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CZĘŚĆ I
METODOLOGIA INKUBACJI INNOWACJI
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Innowacje społeczne – czym są?
Innowacje społeczne to zjawisko, o którym na szeroką skalę mówi się w Polsce od
1

kilkunastu lat .
Doczekały się one swojej definicji, którą można w skrócie określić jako nowe rozwiązania,
wprowadzające korzystne zmiany w obszarze życia społecznego2. Pomimo powszechnie przyjętej
definicji innowacji społecznych, wśród interesariuszy – tak autorów, jak i fundatorów – nie ma zgody
i jasności w zakresie określania, czy dany pomysł można uznać za innowację. Definicja jest bardzo
ogólna, pozwalająca na różnorodne interpretacje, co nie ułatwia poruszania się po świecie innowacji
społecznych. Co oznacza „nowe rozwiązanie”? Czy jest to rozwiązanie, którego nikt wcześniej nigdy nie
zaprezentował, czy wystarczy zmodyfikowanie już funkcjonujących metod? Co oznaczają „korzystne
zmiany w życiu społecznym”? Czy innowacja musi rozwiązywać problemy społeczne w makroskali, czy
wystarczy, że odpowiada na zapotrzebowanie małej mikrospołeczności? Czy o innowacyjności
świadczy skala zastosowania rozwiązania? Te i inne pytania rodzą się właśnie w wyniku prób
zinterpretowania tak ogólnej definicji. Trudności definicyjne wynikają także z tego, że:
• to, co innowacyjne, jest siłą rzeczy niedookreślone i trudno uchwytne w słowa. Wiele
innowacji ma charakter idei, pomysłu, koncepcji funkcjonujących na bardzo wysokim
poziomie uogólnienia. Trudności w definiowaniu konkretnych pomysłów innowacyjnych
przekładają się na trudności w definiowaniu innowacji społecznych w ogóle;
• różne strony zaangażowane we wspieranie i realizację innowacji społecznych mają odmienne
priorytety i kładą inny nacisk na poszczególne aspekty innowacyjności. Zazwyczaj tam, gdzie
występują fundatorzy innowacji, występują odmienne zestawy oczekiwań względem rodzaju
problemów społecznych, na jakie ma wpływać innowacja; względem jej efektywności,
skalowalności, ekonomiczności itd.
W tym miejscu należy wskazać kilka różnych definicji innowacji społecznych. Jak będzie można
zauważyć, mają one zazwyczaj bardzo szeroki charakter. W tym przypadku nie można tego jednak
uznać za zarzut. Tak pojemne definicje innowacji społecznych pozwalają na włączenie w tę kategorię
wielu różnych rozwiązań i pomysłów, które ze względu na swoje nowatorstwo mogłyby nie zmieścić
się w ramach definicji bardziej precyzyjnych.

1

A. Olejniczuk-Merta, Innowacje społeczne, „Konsumpcja i Rozwój” nr 1/2013, IBRKK, Warszawa.
Na podstawie: www.ncbr.gov.pl, www.pi.gov.pl, www.power.gov.pl, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social_pl
[4 lutego 2019 roku].
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Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju definiuje innowacje społeczne następująco:
Innowacje społeczne to nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów
społecznych (…). Innowacja to tworzenie i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie
już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za
mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy,
jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej3.

Interesujące jest tu zwrócenie uwagi na aspekt testowania innowacji, co oznacza, że musi być ona na
tyle skonkretyzowana i opisana, aby można ją było zweryfikować w praktyce. Drugi ważny wniosek
płynący z takiego podejścia do innowacji wiąże się z jej ekonomicznym i efektywnościowym wymiarem
– innowacja powinna konsumować mniej zasobów (np. pieniędzy, czasu, materiałów) niż podejścia
dotychczas stosowane w rozwiązywaniu danego problemu społecznego. Innowacje według tej definicji
mogą przyjmować najróżniejszą formę – od konkretnych produktów do bliżej nieokreślonej społecznej
wartości dodanej.
W takim opisie innowacji społecznych możemy zaobserwować, jak duży poziom abstrakcji wiąże się
z ich przedmiotem: Innowacje społeczne wyrażają się w zmianach zachodzących w strukturze
społecznej ludności, we wzorach obyczajowych, postawach ludzkich, a nawet ogólnej kulturze narodu4.
Modele, rozwiązania, produkty innowacyjne mogą oddziaływać na tak trudno uchwytne zjawiska, jak
postawy, wzorce kulturowe czy obyczajowe. Intuicyjnie zgadzamy się, że innowacje społeczne mogą
przyczyniać się do polepszenia sytuacji społecznej przez zmiany wzorców zachowań ludzi, jednak ten
wymiar korzyści umyka często procesom pomiaru efektów innowacji (a te są często wymagane przez
sponsorów).
Szeroką skalę innowacji społecznych podkreśla następująca definicja:
(…) eksperymentalne działania społeczne mające na celu polepszenie jakości życia osób,
społeczności, narodów, firm, środowisk czy grup społecznych. Ich eksperymentalny
charakter wynika z faktu wprowadzania bardzo unikalnych i jednorazowych rozwiązań na
wielką skalę, których efekt końcowy często trudno w pełni przewidzieć. Chodzi o efekty
dodatkowe, jakie mogą pociągać za sobą wprowadzane innowacje społeczne5.

Innowacją jest więc rozwiązanie, które może być skierowane zarówno do całych narodów, jak i do
pojedynczych grup społecznych. Innowacja ma charakter unikatowy, jednorazowy – i ta oryginalność
generuje trudności w przewidzeniu wszystkich konsekwencji wdrożenia pomysłu. Jest to znaczne
utrudnienie na płaszczyźnie komunikacji innowatorów ze sponsorami – wyobrażenia tych pierwszych

3

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych, Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa”, Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15, s. 10.
4 A. Olejniczuk-Merta, op. cit., s. 24.
5 V. Budinich, S. Serneels, HVC, czyli rynek, zysk i innowacje społeczne, [w:] Odpowiedzialny biznes 2012. Sojusz na rzecz potrzebnych zmian,
„Harvard Business Review Polska” 2012, nr 5.
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nie zawsze łatwo dają się przełożyć na liczby, mierniki i wskaźniki, które zaważają na decyzjach tych
drugich.
Jak widać, powyżej przyjęte definicje innowacji społecznych są użyteczne do określenia, czym w ogóle
one są. Aby jednak odpowiedzieć na pytanie: „Czy dane rozwiązanie jest innowacją społeczną?”,
bardziej przydatne jest inne podejście – oparte na listach cech innowacji. W tym ujęciu innowacje
społeczne definiuje i opisuje się przez zestaw cech, które mają posiadać nowe rozwiązania czy
produkty. Są nimi przede wszystkim nowatorskość i zwiększona efektywność (w stosunku do obecnie
stosowanych odpowiedników – o ile takie istnieją). Podejść w tym zakresie jest wiele, warto więc
przyjrzeć się bliżej listom cech innowacji społecznych, aby jeszcze lepiej zrozumieć ich naturę.
Zacznijmy od następującego opisu:
Innowacje społeczne w sposób szczególny łączą się z:
a. Ryzykiem podejmowania eksperymentów.
b. Otwartym dostępem do zasobów (np. creative commons).
c. Niekonwencjonalnym podejściem w procesie zmiany społecznej (m.in.
wykorzystywanie nowoczesnych technologii, współpracy międzysektorowej,
nowych form zarządzania).
d. Swobodą w podejmowanych przedsięwzięciach (wymaga elastyczności procedur
i otwartości na modyfikacje w procesie wdrażania).
e. Budowaniem i wykorzystywaniem kultury kreatywnej6.

Możemy wyodrębnić z niego następującą listę cech innowacji społecznych: ryzykowność, dostępność,
niekonwencjonalność, elastyczność, kreatywność. Ważne jest tu wyodrębnienie ryzyka jako
immanentnej cechy innowacji; stąd jednym z elementów jej opisu jest analiza potencjalnego ryzyka
wraz z możliwymi działaniami zaradczymi i naprawczymi.
Działające przy Komisji Europejskiej konsorcjum Theoretical, Empirical and Policy Foundations for
Social Innovation in Europe uznaje za niezbędne przy wdrażaniu innowacji społecznych takie elementy
jak: międzysektorowość, tworzenie nowych relacji, otwartość na współdziałanie, założenie prosumpcji
i koprodukcji, oddolność, współzależność, tworzenie nowych możliwości oraz efektywniejsze
wykorzystanie środków i zasobów7. Jak zauważamy, w UE kładzie się nacisk na elementy współpracy
międzysektorowej; z założeniem, że kooperacja biznesu, administracji, sektora pozarządowego
i bezpośrednich beneficjentów innowacji pozwoli osiągnąć najlepsze efekty w jej wdrażaniu. Ważna
cecha innowacji w tym ujęciu to oddolność wyrażająca się w poszukiwaniu pomysłodawców wśród
reprezentantów środowisk borykających się z określonymi problemami społecznymi, wśród lokalnych
liderów, w grupach żywo zainteresowanych i zaangażowanych w poprawę warunków życia ludzkiego
(w myśl zasady: „Nic o nas bez nas”). Te osoby, grupy i podmioty często nie mają zaplecza
organizacyjnego, w tym finansowego, do samodzielnego wdrażania pomysłów innowacyjnych. Wtedy

6

M. Panek-Owsiańska, Innowacje społeczne, [w:] Wspólna Odpowiedzialność. Rola Innowacji, praca zbiorowa pod red. N. Ćwik, Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, s. 42.
7 Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych, op. cit., s. 11.
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otoczenie takie jak instytucje państwowe, krajowe i ponadnarodowe sieci i huby czy prywatni
sponsorzy stwarzają warunki do inkubowania tych zalążkowych pomysłów.
Podsumowując: ze względu na niejednoznaczne w interpretacji definicje innowacji społecznych,
zasadne jest, aby dodatkowo opisywać je przez pryzmat cech, jakie powinno posiadać dane
rozwiązanie, żeby mogło być uznane za innowacyjne. Wydaje się, że niezbędne minimum, jakie musi
zostać tutaj spełnione, to:
• nowatorskość – pomysł musi być nowy, także w sensie zastosowania już istniejącego
rozwiązania w nowym kontekście (np. w nowej grupie, w innej lokalizacji);
• efektywność – innowacja dostarcza rozwiązania problemów społecznych, które konsumuje
mniej zasobów niż obecnie stosowane metody, przynosząc jednocześnie porównywalne lub
lepsze efekty.
Dodatkowo: jeśli innowacja ma mieć charakter trwały i skutecznie poprawiać jakość życia społecznego,
powinna uwzględniać przynajmniej takie elementy jak:
• współpraca – innowacja dostarczy trwałe efekty wtedy, kiedy w ich utrzymaniu będą
partycypować interesariusze z różnych sektorów;
• elastyczność – nieprzewidywalność efektów innowacji wymusza kontrolowanie ich
nieplanowanych konsekwencji oraz akceptację marginesu zmian procedur wdrażania
rozwiązań;
• partycypacyjność – zaleca się angażowanie w proces inkubowania i wdrażania przedstawicieli
społeczności, które dotykają problemy będące przedmiotem innowacji.
Tym, co jeszcze bardziej może ułatwić szeregowanie innowacji pod względem priorytetów wdrażania
(np. skala zmian), jest opis oparty na kategoriach. Kategorie mogą dotyczyć różnych aspektów
innowacji – czasu, efektów czy skali. Jeżeli w danym kontekście określony wymiar innowacji jest
istotny, to podział na następujące kategorie może być przydatny8:
1. Charakter zmian:
a. jednorazowy – rewolucyjny i nagły;
b. procesowy – powolny i systematyczny.
2. Zaangażowanie społeczeństwa:
a. profesjonalne – innowację realizują specjaliści i eksperci;
b. quasi-profesjonalne – zaangażowani są głównie społecznicy.
3. Zakres zmian:
a. szerokie – innowacje rozwiązują problemy społeczne znacznego kalibru, wyrażają się
w procesach społeczno-ekonomicznych czy zarządczych;
b. wąskie − odnoszą się tylko do konkretnych produktów i zmian technologicznych.
4. Czas wdrożenia zmian:
a. podejście szerokie – za innowacje uznaje się zarówno nowe, jak i już sprawdzone
rozwiązania, w tym zastosowane w innych lokalizacjach i grupach;
b. podejście wąskie – innowacją jest tylko pierwsze zastosowanie danego rozwiązania.
5. Efekty zmian:
a. planowane – zamierzone i celowe zmiany;
8

A. Olejniczuk-Merta, op. cit., s. 27.
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b. nieplanowane – zmiany o charakterze wartości dodanej.
6. Produkty innowacji:
a. miękkie – wprowadzające zmiany w życiu społecznym (w procesach, organizacji);
b. twarde – techniczne, technologiczne.
7. Skala zmian:
a. mikro – efekty innowacji widoczne są w funkcjonowaniu małych grup społecznych;
b. mezzo – efekty innowacji widoczne są lokalnie w skali regionu;
c. makro – efekty innowacji widoczne są w skali kraju i dalej.

Inkubowanie innowacji
Inkubowanie bardzo mocno kojarzy się z opieką, troską, wsparciem i rozwojem. Co
ciekawe, samo słowo „inkubować” znaczeniowo nie odnosi się wprost do żadnych działań społecznych.
Według definicji zaczerpniętej ze Słownika Języka Polskiego „inkubować” oznacza:
1. w chorobach zakaźnych: okres między wtargnięciem zarazka do organizmu a wystąpieniem
objawów choroby,
2. hodowanie drobnoustrojów w odpowiedniej temperaturze,
3. wylęganie się piskląt z jaj w inkubatorze9.
Żartobliwie rzecz ujmując, można zastanowić się, czy innowacjom bliżej jest do drobnoustrojów, czy
piskląt. Ale z analogii z wylęgarnią można też wyciągnąć bardzo poważne wnioski – inkubator musi
zapewnić innowatorom odpowiednie warunki do rozwoju oraz udzielić im wsparcia, którego sami nie
posiadają: finansowego, technicznego, eksperckiego, a nawet motywacyjnego. inkubator zaprasza
pomysłodawców do współpracy, w ramach której abstrakcyjna idea przeradza się w konkretną wizję
rozwiązania z koncepcją wdrożenia. Przez zapewnienie warunków „cieplarnianych” Inkubator
dynamizuje rozwój pomysłów, tworzy sieci kontaktów, umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń.
Jednocześnie wspiera potencjał innowatorów, ich kreatywność i postawy prospołeczne. A wszystko to
odbywa się w atmosferze facylitacji i z kulturą współpracy. Zadania inkubatora innowacji nie są więc
mniej ambitne i odpowiedzialne niż zadania wylęgarni piskląt.
Proces inkubowania innowacji wyrażony konkretnymi kategoriami działań można określić jako
wsparcie innowatorów w:
1. opracowaniu i rozwijaniu pomysłu;
2. testowaniu innowacji;
3. upowszechnianiu innowacji;
4. włączaniu innowacji do polityki i praktyki10.

9

Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN: https://sjp.pwn.pl/slowniki/inkubowa%C4%87.html [dostęp: 4 lutego 2019 roku].
Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych, op. cit., s. 8.
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Do realizacji w/w działań inkubatory podchodzą na wiele sposobów, które różnią się między sobą m.in.
takimi parametrami jak:
• stopień ingerowania w pomysł innowacyjny;
• poziom wsparcia innowatorów;
• rodzaje działań wspierających innowatorów;
• poziom kontroli i monitoringu działań innowatorów;
• zakres udostępnianych zasobów;
• podział prac nad innowacją pomiędzy inkubator a innowatora.
Facylitujące i towarzyszące podejście inkubatora można określić „miękkim”, zaś kontrolujące
i rozliczające – „twardym”. Zastanówmy się, czy − jak zazwyczaj w tego typu dylematach − okaże się,
że podejście „pomiędzy” najlepiej sprawdza się w praktyce. Poddawanie się takim refleksjom jest o tyle
istotne, że nie ma jednego powszechnie przyjętego systemu inkubowania innowacji społecznych.
Instytucje podejmujące się tego zadania korzystają zazwyczaj z własnych doświadczeń i autorskich
pomysłów. Wydaje się, że − niezależnie od szczegółów podejścia − elementami niezbędnymi
w organizacji inkubatora innowacji są:
1. Zaplecze eksperckie – wiedza i doświadczenie kadry współpracującej z inkubatorem w zakresie
tematyki innowacyjności, a także w obszarze tematycznym innowacji. Wysoce przydatne jest
także dysponowanie wsparciem ekspertów z obszaru badań i ewaluacji, szczególnie
w przypadku, gdy inkubator przeprowadza lub zleca weryfikację efektów innowacji. To przede
wszystkim:
a. eksperci ds. innowacyjności – biorą udział w podejmowaniu decyzji, czy dane
rozwiązanie spełnia przyjęte kryteria i może zostać uznane za innowacyjne;
b. eksperci tematyczni – dostarczają wiedzy w obszarze tematycznym, którego dotyczy
innowacja. Dysponują wiedzą o zbliżonych lub analogicznych rozwiązaniach,
weryfikują zapotrzebowanie na nowe rozwiązanie w danym obszarze, oceniają
możliwości rozwoju i upowszechnienia innowacji;
c. badacze i ewaluatorzy – dokonują weryfikacji osiągniętych efektów innowacji, o ile
inkubowanie obejmuje element testowania. Zapewniają dostarczenie danych o takich
parametrach jak efektywność, użyteczność, skalowalność, trafność lub inne, zależnie
od podejścia inkubatora;
d. wsparcie bezpośrednie innowatorów – to praca ekspercka mentorów, doradców,
coachów, opiekunów i innych osób, które znają potrzeby innowatorów w zakresie
rozwoju innowacji i własnego potencjału innowacyjnego oraz dostarczają im
wskazówki, rozwiązania, rady i opiekę w procesie inkubacji. Ich rola jest kluczowa
i niezbędna do tego, aby współpraca inkubatora i innowatora była sprawna oraz
efektywna. Uczestniczą oni także w procesie rozwoju i zmian innowacji. Są to także
prawnicy, doradcy podatkowi, informatycy, programiści, metodycy itd. – czyli
specjaliści, którzy wspierają innowatora w procesie opracowania, realizowania
i rozliczania innowacji przy zachowaniu jej celów i w zgodzie z najlepszymi praktykami
oraz prawodawstwem.
2. Zasoby organizacyjne – to zasoby, dzięki którym inkubator może wykonywać swoje zadania,
czyli m.in.:
a. kadra administracyjna – inkubatory najczęściej działają ogólnokrajowo, tak aby
identyfikować innowatorów za pośrednictwem swoich sieci współpracy. Kadra
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administracyjna zapewnia stały kontakt inkubatora nie tylko z innowatorami, ale
i z innymi interesariuszami (mediami, administracją publiczną, sektorem NGO czy
biznesem). Prowadzi także wymaganą rozsądkiem i procedurami dokumentację
procesu inkubacji, szczególnie jeśli w inkubatorze priorytetem jest idea
transparentności;
b. zaplecze techniczne – niektóre innowacyjne pomysły potrzebują do opracowania
i testowania zasobów, takich jak komputery, serwery, linie technologiczne, pracownie
i laboratoria, przestrzenie wirtualne, sale spotkań i szkoleniowe itd. Każdy inkubator
posiada określone zaplecze w zależności od swojego statusu i sieci współpracy.
Miejsce i środki do pracy innowatora, który ich nie posiada, to niezbędne minimum,
jakie inkubator powinien zapewnić;
c. środki finansowe – innowacje wymagają nakładu finansowego potrzebnego w różnych
proporcjach na ich opracowanie, testowanie i wdrożenie. Inkubatory mają
w dyspozycji fundusze – własne i zewnętrzne; pozyskiwane z dotacji, od sponsorów,
ze składek członkowskich i innych źródeł. Elementem pracy ekspertów pracujących
z innowatorem jest ocena kosztów, jakie są potrzebne do uzyskania produktów
i rezultatów innowacji. Nawet najlepszy pomysł musi zostać zabudżetowany,
a parametr ekonomiczności jest istotnym elementem oceny innowacji jako całości.
Aby uczyć o kosmosie, można przecież wysyłać ludzi na orbitę okołoziemską, ale
zdecydowanie taniej jest odwiedzić planetarium.
3. Zasoby sieciowe – ściśle wiążą się z powyższymi kategoriami zasobów, a dotyczą sieci
współpracy, powiązań i kontaktów, jakie posiada inkubator (swoisty ekosystem kooperacji).
Umożliwiają one dostęp do kadry eksperckiej oraz niezbędnych zasobów organizacyjnych. Są
potrzebne w procesie identyfikowania innowatorów zarówno w środowiskach lokalnych, jak
i na etapie upowszechniania rezultatów innowacji. Do sprawnego działania inkubatora
konieczne są kontakty z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem
biznesu, instytucjami szkoleniowymi, uczelniami i naukowcami, producentami, mediami itd. –
w zależności od specyfiki innowacji. Sieciowanie jest wpisane w funkcjonowanie inkubatora
także w wymiarze tworzenia platform wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy samymi
innowatorami.

