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Niniejsza publikacja została opracowana wspólnie przez członków partnerstwa ARDENT.

“Informacje i poglądy przedstawione na tej stronie internetowej są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną opinię Unii Europejskiej. Instytucje i organy
Unii Europejskiej ani osoby działające w ich imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji tu zawartych."
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POZNA J NASZ ZESPÓŁ

ASSOCIATED PARTNERS

SPIS TREŚCI
W ramach naszego projektu ARDENT, realizowanego w ramach programu Erasmus+, pakiet edukacyjny dla społeczności
lokalnej dotyczący przedsiębiorczości na obszarach wiejskich został opracowany na podstawie wyników konsultacji wiejskich.
Akcelerator Przedsiębiorczości Wiejskiej jest dostosowany do tematów, które pojawiły się podczas konsultacji wiejskich.
Zidentyfikowane wyzwania zostały przedstawione w raporcie z analizy potrzeb, który powstał po konsultacjach wiejskich.
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SPIS TREŚCI
O TYM AKCELERATORZE
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s.28
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s.9

MODUŁ 4

s.73

SZYBKI HARMONOGRAM

s.10

MODUŁ 5

s.93
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s.103
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O tym
akceleratorz
e

Akcelerator
przedsiębiorczości
wiejskiej
to
program
szkoleniowy
mający
na
celu
przeszkolenie dorosłych słuchaczy w zakresie
opracowywania,
testowania
i
rozwijania
kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla
potrzeb społecznych i gospodarczych obszarów
wiejskich w ciągu kilku miesięcy.
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Metodologia
Wykorzystujemy wiedzę i narzędzia z zakresu
uczenia
się
w
społeczności
lokalnej,
problemowego
uczenia
się
i
myślenia
projektowego, aby w krótkim czasie przejść od
problemu do realizacji pomysłu.

PROBLEMOWE
UCZENIE SIĘ

MYŚLENIE
PROJEKTOWE

UCZENIE SIĘ OPATRTE
NA SPOŁECZNOŚCI
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Dorosłe osoby uczące się jako grupa docelowa
Według Komisji Europejskiej "dorosły" w kontekście szkolnictwa wyższego jest definiowany jako osoba w wieku 25 lat lub
starsza. Formalne kształcenie dorosłych odbywa się przede wszystkim w ramach systemu uniwersyteckiego i szkół zawodowych
(KE, 2018).
Mogą być heterogeniczne pod względem
pochodzenia/wykształcenia
Zazwyczaj w wieku 25-65 lat, mogą posiadać
formalne/nieformalne wykształcenie
Posiadają wewnętrzne zainteresowanie rozwojem
obszarów wiejskich i przedsiębiorczością

Mogą być w pewnym stopniu zatrudnieni,
ale wolimy angażować osoby niepracujące
i/lub NEET ((ang. not in employment, education or
training – osoby niepracujące i nieuczące się)

Mogą nie posiadać wiedzy/doświadczenia w zakresie
przedsiębiorczości

NARZĘDZIA
Stosując metody innowacji takie jak uczenie się oparte na społeczności, uczenie problemowe, myślenie projektowe i fazy
procesu innowacji, zdaliśmy sobie sprawę, że kluczem do przekształcenia pomysłu w realne rozwiązanie jest umiejętność
połączenia tych różnych podejść oraz udział uczestników z różnych środowisk.
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Wprowadzenie &
poznaj swój zespół
Poznaj swoje
wyzwania

Akcelerator
przedsiębiorczości
wiejskiej:

PODRÓŻ

Rozwiń swój
pomysł

Rozwiń swój
model
biznesowy

Skutecznie
przedstaw swoje
rozwiązanie
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MODUŁY SZKOLENIOWE
Moduł
1

9 – 10 : wprowadzenie
10- 12 : poznaj swój zespół

Harmonogram
szkoleń
Dla osiągnięcia najlepszych wyników możesz
zaplanować szkolenie na kilka tygodni i wybrać na
przykład jeden dzień w tygodniu

