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Dzieci Potrafią. Obóz innowacji. 
Zbudujmy lepszy świat.  
 
(Kids Can! Innovation Camp: Building a Better World One Simple Idea at a Time) 
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Visit: http://globalinnovationcamp.com/ 
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ZARYS 
 

Ramy projektu  
 
 
Założenie  1: Projekt „ Dzieci Potrafią. Obóz innowacji” ma na celu zaangażowanie  
i stworzenie dzieciom szansy na rozwiniecie umiejętności krytycznego myślenia, 
kreatywnego rozwiązania problemów oraz  pokazania w jaki sposób uczeń może stać się 
motorem/agentem zmian.  
 

• Uczeń myślący krytycznie- bada i zadaje pytania na temat problemów i wyzwań, 
jakie widzi w obecnym świecie 

• Uczeń rozwiązujący problemy w kreatywny sposób wykorzystuje swoje talenty, 
umiejętności i bezpośrednie zasoby do planowania, tworzenia, testowania 
kompleksowych problemów. 

• Uczeń jako motor/agent zmian wykorzystuje swoje pomysły i produkty w celu 
stworzenia lepszej planety 

 
 

W celu osiągniecia tych wszystkich zamierzeń projekt uwzględnia Cele Zrównoważonego 
Rozwoju stworzone przez Organizacje Narodów Zjednoczonych.  

Cele Zrównoważonego Rozwoju obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, 
głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, 
sprawiedliwość społeczne. Zastąpiły one Milenijne Cele Rozwoju, które zrealizowane miały 
być do 2015 roku. 
 
Cele działają w duchu partnerstwa i pragmatyzmu. Pokazują, ze dokonywanie właściwych 
wyborów poprawi jakość życia przyszłych pokoleń. Zapewniają one jasne wytyczne, które 
wszystkie kraje powinny przyjąć zgodnie z własnymi priorytetami i wyzwaniami 
środowiskowymi całego świata. Cele zrównoważonego rozwoju są agendą włączającą. 
Starają się zbadać przyczyny ubóstwa oraz jednoczą innych (UNDP). 
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The Global Goals  

 
Założenie  2: Celem projektu jest skupienie się na usystematyzowanym podejściu do 
procesu innowacji ( tzw. design thinking) w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 
 
Usystematyzowane podejście do procesu innowacji składa się z pięciu kroków: 
 

Odczuwamy/Empatia: 
Uczniowie otrzymują czas, podczas którego musza wczuć się w kogoś kto może mieć lub 
napotkać pewne problemy. Patrzą na potrzeby i obawy osoby, jak również na sytuacje 
społeczne lub osobiste, w których te osoby znajdują się. 
 
Badamy 
 
Uczniowie zagłębią się w problem, który zidentyfikowali. Wyraźnie identyfikują problem i 
jego źródło, warunki i konsekwencje z tym problemem związane. Zaczynają pytać: "Jak 
możemy go rozwiązać"? 
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Wyobrażamy sobie i planujemy 
 
Uczniowie określają plan rozwiązania problemu. Identyfikują tak wiele rozwiązań, jak tylko 
mogą. Ostatecznie muszą wybrać "najlepsze" rozwiązanie, w którym wezmą pod uwagę 
wykonalność, efektywność i wydajność. 
 
Budujemy i testujemy 
 
Uczniowie budują i tworzą prototypy rozwiązania. Powinni wykazać się kreatywnością w 
budowaniu swojego prototypu. Uczniowie mogą pozwolić innym uczestnikom na 
przetestowanie swojego prototypu. Następnie oceniają i pracują nad udoskonaleniem 
swojego prototypu w oparciu o opinie, które otrzymali od innych użytkowników.  
 
Dzielimy się doświadczeniami i słuchamy innych 
 
Uczniowie są gotowi przedstawić swoje rozwiązanie publicznie. Dzielą się informacjami 
dotyczącymi stworzonego produktu i jego historią. Słuchają opinii i uwag innych 
uczestników, aby jeszcze bardziej ulepszyć swoje rozwiązanie/ produkt.  
 
 



DZIECI POTRAFIĄ. OBÓZ INNOWACJI (KIDS CAN - INNOVATION CAMP) 
 

  Page 5 of 8 

Założenie 3: Nauczanie przez rozwijanie pasji i zainteresowań ucznia.  

