajęć metodą 
nonsensu, podkreślając 
jednak, iż nie jest ona alter-
natywą dla codziennych, 
racjonalnych działań a jedy-
nie ich uzupełnieniem (March 
1992). 
Podobnie jak obóz innowa-
cyjny, skierowany na rozwią-
zywanie problemów czy 
kreatywność w ramach pro-
gramu studiów nie stanowią 
alternatywy dla normalnego 
toku nauczania w instytu-
cjach szkolnictwa, a jedynie 
go uzupełniają. Uczestnictwo 
w zgrupowaniu samo w sobie 
może być cenne dla studen-

tów, którym zależy na roz-
woju osobistym oraz na wy-
kształceniu w sobie kompe-
tencji z zakresu kreatywności 
i innowacyjności, a zatem na 
zaangażowaniu się w działa-
nia wykraczające poza pro-
gram studiów, które nie są 
punktowane. Obozy mogą 
jednak także być wprowa-
dzane do programu naucza-
nia danego przedmiotu albo 
chociażby honorowane przez 
władze uczelni tak, aby po-
zytywna ocena uczestnictwa 
danego studenta w obozie 
zapewniała mu dodatkowe 
punkty. W przypadku niektó-
rych kierunków bądź przed-
miotów zgrupowania mogą 
się stać obowiązkowym ele-
mentem programu studiów, 
podobnie jak istnieją przed-
mioty czy kierunki, na których 
możliwe lub konieczne jest 
odbywanie podróży nauko-
wych bądź wyjazdy na za-
graniczne uczelnie w ramach 
programu nauczania. 

 

 

  

Główne zasady organizacji obozu są następujące: 
 

 Ograniczona liczba studentów i nauczycieli, zwykle 20-50 osób zmienia miejsce nauczania wychodząc 

poza teren własnej instytucji kształcenia. 

 Uczestnicy intensywnie pracują w grupach interdyscyplinarnych w określonych ramach czasowych, zwy-

kle przez 48 godzin, generując nowe idee i pracując nad nowatorskimi rozwiązaniami dla zadanych pro-

blemów. 

 Uczestnicy zewnętrzni, czyli nauczyciele przedmiotowi i eksperci uczestniczą w obozie na różnych po-

ziomach: formułują nowatorskie problemy, pracują z uczestnikami w grupach bądź oceniają  

i wyróżniają pomysły i rozwiązania. 

 Na czele całego przedsięwzięcia stoi lider obozu a każdej grupie przyporządkowany zostaje facylitator.  

 Zostają sformułowane jasne zadania i problemy – lecz szczegóły przebiegu obozu nie są uczestnikom 

znane (nie zostają z góry ujawnione) 

 Lider i facylitatorzy odpowiadają za stworzenie odpowiedniej atmosfery dla intensywnej i ożywionej 

współpracy. 

 Na uczestnikach wywiera się dużą presję czasu, by zwiększyć koncentrację i zmaksymalizować wyniki  

i co do zasady wyklucza się komunikację ze światem zewnętrznym, czyli przyjaciółmi, rodziną itp. 
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Obóz jako sposób nauczania w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacji i kreatywności ogromnie się rozpowszechniła w 

ciągu ostatnich kilku lat (Bager 2009). W latach 2005-2009 w Danii zorganizowano co najmniej 40 obozów: 

 

 Laboratorium Kreatywności przy Uniwersytecie w Aalborgu (www.krealab.aau.dk) zorganizowało szereg obozów sku-
piających się na fazie kreatywnej i rozwijaniu nowych metodologii dla obozów tego typu. 

 Również akademie rozwoju zawodowego takie jak Erhvervsakademi SydVest (www.easv.dk) chętnie wykorzystują 

obozy szkoleniowe koncentrując się szczególnie na rozwijaniu nowych koncepcji biznesowych. 

 Związany z Uniwersytetem Południowej Danii IDEA House (www.idea-house.dk) zorganizował szereg obozów i szkół 
letnich zorientowanych na zarówno rozwijanie idei jak i koncepcji. 

 Warto wspomnieć także o zaangażowaniu prywatnej firmy consultingowej Zentropa WorkZ, która we współpracy 
między innymi z Uniwersytetem Kopenhaskim zorganizowała obozy trwające 4-5 tygodni ściśle współpracując z 
szeregiem dużych przedsiębiorstw i organizacji. U podstaw tych jakże różnych przedsięwzięć leży kilka wspó l-
nych zasad, które każde z nich stara się realizować: 

 Zasada dywersyfikacji służąca osiągnięciu jak najwyższego poziomu kreatywności i nowatorstwa po części poprzez 
mieszanie kierunków zawodowych a po części poprzez angażowanie ekspertów zewnętrznych posiadających prak-
tyczne doświadczenie w analizowanych procesach. 

 Zasada myślenia horyzontalnego, tj. umiejętności myślenia w poprzek rozmaitych dziedzin wiedzy i wykorzystywaniu 
jej w procesie generowania idei i rozwijania innowacji. 

 Zasada przechodzenia pomiędzy procesami kreatywnymi/generującymi idee oraz innowacyjnymi/rozwijającymi kon-
cepcje (De Bono 1995). 

 Zasada zorientowania na problem, nazywana również PBL (and. Problem Based Learning). Zgodnie z nią punkt wyj-

ścia stanowią zadane problemy, a nie temat. 

 Zasada uczenia się poprzez działanie (Experience Based Learning). Studenci dostają za zadanie nawiązać kon-
takt z osobami z zewnątrz i przedstawić im swoje idee itp., co staje się podstawą zdobywania wiedzy poprzez do-
świadczenie (Kolb 1984). 

 Zasada facylitowania grupy. Nauczyciel pełni rolę facylitatora bardziej niż eksperta i każdej grupie przypisany zo-
staje facylitator procesu, który ma za zadanie zoptymalizować proces grupowy tak, by jej członkowie mogli osią-
gnąć maksymalny poziom skupienia i wyciągnąć największe korzyści. 

Zgrupowanie może się kon-

centrować na różnych aspek-

tach. Jedne skupiają się na 

fazie kreatywnej, gdzie stu-

denci pracują nad własnymi 

problemami czy pomysłami 

bądź obierają za punkt wyj-

ścia jeden wspólny, sformu-

łowany problem zaczerpnięty 

z wybranego przedsiębior-

stwa bądź instytucji badaw-

czej (np. wprowadzanie pa-

tentu). Inne więcej uwagi 

poświęcają procesowi inno-

wacji i rozwijaniu koncepcji, 

zwykle koncepcji biznesowej, 

która następnie co do zasady 

może być wdrożona. Samo 

jej wdrażanie rzadko jednak 

stanowi część zgrupowania. 

 

 

 

http://www.krealab.aau.dk/
http://www.easv.dk/
http://www.idea-house.dk/
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Chcąc zapewnić sprawną 
koordynację i zmniejszyć 
ryzyko zakłóceń procesu, 
lider musi być w pełni bądź w 
części odpowiedzialny za 
odgórną organizację i zapla-
nowanie całego przedsię-
wzięcia. Minimalny zakres 
obowiązków lidera musi 
obejmować udział w plano-
waniu, odpowiedzialność za 
przeprowadzenie obozu i 
ewentualnie udział w jego 
ocenie. Zapewni to utrzyma-
nie harmonii pomiędzy ce-
lem, ramami organizacyjnymi 
i rozwinięciem treści. 
Na etapie planowania, lider 
uczestniczy w określaniu 
celu obozu oraz tematu 
przewodniego. Na początek 
ustala się, czy punkt ciężko-
ści będzie spoczywał na 
części kreatywnej czy no-
watorskiej. Następnie pod 
tym kątem opracowuje się 
program, metodologię i zaję-
cia jakie będą się odbywać w 
ramach obozu. Czynnik cza-
su oraz kompetencje uczest-
ników (o czym opowiemy 
później) mają tu zasadnicze 
znaczenie.  
Kierownictwo obozu powinno 
się zastanowić, czy uczest-
nicy mają podczas zgrupo-
wania zdobywać określone 
punkty, a także, czy należy 
przygotować zaświadcze-

nia/dyplomy ukończenia 
kursu. Przy tej okazji można 
również ustalić, czy uczest-
nictwo będzie obowiązkowe, 
czy na zajęciach będzie 
sprawdzana obecność itp. 
Jak wiemy, zawsze istnieją 
pewne ograniczenia, dlatego 
na tym etapie należy albo 
pracować w ramach ustalo-
nego budżetu albo ten bu-
dżet ustalić. Możliwe jest 
zorganizowanie kursu za 
1000 DKK (=ok. 500 PLN) do 
2000 DKK (=1000 PLN) za 
dobę w przeliczeniu na 
uczestnika, lecz jest to koszt 
minimalny. Więcej na ten 
temat w rozdziale o finanso-
waniu. 
Na etap planowania składa 
się naturalnie cała masa 
praktycznych ustaleń, które 
należy skoordynować z 
uwzględnieniem i zrozumie-
niem specyfiki metod kre-
atywnych i nowatorskich. 
Lider jest w czasie trwania 
obozu osobą publiczną – 
kimś, kogo uczestnicy znają, 
kogo słuchają i do kogo mają 
zaufanie. To lider wita 
wszystkich przybywających 
na obóz, przedstawia gości, 
prezentuje rozmaite ćwicze-
nia i zadania, kończy finałem 
i podsumowuje przebieg i 
wyniki obozu. 
Część najtrudniejszych ćwi-

czeń/zadań jest omawiana 
na plenum, ponieważ tam 
łatwiej jest liderowi zdobyć 
posłuch konieczny do ich 
omówienia. Na plenum ła-
twiej jest również o rozluź-
nienie atmosfery, tak po-
trzebne pod koniec pracowi-
tego dnia. Zwłaszcza faza 
kreatywna obozu wymaga od 
lidera sporego wkładu, za-
równo jeśli chodzi o czas jak 
i energię. 
Lider musi ponadto pozosta-
wać w kontakcie z facylitato-
rami. To z nimi na bieżąco 
uzgadnia, na które dziedziny 
należy zwrócić szczególną 
uwagę uczestników. 
I wreszcie lider jest również 
tym, kto odpowiada za osta-
teczne kontakty z miejscem 
odbywania się kursu. Często 
w trakcie obozu konieczne 
jest wprowadzenie pewnych 
modyfikacji, które nadzoru-
jący proces lider potrafi do-
kładnie określić. 
 

 
 

 

Wskazówka 
 
Ogromnie ważne jest, aby 
uczestnicy przed obozem 
otrzymali dokładne in-
strukcje. Człowiek jest 
istotą przywiązaną do 
tradycji, więc kurs to dla 
niego coś, co ma miejsce 
od 8.00 do 15.30, góra. 
Jeśli uczestnicy nie będą 
wiedzieli, na co się decy-
dują, to sobie zrobić roz-
maite plany na wieczór, 
poumawiać się na randki 
itp. Jednocześnie należy 
pamiętać, aby nie zdra-
dzać uczestnikom szcze-
gółów programu. Trzeba 
po prostu zachować rów-
nowagę i z jednej strony 
przygotować kursantów na 
najgorsze/najlepsze a z 
drugiej nie zdradzić im 
zbyt wiele. 
 

2. Organizacja obozu 
 

2.1 . Zadania Lidera Obozu 

W tym rozdziale spróbujemy przedstawić kilka konkretnych propozycji na temat odgórnej orga-
nizacji obozu, planowania oraz spraw wartych rozważenia. W związku z tym skupimy się 
przede wszystkim na opisaniu doświadczeń praktycznych a w mniejszym stopniu na kwestiach 
dydaktycznych. 

 

Lider 
 
Ważne jest, aby lider obo-
zu był osobą z o pozytyw-
nym nastawieniu, pełną 
entuzjazmu i charyzmy, 
ponieważ takie cechy 
przenoszą się na uczest-
ników.  
Do roli lidera można z 
powodzeniem przygoto-
wać się poprzez osobiste 
uczestnictwo w jakimś 
obozie w charakterze 
obserwatora bądź facylita-
tora, pod okiem doświad-
czonego instruktora. 
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 Opracować szczegółowy scena-

riusz 

 Uzgodnić i zorganizować nagro-
dy, jeśli przewidziano 

 Uzgodnić i zorganizować wyna-
grodzenie bądź upominki dla go-
ści i/lub pomocników 

 Opracować i sprawdzić budżet 

 Ewentualnie powiadomić prasę 

 Skopiować/przyg-otować mate-
riały 

 Zorganizować i przygotować 
materiały pomocnicze 

 

 Ustalić datę i godzinę 

 Uzgodnić warunki i wynająć 
lokale konferencyjne, zorga-
nizować noclegi i pomoce dy-
daktyczne 

 Uzgodnić zakres wyżywienia 

 Zaprosić, zameldować i powi-
tać uczestników 

 Utworzyć grupy 

 Wyznaczyć lub zaprosić lide-
ra obozu 

 Wyznaczyć facylitatorów i 
udzielić im instrukcji  

 Sprowadzić ewentualnych 
gości do wygłaszania odczy-

tów 

 Sprowadzić członków jury 

 Ewentualnie zaprosić do po-
mocy specjalistów 

 Ustalić kreatywne i nowator-
skie metody pracy i dopaso-
wać je do zadanego problemu 

Lista spraw: 
 

 
* Lista spraw bezpośrednio 
przed obozem: 

 Zabrać ze sobą sprzętu i 
pomocy dydaktycznych 
albo upewnienie się, że 
jest sprawny (projektor, 
ekran, tablica albo flip-
over) 

 Zabrać slajdy i laptop 
 Zabrać program 
 Zabrać skopiowane mate-

riały 
 Zabrać markery, papier, 

przeźroczyste arkusze, 
nożyczki, klej biurowy, 
kartki post-it itp. 

 
 
* Lista spraw w trakcie 
obozu: 

 Sprawdzić ustawienie 
stołów i pomocy dydak-
tycznych 

 Ustawić/sprawdzić kom-
puter i dźwięk 

 Posegregować i rozdzie-
lić materiały pomocnicze, 
np. powkładać je do pu-
dełek 

 Ustalić szczegóły z ob-
sługą recepcji (klucze, 
karty do kserowania i do-
stępność lokali wg. roz-
kładu zajęć) 

 Ustalić szczegóły z kuch-
nią (rozkład zajęć, liczba 
uczestników i gości) 

 Przygotować projektor do 
przedstawienia prezenta-
cji PPT lub zdjęć z mu-
zyką 
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Ponieważ do zadań lidera 
należy m.in. wyjaśnienie i 
uzasadnienie metod pracy 
stosowanych podczas obozu, 
to legitymizuje on jednocze-
śnie znaczną część obo-
wiązków facylitatora.  
Najważniejszym zadaniem 
facylitatora jest bowiem zad-
banie o sprawny przebieg 
procesów podczas obozu. 
Osoba ta rozpoczyna rozma-
ite procesy, w razie koniecz-
ności naprowadza je na 
właściwy tor, pamięta o de-
adline’ach, pomaga po-
szczególnym uczestnikom 
wyzbyć się głęboko zakorze-
nionych idei i proponuje 
stosowanie określonych 
metod. 
Facylitator sam nie może 
uczestniczyć w procesie 
generowania idei czy jej 
rozwijania, lecz inicjuje samą 
pracę. 
Może się zdarzyć, że któryś z 
uczestników procesu będzie 
potrzebował chwili przerwy 

albo chwilowo będzie nega-
tywnie wpływał na jego prze-
bieg. Wówczas zadaniem 
facylitatora jest delikatnie  
zaproponować takiej osobie 
przerwę. Może również za-
proponować przerwę całej 
grupie. Być może wszystkim 
przyda się chwila odprężenia 
dla nabrania energii – np. 
krótki spacer itp. Facylitator 
ma mnóstwo pracy, musi 
bowiem być stale obecny i 
dokładnie wiedzieć, co się 
dzieje w danym momencie. 
Nie może sobie zrobić pół-
godzinnej przerwy, żeby 
napić się kawy. Przez cały 
czas musi uważnie przyglą-
dać się procesowi: czy jest 
ktoś, kto potrzebuje dodat-
kowego bodźca do działania, 
więcej energii, silniejszej 
stymulacji i/lub pobudzenia? 
Facylitator jest potrzebny 
zwłaszcza w fazie kreatyw-
nej, kiedy metody i ćwiczenia 
wymagają szczegółowych 
objaśnień, aby mogły być 

wykonane w sposób opty-
malny. Facylitator może 
zrobić sobie przerwę pod-
czas wspólnych wykładów 
bądź dyskusji oraz innych 
zebrań. W fazie innowacji 
można natomiast zapropo-
nować zmniejszenie liczby 
facylitatorów o połowę i po-
zwolić, by grupa w większym 
stopniu pracowała samo-
dzielnie. Nie wszystkie grupy 
wymagają jednakowego 
wsparcia. 
Prócz niezbędnej funkcji 
inicjatora procesu, facylitator 
ma za zadanie również mo-
tywować grupę. Usuwa prze-
szkody praktyczne za-
pewniając uczestnikom 
optymalne warunki, by mogli 
skupić się wyłącznie na swo-
im zadaniu. Może to ozna-
czać czysto praktyczne 
czynności, jak przyniesienie 
papieru do pisania, ale rów-
nież przyniesienie kawy, 
przekąsek czy posiłków. 

 

2.2 . Zadania facylitatorów Wskazówka 
 
Ważne jest, aby na 
każdą grupę przypadał 
jeden facylitator.  
Facylitatorzy dogłębnie 
zapoznają się z pro-
gramem i metodami 
jeszcze przed obozem. 
W trakcie obozu, lider 
zwołuje z facylitatorami 
krótkie spotkania, pod-
czas których objaśniany 
jest status trwającego 
aktualnie procesu oraz 
proces, który powinien 
nastąpić po nim. 

 

 
Lista spraw:  
 

 Uzgodnić liczbę facylitatorów i czas, przez jaki będą pełnić swą rolę 

 Znaleźć potencjalnych facylitatorów 

 Ustalić honorarium dla facylitatorów 

 Zwołać spotkanie wstępne w celu przeszkolenia facylitatorów 

 Zamówić posiłki i zakwaterowanie dla facylitatorów 

 Przyjmować i wręczać materiały podczas obozu 

 Kontaktować się po każdym wspólnym wykładzie podczas zgrupowani 

 Dokonać oceny wraz z facylitatorami 
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2.3. Zadania gości 

Dostarczają problem do 
zbadania 

 
Dla uczestników ogromnie 
motywujące jest, gdy zada-
nie, jakie się im przedstawia 
podczas obozu jest praw-
dziwe i zaprezentowane 
bezpośrednio przez właści-
ciela problemu. Może to być 
autentyczne, ukryte bądź 
domyślne zadanie rozwo-
jowe. Tego rodzaju reali-
styczne i dobrze zmotywo-
wane zagadnienie proble-
mowe może przydać proce-
sowi zarówno energii jak i 
motywacji. Firmy czasem 
niechętnie dzielą się swoimi 
problemami, lecz często 
udaje się namówić je do 
współpracy i bardziej otwar-
tego formułowania zadań do 
rozwiązania. 
 
Eksperci 

 
Inspirujący wykład osoby z 
zewnątrz również może 
wzbogacić proces. Mamy 
pozytywne doświadczenia z 
wykładami (30-40 minuto-
wymi), czy to dotyczącymi 
dynamiki zachowań określo-
nej grupy docelowej czy też 
koncentrującymi się na okre-
ślonym zagadnieniu techno-
logicznym. Dobrze jest, gdy 
wykład prowokuje uczestni-
ków albo przynajmniej tworzy 
w ich umysłach nowe sche-
maty myślowe. Należy w 
związku z tym wybierać takie 
wykłady, w których poru-

szany temat potraktowany 
jest niekonwencjonalnie, 
takie, które są najbardziej 
aktualne albo pod względem 
zawodowym skrajnie różnią 
się od tego, co uczestnicy już 
znają. Można np. poprosić 
doświadczonego handlarza 
meblami, aby opowiedział o 
najbardziej szalonych tren-
dach w budownictwie miesz-
kalnym i wystroju wnętrz. 
Należy jednak mieć na 
względzie, że uczestnicy 
mogą pod wpływem wykładu 
na tematy zawodowe wy-
kształcić w sobie pewne 
schematy i potem prezento-
wać idee, które będą nawią-
zywały do tego, co zostało im 
przedstawione podczas wy-
kładu. Najlepiej więc, jeśli 
wykłady będą możliwie naj-
bardziej ogólne i wskazywały 
na rozmaite rozwiązania, 
albo jeśli odbędą się po za-
kończeniu fazy kreatywnej. 
 

 
Profesjonalni  
pomocnicy  
 
 
Jeśli uda się zaprosić do 
współpracy jednego bądź 
zespół rysowników/grafików, 
może to być niesłychanie 
rozwijające i motywujące, 
zwłaszcza w fazie innowacji. 
Gdy uczestnicy biorą udział 
w procesie projektowania 
pojawia się szereg ważnych 
pytań, na które odpowiedzi 
są ogromnie wzbogacające. 
Odpowiedzi te przydają głębi 
rodzącym się pomysłom. 
Poza tym wizualizacja jest 
niesłychanie ważna na póź-
niejszym etapie, gdy owe 
pomysły trzeba odpowiednio 
zaprezentować. Jeśli organi-
zatorzy nie dysponują wy-
starczającymi środkami by 
zatrudnić rysownika, do wi-
zualizacji/rozwijania produktu 
można wykorzystać modele, 

narzędzia do rysowania, 
aparat cyfrowy i kamerę 
wideo i ewentualnie skanery. 

 
Ewaluator 
 
Jury, przed którym na zakoń-
czenie uczestnicy prezentują 
swoje pomysły, stanowi do-
skonałe zwieńczenie ich 
ciężkiej pracy. Świadomość, 
że trud włożony w projekt 
zostanie oceniony i być może 
nagrodzony jest motywująca. 
Tworząc kompetentny panel 
ekspertów wywiera się po-
nadto dodatkową presję na 
uczestnikach, aby dali z 
siebie wszystko. Między 
uczestnikami wywiąże się 
przy okazji zdrowa rywaliza-
cja, która również rozstrzy-
gnie się podczas finału.  
Ważne jest, aby zaprosić do 
współpracy naprawdę do-
brych ewaluatorów. Najlepiej, 
jeśli będą to osoby decyzyjne 
pracujące w tej samej insty-
tucji albo właściciele proble-
mu, nad którym pracowała 
grupa. Optymalnie ewaluato-
rów powinno być 2-3 i po-
winni reprezentować różne 
kompetencje.  
Jeśli obóz jest związany z 
ćwiczeniami, dobrze jest 
powierzyć tę rolę partnerom 
zewnętrznym (np. osobom 
pracującym w dziale marke-
tingu i organizacji). Tacy 
ludzie zwykle potrafią myśleć 
strategicznie a jednocześnie 
umieją ocenić aspekty czysto 
prezentacyjne i techniczne. 
Dobrze sprawdzają się też 
osoby pracujące w bankach, 
które z łatwością potrafią 
ocenić nowe inicjatywy biz-
nesowe. Można także stwo-
rzyć zespół złożony z przed-
stawicieli tych grup. 
 