13 – 15 : exploracja problemu

Moduł
2

9 – 12 : szukanie rozwiazań
13 – 15 : opracowywanie rozwiązań

Moduł
3

9 – 12 : definicja modelu biznesowego
13 – 15 : tworzenie modelu
biznesowego

Moduł
4

9 – 12: zaprojektowanie prezentacji
14 – 15: ogólna ocena

NARZĘDZIA
Dla każdego z pięciu modułów Akceleratora Przedsiębiorczości Wiejskiej przewidziano kluczowe działania i cele dydaktyczne.
Każdy uczestnik ma pewien zakres elastyczności, jeśli chodzi o treść, długość i sposób realizacji każdego modułu. Akcelerator
przedsiębiorczości wiejskiej pomoże dorosłym osobom uczącym się zrozumieć specyfikę i potrzeby obszarów wiejskich, dla
których tworzone są rozwiązania, zidentyfikować możliwości wynikające z tych potrzeb i doprowadzić ich do innowacyjnych
rozwiązań.
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Akcelerator przedsiębiorczości wiejskiej: NARZĘDZIA
Poniżej znajduje się opis każdego z modułów. Każdy moduł
obejmuje przegląd celów i efektów uczenia się.
Narzędzia wykorzystywane w każdym z modułów zostały
opracowane w ramach projektu "Kreatywność i innowacyjność"
realizowanego przez Centrum Badań Marketingowych Science-toBusiness Uniwersytetu Nauk Stosowanych FH Münster.
https://en.fh-muenster.de/science-marketing/s2i-projects.php
Narzędzia są chronione prawem autorskim przez zespół projektu Kreatywność i Innowacja

Wprowadzenie & poznaj
swój zespół
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Cel
Celem tego modułu jest rozpoczęcie pracy w akceleratorze przedsiębiorczości wiejskiej. Spotkania
inauguracyjne zespołów są ważną częścią procesu przedsiębiorczości. Spotkania inauguracyjne
umożliwiają zespołowi sformułowanie i zrozumienie celów, misji i struktury projektu. Sformalizowane
spotkanie otwierające pomoże dorosłym osobom uczącym się zdefiniować misję, rezultaty, role i
obowiązki oraz czynniki sukcesu. Ponadto moderatorzy modułu przedstawią projekt ARDENT oraz
Akcelerator Przedsiębiorczości Wiejskiej.
W tym module dorośli słuchacze odpowiedzą na takie pytania, jak: "Dlaczego podejmujecie się
realizacji tego projektu? Jak zdefiniowalibyście sukces? Jakie są pierwsze pomysły na potencjalne
rozwiązania wyzwań społecznych i gospodarczych w regionach wiejskich?"

Efekty uczenia się
Na zakończenie tego modułu dorosłe osoby uczące się będą posiadać:
1. jasny przegląd projektu ARDENT, jego treści, wyników i struktury
2. jasny przegląd programu wiejski akcelerator przedsiębiorczości
3. zespół dopasowany pod względem celu, zadań i nadchodzących kluczowych działań związanych z
rozwiązywaniem problemów społecznych i gospodarczych w ich regionie

Moduł

01

PRZYKŁADY NARZĘDZI
Pomyśl o tych narzędziach jako o przewodniku, który krok po kroku prowadzi do uwolnienia kreatywności dorosłych osób
uczących się, stawiając wyzwanie, z którym się mierzą, w centrum ich przedsiębiorczej podróży, która służyć ma stworzeniu
nowych rozwiązań problemów gospodarczych i społecznych, z którymi borykają się społeczności wiejskie.
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7 NARZĘDZI NA SPOTKANIE INAUGURACYJNE

01
02
03
04

Zespołowe kanwy
Co jest w worku
Kim jesteśmy?
Dwie prawdy i jedno kłamstwo
Jedna wspólna rzecz

05 Piankowe wyzwanie
06 Zespołowy kwiat
07

ZESPOŁOWE KANWY (I)
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Musisz dowiedzieć się więcej o swoich kolegach z zespołu
→ Ustalcie w zespole, jak chcecie współpracować, dlaczego dobrze pasujecie do
30 - 40 minut

Wprowadzenie & poznaj
swój zespół
Wewnątrz albo na
zewnątrz
Początkujący

− Papier
− Długopis

wyzwania i dlaczego jesteście podekscytowani pracą nad nim
WYMAGANIA:
W każdej sytuacji dobry sposób na rozpoczęcie pracy zespołowej i aktywowanie ducha zespołu

PRZEBIEG:
1. Wydrukuj kanwy (Din A1).
2. Indywidualnie zapisz na karteczkach samoprzylepnych swoje pomysły dla każdego pola na
kanwie. Zacznij od CELÓW, a następnie przejdź do RÓL I UMIEJĘTNOŚCI, WARTOŚCI, ZASAD I
DZIAŁAŃ oraz ZAMIERZENIA.
3. Jeden po drugim podzielcie się swoimi pomysłami dla każdego pola. Następnie
przedyskutujcie, które aspekty chcecie uwzględnić w każdym z nich.
4. Zadbajcie, aby każdy mógł zabrać głos i ustalcie zgodnie co ma się znaleźć na kanwie.