Identyfikowanie innowatorów
Pierwszym z zadań inkubatora jest skuteczne pozyskanie innowatorów
do współpracy. Doświadczenie pokazuje, że jedynie część innowatorów aktywnie poszukuje
sponsorów i instytucji, które mogą wesprzeć ich w realizowaniu swoich nowatorskich zamierzeń.
Dlatego inkubator musi informować społeczeństwo o swoich działaniach, tak aby dotrzeć do
pomysłodawców, niezależnie od ich miejsca zamieszkania czy dostępu do informacji w Internecie. Ta
ostatnia uwaga, dotycząca aktywności innowatorów w sieci, jest o tyle istotna, że rozwiązania
problemów społecznych często leżą blisko ich źródła. Generują je osoby znające podłoże problemów
oraz grupy ich doświadczające, które w największym stopniu rozumieją potrzeby społeczności.
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Innowatorów często możemy znaleźć w mikrospołecznościach, w których aktywnie działają. Takie
osoby są często zdziwione, że są nazywane innowatorami, ponieważ w ich rozumieniu działają po
prostu dla dobra ogółu. To szczególnie istotna grupa do współpracy – inkubator musi podjąć
intensywne starania, aby ją pozyskać.
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z partnerem Związkiem Pracodawców Pomorza
Zachodniego podjęła się wyzwania prowadzenia Inkubatora innowacji w 2016 roku. Celem Inkubatora
od początku była praca nad wzbudzaniem potencjału innowacyjnego w mikrospołecznościach oraz
nastawienie na wymianę wiedzy i doświadczenia ekspertów oraz innowatorów. Zarówno Lider, jak
i Partner projektu posiadali już praktykę w realizacji przedsięwzięć z obszaru innowacyjności oraz byli
silnie osadzeni w branży edukacyjnej. Dzięki wsparciu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pojawiła się
nowa możliwość finansowania pomysłów innowacyjnych na szeroką, ogólnopolską skalę. Pozwoliło to
na rozwój Inkubatora, stworzenie jego krajowych struktur w postaci biur regionalnych i zbudowanie
wysoko wyspecjalizowanego zespołu ekspertów z takich dziedzin jak innowacje, edukacja i badania.
Podobnie jak we wszystkich inkubatorach, praca rozpoczęła się od znalezienia innowatorów.
W ramach działalności Inkubatora prowadzonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.
przyjęto następujące zasady pozyskiwania innowatorów:
• otwartości – dostęp do wsparcia Inkubatora jest powszechny i otwarty dla pomysłodawców.
Szczególnym wymiarem otwartości jest zasada dostępności naboru dla osób
z niepełnosprawnością lub o innych szczególnych potrzebach. Każde działanie podejmowane
przez Inkubator jest weryfikowane pod kątem zgodności z zasadą dostępności;
• kompleksowości – wykorzystywane są różne kanały dostępu do innowatorów (bezpośrednie
i pośrednie). Informacja o działaniach Inkubatora ma dotrzeć do zainteresowanych
innowatorów z różnych grup – osób fizycznych i ich grup, organizacji pozarządowych,
administracji publicznej, firm, związków wyznaniowych itd.;
• bezpośredniości – preferowane są bezpośrednie metody dotarcia do innowatorów,
organizowane są spotkania informacyjne oraz konsultacje indywidualne w biurach
regionalnych. Przekazywana informacja o działaniach Inkubatora jest maksymalnie prosta
i przystępna;
• dobrowolności – na innowatorów nie jest wywierany nacisk ani presja współpracy
z Inkubatorem. Inkubator stosuje zabiegi motywacyjne, nie restrykcyjne, do osiągania
wspólnych celów. Innowator w każdej chwili może wycofać się ze współpracy z zastrzeżeniem
ochrony osiągniętych rezultatów;
• bezstronności – Inkubator nie stosuje osobistych preferencji żadnych osób ani podmiotów.
Przy rekrutacji innowatorów nie jest brana pod uwagę ewentualna wcześniejsza współpraca
z Inkubatorem. Do uzyskania grantu nie mogą zostać dopuszczone osoby lub podmioty
powiązane osobowo lub kapitałowo z Inkubatorem;
• przejrzystości – procedury regulujące kwestie naboru i realizacji innowacji są upowszechnione
na szeroką skalę. W przypadku pytań i wątpliwości potencjalnych uczestników zespół
Inkubatora służy pomocą i wsparciem;
• zgodności z politykami równościowymi – żaden innowator nie jest dyskryminowany ze
względu na takie cechy jak płeć, wiek, wykształcenie, orientację polityczną i seksualną,
światopogląd czy stan zdrowia.
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Doświadczenie Inkubatora
Doświadczenie projektu Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji
pokazało, że najskuteczniejszymi metodami dotarcia do innowatorów były:
• rekrutacja kaskadowa – wykorzystanie sieci współpracy składającej się z 70 jednostek
samorządu terytorialnego, 110 przedsiębiorstw, 50 organizacji pozarządowych
(wykorzystujących sieć Res Communis), 20 organizacji pracodawców, 20 uczelni wyższych,
ponad 50 instytucji otoczenia biznesu, ponad 30 instytucji i firm szkoleniowych. Poprzez sieć
liczącą ok. 350 podmiotów z całej Polski udało się rozdystrybuować informację o naborach
grantów do minimum 2000 potencjalnych innowatorów. Organizacje w sieci udostępniały
ogłoszenia swoimi kanałami (np. jako plakaty w siedzibach czy informacje na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych), dzięki czemu informacja rozchodziła się
w postępie geometrycznym;
• marketing szeptany – informowanie sieci kooperantów Inkubatora w sposób bezpośredni
i pośredni pozwoliło na skuteczne zainteresowanie innowatorów naborem. ZGD wraz
z partnerem ZPPZ posiadają opinię sprawdzonego i zaufanego partnera działań, są
rozpoznawani w środowisku edukacyjnym i dotacyjnym. Dzięki temu informacja o naborach
była odbierana z zainteresowaniem, a informacje przekazywane dalej w duchu zaufania;
• rekrutacja standardowa – wypełniała lukę informacyjną, jaka pozostała po uruchomieniu sieci
współpracy i opierała się na takich działaniach jak ogłoszenia internetowe, mailingi
dedykowane, telemarketing, spotkania informacyjno-przygotowawcze, wideokonferencje.
Cała akcja rekrutacyjna w projekcie była ukierunkowana przede wszystkim na podmioty działające
w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Temat kształcenia ustawicznego został przez
Inkubator wybrany ze względu na silne osadzenie tematyczne i posiadanie w swoich szeregach grona
specjalistów z tej dziedziny. Skuteczność pozyskiwania innowatorów do współpracy − w naszym
doświadczeniu − jest pochodną zakorzeniania w temacie, w którym wspierane są innowacje.
Jednocześnie Inkubator musi „sieciować” w kierunku innych inkubatorów, w szczególności takich,
które specjalizują się w tematach zbliżonych do własnej specjalizacji. Wynika to z faktu, że nie wszystkie
innowacje, które na pierwszy rzut oka mieszczą się np. w obszarze „edukacji ustawicznej osób
dorosłych”, faktycznie do niego należą. Są na przykład innowacje, które, wykorzystując rozwiązania
edukacyjne, wspierają de facto rozwiązywanie problemów z obszaru opieki nad osobami zależnymi lub
rynku pracy. Inkubator musi być wyczulony na takie sytuacje i kierować innowatorów pod opiekę
instytucji, której wiedza ekspercka jest najbardziej zbliżona do tematu innowacji. Zapewnia to
maksymalnie kompleksowe i adekwatne wsparcie pomysłu.
W trakcie działań związanych z identyfikowaniem innowatorów Inkubator świadczył także ciągłe
wsparcie informacyjne. Główne obszary, które generowały pytania pomysłodawców i kwestie ich
nurtujące, to:
• zagadnienia merytoryczne w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych dotyczące
pomysłu;
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•
•
•
•

•
•
•

pojęcie, cechy i rodzaje innowacji;
sposoby diagnozowania, aktywizacji i integracji środowisk interesariuszy w celu pełnego ujęcia
ich potrzeb w opisie innowacji;
dookreślanie obszaru wsparcia (jak dobrać adekwatne narzędzia wsparcia odbiorców?);
sposoby definiowania i opisywania problemów społecznych w szerszym kontekście (bez
ograniczania się tylko do grupy docelowej, ale odnoszenie się do interesariuszy w ogóle),
traktowanie problemów jako inspiracji do działania;
ocena realności pomysłu na nowy produkt, usługę, proces;
osadzenie rozwiązań innowacyjnych w kontekście uwarunkowań społecznych i prawnych;
dobór metod testowania w odniesieniu do rodzaju produktu innowacyjnego.

Inkubator musi orientować się więc w w/w zagadnieniach – a to zapewnić może tylko dysponowanie
wysoko wykwalifikowaną kadrą ekspercką.

Etapy wdrażania innowacji społecznej
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Inkubator pracował
z innowatorami w oparciu o pięcioetapowy model współpracy, tj.:
1. Opracowanie i rozwinięcie pomysłu innowacyjnego.
2. Przygotowanie do wdrażania w wybranym środowisku, do którego skierowane jest
wypracowane rozwiązanie.
3. Testowanie w skali mikro.
4. Ewaluacja przetestowanych innowacji społecznych.
5. Opracowanie ostatecznej wersji produktu do wdrażania na szeroką skalę.

Opracowanie i rozwinięcie pomysłu innowacyjnego
Pierwszym etapem współpracy Inkubatora z innowatorem jest opracowanie
i rozwinięcie pomysłu innowacyjnego. Innowatorzy zgłaszają się z pomysłami o bardzo różnym stopniu
zaawansowania. Są to zarówno luźne idee i zalążki założeń, jak i konkretne koncepcje przedsięwzięć,
opisane, zabudżetowane i skonsultowane z interesariuszami. W pierwszej jednak kolejności przed
Inkubatorem czeka chyba najtrudniejsze zadanie – ocena, czy przedstawiany pomysł jest faktycznie
innowacyjny. Dla innowatorów ich koncepcje są zawsze nowatorskie, świeże, odkrywcze. Rolą
ekspertów w Inkubatorze jest obiektywna i bezstronna ocena, czy rozwiązanie:
• jest innowacyjne;
• nie powiela rozwiązań już wdrożonych, inkubowanych w innych miejscach;
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•

nie powiela działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007−2013 i wsparcia
zaplanowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020 oraz
Regionalnych Programów Operacyjnych.

Odniesienie do realizacji projektów w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego
jest jak najbardziej uzasadnione. W ramach dofinansowania UE powstało wiele oryginalnych
rozwiązań, które zostały opracowane, przetestowane i często też poddane ewaluacji. Stanowią
doskonałe źródło wiedzy o mnogości rozwiązań funkcjonujących w obszarach edukacji, rynku pracy czy
opieki nad osobami zależnymi. Innowatorzy nie znają często wszystkich metod i narzędzi stosowanych
przy rozwiązywaniu problemów społecznych. Zadaniem ekspertów jest stwierdzenie, czy propozycja
innowatora jest nowatorska w skali kraju. Jeżeli tak – proceduje się dalsze wsparcie pomysłu. Jeżeli nie
– wskazuje się innowatorowi rozwiązanie analogiczne do jego propozycji, tak aby można było dzięki
niemu rozwiązać zdiagnozowane problemy (np. w ramach projektu UE standardowego).
W Inkubatorze przyjęto ekspercką metodę oceny innowacyjności. W niezależnej ocenie pomysłów
brało udział trzech członków Komisji Oceny Wniosków (tzw. KOW). W pierwszej kolejności oceniali oni
rozwiązania w zakresie ich innowacyjności (ocena 0−1). Ten element oceny wygenerował wiele
wątpliwości i trudności związanych m.in. z takimi kwestiami jak:
• ocena pomysłów, które są modyfikacją istniejących rozwiązań, np. nowa tematyka szkolenia,
realizowanego w ramach technologii VR;
• ocena pomysłów, które funkcjonują w innej grupie docelowej, np. skierowanie szkolenia na
platformie internetowej z elementami grywalizacji do urzędników administracji publicznej;
• ocena nowości pomysłu, który przez zgłaszającego został już opracowany i testowany lub jest
przez niego wykorzystywany, np. w praktyce zawodowej;
• dostęp do szczegółowych informacji o projektach realizowanych w ramach POKL, POWER, RPO
(konkretnie: do informacji o produktach i wskaźnikach projektów standardowych, ponieważ
projekty innowacyjne są dobrze opisane na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl).
Napotkane podczas procesu oceny innowacyjności pomysłów trudności pozwoliły na lepsze
zrozumienie sedna innowacji, które nakreślono wcześniej.
Pomysły, które przez ekspertów zostały ocenione jako innowacyjne, trafiły do kolejnego etapu oceny
merytorycznej. Tu eksperci wnikliwie analizowali pomysły pod względem przyjętych kryteriów:

Lp.

Kryterium

1.
2.
3.
4.
5.

Charakterystyka grupy docelowej i diagnoza problemu
Opis narzędzia, modelu, rozwiązania
Korzyści dla grup docelowych i ewentualne konsekwencje negatywne
Spójność i logika pomysłu na innowację społeczną
Stan przygotowania/zaawansowania prac nad wdrożeniem innowacji
Doświadczenie (również nieformalne) innowatora w zakresie
tematycznym (edukacja ustawiczna dorosłych, uprzednie próby wdrożenia
innowacji itp.)

6.

Liczba
punktów
0−10
0−10
0−10
0−10
0−5
0−5
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7.
8.
9.
10.

Opis zadań zaplanowanych do ich realizacji
Szacowane koszty wdrożenia pomysłu w powiązaniu z zasadnością
wydatków i przełożeniem kosztów na rezultaty
Możliwości zastosowania przez użytkowników (prawne, organizacyjne,
społeczne) – uniwersalność zastosowania
Możliwość wprowadzenia produktu do powszechnego użytkowania
(mainstreaming)

0−10
0−5
0−10
0−10

Ocena według powyższych kryteriów pozwoliła na wyłonienie tych innowacji, które najlepiej rokują
pod względem wpływu na palące problemy społeczne i poprawę sytuacji grup ich doświadczających.
Wybrane innowacje cechują się potencjałem do skalowania na inne grupy lub inne obszary
występowania problemu. Posiadają także atrybut ekonomiczności, co oznacza, że realizują swoje cele
przy udziale mniejszych kosztów, niż standardowe rozwiązania.
Przyjęty zestaw kryteriów wymagał od innowatorów opisania innowacji i osadzenia jej na tle sytuacji
problemowej. Z opisów wyłaniały się koncepcje o różnym poziomie złożoności i czytelności. Niektórzy
innowatorzy od razu przedstawiali spójny obraz rozwiązania, niektórzy nakreślali tylko ideę. Ocena wg
w/w kryteriów nie mogła być więc zależna od umiejętności „pisarskich” autorów. Eksperci skupiali się
na merytorycznej wartości pomysłów, nie na sposobie ich opisu. Tutaj należy zaznaczyć, że rola
ekspertów jest niezwykle wymagająca, ponieważ z (często) chaotycznych opisów musieli odczytać
sedno innowacji i ocenić jej potencjał. Ekspertom udało się wykonać to zadanie, dodatkowo w ocenie
dokonali uprzywilejowania tych innowacji, które wpływają korzystnie na sytuację grup pozostających
w najtrudniejszej sytuacji na rynku edukacyjnym oraz takich, które angażują więcej niż jeden sektor.
Odbyło się to za pomocą przyznawania punktów dodatkowych za:
• skierowanie innowacji do grup defaworyzowanych: kobiet, osób długotrwale
bezrobotnych, niepełnosprawnych, w wieku 50+, z wykształceniem co najwyżej średnim,
pracowników i pracodawców mikro- i małych firm (+10 pkt.);
• zapewnienie zaangażowania minimum dwóch różnych sektorów (np. własny innowatora oraz
inny z katalogu: biznes, NGO, publiczny) w realizację innowacji (+5 pkt.).
Dzięki kryteriom premiowym zostały wybrane innowacje, które w pierwszej kolejności poprawią
sytuację grup w gorszym położeniu oraz takie, które wnoszą społeczną wartość dodaną i podwyższoną
szansę na wdrożenie.
Aby wyłonić 50 pomysłów, mających najwyższy potencjał wdrożeniowy, wymagane było przyjęcie
punktu odcięcia wyrażającego się w progu 60% możliwego do uzyskania wyniku (51 punktów). Ze
względu na możliwości budżetowe Inkubator przyjął do dalszego etapu aż 51 wartościowych
pomysłów. Autorów tych 51 szczególnych innowacji zaprosiliśmy do wspólnej pracy nad ich
dopracowaniem, rozwinięciem i przygotowaniem do wdrożenia.
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Przygotowanie do wdrażania w wybranym środowisku, do
którego skierowane jest wypracowane rozwiązanie
(współpraca z grupą docelową)
Na kolejnym etapie każdy innowator we współpracy z Inkubatorem przygotował specyfikację innowacji
(tzw. Sin) w części finansowej i merytorycznej. Odbyło się to przy wsparciu doradców zapewnionych
przez Inkubator. Sin to spójny, konkretny i zabudżetowany opis innowacji, który stanowi podstawę do
podpisania umowy grantowej. W Sin pomysł przedstawiony wstępnie przez innowatora
konkretyzowany jest do poziomu, w którym pozwala na przeprowadzenie procesu opracowania
i wdrożenia. Sin składa się z takich części jak:
a. Część merytoryczna: pogłębiony opis problemu;
• pogłębiony opis grup docelowych;
• pogłębiony opis planowanej do wdrożenia innowacji społecznej;
• pogłębiony opis sposobów wdrożenia innowacji;
• pogłębiony opis możliwości wykorzystania wypracowanych rozwiązań w szerszym środowisku;
• efekty cząstkowe;
• rezultaty;
• wskaźniki wg reguły CREAM;
• sposoby współpracy innowatora z grupą docelową.
b. Część finansowa:
• kosztorys;
• rzeczowo-finansowy harmonogram realizacji;
• budżet;
• sposób oszacowania planowanych kosztów.
Sin wypracowywany jest przy współpracy doradców i ekspertów branżowych. Inkubator zapewnił
innowatorom doradztwo zgodne z ich potrzebami, tj. m.in.:
• doradztwo w opracowaniu Sin – praktyka pokazuje, że innowatorzy mający doświadczenie
w realizacji projektów społecznych lepiej radzą sobie z przekonwertowaniem idei innowacyjnej
w formę opisową (formularze, wnioski). Wśród innowatorów są osoby z różnym
doświadczeniem w formułowaniu aplikacji, wypełnianiu formularzy zgodnie z instrukcją itd.
Należy to zaakceptować, ponieważ innowatorzy są przede wszystkim siewcami pomysłów,
a zadaniem Inkubatora jest wspieranie ich potencjału innowacyjnego. Dlatego też większość
innowatorów skorzystała ze wsparcia doradczego w opracowaniu Sin, zarówno od strony
merytorycznej, jak i formalnej;
• doradztwo w zakresie edukacji – zaangażowani zostali metodycy, pedagodzy, psycholodzy,
wykładowcy, którzy służyli radą w zakresie metod kształcenia, narzędzi i programów
edukacyjnych. Ci innowatorzy, których specjalizacja nie jest typowo osadzona w obszarze
edukacji (np. specjaliści IT), wymagali wsparcia w silnym osadzeniu rozwiązania w obszarze
edukacji ustawicznej osób dorosłych;
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•

prawnicy – innowatorzy zgłaszali wiele wątpliwości w kwestii skonstruowania Sin od strony
prawnej. Głównym obszarem pytań były prawa autorskie i ich przekazywanie, np. możliwość
korzystania w innowacji z rozwiązań opartych na rozwiązaniach open source czy pozyskiwanie
grafik z baz stockowych. Praktycy z dziedziny praw autorskich wyjaśniali każdą sytuację
indywidualnie, jako że każda z nich miała inny charakter;
doradztwo IT – liczba rozwiązań zaproponowanych przez innowatorów obejmujących
nowoczesne technologie IT była znaczna. Większa nawet niż Inkubator zakładał na etapie
koncepcyjnym swojego działania. Odpowiedzią na zapotrzebowanie innowatorów było
zapewnienie specjalisty ds. IT, który służył merytorycznym wsparciem w zakresie wyboru
dostępnych technologii i wyceny rozwiązań na potrzeby sporządzenia budżetu. Jego rolą było
też utrzymanie równowagi pomiędzy merytoryczną wartością rozwiązania innowacyjnego
a jego „oprawą”, która miała być zapewniona w postaci produktów IT (platform, aplikacji,
symulatorów, gier itd.).

•

Ocena Sin zawierała więcej (w porównaniu z pierwszą oceną wniosków) elementów związanych
z możliwością skalowania i upowszechniania innowacji oraz dotykała obszaru efektywności finansowej
w oparciu o zaproponowany przez innowatora budżet. Kolejna ocena miała też na celu dokonanie
kolejnego wyboru – tym razem z 51 innowacji Inkubator miał wskazać 40 najlepszych pomysłów, które
uzyskają grant finansowy. To zadanie przypadło zespołowi ekspertów powołanych do Komisji Oceny
Specyfikacji (KOS). KOS kierował się przy wyborze następującymi kryteriami:

Lp.

Kryterium

7.

Ocena możliwości mainstreamingu wertykalnego (szerszy zakres niż
mainstreaming horyzontalny)
Łatwość wdrożenia (czas wdrożenia, nakłady finansowe,
skomplikowanie procedur, potrzeba wysokospecjalistycznych szkoleń
dla użytkowników)
Łatwość stosowania (czy produkt jest prosty w użyciu, nie wymaga wielu
instruktaży, skomplikowanych instrukcji, nadzoru „mentorów”?)
Efektywność finansowa proponowanych rozwiązań (czy rozwiązania są
tańsze w porównaniu z metodami stosowanymi dotychczas lub/i
niwelują istotne straty spowodowane istnieniem nie rozwiązywanego
dotąd problemu?)
Adekwatność w kontekście priorytetów polityki i/lub potrzeb grup
docelowych (czy produkt jest oczekiwany, bo dotyczy grup/problemów
kluczowych z punktu widzenia polityk krajowych, regionalnych,
lokalnych? Czy jest realne zapotrzebowanie na dany rodzaj
produktu/rozwiązania?)
Wpływ projektu na grupy defaworyzowane oraz współpracę
międzysektorową
Przewidywane konsekwencje wdrożenia

8.

Ryzyka, zapobieganie ryzykom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Liczba
punktów
0−10

0−15

0−15

0−15

0−10

0−15
0−10
0−10
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Innowacje społeczne przyjęte i wspierane przez Inkubator muszą być zgodne z poniższymi regułami,
co stanowi element monitoringu podczas ich testowania:
• polityka równościowa;
• dostępność;
• niedyskryminacja;
• bezpośredniość;
• dostosowanie współpracy do możliwości grupy docelowej (użytkowników) − takich jak czas,
bariery przestrzenno-architektoniczne, bariery technologiczne;
• dobrowolność;
• etyka i kultura w procesach komunikacji;
• uwzględnianie barier grupy docelowej.
Spełnienie w/w zasad pozwala na realizację innowacji możliwie uniwersalnych, dostępnych
i przystępnych dla użytkowników i odbiorców. W pracy Inkubatora pojawiają się czasem dylematy
dotyczące wartościowania innowacji – trzeba na przykład dokonać wyboru pomiędzy bardzo
nowatorskim, ale wąsko wyspecjalizowanym rozwiązaniem, a pomysłem, który zakłada wykorzystanie
istniejących narzędzi w nowych środowiskach. Tutaj przewodnikiem jest zawsze odpowiedź na pytanie:
„Które z tych rozwiązań efektywniej rozwiąże dany problem społeczny?” Kluczem do racjonalnej oceny
innowacji jest więc ich efektywność, a nie efektowność.