Wskazówka 
 
Można zatrudnić profesjo-
nalnego fotografa do ro-
bienia zdjęć podczas ko-
lejnych etapów obozu. 
Zdjęcia grupowe wzmac-
niają ponadto poczucie 
wspólnoty. Zdjęcia mogą 
być pokazywane na bie-
żąco podczas obozu, 
przed odprawą itp. Po 
zakończeniu zgrupowania 
mogą być wykorzystywane 
do PR wewnętrznego lub 
zewnętrznego. W przy-
padku niewystarczających 
środków, często udaje się 
namówić lidera bądź facy-
litatora aby wykonali kilka 
zdjęć. Dzięki rozesłaniu 
ich następnie do uczestni-
ków i innych zaintereso-
wanych, zgrupowanie 
staje się przeżyciem 

znacznie trwalszym. 
Uczestnicy będą o  nim 
rozmawiać za każdym 
razem, gdy zdjęcia będą 
prezentowane ich kolegom 
w pracy czy innym oso-
bom. 
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2.4 . Wybór uczestników 

Uczestników wybiera się 
według zasady dywersyfika-
cji. Chodzi o to, by stworzyć 
grupy różnych jednostek 
dysponujących różnymi 
kompetencjami zawodowymi 
i osobistymi. W ten sposób 
uniknie się operowania utar-
tymi schematami i możliwie 
najbardziej poszerzy hory-
zonty myślowe grupy.  
Podczas kolejnych ćwiczeń 
w ramach procesu kreatyw-
nego praca odbywa się in-
dywidualnie, w parach albo w 
niewielkich grupach. W fazie 
innowacji może zaistnieć 
potrzeba określonych umie-
jętności zawodowych ko-
niecznych do rozwiązania 
zadań bardziej analitycznych, 
i tu jeszcze bardziej istotne 
jest zapewnienie możliwie 

szerokiego spektrum kom-
petencji zawodowych. Do-
datkowo, dla uniknięcia my-
ślenia utartymi schematami 
ważne jest, aby rozdzielić 
osoby, które znają się osobi-
ście. Dobrym rozwiązaniem 
pozwalającym wykorzystać 
zróżnicowanie zawodowe 
wśród uczestników jest łą-
czenie ich w zespoły 6-8 
osobowe reprezentujące 
różne kompetencje, zawody i 
wydziały. Nie można oczywi-
ście zignorować także kwestii 
płci uczestników, co jest 
ważne przy organizacji za-
kwaterowania. Uczestnicy 
powinni mieć prawo zdecy-
dować, czy chcą wziąć udział 
w zgrupowaniu albo nawet 
powinni o takie uczestnictwo 
wnioskować. Wystarczy, że 

chętni będą mieli możliwość 
uczestnictwa. Osoba zde-
koncentrowana, która wola-
łaby być w zupełnie innym 
miejscu destruktywnie wpły-
wa na proces. Z kolei 
uczestnik szczerze zaintere-
sowany procesem wpływa na 
niego pozytywnie. Naszą rolą 
jest zadbać, aby wszyscy 
zainteresowani otrzymali 
ofertę udziału w szkoleniu 
tak, aby można się było 
oprzeć na możliwie najszer-
szej grupie uczestników. 
Dla maksymalnego wykorzy-
stania zróżnicowania ko-
nieczny jest podział uczest-
ników na grupy reprezentu-
jące różne kompetencje 
zawodowe i osobiste. 

 
 

Wskazówka 
 
Ważne jest, aby wśród 
uczestników zgrupowa-
nia znalazły się osoby o 
różnym doświadcze-
niu/kompetencjach. 
Ponadto warto skorzy-
stać z pomocy grafików, 
projektantów albo osób 
z doświadczeniem w 
pracy twórczej do wizu-
alizacji pomysłów. 

 

Lista spraw:  
 
 Ustalić, które grupy 

zawodowe powinny 
wziąć udział w szkole-
niu 

 Ustalić, w jaki sposób 
dotrzeć do potencjal-
nych uczestników z in-
formacją o szkoleniu   

 Przygotować zaprosze-
nia i inne materiały 
marketingowe 

 Ustalić, w jaki sposób 
będą zbierane zgło-
szenia i jak będzie wy-
glądała dalsza proce-
dura 

 Dokonać odpowied-
niego podziału na gru-
py bądź ustalić, na ja-
kich zasadach będą 
one tworzone podczas 
procesu 

 Przygotować listę grup 
wraz z miejscami za-
kwaterowania dla po-
trzeb facylitatorów 

 

2.5.  Wybór lokalizacji 

Ważne jest, aby szkolenie 
odbyło się z dala od miejsca, 
gdzie uczestnicy przebywają 
na co dzień – zarówno dla 
przełamania rutyny jak i dla 
zapewnienia maksymalnej 
koncentracji na zadaniach 
podczas obozu. Dobrze 
mogą się sprawdzić centra 
konferencyjne, ośrodki spor-
towe czy relaksacyjne a 
także szkoły ludowe /szkoły z 
internatem– zarówno ze 
względów finansowych jak i 
praktycznych. Dom-
ki/mieszkania letniskowe 
mogą pełnić funkcję zarówno 

miejsc pracy grupowej jak i 
noclegowych. Można także 
pozostawić część wyżywie-
nia w gestii samych uczest-
ników. Jeśli szkolenie odby-
wa się w szkole z internatem, 
hotelu czy tym podobnym 
miejscu, potrzebny będzie 
jeden pokój pracy grupowej 
na każdą grupę. 
Należy także wyznaczyć 
jedno duże pomieszczenie, w 
którym odbywać się będą 
zebrania, i w którym znajdą 
się miejsca siedzące dla 
wszystkich uczestników. 
Może to być np. sala gimna-
styczna, duża sala konferen-
cyjna lub sala amfiteatralna. 
Będzie ona służyć jako miej-
sce generowania idei, wspól-
nych wykładów i prezentacji. 
Dobrze jest zwrócić szcze-
gólną uwagę na wyżywienie. 
Od uczestników oczekuje się 
pełnej koncentracji niemal 
przez całą dobę, należy więc 
dać im coś w zamian. Prócz 

posiłków należy im również 
zapewnić wodę i owoce, oraz 
ewentualnie popołudniową 
kawę/ciastka podczas ze-
brań. Można również popro-
sić facylitatorów, aby popołu-
dniami i wieczorami przynosi-
li uczestnikom przekąski do 
lokali, w których ci pracują. 
Doświadczenie uczy, że 
świetnie sprawdza się poda-
wanie niewielkiego posiłku 
wczesnym bądź późnym 
wieczorem. Podobnie butelka 
wina albo piwo potrafią 
zdziałać cuda, gdy uczestni-
cy robią się zmęczeni. 
Aspekt społeczny jest 
ogromnie ważny dla osią-
gnięcia celu. Jeśli uczestnicy 
znają się przed przyjazdem 
na szkolenie, należy zwrócić 
uwagę na spożycie wi-
na/piwa. 
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2.6.  Ustalenie czasu trwania 

Czas trwania zależy oczywi-
ście od dostępnego budżetu. 
Jedna doba z definicji wy-
maga mniejszego nakładu 
środków niż dwie doby. 
Doświadczenie uczy, że 
pomyślne generowanie idei 
często trwa cały dzień. Jeśli 
uczestnicy mają pracować 
nad projektami nowatorskimi 
i rozmaitymi koncepcjami, 
obóz musi trwać co najmniej 
dobę, a najlepiej dwie. A jeśli 
obóz ma się stać zalążkiem 
rzetelnego i realnego bizne-
splanu, to należy na niego 
przeznaczyć co najmniej 
tydzień. 

Bez względu na długość 
samego szkolenia, należy je 
zawsze traktować jako po-
czątek wdrażania twórczych 
metod oraz rozpoczęcie 
nowych projektów, nad któ-
rymi prace będą kontynu-
owane już w danej organiza-
cji. 
 

 

2.7.  Finansowanie 

Szkolenia w formie obozu 
wymagają niewątpliwie więk-
szych nakładów środków niż 
zwykłe codzienne funkcjo-
nowanie instytucji. W porów-
naniu z organizacją we-
wnętrznych spotkań czy 
kursów, obóz wymaga więk-
szego planowania, zarzą-
dzania, zakwaterowania, 
wyżywienia i zaproszenia 
gości. Koszt organizacji kon-
kretnego obozu może być 
bardzo różny, Trwające jed-
ną dobę zgrupowanie dla 30-
40 uczestników można zor-
ganizować za kwotę 25 000 
DKK albo 500 000 DKK.  
Centralna rola lidera obozu 
oraz jego doświadczenie, na 
którym opiera się organizacja 
całego przedsięwzięcia 
sprawiają, że jego udział jest 
niezbędny a przez to kosz-
towny. Jeśli w obrębie danej 
placówki nie ma lidera, moż-
na taką osobę wypożyczyć 
od innej, współpracującej 
placówki. Są również indywi-
dualni konsultanci, którzy 

pełnią tę rolę we współpracy 
z własnym przedsiębior-
stwem czy instytucją. W 
ostateczności można kupić 
obóz jako gotowy pakiet 
oferowany przez wyspecjali-
zowane agencje szkolenio-
we. Jest to rozwiązanie naj-
bardziej kosztowne. Niektóre 
instytucje szkolnictwa wyż-
szego, w tym również szkoły 
handlowe i techniczne także 
świadczą podobne usługi na 
warunkach rynkowych. 
Facylitatorów często można 
znaleźć w obrębie własnej 
placówki/w dziale HR, 
zwłaszcza jeśli często wyko-
rzystuje się obóz jako formę 
organizacji szkoleń. Można 
zatrudnić osoby, które już 
wcześniej uczestniczyły w 
obozach w charakterze 
przewodników, wówczas 
koszt ich pracy mieści się w 
ramach normalnej pensji. 
Studenci adekwatnych kie-
runków szkół wyższych rów-
nież mogą się sprawdzić w 
tej roli a ich stawki są konku-

rencyjne. 
Organizacje non-profit a 
także firmy często udaje się 
namówić do uczestnictwa w 
obozie w zamian za niewygó-
rowane honorarium. Jeśli 
skorzysta się z pomocy swo-
ich kontrahentów bądź in-
nych wspólników w intere-
sach, często wystarczy zu-
pełnie skromne wynagrodze-
nie – np. zwrot kosztów do-
jazdu i kilka butelek wina. 
Instytucje szkolnictwa oraz 
ośrodki kształcenia zawodo-
wego nieraz angażują się w 
takie projekty zupełnie za 
darmo, realizując w ten spo-
sób nałożony na nie obowią-
zek podejmowania działań 
skierowanych na zewnątrz. 
Prócz tego w obrębie wła-
snego zakładu często można 
znaleźć personel pomocni-
czy, jak graficy, technicy czy 
fotografowie. 
Wybór uczestników jest 
oczywisty w placówkach, 
które rozwojem zajmują się 
systematycznie. Wówczas 

Wskazówka 
 
Często o tym, czy obóz 
będzie dla jego uczestni-
ków cennym doświadcze-
niem wcale nie decydują 
środki włożone w jego 
organizację. Bardziej liczą 
się powiązania między 
tematami, ćwiczeniami i 
wykładami. Otoczenie i 
odpowiednie wyżywienie 
potrafią doskonale zmoty-
wować uczestników do 
pracy. 

 

Lista spraw: 
 

 Ustalić cele (jak 
daleko chcemy się 
posunąć?) 

 Ustalić czas trwania 
w oparciu o dostępne 
środki 

 Ustalić rozkład zajęć 
 Datę obozu dopaso-

wać do pozostałych 
procesów związa-
nych z funk-
cjonowaniem własnej 
placówki 
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uczestników szkolenia wy-
szukuje się w dziale rozwoju 
albo grupach wybranych ad-
hoc dla rozwiązania określo-
nego zadania związanego z 
rozwojem. Pozostałe instytu-
cje i przedsiębiorstwa mogą 
się posłużyć istniejącymi już 
kanałami komunikacyjnymi, 
tablicami ogłoszeń, notat-
kami służbowymi, zorgani-
zować zebranie czy konfe-
rencję, itp. Często większym 
problemem jest koordynacja 
działań niż rzeczywisty na-
kład środków. 
Kosztów zakwaterowania i 
wyżywienia zwykle po prostu 
nie da się uniknąć. Lecz i tu 
można wykazać się kreatyw-
nością. Zamiast luksusowych 
hoteli istnieje wiele ośrodków 
szkoleniowych itp., które 
dysponują własnymi dom-
kami bądź mieszkaniami, w 
których kilka osób może 
mieszkać wspólnie, i które 
jednocześnie mogą być wy-
korzystywane jako miejsca 
pracy grupowej. Co do posił-
ków, to znaczną ich część 
może dostarczać zakładowa 

stołówka albo mogą je przy-
gotowywać sami uczestnicy. 
Takie rozwiązanie szczegól-
nie dobrze wpływa na dyna-
mikę grupy podczas obozów 
trwających dłużej niż dobę. 
Przy organizacji projektów 
rozwojowych często można 
uzyskać wsparcie z rozma-
itych fundacji czy środków 
publicznych przeznaczonych 
na rozwój. Informacje na ten 
temat można zdobyć współ-
pracując z instytucjami 
szkolnictwa wyższego bądź 
od konsultantów. Często 
rozmaite ministerstwa, re-
giony czy gminy dysponują 
określonym budżetem na 
finansowanie tego typu 

przedsięwzięć i mogą się o te 
środki starać przedstawiciele 
najróżniejszych branż na 
całą masę rozmaitych celów. 
Wymogiem jest tu często 
współfinansowanie, co ozna-
cza, że otrzymane wsparcie 
pokrywa jedynie część kosz-
tów organizacji obozu bądź 
projektu. Takim współ-
finansowaniem może być 
pensja wypłacana uczestni-
kom obozu, czyli godziny, 
jakie pracownicy placówki 
poświęcili na planowanie i 
przeprowadzenie szkolenia 
pełniąc rolę pomocników 
bądź facyliatorów. Współfi-
nansowanie można również 
uzyskać dzięki zaangażowa-
niu osób spoza swojej pla-
cówki czy instytucji. 

 

Lista spraw: 
 
 Zebrać własne do-

świadczenia z orga-
nizacji zgrupowań 
albo poszukać osób 
o odpowiednim do-
świadczeniu wśród 
partnerów bizneso-
wych 

 Czy istnieje możli-
wość wykorzystania 
własnych pracowni-
ków? 

 Czy istnieje możli-
wość znalezienia 
partnerów zewnętrz-
nych chętnych do 
włączenia się do 
przedsięwzięcia nie-
odpłatnie? 

 Czy istnieje możli-
wość uzyskania 
środków/finanso-
wego wsparcia dla 
organizacji zgrupo-
wania? 

. 
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3. Model  
 

3.1 . Model zgrupowania (przykład) 

W tym rozdziale, w oparciu o 
nasze doświadczenia przed-
stawimy przykład 48-godzin-
nego obozu, w którym za-
warto procesy zarówno twór-
cze jak i nowatorskie. 
Przykładowe szkolenie to 
„obóz nastawiony na rozwią-
zania”, którego celem jest 
rozwijanie nowych idei i kon-
cepcji dla przedsię-
biorstw/instytucji. 
Szkolenie składa się z części 
twórczej i nowatorskiej. 
 

Część twórcza i nowatorska 
obozu są ze sobą ściśle 
powiązane, ponieważ każda 
nowa idea nabiera wartości 
dopiero wtedy, gdy jest go-
towa do wprowadzenia na 
rynek, podobnie jak nie ma 
sensu dostosowywanie ist-
niejącej już idei do potrzeb 
rynku, na którym idea ta już 
funkcjonuje. Obie części 
szkolenia pozwalają zatem 
uzyskać coś nowego a jed-
nocześnie możliwego do 
wprowadzenia.  

Podział na część twórczą i 
nowatorską należy interpre-
tować nie jako dwie wyraźnie 
różniące się od siebie fazy, 
lecz bardziej jako płynną 
zmianę charakteru i celów 
wykorzystywanych metod 
pracy i narzędzi. W fazie 
twórczej obozu występują na 
przykład etapy nowatorskie, 
gdzie uczestnicy mają za 
zadanie opracować i zapre-
zentować idee, podobnie jak 
w części nowatorskiej poja-
wiają się momenty twórcze, 
gdy uczestnicy generują idee 
dotyczące nowych sposobów 
podejmowania działań mar-
ketingowych, finansowania 
albo opracowują model biz-
nesowy dla wybranej idei. 
Poniższy rysunek przedsta-
wia taki właśnie dwufazowy 
przebieg oraz procesy w 
poszczególnych częściach 
obozu. Widać na nim, jak 
przebiega nadrzędny proces 
zgrupowania. Najbardziej 
przypomina on leżącą cho-
inkę, której gałęzie wystają 
na boki. Jej podstawa to po-
czątek procesu, gdzie poja-
wia się problem lub poten-
cjalna możliwość, które są 
następnie wypróbowywane w 

kolejnych rundach nowego 
myślenia. Każda gałąź 
przedstawia zatem kolejną 
sesję rozważań poza utar-
tymi schematami. Pierwsze 
sesje należą do fazy twór-
czej, gdzie problem bądź 
potencjalna możliwość zo-
stają skonfrontowane z 
czymś, co można scharakte-
ryzować jako radykalne nowe 
myślenie, i co przedstawione 
jest jako duże gałęzie. 
Kolejne sesje można określić 
jako fazę nowatorską, gdzie 
nadal pracuje się z wykorzy-
staniem nowych sposobów 
myślenia, lecz problem jest 
analizowany bardziej z per-
spektywy produktu, klienta, 
rynku czy innych punktów 
widzenia. Te sesje są przed-
stawione jako mniejsze gałę-
zie. Zwieńczeniem całego 
procesu jest gwiazda, która 
symbolizuje rozwiązanie 
problemu bądź wykorzysta-
nie możliwości. Obóz jest 
więc procesem zarówno 
twórczym jak i nowatorskim, 
gdzie cały czas wykorzystuje 
się nowe sposoby myślenia, 
we wszystkich możliwych 
aspektach problemu bądź 
zadania. 
W program modelowego 
obozu włączono szereg 

energizerów, studiów przy-
padku 3D oraz narzędzi. 
Można je oczywiście dowol-
nie przestawiać i wymieniać. 
Rozmieszczenie energizerów 
jest w większości dość przy-
padkowe, natomiast w przy-
padku studiów przypadku 3D 
i narzędzi zauważyć można 

Część twórcza  

ma na celu rozwinięcie idei 
dla przedstawionego pro-
blemu, które będą nowe 
czy to dla uczestników, 
czy też dla zadanej sytu-
acji, branży, dla Danii czy 
dla całego świata. Metody 
stosowane w fazie twór-
czej szkolenia opierają się 
na zasadach, które zo-
staną opisane dokładniej 
w dalszej części podręcz-
nika oraz na nieograniczo-
nym wykorzystaniu wie-
dzy, a ich celem jest rozwi-
janie radykalnie nowych 
idei. 
 
Część nowatorska  

ma na celu wprowadzenie 
tychże idei na rynek za 
pośrednictwem koncepcji. 
Należy odpowiednio je 
przygotować, by pomyśl-
nie przeszły konfrontację z 
realiami, użytkownikami, 
klientami, dostawcami, 
produkcją, źródłami finan-
sowania itp. Metody sto-
sowane w fazie no-
watorskiej obozu stają się 
coraz bardziej anali-
tyczne/konkretne w miarę 
postępowania procesu no-
watorskiego.  
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dość wyraźną progresję – od 
najłatwiejszych do najbar-
dziej złożonych – tych punk-
tów nie można zatem równie 
swobodnie przestawiać czy 
zamieniać. 
To powiedziawszy, pra-
gniemy podkreślić, że zapre-
zentowany program jest 
programem modelowym, i że 
jak dotąd żadne zgrupowanie 
nie zrealizowało pełnego 
programu bez modyfikacji. 
Zawsze będą się pojawiać 

rozmaite zmiany, nagłe im-
pulsy czy konieczność ko-
rekty, i zdecydowanie waż-
niejsze od ślepego realizo-
wania przyjętego planu jest 
intuicyjne wyczuwanie, czego 
dana grupa potrzebuje i na 
co jest gotowa.  
Jeśli mimo to zdecydowali-
śmy się opracować tak 
szczegółowy program, to po 
to, aby czytelnik mógł poczuć 
na czym polega proces i 
progresja. Opisaliśmy także 

zarówno poszczególne za-
dania jak i przyświecające im 
cele, aby pokazać tok myśle-
nia stojący za ćwiczeniami i 
narzędziami. 
Proces, jaki zachodzi pod-
czas obozu zaczyna się od 
konkretnego postawienia 
problemu a kończy na kon-
kretnym pomyśle oraz planie 
jego realizacji. Droga od 
jednego do drugiego składa 
się jednak z wielu etapów. 
 
 

 

Przygotowanie szkolenia 

Gruntowne przygotowanie 
szkolenia jest bardzo ważne. 
Całe przedsięwzięcie po-
winno sprawiać wrażenie, że 
wszystko zostało zaplano-
wane w najdrobniejszych 
szczegółach, i że każda 
minuta, każdy jeden szcze-
gół, każda potrzeba zostały z 
góry uwzględnione. To waż-
ne, aby uczestnicy mieli 
poczucie, że ich jedynym 
zadaniem jest obmyślanie 
rozwiązania dla problemu a 
za wszystko inne odpowia-
dają facylitatorzy i lider. 
Ważne jest także przygoto-
wanie uczestników i facylita-
torów do tej nowej formy 
pracy przed rozpoczęciem 
samej pracy. 
 
Wprowadzenie  

Celem wprowadzenia jest 
zaprezentowanie uczestni-
kom formy pracy, jaka będzie 
wykonywana podczas obozu 
oraz zadań, nim przystąpią 
do działania. 
 
Rozwijanie idei 1  

Jest to pierwsza sesja roz-
wijania idei – generowanie 
idei. Chodzi w niej o to, by 
uczestnicy dobrze zrozumieli 
problem, który mają rozwią-
zać. Powinni tę sesję wyko-
rzystać do rozwinięcia idei 

dla problemu takiego, jakim 
go widzą. Bardzo ważne jest, 
by na tym etapie nie stawiali 
pytań wyjaśniających pro-
blem. Powinni po prostu 
opracować pomysł rozwiąza-
nia problemu takiego, jakim 
go zrozumieli. 
Na zakończenie tej sesji 
właściciel problemu przekaże 
uczestnikom informację 
zwrotną o tym, które pomysły 
są interesujące, a które zo-
stały już wypróbowane. 
 
Rozwijanie idei 2  

Jest to druga sesja rozwija-
nia idei. Ma ona zachęcić 
uczestników do nowego 
sposobu myślenia. Powinni 
zrozumieć, że nie chodzi o 
to, by opracować dobrą ideę, 
lecz o to, by opracować 
mnóstwo różnych idei, spo-
śród których można będzie 
wybrać tę najlepszą. Pod-
czas tej sesji wykorzystuje 
się techniki twórcze, które 
dają się łatwo i szybko za-
stosować jedynie po udziele-
niu krótkich instrukcji. 
Uczestnicy powinni mieć 
poczucie, że są w stanie 
wygenerować naprawdę 
mnóstwo pomysłów. Na 
koniec sesji uczestnicy 
przedstawiają swoje pomysły 
i pomagają sobie nawzajem 
w dalszym ich rozwijaniu 

poprzez udzielanie informacji 
zwrotnej. 
 
