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Międzynarodowy Projekt Programu 
Twórczego Rozwiązywania  Problemów 

Destination Imagination –
Oczami Wyobraźni 

Tytuł projektu: Olimpiada Destination_Imagination

Dyplomowany trener drużyny: Wiktor Szwaja

Nazwy szkoły uczestniczącej  w projekcie: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w 

Sobótce.

Cel projektu:  

Celem Programu Destination Imagination (DI)  jest umożliwienie jego uczestnikom nauki i 

doświadczenia procesu twórczego – od wyobraźni do innowacji.

1. Rozwijanie kreatywności i myślenia krytycznego.

2. Nauka zastosowania metod i narzędzi twórczego myślenia i kreatywnego 

rozwiązywania problemów.

3. Kształcenie współpracy w grupie i umiejętności przywódczych.

4. Kształcenie skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz umiejętności 

prezentacji.

5. Kształcenie umiejętności rozpoznawania, używania i rozwijania różnorodnych 

własnych umiejętności i zdolności.

6. Wzmacnianie kompetencji, entuzjazmu i zaangażowania w rozwiązywanie 

praktycznych problemów, z którymi spotykamy się na co dzień.

7. Kształcenie samodzielności w działaniu i odpowiedzialności.

Realizacja projektu:

Uczniowie wraz z trenerem tworzą drużynę, w której znajdzie się maksymalnie 7 osób, 

minimalnie 4. W szkole utworzonych może zostać nawet kilka rywalizujących ze sobą drużyn. 

Wyzwania podzielone są na dwie kategorie: krótkofalowe (wykonywane od razu, bez dłuższego 

czasu na przygotowanie) oraz długofalowe (prowadzonych przez cały rok szkolny do pierwszych 
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dni maja, kiedy to rozpoczyna się międzynarodowe zmagania Destination Imagination we 

Wrocławiu).

Wyzwania „Na Już” i wyzwania długofalowe dzielą się na:

a) teatralne,

b) techniczne,

c) techniczno-teatralne,

d) komunikacyjne,

e) logiczne.

Szkoła otrzymuje bogate materiały ćwiczeniowe. Podług zawartych tam wskazówek trener 

przeprowadza ćwiczenia ze swoją drużyną.

Wyzwania Drużynowe dzielą się one na 6 rodzajów: 

a.) wyzwania techniczne,

b.) wyzwania naukowe,

c.) wyzwania konstrukcyjne,

d.) wyzwania teatralne,

e.) wyzwania społeczne.

Wszyscy nauczyciele zapoznają się z teczką wyzwań oraz literaturą przedmiotu. Priorytet 

stanowi rozwinięcie skrzydeł twórczych naszych wychowanków, ale walczymy także o rozwój 

twórczy nas wszystkich - musimy stać się jedną kreatywną drużyną.
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