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Tworząc koncepcję oferty edukacyjnej WrOpenUp, oparliśmy się na raporcie The Future of 

Education and Skills 2030 przygotowanym przez Organisation for Economic Cooperation 

and Development (OECD). Nasz program ma na celu wyposażyć młodych ludzi w umiejętno-

ści, które uczynią ich gotowymi na wyzwania rynku pracy.

Podczas naszych warsztatów korzystaliśmy z dwóch różnych platform do edukacji online,

zapoznając uczniów z różnorodnymi narzędziami zdalnej współpracy. 

Umiejętności cyfrowe

Program

FUTURE LEADERS 2020

Dzięki współpracy międzysektorowej, w tym zaangażowaniu nauczycieli akademickich 

i wysoko wykwalifikowanych międzynarodowych wolontariuszy z wiodących światowych 

korporacji możemy połączyć: najnowocześniejszą metodologię z praktycznym doświadcze-

niem. Chcemy, aby PRZYSZLI LIDERZY, których WrOpenUp wspiera w procesie rozwoju, 

byli kompetentni, odpowiedzialni, empatyczni i otwarci na różnorodność. 

W 2021 roku, ze względu na zmieniające się środowisko, dostosowaliśmy nasz program 

nauczania do świata online, utrzymując nasze podstawowe wartości, takie jak otwartość, 

różnorodność i integracja, w centrum wartości  naszego programu.

W 2020 roku Fundacja WrOpenUp przeprowadziła warsztaty kompetencji międzykulturowych 

i myślenia projektowego dla młodzieży w wieku 13-18 lat oraz warsztat dla nauczycieli 

z myślenia projektowego.

Nauczanie online już na początku pandemii okazało się dla wielu nauczycieli wyzwaniem, 

dlatego  zdecydowaliśmy się ich wesprzeć nauczycieli, Dr. Oliwia Tarasewicz-Gryt, we współ-

pracy z organizacją wieszto.pl zaprojektowała i przeprowadziła praktyczne szkolenie z zakresu 

„zdalnej współpracy”, dostarczające narzędzi do prowadzenia ciekawych i angażujących zajęć.



To metoda, zwana inaczej „myśleniem projektowym”, pozwala zrozumieć potrzeby użytkowni-

ków i tworzyć innowacyjne rozwiązania. 

Podejście to wykorzystuje się m.in. w burzy mózgów dla rozwiązania problemów społecznych 

i wszystkich innych złożonych zagadnień. Myślenie projektowe pojawiło się  jako formalny kurs 

na renomowanych uczelniach, takich jak Stanford HPI School  of Design Thinking 

i Harvard University. 

Warsztaty CSI: Lab (Creative Skills for Innovation) pozwalają tworzyć rozwiązania, które są  

opracowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby, a nie idealistyczne założenia. Pomagają przejść 

od źle zdefiniowanych problemów do dobrze zaprojektowanych rozwiązań.  

Design thinking

Warsztaty prowadziło 36 międzynarodowych wolontariuszy, 

a wzięło w nich udział 79 uczniów. Dzięki zdalnej realizacji 

warsztatów - po raz pierwszy mogliśmy zaprosić studentów 

z takich krajów, jak Indie, Francja i Maroko, co uczyniło 

warsztaty bardziej inkluzywnymi i jednocześnie 

atrakcyjniejszymi dla wszystkich 

uczestników.
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Liczba uczniów

13 trenerów29 uczniów

26 nauczycieli

23 trenerów50 uczniów + 8 nauczycieli

Kompetencje międzykulturowe
24.10.2020 oraz 07.11.2020

Zdalna współpraca

Design Thinking
21.11.2020 oraz 12.12.2020

 79 uczniów36 międzynarodowych 
wolontariuszy
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Trening kompetencji międzykulturowej służy kształtowaniu lub wzmacnianiu postawy otwar-

tości wobec odmienności kulturowej,  rozwijaniu kulturowej wrażliwości, a także wskazaniu 

sposobów na twórcze wykorzystywanie  potencjału różnorodności. Można je także zastoso-

wać w przypadku każdej innej różnorodności, gdyż kształcą empatyczną i świadomą posta-

wę wobec każdej odmienności, także ze  względu na stopień sprawności, status społeczny, 

wiek itd.  

Trening kompetencji międzykulturowej

Po otrzymaniu informacji zwrotnych zarówno od studentów, jak i trenerów jesteśmy pewni, 

że nowa, internetowa edycja warsztatów WrOpenUp FUTURE LEADERS zakończyła się sukce-

sem, mimo że liczba studentów (w porównaniu z około 500 na rok przed pandemią) i zaangażo-

wanych wolontariuszy (w porównaniu ze średnią około 100 w ostatnich latach) była znacznie 

niższa.

Feedback

Chciałabym podziękować za wspaniałe warsztaty, w których mogłam uczestniczyć 

w ubiegły weekend. Dowiedziałam się wielu przydatnych informacji, dzięki których zrozu-

miałam czym jest myślenie projektowe. Warsztaty przebiegały w przyjaznej atmosferze, 

podobały mi się ćwiczenia praktyczne oraz teoria prowadzona przez trenerów. Trenerzy 

byli bardzo pomocni i zaangażowani we wszystkie działania, mogliśmy na nich polegać 

podczas zajęć. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła wziąć udział w innych warszta-

tach organizowanych przez Waszą organizację

Miałam przyjemność uczestniczyć w grudniowych warsztatach myślenia projektowego 

WrOpenUp. Zaczęliśmy od przedstawienia się wszystkich uczestników, co uważałem za 

fajne przełamanie lodów, a potem ruszyliśmy zgodnie z harmonogramem. Naszym celem 

było stworzenie i zaprojektowanie rozwiązania określonego problemu, który został nam 

przedstawiony. Podczas warsztatów zdobyłam cenną wiedzę na temat koncepcji myślenia 

projektowego, która w ostatnich latach stała się bardzo popularna i znajduje szerokie 

zastosowanie w wielu firmach i korporacjach. Z całą pewnością mogę powiedzieć, 

że wykorzystam informacje, których się nauczyłam i  bardzo się cieszę, że mogłem spędzić 

sobotni poranek z tak miłymi ludźmi. Trenerzy byli dobrze zorganizowani i widać było, że 

temat warsztatów to ich pasja. Dobra robota WrOpenUp! Na pewno wezmę udział ponow-

nie w przyszłości!

Nauczycielka LO 7 — Anna Zawistowska 

Uczeń — Maja Miszczak
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