Testowanie w skali mikro
Inkubator ze względu na możliwości budżetowe przyjął do testowania 41 innowacji
z terenu całej Polski, które uzyskały najwyższy wynik w ocenie Sin. Testowanie to etap realizacji działań
wskazanych w Sin. Poprzedzone jest opracowaniem innowacji, czyli jej opisaniem, stworzeniem,
wyprodukowaniem, zaprogramowaniem, zakodowaniem itd. (w zależności od przyjętej formy).
Kolejnym krokiem jest przetestowanie innowacji, czyli mikrotest jej działania na małej grupie
odbiorców (do 30 osób lub organizacja), trwający maksymalnie 6 miesięcy.
W testowaniu biorą udział dwie najważniejsze grupy – użytkownicy i odbiorcy. Obie te grupy czerpią
korzyści z udziału w testowaniu, chociaż wyraża się to w odmienny sposób. Użytkownicy to
„operatorzy” innowacji podczas mikrotestu. Odgrywają oni rolę przyszłych edukatorów, którzy
podejmą się korzystania z upowszechnionych innowacji. Odbiorcy to reprezentanci przyszłych
beneficjentów innowacji. To osoby, grupy, podmioty, które będą korzystać z wpływu innowacji na
rozwiązanie dotykających je problemów społecznych. Użytkownicy realizują test na rzecz małej grupy
odbiorców, tak aby zweryfikować, czy innowacja działa, osiąga przewidziane wcześniej efekty, przynosi
wartość dodaną oraz czy wymaga poprawek, uzupełnień lub modyfikacji. Użytkownicy i odbiorcy to
osoby i podmioty zaproszone do testu zarówno przez innowatorów, jak i Inkubator. Wspólne
prowadzenie rekrutacji do testu pozwala zwiększyć jej skuteczność i wykorzystać zasoby społeczne obu
partnerów. Najczęstszą sytuacją w doborze użytkowników jest wybór kogoś „z zewnątrz”, czyli osoby
20

lub podmiotu innego niż innowator. Służy to temu, aby zewnętrzny użytkownik mógł odnieść się do
czytelności produktów innowacji i instrukcji do niej oraz żeby test nie był obarczony zjawiskiem
samospełniającej się przepowiedni i jego odmianami:
• efekt Pigmaliona – efekt, w którym ludzie zachowują się w sposób, który zaspokaja
oczekiwania innych ludzi;
• efekt Rosenthala – efekt, w którym przekonania, oczekiwania i skłonności jednostki
(szczególnie badacza, w naszym przypadku: innowatora) mogą wpływać na badane zjawiska11.
Dobór zewnętrznego użytkownika wspiera więc obiektywizm badania, ale nie zawsze jest konieczny
(zależy to od charakteru innowacji, m.in. od tego, ile zaangażowania użytkownika jest konieczne do jej
działania oraz jaka jest skala wpływu użytkownika na przebieg testowania). Podkreślić należy także, że
obie grupy testowe muszą być reprezentatywne (tj. odpowiadać typowej strukturze grupy docelowej)
wobec całej populacji użytkowników i odbiorców. Tylko dzięki temu prowadzona ewaluacja pozwoli
określić rokowania o skuteczności innowacji.
Inkubator prowadzi monitoring etapu testowania – przygląda się postępom i zgodności
z przewidzianym harmonogramem czasowym realizacji. Wyniki monitoringu pozwalają zapewnić
odpowiednie wsparcie dla innowatora w przypadku zdiagnozowania problemów. Inkubator służy
pomocą jako pośrednik w identyfikowaniu ekspertów, wykonawców i specjalistów z takich dziedzin jak
edukacja, nowoczesne technologie, rynek pracy, aktywizacja społeczna, HR i inne. Innowatorzy, aby
opracować całość innowacji, najczęściej korzystają z zewnętrznego wsparcia, więc Inkubator powinien
wspomagać ich w procesie wyszukiwania współpracowników.
Następną formą wsparcia innowatora podczas opracowywania i testowania innowacji jest pogłębione
doradztwo. Ma ono na celu utrzymanie wysokiej jakości produktów innowacji. Inkubator zapewnił
innowatorom wsparcie w takich obszarach jak: aspekty prawne stosowanych rozwiązań, prawa
autorskie, problemy z implementacją założonych elementów, zarządzanie projektem, doradztwo
podatkowe. To ostatnie dotyczyło głównie kwestii prawno-formalnych związanych z faktem
otrzymania grantu pochodzącego ze środków UE. Innowatorzy, w szczególności osoby fizyczne, nie
dysponowały wiedzą, w jaki sposób prawidłowo postępować z otrzymanymi środkami w kontekście
podatku dochodowego i podatku VAT. Doradztwo rozwiało wątpliwości w tym zakresie, w każdym
przypadku indywidualnie. Obejmowało ono także wsparcie innowatorów w przygotowaniu
dokumentów rozliczeniowych i ich wstępną weryfikację, co pozwoliło na sprawniejsze
przeprowadzenie procesu rozliczenia grantu.
Podczas testowania Inkubator dbał o poziom motywacji innowatorów do pracy oraz o wzrost ich
potencjału innowacyjnego. Zaproponowano innowatorom udział w sesjach coachingowych, podczas
których na bieżąco mogli dokonywać oceny (samooceny) postępów, analizować własne możliwości
w obszarze innowacji, pracować nad własną postawą i motywacją. Celem sesji coachingowych było też
przeformułowanie dotychczasowego spojrzenia na rezultaty projektów edukacyjnych i wdrożenie − na
etapie testowania − podejścia efektywnościowego, czyli mierzenia sukcesu projektu edukacyjnego
poprzez efekty uczenia się. Dzięki pracy z coachem rozwijane były także umiejętności wyboru strategii
uczenia się, w tym strategii odwołujących się do współpracy.
11

A. S. Reber, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2002.
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Elementem wsparcia innowatorów była też stała dostępność ekspertów kluczowych
(ds. innowacyjności, badań i edukacji) oraz specjalistów regionalnych, dostępnych osobiście w biurach,
mailowo i telefonicznie. Podejmowali oni dyskusje nad wszelkimi pojawiającymi się problemami, służyli
wsparciem w zakresie merytorycznym i proceduralno-formalnym.
Testowanie innowacji przyniosło wiele wyzwań i dało powody do refleksji osobom prowadzącym
Inkubator. Najważniejsze wnioski z doświadczeń znajdują się poniżej:
• Należy zachować równowagę przy planowaniu wsparcia dla innowatorów. Innowatorzy nie
pozostają bierni wobec przebiegu testowania, wspierają użytkowników, wyjaśniają ich
wątpliwości, towarzyszą im w przebiegu procesu. Jeszcze większe zaangażowanie wykazują
innowatorzy, którzy samodzielnie testowali innowację – przejmują wówczas wszystkie
obowiązki związane z opieką nad odbiorcami, kompletowaniem dokumentacji projektowej,
spisywaniem uwag i propozycji zmian w innowacji itd. Wsparcie Inkubatora powinno być
uzupełniające, tak aby innowator swoje podstawowe zadania mógł wykonywać sprawniej
i efektywniej.
• Należy unikać nadmiaru dokumentacji – zasada rozliczania grantów zakłada ocenę wykonania
przyjętych wcześniej wskaźników i dostarczenie produktów. Powinny być one opisane
w kategoriach jakościowych i ilościowych, tak aby można było potem zweryfikować uzyskane
efekty. Ilość dokumentów potwierdzających uzyskane efekty powinna być wystarczająca i jak
najmniejsza. W trakcie realizacji testu Inkubator nie powinien żądać od innowatorów większej
ilości dokumentów, niż zostało ustalone. Dzięki temu panują jasne zasady rozliczania grantu.
• Bardzo istotny jest aktywny kontakt Inkubatora i monitoring postępów – innowator może nie
zauważyć wszystkich odstępstw od zapisów Sin; może próbować wprowadzać zmiany, które
dla niego są oczywiste, ale wymagają skonsultowania z Inkubatorem. Innowator może też nie
rejestrować wartości dodanej z realizacji innowacji, ponieważ jako osoba zaangażowana
w proces traci szerszą perspektywę. Dlatego aktywna obecność, naoczna obserwacja działań
w ramach testu innowacji, rozmowy z użytkownikami i odbiorcami, przyglądanie się postępom
przez Inkubator stanowią niezbędny element jego pracy.

Ewaluacja i wybór innowacji do upowszechnienia
Następnie testowanie przechodziło w fazę ewaluacji. Ewaluacja przeprowadzona
w Inkubatorze dotyczyła wszystkich przetestowanych innowacji społecznych. Jej rezultatem był wybór
innowacji, które dostały się do kolejnego etapu (upowszechniania). Ewaluacja to przede wszystkim
merytoryczna, bezstronna ocena uzyskanych produktów i efektów innowacji. Głównym jej celem była
weryfikacja, czy wypracowany produkt jest faktycznie lepszy, skuteczniejszy, bardziej efektywny niż
stosowane dotychczas. W przypadku, gdy problem nie był nigdy rozwiązywany, ewaluacja
weryfikowała skuteczność wypracowanych rozwiązań. W ramach ewaluacji przyjęto następujące
kryteria oceny:
• trafność − czy produkt odpowiada realnym potrzebom?
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•
•

efektywność − czy produkt przynosi zakładane efekty przy zakładanych kosztach? Czy można
osiągnąć je taniej?
skuteczność − czy stosowanie produktu przynosi zakładane wyniki?

Kluczowe pytania badawcze, jakie zadano, sformułowano następująco:
• Czy proponowane podejście okazało się atrakcyjną alternatywą dla metod stosowanych
wcześniej?
• Co wpływa na jego skuteczność?
• Czy możliwe jest zwiększenie skuteczności proponowanych metod i pod jakimi warunkami?
Ewaluacja została zlecona zewnętrznemu, doświadczonemu podmiotowi. Taka jej organizacja
pozwoliła na uniknięcie tych samych pułapek, jakie czyhały na innowatorów – efektu, w ramach
którego oczekiwania badaczy wpływają na przebieg badania. Efektem ewaluacji było uzyskanie raportu
dla każdej z testowanych innowacji. W raporcie znalazły się m.in. ocena pomysłu i jego efektów
w ramach przyjętych kryteriów oraz rekomendacje dotyczące dalszej pracy z innowacją (w tym
propozycje zmian i rozwoju zgłoszone przez innowatora, użytkowników i odbiorców).
Ewaluacja wraz z wynikami testowania stanowiły element oceny zespołu eksperckiego wybierającego
cztery innowacje, które zostały skierowane do opracowania ostatecznej wersji i wdrożenia. O tym, jakie
to innowacje, mogą Państwo w szczegółach przeczytać w dalszej części niniejszego opracowania.

Opracowanie ostatecznej wersji innowacji do wdrażania
na szeroką skalę
Ostatnim krokiem pracy Inkubatora nad czterema wybranymi innowacjami było
opracowanie ostatecznej wersji produktu (modelu, narzędzia lub rozwiązania) do wdrażania na szeroką
skalę. Odbywało się to poprzez uwzględnienie wyników:
• testowania;
• ewaluacji;
• konsultacji sektorowych przeprowadzonych w trzech sektorach (biznes, NGO, administracja);
• konsultacji powszechnych (zebranie uwag dotyczących produktu od wszystkich
zainteresowanych stron).
Omówienie w/w wyników odbywało się w trakcie kolejnego etapu indywidualnej pracy doradczej.
Doradca wspólnie z innowatorem wybierali propozycję zmian i rozszerzeń innowacji, dla jakich jest
racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie. Opracowanie ostatecznej wersji innowacji nie miało na celu
jej diametralnej zmiany, raczej zwiększenie dostępności i czytelności oraz dopracowanie elementów,
do których były zgłaszane uwagi. Wyniki pracy doradczej były konsultowane przez zespół ekspercki
Inkubatora i podejmowana była decyzja o katalogu zmian w innowacji. Następnie uruchamiany był
proces wdrożeniowy – wprowadzano zmiany według zaakceptowanej listy (np. edycyjne, techniczne).
Do każdej innowacji dołączona jest Instrukcja stosowania, której kształt i charakter wynikają ze
specyfiki pomysłu. Instrukcja ułatwia stosowanie innowacji przez przyszłych użytkowników.
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Zapewnienie trwałości innowacji
Rola Inkubatora nie kończy się na opracowaniu spójnego i dostępnego produktu
innowacyjnego. Należy go przecież udostępnić jak najszerszemu gronu zainteresowanych
użytkowników i odbiorców. Dlatego też Inkubator prowadzi działania upowszechniające:
• konferencje;
• udostępnienie wszystkim zainteresowanym osobom innowacji i ich produktów na swojej
stronie internetowej;
• upowszechnienie informacji o produktach za pomocą mediów społecznościowych, sieci
współpracy i struktur kooperacyjnych.
Ideą inkubowania i upowszechniania innowacji jest wypracowanie efektywnych rozwiązań, które będą
służyły do rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Sięgać mogą po nie użytkownicy –
organizatorzy pomocy, ale także i sami odbiorcy, którzy samodzielnie mogą podejmować wysiłki
mające na celu polepszenie swojej sytuacji. Przyszli użytkownicy i odbiorcy mogą nieodpłatnie
korzystać z efektów współpracy innowatorów i Inkubatora, a także rozwijać pomysły, modyfikować je
czy ulepszać tak, aby wypracowane innowacje służyły jak najlepiej ogólnemu dobru.

Jak być dobrym innowatorem?
W kolejnym rozdziale zapoznają się Państwo z innowacjami, które wsparł Inkubator.
Najpierw jednak opiszmy cechy towarzyszące innowacyjności. Innowatorem jest autor innowacji – tak
mogłaby brzmieć najprostsza jego definicja. Innowatorem jest więc ktoś, kto tworzy rozwiązania
nowatorskie i efektywne, jak to zostało dookreślone wcześniej. Podczas pracy w Inkubatorze
poczynione zostały obserwacje, które, choć nieusystematyzowane jako metodyczne badania, mogą
przybliżyć sylwetkę innowatora.
Cechy innowatora, na jakie wskazują nasi eksperci, doradcy i specjaliści jako sprzyjające działaniu
twórczemu to:
• ciekawość – poszukiwanie nowych rozwiązań wymaga nastawienia na informacje. To właśnie
ciekawość stymuluje do zadawania takich pytań jak: „Co by było, gdyby?”, „A może zrobić to
inaczej?”;
• otwartość – patrzenie na problemy społeczne z szerokiej perspektywy, przyglądanie się
nietypowym pomysłom, czerpanie inspiracji z nieoczywistych źródeł, słuchanie ludzi;
• automotywacja – umiejętność mobilizowania się do wysiłku, traktowanie problemów jako
inspiracji do działania, traktowanie kreatywności jako zasobu;
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•
•
•

kreatywność – przekraczanie przyjętych granic myślenia, nieuleganie stereotypom,
poszukiwanie rozwiązań, zastępowanie nieefektywnych rozwiązań nowymi;
zaangażowanie – nieuleganie przeciwnościom, wytrwałość w dążeniu do celu, angażowanie
otoczenia i zasobów do rozwiązywania problemów;
podejście prospołeczne – nastawienie na korzyści społeczne, nie indywidualne; dzielenie się
wynikami pracy, włączanie w proces twórczy otoczenia społecznego, konsultowanie pomysłów
i efektów.

Nieco inny zestaw cech innowatorów wskazują wyniki badań. Odnoszą się one bardziej do innowacji
w biznesie niż społecznych, niemniej im również warto się przyjrzeć. Szczególnie, że − jak zaznaczają
autorzy − badania pokazały także, że kreatywnego myślenia można się nauczyć, gdyż tylko w ⅓ jest ono
wrodzone, a aż w 2⁄3 są to umiejętności nabyte12:
• budowanie skojarzeń – sprzyja mu gromadzenie wiedzy i doświadczeń. To łączenie ze sobą
danych pochodzących z wielu dziedzin, podejście interdyscyplinarne;
• zadawanie prowokacyjnych pytań – to kwestionowanie oczywistości i schematów; brak pokory
w przyjmowaniu narzuconych rozwiązań;
• obserwowanie – innowator dostrzega zarówno szczegóły niedostrzegalne dla innych, ale też
potrafi patrzeć na zjawiska z szerokiej perspektywy. To obserwacja pozbawiona narzuconych
stereotypów, możliwie wolna od wstępnych założeń;
• eksperymentowanie – to praktyczne działanie związane z wdrażaniem nowych rozwiązań, ich
testowaniem, tworzeniem prototypów. To podejmowanie działania nawet bez dokładnego ich
planu, dla samego sprawdzania, „co z tego wyjdzie”;
• networking – to cecha tak samo ważna zarówno dla inkubatorów, jak i innowatorów. To ciągłe
budowanie i aktywne funkcjonowanie w sieci kooperacji z przedstawicielami różnych dziedzin.
Networking w prosty sposób wspiera interdyscyplinarność.
Przyjmując pozytywną i niedeterministyczną perspektywę cech innowatora, można bardzo wiele się
nauczyć, warto więc zastanowić się, jakie zasoby osobowości i umiejętności już posiadamy, a nad czym
można jeszcze pracować. Inkubatory innowacji społecznych zapraszają do współpracy także
w wymiarze kreowania postaw i zdolności innowacyjnych.

12

Por.: A. Ostrowska, Kim jest innowator?, Portal Innowacji: https://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?
soid=D637955CFD364575AED8FE71B2132B02[dostęp: 4 lutego 2019 roku].
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CZĘŚĆ II
OPIS INNOWACJI ZŁOŻONYCH W INKUBATORZE
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TYTUŁ INNOWACJI:

Nowe możliwości w edukacji
INNOWATOR:
Anna Kromska

OPIS INNOWACJI:
Innowacja opierała się na założeniu, że „obraz wart jest więcej niż tysiąc słów”, a jej celem
było zwiększenie kompetencji jej użytkowników w zakresie umiejętności uczenia się.
Ponadto przekazania im wiedzy, jak radzić sobie ze stresem oraz ze wszystkimi emocjami
i wykształcenie umiejętności konstruktywnego ich wyrażania.
Użytkownik innowacji może skorzystać z cyklu 11 warsztatów opartych na testowanej
metodzie innowacyjnej. Tematyka warsztatów:
• Warsztat wprowadzający
• „Jak działa umysł? − czyli co mnie ogranicza w życiu”
• „Wpływ myśli na nasze samopoczucie, moc pozytywnego myślenia a jakość
naszego życia”
• „Style wyjaśniania, przekonania, w jaki sposób wpływają na nasze życie”
• „Poczucie własnej wartości − co je buduje, a co niszczy?”
• „Wiara w swoje możliwości a sukces życiowy”
• „Emocje − jak je wyrażać w sposób konstruktywny?”
• „Emocje − jak radzić sobie ze stresem?”
• „Dlaczego nie działamy? − wpływ wyuczonej bezradności”
• „Sukces − co to dla mnie znaczy i jak go osiągnąć?”
• „Jak osiągać cele? − plan działania”.
Wszystkie warsztaty oparte są na innowacyjnych metodach, w tym na innowacyjnym
arkuszu niedokończonych zadań, arkuszu podświadomych korzyści z obecnego stanu
rzeczy czy fototerapii – to wszystko nadaje innowacyjny charakter metodzie.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•
•
•

podręcznik dla użytkownika – przygotowany tak, aby każdy użytkownik
z wykształceniem kierunkowym (coach, trener, psycholog itp.) mógł
przeprowadzić cykl warsztatów;
11 scenariuszy zajęć (w tym spotkanie wstępne);
instrukcja do prowadzenia grupy zamkniętej na portalu społecznościowym;
zestaw kart potrzebnych do realizacji warsztatów;
zestaw testów sprawdzających, potrzebnych do realizacji warsztatów.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Dla każdego, kto chce:
• podnieść swoją motywację do kształcenia się i samorozwoju;
• zdobyć wiedzę, jak radzić sobie ze stresem oraz ze wszystkimi emocjami, a także
nabyć umiejętność konstruktywnego wyrażania tych emocji.
27

TYTUŁ INNOWACJI:

ePraktykant.pl – platforma praktyk interwencyjnych dla osób z grup
defaworyzowanych
INNOWATOR:
Jarosław Jankowski

OPIS INNOWACJI:
Innowacja w zakresie organizacji i przeprowadzania praktyk w formie platformy.
Platforma może być wykorzystana zarówno do realizacji praktyk zdalnych, jak
i wspomagania praktyk realizowanych w siedzibie firmy. Pozwala ona na dostosowanie
poziomu trudności zadań do możliwości praktykanta i odpowiednią kontrolę nad
postępami w realizacji powierzonych obowiązków.
Elementy składowe innowacji obejmują:
• moduł zarządzania kontami użytkowników;
• moduł konfiguracji zadań głównych i sekwencji zadań cząstkowych z możliwością
określania poziomów ich trudności i priorytetów oraz opcją przyporządkowania
im osób oceniających;
• moduł oceny zadań, moduł sterowania przepływem zadań;
• panel kontrolny, z którego praktykant odczytuje informacje o kolejnych zadaniach
i potwierdza ich wykonanie;
• moduł analityczny.
Zastosowanie innowacji pozwala na realizację praktyk, które umożliwiają ich uczestnikom
rozwój swoich kwalifikacji.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•
•
•

dokumentacja użytkownika;
dokumentacja metody z załącznikami;
dokumentacja powdrożeniowa;
instrukcja instalacji;
wersja instalacyjna umożliwiająca zaimplementowanie przez użytkownika.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Przeznaczona jest dla:
• przedsiębiorców i firm zainteresowanych organizacją praktyk i poszukiwaniem
w ten sposób kandydatów do pracy;
• organizacji kształcenia ustawicznego, które we współpracy z firmami mogą
integrować zadania praktyczne z przebiegiem szkoleń i innych form kształcenia.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Future Doctor to właśnie Ty – wizja rozwoju zawodowego kobiet
INNOWATOR:
Jarosław Jankowski

OPIS INNOWACJI:
Innowacja skierowana jest do osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje na studiach
doktoranckich. W jej skład wchodzą trzy elementy, zorientowane na podnoszenie
kompetencji użytkowników i wspomaganie procesu poszukiwania problemu badawczego,
poczynając od elementów pozyskiwania wiedzy opartych na studiach przypadku przez
metodę oceny potencjału badawczego rozpatrywanych pomysłów z udziałem systemu
eksperckiego aż po koncepcję wspomagania opracowania konspektu pracy doktorskiej
i przekazanie go do potencjalnego promotora. Innowacją w tym przypadku jest metoda,
która może być szeroko wykorzystywana przez organizatorów studiów doktoranckich.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•
•
•

dokumentacja użytkownika;
dokumentacja metody z załącznikami;
dokumentacja powdrożeniowa;
instrukcja instalacji;
wersja instalacyjna umożliwiająca zaimplementowanie przez użytkownika.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Skierowana jest do osób planujących otworzenie przewodu doktorskiego.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Mobilna Akademia Negocjacji i Obsługi Klienta – MANiOK, czyli Internetowa
platforma edukacyjna oferująca szkolenia z negocjacji i obsługi klienta
INNOWATOR:
Wirtualis Sp. z o. o.

