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AGENDA: 

 
1. Co to jest Design Thinking? 

 
2. Design Thinking a motywacja do podejmowania 

aktywności edukacyjnej 



                             CZYM JEST DESIGN THINKING? 
 
 
Design Thinking (DT) – „myślenie projektowe”, metoda twórczego 
rozwiązywaniu problemów, tworzenia nowych produktów i 
wypracowywania innowacyjnych rozwiązań. 

 
 
  



     ZAŁOŻENIA DESIGN THINKING: 

-   koncentracja na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i 
nieuświadomionych potrzeb 

- interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu 
perspektyw 

- eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie 
prototypów i zbieranie feedbacku od użytkowników  



JAKIE EFEKTY DAJE DESIGN THINKING? 
 

-     rozwiązania są pożądane przez użytkowników 

- technologicznie wykonalne 

- ekonomicznie uzasadnione 



PRZYKŁAD 1: 

Otulacz dla niemowląt Embrance 



PRZYKŁAD 2: 
Szpital dziecięcy w Pittsburgu 



ETAPY (Schemat: Stanford Design Thinking Model) 



-   dogłębne poznania odbiorców – co myśli/czuje/ 
robi/słyszy/widzi?, „wchodzenie w ich buty”, 
poznawanie z różnych perspektyw (PERSONA) 

Techniki/narzędzia: wywiady, obserwacje, mapy 
empatii, mapa interesariuszy  

Case study: dziecko w wieku przedszkolnym i jego 
preferencje żywieniowe 

ETAP 1 – Dla kogo? 



-   synteza informacji zebranych podczas „empatii”,  

- definiowanie potrzeb, problemów – często tych 
nieuświadomionych! 

Techniki/narzędzia: formularz kluczowych spostrzeżeń 

Case study: 

- grupa A : pomysł na aktywne spędzanie czasu poprzez edukację i 
angażowanie wielu aktorów najbliższego środowiska dziecka w 
temacie zdrowego odżywiania 

      grupa B: inspiracja do zainteresowania się i spożywania zdrowej 
żywności) 

ETAP 2 – Po co? 



- Wygenerowanie jak największej liczby pomysłów   

Żeby mieć dobry pomysł musisz mieć wiele pomysłów 
(Linus Pauling) 

Techniki/narzędzia: burza mózgów 

Case study: 

Po zakończeniu generowania pomysłów na zdefiniowane potrzeby, 
każdy zespół wybrał trzy rozwiązania do dalszej pracy (na tym etapie 
łącznie wygenerowano ok. 100 pomysłów) 

ETAP 3 – Co? 



  

ETAP 4 – Jak? 

- „design doing not thinking” – wizualizacja pomysłu - 
szybko, tanio, wszyscy pracują i dobrze się bawią, 
gotowość do popełniania błędów 

Techniki/narzędzia: 

- rysowanie/klejenie/budowanie, scenki, storyboard 



  

ETAP 4 – Jak? 

 Case study: 

Grupa A: Gra terenowa z 
Kapitanem Marchewką 

Grupa B: Weekend ze 
Sprytnym Jasiem 



- prezentacja odbiorcom prototypów i zbieranie opinii 
(pytanie/ słuchanie/poprawianie, nie przekonywanie 
do rozwiązania) 

- ulepszanie, zmiana rozwiązania, aby opinie były 
pozytywne 

- etap ma charakter iteracyjny – powtarzanie, aż do 
uzyskania pożądanego efektu  

ETAP 5 – Czy? 



ETAP 5 – Czy? 

 Case study: 

2 proptotypowania i 2 
testowania zakończone 
ulepszaniem rozwiązanie 

 

 



WYPRACOWANE ROZWIĄZANIA Z 
WYKORZYSTANIEM DESIGN THINKING – CASE STUDY 

      Grupa A: Gra terenowa z Kapitanem Marchewką 

      Grupa B: Weekend ze Sprytnym Jasiem  Weekend z Zosią i Jasiem 

     Weekend z Zosią i Jasiem to zestaw zabaw/zadań edukacyjnych 
przeznaczonych do aktywnego spędzania czasu dzieci (wiek 
przedszkolny i wczesnoszkolny) i rodziców/dziadków/opiekunów. 

     Zabawa ma stanowić ma zachętę dla dzieci i ich najbliższych do 
spożywania żywności wysokiej jakości. 



DESIGN THINKING A MOTYWACJA DO AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ 

Wg. M. Knowles, główne zasady edukacji dorosłych, które wpływają na 
ich motywację: 

- dorośli muszą wiedzieć, dlaczego potrzebują się uczyć 

- dorośli chcą i potrzebują uczyć się przez doświadczenie 

- dorośli podchodzą do uczenia się jak do rozwiązywania problemów 

- dorośli uczą się najlepiej wtedy, gdy temat jest dla nich wartością 
bezpośrednią   



- z metodyki DT korzystają najbardziej innowacyjne fimy: Apple, 
Google, P&G 

- ponad 70% firm, które wdrożyły DT deklaruje pozytywny wpływ na 
pracę zespołową (zmotywowany, zaangażowany zespół) 

- 80% menedżerów uznaje, że to ważny trend 

- wysoka wdrażalność – aż 50% rozwiązań jest wykorzystywanych 

- firmy korzystające z DT uzyskują o ponad 200% lepsze wyniki 

           /źródło: Parts without a whole (…), 2015/ 

CZY WARTO WDRAŻAĆ DESIGN THINKING? 



Dziękuję za uwagę  