Rozwijanie idei 3 

Jest to trzecia sesja rozwija-
nia idei. Jej celem jest do-
starczenie uczestnikom pew-
nych narzędzi twórczych, 
które ułatwią rozwijanie idei 
wszystkim uczestnikom w 
ramach poszczególnych 
grup. Każdy człowiek dyspo-
nuje wyjątkową wiedzą i gdy 
połączy się ją z wiedzą ko-
goś innego, tworzy się do-
skonałą podstawę do nowych 
idei. Uczestnicy wykonają 
zatem kilka ćwiczeń ułatwia-
jących komunikację. Zwykle 
podczas tej sesji idee stają 
się bardziej wyraziste niż w 
sesji 1 czy 2. 
 
Rozwijanie idei 4  

Jest to czwarta sesja rozwi-
jania idei. Jej celem jest za-
pewnienie uczestnikom twór-
czych narzędzi, które po-
zwolą im na połączenie teo-
retycznej wiedzy z bardzo 
szerokiego spektrum dzie-
dzin i tym samym rozwinięcie 
radykalnie nowych idei. Za-
dania na tym etapie pozwa-
lają wyćwiczyć umiejętność 
łączenia przekrojowej wiedzy 
teoretycznej z różnych dzie-
dzin. Dzięki temu idee stają 

Etapy obozu 
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się przeważnie zdecydowa-
nie bardziej nowatorskie niż 
podczas sesji 1,2 i 3. 
 
Wybieranie idei 1 

Jest to wybieranie idei w 
obrębie danej grupy. Grupa 
ma tu za zadanie sklasyfiko-
wać i uszeregować pomysły. 
Można się przy tym posłużyć 
różnymi metodami. Ten etap 
ma w przeważającej mierze 
charakter analityczny. Aby 
zidentyfikować pomysły o 
największym potencjale 
komercyjnym można zapre-
zentowane pomysły ocenić 
według kryterium NAF (ang. 
Novelty, Attractiveness, Fe-
asiblity, czyli nowatorstwo, 

atrakcyjność, możliwość 
realizacji). Innym sposobem 
oceny może być zastosowa-
nie metody „adwokata idei”, 
co pozwoli bardziej przybli-
żyć pozostałym określony 
pomysł zanim dokonane 
zostanie ostateczne uszere-
gowanie i wybór, powiedzmy 
trzech pomysłów, które zo-

staną zaprezentowane poza 
grupą. 
 
Wybieranie idei 2  

Zewnętrzna prezentacja idei. 
Na tym etapie, 3 najlepsze 
pomysły wytypowane przez 
daną grupę zostają zapre-
zentowane na plenum i 
ewentualnie również przed 
panelem ekspertów. Celem 
tego etapu jest szybkie prze-
testowanie pomysłów a także 
uzyskanie opinii od osób 
posiadających cenną wiedzę 
– czy to ze strony plenum 
czy od panelu specjalnie 
zaproszonych ekspertów. 
Ten wkład nie tylko pozwoli 
na ostateczne wybranie 
jednego pomysłu, ale także 
naświetli nowe aspekty po-
szczególnych pomysłów, co 
może się przyczynić do ich 
udoskonalenia. 
 
Konceptualizacja 

Celem tej fazy jest pełne 
opracowanie jednej, wybra-
nej idei tak, by stała się moc-

ną koncepcją. Na tym etapie 
dominuje kreatywność. Kon-
cepcję można rozwijać np. 
poprzez grę Idea Business 
Model Game, w której 
uczestnicy są zmuszeni do 
nowego sposobu myślenia o 
tym, jak dana idea może być 
złożona w całość i zrealizo-
wana. 
 
Sprzedanie idei 

Jest to finał szkolenia. Tu 
należy się wykazać. Szkole-
nie powinno się zakończyć 
prezentacją, która będzie 
prawdziwą bombą. Wyrazi-
sta, jasna i skuteczna pre-
zentacja przed wybranym 
jury. Prezentacja powinna 
dokładnie wyjaśnić koniecz-
ność idei, proponowane 
rozwiązanie oraz wartość, 
jaką idea czy koncepcja będą 
mieć dla klienta/użytkownika. 
Celem tej części obozu jest 
przygotowanie idei do fak-
tycznego jej sprzedania w 
obrębie placówki lub instytu-
cji albo wypuszczenia jej na 
rynek. 
 
Kolejny krok 

Jest to krótkie, lecz cenne 
spotkanie. Po wysłuchaniu 
opinii jury podczas finału, 
zaraz po nim poszczególne 
grupy spotykają się by odbyć 
zebranie dotyczące kolej-
nego kroku. Tu dokonana 
zostaje cena idei i są uzgad-
niane indywidualne założenia 
uczestników co do dalszej 
pracy nad pomysłem. Na 
koniec opracowany zostaje 
nadrzędny plan projektu i 
ustala się termin następnego 
spotkania. 
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Dzień 1 

KREATYWNOŚĆ 
 

Faza 1. – Przygotowanie do rozwijania idei: 
Należy wprowadzić uczestników w założenia i cele obozu, i zaprezentować grupy.  
W tej fazie znajdują się ćwiczenia wspierające twórczą współpracę. 
 
 

Czas Zadanie/osoba 
odpowiedzialna 
 

Metoda/technika Miejsce/materiały 

 Przygotowanie do obozu: 
Przed przybyciem/lider  

Administratorowi oraz facylitatorom przed-
stawione zostają założenia i cele obozu. 
Sprawdzenie wyposażenia sal. 

- 

15 
min. 

Zakwaterowanie/facylitator Uczestnicy zostają odprowadzeni do swoich 
pokojów, zostawiają w nich bagaże i od razu 
przechodzą do sal grupowych. 

Powitanie przy wejściu/zestaw 
powitalny (blok i pisaki) bę-
dzie potrzebny przez cały 
czas trwania obozu. 

30 
min. 

Wyznaczenie grup/facylitator Ćwiczenia: 
- Marzenie z dzieciństwa (+ wykonanie pla-
kietek z imieniem i marzeniem z dzieciń-
stwa) (trening) 

Strefa grupowa/ 
- Blok do flip chartów  
- Puste plakietki na imiona 
- Kolory 

1 
godz. 

Powitanie/lider  Ćwiczenia: 
- Marzenie z dzieciństwa (trening) 
- Klaskanie 1,2 i 3 (trening) 
- Opisz swój dzień od końca (trening) 
Wprowadzenie do szkolenia: 
- Sposób pracy oraz funkcje facylitatorów, 
lidera i administratora 
- Grupy przedstawiają przygotowane przez 
siebie prezentacje 
- Przedstawianie zasad szkolenia (oraz 
zebranie od uczestników telefonów komór-
kowych i zegarków) 
 
Ćwiczenia: 
- Tak, pomyliliśmy się (trening)  

Plenum/ 
- Stoper 
- Trąbka rowerowa 

30 
min. 

Zadanie/właściciel problemu 
albo lider  

Prezentacja zadań 
Ćwiczenia: 
- Wręczanie prezentów (trening) 
- Planowanie wspólnych wakacji (trening) 

Plenum/ 
- Karta bodźców 
- Stoper 
- Trąbka rowerowa 

1 
godz.  

Rozwijanie idei 1: 

Generowanie idei/facylitator 
Ćwiczenia: 
- Odwrócona burza mózgów (koncentracja 
na zadaniu) 
- Wspólne udoskonalanie roweru (trening) 
- Karta osoby (koncentracja na zadaniu) 
- Planowanie podróży na księżyc (trening) 
- Karta bodźców (koncentracja na zadaniu) 
- Wspólne udoskonalanie autobusu (trening) 
- Bodźce obrazkowe (koncentracja na zada-
niu) 
 
 
 

Strefa grupowa/ 
- Karta bodźców 
- Obrazki 
- Karta osoby 

Model szkolenia w formie obozu 

Ćwiczenia opisano w  
rozdziale 7.1 
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 1 
godz. 

Wybieranie idei/facylitator Wybieranie wszystkich ciekawych pomy-
słów. Pomagajcie sobie nawzajem w dal-
szym rozwijaniu idei w małych, dwuosobo-
wych zespołach. 
Grupa przygotowuje się do przedstawienia 
wszystkich wybranych pomysłów właścicie-
lowi problemu. 

Strefa grupowa/ 
Blok do flip chartów 

30 
min. 

Prezentacja/facylitator i 
właściciel projektu 

Ćwiczenia: 
- Olbrzym – Trol – Karzeł (trening) 

 
Prezentacja przed właścicielem projektu. 
Jest to komunikacja jednostronna. 
Informacja zwrotna udzielana przez właści-
ciela problemu: „Co już zostało zrobione” 
oraz „Co może być interesujące”. Informacja 
ta ma także wyjaśnić ewentualne niejasno-
ści co do zrozumienia  samego problemu.  
 

Strefa grupowa/ 
- 

1 
godz.  

Rozwijanie idei 2: 

Generowanie idei/facylitator 
Ćwiczenia: 
- Zbiorowy monolog (trening) 
- Tak, i jeszcze… Komunikacja (trening) 
- Karta prowokacji (koncentracja na zadaniu) 
- Podaj przeciwieństwo… (trening) 
- Karta prowokacji (koncentracja na zadaniu) 

Strefa grupowa/ 
- Karta prowokacji 

1 
godz. 

Wybieranie idei/faclitator Wybór jednego ciekawego pomysłu. Po-
móżcie sobie nawzajem w dalszym rozwija-
niu każdego z pomysłów w niewielkich, 
dwuosobowych zespołach. 
 
Grupa wybiera jeden pomysł, który wydaje 
się mieć największy potencjał. Grupa odpo-
wiednio przygotowuje wybrany pomysł, aby 
zaprezentować go wszystkim (włącznie z 
właścicielem problemu) na plenum. 

Strefa grupowa/ 
- 

1 
godz. 

Prezentacja/lider  Ćwiczenia: 
- Bocian – Żaba – Kobieta w ciąży (trening) 

 
Prezentacja na plenum w formie komunikacji 
jednostronnej.  
Wszyscy (włącznie z właścicielem proble-
mu) po cichu i anonimowo udzielają infor-
macji zwrotnej w swoich blokach/na kart-
kach post-it. 
Najpierw przedstawiane są wszystkie pre-
zentacje a następnie w milczeniu udzielana 
jest informacja zwrotna dla poszczególnych 
grup. 
Po prezentacjach grupy się spotykają, zapo-
znają z informacją zwrotną, podsumowują 
uwagi, a następnie facylitator chwali wszyst-
kich za ich wkład i podsumowuje dzień. 

Plenum/ 
- Bloki do pisania/ kartki post-
it 
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Dzień 2 

KREATYWNOŚĆ 
 

Dzień zaczyna się od szeregu energizerów i ćwiczeń 3D,aby od nowa pobudzić w uczestników do kreatywnego na-
stawienia, np. Nowy Jork – Tokio i Człowiek, domy i trzęsienie ziemi. . 
  

1 godz. Rozwijanie idei/lider  Krótka mowa motywująca, która ma zachęcić uczestni-
ków by poszli jeszcze dalej i jeszcze wyżej w nowych 
sposobach myślenia. Należy wyraźnie podkreślić, że 
potrzeba jeszcze bardziej i więcej nowego myślenia. 
 
Ćwiczenia: 
- I co dalej? (trening) 
- Od początku (trening) 
- Nowa propozycja (trening) 

Plenum/ 
- Karta bodźców 

1 
godzina 

Rozwijanie idei 3: 

Generowanie ide-
i/facylitator 

W tej części I co dalej?, Od początku i Nowa propozycja 

zostają przystosowane do zadanego problemu. Jedno-
cześnie w blokach/na kartkach post-it zapisuje się kolej-
ne pomysły. 

Strefa grupowa/ 
- Karta bodźców 
- Blok/post-it 

1 
godzina 

Wybieranie 
idei/facylitator 

Podział pomysłów na kategorie i ich usystematyzowa-
nie: 
- Wybierzcie po jednym pomyśle z tych niedawno wyge-
nerowanych 
- Pomóżcie sobie nawzajem rozwinąć każdą z nowych 
idei w małych, dwuosobowych grupach 
- Grupa przed „grupą siostrzaną” przygotowuje się do 
zaprezentowania wybranych idei na plenum  
- Prezentacje muszą angażować uczestników z grupy 
siostrzanej tak, aby grupa prezentująca mogła się prze-
konać jakie odczucia budzi w innych dane rozwiązanie 

Strefa grupowa/ 
- Sprzęt do prototy-
powania 

1 
godzina  

Prezentacja/facylitator Grupy łączą się w drużyny po dwie grupy każda. 
Ćwiczenia: 
- Patrz, tam jest mamut (trening) 
 
Przedstaw wszystkie wybrane pomysły siostrzanej gru-
pie. Grupy dalej bawią się pomysłami za pomocą I co 
dalej? Od początku i Nowa propozycja, aby kontynu-
ować rozwijanie swoich wzajemnych pomysłów. 

Strefa grupowa/ 
- Karta bodźców 

1 
godzina 

Rozwijanie 
idei/facylitator 

Dekorowanie pomieszczeń grupowych: rozwieszamy 
ozdoby choinkowe, zapalamy świece, włączamy jakąś 
muzykę. Pomieszczenie powinno inspirować 
uczestników do dalszej pracy horyzontalnej.  

Strefa grupowa/ 
- Słodycze 
- Akcesoria do budo-
wania atmosfery 
relaksu, itp. 

1 
godzina 

Rozwijanie idei 4: 

Generowanie ide-
i/facylitator 

Ćwiczenia: 
- Spotkają się rzeczowniki (trening) 
- Karta zasad (koncentracja na zadaniu) 
- Spotykają się rzeczy (trening) 
- Karta zasad (koncentracja na zadaniu) 
- Znajdź zasady (trening) 
- Rzeczy spotykają się z zasadami (trening) 
- Karta zasad (koncentracja na zadaniu) 

Strefa grupowa/ 
- Karta zasad 
- Pudełko z przypad-
kowymi przedmiotami 
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Faza 2. – Innowacyjność – od pomysłu do wartości: 

W tej fazie przechodzimy od pomysły do wartości, innymi słowy grupy mają za zadanie wybrać i sprzedać najlepszy z 
pomysłów. 

30 min. Wybieranie 
pomysłu 1: 

Facylitator 

Wybieranie wewnątrz grupy: 
Przy pomocy narzędzi do dokonywania wyborów, wszystkie 
pomysły zostają odpowiednio poszeregowane. 
Ćwiczenia: 
- Kryteria własne: poszczególni uczestnicy szeregują pomysły 
według ustalonych przez siebie kryteriów i przedstawiają je 
reszcie grupy 
- Metoda NAF: Grupa wspólnie wybiera 3 najlepsze pomyły 
kierując się metodą NAF 

Strefa grupowa/ 
- Papier do flip 
chartów 

1 
godzina 

Wybieranie idei 2: 

Lider zgrupowania 
Wybieranie idei na plenum: 
Trzy wybrane pomysły zostają zaprezentowane na plenum. 
- Czas na prezentacje każdej grupy – 3-5min. 
- Na plenum od grup zostaną zebrane kartki z opiniami 

Plenum/ 
- Papier do flip 
chartów 
- Kartki do 
wyrażenia 
opinii 

2 
godziny 

Konceptualizacja: 

Facylitator 
Wychodząc od konkretnej idei buduje się spójną i solidną kon-
cepcję. 
- Wykorzystujemy IDEA Business Model Game (Każda grupa 
musi się zebrać przy jednej planszy. Można także zebrać więcej 
grup przy jednej planszy, lecz nie więcej niż 6 osób). 
Ćwiczenia podczas gry: 
- Koncepcja a idea bazowa 
- Koncepcja a profil użytkownika 
- Koncepcja a funkcja 
- Kto co robi? 
- Obrona idei i koncepcji 
- Koncepcja a konkurencja 
- Koncepcja a nowe możliwości 
Wybrana osoba z każdej grupy zapisuje wyniki swojej grupy 
Cel: opracowanie koncepcji 

Strefa grupowa/ 
- IDEA Busi-
ness Model 
Game 

 
Dzień 3 

Innowacyjność 

1 
godzina 

Sprzedaż idei + 
koncepcji: 

Facylitator 

Przygotowanie: 
Należy sprzedać ideę+koncepcję osobom decyzyjnym w danej 
firmie/instytucji albo inwestorowi. 
W obrębie grupy przygotowuje się prezentację sprzedażową. 
Techniki zostają przedstawione przez prowadzącego/coacha. 
Techniki/ćwiczenia 
- Prezentacja sprzedażowa 
- Elevator Pitch 
- Prototypowanie 

Strefa grupo-
wa/ 
 - Flip charty 
- Laptopy 
- Power Point 
- Prototypowa-
nie 
- Inny sprzęt 

1 
godzina 

Sprzedaż 
idei+koncepcji: 

Lider  

Finał szkolenia: 
W tym momencie idee i koncepcje zostają wyłożone przed jury, 
które oceni pomysły uczestników. 
- Czas na prezentacje max. 5 minut 
- Informacja zwrotna ze strony jury  

Strefa grupo-
wa/ 
- Karta zasad 
- Skrzynka z 
przypadkowymi 
przedmiotami 

1 
godzina 

Kolejny krok: 

Facylitator 
Członkowie poszczególnych grup uzgadniają ze sobą dalsze 
działania (ew. również z zainteresowanymi stronami trzecimi) 
- Wyznaczenie celów 
- Zarys planu projektu 
- Ustalenia i kolejne spotkanie 

Strefa 
grupowa/ 
- 
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4. Praktyka 
 

4.1  Obóz jako metoda pedagogiczna w praktyce 

Szkolenie w formie obozu 
opiera się na podejściu pe-
dagogicznym nazywanym 
Platformą Kreatywną, które 
można stosować w najróż-
niejszych kontekstach, m.in. 
podczas spotkań, w naucza-
niu czy w pracy nad rozwo-
jem osobistym 
(www.krealab.aau.dk). Okre-
ślenia „postawa twórcza” 
używamy dla nazwania stanu 
umysłu, w jakim musi się 
znajdować osoba bądź grupa 
po to, by móc bez ograniczeń 
czerpać ze swej wiedzy i 
generować radykalnie nowe 
idee. 
Dopasowaliśmy dydaktykę 
stosowaną w tym podejściu 
do warunków panujących na 
obozie i opracowaliśmy pięć 
zasad twórczej pracy pod-
czas tego typu szkoleń: 

 Ciało, język i 

nastawienie 

 Każda wiedza jest 

cenna 

 Buduj dalej na 

pomysłach innych 

 Poczucie 

bezpieczeństwa 

 Koncentracja 

W tym rozdziale omówimy te 
wartości oraz przynależące 
do nich aksjomaty pracy 
twórczej. Powyższe pięć 
zasad pełni niesłychanie 
ważną rolę na początku 
obozu i dlatego ten rodzaj 
pedagogiki w ciągu pierw-
szych 10-12 godzin obozu 

dobrze jest stosować dość 
restrykcyjnie. Potem, gdy 
uczestnicy wykształcą w 
sobie postawę twórczą – 
zwykle po jakichś 4-8 godzi-
nach – można nieco rozluź-
nić zasady i przestrzeganie 
wartości, i pozwolić uczestni-
kom w większym stopniu 
kontrolować proces. W fazie 
innowacyjnej bardziej niż w 
fazie twórczej do głosu do-
chodzą tradycyjne kompe-
tencje zawodowe uczestni-
ków, dlatego na tym etapie 
nie stosuje się zasad peda-
gogiki Platformy Twórczej tak 
ściśle jak w fazie twórczej. 
Zamiast tego stosuje się 
metody pracy, które przypo-
minają pracę nad projektem 
a proces w większym stopniu 
kontrolowany jest przez 
uczestników. 

 

 

Postawa twórcza 
 
Postawa to rodzaj naładowa-
nej emocjami bramy, przez 
którą muszą przejść wszyst-
kie idee, aby miały szansę na 
dalszy rozwój. Jeśli jesteśmy 
zamknięci, zdenerwowani, 

sfrustrowani albo w jakikol-
wiek inny sposób krytycznie 
nastawieni do idei, to istnieje 
duże prawdopodobieństwo, 
że ją porzucimy zanim w 
ogóle będziemy w stanie 
dostrzec w niej potencjał. 
Jeśli nie mamy „twórczego 
nastawienia” do określonej 
idei, zostanie ona przez nas 
odrzucona chyba, że już 
wcześniej zdobyliśmy pozy-
tywne doświadczenia z po-
dobnym pomysłem. Z kolei 
przybierając twórcze nasta-
wienie mówimy idei TAK 

nawet jeśli nie do końca 
jesteśmy jej pewni. Twórcze 
nastawienie wzbudza w nas 
zarówno odpowiednią po-
stawę jak i energię, byśmy 
byli w stanie powiedzieć TAK 
czemukolwiek po to tylko, 
aby uważnie się temu przyj-
rzeć i zobaczyć, dokąd nas 
to zaprowadzi. To jest pod-
stawą każdego procesu 
tworzenia. 
Trzy wymiary: ciało, język i 
nastawienie 
Ciało i język są kluczem 
zarówno do generowania 
nowych pomysłów jak i do 
zmieniania naszego nasta-

4.1.1  Ciało, język i nastawienie 

 

 

http://www.krealab.aau.dk/
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wienia do pomysłów już 
istniejących, zarówno wła-
snych jak i cudzych. Uży-
wamy ich w ćwiczeniach 3D, 
które stanowią istotną część 
pracy w fazie kreatywnej 
obozu. 
Ćwiczenia 3D uruchamiają i 
wpływają na owe trzy wy-
miary: ciało, język i nasta-
wienie – stąd ich nazwa. 
Wpływają one również na 
siebie nawzajem. 
Język wpływa na nastawie-
nie, co znajduje wyraz w 
ciele: jeśli postanowimy 
wszystkie swoje wypowiedzi 
zaczynać od „Ach tak, i moż-
na by jeszcze…”, wpłynie to 
na nasze nastawienie do idei 
przedstawianych przez inne 
osoby, popychając nas do 
większej otwartości i kre-
atywności, co z kolei wpłynie 
na ciało i poczujemy w sobie 
więcej energii i otwartości na 
innych. 
Ciało wpływa na język i na-
stawienie. Jeśli każdy popeł-
niony przez nas błąd bę-
dziemy celebrować pod-
nosząc ręce do góry i przy-
znając, że „Racja, pomyliłem 
się”, mowa naszego ciała 
będzie umacniać w nas na-
stawienie, że pomyłka to nic 
złego, a wręcz może być 
pomocna. Dzięki temu, za-
równo w warstwie języka jak i 
warstwie kognitywnej sta-
niemy się bardziej skłonni do 
eksperymentowania i za-
bawy. Jeśli język ciała facy-
litatora bądź któregoś z 
uczestników sygnalizuje 
niechęć, irytację czy po-
gardę, natychmiast wpłynie 
to na nastawienie i język 

pozostałych uczestników. 
Nastawienie wpływa na język 
i ciało – to, w jakim jesteśmy 
nastroju i na ile się angażu-
jemy od razu znajduje od-
zwierciedlenie w mowie ciała, 
doborze słów i tonie głosu. 
Możemy zatem świadomie 
ciągnąć siebie samych i 
siebie nawzajem w dół albo 
w górę, Zatem owe trzy wy-
miary wzajemnie na siebie 
oddziałują i są jednymi z 
najważniejszych pokręteł, 
którymi w trakcie procesu 
facylitator może umiejętnie 
kręcić tak, by uzyskać w 
grupie twórcze nastawienie. 
Ćwiczenia 3D mają więc 
wykształcić w uczestnikach 
twórczą postawę, lecz prócz 
tego stanowią przygotowanie 
do posługiwania się narzę-
dziami potrzebnymi do gene-
rowania radykalnych idei. 
Ćwiczenia 3D mają rozwią-
zać „problem”, który nie po-
zwala procesowi genero-
wania idei ruszyć z miejsca. 
Uczestnicy bawią się np. 
narzędziami do generowania 
idei w ćwiczeniach 3D, czyli 
wykorzystują te narzędzia do 
wymyślonych zadań, zanim 
użyją ich do zadań właści-
wych. 
Chodzi o to, aby poprzez 
rozruszanie narzędzi i wy-
ćwiczenie twórczej postawy 
uczestnicy fizycznie, na wła-
snym ciele poczuli, na czym 
polegają nasze zasady a nie 
tylko przyswoili je sobie teo-
retycznie i racjonalnie. Ener-
gia zawarta w ćwiczeniach 
3D i ich specyfika zostaną 
przeniesione na narzędzia, 
których uczestnicy będą 

używali w dalszych fazach 
procesu a rozmaite postawy i 
kompetencje mogą być roz-
wijane poprzez wykonywanie 
ćwiczeń, które taką właśnie 
postawę wymuszają i wyko-
rzystują określoną kompe-
tencję. 
W gruncie rzeczy to bardzo 
proste: jeśli ktoś chce prze-
biec maraton, to trenuje 
biegając na długich dystan-
sach. Jeśli ktoś chce myśleć 
nowatorsko, to trenuje mó-
wiąc coś nowego i niespo-
dziewanego w kontekście 
zabawy – ćwiczeń 3D, a nie 
tylko określając zasady 
twórczego procesu czy każąc 
ludziom myśleć nowator-
sko… Don’t tell it… show it, 
do it… 
Energizery 
Ruchy ciała pozwalają po-
nadto wytworzyć konieczną 
do pracy umysłowej energię. 
Procesy myślowe pochła-
niają mnóstwo energii, a jeśli 
do tego myślenie ma być 
nowatorskie, to energii po-
trzeba jeszcze więcej. Ener-
gizery to określenie dla ćwi-
czeń albo krótkich gier i za-
baw, które mają wprowadzić 
świeżą dawkę energii w 
procesie, w którym na ogół 
trzeba przez dłuższy czas 
siedzieć i myśleć. 
Przykłady energizerów to 
ćwiczenia Bocian – Żaba – 
Kobieta w ciąży i Klaskanie 
1,2,3. Zachęcamy, aby na 
początku zgrupowania 
wprowadzać po dwa energi-
zery albo ćwiczenia 3D na 
godzinę, a potem, gdy 
uczestnicy będą już dobrze 
wdrożeni w swoją pracę – 
mniej więcej jeden na go-
dzinę. 
 