ZESPOŁOWE KANWY (II)
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30 - 40 minut

Cele

Role i umiejętności

Indywidualnie: jakie są moje osobiste cele

Jak się nazywamy, jakie są nasze umiejętności, mocne strony?

Co chcemy osiągnąć jako zespół?
Jakie są nasze kluczowe cele, które są wykonalne, mierzalne i ograniczone w czasie?

Jaki zestaw ról pomógłby nam osiągnąć cel, do którego dążymy?

Wprowadzenie & poznaj
swój zespół
Wewnątrz albo na
zewnątrz

Zamierzenie

Wartości
Za czym się osobiście opowiadam / jakie są zasadnicze zasady,
którymi się kieruję?
Jakie wartości powinny stanowić rdzeń naszego zespołu?

Początkujący
Jako zespół: na jakich wartościach możemy się skupić i je realizować?

− Papier
− Długopis

Dlaczego w ogóle robimy to, co
robimy?

Zasady i działania które chcemy wprowadzić po tej sesji
W jaki sposób chcemy się komunikować i informować wszystkich
na bieżąco?
W jaki sposób wykonujemy i oceniamy nasze działania?
W jaki sposób podejmujemy decyzje?

CO JEST W WORKU?
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Musisz dowiedzieć się więcej o swoich kolegach z zespołu
→ Interesujący sposób na poznanie charakteru danej osoby i odkrycie podobieństw

w grupie
5 – 30 minut

Wprowadzenie & poznaj
swój zespół
Wewnątrz albo na
zewnątrz
Początkujący

− żadne

WYMAGANIA:
W każdej sytuacji jest to dobry sposób na zachęcenie do działania i podniesienie poziomu energii
w grupie.

PRZEBIEG:
1. Stwórz listę 10 rzeczy (7 zwykłych i 3 nietypowe), które mogą znajdować się w torbie
• Zwykłe rzeczy: np. czarny telefon komórkowy, butelka wody, opaska do włosów, balsam
do ust, laptop z co najmniej jedną naklejką, bilet na pociąg
• Rzeczy nietypowe: np. kamień ozdobny, klucz do szkieletu, kostka Rubika, świeca
2. Podziel uczestników na zespoły liczące od 3 do 6 osób, które mają zabrać swoje torby.
3. Następnie wywołuj po kolei losowo wybrane przedmioty. Członkowie zespołu, którzy mają
dany przedmiot w swoim worku, wyjmują go i wstają.
4. Za każdy zwykły przedmiot drużyna otrzymuje 1 punkt, za każdy nieznany przedmiot - 3
punkty.
5. Wygrywa ten zespół, który ma najwięcej punktów!

KIM JESTEŚMY? (I)
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Musisz dowiedzieć się więcej o swoich kolegach z zespołu
5 – 30 minut

Wprowadzenie &
poznaj swój zespół
Wewnątrz albo na
zewnątrz
Początkujący

− Wystarczająca
przestrzeń

→ Interesujący sposób na poznanie charakteru danej osoby i odkrycie podobieństw
w grupie
WYMAGANIA:
Wystarczająco dużo miejsca, aby utworzyć koło i poruszać się po nim
PRZEBIEG:
1. Ustaw uczestników w kręgu. W dalszej części uczestnicy wykonują polecenia
prowadzącego.
2. Wskazując na daną osobę, powinni odegrać jej polecenie. When pointing to a person,
they should act out the said instruction.
3. Instrukcje mogą brzmieć: "Modelka z Instagrama", "Słoń", „Galaretka", "Stokrotka". Opisy
znajdują się na następnym slajdzie.
4. Aby zapewnić odrobinę rywalizacji, uczestnicy, którzy popełnią błąd, mogą zostać
wyeliminowani z gry, aż zostanie tylko jeden.

