
Passio - Wyprawa na Marsa 
 

Wprowadzenie 

 Dobry pomysł to dopiero początek drogi do osiągnięcia sukcesu. Wybitne talenty, tak jak diamenty wymagają 
oszlifowania i odpowiedniej oprawy. Warsztaty "Passio - Wyprawa na Marsa" dla uczestników Konkursu E(x)plory 
służą wyposażeniu młodych, uzdolnionych ludzi w wiedzę i umiejętności pozwalające na stworzenie z niezwykłych  
i oryginalnych pomysłów, wartościowych projektów. 
 Założeniem jest maksymalne zaangażowanie uczniów w proces tworzenia pomysłów i przekuwania ich na 
projekty. 
 Pierwsza część warsztatów (dzień I) ma na celu zintegrowanie grupy, zbudowanie bezpiecznej relacji 
pomiędzy uczniami i trenerem prowadzącym oraz zdefiniowanie oczekiwań uczestników W tej części uczestnicy 
wykonują ćwiczenia pobudzające kreatywność oraz współpracę w grupie. Zdefiniowane zostaną też zasady  
i zawartość dobrego projektu. 
 W części drugiej (dzień II) każdy z uczestników zaprezentuje swój pomysł na forum grupy, oraz określone 
zostaną działania niezbędne do przygotowania projektów.  
 

Opis warsztatów 

 Fabułą warsztatów jest tytułowa "Wyprawa na Marsa". Organizator misji szuka najlepszych członków tej 
wyprawy. Osób uzdolnionych w bardzo różnych dziedzinach (technicznych i humanistycznych). Każdy z uczestników 
warsztatów poproszony zostanie o przygotowanie krótkiej (5-7 minut) prezentacji o sobie i o tym czym się pasjonuje 
("Dlaczego właśnie te umiejętności przydadzą się w tej wyprawie na Marsa?"). Prezentacje będą odbywać się 
drugiego dnia, aby uczestnicy mieli czas, po pierwszym dniu, na ich dopracowanie. Tydzień wcześniej, przed 
warsztatami, zostaną poproszeni (np. mailem) o przygotowanie takiej prezentacji.  
 Każdy uczestnik po swojej prezentacji otrzyma informację zwrotną z trzech źródeł: (1) od obserwatora 
(posiadającego szablon obserwacyjny), (2) od pozostałych uczestników warsztatów oraz (3) od trenera 
prowadzącego. Będzie to rozwojowa informacja zwrotna.  
 W podsumowaniu wspólnie wypracowana zostanie lista zasad tworzenia dobrego projektu innowacyjnego. 
Zdefiniowane będą też kompetencje niezbędne przy promowaniu projektu. Dodatkowo każdy z uczniów poproszony 
będzie o opisanie, własnych działań niezbędnych do przygotowania projektu na Regionalny Festiwal Naukowy 
E(x)plory 2017. 
 

Program warsztatów 
Dzień I 

10:00-10:30 Prezentacja programu E(x)plory 
10:30-12:00 Część I. Wprowadzenie do warsztatów 
12:00-12:30 Przerwa kawowa 
12:30-14:00 Część II. Kreatywne kruszenie schematów 
14:00-14:45 Przerwa obiadowa 
14:45-16:30 Część III. Czego możemy was nauczyć? 
 

Dzień II 

10:00-12:00 Część IV. Nasze prezentacje cz. I 
12:00-12:30 Przerwa kawowa 
12:30-14:00 Część V. Nasze prezentacje cz. II 
14:00-14:45 Przerwa obiadowa 
14:45-16:30 Część VI. Moje działania rozwojowe 