OPIS INNOWACJI:
Mobilna Akademia Negocjacji i Obsługi Klienta (w skrócie MANiOK) jest innowacyjną
platformą internetową, na której udostępniona została ścieżka szkoleniowa. Jej celem jest
podniesienie kompetencji interpersonalnych osób korzystających z tej formy wsparcia.
Działanie opiera się na tzw. ścieżce szkoleniowej, która dostosowana jest do potrzeb
i możliwości użytkownika. Zakres tematyczny ścieżki szkoleniowej został dobrany tak, aby
rozwinąć kompetencje użytkowników z obszarów związanych z prowadzeniem negocjacji
oraz obsługi klienta, jak również pomóc budować świadomość mocnych i słabych stron
użytkowników, a co za tym idzie: przełożyć to na wzrost motywacji do samokształcenia.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•
•

oprogramowanie − zawierające wszystkie niezbędne skrypty (pliki tekstowe),
wymagane do poprawnego działania. Oprogramowanie dostępne w językach:
PHP, HTML5 oraz JavaScript;
dokumentacja zawierająca Podręcznik użytkownika oraz Podręcznik mentora;
filmy instruktażowe ułatwiające instalację oraz korzystanie z innowacji;
materiały merytoryczne ścieżki szkoleniowej.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Z innowacji skorzystać może każdy, kto pragnie podnieść swoje umiejętności w obszarach
związanych z prowadzeniem negocjacji oraz obsługi klienta.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Inteligencja sukcesu – produktywność kluczem sukcesu
INNOWATOR:
Małgorzata Gajewska

OPIS INNOWACJI:
Celem innowacji jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności przez użytkowników na
temat różnych aspektów produktywności. Ponadto dzięki innowacji możliwy jest rozwój
poziomu kompetencji społecznych użytkownika, takich jak: odpowiedzialność, organizacja
pracy, uczenie się i wykorzystanie wiedzy.
W ramach innowacji możliwe jest skorzystanie z dedykowanego, w pełni funkcjonalnego
narzędzia umożliwiającego kształcenie online z dostępem do szkoleń z poziomu różnych
urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Innowacja została dostosowana do potrzeb
realizacji szkoleń online wraz z możliwością udostępniania materiałów wideo.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•

•

test badający kompetencję „produktywność” użytkownika, także w wersji online;
dwa podręczniki do nauki kompetencji:
- Podręcznik dla użytkownika – dla osoby uczącej się,
- Podręcznik dla trenerów – dla osoby, która skorzysta z innowacji w swojej
pracy;
platforma warsztatowa.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Dla każdego, kto chce sprawdzić swój poziom produktywności oraz dla kierowników
i kadry zarządzającej zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwach i organizacjach.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Skills 2020 – Mobilne kompetencje przyszłości – model nabywania i rozwijania
kompetencji miękkich w oparciu o mechanizm grywalizacji z wykorzystaniem
platformy internetowej
INNOWATOR:
Meander Kamila Pępiak-Kowalska

OPIS INNOWACJI:
Innowacja opiera się na stworzonym modelu nabywania i rozwijania kompetencji
miękkich w oparciu o mechanizm grywalizacji z wykorzystaniem platformy internetowej.
Użytkownik innowacji może podnieść i rozwinąć swoje kompetencje w dziesięciu
kluczowych dziedzinach:
1. Rozwiązywanie złożonych problemów.
2. Myślenie krytyczne.
3. Kreatywność.
4. Zarządzanie ludźmi.
5. Umiejętność pracy w złożonym otoczeniu.
6. Inteligencja emocjonalna.
7. Osąd i podejmowanie decyzji.
8. Zorientowanie na usługi.
9. Negocjacje.
10. Elastyczność poznawcza.
Nabywanie kompetencji odbywa się w formie grywalizacji z wykorzystaniem platformy
internetowej.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•
•
•
•
•

platforma rywalizacyjna dostępna dla użytkowników;
regulamin gry;
podręcznik dla instytucji szkoleniowych, które chcą skorzystać z innowacji;
instrukcja dla HR;
podręcznik SKILLS 2020 MOBILNE KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI;
programy szkoleniowe – dziesięć programów dla dziesięciu kompetencji;
test kompetencji − badanie poziomu kompetencji SKILLS 2020.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Dla każdego, kto będzie chciał sprawdzić lub rozwinąć swoje kompetencje w dziedzinach
kluczowych, ujętych w programach szkoleniowych.
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TYTUŁ INNOWACJI:

NATURAL – SZKOŁA ŻYCIA – alternatywa dla pracy zawodowej osób
niepełnosprawnych intelektualnie
INNOWATOR:
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych

OPIS INNOWACJI:
Innowacja polega na nowej, spójnej metodzie edukacji osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem istniejących ośrodków hipoterapii,
szkółek jeździeckich, stadnin, gospodarstw agroturystycznych i gospodarstw
ekologicznych. Bazuje ona na specjalnie opracowanych i przetestowanych narzędziach
komunikacji (wykorzystujących elementy graficzne) z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną. Dodatkowo wypracowane zostały innowacyjne materiały dydaktyczne dla
trenerów i instruktorów pracujących na co dzień z grupą docelową.

ELEMENTY INNOWACJI:
•

•

•

•

metodyka nauczania w postaci ścieżek komunikacji z użyciem następujących
narzędzi dydaktycznych:
- piktogramów,
- schematów,
- plansz,
- tabliczek;
zestaw materiałów dydaktycznych dla nauczycieli/instruktorów pracujących
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zawierający podpowiedzi dla
nauczycieli o postępowaniu w przypadku różnych deficytów u osób
niepełnosprawnych;
zestaw narzędzi do pomiaru planowanych rezultatów: wiedzy, umiejętności
i postępów składający się z:
- kart obserwacji,
- arkusza oceny,
- dzienniczka obserwacji;
poradnik metodyczny NATURAL – szkoła życia.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Skierowana jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz do trenerów i osób
stale współpracujących z takimi osobami.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Komoda Kompetencji
INNOWATOR:
4HR Anna Nowak

OPIS INNOWACJI:
Innowacja opiera się na modułach funkcjonujących w formie online. Użytkownik ma
możliwość zidentyfikowania swoich kompetencji związanych z rozwojem zawodowym,
takich jak: organizacja pracy i sumienność, otwartość na zmiany, umiejętności przydatne
w pracy (komunikatywność, współpraca czy rywalizacja), odporność na stres czy
predyspozycje do uczenia się. Dzięki innowacji możliwe jest wzmocnienie działań
zmierzających do rozwoju edukacyjnego osób dorosłych w obszarze zidentyfikowanych
luk kompetencyjnych przez rozwój kompetencji osobistych, poprzedzony rzetelną
i wieloźródłową diagnozą słabych punktów. Innowacja pozwala rozwijać i szkolić
uczestnikowi te kompetencje, które w wyniku diagnozy zostaną uznane za wymagające
poprawy.

ELEMENTY INNOWACJI:
• test kompetencyjny;
•
•

gotowa do zainstalowania innowacja wraz z instrukcją informatyczną;
instrukcja użytkownika innowacji.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Z innowacji skorzystać mogą wszystkie osoby chcące doskonalić umiejętności
interpersonalne przydatne w pracy zawodowej, jak również nauczyciele, trenerzy
i szkoleniowcy chcący w bardziej sprofesjonalizowany sposób budować warsztat pracy
w kształceniu kompetencji „miękkich” przydatnych w pracy zawodowej.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Trening rozmowy
INNOWATOR:
Fundacja Rozwoju Lokalnego PROGRESSUS

OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest pewnego rodzaju treningiem komunikacji dla osób dorosłych, opartym na
metodzie treningu umiejętności komunikacyjnych w formie gry planszowej −
towarzyskiej. Wykorzystuje ona po części zasady Szkoły dla Rodziców i Wychowawców,
rozwija je w atrakcyjny i innowacyjny sposób oraz przyjmuje formę nauki przez zabawę
towarzyską.
Uczestnicy gry:
• nauczą się sposobów budowania dobrych relacji;
• będą potrafili zareagować na emocje własne i innych;
• będą umieli słuchać aktywnie;
• będą potrafili motywować do współdziałania;
• poznają sposoby reagowania na niepożądane zachowania;
• uzyskają wiedzę, jak budować poczucie własnej wartości;
• poznają sposoby na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Innowacja przyczynia się do podniesienia kompetencji edukacyjnych osób dorosłych,
bezrobotnych. Została ona uznana za jedną z 4 najciekawszych innowacji w projekcie. Jej
szczegółowy opis znajduje się w dalszej części tego podręcznika.

ELEMENTY INNOWACJI:
Udostępniona innowacja składa się z następujących elementów składowych, gotowych do
pobrania i samodzielnego wydruku przez użytkownika:
• cała gra wraz z elementami składowymi (karty, plansza, pudełko do złożenia);
• poradnik użytkowania gry planszowej Trening Rozmowy;
• instrukcja gry Trening rozmowy – instrukcja do gry.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Dla każdego, kto będzie chciał podnieść swoje kompetencje w komunikacji osób
dorosłych.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Proces uważnej komunikacji
INNOWATOR:
Akademia Sukcesu Justyna Szymczak

OPIS INNOWACJI:
To dostępny dla użytkownika warsztat uważnej komunikacji. Charakteryzuje się tym, że
rozwija umiejętności użytkownika w wielu sferach jednocześnie. Wiąże ze sobą w spójną
całość obszary: intelektualny, emocjonalny, społeczny, a także moralny. Łączy teorię –
wiedzę posiadaną przez użytkownika − z jego doświadczeniem i praktyką, rozwija
umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu konkretnych
problemów z komunikacją. W centrum uwagi metody zawsze jest jej użytkownik.
Metoda wymaga pracy z trenerem, który otrzymuje w ramach innowacji stosowne
narzędzia do przeprowadzenia warsztatów na wymaganym poziomie.
Celem innowacji jest zachęcenie osób dorosłych – głównie: kadry zarządzającej, właścicieli
firm, menedżerów, pracowników działów handlowych − do poszerzenia umiejętności
komunikacyjnych, samorozwoju oraz poprawy umiejętności interpersonalnych.

ELEMENTY INNOWACJI:
Udostępniona innowacja składa się z następujących elementów składowych, gotowych do
pobrania i samodzielnego wykorzystania przez potencjalnego użytkownika:
• program warsztatu uważnej komunikacji gotowy do powszechnego stosowania;
• konspekt dla trenera;
• skrypt coachingowy zawierający program warsztatów dla uczestnika;
• testy wiedzy i kompetencji;
• arkusze informacji zwrotnej;
• plansze kompetencji wykorzystywane podczas warsztatów.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Innowacja, zgodnie z założeniami, będzie dostępna dla pracowników i pracodawców
mikro- i małych firm.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Metamorfoza X
INNOWATOR:
Agata Celmer

OPIS INNOWACJI:
Innowacja została zebrana w podręczniku Jak zostać swoim szefem. Jej zadaniem jest
ocena i podniesienie kwalifikacji użytkowników w takich obszarach jak:
• postawy: samodzielność, otwartość na zmiany;
• wiedza: zasady organizacji i planowania pracy, własne zasoby;
• umiejętności: współpraca i współdziałanie, pozyskiwanie informacji
i formułowanie wniosków.
Co ważne, innowacja może stanowić niezależny moduł szkoleniowo-treningowy lub być
elementem edukacji kompleksowej.

ELEMENTY INNOWACJI:
Udostępniona innowacja składa się z podręcznika z jej opisem pt. Jak zostać swoim szefem
wraz z załącznikami stanowiącymi uzupełnienie innowacji. Załączniki do podręcznika to:
• ankieta badająca poczucie autonomii w obszarze życia osobistego i zawodowego
z instrukcją;
• ankieta zbierająca informacje o grupie testującej z opisem;
• karta samodyscypliny – wzór z omówieniem;
• raport „asystentów”;
• kwestionariusz wywiadu osoby prowadzącej z „asystentami”;
• ankieta po zakończeniu warsztatów;
• karty z symbolami − 5 zestawów po 20 kart w każdym.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Innowacja, zgodnie z założeniami innowatora, skierowana jest do szerokiej grupy
użytkowników. Są to w szczególności:
• pracownicy działów kadrowych;
• osoby zajmujące się rozwojem personalnym, szkoleniami pracowników;
• ośrodki szkoleniowe;
• psycholodzy;
• coachowie;
• trenerzy;
• pedagodzy;
• nauczyciele;
• wykładowcy;
• animatorzy działań edukacyjnych;
• instruktorzy;
• uniwersytety trzeciego wieku.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Wirtualny symulator komunikacji interpersonalnej
INNOWATOR:
Natalia Dąbrowska

OPIS INNOWACJI:
Celem innowacji jest wzrost konkurencyjności korzystającej z innowacji organizacji przez
osiągnięcie wysokiego poziomu komunikacji językowej w jej strukturach.
Innowacja przyjmuje formę narzędzia do symulacji komunikacji interpersonalnej
służącego zwiększaniu umiejętności pracowników organizacji i zewnętrznej komunikacji
językowej z zakresu kultury języka. Zawiera ona następujące moduły tematyczne:
• grzeczność językowa w komunikacji;
• stylistyka, np. adekwatność stylu wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, cechy
dobrego stylu;
• poprawność leksykalna;
• odmiana wyrazów i nazw własnych;
• poprawność składniowa;
• elementy ortografii, interpunkcji i typografii.
Jej wdrożenie pozwoli na poprawę komunikacji w organizacji i budowanie jej
profesjonalnego wizerunku na zewnątrz.

ELEMENTY INNOWACJI:
Udostępniona innowacja składa się z elementów umożliwiających jej zastosowanie przez
użytkowników:
• aplikacja wirtualnego symulatora komunikacji interpersonalnej;
• instrukcja do wykorzystania symulatora;
• gotowe scenariusze:
- „Grzeczność jako gra językowa”,
- „Jak się poprawnie witać i żegnać w różnych sytuacjach komunikacyjnych”,
- „Grzeczność językowa w negocjacjach”,
- „Jak skutecznie i grzecznie odmawiać”,
- „Poprawność językowa w komunikacji bezpośredniej”,
- „Poprawność językowa w korespondencji”.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Skierowana jest przede wszystkim do:
• przedsiębiorców;
• instytucji publicznych;
• instytucji i podmiotów, w których kluczową rolę odgrywa poprawna komunikacja
na poziomie kultury języka;
• edukatorzy;
• trenerzy.
W szerszym zakresie innowacja może być wykorzystana przez każdego, kogo celem jest
poprawa własnych umiejętności w zakresie poprawnej komunikacji językowej.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Urząd w prostym stylu – dedykowany portal społecznościowy z elementami
grywalizacji dla pracowników administracji
INNOWATOR:
Natalia Dąbrowska

OPIS INNOWACJI:
Celem innowacji jest wykształcenie umiejętności posługiwania się prostym i poprawnym
stylem urzędowym w komunikacji pisemnej wśród urzędników. Opiera się na
zastosowaniu metody grywalizacji w procesie podnoszenia kwalifikacji. Technika
grywalizacji bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych
wyzwań, rywalizacji czy współpracy i wykazuje dużą skuteczność w procesach kształcenia
i rozwoju. Działania związane z podnoszeniem kwalifikacji urzędników odbywać się będą
za pomocą dedykowanego portalu społecznościowego, co dodatkowo uatrakcyjnia
prezentowane narzędzie.
Wszystko to odbywa się w ciekawy, innowacyjny sposób i daje wysoką satysfakcję
użytkownikom.
Innowacja może stanowić bardzo atrakcyjne narzędzie kształcenia deficytowych
kompetencji urzędników wspierające rozwój pracowników administracji.

ELEMENTY INNOWACJI:
Udostępniona innowacja składa się z elementów umożliwiających jej zastosowanie przez
użytkownika:
• pliki do zainstalowania innowacji na urządzeniach elektronicznych;
• 6 filmów instruktażowych w formie miniwykładów;
• scenariusze merytoryczne etapów i materiałów wideo;
• instrukcje użytkowania innowacji: Urząd w prostym stylu dla administratora,
użytkownika oraz odbiorcy.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Innowacja w swoich założeniach skierowana jest do urzędników, zarówno tych
zatrudnionych w administracji publicznej, jak i szczebla samorządowego.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Virtual Escape Room – oswoić demony „rekrutacji”
INNOWATOR:
eTechnologie Sp. z o.o.

OPIS INNOWACJI:
Symulator rozmowy rekrutacyjnej w atrakcyjnej formie wirtualnego escape roomu.
Pozwala użytkownikowi stwierdzić, jakie popełnia błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
gdzie powinien popracować nad swoim rozwojem, tak aby być jak najbardziej skutecznym
w sytuacji prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej. Innowacja pozwala na przygotowanie
uczestników do prowadzenia rozmów rekrutacyjnych w taki sposób, aby zwiększyć
skuteczność pozyskania najlepszych pracowników dla organizacji.
Innowacja składa się z czterech pokoi, w których użytkownik rozwiązuje kolejne zadania.
Każdy z pokoi ma określony plan ramowy i specjalnie skomponowany program. Zadania
są skonstruowane w taki sposób, aby pobudzić użytkownika do twórczego myślenia,
podnieść jego samoocenę oraz pokazać mu, w jaki sposób powinna przebiegać
prawidłowo prowadzona rozmowa kwalifikacyjna i na co powinien zwrócić uwagę, gdy
będzie się do niej przygotowywał, czy też: gdy już będzie w niej uczestniczył.

ELEMENTY INNOWACJI:
Udostępniona innowacja składa się z elementów umożliwiających jej zastosowanie przez
użytkownika. Udostępniony zostaje pełen elektroniczny escape room z wszelkimi
niezbędnymi plikami i instrukcjami. Po zainstalowaniu i zarejestrowaniu możliwe jest
korzystanie z niego w pełnym zakresie funkcjonalności zaplanowanej przez innowatora.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Przeznaczona jest dla każdego użytkownika, który chce nabyć lub przećwiczyć swoje
umiejętności związane z przygotowaniem się do rozmowy rekrutacyjnej i uczestnictwa
w niej. Pozwoli to na lepszą prezentację użytkownika na rynku pracy i przełoży się na
zwiększenie szans na zdobycie pracy lub rozwój zawodowy. Narzędzie może być również
pomocne w pracy doradców zawodowych, pośredników pracy, osób zatrudnionych
w urzędach pracy i przez inne osoby zaangażowane w procesy rekrutacyjne.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Fabularny (interaktywny) symulator rozmowy rekrutacyjnej
INNOWATOR:
eTechnologie Sp. z o.o.

OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest multimedialnym narzędziem, które pozwala użytkownikowi przećwiczyć
przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki specjalnie stworzonej na potrzeby innowacji
fabule, przyswajanie wiedzy przydatnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej staje się
przyjemnością, a nie obowiązkiem. Innowacja wykorzystuje mechanizmy dostarczenia
informacji zwrotnej po zakończonej symulacji rozmowy, które natychmiast dadzą
użytkownikowi informacje o tym, co zostało przeprowadzone odpowiednio, a co
ewentualnie wymaga poprawy. Dzięki temu użytkownik zobaczy, w jaki sposób powinna
być zbudowana informacja zwrotna i jak przekazać ją we właściwy sposób. System opiera
się na mechanizmie tak zwanego instant feedbacku, co w praktyce oznacza
natychmiastową efektywność. System przewiduje również nagradzanie użytkowników,
przez co może okazać się wciągającym i zmuszającym do wysiłku narzędziem.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•
•

•
•
•

instrukcja dla administratora;
instrukcja dla użytkownika;
instrukcja dla odbiorcy;
5 nagrań wideo ze scenariuszami z określonej branży:
- sprzedaż,
- marketing i reklama,
- doradca klienta/obsługa klienta/przedstawiciel handlowy,
- nowe technologie IT,
- telekomunikacja;
symulator umożliwiający raportowanie postępów i wyników;
symulator w formacie html umożliwiający publikację na dowolnym serwerze ftp;
symulator w formacie umożliwiającym korzystanie offline (bez dostępu do
Internetu).

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Użytkownicy innowacji to osoby zajmujące się procesem rekrutacji pracownika.
Innowator zakłada, że mogą to być zarówno pracodawcy, firmy HR, urzędy pracy, firmy
rekrutacyjne i szkoleniowe czy agencje zatrudnienia; każdy, kto uczestniczy w procesie
pozyskiwania pracowników i rekrutacji.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Generator m-learningu i grywalizacji – jak tworzyć interaktywne
i multimedialne materiały szkoleniowe bez wiedzy informatycznej, za pomocą
bezpłatnych narzędzi IT
INNOWATOR:
eTechnologie Sp. z o.o.