 

Każde ćwiczenie 3D 
musi: 
 

 Wspomagać uwol-
nienie wiedzy zapi-
sanej w ciele i stwo-
rzyć platformę dla 
wykorzystania wie-
dzy w jej jak naj-
szerszym pojęciu (- 
Każda wiedza jest 
cenna) 

 Wspierać twórcze 
nastawienie – (Bu-
duj dalej na pomy-
słach innych) 

 Tworzyć atmosferę 
społecznego bez-
pieczeństwa, gdzie 
każdy może być 
sobą razem z inny-
mi, m.in. poprzez 
unikanie jakiejkol-
wiek formy ocenia-
nia – (Poczucie 
bezpieczeństwa) 

 Dostarczać energię 
i umożliwiać 
uczestnikom sku-
pienie się wyłącznie 
na zadaniu – (Kon-
centracja) 
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4.2 Każda wiedza jest cenna 

 

 Podczas zgrupowania spra-
wą nadrzędną jest to, by 
uczestnicy wykorzystywali 
swoją wiedzę bez jakichkol-
wiek ograniczeń, czyli aby 
wyzbyli się swoich normal-
nych zawodowych, społecz-
nych czy kulturowych wię-
zów. Brak ograniczeń ozna-
cza przejście od czerpania 
ze swej ograniczonej, werty-
kalnej (akceptowanej w kon-
tekście zawodowym czy 
branżowym) części wiedzy 
do wykorzystania całej wie-
dzy horyzontalnej, jaką jeste-
śmy w stanie sobie przy-
swoić. Jest to szczególnie 
ważne w fazie twórczej zgru-
powania oraz w tych mo-
mentach fazy innowacyjnej, 

cej wiedzy, łączenia istnieją-
cych struktur pamięciowych i 
analogicznego przenoszenia 
informacji z jednej dziedziny 
do drugiej. Takie myślenie 
należy uruchomić w fazie 
twórczej. 
Myślenie wertykalne to wyko-
rzystanie wiedzy zawodowej, 
która jest bezpośrednio 
związana z zagadnieniem, 
nad którym pracujemy. Jest 
to również ten rodzaj myśle-
nia, którego używamy naj-
częściej i które automatycz-
nie jest uważane za warto-
ściowe. 
Myślenie horyzontalne po-
zwala na zastosowanie regu-
ły bądź zasady zaczerpniętej 
z jednego działu wiedzy do 
rozwiązania zagadnienia, 
które normalnie roz-
wiązywalibyśmy przy pomocy 
zasad bezpośrednio z nim 
związanych. Dzięki temu 
możemy odkryć reguły, które 
nigdy wcześniej nie były 
wykorzystywane do rozwią-
zania danego zagadnienia. 
Oznacza to, że rozwiązujemy 
problem w sposób, w jak 
wcześniej nikt nie próbował 
go rozwiązać, o którym nikt 
wcześniej nie pomyślał, któ-
rego nikt nie widział ani o 
którym nikt nie słyszał, i 
robimy to przy wsparciu 
osób, które połączyły swą 
wiedzę w jeden zbiór, z któ-
rego korzystamy pracując 
nad zagadnieniem. Nowe 
idee rodzą się wtedy, gdy 
jakaś zasada zostanie prze-
niesiona z jednej części tego 
zbioru do innej. Gdy więc 
chcemy osiągnąć coś no-
wego, powinniśmy się posłu-
żyć myśleniem horyzontal-
nym. 
 
Wiedza jako zasady 
Na początek musimy zacząć 
postrzegać zasadę jako 
niezależną jednostkę wiedzy, 

którą można wyjąć i prze-
nieść do jakiegokolwiek kon-
kretnego zagadnienia nale-
żącego do którejkolwiek 
części naszego zbioru wie-
dzy. Innymi słowy, możemy 
wyciągać zasady z ich okre-
ślonego kontekstu i wykorzy-
stywać je w innym określo-
nym kontekście. Powodem, 
dla którego nie zawsze jest 
nam łatwo zidentyfikować i 
przenieść pojedyncze zasady 
z jednej części zbioru do 
drugiej jest to, że są one 
silnie osadzone w schema-
tach. To schematy w naszym 
myśleniu łączą zasady ze 
sobą tak, że tworzą one np. 
wspomnienie określonej 
sytuacji. I tak na przykład 
zasada ciągłego mieszania 
często kojarzy nam się z 
gotowaniem sosu na bazie 
mleka lub śmietan. Tymcza-
sem można ją zastosować 
do rozwiązania całej masy 
innych problemów, niemają-
cych z sosem nic wspólnego. 
Myślenie horyzontalne po-
lega w gruncie rzeczy na 
„wykradaniu” zasad z jed-
nego obszaru wiedzy do 
rozwiązania problemu nale-
żącego do innego obszaru. 
Kiedy się rozłoży schematy 
na części, można je następ-
nie złożyć w zupełne nowy 
sposób. Nowe schematy 
rodzą nowe idee a to rozwija 
kreatywność. Problem tkwi 
często w tym, że schematy 
bywają trudne do rozłożenia. 
Często były tworzone po-
przez wieloletnie doświad-
czenie i dlatego głęboko się 
zakorzeniły w naszym my-
śleniu. Dzięki ćwiczeniom 
3D, które każą przeskakiwać 
w poprzek nich, rozwiązu-
jemy utarte schematy my-
ślowe i uczymy się myślenia 
horyzontalnego.  

 

kiedy potrzebne są nowe 
pomysły np. z zakresu mar-
ketingu, finansowania, 
sprzedaży itp. Myślenie wer-
tykalne z kolei przydaje się 
podczas dokonywania anali-
zy, badań i wyciągania wnio-
sków. 
Myślenie horyzontalne 
Myślenie horyzontalne po-
zwala rodzić się nowym 
pomysłom, ponieważ wyko-
rzystuje istniejącą wiedzę w 
nowych powiązaniach. My-
ślenie horyzontalne bywa 
między innymi określane jako 
zdolność dokonywania men-
talnych przeobrażeń istnieją-

Jeśli chcemy, aby uczest-
nicy obozu zaczęli myśleć 
horyzontalnie należy 
przede wszystkim wypra-
cować w nich dwie umie-
jętności: 
 
1. Pracy z wiedzą trakto-

waną jako zasady 

2. Przeskakiwania po-

między różnymi dzia-

łami posiadanej przez 

siebie wiedzy 
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Wiedza świeżo pobudzona 
Ludzie czerpią wiedzę za 
pośrednictwem systemu 
kognitywnego, gdzie naj-
świeższa pobudzona wiedza 
ma najwyższy priorytet pod-
czas gdy tak, której nie uży-
wano od dawna ma priorytet 
najniższy. Dlatego np. inspi-
rujący wykład wygłoszony na 
początku zgrupowania bę-
dzie miał ogromny wpływ na 
kreatywność uczestników w 
dalszej części zgrupowania i 
trudno będzie im wygenero-
wać pomysły, które w sposób 
znaczący będą się odróżniać 
od zaprezentowanych na 
wykładzie przykładów i za-
gadnień (Smith, Ward & 
Schumacher 1993; Marsh, 
Landau & Hicks 
1996).Trzeba to mieć na 
uwadze podczas planowania 
zgrupowania i tak ułożyć 
grafik, aby ewentualne wy-
kłady inspiracyjne nie hamo-
wały kreatywności uczestni-
ków. 
Rozwijanie idei przy pomocy 
wiedzy wertykalnej 
Ćwiczenia 
Ludzie na ogół nie są przy-
zwyczajeni do horyzontal-
nego korzystania ze swojej 
wiedzy. Aby im to ułatwić 
opracowano szereg technik, 
które takie myślenie wspie-
rają. Techniki te opisano pod 
koniec książki i można wśród 
nich wyróżnić 4 główne kate-
gorie: 
 

 Analogie: Może to pole-

gać na wykorzystaniu 

analogii osobowej, jak w 

przykładzie: 

- Jak rozwiązałby ten pro-
blem Osama Bin Laden?, 
Jak rozwiązałby go drwal? 
albo Jak rozwiązałby go 
wódz wikingów? 
Analogie można robić prak-
tycznie do wszystkiego. 
Można zapytać np.: 
- Jak rozwiązałby ten pro-
blem żółw? albo Jak rozwią-
załby go słonecznik? 
Stawiając sobie takie pytania 
zmuszamy się do przeszu-

W przeskakiwaniu pomiędzy 
różnymi półkami swojej men-
talnej biblioteki chodzi przede 
wszystkim o przyjmowanie 
bodźców i wykorzystywanie 
pod ich wpływem zgroma-
dzonej przez siebie wiedzy. 
Bodziec to każda zmiana, 
jaka zachodzi w danej osobie 
albo jej otoczeniu. Widok 
kwiatka na Twoim stole jest 
bodźcem. Twój ruch, który 
zmienia odległość między 
tym kwiatkiem a Tobą jest 
nowym bodźcem. Kolejnym 
bodźcem jest zapalenie świa-
tła, które sprawia, że zmienia 
się oświetlenie kwiatka. 
Każdy bodziec może poten-
cjalnie uruchomić skojarze-
nie, które pozwala danej 
osobie zastosować określoną 
wiedzę ze swej mentalnej 
biblioteki. 
Może się zdarzyć, że odgłos 
czyichś kroków sprawi, że 
zaczniemy myśleć o prze-
bieżce, jaką sobie zrobiliśmy 
poprzedniego dnia. Tym 
samym wchodzimy do działu 
z książkami o bieganiu i 
treningu. Przeskoczyliśmy 
więc z działu, w jakim się 
znajdowaliśmy do tego a nie 
innego działu i teraz możemy 
wykorzystać wiedzę stąd 
zaczerpniętą do rozwiązania 
jakiegokolwiek problemu. 
Gdy uczestnik ma horyzon-
talnie używać swojej wiedzy 
konieczne jest wykonanie 
tego skoku za każdym ra-
zem, kiedy zakończy się 
stosowanie wiedzy z danego 
działu. Facylitator dostarcza 

uczestnikowi bodźca – na 
przykład huśtawki, aby 
uczestnik mógł przenieść się 
na przykład do mentalnego 
działu z książkami o zabawie 
albo huśtaniu się, i może 
wykorzystać zasadę huśtania 
się albo tego, jak być całko-
wicie pochłoniętym tym, co 
się akurat robi do rozwiąza-
nia postawionego przed nim 
problemu. 
Podstawowym elementem 
myślenia horyzontalnego jest 
zatem nasza zdolność do 
dokonywania skojarzeń pod 
wpływem bodźca (przeska-
kiwania). 
Od urodzenia potrafimy koja-
rzyć i robimy to nieustannie – 
zarówno świadomie jak i 
nieświadomie. Mimo to warto 
trenować swoją zdolność 
kojarzenia, a jeszcze waż-
niejsze jest trenowanie zdol-
ności do kojarzenia i stoso-
wania wiedzy zdobytej dzięki 
skojarzeniom. Właśnie dlate-
go, że uzewnętrzniliśmy i 
zorganizowaliśmy wiedzę 
umieszczając ją w ramy 
zawodów i specjalizacji, 
warto używać skojarzeń 
opartych na bodźcach do 
myślenia i działania w po-
przek tych ram. Ćwiczenia 
Planowanie wspólnych wa-
kacji, Rzeczy się spotykają  i 
Rzeczy spotykają się z zasa-
dami wszystkie służą do 
treningu właśnie tej umiejęt-
ności, podobnie jak narzę-
dzie Karta zasad wykorzy-
stuje myślenie horyzontalne 
do rozwiązania problemu. 

Podstawowym elemen-
tem myślenia horyzon-
talnego jest nasza zdol-
ność do dokonywania 
skojarzeń pod wpływem 
bodźca (przeska-
kiwania). 

 

Myślenie horyzontalne 
pozwala myśleć nowa-
torsko, lecz nie zawsze 
to właśnie jest pożąda-
ne w przypadku kon-
kretnego zagadnienia, 
nad którym pracujemy. 
Kiedy trzeba się upew-
nić, czy dane idee mogą 
być wykorzystane i czy 
się sprawdzą, trzeba 
również skorzystać z 
wiedzy wertykalnej. 
Dlatego i ten rodzaj 
wiedzy musi być w pro-
cesie obecny (wiedza 
zawodowa uczestników, 
eksperci, właściciele 
problemu i inni) i należy 
z niej czerpać przy roz-
wijaniu idei, i ich dalszej 
obróbce w części inno-
wacyjnej zgrupowania. 
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kania rozmaitych działów 
naszej mentalnej biblioteki i 
zastosowania pozyskanej z 
nich wiedzy do zadanego 
problemu (narzędzie Karta 
osób). 
 

 Bodźce: Tu wykorzystu-

jemy zwykłe słowo, 

zdjęcia, zapachy, kon-

kretne przedmioty bądź 

cokolwiek innego, co ma 

jedynie stać się bodź-

cem, który odwróci na-

sze myśli od tego, o 

czym myśleliśmy przed 

sekundą. Może to być 

np. słowo „wiata”, zdję-

cie plaży, zapach starej 

ryby albo coś innego. To 

ułatwia odsunięcie 

ostatniej pobudzonej 

wiedzy i schematu my-

ślowego (narzędzia Kar-

ta bodźców i Bodźce ob-

razkowe). 

 Zasady: Tu stosujemy 

zasady z wszystkich 

możliwych dziedzin. Mo-

gą to być zasady tak 

różne jak okresowość, 

asymetria, stosowanie 

ciepła do poszerzania, 

rozdzielanie czy bez-

przewodowość. Zasady 

z zupełnie różnych dzia-

łów mentalnej biblioteki 

wspólnie zostają za-

przęgnięte do rozwią-

zania problemu (narzę-

dzie Karta zasad). 

 Wyzwania: W tych ćwi-

czeniach wykorzystuje 

się rozmaite wyzwania, 

które zmieniają sposób, 

w jaki normalnie po-

strzegamy świat. Takim 

wyzwaniem może być 

np. skonstruowanie sa-

mochodu, który będzie 

miał rozmiary roweru, 

wybudowanie domu za 

1000 DKK (=ok. 

500PLN), kosz na piknik 

ważący tonę albo znale-

zienie się po obu stro-

nach okna jednocześnie. 

Przy takich zadaniach 

zmuszeni jesteśmy się-

gać po wiedzę z różnych 

działów, aby ukazały 

nam się możliwe rozwią-

zania (narzędzie Karta 

prowokacji). 

 

4.3 Buduj dalej na pomysłach innych 

 

 Tak, i można by jeszcze… 
TAK to pełne zaangażowanie 
się w dany pomysł. Jest to 
zaangażowanie się w za-
bawę tym pomysłem, w 
sprawdzanie, jakie niesie 
możliwości i dokąd może 
prowadzić, w co się może 
przerodzić, zanim jeszcze 
wiadomo, czy pozwoli roz-
wiązać problem, przed jakim 
stoimy. 
Jeśli naprawdę chcemy bez 
jakichkolwiek ograniczeń 
wykorzystywać swoją wie-
dzę, musimy włożyć całe 
serce w gruntowne poznanie 
danego pomysłu, zanim go 
ocenimy według znanych 
nam kryteriów zawodowych. 
Musimy przyjmować nowe 
idee, które być może w 
pierwszym odczuciu nie 
wydadzą nam się wiele war-
te, wyrażając swoim ciałem, 
nastawieniem i językiem 
gromkie TAK, I… Bardzo 
łatwo to zrobić zaczynając 

właśnie od języka i wsta-
wiając TAK I… na początku 
każdego zdania. W ten spo-
sób wpływamy na nasze 
nastawienie i ciało, zachę-
cając je do większej otwarto-
ści na pomysły innych. 
Budować dalej na pomysłach 
innych to działanie mentalne 
składające się z czterech 
elementów: 

 Akceptacja – podsta-
wowe zaakceptowanie 
możliwości, że inicjatywa 
kogoś drugiego zmieni 
moje pomysły, moje my-
śli, że zmieni mnie. 

 Integracja – integruję się 
z pomysłem drugiej oso-
by, przyjmuję go do sie-
bie, podchodzę do niego 
z otwartym umysłem i 
badam, aby się dowie-
dzieć, ile może zdziałać 
(a nie po to, by poznać 
jego wady i nie-
dociągnięcia). 

 Budowanie dalej – po-

Ważne jest, abyśmy potrafili 
budować dalej w oparciu o 
pomysły innych osób, co 
przede wszystkim oznacza 
entuzjastyczną akceptację 
wszystkich pomysłów – 
szczere i pełne przekonania 
TAK. 

 

Ćwiczenia z tych czte-
rech różnych kategorii 
można wykonywać na 
szereg różnych sposo-
bów. Często okazuje się 
jednak, że łatwiej jest 
wykorzystać ćwiczenia 
z jednej grupy niż z 
innej, to jednak, którą 
najłatwiej będzie zasto-
sować, jest już cechą 
indywidualną każdego z 
nas.  
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zwalam, aby moje wła-
sne myśli uzupełniały 
pomysł, aby pomysł się 
rozrastał, stawał się 
większy, bardziej kon-
kretny, aby nabrał więk-
szego zasięgu i stał się 
bardziej szczegółowy. 

 Oferowanie – przedsta-
wiam własne nowe po-
mysły innym, oferuję im 
swoje nie w pełni gotowe 
myśli, aby mogli je dalej 
rozwijać, dać się im za-
inspirować, wykorzystać 
je w charakterze bodź-
ców.  

(Opracowali: David Stork-
holm i Paul Natorp, KaosPi-
loterne). 
Ćwiczenia 3D, które trenują 
twórcze nastawienie najczę-
ściej wykorzystują bodźce do 
naprowadzania umysłu na 
nowe tory. Bodźce stanowią 
zachętę do wymyślenia cze-
goś nowego, przełamania 
granicy schematów myślo-
wych i utrwalonych wyobra-
żeń na temat określonego 
zagadnienia. Uczestnicy 
muszą zaakceptować bo-
dziec i wykorzystać skoja-
rzenia, które im podsuwa. W 
ten sposób odbieramy 
uczestnikom możliwość pla-
nowania dalszego toku swo-
jego myślenia. Nie mogą 
zaplanować, co za chwilę 
powiedzą, skoro nie wiedzą, 
jaki otrzymają bodziec. Są 
zmuszeni do trwania w chwili 
obecnej. Ćwiczenia: Wrę-
czanie prezentów, Wspólne 
rozbudowywanie roweru, I co 
dalej? Mają na celu wyćwi-
czenie umiejętności budowa-
nia na wzajemnych pomy-
słach, a ostatnie z nich wyko-
rzystuje właśnie bodźce. 
Uczestnikom może być trud-
no zaakceptować pod-
stawowe założenie, że oni (i 
ich idee) mogą ulec zmianie 

w zetknięciu z innymi (i ich 
pomysłami), trudno może im 
być rozbudowywać cudze 
pomysły i mogą się krępować 
zaoferować coś w zamian. 
Dlatego czasem zdarza się, 
że uczestnicy unikają budo-
wania bezpośrednio na swo-
ich wzajemnych pomysłach 
w ćwiczenia ustnych, w któ-
rych mają wspólnie coś za-
planować bądź opracować, 
mimo że opowiadają tę samą 
historię albo rozwijają ten 
sam produkt. Ich historie 
cechują wówczas duże skoki, 
w których uczestnicy przeno-
szą się po prostu do wła-
snego świata, nie przyswa-
jając sobie niczego ani nie 
budując na niczym z tego, co 
wniosła druga strona. Ich 
opowieści stają się szere-
giem niezależnych od siebie 
epizodów, które następują 
jeden po drugim, w żaden 
sposób na siebie nie wpły-
wając. 
Facylitator może położyć 
szczególny nacisk na umie-
jętność rozwijania cudzych 
inicjatyw, prosząc uczestni-
ków, aby każde zdanie roz-
poczynali od frazy: W tym, co 
mówisz podoba mi się to, 
że… (przyswajanie)… I mo-
glibyśmy jeszcze… (roz-
budowywanie i oferowanie 
czegoś w zamian).  
Inny sposób na ćwiczenie 
twórczej postaw to nadanie 
ćwiczeniom szybkiego tem-
pa. Presja czasu nie pozwala 
uczestnikom zastanawiać się 
nad tym, co mówią i zmusza 
ich do działania pod wpły-
wem pierwszego otrzymane-
go bodźca. 
Wiele ćwiczeń 3D ma cha-
rakter głównie językowy, lecz 
aby naprawdę wykształcić w 
uczestnikach zdolność do 
rozbudowywania wzajem-
nych idei, trzeba uruchomić 

również ciało. Dlatego równie 
ważne są ruchowe ćwiczenia 
z improwizacji (np. ćwicze-
nia: Zbudujmy maszynę i 
Patrz, tam jest mamut). 
Bez dyskusji! 
W części twórczej zgrupo-
wania nie ma żadnych dys-
kusji i nie dokonuje się żad-
nych wyborów w znaczeniu 
analitycznym. Dyskusje są 
elementem komunikacji, 
której celem jest przyrówny-
wanie idei do czegoś, co już 
istnieje albo czegoś, co sobie 
wyobrażamy lub czego ocze-
kujemy. W dyskusji okre-
ślamy swoje stanowisko i go 
bronimy. Próbujemy coś 
wykazać – stosunek, fakt, 
ideologię teorię – i jest to 
stanowisko wyraźnie zdefi-
niowane i umocnione. Nie 
wniesiemy do procesu rady-
kalnego generowania idei 
niczego nowego próbując 
wykazać słuszność danego 
stwierdzenie poprzez odno-
szenie się do starej wiedzy. 

