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KREATYWNOŚci
MOŻNA się nauczyć
Z niektórymi umiejętnościami się rodzimy, ale większość
możemy nabyć w toku kształcenia. Niestety, niektóre są
zaniedbywane. Z współtwórczynią Creative Cracow,
Weroniką Adrian rozmawiała Diana Drobniak.

DIANA DROBNIAK: Co to jest Crative Cracow?
WERONIKA ADRIAN: Najogólniej można powiedzieć,
że jest to pomysł, idea, ściśle związana ze swoim powstaniem.
W takim razie jak powstał?
Wszystko zaczęło się w 2011 roku, gdy dostałam się do pilotażowej wersji Top500 Innovators,
dzięki któremu wyjechałam na dwa miesiące
na Uniwersytet Stanforda. Rok później wyjechała tam również Mirka Długosz. Program zakłada
nabycie przez polskich naukowców umiejętności pracy z biznesem, komercjalizacji badań
i przeniesienia najlepszych praktyk na polski
grunt. O dziwo, na miejscu przez cały pierwszy miesiąc miałam zajęcia z kreatywności,
innowacyjności, a nie z procedur czy metodologii pozyskiwania partnerów biznesowych do
swoich badań. Niektórym się to nie podobało.
A wykładowcy na kalifornijskim uniwersytecie
po prostu w taki sposób uczą studentów myślenia, przedsiębiorczości, filozofii podejścia
do problemu – który należy atakować z rozmachem, a nie zastanawiać się nad jego sensem.
Uczą amerykańskiego podejścia do życia?
Tak, a zwłaszcza „dolinokrzemowego”. Tam
non-stop powstają nowe firmy, których jakiś
procent upada. W Ameryce uczą studentów,
że ilość porażek jest równa ilości sukcesów.
A jeśli nie będziesz próbować, to owszem, nie
będzie porażek, ale nie będzie też sukcesów.
Panuje tam filozofia „OK to fail”. Wbrew pozorom inwestor bardziej zainteresuje się osobą,
która próbowała rozkręcić własną firmę, choć
w efekcie ona upadła niż osobą, która nigdy
tego nie robiła. Tam można nauczyć się, jak
porażkę przekuć w sukces. Podczas zajęć z
kreatywności (design thinking) ćwiczyliśmy
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podchodzenie do problemu w sposób kreatywny w zespole interdyscyplinarnym (np. biolog,
informatyk i robotyk). Mieliśmy za zadanie
stworzyć nowy przedmiot lub usługę wykorzystując wiedzę każdego z członków, a następnie
z plasteliny, patyków, karteczek itd. zbudować
prototyp naszego pomysłu w ramch szybkiego
prototypowania.
Czułaś, że przekroczyłaś granicę kreatywności w swojej głowie?
Zdecydowanie! Widać to chyba szczególnie
w tzw. burzy mózgów, gdy przekracza się pewną
granicę racjonalności i wymyśla się coś zupełnie szalonego, co często okazuje się strzałem
w dziesiątkę.

konstruowaliśmy budowle z makaronu.
Czy takie zajęcia powinny dotrzeć do większej liczby studentów?
Jeżeli tylko pilotażowe zajęcia na WEIiIB okażą
się sukcesem, myślę, że powinny być obowiązkowe dla każdego studenta w czasie studiów.
Kreatywność jest niezwykle ważna, a jest to cecha, którą możemy kształtować i rozwijać, jak
każdą inną umiejętność. Po drugie, mogłyby
nauczyć współpracy inżynierów oraz humanistów – obie grupy są przecież obecne na AGH.
Liczę zatem, że zajęcia z kreatywności będę
niedługo obowiązkowym przedmiotem na
I roku studiów. I dziękuję za rozmowę.

Wracając do Creative Cracow – jak powstało,
podejście drugie.
Z Mirką zdecydowałyśmy, że musimy coś wynieść z tego stażu i przenieść to na polski grunt.
Obie byłyśmy zachwycone stanfordzką szkołą
d.school – szkołą, gdzie uczą kreatywności.
Budynek wygląda jak połączenie przedszkola
z warsztatem. Postanowiłyśmy (wraz z czwórką
innych osób) pilotażowo zorganizować kreatywne śniadanie, na którym wypróbowałyśmy jedną z metod pobudzania kreatywności. Goście
bawili się świetnie, pytali o następne spotkanie.
Takie śniadania odbyły się już dwa w Krakowie.
Mogłyby odbywać się częścej, ale ogranicza nas
czas wolnego czasu.
Projekt próbujecie przeszczepić na AGH.
Tak, w ramach nowej specjalizacji Systemy
Inteligentne na WEAIiIB powstały „Warsztaty
kreatywności”, które prowadzę. Z informatykami spotykam się na ćwiczeniach i pobudzamy nasze głowy do myślenia. Ostatnio

Weronika Adrian - prowadząca warsztaty z kreatywności na WEIiIB
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