
Patrz tam gdzie inni patrzą i zobacz to, czego inni zobaczyć nie potrafią. 
 

KREATYWNI w Prywatnej Szkole Podstawowej Academos  
 i Prywatnym Gimnazjum Akademickim im. F. Chopina w Krakowie. 

 
 Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży 
zorientowanym na kreatywne rozwiązywanie problemów. Działa w 42 krajach na sześciu kontynentach, 
48 stanach Ameryki Północnej oraz w Kanadyjskich prowincjach. Daje możliwość odkrywania i 
wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni. Jest też ekscytującą przygodą, dla tych 
którzy chcą rozwijać różne zdolności przydatne na całe życie. 
  DI bazuje na koncepcji myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego) zakładającego, że istnieje więcej 
niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca dzieci, młodzież i studentów do podejmowania 
procesu tworzenia - w oparciu o własne mocne strony, do zwiększania poczucia własnej wartości, 
przełamywania barier oraz odkrywania zdolności i talentów, z których zwykle nie zdawały sobie sprawy. 
  DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji, pracy 
zespołowej podczas rozwiązywania skomplikowanych wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, 

materiałami, pieniędzmi i pomysłami. Uczy także 
umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji. 
 Wyzwania "Na Już!" to dokładnie 
przemyślane i doskonale zaprojektowane zadania, 
łamigłówki, dające możliwość nieskończonej 
liczby rozwiązań. Sprawdzają umiejętność 
błyskawicznego myślenia, na zawołanie, tu i teraz. 
Uczą drużyny umiejętności mierzenia się z 
nieoczekiwanymi sytuacjami i pojawiającymi się 
przeszkodami. Wyzwania Na Już stymulują 
ogromne pokłady wyobraźni członków drużyny 
przez zaangażowanie ich do szybkiego i 
decyzyjnego rozwiązywania problemów. 
Najczęściej oznacza to działanie w niedoborze 
czasu, materiałów i dostępnej wiedzy. Drużyny 

ćwiczą rozwiązywanie tego rodzaju wyzwań przez cały rok, jednak ostateczne wyzwanie poznają dopiero na 
Finałach Ogólnopolskich, mierząc się z nim w obecności Ekspertów. 
 Wyzwania Drużynowe to zadania prezentowane na scenie w postaci krótkich, trwających od 5 do 8 
minut przedstawień. Stanowią one wyzwanie dla uczestników, poprzez celowe stymulowanie zmysłów, 
których używamy do nauki. Drużyny wykorzystują fizykę, inżynierię, matematykę, sztukę, technologię oraz 
talenty aktorskie, aby rozwiązać jednego z sześciu Wyzwań Drużynowych. Na stworzenie rozwiązania 
poświęcają od kilku tygodni do wielu miesięcy. Drużyny muszą odkrywać i eksperymentować, aby 
rozwiązać każdy z aspektów Wyzwania Drużynowego, a także przygotować przedstawienie sceniczne 
prezentujące to rozwiązanie.” [www.kreatywnosc.pl] 
  Jeśli jest coś, co odróżnia od siebie szkoły, to chyba najbardziej zajęcia pozalekcyjne. W naszych 
szkołach: Prywatnej Szkole Podstawowej Academos i Prywatnym Gimnazjum Akademickim im. F. 
Chopina w Krakowie - „inne” są zajęcia z kreatywności. Wyróżniają szkołę już od 7 lat. Zaczynaliśmy 
skromnie, ale hucznie: jedna drużyna po 7 miesiącach przygotowań wystąpiła na Ogólnopolskim Turnieju 
Kreatywności i zdobyła I miejsce w wyzwaniu konstrukcyjnym i możliwość reprezentowania Polski na 
Światowych Finałach. Udało się namówić rodziców i sponsorów i pojechaliśmy do Knoxville, TN, USA 
zdobywając 12. miejsce w świecie. Później były kolejne zwycięstwa i kolejne wyjazdy: Chiny, USA. W tym 
roku w zajęciach rozwijających kreatywność uczestniczy już 9 drużyn, to 52 uczniów, trenowanych przez 4 
nauczycieli – trenerów. 
 Czy kreatywności można się nauczyć? Na pewno można ją w sobie rozwijać. Tak jak nasi uczniowie 
na zajęciach. Od września do marca, co tydzień przez półtorej godziny ćwiczymy „myślenie na zawołanie”: 
Jak rozwiązać problem przy niedoborze czasu i braku dostatecznej ilości materiałów? Jak rozdzielić prace, 
aby wykonać zadanie szybko? Jak wykorzystać mocne strony każdego z uczestników? Oprócz tego typu 
ćwiczeń uczniowie wybierają jedno Wyzwanie Drużynowe spośród wyzwań: technicznego, naukowego, 