OPIS INNOWACJI:
Innowacja składa się z nowoczesnego podręcznika metodycznego oraz praktycznych
scenariuszy wykorzystania innowacyjnych metod związanych z edukacją dorosłych przy
pomocy możliwości, jakie stwarza dostęp do Internetu. Innowacja jest próbą przeniesienia
na polski rynek narzędzi, które obecnie są wdrażane w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii. Wykorzystuje w szczególności takie metody jak: m-learning − dostęp do
materiałów szkoleniowych za pomocą urządzeń mobilnych; flipping learning −
odwrócenie procesu szkoleniowego w taki sposób, żeby uczestnik zapoznawał się
z materiałami przed przyjściem na tradycyjne szkolenie; grywalizacja − wykorzystanie
mechanizmów znanych z gier w celu zwiększenia motywacji i zaangażowania przy
zapoznawaniu się z treściami edukacyjnymi; video based learning − szybkie tworzenie
i wykorzystanie materiałów wideo, które będą dostępne również na urządzeniach
mobilnych.
Uzupełnieniem innowacji jest interaktywna baza wiedzy będąca skróconym
przewodnikiem, zawierającym najważniejsze informacje przedstawione w atrakcyjnej
graficznie formie. Baza wiedzy umożliwia również pobrania pozostałych materiałów
stworzonych w ramach innowacji: dokumentów i nagrań wideo.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•

poradnik metodyczny;
15 nagrań o następującej tematyce:
- „Na czym polega Visual Thinking i jak to wykorzystać w projektowaniu
e-szkoleń?”
- „Mała Pigułka Wiedzy − WIELKI EFEKT”
- „Jakie typy szkoleń możesz prowadzić w wirtualnym pokoju?”
- „Technikala − jak należy się przygotować do szkoleń w wirtualnym
pokoju? Jak nagrywać screencasty? Co to jest video based learning?”
„Jak angażować uczestników szkoleń za pomocą grywalizacji?”
- „Jak tworzyć multimedialne i interaktywne materiały szkoleniowe, które
będą dostępne na smartfonach i tabletach?”
- „Projektowanie i tworzenie scenariuszy do e-learningu”
- „Design Thinking w szkoleniach”
- „Service Design Thinking”
- „Jak platforma e-learningowa może pomóc w prowadzeniu szkoleń?”
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•

- „Jak nagrywać podcasty?”
- „Jak publikować podcasty?”
- „Jak nagrywać szkolenia wideo?”
- „Jak publikować materiały wideo?”;
instrukcja obsługi bazy wiedzy Generator grywalizacji i m-learningu.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Dla każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę w zakresie działań związanych
z e-learningiem i innowacyjnym podejściem do stwarzanych przez niego możliwości.
Przede wszystkim innowacja skierowana jest do osób, które zajmują się prowadzeniem
szkoleń, rozwojem osobistym oraz doskonaleniem zawodowym dorosłych. Największą
korzyść z jej zastosowania odniosą trenerzy, doradcy zawodowi, specjaliści związani
z wykorzystaniem nowych technologii w procesie edukacji dorosłych.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Platforma internetowa z grami edukacyjnymi umożliwiająca samodzielną
diagnozę luk kompetencyjnych
INNOWATOR:
Kamil Szelak

OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest praktycznym narzędziem pozwalającym użytkownikom zdiagnozować luki
kompetencyjne w zakresie umiejętności komunikacyjnych, działalności zawodowej oraz
w codziennej praktyce życiowej. Umożliwia ona użytkownikowi samodzielne odkrycie
tych obszarów (wiedza, umiejętności praktyczne), w ramach których zalecana jest
edukacja. Taka autodiagnoza pomaga w samodzielnym planowaniu dalszej przyszłości,
zarówno tej zawodowej, jak i osobistej użytkownika, pozwala określić kierunki
szkoleniowe i rozwoju.
Innowacja to narzędzie internetowe w postaci aplikacji zawierającej 12 gier edukacyjnych
umożliwiających autodiagnozę luk kompetencyjnych, implementowane na platformie
internetowej. Gry są zróżnicowane tematycznie, a każda z nich bada inny rodzaj
kompetencji:
• współpraca w zespole i zarządzanie zespołem;
• komunikatywność (komunikacja);
• decyzyjność;
• myślenie strategiczne/świadomość biznesowa;
• delegowanie zadań;
• zarządzanie zmianą;
• motywowanie pracowników;
• autorytet;
• efektywność osobista;
• radzenie sobie z konfliktem/trudne rozmowy;
• coaching;
• orientacja na klienta.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•

aplikacja zawierająca 12 gier edukacyjnych umożliwiających użytkownikowi
autodiagnozę luk kompetencyjnych;
instrukcja użytkowania aplikacji;
symulator umożliwiający wykorzystanie innowacji w trybie offline.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Z innowacji korzystać może każdy użytkownik, który chce przeprowadzić samodzielną
diagnozę swoich luk kompetencyjnych i poznać swoje „słabsze” strony w celu
uzupełnienia swoich kompetencji, przygotowania ścieżki osobistego rozwoju.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Multimedialne szkolenie z zakresu terapii stawu skroniowo-żuchwowego
INNOWATOR:
Fizjopomoc Damian Stucki

OPIS INNOWACJI:
Jest to wyspecjalizowana innowacja skierowana do dość specyficznego grona
użytkowników, która może być jednak w mniejszym zakresie wykorzystana przez inne
osoby. Jest ona szkoleniem z terapii stawu skroniowo-żuchwowego. Przyjęła formę łatwo
dostępnego, interdyscyplinarnego szkolenia, łączącego wiedzę oraz praktykę wielu
specjalizacji w walce z problemem leczenia i rehabilitacji dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, która przekłada się na funkcjonowanie ludzi na rynku zatrudnienia.

ELEMENTY INNOWACJI:
a. moduł szkoleń z zakresu terapii stawu skroniowo-żuchwowego, w którym
udostępniono:
• 21 filmów instruktażowych,
• 4 filmy opisujące badanie pacjenta,
• 1 film w formie wykładu,
• 60 pytań testowych,
• materiał dydaktyczny,
• wywiad z pacjentem;
b. moduł praktyczny szkoleń z zakresu terapii stawu skroniowo-żuchwowego,
w którym udostępniono:
• 10 studiów przypadku,
• 5 wypowiedzi specjalistów,
• bazę ćwiczeń praktycznych,
• 4 arkusze obserwacji.
Ponadto do dyspozycji użytkowników oddane zostaną:
a. manual dla prowadzącego;
b. manual dla uczestnika szkolenia;
c. instrukcja szkolenia e-learningowego.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Skierowana jest do osób związanych z fizjopomocą, rehabilitacją, branżą medyczną i usług
okołomedycznych. Innowator zakładał, że w pierwszej kolejności skorzystają z niej:
fizjoterapeuci, stomatolodzy, neurolodzy, psycholodzy. Może być ona jednak
wykorzystywana w ograniczonym zakresie przez inne zainteresowane nią osoby.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Współczesny Rzemieślnik 2.0 – Innowacyjny system nabywania oraz
weryfikowania wiedzy i umiejętności zawodowych pozwalający na uzyskanie
cząstkowych kwalifikacji rzemieślniczych w zawodach kucharz i technolog
robót wykończeniowych w budownictwie
INNOWATOR:
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

OPIS INNOWACJI:
Innowacyjny system nabywania oraz weryfikowania wiedzy i umiejętności zawodowych,
pozwalający na bezpłatne zweryfikowanie i skorygowanie, uzupełnienie,
usystematyzowanie wiedzy i umiejętności zawodowych w sześciu obszarach cząstkowych
dwóch zawodów rzemieślniczych, dzięki czemu użytkownicy mogą z większą łatwością
przygotować się do egzaminów rzemieślniczych.
Ponadto innowacja pozwala na dostosowanie przedmiotu kształcenia do umiejętności
nabytych w drodze doświadczenia życiowego i zawodowego.
Użytkownik innowacji bierze udział w 4 chronologicznie występujących po sobie etapach:
• Etap I − sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności nabytych w drodze
codziennej praktyki przez użytkownika, wykonywane samodzielnie za pomocą
innowacyjnego narzędzia weryfikującego.
• Etap II − realizacja procesu kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość w oparciu o szczegółowe wideoinstruktaże
zawodowe.
• Etap III − samodzielna weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności w celu
zweryfikowania poziomu przygotowania do egzaminu sprawdzającego.
• Etap IV − realizacja egzaminu sprawdzającego wybrane umiejętności zawodowe
w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.
Innowacja pozwala osobom dorosłym na uczestniczenie w darmowej ścieżce kształcenia
ustawicznego – w zakresie etapów od I do III. Etap IV, ze względu na uwarunkowania
prawne, musi być realizowany poza innowacją.
Innowacja obejmuje swoim zakresem takie kwalifikacje jak:
a. kucharz:
• obróbka surowców i półproduktów,
• dobór metod utrwalania żywności,
• metody wykończenia i dekoracji potraw;
b. technolog robót wykończeniowych w budownictwie:
• wykonanie robót malarskich,
• wykonanie robót okładzinowych,
• wykonanie robót z płyt regipsowych.
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ELEMENTY INNOWACJI:
•
•

•

•

•
•
•
•

szczegółowy opis koncepcji innowacji wraz ze schematem i logiką działania oraz
opisem jej stosowania dla poszczególnych etapów – umożliwiający
użytkownikowi wykorzystanie innowacji w praktyce;
Testy Wstępnego Przygotowania Zawodowego – sześć testów, które sprawdzą
wiedzę i umiejętności posiadane przez użytkownika na etapie rozpoczęcia pracy
z innowacją. Testy zostały opracowane w zakresie 6 umiejętności zawodowych −
3 dla zawodu kucharza i 3 dla zawodu technologa;
narzędzia oceny Testów Wstępnego Przygotowania Zawodowego – pozwalające
na dokonanie oceny w sposób zautomatyzowany, bez szczegółowej znajomości
problematyki danego zawodu oraz dostosowanie procesu edukacji ustawicznej do
zdiagnozowanych i indywidualnych potrzeb użytkownika;
60 filmów instruktażowych, w tym:
- 10 wideoinstruktaży Obróbka surowców i półproduktów w zawodzie
kucharza,
- 10 wideoinstruktaży Dobór metod utrwalania żywności w zawodzie
kucharza,
- 10 wideoinstruktaży Metody wykończenia i dekoracji potraw w zawodzie
kucharza,
- 10 wideoinstruktaży Wykonanie robót malarskich w zawodzie technologa
robót wykończeniowych w budownictwie,
- 10 wideoinstruktaży Wykonanie robót okładzinowych w zawodzie
technologa robót wykończeniowych w budownictwie,
- 10 wideoinstruktaży Wykonanie robót z płyt regipsowych w zawodzie
technologa robót wykończeniowych w budownictwie;
uzupełnienia teoretyczne dla każdego z wideoinstruktaży prezentujące
podstawową wiedzę zawodową w omawianym zakresie;
60 elektronicznych jednostek edukacyjnych;
6 Testów Efektów Uczenia i Kształcenia Zawodowego w Formie Zdalnej –
pozwalających na weryfikację efektów innowacji;
6 narzędzi oceny Testów Efektów Uczenia i Kształcenia Zawodowego w Formie
Zdalnej.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Skierowana jest do osób z wykształceniem co najwyżej średnim (ze względu na swoje
przeznaczenie), które chcą uzyskać kwalifikacje w zawodach kucharza lub technologa
robót wykończeniowych w budownictwie. Ma bardzo ograniczoną możliwość
przeniesienia jej efektów na inne grupy docelowe.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Metoda Planet – inteligentny system diagnozy profilu kompetencyjnego
w procesie wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych powyżej 25 roku
życia, pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach
INNOWATOR:
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc

OPIS INNOWACJI:
To wykorzystujące sieć internetową narzędzie do inteligentnej diagnozy kompetencji
użytkowników, w domyśle: pracowników. Przygotowane narzędzia umożliwiają
uniwersalne zastosowanie, niezależne od branży i rodzaju stanowiska, o jakie ubiega się,
lub na jakim zatrudniony jest użytkownik.
Metodaplanet.pl jest aplikacją, która umożliwia zarządzanie rozwojem pracowników.
Pozwala ona na precyzyjne określenie modelu kompetencyjnego w dziesięciu obszarach
głównych oraz dwudziestu siedmiu szczegółowych. Innowacyjny charakter aplikacji
wynika z połączenia procesu diagnozy z możliwością wspierania i monitorowania rozwoju
każdego pracownika. Baterie testów wchodzących w skład aplikacji posiadają
zweryfikowane własności psychometryczne, co zapewnia wiarygodność uzyskanych
wyników.
Innowacja została przygotowana w ciekawej formie graficznej. Jest bardzo intuicyjna
i pozwala korzystać z niej samodzielnie użytkownikowi.
Obszary, które można diagnozować, przypisane zostały do poszczególnych planet, po
których „podróżować” może użytkownik.
Obecnie można objąć diagnozą następujące obszary kompetencji:
• motywacja/automotywacja (Motus);
• podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania uczenia się (Scientia);
• inteligencja społeczna i emocjonalna (Cor);
• radzenie sobie ze stresem (Pavor);
• umiejętności organizacji pracy własnej i zarządzania projektami (Tempus);
• twórczość i innowacyjność (Ingeniosus);
• uwarunkowania pracy zespołowej (Turma);
• podejmowanie decyzji (Decisio);
• reagowanie na sytuacje trudne i konfliktowe (Conflictus);
• kompetencje komunikacyjne (Communicatio).
Użytkownik otrzymuje szczegółowy raport z każdego obszaru, który zawiera interpretację
wyników oraz ciekawe wskazówki dla użytkownika, jak może doskonalić się w danym
obszarze.
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ELEMENTY INNOWACJI:
•

•
•
•

aplikacja webowa pod nazwą „metodaplanet.pl” zawierająca niezbędne treści
i materiały zgodne z koncepcją metody planet, pozwalająca na diagnozę
kompetencji pracowników mikro- i małych firm w procesie planowania i realizacji
ich kształcenia ustawicznego;
koncepcja wykorzystania aplikacji metodaplanet.pl w kształceniu ustawicznym
osób dorosłych;
zestaw narzędzi diagnostycznych wchodzących w skład aplikacji metodaplanet.pl,
diagnozujących poziom kompetencji w wybranych obszarach;
przewodnik do aplikacji.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Z innowacji korzystać mogą zarówno użytkownicy indywidualni, jak i właściciele
przedsiębiorstw, którzy chcą przeprowadzić diagnozę pracowniczą. Jej głównymi
adresatami są mikro- i mali przedsiębiorcy (oraz ich pracownicy), którzy – ze względu na
ograniczone możliwości budżetowe – często nie mają dostępu do najnowocześniejszych
narzędzi z obszaru HR.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Gra miejska – „Zmiany” – zmieniam siebie – zmieniam zawód – zmieniam pracę
INNOWATOR:
Wojciech Kreft

OPIS INNOWACJI:
Gra miejska, która łączy w sobie następujące cechy: elementy gry miejskiej, gamifikacji
(rodem z gier role play games – gry w odtwarzanie ról), aplikacji mobilnej wykorzystującej
AR (rozszerzoną rzeczywistość), zasad u-learningu, mechanizmów społecznościowego
wsparcia oraz zasad edukacji osób dorosłych wg Malcolma Knowlesa.
To pierwsza tego typu gra miejska, która przygotowana jest jako prosty pakiet
wdrożeniowy.
Specjalnie przygotowana aplikacja mobilna lub − do wyboru − tradycyjny drukowany
przewodnik, krok po kroku przeprowadza użytkownika przez cały proces diagnozowania
potrzeb, budowania zespołu gry, zbierania partnerów, sponsorów, pracodawców,
uczestników, a następnie tworzenia scenariusza gry, zadań i realizacji całości.
Narzędzie pozwala na atrakcyjne przeprowadzenie gry, której celem jest wyzwolenie
potencjału społecznego i współpracy na rzecz edukacji osób dorosłych przez wzrost
aktywności na poziomie lokalnym.

ELEMENTY INNOWACJI:
W ramach innowacji skorzystać można z kompletnego Pakietu Wdrożeniowego
złożonego z:
• opisu koncepcji gry;
• aplikacji mobilnej;
• pakietu elementów AR (jako element aplikacji);
• 3 pakietów u-learningu;
• internetowego portalu gry;
• scenariusza gry;
• podręcznika dla użytkowników − w tym również interaktywnego przewodnika −
wprowadzenia do gry krok po kroku;
• 4 dedykowanych pakietów materiałów, dla potrzeb 4 grup defaworyzowanych;
• filmu wprowadzającego do gry.
Tak przygotowana i przedstawiona innowacja może być bez problemu adaptowana przez
innych użytkowników zainteresowanych jej wykorzystaniem w swojej działalności.
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DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Gra została przetestowana na grupach defaworyzowanych: kobietach, osobach w wieku
50 lat lub więcej, osobach z wykształceniem co najwyżej średnim, pracownikach
i pracodawcach firm mikro- i małych. Jej scenariusze dostosowane są do tych grup.
Z innowacji, po przeróbce scenariuszy, skorzystać może jednak każdy zainteresowany.
Użytkownikami mogą być osoby dorosłe w wieku 25−64 lata z terenu całej Polski.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności
polskich przedsiębiorstw
INNOWATOR:
Fundacja Instytut Aurea Libertas

OPIS INNOWACJI:
Kompletny, gotowy do zastosowania przez użytkowników program szkoleniowy
zawierający materiały edukacyjne (kurs e-learning, interaktywny multimedialny
przewodnik po kolektywnej inteligencji w innowacjach) oraz narzędzia informatyczne,
dzięki którym użytkownik zyskuje możliwość wprowadzenia w ich jednostkach
podnoszących poziom innowacyjności rozwiązań opartych na Kolektywnej Inteligencji, co
przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału pracujących w jego przedsiębiorstwie
lub organizacji ludzi, pobudzi ich kreatywność oraz zaangażowanie w powierzone
obowiązki. Metoda Kolektywnej Inteligencji przekłada się zatem na większą wydajność
pracy, lepsze zarządzanie zespołem ludzkim oraz efektywniejsze wykonywanie zadań.
Ponadto przyczynia się do wzmocnienia potencjału rozwojowego użytkowników objętych
tą innowacyjną metodą.
Przygotowany w ramach innowacji program szkoleniowy, materiały edukacyjne oraz
narzędzia informatyczne mogą zostać wykorzystane na dwa sposoby:
• jako gotowe, dostępne online i bezpłatne narzędzia, które każdy zainteresowany
będzie mógł pobrać, aby samodzielnie przejść przez proces szkolenia;
• jako materiał udostępniany szkołom i instytucjom szkoleniowym, których
pracownicy z jego pomocą mogą prowadzić wśród zainteresowanych odbiorców
dedykowane zajęcia edukacyjne.
Innowacja została wybrana jako jedna z czterech najlepszych narzędzi przez Inkubator –
Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. i ekspertów zaangażowanych w procesy
oceny i wyboru.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•

założenia metodologiczne w formie podręcznika umożliwiającego zrozumienie
zasad innowacji;
program szkoleniowy wraz ze scenariuszami zajęć;
materiały edukacyjne:
- kurs e-learning,
- interaktywny multimedialny przewodnik na temat wykorzystania
Kolektywnej Inteligencji jako metody tworzenia koncepcji innowacji
produktowych i procesowych.

Udostępnione materiały pozwalają użytkownikowi na wdrożenie i zastosowanie innowacji
we własnym zakresie.
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DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Skierowana jest do następujących odbiorców:
• mikro- i małych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 20 osób;
• mikro- i małych przedsiębiorstw uczestniczących w zrzeszeniach branżowych,
klastrach i izbach gospodarczych;
• mikro- i małych przedsiębiorstw organizujących konkursy na zasadzie otwartych
innowacji (z udziałem niezależnych specjalistów, pracowników uczelni,
uzdolnionych studentów powyżej 25. roku życia itp.).
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TYTUŁ INNOWACJI:

Rozwój umiejętności społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy
w sektorze usług w trudnych sytuacjach z klientem – trening umiejętności
w wirtualnej rzeczywistości
INNOWATOR:
„VR Training” Sp. z o. o.

OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest aplikacją przygotowaną z myślą o osobach zajmujących się kontaktem
z klientami. Jej celem jest rozwijanie umiejętności obsługi klienta, ze szczególnym
uwzględnieniem trudnych sytuacji. Korzystając z innowacji, użytkownik zdobywa wiedzę
i doskonali swoje umiejętności związane z komunikacją i kontaktami z klientem.
Aby w pełni skorzystać z założeń innowacji, użytkownik powinien być wyposażony
w specjalne gogle symulujące rzeczywistość wirtualną.
Innowacja wykorzystuje symulację najbardziej typowych miejsc, w których prowadzona
jest obsługa klienta: sklep, urząd, biuro, punkty obsługi klienta. Miejsca te przygotowane
zostały tak, aby stać się „poligonem” dla wielu sytuacji – zarówno tych małych, w których
przebywa jeden klient, jak i miejsc, w których może ustawić się długa kolejka czy „osoby
trzecie”, obserwujące zdarzenia i zakłócające proces obsługi (np. lokalizacja w centrach
handlowych, szpitalach, przychodniach). Kreowanie wirtualnej rzeczywistości
wspomagane może być wykorzystaniem nagrań rzeczywistych postaci tam się
pojawiających, za pomocą profesjonalnej kamery 360o.
Podczas korzystania z aplikacji potrzebny jest również trener lub osoba pełniąca funkcję
zbliżoną do trenera, której zadaniem będzie nadzór nad przebiegiem szkolenia.
Innowacja nie zastępuje dotychczas stosowanych metod, lecz stanowi dodatkowe
narzędzie edukacyjne dla użytkowników i może być ciekawą formą wzmocnienia efektów
szkoleniowo-edukacyjnych.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•

aplikacja – w pełni funkcjonalna i możliwa do wykorzystania przez użytkowników;
podręcznik obsługi aplikacji dla użytkownika – wyjaśniający zakres i zasady
korzystania z aplikacji;
podręcznik dla osoby wspierającej użytkownika.

Aplikacja przygotowana jest tak, by po jej uruchomieniu użytkownik mógł w pełni z niej
korzystać.
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DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Użytkownikami innowacji w jej założeniu są instytucje i osoby wspierające proces
kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Są to przede wszystkim:
• instytucje: firmy szkoleniowe, uczelnie, urzędy pracy, organizacje społeczne,
placówki kształcenia ustawicznego;
• osoby: trenerzy, coachowie, nauczyciele, pracownicy urzędów pracy, doradcy
zawodowi, psycholodzy, rekruterzy.
Uniwersalny charakter innowacji przekłada się na możliwość skorzystania z niej przez
bardzo szeroką grupę użytkowników.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Trening rozmów rekrutacyjnych w wirtualnej rzeczywistości – narzędzie
wspierające procesy rekrutacyjne i outplacementowe.
INNOWATOR:
„VR Training” Sp. z o. o.