KIM JESTEŚMY? (II)
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Musisz dowiedzieć się więcej o swoich kolegach z zespołu
5 – 30 minut

Wprowadzenie &
poznaj swój zespół
Wewnątrz albo na
zewnątrz
Początkujący

− Wystarczająca
przestrzeń

→ Interesujący sposób na poznanie charakteru danej osoby i odkrycie podobieństw
w grupie
INSTRUKCJE
Modelka z instagrama
Uczestnik powinien natychmiast udawać modelkę z Instagrama. Dwaj uczestnicy stojący obok modelki (jeden
po lewej, drugi po prawej stronie) wcielają się w rolę fotografów i naśladują gesty robienia zdjęć.
Słoń
Uczestnik udaje słonia, natychmiast wyrzucając przed siebie dwie ręce trzymane razem, co ma symbolizować
trąbę słonia. Dwaj uczestnicy obok niego tworzą koło z rąk i kładą je obok uczestnika, aby służyły jako "uszy"
słonia.
Galaretka
Uczestnik bez przerwy potrząsa swoim ciałem jak galaretką. Dwóch uczestników obok tworzy krąg wokół
uczestnika docelowego. Chodzi o to, aby utworzyć "pojemnik" wokół galaretki.
Stokrotka
Uczestnik oraz osoby znajdujące się obok niego powinny zastygnąć w bezruchu i w ogóle się nie ruszać.

DWIE PRAWDY I JEDNO KŁAMSTWO
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Idealne dla poznania się i budowania zespołu
20 – 30 minut

Wprowadzenie & poznaj
swój zespół
Wewnątrz albo na
zewnątrz
Początkujący

− Papier
− Długopis

→ Poprzez dodanie pewnych szczególnych faktów przy przedstawianiu się członków
zespołu, poznają się oni znacznie lepiej i zaczynają się ze sobą komunikować

WYMAGANIA:
Niezbyt dobre dla introwertyków
PRZEBIEG:
1. Każdy członek grupy zapisuje dwa fakty i jedno kłamstwo na swój temat, nie mówiąc
nikomu, które z nich jest które.
2. Po kolei członkowie zespołu są proszeni o przedstawienie się i podzielenie się w grupie
swoimi 3 faktami.
3. Członkowie zespołu głosują lub omawiają swoje przypuszczenia co do kłamstwa.

JEDNA WSPÓLNA RZECZ
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Idealne dla poznania się i budowania zespołu
20 – 40 minut

Wprowadzenie & poznaj
swój zespół
Wewnątrz albo na
zewnątrz
Początkujący
− Papier
− Długopis
− Wystarczająca
przestrzeń

→ Poruszając się po sali, przedstawiając się sobie nawzajem i znajdując wspólne
tematy, zespół staje się bardziej aktywny i zgrany
WYMAGANIA:
Czas trwania zależy w dużej mierze od liczby członków zespołu
PRZEBIEG:
1. Rozdaj wszystkim członkom grupy kartki papieru, na których są wypisane imiona
wszystkich członków grupy.
2. Wszyscy członkowie grupy poruszają się po sali, szukając partnera.
3. Przedstaw się partnerowi i spróbuj określić jedną rzecz, która was łączy, a następnie zapisz
ją obok imienia tej osoby na kartce.
4. Powtarzaj tę czynność, aż znajdziesz jedną wspólną rzecz z każdym członkiem grupy.
Żadna wspólna rzecz nie może powtarzać się.

PIANKOWE WYZWANIE (I)

26

Idealne dla aktywowania mózgu i do pracy w zespole
15 minut

Wprowadzenie & poznaj
swój zespół
Wewnątrz albo na
zewnątrz
Początkujący
−
−
−
−

Spaghetti
Taśma
Sznurek
Pianki

→ Drużyna ma do dyspozycji kilka przedmiotów, z których ma zbudować wieżę,
która powinna być jak najwyższa
WYMAGANIA:
Wyznaczenie jasnego celu sesji
PRZEBIEG:
1. Zespół otrzymuje 20 kawałków spaghetti, 1 metr taśmy, 1 metr sznurka i pianki.
2. Zespół ma 9 minut na zbudowanie z tych materiałów wolnostojącej wieży. Pianki należy
przykleić lub umieścić na szczycie wieży. Wieża musi udźwignąć pianki tak, aby się nie
zawaliła.
3. Drużyna, która zbuduje najwyższą wieżę, wygrywa grę.

