20 | Droga do implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości

FLAGGSCHIFFPROJEKT
© Fotograf Paul Glaser, Görlitz - paulglaser.de

PROJEKT FLAGOWY

TRAILS – Mobilne Laboratoria
Innowacyjności i Usług

TRAILS – Mobile Innovationslabore
und -services

Polsko-saksoński region przygraniczny przechodzi radykalne zmiany – przemianom strukturalnym w gospodarce
towarzyszą dramatyczne zmiany demograficzne. Ważnym wyzwaniem w nadchodzących latach i dekadach jest
zaoferowanie młodym ludziom perspektywy w regionie.
Przyszłościowe sektory gospodarki i przedsiębiorstwa
będą mogły się najlepiej rozwijać i znajdą w regionie
odpowiednich wykwalifikowanych pracowników, jeżeli
przedsiębiorstwa, instytucje badawcze i placówki edukacyjne będą ze sobą współpracować i rozwijać możliwości
edukacyjne dostosowane do wymagań rynku.

Der sächsisch-polnische Grenzraum ist im Umbruch: Wirtschaftlicher Strukturwandel geht einher mit einschneidenden demografischen Entwicklungen. Eine wesentliche
Herausforderung der kommenden Jahre und Jahrzehnte
ist es, jungen Menschen eine Perspektive in der Region
zu bieten. Zukunftsfähige Wirtschaftszweige und Unternehmen werden sich dann am besten entwickeln und
geeignete Fachkräfte in der Region finden können, wenn
Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen
zusammenarbeiten und an den Anforderungen des Marktes
ausgerichtete Bildungsmöglichkeiten entwickeln.

Projekt TRAILS odpowiada na to wyzwanie poprzez transgraniczne podejście do uzupełniania krajobrazu edukacyjnego w obszarach innowacji i kreatywności, zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i miejsc pracy przyszłości.
Przynosi najnowsze metody nauczania i technologie bezpośrednio do lokalnych szkół i przygotowuje młodych ludzi
w regionie na przyszłość stawiającą wysokie wymagania
technologiczne, w której konieczny jest sposób myślenia
ukierunkowany na szukanie innowacyjnych rozwiązań.

TRAILS reagiert auf diese Herausforderung mit seinem
grenzübergreifenden Ansatz zur Ergänzung der Bildungslandschaft in den Themen Innovation und Kreativität,
Nachhaltigkeit, Unternehmertum und Arbeitsplatz der
Zukunft. Es bringt modernste Bildungsmethoden und
entsprechende Technik direkt an die Schulen vor Ort und
bereitet die jungen Menschen in der Region auf eine
Zukunft mit hohen technologischen Anforderungen vor, in
denen Denken in kreativen Lösungsansätzen gefordert ist.
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„Miasto Żytawa (Zittau) było gospodarzem jednego
z pierwszych transgranicznych wydarzeń w ramach
projektu TRAILS. Niemieccy i polscy uczniowie z dużym
zaangażowaniem wypracowywali innowacyjne pomysły na
przedsiębiorczość i z wielkim skupieniem je doskonalili. Jest
to podejście warte kontynuowania, ponieważ wzmacnia
krajobraz edukacyjny i gospodarkę naszego regionu.”
Thomas Zenker
Nadburmistrz Miasta Żytawa (Zittau)

Do tej pory odbyło się łącznie ponad 100 wydarzeń innowacyjnych w 32 miastach i gminach z udziałem 2.100
uczestników. W „laboratoriach innowacji” ćwiczy się,
jak można znaleźć nowe pomysły dotyczące produktów
i biznesu oraz jak można realizować obiecujące pomysły.
Wykorzystywane są przy tym formaty wydarzeń i oferty
edukacyjne dostosowane do specjalnych potrzeb szkół
i firm w regionie.
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Na szczególną uwagę zasługują wydarzenia transgraniczne, które umożliwiają polskim i niemieckim uczniom
wspólną pracę nad własnymi pomysłami biznesowymi
lub praktyczne wypróbowanie metod myślenia projektowego design thinking. TRAILS ma charakter prototypowy
dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań, ponieważ
łączy lokalne instytucje edukacyjne z dostawcami innowacji oraz lokalne przedsiębiorstwa z nowoczesną koncepcją i promuje bezpośrednią wymianę między młodymi
ludźmi i ich pomysłami.
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„Die Stadt Zittau war Gastgeberin einer
der ersten grenzüberschreitenden Veranstaltungen im Rahmen von TRAILS.
Dabei entwickelten deutsche und polnische Schüler mit viel
Engagement innovative unternehmerische Ideen und bearbeiteten diese konzentriert weiter. Dies ist ein Ansatz, den es
weiter zu verfolgen lohnt, denn er stärkt die Bildungslandschaft und die Wirtschaft in unserer Region.“
Thomas Zenker
Oberbürgermeister der Stadt Zittau

Bislang gab es in 32 Städten und Gemeinden über 100
Innovationsveranstaltungen mit 2.100 Teilnehmern. In
den „Innovationslaboren“ wird trainiert, wie neue Produkt- und Geschäftsideen gefunden und erfolgversprechende Ideen umgesetzt werden können. Dabei kommen Veranstaltungsformate und Bildungsangebote zum
Einsatz, die auf die besonderen Erfordernisse der Schulen
und Unternehmen in der Region zugeschnitten sind.
Besonders hervorzuheben sind grenzüberschreitende
Veranstaltungen, die deutsche und polnische Schüler
gemeinsam an eigenen Geschäftsideen arbeiten oder die
Methoden des Design Thinking praktisch erfahren lassen.
TRAILS hat Prototypen-Charakter für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum, weil es lokale Bildungsträger mit
Innovationsträgern und Unternehmen vor Ort mit einem
modernen Konzept verbindet und den direkten Austausch
zwischen jungen Menschen und ihren Ideen befördert.