OPIS INNOWACJI:
Innowacja stwarza możliwość praktycznego przećwiczenia rozmowy kwalifikacyjnej bez
konieczności szkoleń czy kursów w tym zakresie. Jest to interaktywna aplikacja
edukacyjna, umożliwiająca trening uczestniczenia w rozmowach rekrutacyjnych.
Narzędzie funkcjonować będzie w środowisku wirtualnej rzeczywistości, zatem aby
skorzystać z innowacji, konieczne będzie posiadanie specjalnych gogli, które umożliwią
stworzenie podręcznej „platformy rzeczywistości wirtualnej”. Nie wymaga to jednak
większych nakładów finansowych – dostępne są kartonowe nakładki w cenie kilkunastu
złotych, które umożliwią swobodne korzystanie z aplikacji.
Innowacja symuluje rozmowę kwalifikacyjną w wykreowanej rzeczywistości wirtualnej
wróżnych sceneriach, w których prowadzone mogą być rozmowy rekrutacyjne. Natomiast
w symulatorze osobami prowadzącymi rekrutacje będą osoby sfilmowane wcześniej za
pomocą kamery 360o lub rekruterzy wykreowani całkowicie komputerowo.
Przygotowanych zostało także kilka wariantów rozmów umożliwiających przećwiczenie
rozmowy w różnych sytuacjach.
Wybór pytań jest losowy, jednak zakres tematyczny rozmowy jest ustalany na podstawie
kryteriów wybranych na jej początku przez użytkownika i będą powiązane ze
stanowiskiem lub rodzajem pracy, o jaką będzie chciał się ubiegać użytkownik. Dzięki
takiemu rozwiązaniu kandydat nie będzie mógł się wcześniej przygotować do spotkania,
a pojawiające się pytania będą możliwie najbardziej zbliżone do tych faktycznie
prawdopodobnych podczas przeprowadzanej rozmowy.

ELEMENTY INNOWACJI:
W ramach innowacji użytkownikom udostępniona została kompletna innowacja, gotowa
do wykorzystania.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Skierowana jest do instytucji oraz osób wspierających proces kształcenia ustawicznego
osób dorosłych – odbiorców innowacji, takich jak np.:
• instytucje: firmy szkoleniowe, uczelnie, urzędy pracy, organizacje społeczne,
placówki kształcenia ustawicznego;
• osoby: rekruterzy, doradcy zawodowi, pracownicy urzędów pracy, trenerzy,
coachowie, nauczyciele, psycholodzy.
Skorzystać z nich mogą także bezpośrednio osoby myślące o zmianie pracy, odczuwające
lęk przed rozmową kwalifikacyjną lub chcące sprawdzić swoje umiejętności podczas
rozmowy o pracę.
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TYTUŁ INNOWACJI:

„wyGRAj przyszłość” – kształcenie ustawiczne kobiet w branży informatycznej
na zasadach gamifikacji i grywalizacji
INNOWATOR:
Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie

OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest metodyką nauczania programów dla osób dorosłych. Jest próbą
wypełnienia luki pomiędzy samokształceniem a kształceniem formalnym na rynku
i umożliwia nabywanie wiedzy opartej na zasadach gamifikacji i grywalizacji.
Ścieżka nabywania wiedzy i umiejętności wykorzystuje metodę zdobywania punktów
umożliwiających wykupienie stażu w wirtualnej firmie z branży IT.
Instalacja, uruchomienie i użytkowanie aplikacji są proste i intuicyjne dla osób, które na
co dzień używają smartfonów lub podobnych urządzeń. Autorzy ćwiczeń bardzo trafnie
dobrali treść pytań, dostosowując je do specyfiki poszczególnych stanowisk i znakomicie
odzwierciedlając rzeczywiste sytuacje rekrutacyjne.
Innowacja może być wykorzystywana w procesach rekrutacyjnych i outplacementowych,
wspierając np. bezrobotnych czy zwalniane osoby w poszukiwaniu pracy, ale również
pomagając w aktywizacji zawodowej ludzi biernie pozostających z różnych powodów poza
rynkiem pracy. Atrakcyjna forma aplikacji wykorzystująca VR zapewnia oryginalność tej
metodzie nauczania, ułatwia zapamiętanie treści i oswaja z nowoczesną technologią.
Dobrze dobrane pytania w scenkach skłaniają osoby poszukujące pracy do odpowiedniego
przygotowania się przed rozmowami kwalifikacyjnymi, ale także do refleksji na temat
własnych preferencji względem przyszłej pracy, umiejętności, mocnych stron.

ELEMENTY INNOWACJI:
Podręcznik metodyczny zawiera wszystkie niezbędne do wdrożenia innowacji
scenariusze, narzędzia i arkusze szkoleniowe:
• 4 moduły szkoleniowe;
• 2 scenariusze szkoleń;
• narzędzia do diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności, takich jak:
- arkusze oceny wiedzy uczestników testowych,
- arkusze samooceny odbiorców testowych,
- arkusze obserwacji odbiorców testowych,
- testy wiedzy uczestników testowych,
- arkusze samooceny uczestników testowych;
• narzędzia dydaktyczne;
• opis zastosowanych narzędzi do gamifikacji i grywalizacji.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Skierowana jest do kobiet, które chcą związać swoją aktywność zawodową z branżą IT.
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TYTUŁ INNOWACJI:

BIG WEBOWSKI – lojalnościowy program szkoleniowy z systemem
beneficjentów
INNOWATOR:
Ziemowit Pawluk

OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest narzędziem służącym rozbudzaniu motywacji u osób dorosłych do
zdobywania nowej i poszerzania posiadanej wiedzy. Ma ona na celu zachęcanie do nauki
i pogłębiania wiedzy, niezależnie od wieku, statusu, wykształcenia czy płci.
Przez formułę opartą na zabawie i grywalizacji pozwala użytkownikowi „sprawdzić się”
w procesie zdobywania wiedzy, bez ryzyka publicznej porażki, przed którą obawy
towarzyszą często osobom dorosłym, skutecznie hamując przed podjęciem nauki
w jakiejkolwiek formie stacjonarnej. Nagrody za dobrze rozwiązane zadanie czy quiz
stanowią dodatkową zachętę do podejmowania wyzwań.
Innowacyjność rozwiązania polega na:
• połączeniu nauki dorosłych z zabawą dla dorosłych;
• integracji zdobywania wiedzy z grywalizacją gratyfikowaną różnorodnymi
formami nagród, funkcjonalnością bliską platformom dotyczącym zakupów
grupowych;
• zaangażowaniu całych rodzin w zdobywanie wiedzy poprzez grywalizację – ze
względu na nagrody adresowane również do całych rodzin.
Proponowana innowacja ma charakter narzędzia CSR dla przedsiębiorstw – przyłączając
się do projektu BIG WEBOWSKI, firmy dostają atrakcyjne narzędzie kreowania swojego
wizerunku jako odpowiedzialnych społecznie – ponieważ stają się propagatorami wiedzy
i włączają się w edukację nieformalną.
Ciekawym aspektem innowacji jest wykorzystywanie tak zwanych Sponsorów – firm,
które aktywnie włączają się w działanie portalu, oferując nagrody użytkownikom.

ELEMENTY INNOWACJI:
•

•

portal BIG Webowski − w tym:
- oprogramowanie/aplikacja,
- instrukcja,
- procedura instalacji oprogramowania/aplikacji,
- opis parametrów serwera dedykowanego wraz z systemem operacyjnym,
- kody źródłowe;
zestawy quizów, testów, zagadek i pytań;
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•

treści edukacyjne umożliwiające podnoszenie wiedzy użytkowników
w następujących zakresach tematycznych:
- ekologia,
- ekonomia,
- IT i nowe technologie,
- język angielski,
- poprawna polszczyzna.
Innowacja została przygotowana tak, by użytkownik mógł w pełni z niej korzystać po
zalogowaniu się na stronę www.bigwebowski.pl

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Uniwersalny charakter innowacji przekłada się na możliwość skorzystania z niej przez
bardzo szeroką grupę użytkowników. Nie ma ograniczeń w zakresie stosowania innowacji
związanych z czynnikami społeczno-demograficznymi.
W zamyśle innowatora innowacja miała służyć głównie jako narzędzie motywujące dla
osób dorosłych, które miały problemy z podejmowaniem działań podnoszących ich wiedzę
i kwalifikacje w formie kursów, szkoleń itp. Jednak skorzystać z niej może każdy, kto czuje
taką potrzebę.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Załoga Przyszłości
INNOWATOR:
Katarzyna Nakielska-Pawluk

OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest portalem umożliwiającym w atrakcyjny, nieszablonowy sposób
podnoszenie swojej wiedzy. Łączy naukę z dobrą rozrywką, dlatego czerpie z doświadczeń
pedagogiki i andragogiki wyrażonych hasłem: BAWIĄC − UCZYĆ. W myśl tej idei
użytkownik może uczyć się zasad sprzedaży w oparciu o (g)rywalizację 2 drużyn, które
będą konkurować ze sobą w obsłudze klienta czy negocjacjach. Wyniki rywalizacji śledzą
i oceniają Asesorzy − eksperci z zakresu sprzedaży.
Na portalu dostępne są materiały szkoleniowe w atrakcyjnej formie filmów, nagrań,
modułów tematycznych.

ELEMENTY INNOWACJI:
•

•
•

6 kompletów treści edukacyjnych w następujących tematach:
- techniki sprzedaży i profesjonalna obsługa klienta,
- asortyment i magazynowanie,
- marketing sprzedaży,
- trudny klient i reklamacje,
- negocjacje handlowe,
- zamykanie sprzedaży i budowanie długotrwałych relacji z klientem;
12 zadań;
podręcznik wdrożenia innowacji.

Ponadto skorzystać można z portalu z innowacją, który jest dostępny pod adresem:
www.zalogaprzyszlosci.pl

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Użytkownikami innowacji są kobiety w wieku 45 lat i więcej oraz osoby w wieku 25–29 lat,
nieuczące się i niepracujące, nieposiadające również dłuższych doświadczeń zawodowych,
szukające pracy.
Z powodzeniem jednak z innowacji mogą skorzystać inne osoby i przedstawiciele innych
grup docelowych. Narzędzia zaproponowane przez innowatora są na tyle elastyczne, że
mogą być narzędziem wspomagającym dla innych użytkowników.
Ponadto portal Załoga Przyszłości może być wykorzystywany jako narzędzie uzupełniające
tradycyjne formy kształcenia.
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Może być również wykorzystywany przez pracodawców jako narzędzie rekrutacji i selekcji
– pozwalające na przeprowadzenie rekrutacji łączącej nabywanie wiedzy zawodowej
z dziedziny potrzebnej w firmie (np. sprzedaży, obsługi klienta, doradztwa etc.)
z elementami Assessment centre, co jest szczególnie istotne dla firm o dużej rotacji,
prowadzących liczne rekrutacje, nastawione również na osoby bez doświadczenia
zawodowego czy po przerwie w zatrudnieniu.
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TYTUŁ INNOWACJI:

ePR@LINKI.pl – świeża wiedza w przyjemnej formie online!
INNOWATOR:
NPK Nauka-Praca-Kariera Katarzyna Nakielska-Pawluk

OPIS INNOWACJI:
Innowacja została przygotowana jako narzędzie do samodzielnego użytkowania przez
odbiorców, ponieważ jest portalem zawierającym kompletne treści o charakterze
diagnostycznym i edukacyjnym.
Zawartość portalu stanowi informacje ważne dla kobiet wykonujących wolny zawód,
samozatrudnionych lub prowadzących mikroprzedsiębiorstwo oraz dla planujących
założenie mikroprzedsiębiorstwa lub samozatrudnienie czy pracę w charakterze
freelancera.
Pozwala im na efektywne przygotowanie się do nowych zadań i sprawnego łączenia pracy
zawodowej i kariery z życiem osobistym.
Korzyści z innowacji dla użytkowników:
• posiadanie atrakcyjnego narzędzia do edukacji w zakresie przedsiębiorczości
skorelowanej z praktyką w ramach IT;
• posiadanie atrakcyjnego narzędzia diagnostycznego do diagnozy kompetencji:
- twardych – zawodowych,
- edukacyjnych,
- społecznych,
- związanych ze spędzaniem czasu wolnego.

ELEMENTY INNOWACJI:
•

narzędzie diagnostyczne do diagnozy kompetencji w obszarach: zawodowym,
społecznym, edukacyjnym, hobbystycznym;
• zakładki edukacyjne (6 szt.) z treściami edukacyjnymi na temat:
- analizy biznesowej i finansów,
- analizy prawnej,
- promocji,
- sprzedaży,
- prowadzenia szkoleń, doradztwa i coachingu,
- IT i tworzenia kontentu;
• 12 filmów edukacyjnych;
• 12 artykułów edukacyjnych;
• 12 nagrań MP3 o charakterze edukacyjnym.
Wszystkie elementy innowacji są kompletne, gotowe do wykorzystania i implementacji
przez użytkowników.
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DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Przygotowana została z myślą o kobietach planujących założenie działalności
gospodarczej. Użytkownikami mogą być wszystkie podmioty prowadzące kształcenie
ustawiczne. Portal e-pralinki może być wykorzystywany przez te podmioty jako narzędzie
uzupełniające tradycyjne formy kształcenia.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Edukacyjna platforma e-medyczna – wysoka jakość szkoleń on-line dla branży
medycznej
INNOWATOR:
Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce „Fundacja
e-medycyna”

OPIS INNOWACJI:
Celem nadrzędnym innowacji jest wdrożenie nowego sposobu nauczania na medycznej
platformie e-learningowej oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu telemedycyny
i coachingu medycznego przez użytkowników.
Dzięki wdrożonej innowacji użytkownik ma szansę na zwiększenie swojej wiedzy
i umiejętności w zakresach: telemedycyny, telemonitoringu, telediagnostyki,
telekardiologii, telekonsultacji, telerehabilitacji, telenauczania, teleoperacji, teleopieki
oraz zagadnień z zakresu coachingu medycznego.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•

medyczna edukacyjna platforma e-learningowa;
specjalistyczne szkolenia medyczne w tematach:
- telemedycyna,
- telemonitoring,
- telediagnostyka,
- telekardiologia,
- telekonsultacje,
- telerehabilitacja,
- telenauczanie,
- teleoperacje,
- teleopieka,
- specjalistyczne
szkolenia
kompetencyjno-rozwojowe:
medyczny;
zawierające formy:
• wideo – 10 filmów;
• ćwiczeń interaktywnych – 10 ćwiczeń;
• zestawów pytań do e-learningu − 100 pytań;
• materiałów edukacyjnych do każdego działu;
• instrukcji administratora i użytkownika innowacji.

coaching

Udostępnione materiały umożliwiają wykorzystanie innowacji przez użytkowników
w pełnym zakresie.
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DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Ma ona bardzo hermetyczny charakter i skierowana jest do bardzo wyspecjalizowanej
grupy użytkowników. Innowator zakładał, że wykorzystywana będzie głównie przez takich
użytkowników jak: lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych, ratownicy, osoby,
które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, specjaliści medyczni, ratownicy, asystenci
itp. W ograniczonym zakresie mogą z niej również skorzystać inne osoby – na przykład
pacjenci.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Aplikacja webowa (dalej zwana też internetową) służąca do symulacji
i nabywania praktycznych umiejętności negocjacji warunków wynagrodzenia
INNOWATOR:
Self Training Sp. z o.o.

OPIS INNOWACJI:
Dzięki wdrożonej innowacji osoby bezrobotne uzyskują możliwość praktycznego
przećwiczenia trudnych i stresujących negocjacji warunków zatrudnienia podczas
rozmowy rekrutacyjnej, w środowisku idealnie odpowiadającym rzeczywistości oraz mają
możliwość wypracowania w sobie dobrych nawyków i mechanizmów, które podczas
prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej mogą przełożyć się na sukces w znalezieniu
zatrudnienia.
Innowacja pozwoli użytkownikom na poprawienie własnej samooceny i profesjonalne
podejście do negocjowania takich kwestii, jak wysokość wynagrodzenia, zakres
obowiązków, zasady wykonywania obowiązków, zmiany w strukturze zatrudnienia itp.
Ponadto pozwoli poznać nowoczesne metody scenariuszowe stosowane przy
przygotowywaniu się do negocjacji warunków zatrudnienia, zidentyfikować popełniane
przez siebie błędy w przygotowywaniu się do trudnych negocjacji płacowych, wypracować
nowe zachowania korzystne z perspektywy prezentacji swoich oczekiwań wobec
potencjalnego pracodawcy, zapoznać się z panującymi na rynku standardami negocjacji
warunków płacowych, poznać swoje pozytywne reakcje, jak i zahamowania w sytuacji
kontaktu z potencjalnym pracodawcą, opanować techniki właściwego zachowania
w czasie rozmowy rekrutacyjnej, zyskać wielokrotną możliwość przeanalizowania swoich
zachowań w różnych sytuacjach rozmów rekrutacyjnych (wnętrza, skład osobowy
i osobowościowy obecnych na rozmowie itp.), wielokrotnie przygotowywać się do
negocjacji warunków zatrudnienia i praktycznie przećwiczyć swoje zachowania, „oswoić
się” z realną sytuacją rekrutacyjną – również przez poznanie perspektywy procesu od
strony pracodawcy – co w konsekwencji znacznie podnosi pewność siebie i poczucie
wartości osoby korzystającej z tego narzędzia.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•

aplikacja webowa;
8 pełnych scenariuszy rozmów dotyczących negocjacji warunków płacowych
(4 scenariusze dla kandydatów, 4 scenariusze dla rekruterów);
pakiet materiałów − treści merytoryczne w formie dokumentów tekstowych
i prezentacji, takich jak:
- negocjacyjna linia przetargu,
- sposoby argumentacji w negocjacjach płacowych,
- umiejętne przeliczanie stawek płacowych.

Udostępnione materiały umożliwiają wykorzystanie innowacji przez użytkowników
w pełnym zakresie.
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DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Przeznaczona jest dla użytkowników, którzy:
• są osobami bezrobotnymi chcącymi podnieść swoje umiejętności związane
z negocjowaniem zatrudnienia;
• są osobami chcącymi zmienić pracę lub wynegocjować lepsze warunki finansowe
lub pozafinansowe na stanowisku, które już posiadają;
• osoby wchodzące na rynek pracy po dłuższej przerwie, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet.
Ponadto innowacja skierowana jest do:
• trenerów;
• firm szkoleniowych;
• pracowników urzędów pracy;
• pracowników ośrodków pomocy społecznej;
• pracowników innych organizacji zajmujących się przywracaniem osób
bezrobotnych na rynek pracy;
• pracowników organizacji o charakterze outplacementowym;
• pracowników
przedsiębiorstw
uczestniczących
w
programach
outplacementowych;
• pracowników uczelni wyższych;
• osób prowadzących zajęcia z negocjacji.
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TYTUŁ INNOWACJI:

CodersTrust Polska – modelowe
niepełnosprawnych z nauką i pracą

rozwiązanie

problemów

osób

INNOWATOR:
CodersTrust Polska

OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest platformą do nauki i pracy dostosowaną do osób z niepełnosprawnością:
• ruchową;
• wzrokową − z obniżoną sprawnością zmysłu wzrokowego.
W ramach innowacji użytkownicy mogą zdobyć wiedzę z zakresu języków programowania,
przystosowaną do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne. Innowacja zwiększa
szanse na pracę dla firm działających zdalnie lub na portalach freelancerskich, jak np.
Upwork. Wszystkie działania w ramach innowacji CodersTrust odbywać się mogą tylko
i wyłącznie za pośrednictwem sieci, co pozwoli na naukę bez barier. Użytkownik uczy się
w dowolnym momencie, gdyż platforma dostępna jest bez przerw, niezależnie od dnia
i godziny. Do korzystania z platformy potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu
oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, co stanowi
znaczne ograniczenie jej dostępności, ale jest wymogiem związanym ze specyfiką celu
innowacji.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•
•
•
•

•

platforma CodersTrust wraz z niezbędnymi do implementacji plikami;
instrukcja instalacji strony;
instrukcja obsługi platformy;
kurs;
Regulamin Korzystania z Platformy CodersTrust Polska;
narzędzie do profilowania:
- testy predyspozycji uczestników,
- instrukcje umożliwiające pomiar umiejętności i predyspozycji wraz
z odpowiednimi skalami oraz interpretacjami wyników profilu uczestnika;
podręcznik metodyczny dla mentorów, zawierający informacje o wymaganiach
dotyczących osób niepełnosprawnych oraz metod pracy z nimi z użyciem
nowoczesnych technologii.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Innowacja jest platformą do nauki i pracy dostosowaną do osób z niepełnosprawnością:
• ruchową;
• wzrokową − z obniżoną sprawnością zmysłu wzrokowego.
Dostępność do innowacji ogranicza konieczność znajomości języka angielskiego na
poziomie średnim.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Edukacja osób z niskimi kwalifikacjami do pracy w służbach finansowo-księgowych
INNOWATOR:
Marzena Rydzewska-Włodarczyk

OPIS INNOWACJI:
Innowacja opiera się na połączeniu kilku nowatorskich rozwiązań, jak: working by doing,
learning by doing, knowing by doing, e-learning oraz kilku innych. W wyniku tego
połączenia stworzona została innowacyjna metodyka szybkiego opanowania
wykonywania powtarzalnych czynności księgowych w wybranym oprogramowaniu.
Pozwoli ona na uzyskanie lub podniesienie kompetencji, łączenie pracy rotacyjnej,
podziału pracy, kształcenia przemiennego z nauką.
Innowacja stanowi model nauki przez doświadczenie zorientowanej na nabywanie
kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności w trakcie pracy wykonywanej w środowisku
osób wykwalifikowanych, pod okiem mentora (opiekuna).

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•

•
•
•

materiały do szkolenia wstępnego:
- materiały dla osób uczących się,
- materiały wstępne dla opiekunów (mentorów) osób uczących się;
kurs e-learningowy złożony z 5 modułów:
- Organizacja rachunkowości,
- Bilans otwarcia,
- Dokumentowanie operacji gospodarczych,
- Ewidencja operacji gospodarczych,
- Sprawozdawczość finansowa;
poradnik metodyczny dla odbiorców innowacji – użytkowników;
poradnik metodyczny dla mentorów;
dwa narzędzia doboru uczestników innowacji:
- narzędzia doboru odbiorców innowacji,
- narzędzia doboru mentorów.