 

Jest to projekt, w którym kładziemy nacisk na rozwijanie pasji i zainteresowań ucznia w celu 
stworzenie nowego produkty. Uczniowie wykorzystywać będą swoje pasje, talenty  
i umiejętności w celu znalezienia rozwiązań problemów, nad którymi będą pracowali.  
 

Założenie 4: Główny celem projektu jest pokazanie uczniom w jaki sposób mogą 
tworzyć kreatywne rozwiązania.  

 
Rodzaj i charakter rozwiązań, które uczniowie mogą stworzyć, zależy od natury 
zidentyfikowanego problemu. Dlatego możliwe rozwiązania mogą obejmować, ale nie 
ograniczają się do: 
 

• Tworzeniu lub wymyślaniu rozwiązań  
• Kampanii  informacyjnych/ społecznych  
• Wezwaniu do działania poprzez uczestnictwo 
• Filantropii 
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Plan działania  
Projekt może być zrealizowany podczas jednego lub kilku dni.  
 
Niezależnie od długości obozu innowacji grupa powinna skupić się na następujących 
fazach projektu. Długość każdej fazy jest regulowana w zależności od potrzeb uczniów. 
 

Faza Temat/ 
Ćwiczenia 

Opis Materiały  Czas 

1 Cele 
Zrównoważone
go Rozwoju  
 

Podczas tej fazy uczniowie 
zapoznają się z Celami 
Zrównoważonego Rozwoju.  

CZR ikony  
Aplikacja CZR 

40 minut 

2 Usystematyzo
wane 
podejście do 
procesu 
innowacji ( 
design 
thinking) 
 
 

Podczas tych warsztatów 
uczniowie poznają główne 
założenia usystematyzowanego 
podejścia do procesu 
innowacji.  

Design 
Thinking 
Framework for 
Kids 

50 - 60 
minut 

3  
Faza pierwsza 
projektu ( 
Odczuwamy i 
Badamy)  
 

Podczas tych warsztatów 
uczniowie skupiają się na 
pierwszym i drugim kroku 
usystematyzowanego podejścia 
do procesu innowacji.  
 
 

Odczuwamy I 
Badamy /  

50 - 60 
minut 

4 Faza druga 
projektu ( 
wyobrażamy i 
planujemy) 
 
 

Podczas tych warsztatów 
uczniowie skupiają się na 
trzecim kroku 
usystematyzowanego podejścia 
do procesu innowacji.  
 

Wyobrażamy 
sobie I 
planujemy 

50 - 60 
minut 



DZIECI POTRAFIĄ. OBÓZ INNOWACJI (KIDS CAN - INNOVATION CAMP) 
 

  Page 7 of 8 

Faza Temat/ 
Ćwiczenia 

Opis Materiały  Czas 

5 Faza trzecia 
projektu ( 
Budujemy i 
testujemy)  
 
 

Podczas tych warsztatów 
uczniowie skupiają się na 
czwartym kroku 
usystematyzowanego podejścia 
do procesu innowacji.  
 

Materiały 
zebrane przez 
uczniów  

50 - 60 
minut 

6 Faza czwarta 
projektu ( 
Dzielimy się i 
Słuchamy)  
 
 

Podczas tych warsztatów/ sesji 
uczniowie prezentują swój 
produkt przed innymi uczniami, 
klasami, grupami.  
 
 

Produkt W 
zależności 
od potrzeb 
uczniów  
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Role osób zaangażowanych w obóz innowacji.  

 

Role  Obowiązki 

Kierownik/ szef 
projektu  

Planowanie projektu 
Nadzór realizacji projektu  
Ocena realizacji projektu 
 

Mentor celów 
zrownowaznego 
rozwoju  

Prezentacja celów zrównoważonego rozwoju  
Sprawdzenie czy projektu nawiązują do CZR 
 
 

Mentor 
usystematyzowaneg
o podejście do 
procesu innowacji 
 

Prezentacja usystematyzowanego podejścia do procesu innowacji 
Zapewnienie wsparcia 
Doglądanie prac grup  

Mentorzy a.Mentor posiadający doświadczenie w zakresie innowacji 
b.Mentor posiadający doświadczenie w zakresie informacji  
c.Mentor posiadający doświadczenie w zakresie usług i produktów 
d.Mentor posiadający doświadczenie w zakresie filantropii  
 

 

Szef do spraw 
logistyki  

Promocja 
Logistyka 
Miejsce spotkania grup 

 