teatralnego, improwizacyjnego, konstrukcyjnego i społecznego. Nad tym zadaniem pracują w grupie, 
wybierając metody, sposoby rozwiązania, ucząc się współpracy, czasem kłócąc się okropnie, dochodzą do 
ostatnich wniosków i prezentują efekty swojej pracy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności w 
Otwocku. 
 „A o co chodzi w tej całej kreatywności? 
Czy widziałeś serial MacGyver? [Do MacGyvera podchodzi mały Jasio i prosi: „Naucz mnie jak 
skonstruować helikopter przy użyciu spinek do włosów!” „Dobrze. Masz cztery spinki do włosów?” „Nie, 
nie mam...” „Nie szkodzi, spinki do włosów można zrobić z zapałek!”] 
 A może oglądałeś film „Apollo 13” z Tomem Hanksem („Huston, we have a problem…”) Jak mawiają 
maluchy z Academosa: „Kreatywność to robienie czegoś z niczego”. Budowaliśmy akwedukt z papieru 
pakowego, wieżę ze słomek i rolek po papierze toaletowym, metrowy domek z pierników, jeżdżącą 
wanienkę, rurę z gazet i kleju, która utrzymała ponad 300 kg…”. 

 W tym roku nasi uczniowie pracowali nad 
wykrywaczem przedmiotów w zamkniętych pudełkach i 
urządzeniem transportującym wykryte przedmioty w 
odpowiednie miejsce. Wszystko prezentowane było w 
ośmiominutowym przedstawieniu o szalonym naukowce 
na wyspie Kerops. Inni badali środowiska ekstremalne i 
konstruowali sprzęt pozwalający w nich przetrwać: 
eliminator tlenu dla bakterii beztlenowych i modyfikator 
genów, tak aby drożdże mogły produkować śluz jak glisty 
ludzkie oraz maski tlenowe dla zdobywców 
ośmiotysięczników. Kolejna grupa zajęła się interpretacją 
sztuki i tworzeniem własnego dzieła. „Tryptyk z Boschem 
w tle” w wersji komiksowej z urządzeniem pokazującym 
napisy, wszystko w dodatku o  upadku muzyki... ufff. 
Dużym wyzwaniem dla dwóch drużyn było zbudowanie z 
drewna, kleju i żyłki niewielkiej struktury, która utrzyma 
obciążenie stojąc na śliskiej piramidzie. W czasie 
testowania w szkole struktury wytrzymały ponad 150 kg, 
na Olimpiadzie niestety trochę mniej. Niezwykle 
inspirująca okazała się improwizacja teatralna: połączyć 
mnicha Cystersa ze Średniowiecza z sąsiadami nie z tej 
planety, makijażem potwora i kreatorem mody, mając na 
przygotowanie występu tylko 5 minut – to jest sztuka! 
 Wszyscy uczniowie są zwycięzcami! Potrafili 

pracować razem, ścierać się, dogadywać, ratować w sytuacjach trudnych (Gdzie struktura? W hotelu...) 
Wszystkie występy były udane, pomysły nieziemskie. Z dziewięciu uczestniczących drużyn, 5 zostało 
nagrodzonych: I miejsce w wyzwaniu naukowym, 3 drugie miejsca w wyzwaniach: improwizacyjnym, 
konstrukcyjnym i technicznym oraz trzecie miejsce w wyzwaniu naukowym. Zwycięzcy mają prawo 
reprezentować Polskę na Światowych Finałach w USA, miejsca drugie zostały zaproszone na olimpiadę w 
Chinach. Pozostało tylko „kreatywnie” pozyskać fundusze na wyjazdy... . 
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1 Nauczycielka biologii w j.polskim i j.angielskim w Prywatnej Szkole Podstawowej Academos w Krakowie i Prywatnym 
Gimnazjum Akademickim im. F. Chopina w Krakowie z oddziałami dwujęzycznymi. W skład Prywatnego Akademickiego 
Centrum Kształcenia (PACK) wchodzi również VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami matury 
międzynarodowej. Szkoła mieści się przy ul.Karmelickiej 45 w Krakowie i realizuje liczne projekty edukacyjne w j.angielskim. 
Więcej informacji na stronie internetowej szkół: http://www.pack.edu.pl/.  