Udostępnione elementy stanowią zintegrowaną całość i umożliwiają użytkownikom
właściwe wykorzystanie innowacji w praktyce.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Została przygotowana z myślą o osobach, firmach i instytucjach, które będą chciały
skorzystać z jej możliwości. Grupą docelową mogą być:
• organizacje zawodowe pracodawców;
• instytucje kształcenia ustawicznego osób dorosłych;
• firmy szkoleniowe;
• instytucje rynku pracy;
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•

przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych lub inne podmioty,
które zajmują się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów
rachunkowości lub posiadają zorganizowany dział finansowo-księgowy –
potencjalni pracodawcy odbiorców innowacji.

Użytkownikiem innowacji może być, ze względu na jej elastyczność i przeznaczenie, każdy,
kto chce podnieść swoją wiedzę i umiejętności w zakresie księgowości.

70

TYTUŁ INNOWACJI:

Dobry start – aplikacja do budowania marki zawodowej i zarządzania nią
INNOWATOR:
LMD.PL Banach, Niziński sp. J.

OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest programem merytorycznym połączonym z platformą informatyczną.
Narzędzia innowacji pomagają podnosić kompetencje osób dorosłych w zakresie
wykorzystania Internetu i dostępnych technologii informatycznych oraz ich
wykorzystywania do efektywnego budowania swojej pozycji na dynamicznie
zmieniającym się rynku pracy.
To nowatorskie połączenie tradycyjnego szkolenia prowadzonego przez trenera
z jednoczesną pracą ze specjalnym serwisem-oprogramowaniem dostępnym na
urządzeniach mobilnych uczestników. W praktyce uczestnicy szkoleń z jednej strony
otrzymują informacje od trenera omawiającego zagadnienia budowy marki osobistej
i zawodowej pracownika w Internecie i sposoby poszukiwania pracy, a z drugiej strony
uzyskują możliwość praktycznych ćwiczeń przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych –
w szczególności tych najpopularniejszych, czyli smartfonów, tabletów i laptopów.
Użytkownicy dowiedzą się, jak efektywnie budować swoją markę osobistą i zawodową na
rynku pracy, w tym:
• jak efektywnie poszukiwać pracy w Internecie;
• jak zbudować swój profil w Internecie, w tym w mediach społecznościowych;
• jak podnosić swoje kwalifikacje z pomocą wiedzy dostępnej online.

ELEMENTY INNOWACJI:
•

•
•
•

aplikacja Dobry start, a w niej:
- 2 testy,
- 1 ankieta,
- 1 quiz;
strona z serwisem obsługującym aplikację;
zintegrowany program szkolenia z marki osobistej i zawodowej;
instrukcja użytkownika – podręcznik.

Udostępnione materiały umożliwiają wykorzystanie innowacji przez użytkowników
w pełnym zakresie.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Przeznaczona jest głównie dla grup i osób defaworyzowanych na rynku pracy.
Opracowane narzędzia przygotowane były z myślą o osobach powracających na rynek
pracy, poszukujących pracy, a przede wszystkim o kobietach powracających do
aktywności zawodowej po okresie zajmowania się dziećmi. Ważną grupą docelową były
także osoby długotrwale bezrobotne.
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Użytkownikami innowacji mogą być:
• szkoły;
• uczelnie i ośrodki szkoleniowe;
• urzędy pracy;
• organizacje pozarządowe;
• administracja lokalna i centralna.
Szeroka grupa użytkowników powoduje, że innowacja jest bardzo uniwersalna.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Kształcenie przez doświadczenie – ecodesign w praktyce dla projektantów
i promotorów opakowań przyjaznych dla środowiska
INNOWATOR:
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest narzędziem szkoleniowym o nazwie Kształcenie przez doświadczenie
o projektowaniu opakowań dla podniesienia poziomu praktycznych umiejętności
w nowym obszarze ekoprojektowania pod kątem recyklingu (ecodesign) opakowań
trafiających na rynek polski, dla docelowej grupy projektantów i promotorów opakowań.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•

skrypt Jak projektować, żeby recyklingować?;
podręcznik Kształcenie przez doświadczenie − zawierający informacje na temat
metod dydaktycznych, środków dydaktycznych, 7 konspektów zajęć, w tym
6 konspektów o tematach:
- opakowania ze szkła,
- opakowania z tworzyw sztucznych,
- opakowania z papieru i tektury,
- opakowania z metali,
- opakowania z drewna,
- opakowania wielomateriałowe
oraz 1 konspekt o temacie:
- opakowania ze szkła, papieru i tworzyw sztucznych.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Jest specyficznym produktem przeznaczonym dla dość wąskiej i wyspecjalizowanej grupy
odbiorców i użytkowników. Mogą to być:
• firmy szkoleniowe;
• uczelnie wyższe, jeśli będą chciały włączyć tematykę ecodesignu do programu
swoich studiów, w tym podyplomowych;
• organizacje pozarządowe, które już dziś podejmują tematykę ecodesignu oraz
prowadzą szkolenia dla przedsiębiorców w celu podniesienia ich świadomości
ekologicznej;
• agencje marketingowe i firmy, które chcą rozszerzyć wiedzę swoich zespołów
projektowych.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Szkoła dorosłego człowieka – kooperatywna inteligencja poprzez pedagogikę
zabawy
INNOWATOR:
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Oddział Warszawski, Koło
Opole

OPIS INNOWACJI:
Innowacja edukacyjna, którą można w przyszłości włączyć w główny nurt praktyki i polityki
prospołecznej. Jest to nowy model i metody kształcenia pozaformalnego dla osób
dorosłych.
Innowacja Szkoła Dorosłego Człowieka wskazuje, jak stworzyć miejsce, w którym odbywać
się będą zajęcia w formie stacjonarnej o stałych godzinach i w stałym miejscu w ciągu dni
roboczych każdego tygodnia (jak w tradycyjnej szkole, aby korzystanie z niej było
naturalne i ułatwiło pozbywanie się stygmatyzacji przez osoby, które „siedzą w domu”
jako bezrobotne, samotne, odsunięte na margines).
Innowacja jest ciekawą formą powiązania ze sobą kształcenia formalnego i kształcenia
nieformalnego.

ELEMENTY INNOWACJI:
Podręcznik metodyczny składa się z trzech części ważnych w całościowym podejściu do
pracy z człowiekiem dorosłym:
• pierwsza część zawiera treści teoretyczne istotne w pracy z osobami dorosłymi,
dotyczące ich potrzeb, motywacji, znaczenia środowisk oraz zadań rozwojowych
koniecznych do zrealizowania na drodze rozwoju społecznego i osobistego:
- potrzeby osób dorosłych i znaczenie najbliższego środowiska w ich
realizacji,
- zadania rozwojowe okresu dorosłości i przeszkody w ich realizacji,
- edukacja i aktywizacja dorosłych: formy, zasady i metody pracy
z dorosłymi uczestnikami edukacji;
• druga część zawiera opracowanie metodyczne różnych form pracy animacyjnej,
aktywizującej oraz doradczej/terapeutycznej w pracy z dorosłym (bezrobotnym,
wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem, ze środowisk defaworyzowanych):
- rola animatora i funkcje animacji w pracy z osobami dorosłymi,
- metodyka pracy animacyjnej, aktywizującej oraz doradczej z dorosłym
(bezrobotnym, wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem,
ze środowisk defaworyzowanych);
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•

trzecia część zawiera propozycje konkretnych działań w poszczególnych,
specyficznych przypadkach − scenariusze zajęć − koncepcje pracy metodą
pedagogiki zabawy, warsztatów biograficznych, gier i treningów:
- scenariusze warsztatów biograficznych,
- scenariusze gier i zabaw integracyjnych – walka ze stereotypami
i wykluczeniem,
- scenariusze zajęć rozwijających kreatywność osobistą i kompetencje
społeczne.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Przeznaczona jest dla szerokiej grupy potencjalnych użytkowników. Mogą być nimi:
• domy kultury;
• organizacje pozarządowe;
• placówki zajmujące się przeciwdziałaniem marginalizacji.
Natomiast osobami, które bezpośrednio skorzystają z wdrożonej innowacji, będą:
• osoby ze środowisk dysfunkcyjnych i defaworyzowanych;
• osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Women's Personal Self-Esteem Coach – e-narzędzie do podnoszenia poczucia
własnej wartości kobiet
INNOWATOR:
Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k.

OPIS INNOWACJI:
To niewystępujące w obecnej chwili na polskim rynku rozwiązanie w zakresie wsparcia
edukacji ustawicznej dorosłych kobiet powyżej 25. roku życia. Innowacja pozwala
odbiorcom samodzielnie w prosty i rzetelny sposób zdiagnozować swój poziom poczucia
własnej wartości – kluczowej kompetencji wzrostowej, która ma decydujące znaczenie dla
ludzkich postaw, samopoczucia i działania w każdej sferze życia – istotnej zwłaszcza
w dalszej edukacji, formalnej i nieformalnej, oraz wykorzystywaniu w praktyce jej
efektów.
PSEC to aplikacja hybrydowa na urządzenia mobilne, która, korzystając
z zaawansowanych algorytmów neurokognitywistycznych, pełni rolę osobistego
wirtualnego coacha w zakresie podnoszenia i rozwijania poczucia własnej wartości
u kobiet. Algorytmy badań i doboru treści szkoleniowych oraz coachingowych zostały
dobrane specjalnie pod kątem grupy odbiorców – kobiet.
Aplikacja pomaga użytkowniczce poznać siebie i rozwijać postawy oraz umiejętności,
które gwarantują podniesienie poczucia własnej wartości.
Po zainstalowaniu aplikacji odbiorca ma możliwość przeprowadzenia interaktywnych
testów psychologicznych. W tej części cyklu działania aplikacji odbiorca wykonuje
polecenia aplikacji. Następnie po przedstawieniu wyników testów aplikacja proponuje
ścieżkę rozwoju dla wzmocnienia i podniesienia poziomu poczucia własnej wartości.
Stosuje przy tym opracowaną przez psychologa heurystyczną metodę doboru treści
szkoleniowych − teorię i praktyczne ćwiczenia podnoszące poczucie własnej wartości.
Treści i praktyczne ćwiczenia są dostarczane w postaci krótkich sesji wideo z nagranym
trenerem wyjaśniającym kluczowe kwestie szkoleniowe i objaśniającym sposób
przeprowadzenia ćwiczeń.
Po zakończeniu każdego tematu szkolenia następuje klasyczny test wiedzy. Jeśli wynik
testu jest pozytywny, następuje przejście do kolejnego tematu. Jeśli jest negatywny,
następuje jego powtórzenie. Częstość i kolejność powtórzeń optymalnie dobiera
aplikacja.
Po zakończeniu wszystkich tematów szkoleń przeznaczonych dla danej osoby
proponowane jest powtórzenie testów samooceny. W przypadku poprawy samooceny
aplikacja sugeruje dalsze kroki samorozwoju.
Nowe rozwiązanie PSEC w szybki i prosty sposób pomoże kobietom samodzielnie podnieść
poczucie własnej wartości, przełamać szkodliwe stereotypy, zwiększy efektywność
dalszego uczenia się oraz wykorzystywania nowo zdobytej wiedzy w praktyce, co
podniesie poziom świadomości i umiejętności kobiet w dalszym rozwoju zawodowym.
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ELEMENTY INNOWACJI:
Innowator przekazał produkt − Women’s Personal Self-Esteem Coach − aplikację
hybrydową na urządzenia mobilne − na nośniku zewnętrznym, który zawiera:
• aplikację mobilną;
• dokumentację administratora;
• dokumentację użytkownika;
• instrukcję instalacji.
Udostępnione elementy stanowią zintegrowaną całość i umożliwiają użytkownikom
właściwe wykorzystanie innowacji w praktyce.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Grupami docelowymi użytkowników przewidzianymi przez innowatora są:
• firmy/instytucje szkoleniowe;
• agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa
personalnego i poradnictwa zawodowego.
Odbiorcami narzędzia innowacyjnego są kobiety.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Your Job Passport – e-narzędzie do podnoszenia kompetencji przekrojowych
młodych pracowników
INNOWATOR:
BlitzProject Group Tomasz Byzia

OPIS INNOWACJI:
Innowacyjne, niewystępujące w obecnej chwili na polskim rynku rozwiązanie w zakresie
wsparcia edukacji ustawicznej młodych pracowników. Ma ono formę nowoczesnej
hybrydowej aplikacji mobilnej, dlatego można korzystać z jej pomocy w dowolnym
miejscu i czasie.
Innowacja pomaga użytkownikowi poznać siebie i rozwijać postawy oraz umiejętności,
które gwarantują podniesienie poziomu kompetencji przekrojowych oraz zwiększają
szanse na pozyskanie pracy lub rozwój w ramach obecnej pracy.
Proponuje ona użytkownikowi ścieżkę rozwoju dla wzmocnienia i podniesienia poziomu
kompetencji przekrojowych. Stosuje przy tym opracowaną przez psychologa heurystyczną
metodę doboru treści szkoleniowych − teorię i praktyczne ćwiczenia podnoszące
poszczególne kompetencje, przez co charakteryzuje się dużą skutecznością.
Innowacja skupia się na pięciu kompetencjach przekrojowych użytkownika. Są nimi:
• „Ja w pracy − efektywne osiąganie celów zawodowych” − rozwijanie kompetencji
w zakresie przedsiębiorczości i samoorganizacji;
• „Kreatywne metody rozwiązywania problemów” − rozwijanie kompetencji
heurystycznych, praktycznych technik i metod rozwiązywania problemów
w obrębie wyzwań zawodowych, umiejętności przekonywania i dyskusji;
• „Kompetencje interpersonalne, autoprezentacja i wystąpienia publiczne” −
rozwijanie umiejętności kontaktowania się z ludźmi, bycia komunikatywnym,
współpracy w grupie, a także rozwiązywania konfliktów międzyludzkich;
• „Kierowanie zespołem interdyscyplinarnym” − rozwijanie kompetencji
interpersonalnych w kontekście komunikacji interdyscyplinarnej, świadomości
roli i funkcji lidera, samodzielności w decyzjach, asertywności, procesu
grupowego i pracy zespołowej, ustalania celów i budowania hierarchii
postawionych przed zespołem zadań, egzekwowania i oceniania;
• „Praca projektowa” − rozwijanie kompetencji terminowej realizacji zadań,
planowania działań, ustalania harmonogramów i budżetowania zadaniowego,
praktycznej analizy ryzyka, umożliwiające zdobycie praktycznych umiejętności
poprowadzenia projektów.
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ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•
•
•

instrukcja użytkownika innowacji;
instrukcja odbiorcy innowacji;
testy psychologiczne;
szkolenie wideo;
aplikacja – możliwa do zainstalowania na trzy rożne typy nośników.

Udostępnione elementy stanowią zintegrowaną całość i umożliwiają użytkownikom
właściwe wykorzystanie innowacji w praktyce.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Grupę docelową użytkowników innowacji stanowią młodzi pracownicy z małych i średnich
firm, poszukujący możliwości efektywnego rozwoju swoich kompetencji przekrojowych
oczekiwanych przez pracodawców. Innowacja może być także wykorzystywana przez:
• firmy i instytucje szkoleniowe;
• agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy i doradztwa
zawodowego.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Action Learning – Innowacyjna metoda podnosząca kompetencje kadry
wyższego i średniego szczebla managerskiego
INNOWATOR:
HPR Group Sp. z o.o. SelectOne Sp.k.

OPIS INNOWACJI:
Innowację stanowi wewnętrzny model Action Learning pracy menedżera, pozwalający na
rozwiązywanie problemów w codziennej pracy związanej z zarządzaniem, z jednoczesną
nauką i rozwojem umiejętności przywódczych i zespołowych. Pozwala ona na skuteczne
podnoszenie kompetencji menedżerskich na stanowiskach średniego i wyższego szczebla.
Innowacja niweluje dygresje, sprowadza pracę grupy do konkretów ukierunkowanych na
sukces, uruchamia kreatywność członków grupy, poszerza perspektywy, usprawnia pracę
zespołu, a także umożliwia ćwiczenie umiejętności przywódczych i interpersonalnych
podczas codziennej pracy w zespole.
Praca nad realnymi problemami w rzeczywistej grupie stanowi mocniejsze
i efektywniejsze doświadczenie dla uczestników niż sytuacje ćwiczeniowe − generuje
większą odpowiedzialność i powoduje pogłębione uczenie się.

ELEMENTY INNOWACJI:
Innowacja została udostępniona w formie pakietu materiałów i produktów, w skład
którego wchodzą:
• manual wdrożeniowy;
• film instruktażowy;
• dokument pt. Action Learning − innowacyjna metoda podnosząca kompetencje
kadry wyższego i średniego szczebla menagerskiego – instrukcja.
Udostępnione elementy stanowią zintegrowaną całość i umożliwiają użytkownikom
właściwe wykorzystanie innowacji w praktyce.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Ma szeroki zakres potencjalnych użytkowników. Korzystać z niej mogą:
• firmy szkoleniowo-doradcze;
• trenerzy;
• coachowie prowadzący działalności gospodarcze;
• szkoły kształcące osoby dorosłe;
• uczelnie wyższe;
• pracodawcy z sektora MŚP;
• duże przedsiębiorstwa.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Mapy kompetencji jako innowacyjne narzędzie wspierające proces kształcenia
ustawicznego dorosłych
INNOWATOR:
Fundacja „Optium Pareto”

OPIS INNOWACJI:
Innowacja przyjęła formę nowego narzędzia – map argumentacyjnych rynku pracy
i kompetencji przyszłości, które mogą służyć do efektywnego kształcenia ustawicznego
i doradztwa zawodowego osób dorosłych.
Mapy argumentacyjne posiadają bardzo wysoki walor edukacyjny. Pozwalają
podejmować decyzje dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników innowacji.
Wytyczają własną, samodzielną ścieżkę rozwoju. Mapy przedstawiają w sposób przyjazny,
dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników, uporządkowaną wiedzę
doradców zawodowych i ekspertów, która ułatwia nabywanie odpowiednich kompetencji
i zdobywanie pracy. Przydatnych umiejętności można się nauczyć, czytając mapy
argumentacyjne, a także poszerzać te wiadomości w odesłaniach do darmowych kursów
i materiałów dostępnych w Internecie i innych zbiorach publicznych.

ELEMENTY INNOWACJI:
•
•
•

mapy argumentacyjne;
program szkoleniowy wraz z materiałami dodatkowymi;
instrukcja korzystania z innowacji.

Udostępnione elementy stanowią zintegrowaną całość i umożliwiają użytkownikom
właściwe wykorzystanie innowacji w praktyce.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Przeznaczona jest dla bardzo szerokiego grona użytkowników. Należą do niego między
innymi:
• osoby bezrobotne;
• osoby defaworyzowane na rynku pracy;
• osoby ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi;
• pracownicy instytucji rynku pracy;
• przedstawiciele instytucji kształcenia ustawicznego;
• pracodawcy.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Almanach anegdoty edukacyjnej – innowacyjna metoda kształtowania
kompetencji społecznych
INNOWATOR:
Henryk Rypiński

OPIS INNOWACJI:
Innowacja podnosi jakość kształcenia ustawicznego osób dorosłych w zakresie
kompetencji społecznych przez wyposażenie polskich edukatorów w narzędzie
dydaktyczne wykorzystujące anegdoty w procesie dydaktycznym.
Przyjęła ona formę podręcznika – przewodnika dla edukatorów. Na podręcznik składają
się następujące elementy:
• opis kompetencji społecznych wg autorskiego podziału;
• antologia anegdot skategoryzowanych wg poszczególnych grup kompetencji
społecznych (kluczowych);
• metodyka pracy z anegdotami;
• scenariusze szkoleń z wykorzystaniem anegdoty.
Innowacyjna metodyka wykorzystania anegdot w procesie edukacyjnym opiera się na
założeniu, że anegdoty są głównym narzędziem pracy edukatora, nie tylko tłem. W tej
metodzie anegdoty pełnią funkcje:
• zasadniczej części procesu edukacyjnego – jako źródło ćwiczeń i podstawy do
dyskusji, wymiany doświadczeń, nabywania wiedzy i zdobywania kompetencji;
• modulatora nastroju i energii w grupie;
• wprowadzania nowych lub trudnych tematów;
• osadzania uczestników w procesie „tu i teraz”.
Celem innowacji jest także zaproponowanie gotowych schematów postępowania, które
będą prowadzić od teoretycznego celu do osiągnięcia w praktyce konkretnego wzrostu
kompetencji społecznych.

ELEMENTY INNOWACJI:
Podręcznik zawiera następujące elementy:
• opis kompetencji społecznych;
• almanach – treści anegdot i historii wyselekcjonowanych ze źródeł oraz praktyki
własnej;
• opis metodologii pracy z anegdotą;
• scenariusze – 10 scenariuszy pracy nad kompetencjami społecznymi
z wykorzystaniem anegdoty. Każdy scenariusz będzie składał się m.in.
z następujących elementów:
- temat szkolenia,
- cel szkolenia,
- efekty uczenia się,
- narzędzia i metody edukacyjne, środki dydaktyczne,
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-

przebieg zajęć,
materiały merytoryczne,
ćwiczenia,
formy sprawdzenia wiedzy.

Podręcznik pozwala na wdrożenie innowacji przez użytkownika i zawiera wszelkie
niezbędne do tego celu informacje i materiały.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Została przygotowana z myślą o użytkownikach pochodzących z grup defaworyzowanych
na rynku pracy:
• kobietach;
• osobach bezrobotnych;
• osobach z niepełnosprawnością;
• osobach po 50. roku życia;
• osobach z wykształceniem co najwyżej średnim,
jak również do użytku:
• pracowników i pracodawców mikro- i małych przedsiębiorstw.
Ze względu jednak na wysoką uniwersalność wypracowanej innowacji może być ona
z powodzeniem wykorzystywana przez innych użytkowników – każdą osobę, która będzie
zainteresowana wdrożeniem innowacyjnej metody w swojej pracy.
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TYTUŁ INNOWACJI:

Stylowa edukacja – innowacyjny model samoorganizacji edukacyjnej grup osób
dorosłych połączonych tożsamym stylem życia
INNOWATOR:
Dorota Palicka

OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest modelem szkolenia dla grup społecznych – zarówno formalnych, jak
i nieformalnych – spójnych pod względem stylu życia. Model ten został opracowany tak,
aby pozwalał na pobudzanie potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych inicjowanych wewnątrz
grupy, oddolnie, bez ingerencji osób i grup trzecich.
Model samoorganizacji edukacyjnej grup oparty był na założeniu, że możliwe jest
wykorzystanie dla edukacji ustawicznej faktu istnienia grup tożsamych ze względu na styl
życia. Metoda bazuje na mechanizmach poczucia wspólnotowości związanej ze stylem
życia i wspólnymi problemami, z jakimi zmagają się na co dzień przedstawiciele grupy
docelowej, naturalnej potrzebie dzielenia się wiedzą, łączeniu procesu aktywizacji
edukacyjnej i uzupełnianiu luk kompetencyjnych, ze współpracą z grupą o charakterze
samopomocowym (grupą stowarzyszenia, klubu) i aktywnością na jej rzecz.