Kiedy świadomie odnosimy 
to, co dzieje się dokładnie 
teraz do czegoś, co było w 
przeszłości lub co będzie w 
przyszłości, to mówimy, że 
oddajemy się rozmyślaniom 
– odsuwamy się od chwili 
obecnej a tym samym od 
możliwości niepohamowa-
nego wykorzystania wiedzy. 
W fazie kreatywnej zgrupo-
wania i po części również w 
fazie innowacyjnej, dyskusje 
zostają zastąpione przez 
TAK I… Mówimy TAK dla 
danego pomysłu nie dlatego, 
że jest dobry czy interesu-
jący. Mówimy mu TAK wy-
łącznie dlatego, że wiemy, iż 
doprowadzi nas do jeszcze 
nowszych pomysłów, i że 
ostatecznie pozwoli nam 
zdobyć wiedzę, której po-
trzebujemy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tylko bezwzględnie trzy-
mając się pięciu głównych 
zasad we wszystkich swo-
ich działaniach, facylitator 
będzie w stanie pomóc 
uczestnikom przeżyć obóz 
w atmosferze twórczej 
bliskości a nie klubu dys-
kusyjnego. 
Ćwiczenia 3D I co dalej, 
Od początku i Nowa pro-
pozycja są skonstruowane 

specjalnie po to, by wy-
ćwiczyć w uczestnikach 
umiejętność rezygnowania 
z dyskusji. 

 

Facylitator musi się wyka-
zać sporą dyscypliną, aby 
utrzymać odpowiednio 
wysoki poziom skupienia 
w poszczególnych zada-
niach tak, aby uczestnicy 
nie wdali się w dyskusję, 
która jest ogólnie prefero-
waną formą komunikacji. 
Facylitator musi się zmie-
rzyć z wyzwaniem, jakie 
stanowi reakcja uczestni-
ków w postaci lęku zwią-
zanego ze świadomą 
utratą kontroli. Niepew-
ność uczestników będzie 
przez facylitatora odbiera-
na jako jego własna.  
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Jedną z zasad, które stano-
wią podstawę pracy twórczej 
podczas obozu jest poczucie 
bezpieczeństwa. Należy je tu 
rozumieć nie w tym najbar-
dziej potocznym znaczeniu 
tego słowa, lecz jako stan, w 
którym nie ogranicza nas 
zastanawianie się, co pomy-
ślą inni ani na jakie myślenie 
czy działanie my sami mo-
żemy sobie pozwolić. 
Na poczucie bezpieczeństwa 
negatywnie wpływa wraże-
nie, że jesteśmy oceniani 
bądź krytykowani, co zdarza 
się w wielu naszych codzien-
nych relacjach i sytuacjach. 
Chodzi tu zarówno o krytykę 
zawodową, jak i kulturową i 
społeczną. Lub raczej po-
winniśmy powiedzieć krytykę 
postrzeganą. Postrzegana 
krytyka zawodowa może się 
wyrażać w takich rozmyśla-
niach, jak: czy mogę zapro-
ponować ten pomysł, skoro 
nie ma pewności, czy to w 
ogóle da się zrobić. Krytyka 
kulturowa może się wyrażać 
w takich myślach jak: mam 
ochotę wstać i narysować na 
tablicy, o co mi chodzi, ale 
lepiej jeśli tego nie zrobię. 

Nikt inny tak nie zrobił. Mogą 
się także zrodzić myśli o 
charakterze społecznym, 
takie jak: głupio byłoby na 
głos opowiedzieć o moim 
pomyśle. To zepsuje moje 
relacje z Nielsem, który prze-
cież właśnie zaproponował 
coś przeciwnego. 
Za tymi pełnymi lęku myślami 
stoi potrzeba kontroli, uprze-
dzenia, przyzwyczajenia, 
oceny i tym podobne ze 
strony innych uczestników.. 
Jak uniknąć bycia osądza-
nym? 
Podstawą jest przestrzeganie 
zasady mówiącej, że do-
świadczenie jednoczy a 
osądzanie poróżnia. Trzeba 
unikać wszelkich form osą-
dzania pomiędzy uczestni-
kami; między uczestnikami a 
facylitatorem; między 
uczestnikami a zadaniem, 
nad którym pracują; między 
uczestnikami a otoczeniem; 
między uczestnikami a uwa-
runkowaniami fizycznymi, 
które są dostępne. Gdy 
uczestnicy rozumieją, że nie 
ma takiej możliwości, że 
ktokolwiek będzie ich osą-
dzać, to utworzy się prze-
strzeń, w której osądzanie 
stanie się czymś nienatural-
nym. Innymi słowy, stopnio-
wo można wyeliminować 
osądzanie. To jednak samo 
w sobie jest niewystarczają-
ce. Postrzegane osądzanie 
nadal będzie istniało, nawet 
jeśli nie będzie już żadnego 
faktycznego osądzania. 
A ponieważ osądzanie po-
strzegane jest ważniejsze niż 
samo osądzanie, oczywiście 
ogromnie ważne jest, by 
facylitator również nim się 
zajął. 
Sposobem na uporanie się z 
postrzeganym osądzaniem 
jest zbudowanie wspólnych 
doświadczeń. Trzeba dostar-
czyć uczestnikom przeżyć, w 

których będą mogli być ra-
zem we wspólnym doświad-
czeniu. Ważne jest, aby 
uczestnicy nie musieli tego 
doświadczenia wymyślać ani 
go rozwijać, ponieważ wów-
czas będą oceniać siebie 
nawzajem w roli tego, który 
rozwija doświadczenie i sami 
będą czuli się oceniani. Za-
miast tego facylitator powi-
nien przygotować rozmaite 
doświadczenia, w które 
wprowadzi uczestników. 
Najważniejsze, by uczestnicy 
poczuli, że wspólnie w nich 
uczestniczą. 
Energizery bądź ćwiczenia 
3D doskonale się nadają do 
budowania tego rodzaju 
doświadczenia. Doświadcze-
nie to można jednak stwo-
rzyć również na jakiejkolwiek 
innej podstawie – najważ-
niejsze, by jego sednem była 
zabawa. Zabawa to idealny 
sposób na dostarczanie 
ludziom doświadczeń, po-
nieważ w jej trakcie między 
ludźmi nie wywiązują się 
relacje oparte na ocenianiu, 
konkurowaniu czy hierarchii. 
Człowiek jest częścią grupy i 
przeżywa coś razem z pozo-
stałymi. Inną korzyścią pły-
nącą z zabawy jest to, że 
również samo doświadczenie 
nie wiąże się z żadnym oce-
nianiem, ani pozytywnym ani 
negatywnym. W zdecydowa-
nej większość pozostałych 
zajęć, jakimi my, ludzie wy-
pełniamy swój czas, czujemy 
się pozytywnie bądź nega-
tywnie oceniani a obie oceny 
w takim samym stopniu 
przeszkadzają w swobodnym 
wykorzystywaniu wiedzy. 
Należy unikać sytuacji, w 
których uczestnicy intensyw-
nie przypatrują się sobie 
podczas zabawy (np. uni-
kajmy zabaw w kółku, gdzie 
jeden z uczestników wykonu-
je określone czynności, a 

4.4 Poczucie bezpieczeństwa 

 

 

Poczucie, że jest się 
krytykowanym czy oce-
nianym ogranicza wyko-
rzystanie wiedzy przez 
członków grupy. Facyli-
tator musi zadbać o to, 
by uczestnicy czuli się 
pewni siebie w stopniu 
znacznie większym niż 
to sobie wyobrażamy na 
co dzień. Chodzi o to, 
by byli w stanie powie-
dzieć TAK I… dla idei i 
myśli, których wartości 
jeszcze nie potrafią 
dostrzec 
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pozostali mu się przyglądają) 
a także sytuacji, w których 
facylitator przypatruje się 
uczestnikom, gdy ci pracują 
albo się bawią: facylitator 
powinien albo uczestniczyć w 
danej aktywności na równi z 
uczestnikami albo niemal w 
ogóle nie patrzeć na uczest-
ników, gdy ci wykonują ćwi-
czenia. 
Energizery Nowy Jork – 
Tokio oraz Ludzie, Domy, 
Trzęsienie ziemi świetnie się 
sprawdzają jako sposób, by 
uczestników rozbawić i do-
starczyć im wspólnych do-
świadczeń bez poczucia, że 
są oceniani. 
Ważne jest odpowiednie 
zaprezentowanie zabaw i to, 
aby lider obozu na samym 
jego początku wyjaśnił rolę 
zabawy podczas procesu, 
ponieważ wiele osób uważa 
zabawę za stratę czasu i coś, 
czym mogą się zajmować 
wyłącznie dzieci. Facylitator 
natomiast nie powinien uza-
sadniać celu poszczególnych 
zabaw przed ich rozpoczę-
ciem, ponieważ to doprowa-
dzi jedynie do dyskusji na 

temat samego procesu.  
Facylitator powinien bardzo 
szczegółowo i z zaangażo-
waniem przekazywać 
uczestnikom instrukcje tak, 
aby nikt nie miał wątpliwości, 
co do reguł zabawy czy jej 
charakteru a także, by nikt 
nie musiał się zastanawiać, 
czy na pewno robi to, co 
należy. 
Podłoże zawodowe/ profe-
sjonalne, społeczne czy 
kulturowe jest nieistotne 
Facylitator musi zadbać o to, 
by w grupach zapanowała 
atmosfera pozbawiona ja-
kichkolwiek oczekiwań a 
zwyczajowe wyobrażenia o 
tym, jak myślą i działają 
przedstawiciele określonych 
grup zawodowych nie ha-
mowały wykorzystania wie-
dzy. Chodzi o to, by uczest-
nicy wyzbyli się wzajemnych 
oczekiwań czy uprzedzeń, 
jakie zawsze wiążą się z 
określonym pochodzeniem 
społecznym czy kulturowym. 
Nie ma zatem najmniejszej 
potrzeby interesować się 
zawodowym, społecznym 
czy kulturowym podłożem 
uczestników. Jedyne, co się 
liczy dla niepohamowanego 
wykorzystania wiedzy jest 
wiedza. Wiedza z kolei nie 
jest bezpośrednio powiązana 
z zawodem, pracą czy czym-
kolwiek innym. Na wiedzę 
składa się ogromna liczba 
bardzo różnych elementów, 
których nie należy łączyć 
bezpośrednio z określonym 
doświadczeniem, jakie dana 
osoba zdobyła ani wykształ-
ceniem, jakie odebrała, ani z 
jakimkolwiek innym określo-
nym czynnikiem. 
Komunikacja społeczna jest 
zatem szkodliwa w procesie 
twórczym i dlatego należy jej 

unikać na tyle, na ile tylko 
jest to możliwe. Oznacza to, 
że uczestnicy nie powinni 
zaczynać od przedstawiania 
się, lecz od razu po przyby-
ciu na zgrupowanie powinni 
zacząć pracę nad zadaniami 
i zdobywaniem wspólnych 
doświadczeń. 
Ćwiczenia: Marzenie z dzie-
ciństwa, Dwie prawdy i kłam-
stwo, Wymyślamy nazwę 
grupy, Slogan i logo, Deko-
rowanie sali, Przygotowywa-
nie teatralnej, wizualnej albo 
dźwiękowej prezentacji grupy 
oraz Przygotowanie 5 propo-
zycji zajęć dla grupy to kilka 
przykładów zadań, które nie 
pozwalają uczestnikom po-
znać swojego wzajemnego 
podłoża zawodowe-
go/profesjonalnego, kulturo-
wego czy społecznego, a 
mimo to budują w nich po-
czucie tożsamości grupowej. 
Na początku obozu uczestni-
cy powinni również wykonać 
szereg ćwiczeń 3D przepro-
wadzanych na plenum. To 
ważne, aby zacząć od zaba-
wy i rozruszać zarówno ciało, 
język jak i nastawienie, po-
nieważ to podkreśli i umożli-
wi zarówno facylitatorom jak i 
uczestnikom mentalne i fi-
zyczne przesunięcie się w 
kierunku nauki i pracy i po-
może zbudować w uczestni-
kach poczucie bezpieczeń-
stwa, koncentrację i twórcze 
nastawienie. 
Można tu wykorzystać takie 
ćwiczenia jak: Marzenie z 
dzieciństwa, Klaskanie 1,2,3, 
Dzisiejszy dzień opowiedzia-
ny od tyłu i Pomyliliśmy się. 

 

Facylitator powinien 
zadbać o to, by uczest-
nicy nie znali swojej 
wzajemnej tożsamości 
zawodowej i aby nie 
opowiadali sobie na-
wzajem o zajmowanych 
przez siebie stanowi-
skach czy posiadanych 
kompetencjach. Tego 
typu informacje spowo-
dują jedynie wytworze-
nie się systemu hierar-
chii, w którym ci na 
górze będą kierować 
pozostałą częścią pro-
cesu a ci na dole w 
znacznej mierze będą w 
procesie ignorowani. 
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4.5 Koncentracja 

 

 Koncentracja podczas obozu 
polega przede wszystkim na 
bliskości i obecności mental-
nej. W osiągnięciu tego stanu 
przeszkadza jednak hałas 
mentalny, który nieustannie 
go burzy. Tym hałasem są 
myśli o narzeczonym czy 
dzieciach, o mailu, którego 
zapomnieliśmy wysłać, o 
urodzinach szwagierki i o 
tym, kiedy wreszcie będzie 
obiad. 
To fakt psychologiczny, że 
ludzie potrafią myśleć o je-
dynie 2 rzeczach jednocze-
śnie i ta burza myśli nie-
ustannie odwraca naszą 
uwagę od zadania, które 
mamy wykonać, dekoncen-
truje i nie pozwala w pełni 
zaangażować się w pracę 
nad zadaniem. Istnieje silny 
związek między koncentracją 
a zdolnością do wykonania 
tego, co po angielsku na-
zywa się combinatorial leap i 
oznacza umiejętność łącze-
nia wiedzy na nowe sposoby. 
By móc tego dokonać, trzeba 

być mentalnie obecnym a to 
z kolei staje się prostsze, gdy 
hałas nieistotnych myśli 
zostaje wyciszony. 
Dlatego podczas zgrupowa-
nia uczestnicy powinni być 
wolni od wszelkiego rodzaju 
planowania czy strukturyzo-
wania, które kazałyby im 
wybiegać myślami w przód. 
Powinni również być wolni od 
wszelkich rozmyślań czy 
innych procesów myślowych, 
które podtrzymują schematy 
myślowe z przeszłości i za-
dań cząstkowych, które zo-
stały już rozwiązane bądź 
rozpracowane. Muszą być 
innymi słowy w 100% wolni 
od tego, co w nowoczesnym 
języku określa się mianem 
myślenia procesowego. Nie 
powinni mieć obowiązku ani 
nawet możliwości zastana-
wiać się nad procesem, w 
którym aktualnie działają, ani 
nad tym, czy można go prze-
prowadzić, ustrukturyzować 
albo przedyskutować inaczej. 
Dlatego obóz jako forma 
szkolenia ma tę ogromną 
zaletę, że każde z zajęć 
zostaje uprzednio dokładnie 
zaplanowanie przez osoby 
inne niż uczestnicy, którzy 
mogą się skupić wyłącznie 
na rozwiązaniu zadania. 
Planowanie powinno się 
odbywać przed rozpoczę-
ciem lub po zakończeniu 
procesu. Uczestnicy nie 
powinni odczuć, że w jaki-
kolwiek sposób za ten proces 
odpowiadają. Powinni za to 
w pełni odpowiadać za idee, 
które będą rozwijane, za 
zagadnienie, nad którym 
pracują. Koncentracja jest 
możliwa wtedy, gdy kursanci 
mają wrażenie, że nie odpo-
wiadają za proces, lecz na 
swój sposób jedynie w nim 
uczestniczą. Nie mogą mieć 
poczucia, że muszą albo 

mogą ten proces zdomino-
wać, albo że nim współkie-
rują. Powinni czuć, że je-
dyne, co realnie mogą zrobić 
to wejść w grupę i samym 
sobą przysłużyć się proce-
sowi. 
Myślenie równoległe 
Podczas obozu niezbędną 
koncentrację we wspólnym 
byciu wśród ludzi tworzy się 
poprzez myślenie równole-
głe. Jest to rodzaj wspólnego 
myślenia, w którym wszyscy 
uczestnicy przechodzą w 
swoich myślach pewne z 
góry określone kroki. A za-
tem wykonujemy po jednym 
kroku w procesie, lecz ro-
bimy to wszyscy razem, 
równolegle w tym samym 
czasie. 
Myślenie równoległe składa 
się z zestawu technik, które 
pozwalają pokierować grupą 
ludzi tak, by myśleli równole-
gle. 
Usuń przeszłość i przyszłość 
z przestrzeni materialnej 
Wszystkie materialne ele-
menty, które mogą sprawić, 
że uczestnicy zaczną myśleć 
o czymkolwiek innym niż 
zadanie cząstkowe, które 
mają wykonać odsuwają ich 
od teraźniejszości. Zadaniem 
facylitatora jest pozwolić 
uczestnikom uwolnić się 
zarówno od przeszłości jak i 
przyszłości, kiedy mają wy-
konać zadanie cząstkowe. 
Facylitator powinien zatem 
usunąć wszystkie tego typu 
materialne elementy albo 
przenieść uczestników w 
miejsce, w którym nie będą 
ich widzieli.  
Należy także unikać po-
mieszczeń, które urucho-
miają określone schematy, 
jak na przykład audytoria, 
gdzie człowiek automatycz-
nie zaczyna się zachowywać 
jako ten, który coś otrzymuje 

NIE WOLNO prosić 
uczestników, by te 
przedmioty zignorowali, 
gdyż wówczas odpo-
wiedzialność zostanie 
przeniesiona na nich, a 
tym samym odbierze im 
się szansę na to, by 
mogli się skoncentro-
wać na zadaniu. 
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a samem pozostaje pa-
sywny. Unikać należy także 
pracy za biurkiem, które 
przeważnie przywodzi lu-
dziom na myśl wszystko to, 
czego nie dokończyli, ostat-
nią rzecz, nad jaką pracowali 
i wszystko inne, co miało 
miejsce właśnie przy biurku. 
Optymalnym rozwiązaniem 
byłoby znalezienie lokalu, z 
którym żaden z uczestników 
nie ma żadnego związku i 
gdzie ilość elementów fi-
zycznych jest ograniczona do 
minimum. 
Facylitator odpowiada za 
proces. Inną fizyczną tech-
niką, która pozwala uczestni-
kom skupić się na Platformie 
Twórczej jest przejęcie za 
nich odpowiedzialności za 
zaspokajanie podstawowych 
potrzeb. Przejęcie odpowie-
dzialności NIE polega na 
mówieniu uczestnikom, że 
powinni jeść, spać i się poru-
szać. Przejęcie odpowie-
dzialności polega na mówie-
niu uczestnikom, kiedy mają 
jeść, gdzie mają jeść, ile 
mają jeść i jak długo. Na tej 
samej zasadzie facylitator 
bierze na siebie odpowie-
dzialność za sen, przerwy, za 
to, co będzie się działo w 
czasie przerw i tym podobne. 
Najlepiej jest w ogóle nie 
robić przerw poza przerwami 
na jedzenie i zamiast tego 
wykonywać rozmaite ćwicze-
nia, które pozwolą umysłowi 
odpocząć a ciału się poru-
szać. Dla uczestników będzie 
to przyjemność i będą w 
pełni gotowi do dalszej pracy, 
kiedy tylko ćwiczenie się 
skończy. Z naszych do-
świadczeń wynika, że 

uczestnicy są w stanie 
uczestniczyć w zajęciach 
przez co najmniej 18 godzin 
bez przerw i nie wpływa to na 
ich zdolność do koncentracji. 
Zasada Jedno zadanie – 
jeden deadline polega na 

tym, że można uczestnikom 
wyznaczać tylko jedno zada-
nie każdorazowo i tylko jeden 
deadline na jego wykonanie. 
Zadanie zostaje uznane za 
wykonane, kiedy przychodzi 
deadline i nie ma tu znacze-
nia, jak daleko uczestnicy 
zaszli w jego wykonywaniu. 
Bez względu na wszystko, 
zadanie jest wykonane pra-
widłowo. 
Gdy uczestnicy będą każdo-
razowo pracowali nieprze-
rwanie tylko nad jednym 
zadaniem i zadanie to nigdy 
nie będzie w pełni dokoń-
czone w momencie rozpo-
częcia następnego, łatwiej im 
będzie skupić się na poje-
dynczym zadaniu. Uczest-
nicy nie powinni mieć poczu-
cia, że mają do wykonania 
więcej niż jedno zadanie 
przed wyznaczonym czasem, 
ponieważ wówczas automa-
tycznie zaczną pracować nad 
oboma zadaniami jednocze-
śnie, co obniży ich koncen-

trację nad pojedynczym 
zadaniem. Dlatego ważne 
jest, aby nie wiedzieli, jakie 
zadania ich czekają. Nie 
powinni wiedzieć ani tego, 
jakie zadanie zostanie im 
przedstawione po tym, nad 
którym pracują w danej chwi-
li, ani nie powinni znać za-
dań, które ich czekają w 
dalszej perspektywie. Nie 
powinni również wiedzieć, 
jakiego rodzaju zadania 
mogą się spodziewać. 

Najważniejsze jest to, aby 
zdanie podzielić na szereg 
zadań cząstkowych. Te z 
kolei należy zdefiniować tak, 
aby można było je rozpraco-
wywać pojedynczo bez wy-
biegania myślami w przód do 
przyszłych zadań cząstko-
wych ani w tył do tych, które 
już wykonano. Poza tym 
zadania cząstkowe powinny 
być wykonane w krótkich 
terminach tak, aby można 
było utrzymać maksymalną 
koncentrację na każdym 
pojedynczym zadaniu. Łatwo 
sprawdzić, czy zadanie zo-
stało podzielone na wy-
starczającą liczbę mniej-
szych części. Jeśli podział 
jest zły, uczestnicy zaczynają 

Wykorzystanie zasady: 
Jedno zadanie – jeden 
deadline w samym za-
daniu jest co najmniej 
tak samo ważne jak 
zrobienie tego podczas 
wprowadzenia. Z badań 
nad kreatywnością 
wiemy, że istnieje zwią-
zek pomiędzy podzia-
łem zadania na zadania 
cząstkowe a zdolnością 
do bycia kreatywnym 
(Byrge og Hansen 
2009). 