ELEMENTY INNOWACJI:
• Podręcznik Trenera Stylowa Edukacja;
• Poradnik Wdrożeniowy Stylowa Edukacja.
Powyższe opracowania zawierają także wszelkie potrzebne do pracy pomoce
i dokumenty, takie jak:
• narzędzie do diagnozy zapotrzebowania edukacyjnego;
• narzędzie do badania potencjału trenerskiego członków grupy;
• metodologię łączenia potencjałów z zapotrzebowaniem grupy;
• recenzję opracowanych narzędzi oraz metodologii łączenia potencjałów.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST INNOWACJA?
Użytkownikami mogą być wszystkie podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne, ale też
podmioty zrzeszające osoby ze względu na problem, jaki ich dotyczy, czy też pasje, jakie
ich łączą. Innowacja cechuje się bardzo wysokim poziomem dostępności.
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CZĘŚĆ III
INNOWACJE NA MEDAL
OPIS 4 INNOWACJI WYBRANYCH PRZEZ INKUBATOR
DO UPUBLICZNIENIA
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INNOWACJA:

Szkolenie Collective Intelligence metodą
innowacyjności polskich przedsiębiorstw

podniesienia

poziomu

OPIS INNOWACJI:
Innowacja pozwoliła na stworzenie i udostępnienie materiałów edukacyjnych
z zakresu wykorzystania kolektywnej inteligencji w praktyce do stymulowania
innowacyjności organizacji. Przygotowano i udostępniono kolejne narzędzia służące do organizacji
dyskusji i podejmowania zbiorowych decyzji z udziałem moderatora − DebateHub − oraz pozwalające
na jakościową analizę pozyskanych danych Collective Intelligence Dashboard. Kursy zostały
udostępnione w postaci e-learningu, obejmują trzy scenariusze szkoleniowe, materiały dla
szkoleniowców i omówienie wybranych zagadnień.
W ramach innowacji otrzymujemy:
• interaktywny, multimedialny przewodnik po kolektywnej inteligencji w innowacjach oraz
zestaw materiałów pomocniczych, które mogą być wykorzystane zarówno przez odbiorców
docelowych (uczących się), jak i prowadzących zajęcia (nauczycieli, szkoleniowców).
Przewodnik multimedialny zawiera m.in. prezentację założeń merytorycznych dotyczących
kolektywnej inteligencji, prezentację oprogramowania informatycznego wykorzystywanego
w innowacji, prezentację najważniejszych projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych
w dziedzinie kolektywnej inteligencji, prezentację grup docelowych, do których adresowane są
materiały projektowe, zestaw case studies prezentujących praktyczne wykorzystanie CI
w obszarze zainteresowań innowacji. Ponadto przygotowano zestaw testów, ankiet
ewaluacyjnych i innych narzędzi wspomagających prowadzenie zajęć;
• opis metodologii – zaprezentowano takie metody dydaktyczne, które będą sprzyjały
poszerzeniu kreatywności uczestników zajęć i przeorganizowanie sposobu ich działania
w grupie. Szczególnie istotne jest, aby uczestnicy mogli w trakcie zajęć swobodnie wymienić
swoje myśli i doświadczenia w zakresie problemów, które zostały wcześniej przygotowane
przez osoby prowadzące. Zestaw metod dostępny jest w ramach innowacji;
• możliwość e-learningu – w ramach innowacji przygotowano materiały e-learningowe
pozwalające na szybkie opanowanie realizacji procesów CI (prezentacje) oraz na
przygotowanie się do uczestnictwa w tych procesach;
• w innowacji dostosowano do potrzeb polskiego odbiorcy dostępne na zasadzie open source
oprogramowanie DebateHub. Pozwala ono użytkownikom na wykorzystanie do wdrażania
innowacji przez generowanie wątków dotyczących innowacji, dzielenie się ideami,
gromadzenie argumentów za i przeciw, głosowania oraz inne działania;
• w innowacji dostosowano do potrzeb polskiego odbiorcy dostępne na zasadzie open source
oprogramowanie Collective Intelligence Dashboard. Pozwala ono na wykorzystanie CI do
wdrażania innowacji przez monitorowanie, mierzenie i analizę procesu kolektywnej inteligencji
oraz nadanie mu kryteriów jakościowych;
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•

w innowacji udostępniono gotowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem metody. Są one
dedykowane wybranym grupom odbiorców. W ramach innowacji zostały udostępnione
następujące scenariusze:
- SCENARIUSZ NR 1 – dla MMP realizujących wdrożenie innowacji w swoim zespole,
- SCENARIUSZ NR 2 – dla MMP uczestniczących w zrzeszeniach branżowych, klastrach,
izbach gospodarczych,
- SCENARIUSZ NR 3 – dla MMP organizujących przedsięwzięcia na zasadach otwartych
innowacji.

WIĘCEJ O INNOWACJI NA STRONIE:
www.innowacje.zgd.com.pl/nasze-innowacje

REKOMENDACJE I OPINIE EKSPERTÓW:

Innowacja nie zastępuje przedsiębiorcom
korzystania z wiedzy zewnętrznych ekspertów.
Pozwala ona jednak firmom łatwiej, w oparciu
o zasoby wewnętrzne, generować innowacje
procesowe i produktowe.

Zwiększa zdolność przedsiębiorstw do
samodzielnej realizacji projektów
innowacyjnych. Dzięki opracowanym
narzędziom zwiększają się szanse
poszczególnych pracowników na dostęp do
wiedzy innych członków zespołu.

Zaletą innowacji jest niski
koszt finansowy.
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Innowacja to przewodnik, który pozwala na
monitorowanie, mierzenie i zrozumienie
procesu kolektywnej inteligencji oraz
nadanie mu kryteriów jakościowych.

Stosowanie innowacji pozwala na aktywizację
szerszej niż dotychczas grupy pracowników
w zakresie tworzenia innowacji i optymalizacji
procesów. Wprowadzenie oprogramowania
wspomagającego komunikacje pozwala
uporządkować dyskusję w zespołach, a także
zwiększyć szybkość podejmowania decyzji.

INNOWATOR:
Fundacja Instytut Aurea Libertas

Instytut Aurea Libertas to niezależny ośrodek, którego misją jest badanie i projektowanie rozwiązań
w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii w społeczeństwie (elektronicznej administracji,
kolektywnej inteligencji, crowdsourcingu, e-partycypacji, e-konsultacji), krzewienie przedsiębiorczości
i ducha republikańskiego, edukowanie i działania związane z dziedzictwem kulturowym
Rzeczpospolitej, tradycją polityczną i prawną. Instytut Aurea Libertas prowadzi działalność od 2009
roku. Jego siedzibą jest Kraków.
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INNOWACJA:

Metoda Planet – inteligentny system diagnozy profilu kompetencyjnego
w procesie wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych powyżej
25 roku życia, pracujących w mikro- i małych przedsiębiorstwach

OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest metodą służącą badaniu kompetencji pracowniczych. Ma ona
postać
bezpłatnej
aplikacji
webowej,
dostępnej
pod
adresem
www.metodaplanet.pl
Aplikacja pozwala na wszechstronną diagnozę (ocenę) pracowników w zakresie dziesięciu obszarów
kompetencyjnych, istotnych z perspektywy efektywności zawodowej. Są to:
• motywacja/automotywacja (Motus);
• podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania uczenia się (Scientia);
• inteligencja społeczna i emocjonalna (Cor);
• radzenie sobie ze stresem (Pavor);
• umiejętności organizacji pracy własnej i zarządzania projektami (Tempus);
• twórczość i innowacyjność (Ingeniosus);
• praca zespołowa (Turma);
• podejmowanie decyzji (Decisio);
• reagowanie na sytuacje trudne i konfliktowe (Conflictus);
• kompetencje komunikacyjne (Communicatio).
Każda z „planet” pozwala na przeprowadzenie krótkiego testu przez użytkownika i natychmiast daje
możliwość poznania wyników po jego zakończeniu.
Funkcjonowanie aplikacji opiera się na inteligentnym algorytmie, który indywidualizuje proces badania
(m.in. przez elastyczne dobieranie pytań w zależności od odpowiedzi udzielanych przez konkretną
osobę). Po zakończeniu badania aplikacja generuje raport, zawierający szczegółową charakterystykę
uzyskanych wyników. W ramach każdej kompetencji użytkownicy otrzymują wskazówki rozwojowe,
które stanowią wsparcie w procesie samokształcenia. Wyniki podawane są zarówno w czytelnej formie
graficznej, jako wykres, jak również w formie opisowej. Pokazują słabe i mocne strony w danym
obszarze, wskazują sposoby na poprawienie słabszych wyników, rozwijanie pożądanych kompetencji
lub ograniczania niepożądanych, wyznaczając propozycję kursów, szkoleń lub literatury branżowej.
Innowacja jest adresowana do mikro- i małych przedsiębiorców oraz ich pracowników powyżej 25.
roku życia, jednak może być wykorzystywana przez wszystkie osoby zainteresowane kształceniem
ustawicznym, które chcą poznać swoje możliwości, dokonać autoanalizy swoich kompetencji.

WIĘCEJ O INNOWACJI NA STRONIE:
www.innowacje.zgd.com.pl/nasze-innowacje
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REKOMENDACJE I OPINIE EKSPERTÓW:

Innowacja to połączenie diagnozy z możliwością
wspierania i monitorowania rozwoju każdego
pracownika. Dobre strony aplikacji to
wielokrotność użytkowania oraz to, że jest ona
bezpłatna; dodatkowo aplikacja pozwala na
poznanie przez pracowników własnego profilu
kompetencyjnego i bieżące monitorowanie;
aplikacja mierzy poziom kompetencji miękkich, tak
pożądanych dziś przez pracodawców.

Innowacja jest szybsza, tańsza oraz
łatwiejsza w stosowaniu niż tradycyjne
metody. Stosowanie innowacji pozwala
na szybką ocenę kompetencji
pracowników.

Innowacja dostarcza narzędzi, które
możliwe są do zastosowania przez osoby
bez przygotowania specjalistycznego.
Informacja o wyniku diagnozy wraz
z rekomendacjami jest przygotowywana
od razu po zakończeniu badania.
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Innowacja bardzo przydatna dla osób dorosłych
będących w procesie kształcenia ustawicznego.
Pozwala na świadome kierowanie i ulepszanie
własnego rozwoju zawodowego. Uniwersalna,
niewymagająca inwestycji finansowych.

Innowacja stanowi alternatywę dla
płatnych modeli badania poziomu
kompetencji pracowników.

Innowację z całą pewnością można
uznać za narzędzie przydatne,
a zarazem potrzebne w codziennym
funkcjonowaniu, zarówno dla
pracodawców, jak i pracowników.

INNOWATOR:
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group”
Remigiusz Koc

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” działa od 2009 roku. PSG to
sprawdzony zespół skupiający trenerów, psychologów, ekspertów z dziedziny mediów, marketingu,
kreowania wizerunku, socjologii. Specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych, doradczych
i prowadzeniu badań społeczno-marketingowych. Realizuje projekty dla organizacji komercyjnych oraz
instytucji publicznych. Założycielem i właścicielem Agencji jest dr Remigiusz Koc – absolwent
psychologii oraz politologii.
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INNOWACJA:

Trening rozmowy

OPIS INNOWACJI:
Polega na zastosowaniu nowego narzędzia – gry planszowej – do warsztatu dla
osób dorosłych „Szkoła dla rodziców” w celu podnoszenia kompetencji miękkich
osób korzystających z tej formy rozwijania umiejętności wychowawczych i komunikacji w rodzinie.
Innowacja wykorzystuje pomysł urozmaicenia warsztatów za pomocą gry planszowej Trening
rozmowy. Sama gra jest ciekawą formą przeniesienia szkoleń na planszę i próbą nauki osób dorosłych
przez zabawę.
Gra składa się z dwóch poziomów. Pierwszy z nich jest szkoleniowy i opiera się na zastosowaniu
specjalnych kart. Każda karta zawiera pytanie oraz trzy możliwe do udzielenia odpowiedzi. Prawdziwą
odpowiedzią jest jedna z podanych na karcie i jest ona oznaczona na jej rewersie tak, że uczestnik
zabawy (gracz) nie pozna jej przed udzieleniem odpowiedzi. Karty zostały przygotowane w dziewięciu
kolorach. Każdy z nich odpowiada za inny obszar komunikacji; dzięki temu za każdym razem, gdy gracz
korzysta z innowacyjnej metody szkoleniowej, ma szansę na pogłębianie swojej wiedzy. Uczy się
również, obserwując grę współgraczy. Pierwszy etap gry prowadzony powinien być przez moderatora
i odbywa się na zasadzie kolejnych tur, w których użytkownicy losują karty, udzielają odpowiedzi i toczy
się dyskusja, dlaczego dana właśnie odpowiedź jest właściwa. Ta swobodna wymiana myśli pod okiem
moderatora pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć kierujące emocjami zasady, radzić sobie
w sytuacjach trudnych, podejmować decyzje.
Na drugim poziomie korzysta się z innego zestawu kart, nadal jednak w dziewięciu kolorach,
przypisanych do odpowiednich emocji. Wykorzystuje się również inne elementy gry: planszę, pionki
i kostki. W tej formie szkolenia nie jest konieczny prowadzący działanie moderator. Karty drugiego
poziomu zawierają opis konkretnych sytuacji „z życia” oraz propozycje odpowiedzi, reakcji na nie.
Podobnie jak na poziomie pierwszym, na rewersie podana jest prawidłowa odpowiedź, ale
odpowiadający gracz poznaje ją dopiero po tym, jak sam udzieli odpowiedzi. Za udzielenie poprawnej
odpowiedzi gracz otrzymuje punkt. Gra się do określonej liczby punktów lub rund, tak aby gra nie
zmęczyła uczestników. Mimo że wyłania się zwycięzcę, to jednak każdy z użytkowników może czuć się
wygrany ze względu na uzyskaną wiedzę i analizę odpowiedzi udzielanych przez współgraczy.
Gracze mają możliwość wyboru poziomu gry – pierwszy lub drugi. Mogą ją dostosować do swoich
potrzeb oraz możliwości organizacyjnych czy personalnych. Każdy poziom gry daje również nieco inny
rodzaj doświadczenia. Na poziomie pierwszym gra opiera się w znacznej mierze na dyskusji
i komunikacji, wymianie poglądów. Na poziomie drugim, w którym nie uczestniczy moderator, gra
przyjmuje funkcję bardziej towarzyskiej z elementami dydaktycznymi, co też ma swoją wartość
merytoryczną.
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Gra jest przede wszystkim przygotowana z myślą o rodzicach lub opiekunach dzieci oraz planujących
znalezienie się w tej roli. Jest ona jednak na tyle uniwersalnym narzędziem, że również osoby
prowadzące formy rozwijania umiejętności komunikacyjnych, w tym szkołę dla rodziców, mogą uznać
ją za wartą wprowadzenia w swojej pracy z klientami.

WIĘCEJ O INNOWACJI NA STRONIE:
www.innowacje.zgd.com.pl/nasze-innowacje

REKOMENDACJE I OPINIE EKSPERTÓW:

Innowacja to bardzo ciekawa i przejrzysta propozycja
zastosowania gry planszowej w celu przekazania
i uczenia prawidłowej komunikacji. Dzięki niej
użytkownik może zapoznać się z różnymi obszarami
dobrej komunikacji, zagłębić się w relacje z innymi,
a także zrozumieć ich zachowania.

Innowacja powinna zostać upowszechniona
przede wszystkim wśród ośrodków
i instytucji, zajmujących się pomocą
rodzinom. […] Może służyć także jako
narzędzie pracy mediatorów rodzinnych,
kuratorów sądowych i społecznych.

Innowacja pomaga zrozumieć siebie,
poznać swoje zachowania, reakcje
na konkretne sytuacje życiowe,
pozwala odkryć w sobie empatię.
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Innowacja w dużym stopniu poprawia komunikację
interpersonalną, uważne słuchanie oraz świadome
komunikowanie międzyludzkie oraz z samymi sobą.
„Trening rozmowy” jest bardzo dobrym narzędziem
terapeutycznym. Forma gry planszowej jest bardzo
dobrym pomysłem.

Innowacja ma charakter uniwersalny – może być
wykorzystywana przez szerokie grono
odbiorców. Jest dedykowana rodzicom, którzy
mają problemy komunikacyjne ze swoimi
dziećmi.

Innowacja bardzo przydatna dla osób
dorosłych. Pozwala na świadome kierowanie
i ulepszanie własnych kompetencji
komunikacyjnych użytecznych w każdym
aspekcie funkcjonowania społecznego.

INNOWATOR:
Fundacja Rozwoju Lokalnego PROGRESSUS
Fundacja Rozwoju Lokalnego PROGRESSUS jest młodą, pozarządową organizacją nastawioną na
aktywizację i wspieranie społeczności lokalnych. Siedzibą Fundacji jest miasto Pyrzyce. Fundacja nie
ogranicza się jednak tylko do działań lokalnych, terenem jej działalności jest cała Polska.
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INNOWACJA:

Urząd w prostym stylu – dedykowany portal społecznościowy
z elementami grywalizacji dla pracowników administracji

OPIS INNOWACJI:
Dedykowany portal społecznościowy Urząd w prostym stylu z elementami
grywalizacji dla pracowników administracji to innowacyjne narzędzie do nauki
posługiwania się prostym i poprawnym stylem urzędowym. Innowacja jest metodą szkoleniową opartą
na grywalizacji z wykorzystaniem portalu społecznościowego, a nie typowego portalu
e-learningowego.
Dzięki przechodzeniu ośmiu kolejnych etapów użytkownik zyskuje nowe umiejętności, doskonali już
posiadane, pogłębia swoją wiedzę z zakresu kultury języka – i jego przejrzystości pod względem
komunikacyjnym. Użytkownik może rozwijać swoje umiejętności w formie interaktywnej gry.
Korzyści dla odbiorców:
1. Uzupełnienie deficytów kompetencyjnych urzędników w zakresie poprawności językowej,
kultury słowa, efektywnej komunikacji, prostego stylu.
2. Oszczędność czasu i nakładów finansowych – formuła dedykowanego portalu
społecznościowego z jednej strony przekazuje rzetelną wiedzę w przystępny sposób, z drugiej
zaś infrastruktura planowanej innowacji jest przyjazna dla urzędników i ergonomiczna.
3. Zwiększenie motywacji do samokształcenia – forma grywalizacji sprawia, że uczestnicy
angażują się z chęcią w zajęcia edukacyjne, które dotąd mogły być odbierane jako rutynowe
czy nudne.
4. Przyjemność samokształcenia, która wzmaga motywację do samorozwoju i zwiększa
samoocenę.
5. Integracja i budowanie wspólnoty wokół określonego celu rozwojowego – forma portalu
społecznościowego dodatkowo daje wiele innych funkcjonalności, spaja grupę docelową i daje
fundamenty do opracowania platformy wymiany poglądów.
Korzyści dla użytkowników:
1. Formuła innowacji motywuje do działania, inspiruje do nauki poprzez grywalizację.
2. Wprowadzenie ogólnodostępnej innowacyjnej formy samokształcenia ustawicznego i wzrost
efektywności edukacji dorosłych.
3. Elastyczność i powszechność innowacyjnego narzędzia edukacyjnego: portal będzie dostępny
na dowolnym urządzeniu przez 7 dni, 24h. Z portalu będzie można korzystać za pomocą
dowolnego urządzenia (laptop, tablet, smartfon) bez konieczności instalowania jakichkolwiek
programów (wystarczy nowa wersja przeglądarki WWW).
4. Propagowanie kształcenia umiejętności praktycznych, a nie wykładni i naukowych rozważań.
5. Uzupełnienie dotychczasowych inicjatyw z tego zakresu o innowacyjne narzędzie do
zdobywania praktycznych umiejętności.
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WIĘCEJ O INNOWACJI NA STRONIE:
www.innowacje.zgd.com.pl/nasze-innowacje

REKOMENDACJE I OPINIE EKSPERTÓW:

Innowacja daje możliwość doskonalenia się
i podnoszenia swojej wiedzy. Jest to
narzędzie z bogatym zakresem możliwości
powtórzeń różnorodnych zadań związanych
z pisaniem, co przyczynia się do
uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy.

Innowacja bardzo przydatna dla osób
dorosłych będących w procesie
kształcenia ustawicznego, pracujących
jako urzędnicy lub planujący nimi
zostać.

Innowacja jest uniwersalna i może być
stosowana przez inne grupy niż
urzędnicy – szczególnie: działy
administracyjne przedsiębiorstw
i organizacji pozarządowych.
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Innowacja zwraca uwagę i wskazuje
problemy związane ze zbytnią
biurokratyzacją języka urzędowego.
Innowacja kładzie nacisk na szkolenie
w zakresie używania w pismach urzędowych
języka poprawnego i zrozumiałego.

Innowacja dzięki formie bezpłatnie
dostępnego portalu internetowego
pozwala zaoszczędzić środki finansowe
oraz dopasować intensywność nauki do
indywidualnych potrzeb odbiorcy.

INNOWATOR:
Natalia Dąbrowska
Właścicielka Agencji Redakcyjnej Dobrze Napisane. Absolwentka językoznawczych studiów
doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i filologii polskiej o specjalizacji
dziennikarskiej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US. Specjalizuje się w redagowaniu i korekcie
tekstów, przygotowywaniu do druku publikacji książkowych i magazynów, pisaniu artykułów
branżowych, tworzeniu treści stron WWW i serwisów internetowych. Ponadto prowadzi szkolenia
z zakresu szeroko rozumianej kultury języka i tworzenia skutecznych tekstów użytkowych. Propaguje
poprawność językową jako ważny element profesjonalnego wizerunku firm i instytucji, ale także
aktywnie wspiera w tym obszarze kompetencji grupy wykluczone, jak np. byli skazani.
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