 

Pracując z ciałem, języ-
kiem i nastawieniem 
wpływamy na ciało, 
język i nastawienie. W 
ten sposób – i z wyko-
rzystaniem narzędzi w 
postaci ćwiczeń 3D – 
budujemy i utrzymujemy 
koncentrację w gru-
pach, co pozwala 
uczestnikom rozwijać 
nawzajem swoje idee, 
doceniać każdą wiedzę 
jako cenną i w sposób 
niepohamowany korzy-
stać z własnej wiedzy. 
W ten sposób tworzymy 
uczestnikom możliwie 
najlepsze warunki do 
prezentowania przez 
nich najbardziej rady-
kalnych nowych idei, 
które następnie będą 
podczas obozu ocenia-
ne i rozbudowywane. 
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omawiać zadanie nadrzędne 
każdy ze swojej perspek-
tywy. Jeśli przez więcej niż 
10-20 sekund dyskutuje się 
nad tym, czym jest zadanie i 
jak należy je rozumieć, to 
znaczy, że zadanie jest zbyt 
złożone i/lub zbyt duże, a 
tym samym zawiera zbyt 
wiele zadań cząstkowych. 
Uczestnicy przestaną praco-
wać równolegle, ponieważ 
nie będą rozumieli zadania w 
ten sam sposób i cała praca 
będzie polegać na docho-
dzeniu, o co chodzi w zada-
niu (i kto ma racje) a nie na 
szukaniu rozwiązania zada-
nego problemu.  

Jeśli któryś z uczestników 
musi skorzystać z toalety, 
zapalić papierosa albo po 
prostu zrobić sobie krótką 
przerwę od pracy, to nic nie 
stoi na przeszkodzie, by tak 
właśnie zrobił pod warun-
kiem, że nie będzie prze-
szkadzał innym swoimi wyja-
śnieniami, co musi zrobić, jak 
się czuje, i że nie będzie 
pociągał za sobą pozosta-
łych. Należy zbudować at-
mosferę pełnej koncentracji 
nad zadaniem pozwalając 
uczestnikom na taki wkład, 

do jakiego są zdolni – a jeśli 
któryś z nich poczuje, że w 
danej chwili nie jest w stanie 
w żaden sposób się zaanga-
żować, to może się na jakiś 
czas wycofać, ale uważając, 
by nie zepsuć koncentracji 
tych, którzy nadal mogą coś 
wnieść. 

Zegarki, telefony komórkowe 
i komputery wszystkich 
uczestników należy zebrać 
przed rozpoczęciem. Zegarki 
informują uczestników, że do 
obiadu zostało już tylko 15 
minut i te ostatnie 15 minut 
poświęcają na myślenie o 
wszystkim tylko nie o pracy 
nad zadaniem. Telefony 
komórkowe i komputery są 
równie szkodliwe dla kon-
centracji. Nawet jeśli telefon 
ma wyłączony dźwięk, wibra-
cje albo sama świadomość, 
że być może dostaliśmy 
wiadomość, maila albo ktoś 
do nas dzwonił, wypełnia 
nam umysł wszystkim innym 
niż zadanie, które właśnie 
wykonujemy. Uwalniając 
uczestników od ich telefo-
nów, zegarków i komputerów 
dajemy im przyzwolenie na 

nie reagowanie na hałas, 
którego nośnikami są te 
urządzenia. Jeśli uczestnik 
ma chore dziecko albo z 
jakiegokolwiek innego po-
wodu musi być w stanie 
odbierać połączenia, natural-
nie powinien otrzymać takie 
pozwolenie. Koniecznie jed-
nak należy przy tym pa-
miętać, że uczestnicy, którzy 
zachowają swoje telefony i 
zegarki dekoncentrują nie 
tylko samych siebie, ale 
także innych uczestników. 
Jeśli będąc uczestnikiem 
będziemy mieli możliwość 
zerknięcia na zegarek innego 
uczestnika, to naturalne jest, 
że będziemy się starali na 
bieżąco sprawdzać, która 
jest godzina i już samo to 
będzie odsuwać naszą uwa-
gę od zadania. Jeśli które-
muś z uczestników zadzwoni 
telefon, to pozostali natych-
miast zaczną się zastana-
wiać, czy i w ich telefonach 
nie czekają jakieś nieode-
brane połączenia i trudno im 
będzie się skupić na zadaniu. 

 

 

Facylitator powinien 
wziąć na siebie odpo-
wiedzialność za to, aby 
proces przyniósł ocze-
kiwany wynik. W żad-
nym wypadku nie wolno 
oddać piłki uczestni-
kom, mówiąc na przy-
kład: Miejmy nadzieję, 
że uda wam się odkryć 
jakieś nowe propozycje 
rozwiązań dla proble-
mów, które mamy roz-
wiązać (chociażby w 
nadziei, że w ten spo-
sób zmotywuje się ich 
do rozpoczęcia pracy). 
Mówiąc coś takiego 
również przerzuca się 
na uczestników odpo-
wiedzialność za kiero-
wanie procesem i naj-
silniejsi przez cały czas 
trwania procesu będą 
ze sobą konkurować, 
zamiast skupić się na 
zadaniu. Nie wolno rów-
nież mówić o tym, czy 
grupa pracuje zgodnie z 
planem, czy ma zale-
głości czy może wy-
przedza pozostałych, 
czy radzi sobie dobrze 
czy źle. Facylitator po-
winien pokazać, że 
proces się rozwija i 
emanować pewnością 
siebie, która pozwoli 
uczestnikom powierzyć 
odpowiedzialność facyli-
tatorowi. 
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4.6 Podsumowanie pedagogiki szkoleń w formie 
obozu 

 

 Siedem rad dobrego postępowania w procesach twórczych 

 

 
1. Idee nie są niebezpieczne – zaakceptuj je wszystkie. To tylko pomysły, więc odłóż krytykę i ocenianie 

możliwie jak najdłużej. Baw się nimi i fantazjuj, i staraj się nie myśleć w kategorii konsekwencji. 

2. Mów TAK dla (niemal) wszystkiego – bądź otwarty na wszystkie propozycje i unikaj dystansowania 
się w rodzaju Nie, no tak, ale… czy po prostu nie. Również idee, których w pierwszej chwili nie rozu-

miesz albo Ci się nie podobają. Uwierz, że wszystkie części procesu mają swój sens.  

Rozwinięcie określonego potencjału musi potrwać.  

(Powyższe dwie zasady mają największe zastosowanie w fazie twórczej zgrupowania, jako że część 
innowacyjna opiera się w większej mierze na wertykalnym zastosowaniu wiedzy). 

3. Spraw, aby inni dobrze wypadli. Twój sukces określa nie to, czy twój pomysł jest dobry, ale to, czy 

inni przedstawili mnóstwo pomysłów. Bez względu na to, jak dobra jest dana idea, bez współpracy, 
zrozumienia czy wkładu ze strony innych, nie będzie możliwa jej realizacja. Inni z kolei powinni się 
włączyć w sposób kreatywny, postępowy i z pełnym zaangażowaniem. 

4. Popełniaj mnóstwo błędów – i je wykorzystuj. Błąd jest źródłem nowatorskiego myślenia a lęk przed 

jego popełnieniem jest przeszkodą twórczym działaniu. Dlatego ważne jest, aby umieć popełniać błędy 
i jednocześnie to akceptować. Błąd należy postrzegać jako wskazówkę, że nastąpiło przełamanie 
schematu – i o to właśnie nam chodzi. 

5. Możesz się na chwilę wyłączyć – pod warunkiem, że potem włączysz się z powrotem. Kiedy czuje-

my, że z takiego czy innego powodu nie jesteśmy w stanie w pełni się zaangażować, czegoś zrozu-
mieć, czujemy się niekomfortowo w danej sytuacji itp., nic złego się nie stanie, jeśli na chwilę się wyłą-
czymy. Ważne, abyśmy potem włączyli się na powrót. Takie wyłączenie się powinno stworzyć w na-
szej głowie rodzaj przestrzeni inkubacyjnej, w której myśli na temat tego, czego doświadczamy zostają 
zebrane i wylęgają się, by wtargnąć do świadomości w akcie olśnienia (Wallas 1926) – i w tym mo-
mencie należy ponownie włączyć się do pracy.  

6. Nie robimy żadnych przerw. Przerwy zaburzają przebieg procesu i pozwalają na oddawanie się 

czynnościom innym niż twórcze działanie, przez co wspierają myślenie konwergencyjne a nie dywer-
gencyjne, a to szkodzi koncentracji. Skutek odwrotny przynosi zmiana scenerii jak chociażby ćwicze-
nia 3D, aktywność fizyczna itp., które są szczególnie pożądane, ponieważ podtrzymują koncentrację 
na zadaniu i utrudniają Brain escape – (odbieganiu myślami od zadania). 

7. Rozdziel myślenie dywergencyjne od konwergencyjnego. Analiza, ocenianie, strukturyzowanie i 

rozważanie są bezużyteczne w fazie kreatywnej, ale za to niezbędne w fazie innowacyjnej obozu. 
Uruchom wyobraźnię, empatię i baw się wiedzą w procesie dywergencyjnym, w którym wszystko jest 
możliwe. Bogata wiedza jest dobra, bogata fantazja jest dobra, bogata empatia jest dobra – lecz 
wszystko to należy ustrukturyzować i uporządkować, aby powstało coś nowego a nie odwzorowanie 
czegoś, co już istnieje. W fazie innowacyjnej szkolenia należy rozwijać idee, wypróbowywać je i czer-
pać z wiedzy zawodowej. Tu istotne są analiza, pytania krytyczne i krytyka źródeł.  
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5.  Kierowanie procesem i facylitacja 
 

5.1.  Rola lidera w praktyce 

W przeciwieństwie do tak 
wielu innych sytuacji związa-
nych z nauką i uczestnic-
twem w zebraniach, podczas 
obozu nie pozwalamy, aby 
uczestnicy stawali się otępia-
li, aby bolały ich oczy i od-
pływali myślami. (To zresztą 
niepojęte, że w tak wielu 
innych okolicznościach naj-
wyraźniej uważa się, że jest 
to w porządku). Podobnie jak 
praca w grupach, również 
zebrania na plenum mają za 
zadanie poprzez prezentacje, 
wykłady i ćwiczenia dostar-
czyć uczestnikom energii i 
zmotywować ich do działa-
nia. Kursanci nie mają jedy-
nie słuchać i coraz bardziej 
pogrążać się w apatii. Za 
zebrania na plenum odpo-
wiada lider obozu, i to jego 
styl będzie wskazówką tego, 

jak intensywnej pracy należy 
się spodziewać. 

Lider powinien sprawiać 
wrażenie osoby energicznej, 
powinien być wiarygodny w 
oczach szerszej publiczności 
i umieć tchnąć energię w 
większą grupę ludzi. Styl 
reprezentowany przez lidera 
może przypominać stand-up 

albo po prostu zawierać 
sporą dawkę humoru. Ważne 
jest, aby postawić warunek, 
by tę funkcję pełnił ktoś z 
charyzmą i wyczuciem sce-
ny.  

 

5.2.  Rola facylitatora  w praktyce 

Znajdujące się poniżej wska-
zówki na temat tego, jak 
facylitator powinien realizo-
wać założenia pedagogiki 
szkolenia w formie obozu 
mają największe zastosowa-
nie w fazie twórczej obozu. 
W części innowacyjnej pracę 
w większym stopniu kontrolu-
ją uczestnicy i rola facylitato-
ra nie ma tak wielkiego zna-
czenia. 

Nie można nikogo zmusić do 
bycia kreatywnym. Środkiem, 

by to osiągnąć jest zaanga-
żowanie i zapał, które wytwa-
rzają się w sposób naturalny, 
kiedy pozwalamy, aby peda-
gogika szkolenia w formie 
obozu mogła oddziaływać na 
uczestników. Im bardziej 
facylitator będzie się starał 
kierować procesem przy 
pomocy konsekwentnego 
stosowania owych pięciu 
zasad, tym łatwiej będzie 
uczestnikom zaangażować 
się, zapomnieć o świecie 
zewnętrznym i dać się wcią-

gnąć w twórczą bliskość z 
innymi. Facylitator bierze na 
siebie pełną odpowiedzial-
ność za ułatwienie uczestni-
kom niepohamowanego 
czerpania z ich wiedzy, lecz 
w najmniejszym nawet stop-
niu nie odpowiada za to, do 
czego uczestnicy wykorzy-
stają swoją wiedzę – żadne-
go oceniania idei, osób bądź 
zadania. 

Jednym z najtrudniejszych 
zadań, jakie stoją przed 

Podczas obozu uczest-
nicy pracują z metoda-
mi, których nie znają, i 
których sensu mogą nie 
dostrzegać. To dla nich 
duże wyzwanie i dlate-
go zdarza się, że któryś 
z uczestników będzie 
postrzegać autoryta-
tywny model zarządza-
nia podczas szkolenia 
jako prowokację i bę-
dzie reagować ade-
kwatnie. Facylitator 
powinien unikać wda-
wania się w dyskusje na 
temat procesu bądź 
wprowadzania jakich-
kolwiek zmian do pro-
gramu, aby spełnić sta-
wiane żądania. Dobrze 
jest od początku wy-
znaczyć jedną ścianę, 
na której uczestnicy 
będą mogli wie szać 
swoje pytania. Kiedy 
pytania i uwagi zostaną 
zapisane na kartkach 
post-it i powieszone na 
ścianie, często już to 
wystarczy by załagodzić 
część frustracji czy nie-
pewności. Pod koniec 
obozu pytania te zosta-
ną omówione, lecz 
przeważnie nie mają już 
dla uczestników więk-
szego znaczenia. 
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facylitatorem jest zadbanie, 
aby uczestnicy nie dyskuto-
wali. Pomocna może być 
trąbka rowerowa, którą moż-
na trąbić, gdy któryś z 
uczestników rozpocznie 
dyskusję. Można też umówić 
się na określone hasło – np. 
ciżma albo dromader, które 
należy powiedzieć na głos, 
kiedy ktoś będzie dyskuto-
wał. Trąbkę albo hasło nale-
ży uczestnikom zaprezento-
wać jako pomoc i wsparcie, 
które będą dawali sobie 
nawzajem, pomoc, by podą-
żać w kierunku innym niż 
dyskusja. Nie powinni wi-
dzieć w nich negatywnej 
oceny swoich postępów. 
Słowa ciżma i dromader 
wybrano dlatego, że mają w 

sobie element humorystycz-
ny i nie brzmią jak krytyka. 
Prócz tego, facylitatorowi 
często udaje się podsumo-
wać i zdusić dyskusje w 
zarodku mówiąc: W porząd-
ku, to ważna kwestia, do 
której powinniśmy wrócić, 
jeśli postanowimy dalej pra-
cować nad tym pomysłem. 
Proszę, niech ktoś z was 
zapisze, na czym polega 
problem i powiesi na tablicy, 
żebyśmy o nim nie zapo-
mnieli. W ten sposób można 
wrócić do generowania idei a 
uczestnicy czują się doce-
nieni.  
Przy ćwiczeniach 3D ważne 
jest utrzymanie odpowied-
niego rytmu przy przecho-

dzeniu pomiędzy ćwiczenia-
mi. Generalnie ćwiczenie 
należy wykonywać tak długo, 
jak długo jest w nim energia i 
przerwać tuż zanim uczestni-
cy zaczną się dekoncentro-
wać i myśleć o czymś innym, 
albo zastanawiać się nad 
procesem. Tak naprawdę 
narzucenie odpowiedniego 
tempa jest kwestią doświad-
czenia. Ćwiczenia 3D należy 
zaczynać od pokazania, w 
jaki sposób je wykonać. 

 

5.3.  Facylitator jako artysta, drogowiec czy serwi-
sant? 

Istnieje wiele sposobów na 
przedstawienie funkcji facy-
litatora; przede wszystkim 
można ją porównać do arty-
sty cyrkowego, który na wy-
sokich, cieniutkich patykach 
podtrzymuje wirujące talerze. 
Podobnie jak on, facylitator 
dba, aby talerze nie przestały 
się obracać, nadaje im od-
powiednie kąty nachylenia i 
dostarcza właściwych bodź-
ców. Facylitator jest zatem 
bardzo zajęty, ponieważ 
stale musi wszystko kontro-
lować – nie może się na pół 
godziny wycofać i napić 
kawy, lecz przez cały czas 
musi pilnować procesu; czy 
komuś nie przydałby się 
dodatkowy bodziec, zastrzyk 
energii czy coś jeszcze inne-
go. 

Bycie facylitatorem może być 
czasem wyczerpujące, jak 
sugeruje obrazek z talerzami 
na następnej stronie. Cały 
czas trzeba pracować nad 
tym, by talerze nie pospa-

dały: nigdy nie wiadomo, co 
należy zrobić, lecz wiadomo, 
że coś zrobić trzeba! 

A jednak… podtrzymywanie 
wirujących talerzy jest nie do 
końca trafioną metaforą 
funkcji facylitatora, mimo że 
zawiera w sobie wiele z jej 
elementów. Nie wszyscy 
uczestnicy obracają się w 
równym tempie i w tym sa-
mym czasie, i nie spadną 
jeśli przez jakiś czas będą 
wirować wolniej. Niektórzy 
uczestnicy wycofają się z 
procesu, wrzucą na luz albo 
przejdą na niższy bieg, pod-
czas gdy inni będą pracować 
na najwyższych obrotach i 
zadaniem facylitatora jest 
zapobiec całkowitemu wklu-
czeniu ich z procesu – sytu-
acji, w której pojadą do domu 
albo zamkną się w swoim 
pokoju. Powinien więc odpo-
wiednio zorganizować im 
okres inkubacji a po nim 
umożliwić ponowne włącze-
nie się do pracy. 

Facylitator jako artysta 

Facylitator jako ten, który 
ustawia przeszkody 

Można również umożliwić 
pojedynczym uczestnikom 
zrobienie sobie przerwy na 
odzyskanie sił, pozwalając im 
np. położyć się na macie w 
pomieszczeniu grupowym. 
Pracują intensywnie i przez 
wiele godzin, naturalne jest 
więc, że robią się zmęczeni 
lub mają pustkę w głowie. 
Facylitator powinien pozwolić 
im odpocząć w sposób, który 
umożliwi im powrót do pracy 
w grupie, do myślenia rów-
noległego. Trzeba dbać, by 
nie odsunęli się od procesu 
pracy grupowej na tyle, aby 
potem nie byli w stanie do-
pasować się do twórczego 
nastawienia grupy. Trzeba 
także pilnować, by nie zagłę-
biali się w pracy nad wła-
snym pomysłem podczas 
gdy inni zajmują się genero-
waniem nowych idei. Wów-
czas istnieje ryzyko, że za 
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bardzo się do swego pomy-
słu przywiążą i potem nie 
będą w stanie z niego zrezy-
gnować. 

Innym porównaniem, które w 
większym stopniu podkreśla 
inspirującą funkcję facylita-
tora jest wyobrażenie go 
sobie jako tego, kto ustawia 
przeszkody. Osoby, która 
zmusza uczestników do 
szukania nowych dróg po-
przez blokowanie tych, które 
już znają albo zachęcanie ich 
do pójścia w nowych kierun-
kach. Osoby, która buduje 
przeszkody albo stawia labi-
rynty, która naprowadza 
umysł na odkrywanie nowych 

miejsc: spróbuj pójść trochę 
bardziej w prawo, sprawdź, 
czy nie ma tam czegoś, co 
Cię zainspiruje. Spróbuj 
odwrócić się o 180 stopni, 
może tam znajdziesz coś 
ciekawego.  

Spróbuj pomyśleć w ten 
sposób – czy teraz pojawiają 
przychodzą Ci się jakieś 
nowe pomysły? 

A przy tym wszystkim, facy-
lityator jest najbliższym po-
mocnikiem obsługi: zaspo-
kaja (niemal) wszystkie po-
trzeby uczestników, jeśli 
trzeba, usuwa kamienie 
leżące na ich drodze i za-

pewnia im optymalne wa-
runki do skupienia się wy-
łącznie na zadaniu. Facyli-
tator jest do dyspozycji swo-
jej grupy, robi dla niej 
wszystko i wszędzie jej towa-
rzyszy. 
Facylitator jako serwisant 

Rozwiązuje problemy swoich 
podopiecznych, przynosi 
kawę i słodycze, dzwoni do 
narzeczonej i kupuje prezent 
dla teściowej w ich mieniu, 
jeśli to właśnie wypełnia ich 
myśli. Oni mają jedynie wi-
rować na cienkich patycz-
kach… 

 

5.4.  Jak kierować metodami pracy podczas obozu? 

Jasne zadania i metody 

 

Facylitator przedstawia za-
dania wraz z przynależącą 
do nich techniką/metodą i 
jeśli trzeba – wymogami 
dotyczącymi ilości, które 
dadzą uczestnikom wyobra-
żenie, ile idei się od nich 
oczekuje i jak dogłębnie bądź 
powierzchownie mają je 
opracować. Kiedy tylko za-
danie zostanie wykonane, 
przerywa się pracę nad daną 
ideą, zanim przedstawione 
zostanie nowe zadanie i 
nowa metoda. Kiedy tylko 
pozwoli się uczestnikom 
zbytnio zagłębić się w jedną 
bądź więcej idei, zaczną 
przybierać rozmaite postawy 
i oceniać. 

Dont’t tell it – show it 

Facylitator musi unikać oce-
niania uczestników, czy to 
negatywnie czy pozytywnie. 
Lecz jak wobec tego ich 
zmotywować? Informację 
zwrotną ze strony facylitatora 
uczestnicy otrzymują przede 
wszystkim w postaci zaanga-
żowania, a to najbardziej 

wyraziście można pokazać 
ciałem! Używaj mowy ciała, 
ruchów i mimiki! 

Język ciała a intensywność 

Jeśli chcemy, aby uczestnicy 
pracowali intensywnie i z 
zaangażowaniem, nasze 
ruchy powinny być intensyw-
ne. Nasz wyraz twarzy powi-
nien sygnalizować, że nasz 
umysł pracuje, że właśnie 
rozważamy, co powinni zro-
bić dalej i jaka metoda najle-
piej im w tym pomoże. 

Jest ogromna różnica między 
spoglądaniem na zegarek z 
nastawieniem: okej, ile czasu 
nam jeszcze zostało?Ależ 
mamy mnóstwo pracy!  a: 
rany, kiedy w końcu będę 
mógł sobie zrobić przerwę.   

Uważne słuchanie 

Dobry facylitator słucha z 
zainteresowaniem i skupie-
niem; porusza się energicz-
nie w tle pracujących uczest-
ników; ma kontrolę nad 
wszystkimi drobnymi spra-

wami, które leżą w jego ge-
stii, ale nie koncentruje się 
bezpośrednio na uczestni-
kach, aby nie czuli się ob-
serwowani czy oceniani. 

Tempo 

Intensywność i koncentracja 
w mimice i mowie ciała nie 
są jednoznaczne z szybkim 
tempem. Facylitator może 
oczywiście swoją postawą i 
ruchami narzucać grupie 
szybsze tempo samemu 
szybciej gestykulując, szyb-
ciej mówiąc i szybciej poru-
szając się wokoło. Może 
jednak także świadomie 
próbować stworzyć atmosfe-
rę spokoju i skupienia na 
pracy, również poprzez od-
powiednie poruszanie się – 
wszystko w zależności od 
sytuacji i celu 

Choreografia 

Facylitator powinien się po-
ruszać tak, jakby stale do-
kądś zmierzał, nawet jeśli – 
jak to ma miejsce na przy-
kład wtedy, gdy uczestnicy 

Facylitator prowadzi 
swoją grupę przez cały 
czas w fazie twórczej, 
aż do momentu, gdy 
zagłębią się w jakąś 
ideę. Wówczas to 
uczestnicy w większym 
stopniu przejmują kon-
trolę nad procesem a 
rola facylitatora zmienia 
się w funkcję bardziej 
pomocniczą – pośredni-
ka w kontaktach z za-
proszonymi ekspertami, 
eksperta albo tego, kto 
będzie stawiał pytania 
krytyczne. 

 

Należy wykorzystać 
swoje ciało i język do 
sygnalizowania koncen-
tracji i pełnego przeko-
nania, że to tutaj to 
poważna sprawa. Jest 
to najskuteczniejszy 
sposób na zachęcenie 
uczestników do pełnej 
koncentracji i zachowa-
nia powagi. Skupiona i 
intensywna postawa 
ciała inspiruje uczestni-
ków.  
Oni nie będą robić tego, 
co im powiesz – oni 
zrobią to, co ty zrobisz! 
Go for it! 
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pracują w parach – w rze-
czywistości chodzi po pokoju 
aby zorientować się, jak 
uczestnicy pracują, na jakim 
są etapie i czy nie będzie im 
wkrótce potrzebny energizer. 
Powinien się przechadzać ze 
skupionym, pozytywnym 
wyrazem twarzy, wskazują-
cym na to, że nad czymś 
pracuje. Chodzić zdecydo-
wanym krokiem nawet jeśli w 
rzeczywistości porusza się w 
kółko po trasach nie mają-

cych żadnego sensu: z po-
mieszczenia grupowego; na 
dół do bazy obozu – tam 
nikogo nie ma ; czeka 10 
sekund; wchodzi i zamyka 
drzwi; wychodzi i wraca do 
pomieszczenia grupowego; 
udaje, że na coś patrzy; 
znów rusza zdecydowanym 
krokiem, idzie do toalety; 
czeka 10 sekund; wraca; 
patrzy w skupieniu na pro-
gram, który zna na pamięć, 
jakby rozważał jakiś aspekt 

procesu; wraca do sali gru-
powej, siada i udaje, że coś 
notuje a w rzeczywistości 
przysłuchuje się pracy obu 
grup znajdujących się w 
pokoju; znów rusza zdecy-
dowanym krokiem w kierun-
ku bazy… itd. 
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Inni facylitatorzy 
 
Życie facylitatora poza 
jego/jej pracą w grupie 
oraz jego/jej relacje 
towarzyskie z pozosta-
łymi facylitatorami nie 
są dla uczestników 
obozu istotne i mogą ich 
rozpra szać. Uczestnicy 
powinni mieć poczucie, 
że facylitator jest wy-
łącznie dla nich, że 
myśli tylko o nich i przez 
tych 48 godzin, gdy trwa 
szkolenie, żyje tylko dla 
nich. Żarty branżowe 
czy inne interakcje to-
warzyskie z pozostałym 
facylitatorami na terenie 
obozu powinny mieć 
miejsce za zamkniętymi 
drzwiami.  

 

http://www.idea-denmark.dk/
http://www.idea-denmark.dk/
http://www.krealab.aau.dk/
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Kreatywność 

Nazwa, slogan albo logo grupy 

Kreatywność 

Teatralna, wizualna albo dźwiękowa prezentacja grupy 

1. Wymyślcie nazwę i slogan dla Waszej grupy 
tak, by Waszym zdaniem mówiła coś o sposo-
bie, w jaki ze sobą współpracujecie. 

2. Możecie spróbować także narysować logo, 
które będzie to ilustrować. 
 

1. Możesz przed zajęciami przygotować rozmaite re-
kwizyty: tkaniny, balony, linę, koła hula-hop, kostiu-
my, papierowe torby itp.\ 

2. Poproś uczestników, żeby przygotowali prezentację 
swojej grupy. Prezentacja będzie pokazana innym 
grupom na plenum. 

3. Prezentacja ma być teatralna, wizualna albo z wy-
korzystaniem dźwięku: krzyku, piosenki, odgłosów 
itp. 

4. Prezentacja ma odzwierciedlać sposób, w jak grupa 
zamierza pracować i co chce poprzez swą pracę 
osiągnąć. 
 

 
Kreatywność 

Dekorowanie sali 

Kreatywność 

Klaskanie 1,2 i 3 

1. Przed zajęciami przynieś do sali grupowej 
rozmaite materiały i rekwizyty: balony, koloro-
wą tekturę, papier błyszczący, serpentyny, 
tkaniny, poduszki, świece, lampki, jakieś 
mniejsze meble itp. 

2. Poproś członków swojej grupy, aby udekoro-
wali salę tak, by odzwierciedlała sposób, w jaki 
zamierzają pracować i cel, jaki przyświeca ich 
pracy. 

1. Wstańcie 
2. Dobierzcie się w pary z osobą, której dłonie mają 

taką samą temperaturę jak wasze. 
3. Unieście przed sobą prawe dłonie – kiedy powiem 

1, klaśniecie (powiedz 1 3 do 4 razy). 
4. To samo z lewą ręką na 2. 
5. A teraz obie ręce naprzeciwko siebie na 3. 
6. Wyliczasz 123231321 itd. 
7. A teraz z zamkniętymi oczami (na początku wyliczaj 

powoli). 
8. Zaczyna ten, kto ma cieplejsze dłonie. 

 
 
 
 
 
 
 

7. Ćwiczenia i narzędzia 
 
7.1 . Ćwiczenia i narzędzia dla 1. fazy zgrupowania w 
części kreatywnej. 
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 Kreatywność 

5 zasad pracy waszej grupy 

Kreatywność 

Nowy Jork - Tokio 

1. Poproś uczestników, aby wymyślili 5 re-
guł/dogmatów pracy i współpracy w ramach 
ich grupy. 

2. Zasady powinny wyrażać sposób, w jaki 
uczestnicy zamierzają ze sobą współpraco-
wać. 

3. Na dużej kartce wypisz wskazane przez 
uczestników zasady. 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary z osobą, która jest tego sa-

mego wzrostu.  
3. Ten, kto ma większy rozmiar buta będzie Nowym 

Jorkiem, a druga osoba to Tokio. 
4. Gdy zaczyna się zabawa, Nowy Jork obraca się 3-

krotnie wokół własnej osi, podczas gdy Tokio od-
chodzi jak najdalej. Nowy Jork musi teraz dogonić 
Tokio, lecz uczestnikom nie wolno biegać, mogą je-
dynie CHODZIĆ. 

5. Gdy Tokio zostanie złapane, obraca się 3-krotnie 
wokół własnej osi, podczas gdy to Nowy Jork od-
chodzi. 

6. Po kilku minutach zabawy, dodatkowo każda z par 
bierze się pod rękę i chodzi razem z inną parą. 

7. Teraz jedna z par to Tokio a druga – Nowy Jork. 
Para, która jest Nowym Jorkiem, obraca się wokół 
własnej osi, cały czas trzymając się pod rękę, a To-
kio tymczasem ruszają z miejsca. 

8. Kolejne utrudnienie: obie pary biorą się pod ręce 
tworząc łańcuch 4 osób i chodzą razem z innym 
łańcuchem, itd. 
 
Ćwiczenie najlepiej sprawdza się w ograniczonej 
przestrzeni na zewnątrz albo w dużej sali. 

 
Kreatywność 

Opowiedz swój dzień wspak 

Kreatywność 

Marzenie z dzieciństwa 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary z osobą, która ma bluz-

kę w takim samym kolorze. 
3. Opowiedzcie swoim partnerom, co się wam 

dziś przytrafiło od momentu, kiedy weszliście 
do tego pomieszczenia do chwili, kiedy otwar-
liście oczy rankiem – każde z was ma po jed-
nej minucie, a zaczynacie na mój znak. 

4. Zaczyna to z was, które ma ciemniejsze 
spodnie. 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary z osobą, która ma ten sam 

kolor oczu. 
3. Zamknijcie oczy. 
4. Pomyślcie o swoim pierwszym marzeniu o tym, kim 

chcieliście być jak dorośniecie. 
5. Otwórzcie oczy. 
6. Opowiedzcie sobie nawzajem o swoim marzeniu z 

dzieciństwa i czy się spełniło. 
 
Zaczyna ten, kto wygra w papier, nożyce, kamień.  

 
Kreatywność 

Liczenie od 21 do 0 w kole 
Kreatywność 

Człowiek-Domy-Trzęsienie ziemi 

1. Wstańcie! 
2. Stańcie w kole. 
3. Spójrzcie na przedmiot umieszczony w środku 

koła. 
4. Liczycie od 21 do 0 tak, że każdy wypowiada 

jedną liczbę. Nie wolno wam się umawiać, w 
jakiej kolejności będziecie odliczać, ani nie 
wolno wam patrzeć na siebie nawzajem. Musi-
cie wyczuwać, które z was chce się odezwać. 
Jeśli dwoje z was odezwie się jednocześnie, 
znów zaczynacie od 21. 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w trójki. Powinno być o jednego 

uczestnika za dużo. 
3. Ustawcie się w szeregu tak, że osoby stojące z 

brzegu dotykają się rękami ponad głową osoby w 
środku. Osoba w środku jest człowiekiem, a osoby 
na zewnątrz to dom. 

4. Kiedy zawołam – Ludzie – wszyscy ludzie zmieniają 
miejsca. Uczestnik, który początkowo pozostawał 
sam powinien zająć czyjeś miejsce tak, by teraz 
ktoś inny był sam i to on teraz daje sygnał do za-
miany. 

5. Na hasło domy wszystkie domy zmieniają miejsce i 

szukają nowego człowieka, dla którego będą sta-
nowić dom. Domy mogą również zmieniać swoich 
partnerów do tworzenia domu. 
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Kreatywność 

Komunikacja typu: Tak, i… 

Kreatywność 

Tak, pomyliliśmy się! 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary (3) z osobą, która ma 

palec wskazujący tej samej długości, co wy. 
3. Zaczyna osoba o ciemniejszych oczach. 
4. Jesteś EKOWOJOWNIKIEM a twój partner 

przeprowadza z tobą wywiad stawiając kry-
tyczne pytania na temat twojego wkładu w tej 
dziedzinie. Patrzysz na kartę bodźców, czy-
tasz pierwsze słowo, jakie na niej widnieje i 
pierwsze, co ci przyjdzie na myśl jest twoją lo-
giczną odpowiedzią na pytanie. Stawiacie ko-
lejne pytania i kolejne odpowiedzi. Zmienicie 
się dopiero, kiedy zostaniecie o to poproszeni 
(po 1 minucie). 

5. Ćwiczenie trwa 2 minuty. 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary z osobą, która ma podobne 

zainteresowania sportowe do was. 
3. Podnieście ręce do góry i powiedzcie „POMYLIŁEM 

SIĘ!” (zademonstruj uczestnikom, jak) 
4. Poproś uczestników, aby powtarzali to zdanie coraz 

głośniej, aż będą je wykrzykiwać. 
5. Teraz wybierz jakąś kategorię (np. „coś, przez co 

można patrzeć”) i na zmianę wymieniajcie słowa z 
danej kategorii. Kiedy ktoś się pomyli – wówczas 
krzyczycie razem: „TAAAK, POMYLILIŚMY SIĘ!” 

6. Zaczyna osoba o dłuższym imieniu. 

 
Kreatywność 

2 prawdy i kłamstwo 

Kreatywność 

Olbrzym-trol-karzeł 

1. Grupy siedzą. 
2. Wszyscy członkowie grupy w ciszy zapisu-

ją na kartce 3 rzeczy o sobie samych. 2 z tych 
rzeczy mają być prawdą a 1 kłamstwem, np. 1) 
mam 3 koty i 2 psy, 2) skoczyłem kiedyś ze 
spadochronem, 3) nie lubię kawy. 

3. Kiedy wszyscy napisali po 3 rzeczy, jeden 
z uczestników odczytuje, co napisał a pozosta-
li członkowie rozmawiają ze sobą próbując 
zgadnąć, co jest prawdą a co fałszem. 

4. Po tym, jak grupa się wypowie, autor mówi, 
czy grupa zgadła poprawnie. 

5. Następny uczestnik czyta swoje wypowie-
dzi, itd. 

6. Ćwiczenie trwa dopóki wszyscy uczestnicy 
przeczytali swoje wypowiedzi, zwykle ok. 15-
20 minut. 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary (3) z osobą, która jest tego 

samego wzrostu. 
3. Zaczyna ten, kto ma większe dłonie. 
4. Zasada jest podobna jak w zabawie papier, no-

życzki, kamień. 
5. Olbrzym może złapać trolla, troll może złapać 

karła a karzeł może złapać olbrzyma. 
6. Policzcie do 3. Na 3 jesteście olbrzymem (wyso-

kim, ryczącym donośnym głosem i szeroko wyma-
chującym ramionami), trollem (zwyczajnym, bez ry-
ku i bez wymachiwania rękoma) albo karłem (niskim 
z piskliwym głosikiem i wątłymi rękami). 

7. Łapiecie albo uciekacie dopóki nie policzycie do 
5. Jeśli się okaże, że znów jesteście tym samym, 
policzcie raz jeszcze. 

8. Ćwiczenie trwa 2 minuty. 

 
Kreatywność 

Wycieczka na księżyc 

Kreatywność 

Bocian-żaba-kobieta w ciąży 

1. Wstańcie!  
2. Dobierzcie się w pary z osobą, która ma takie 

same przeszycia w dolnej części ubrania co 
wy. 

3. Rozdzielcie między sobą karty bodźców (z 6 
słowami albo wieloma obrazkami) 

4. Jeśli któryś z uczestników przypadkiem zoba-
czy kartę, zamienia ją na inną. 

5. Zaplanujcie wspólnie wakacje na księżycu in-
spirując się na przemian każdorazowo tylko 
jednym bodźcem. 

6. Wszystkie wakacyjne pomysły partnera kwituj-
cie słowami: „TAK, I JESZCZE…” 

7. Zaczyna ten, kto potrafi głośniej pstryknąć pal-
cami. 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary (3) z osobą, której gwizdanie 

brzmi podobnie do waszego. 
3. Zaczyna ten, kto ma większe usta. 
4. Zasada jest podobna jak w zabawie papier, kamień, 

nożyczki. 
5. Bocian łapie żabę, żaba łapie ciężarną a ciężarna 

łapie bociana. 
6. Policzcie do 3. Na 3 każdy z uczestników jest albo 

bocianem (pochylony z rękoma wyciągniętymi przed 
siebie i kłapiącymi jak wielki dziób), żabą (recho-
czącą i poruszającą się w kuckach małymi podsko-
kami) albo ciężarną (przechyla się do tyłu i głośno 
pojękuje). 

7. Łapiecie bądź uciekacie dopóki nie policzycie do 5. 
Jeśli ktoś będzie dwa razy tym samym, losujcie 
jeszcze raz. 

8. Ćwiczenie trwa 2 minuty. 
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Kreatywność 

Rozbudujcie razem rower 

Kreatywność 

Rozbudujcie razem autobus 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary (3) z osobą, która ma 

taką samą dolną część ubrania jak wy. 
3. Zaczyna ten, kto ma większe uszy. 
4. Wyciągnijcie kartę bodźców. Przeczytajcie 

pierwsze słowo na karcie i użyjcie pierwszej 
myśli, jaka wam przyjdzie do głowy aby opo-
wiedzieć, co należy zrobić, by udoskonalić 
zwykły rower.  
Partner ciągnie kartę, którą wykorzystuje w ta-
ki sam sposób mówiąc, co jeszcze należy 
zmienić. Zmieniacie się dopóki nie skończy się 
wyznaczony czas. 

5. Ćwiczenie trwa 2 minuty. 
 

1. Wstańcie!  
2. Dobierzcie się w pary (3) z osobą, która ma taki 

sam rozmiar dłoni. 
3. Zaczyna ten, kto ma większy rozmiar buta. 
4. Ciągnijcie karty bodźców. Przeczytajcie pierwsze 

słowo na karcie i wykorzystajcie pierwszą myśl, któ-
ra wam przyjdzie do głowy, aby powiedzieć, co na-
leżałoby zmienić w zwykłym autobusie. Następnie 
druga osoba ciągnie kartę i używa jej w podobny 
sposób, mówiąc co jeszcze można zmienić w auto-
busie. Zmieniacie się dopóki nie skończy się czas. 

5. Ćwiczenie trwa 2 minuty. 

 
  

Kreatywność 

Wręczanie prezentów 

Kreatywność 

Planowanie wspólnych wakacji 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary (3) z tym, którego śro-

dek transportu ma taki sam kolor. 
3. Jedna osoba gestykulując udaje, że wręcza 

drugiej prezent (nie mówiąc, co to jest). 

4. Osoba obdarowana mówi, co otrzymała. 
5. Ważne jest, aby wypowiedzieć pierwsze skoja-

rzenie, na temat tego, co jest prezentem,  
6. Jeśli ktoś nie chce mówić, co dostał mówi po 

prostu DZIĘKUJĘ.  
7. Zaczyna ten, kto ma dalej do domu. 

 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary (3) z tym, kto ma przeciw-

stawny  rozmiar buta (najmniejszy z największym i 
kolejne pary). 

3. Rozdaj karty bodźców (z 6 słowami albo licznymi 
obrazkami). 

4. Jeśli ktoś przypadkiem spojrzy na kartę, zamienia 
się z kimś innym. 

5. Zaplanujcie wspólne wakacje inspirując się na 
zmianę bodźcami (po 1 bodźcu każdorazowo). 

6. Każdy pomysł partnera podsumowujcie „Tak, i jesz-
cze…” 

7.  Zaczyna ten, kto głośniej pstryka palcami. 

 
Kreatywność 

I co dalej? 

Kreatywność 

Od początku 

1. Wstańcie! 
2. Dobieracie się w pary (3) z tym, kto chodzi 

spać o podobnej porze. 
3. Zgubiliście się ogromnym, tajemniczym lesie, 

w którym wszystko może się zdarzyć. 
4. Jedno z was zaczyna, mówiąc: „Patrzcie, tam 

jest ścieżka, pójdźmy nią” – a partner pyta: „I 
co dalej?” 

5. Na zmianę opowiadacie, co się dzieje, koń-
cząc każdą wypowiedź pytaniem: „I co dalej?” 

6. Zaczyna ten, kto ma na sobie więcej koloru 
czarnego. 

1. Wstańcie! 
2. Dobieracie się w grupy 3-osobowe z osobami, które 

mają skarpetki tego samego koloru 
3. Zgubiliście się w ogromnym, tajemniczym lesie, 

gdzie wszystko może się zdarzyć. 
4. Jedno z was zaczyna, mówiąc: „Patrzcie, tam jest 

ścieżka, pójdźmy nią” – na co druga osoba odpo-
wiada: „I co dalej?” 

5. Na zmianę opowiadacie, co się dzieje, za każdym 
razem kończąc pytaniem do pozostałych: „I co da-
lej?” 

6. W którymkolwiek momencie jedno z was może po-
wiedzieć „OD POCZĄTKU” – i wówczas następna 
osoba zaczyna od nowa, mówiąc: „Patrzcie, tam 
jest ścieżka, pójdźmy nią”. 

7. Zaczyna ten, kto ma najzimniejsze dłonie. 
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 Kreatywność 

Nowa propozycja 

Kreatywność 

Zobacz, tam jest mamut 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary z osobą, która ogląda ty-

le samo telewizji. 
3. Zabłądziliście w ogromnym, tajemniczym lesie, 

w którym wszystko może się zdarzyć. 
4. Jedno z was zaczyna, mówiąc: „Patrzcie, tam 

jest ścieżka. Pójdźmy nią”. Na co partner pyta: 
„I co dalej?” 

5. Na zmianą opowiadacie, co się dzieje dalej, 
kończąc pytaniem do partnera: „I co dalej?” 

6. W dowolnym momencie ten, kto słucha może 
powiedzieć „NOWA PROPOZYCJA”, na co 
osoba opowiadająca musi wymyśleć nową 
wersję/propozycję. 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary z osobą, która ma spodnie 

tego samego koloru. 
3. Zabłądziliście w ogromnym, tajemniczym lesie, 

gdzie wszystko może się zdarzyć. 
4. Jedno z was zaczyna, mówiąc: „Zobacz, tam jest 

ścieżka, pójdźmy nią”. Na co partner pyta: „I co 
dalej?” 

5. Na zmianą opowiadacie, co się dzieje dalej, koń-
cząc pytaniem do partnera: „I co dalej?” 

6. Za każdym razem, kiedy macie coś wymyśleć, za-
cznijcie od przybrania przerażonego wyrazu twarzy 
(jakbyście mieli przed sobą mamuta) i wykorzystaj-
cie pierwsze, co wam przyjdzie do głowy. 

7. Zaczyna ten, kto ma ciemniejsze włosy. 

 
Kreatywność 

Spotykają się rzeczowniki 

Kreatywność 

Co jest przeciwieństwem… 

1. Wstańcie! 

2. Dobierzcie się w pary z osobą, której pstrykanie 
palcami ma taki sam dźwięk. 

3. Rozdzielcie między sobą 5 kartek papieru albo 
kartek post-it oraz długopisy, po jednym dla 
każdego. 

4. Zapiszcie 5 rzeczowników – po jednym na każ-
dej kartce. 

5. Każdy z was bierze z kupki po 1 rzeczowniku, a 
następnie łączycie je ze sobą w parze i spró-
bujcie nawzajem wytłumaczyć sobie, czym np. 
jest KrzesłoKot. 

6. Kiedy skończycie, szukacie sobie nowego part-
nera i bierzecie kolejne słowo z kupki. 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary z osobą, która ma taki sam 

kształt oczu. 
3. Podczas ćwiczenia będziecie się poruszać po sali a 

zaczyna ten, kto ma większe buty. 
4. Pytacie partnera: „Co jest przeciwieństwem (przy-

padkowy rzeczownik) telefonu?” 
5. Partner odpowiada szybko, bez zastanawiania się: 

„Przeciwieństwem telefonu jest… (przypadkowy 
rzeczownik) wiadro”. 

6. „Tak – odpowiadacie – a dlaczego? 
7. „Dlatego, że – odpowiada partner i dopiero teraz 

zaczyna się zastanawiać nad logicznym, racjonal-
nym wyjaśnieniem – telefon służy do wypuszczania 
informacji w świat, a wiadro służy do zbierania cze-
goś…” 

8. Zmieniacie się, i teraz partner pyta: „Co jest przeci-
wieństwem słonia?” 

9. Utrzymujcie szybkie tempo, aby żadne z was nie 
miało możliwości zastanawiania się nad odpowie-
dzią. 

 
Kreatywność 

Spotykają się rzeczy 

Kreatywność 

Rzeczy spotykają zasady 

1. Wstańcie! 
2. Każdy z was bierze jedną rzecz ze SKRZYNI 

Z PRZEDMIOTAMI (stawiasz na środku pod-
łogi skrzynkę z różnymi przedmiotami) 

3. Dobierzcie się pary z tym, kto podobnie spę-
dza wolny czas. 

4. Dwie rzeczy, które trzymają w rękach partne-
rzy się spotykają, i partnerzy na zmianę wy-
myślają, jak każdy z nich mógłby udoskonalić 
przedmiot, który wybrał inspirując się przed-
miotem wybranym przez partnera. 

5. Możecie sobie nawzajem pomagać. 
6. Zaczyna ten, kto ma najdłuższe skarpetki. 
7. Kiedy skończycie, szukacie sobie nowego 

partnera i robicie to samo dla dwóch nowych 
rzeczy, które się spotkają. 

1. Wstańcie!  
2. Każdy z was bierze jedną rzecz ze SKRZYNI Z 

PRZEDMIOTAMI (stawiasz na środku podłogi 
skrzynkę z różnymi przedmiotami) 

3. Dobieracie się w pary z tym, kto ma odwrotną tem-
peraturę dłoni. 

4. Dwie rzeczy, które trzymają w rękach partnerzy się 
spotykają, i partnerzy na zmianę wymyślają, jak 
każdy z nich mógłby udoskonalić przedmiot, który 
wybrał, STOSUJĄC ZASADĘ, która dotyczy przed-
miotu partnera – najpierw ją nazywacie, a potem 
stosujecie. 

5. Możecie sobie pomagać. 
6. Zaczyna ten, kto ma jaśniejsze skarpetki. 
7. Kiedy skończycie, szukacie sobie nowego partnera i 

robicie to samo dla dwóch nowych rzeczy, które się 
spotkają. 
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Kreatywność 

Odwrócona burza mózgów 

Kreatywność 

Zbiorowy monolog 2 

1. Wstańcie! 
2. Dobierzcie się w pary (3) z tym, kto ma tak 

samo długie ręce. 
3. Zaczyna ten, kto ma jaśniejsze oczy. 
4. Żywiołowo opowiadacie partnerowi o swojej 

nowej dyscyplinie sportowej (SKOKI Z 
ROZPĘDU NA GŁÓWKĘ DO FONTANNY). 
Partner z kolei dopiero co zaczął uprawiać in-
ną dyscyplinę (PAKOWANIE TOREB), o czym 
opowiada z równym zapałem. Oboje bardzo 
chcecie opowiadać, lecz nie dbacie o to, co 
opowiada to drugie. Przerywacie sobie i opo-
wiadacie o swoim sporcie, kiedy tylko nadarzy 
się okazja. 

5. Ćwiczenie trwa 2 minuty. 

1. Usiądźcie! 
2. Wymyślacie odwrotność zadanego problemu (jeśli 

zadany problem dotyczy tego, jak skłonić kierow-
ców, aby w strefach zamieszkania jeździli wolniej, to 
sformułujcie go tak, aby chodziło o to, by kierowcy 
w strefach zamieszkania jeździli szybciej). 

3. Wyjmujecie kartki post-it, długopisy i pisaki, aby 
mieć je pod ręką, gdy będziecie wymyślać nowe 
idee dla odwróconego problemu. Wymyślcie 
możliwie jak najwięcej i możliwie najbardziej 
skrajnych pomysłów.  

4. Ćwiczenie wykonujecie samodzielnie. 
6. Następnie w parach dzielicie się swoimi pomysłami i 

przekładacie je na ich odwrotność (jeśli jednym z 
pomysłów, aby zachęcić kierowców do szybkiej jaz-
dy w strefach zamieszkania jest budowanie szero-
kich, prostych dróg, należy to przełożyć tak, iż roz-
wiązaniem danego problemu może być budowanie 
wąskich, krętych dróg). 

 
Kreatywność 

Bodźce obrazkowe 

Kreatywność 

Karty prowokacji 

1. Usiądźcie! 
2. Miejcie pod ręką kartki post-it, długopisy/pisaki 

i przygotujcie się na wymyślanie pomysłów do 
konkretnego problemu, który rozpracowujecie. 

3. Pracujecie samodzielnie. 
4. Ciągniecie kartę prowokacji i czytacie tekst. 

Myśląc tokiem, jaki wskazuje wam tekst na 
karcie, zapiszcie wszystkie pomysły, jakie 
przyjdą wam do głowy. Nie przestawajcie my-
śleć. Chodzi nie o to, by wpaść na jeden po-
mysł, lecz by wpaść na mnóstwo pomysłów. 

5. Ciągniecie następną kartę prowokacji (mniej 
więcej co 90 sekund) i powtarzacie ćwiczenie 
z nową kartą. 

6. Ćwiczenie trwa dopóty, dopóki energia w gru-
pie zacznie słabnąć. 

 
 

1. Usiądźcie! 
2. Miejcie pod ręką kartki post-it, długopisy/pisaki i 

przygotujcie się na wymyślanie pomysłów do kon-
kretnego problemu, który rozpracowujecie. 

3. Pracujecie samodzielnie. 
4. Ciągniecie kartę prowokacji i czytacie tekst. Myśląc 

tokiem, jaki wskazuje wam tekst na karcie, zapisz-
cie wszystkie pomysły, jakie przyjdą wam do głowy. 
Nie przestawajcie myśleć. Chodzi nie o to, by 
wpaść na jeden pomysł, lecz by wpaść na mnóstwo 
pomysłów. 

5. Ciągniecie następną kartę prowokacji (mniej więcej 
co 90 sekund) i powtarzacie ćwiczenie z nową kar-
tą. 

6. Ćwiczenie trwa dopóty, dopóki energia w grupie za-
cznie słabnąć. 

 
Do pobrania z: 

www.denkreativeplatform.aau.dk 
(zakładka: vaerktøjskassen) 
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Wybór idei 

Prezentacja na forum 
Wybór idei 

Panel ekspertów 

1. Przedstawcie po krótce 3 z waszych najlepszych 

idei na plenum. 

2. Uczestnicy wyrażają swoje osobiste zdanie na te-

mat prezentowanych idei wypełniając proste for-

mularze z informacją zwrotną. 

3. Formularze zostają zebrane 1-2 minuty po każdej 

prezentacji i grupa, która się zaprezentowała może 

je wykorzystać przy wyborze swoich najlepszych 

idei. 

4. Grupy omawiają uzyskane na plenum informacje 

zwrotne. 

1. Przedstawcie 3 z Waszych najlepszych idei przed pane-

lem ekspertów. 

2. Omówcie informację zwrotną otrzymaną od ekspertów. 

3. Wybierzcie najlepszą ideę. 

Rada: ekspertów należy dobrać kierując się tematem zada-

nia/zgrupowania, tak, by ich kompetencje mogły być w pełni 

wykorzystane. Przy problemach międzynarodowych można 

również wykorzystać ekspertów z zagranicy za pośrednic-

twem łącza internetowego. 

 
Konceptualizacja 

Koncepcja i idea podstawowa (ćwiczenie 1) 
Konceptualizacja 

Profile koncepcji i użytkownika (ćwiczenie 2) 

Omówcie w grupie. 

1. Na jakiej idei, jakich zasadach i wartościach opiera 

się koncepcja? 

2. Czy idea jest jasna i ma sens dla grupy docelowej? 

3. Czy idea rodzi nowe możliwości? (idea powinna 

bowiem zapoczątkowywać kreatywny proces my-

ślowy zamiast być dokładnie określoną i ograni-

czoną). 

4. Po krótce przedstawcie podstawę możliwie najdo-

kładniej i najkrócej: 

CHCEMY DAĆ….. 

DLA….. 

POPRZEZ….. 

Stwórzcie profil typowego użytkownika waszego produktu/usługi. 

1. Imię: nadajcie poszczególnym profilom imię. 

2. Portret: znajdźcie zdjęcie, które będzie przedstawiać pro-

fil – użyjcie wyobraźni. 

3. Opis demograficzny: płeć, wiek, sytuacja rodzinna, miej-

sce zamieszkania, zawód, wykształcenie, dochód, itp. 

4. Osobiste cele i wartości: co dany profil chce osiągnąć i 

jakie są jego/jej osobiste wartości w danej dziedzinie? Co 

jest dobre, a co złe? 

5. Zachowania zakupowe i zwyczaje konsumenckie: jeśli 

produkt/usługa jest przeznaczona do użytku prywatnego, 

należy także zastanowić się nad konkretnymi produktami 

i markami, jakie dany konsument kupuje oraz gdzie je 

kupuje. 

Wybór idei 

Z zastosowaniem samodzielnie wyznaczonych kryteriów 
Wybór idei 

Metodą NAF 

Każdy z uczestników odpowiada sobie na następujące pyta-

nia: 

1. Zainteresowanie: jak bardzo jestem zainteresowany 

tą ideą? 

2. Wpływ: na ile mam wpływ (na to, by idea została 

wprowadzona) 

3. Unikalność: na ile unikalna jest to idea? 

4. Sukces: jakie są szanse, że idea zostanie wprowa-

dzona w życie? 

5. Oddziaływanie: jaki zasięg oddziaływania będzie 

miała idea? 

6. Komunikacja: na ile łatwo idea daje się przekazać? 

7. Cena: jakie są koszty idei? 

8. Szybkość: jak szybko idea daje się wdrożyć? 

 

Wybierz 3 kryteria, które wydają Ci się najważniejsze i 

na ich podstawie oceń idee. 

W skali od 0 do 10 oceń następujące kryteria: 

1. Nowatorstwo 

(Na ile idea jest nowa? Jeśli nie jest nowa w odniesieniu do 

zadanego problemu, to najprawdopodobniej nie jest szczegól-

nie twórcza). 

2. Atrakcyjność 

(Na ile atrakcyjne i zachęcające jest to rozwiązanie? Czy po-

zwala w pełni rozwiązać problem? A może jest to tylko 

częściowe rozwiązanie?) 

3. Wykonalność 

(Na ile skomplikowane jest wdrożenie idei w praktyce? Czy w 

ogóle jest to możliwe, i jakich nakładów finansowych i czasu 

będzie wymagało osiągnięcie gotowego rezultatu?) 

 

 

Zlicz punkty dla każdej z idei i wybierz najlepsze do ewentu-

alnej dalszej oceny. 

7.2 . Ćwiczenia i narzędzia dla 2. fazy zgrupowania w 
części innowacyjnej. 



 

 

Campguide – najkrótsza droga do wyjątkowych pomysłów 

 
Strona 43 z 45 

 
 
 
 
 

Konceptualizacja 

Koncepcja i funkcja (ćwiczenie 3) 
Konceptualizacja 

Koncepcja i proces (ćwiczenie 4) 

Przygotujcie listę funkcji, które będzie obsługiwać dana 

koncepcja: 

1. Właściwości podstawowe: funkcje obowiązkowe, 

które muszą być stworzone, jeśli koncepcja ma się 

sprzedać i dorównać stojącej za nią idei i zasadom 

(np. obcinanie włosów w salonie fryzjerskim). 

2. Właściwości dodatkowe: funkcje i zastosowania, 

które będą miały dodatkową wartość dla użytkow-

ników (np. mycie włosów, masaż głowy i porady 

na temat pielęgnacji włosów w salonie fryzjer-

skim). 

3. Właściwości peryferyjne: funkcje i zastosowania, 

które będą miały dodatkową wartość dla niektórych 

użytkowników i w niektórych sytuacjach, lub takie, 

które są postrzegane jako bonus albo dodatkowo 

wzbogacają doświadczenie, a które mają wzmocnić 

lojalność użytkownika. 

Omówcie w grupie: jaki proces i jakie działania obejmuje koncep-

cja. 

Możecie np. wykorzystać: 

1. Planszę ze zdjęciami/obrazkami: używając rysunków 

bądź obrazków możecie krok po kroku przedstawić do-

świadczenie klienta i procesy wewnętrzne. 

2. Diagramy: rozrysujcie poszczególne procesy i działania 

w diagramach, które pokażą ich przebieg i środki, jakie 

będą potrzebne. 

3. Scenki: odgrywając scenki, np. między klientem a sprze-

dawcą, łatwiej może być wam dostrzec proces i działania 

z punktu widzenia interesów różnych stron. 

 
Konceptualizacja 

Model biznesowy (ćwiczenie 5) 

Konceptualizacja 

Kto co robi? (ćwiczenie 6) 

W jaki sposób zarabia się pieniądze? 
Omówcie następujące modele biznesowe: 

1. Kupujesz i płacisz: klient płaci bezpośrednio 
za usługę – cena jest dla klienta odzwiercie-
dleniem wartości. 

2. Płacisz za używanie: dostajesz coś tanio lub 
za darmo, a potem płacisz za używanie. Np. 
drukarki, które są sprzedawane tanio, za to to-
nery są kosztowne. 

3. Płacą inni: użytkownik otrzymuje coś gratis, 
ponieważ ktoś inny za to płaci. Np. darmowe 
gazety oraz całe mnóstwo usług oferowanych 
w sieci, które są finansowane z reklam. 

4. Huśtawki i karuzele: przyciąga się klienta ofer-
tą, na której nie można nic zarobić. W zamian 
oczekuje się, że klient kupi coś innego, na 
czym można zarobić. 

5. Pierwsza dawka gratis: darmowe użytkowanie 
przez ograniczony okres czasu i opłata, jeśli 
chce się z produktu/usługi korzystać dalej. 
Bardzo popularne wśród producentów opro-
gramowania komputerowego. 

 
Dla pogłębionej pracy nad modelami biznesowymi, 
polecamy grę: 
IDEA Houses Busines Model Game 

W krótkich sesjach w grupie ustalcie: 
1. Jakie zadania i funkcje powinno pełnić wasze 

przedsiębiorstwo/organizacja? 
2. Jakie są wasze główne kompetencje? Jak w sposób 

szczególny możecie być dla klientów cenni? Jakie 
zadania należy rozwiązać wewnątrz organizacji? 

3. Jakie zadania i funkcje powinni pełnić wasi partne-
rzy współpracy?  

4. Jakie są wasze słabe strony? Co można zlecić do-
stawcom zewnętrznym i partnerom współpracy, aby 
nie stanowiło to dla was stałego kosztu? 

Zastanówcie się, jakie procesy powinniście przekazać part-
nerom i jakich partnerów powinniście pozyskać do współpra-
cy. 
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 Konceptualizacja 

Ochrona idei i koncepcji (ćwiczenie 7 – wymaga dostę-
pu do Internetu) 

Konceptualizacja 

Koncepcja i konkurencja (ćwiczenie 8) 

Omówcie w grupie: 
1. Patent: czy macie opatentowany produkt albo 

produkt, który można by opatentować? Czy 
istnieją produkty podobne – jeśli tak, to czy na-
ruszylibyście ich ewentualne patenty? 

2. Wzór użytkowy: czy dysponujecie rozwiąza-
niem technicznym, który można by objąć 
ochroną jako wzór użytkowy?  

3. Design: czy wasze produkty mają design, który 
można chronić? 

4. Znak towarowy: czy dysponujecie wyjątkowym 
znakiem, który można zastrzec? 

5. Prawa autorskie/majątkowe: czy posiadacie 
prawa autorskie do tego, co chcecie sprzeda-
wać? Np. książki, muzyki czy innych towarów, 
które nie mogą być reprodukowane przez in-
nych. 

6. Inne prawa na wyłączność: czy w inny sposób 
zabezpieczyliście sobie prawo do wyłączności 
lub monopol? Np. agentura lub prawo 
wyłączności dla określonego rynku. 

Omówcie koncepcje konkurencji względem waszej: 
1. Konkurencja bezpośrednia 
Alternatywne propozycje, porównywalne z waszą. 
2. Propozycje zastępcze 
Propozycje alternatywne, które mogą zaspokajać takie 
same potrzeby w inny sposób. 
3. Konkurencja pośrednia 
Inne czynniki zewnętrzne, które mogą zmniejszać zain-
teresowanie i sprzedaż koncepcji przedsiębiorstwa. 
 
Opracujcie strategię błękitnego oceanu: 
1. Stwórzcie sobie obraz rynku, do jakiego trafia kon-

kurencja w branży, na jakim poziomie kształtują się 
ich ceny, jakość, marketing, itp. 

2. Jak możecie się wyraźnie odróżnić od innych? Czy 
możecie np. stworzyć nowe parametry, o których 
wcześniej nikt w branży nie pomyślał? 

3. Czy możecie stworzyć dla siebie błękitny ocean, 
gdzie konkurencja będzie możliwie najniższa a 
możliwości zarabiania możliwie najwyższe? 

 
Konceptualizacja 

Pełna koncepcja (ćwiczenie 9) 

Sprzedaż/prezentacja 

Prezentacja sprzedażowa 

Stwórzcie pełną koncepcję: 
1. Idea podstawowa (ćwiczenie 1) 
2. Profile użytkowników (ćwiczenie 2) 
3. Funkcja (ćwiczenie 3) 
4. Proces (ćwiczenie 4) 
5. Model biznesowy (ćwiczenie 5) 
6. Kto co robi? (ćwiczenie 6) 
7. Zabezpieczenie (ćwiczenie 7) 
8. Pozycja na tle konkurencji (ćwiczenia 8 i 9) 

Rady ogólne: 

 Przed ostatecznym zaprezentowaniem się, zróbcie 
próbę generalną. 

 Pilnujcie czasu. 

 Nadajcie prezentacji wyraźną strukturę i nie włą-
czajcie zbyt wielu slajdów. 

 Na slajdach używajcie wyłącznie słów-kluczy za-
miast długich zdań.  

 Zwracajcie się bezpośrednio do jury. 

 Na tyle, na ile to możliwe, zaprezentujcie wizualiza-
cje produktów i usług – obrazy mówią więcej niż 
słowa! 

 Występujcie jako zespół – powinniście potrafić 
przenieść ideę i koncepcję dalej. 

 Niech wasza prezentacja odzwierciedla wasz za-
chwyt ideą i koncepcją, a jednocześnie pozostańcie 
rzeczowi i skoncentrowani. 

 
Sprzedaż/prezentacja 

Elevator Pitch 

Sprzedaż/prezentacja 

Prototyping 

1. Superkrótko i superdokładnie- maks. 30 se-
kund! 

2. PAIN – jaką pilną potrzebę rozwiązujemy? 
3. SOLUTION – w jaki sposób ją rozwiązujemy? 
4. VALUE PROPOSITION – jakie korzyści nasze 

rozwiązanie daje klientowi? 
Elevator pitch można z dobrym skutkiem przepro-
wadzić w formie scenki pomiędzy sprzedawcą a 
kupującym/inwestorem, itp., lecz nadal w czasie 30 
sekund! 
Elevator pitch dobrze się sprawdza również jako 
pierwsza część 5-minutowej prezentacji kończącej 
obóz. Po elevator pitch grupa powinna bliżej wyja-
śnić swoją ideę i koncepcję. 

Najskuteczniejsza prezentacja to często ta, w której udaje się 
przekonująco zwizualizować ideę i koncepcję. 

1. Wykonajcie prototyp swojego rozwiązania. 
2. Użyjcie tektury, papieru, żabek do prania, klocków 

lego czy narzędzi takich jak modulex, Flamingo, 
animacje komputerowe, video czy cokolwiek inne-
go, co może być pomocne w zbudowaniu prototypu 
waszego produktu/koncepcji. 

3. Zaprezentujcie swój prototyp podczas końcowej 
prezentacji sprzedażowej. 



 

 

Campguide – najkrótsza droga do wyjątkowych pomysłów 

 
Strona 45 z 45 

 
 

Campguide 

Skrót do wyjątkowych pomysłów 

 
W Campguide opisaliśmy, czym jest szkolenie w formie obozu, jak się 
je organizuje i przez jakie procesy przechodzi się w jego trakcie. 
Ponadto zaprezentowaliśmy w nim rozmaite zasady pedagogiczne 
praz przedstawiliśmy propozycję 48-godzinnego modelu szkolenia, 

gdzie faza kreatywna i innowacyjna się łączą. 
Zdefiniowaliśmy także role lidera i facylitatorów, a na koniec przed-
stawiliśmy szereg praktycznych ćwiczeń i narzędzi. Przewodnik zo-
stał zaprojektowany przede wszystkim jako wygodne narzędzie dla 
każdego, kto w taki czy inny sposób uczestniczy w organizowaniu 
obozu. Przewodnik w wersji elektronicznej można pobrać za darmo 
ze strony www.idea-denmark.dk (oryginalna wersja językowa) oraz  
www.spinqbator.pl (wersja w języku polskim). 

Mette Ullersted pracuje jako konsultant ds. innowacji na University College Lillebaelt. Specjalizuje się w metodach 

nauczania i facylitowania procesów tak, by dać ludziom możliwość pełnego wykorzystania ich potencjału kreatywne-
go i innowacyjnego. Organizuje zgrupowania, konkretne projekty nowatorskie oraz szkolenia dla zapaleńców pracu-
jących chociażby w urzędach państwowych czy nauczycieli szkół wyższych. Odebrała wykształcenie z zakresu teatru 
i dramatu. 
Torben Bager jest doktorem ekonomii, profesorem Uniwersytetu Południowej Danii i liderem w IDEA. Jego głównym 

celem jest propagowanie nauczania i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości w szkołach wyższych. Torben Bager 
napisał szereg artykułów i książek na ten temat, a także jest współautorem podręcznika Entreprenørskab i teori og 
praksis. 

 
Ulrik Blom, lektor, konsultant ds. innowacyjności, organizator i twórcza dusza. W ostatnich latach był zaangażowany 

w wiele zgrupowań i sesji nowego myślenia. Ponadto jest autorem pierwszej i jedynej międzybranżowej pracy magi-
sterskiej z zakresu innowacyjności przy Erhvervsakademi SydVest i jest liderem, i organizatorem oddziału IDEA Hou-
se w Esbjerg. 
 
Christian Byrge na co dzień pracuje na Uniwersytecie w Aalborgu, gdzie zajmuje się zagadnieniami z kręgu kre-

atywności i nowego myślenia. Jest badaczem działania, ze szczególnym naciskiem na twórczą bliskość we wszyst-
kich możliwych kontekstach, od organizacji, systemów szkolnictwa aż po rozwój osobisty i in. Swoją pracą ma na-
dzieję stworzyć w ludziach większe poczucie bliskości zarówno względem siebie nawzajem jak tego, czym się zajmu-
ją. 
 
Tommy Borg Larsen to doświadczony lider obozów, który organizował szkolenia innowacyjne dla wszystkich: 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, nauczycieli, pracowników urzędów państwowych, nauczycieli przed-
miotów zawodowych i in. Dziś Tommy pracuje jako lektor w gimnazjum handlowym Esbjerg i prowadzi własną dzia-
łalność doradczą. 

 

http://www.idea-denmark.dk/
http://www.spinqbator.pl/