PIANKOWE WYZWANIE (II)
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Idealne dla aktywowania mózgu i do pracy w zespole
→ Drużyna ma do dyspozycji kilka przedmiotów, z których ma zbudować wieżę,
15 minut

która powinna być jak najwyższa

Wprowadzenie & poznaj
swój zespół
Wewnątrz albo na
zewnątrz

9 minut

Początkujący
−
−
−
−

Spaghetti
Taśma
Sznurek
Pianki

20 kawałków
spaghetti

1 metr
taśmy

1 metr
sznurka

ZESPOŁOWY KWIAT (I)
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Musisz dowiedzieć się więcej o swoich kolegach z zespołu
30 – 40 minut

Wprowadzenie & poznaj
swój zespół
Wewnątrz albo na
zewnątrz
Początkujący

− Tablica Miro
− arkusz

→ Interesujący sposób na poznanie charakteru danej osoby i odkrycie podobieństw
w grupie
WYMAGANIA:
Bardzo dobry sposób na pierwszą rozmowę w grupie

PRZEBIEG:
1. Przed spotkaniem online każda osoba powinna zebrać 10 informacji o sobie (cechy charakteru,
hobby, zainteresowania, codzienne czynności itd.) i zapisać je na małych karteczkach na tablicy Miro.
2. Ustalcie datę spotkania online i załadujcie arkusz do tablicy.
3. Podczas spotkania: Każdej osobie zostanie przydzielony jeden liść kwiatu (część żółta). Jedna osoba
zaczyna i zapisuje na karteczkach post-it to, co zebrała o sobie. Jeśli ktoś inny podzieli się jakąś cechą
/ zainteresowaniem / hobby itp., ten członek zespołu może od razu to powiedzieć. Każdy może też
zadawać pytania. Kiedy pierwsza osoba skończy, następna kontynuuje.
4. Te aspekty, które są wspólne dla wszystkich, należy zebrać w niebieskiej części pośrodku. Wszystkie
inne rzeczy należy umieścić w liściu danej osoby (żółty).
5. Na koniec, na podstawie rozmowy i wspólnych cech, ustalcie nazwę grupy.

ZESPOŁOWY KWIAT (II)
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Musisz dowiedzieć się więcej o swoich kolegach z zespołu
30 – 40 minut

→ Interesujący sposób na poznanie charakteru danej osoby i odkrycie podobieństw
w grupie
Nazwa grupy: Ognisko

Wprowadzenie & poznaj
swój zespół

azjatyckie jedzenie
kawa
moda

Wewnątrz albo na
zewnątrz
Początkujący

piłka nożna
lubi
podróżować
lubi ciepłe,
muzyka
letnie
wieczory
sport
seriale
konie
osoba pracująca
na zewnątrz
czekolada

− Tablica Miro
− arkusz

filmy

*Dostępny jest podstawowy arkusz ćwiczeń,
ale można też stworzyć własny.

zakupy
czytanie książek

*Ten arkusz pracy został zaprojektowany przez
zespół zgodnie z jego nazwą. Możesz to
zrobić, ale nie jest to obowiązkowe.

Poznaj swoje wyzwanie
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Cel
Podczas modułu eksploracji problemu dorosłe osoby uczące się rozpoczną badanie wyzwań
przedstawionych podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego analizy potrzeb. Zaczną zbierać
informacje, by lepiej zrozumieć problem, a także przyjrzą się różnym perspektywom i zidentyfikują
podstawowe potrzeby związanych z nim interesariuszy, by zaangażować się w rzeczywisty problem
leżący u jego podstaw.
W tym module dorosłe osoby uczące się odpowiedzą na takie pytania, jak: "Czy mamy wystarczającą
wiedzę o problemie, interesariuszach, rynku, czynnikach otaczających itp.?"; "Czy uwzględniliśmy
perspektywy wszystkich interesariuszy?"; "Czy ostateczne zdefiniowanie problemu jest jasne dla
członków grupy?"; Debriefing: Czy zidentyfikowanie problemu zostało skonfrontowane z członkami
rady wiejskiej?".

Efekty uczenia się
Po zakończeniu tego modułu dorosłe osoby uczące się będą miały:
1. Wyzwanie, które warto rozwiązać
2. Wystarczającą wiedzę o docelowych użytkownikach, interesariuszach, rynku, czynnikach otaczających
itp.

3. Wyzwanie do rozwiązania, które zostanie zweryfikowane przez członków rady wiejskiej.

Moduł

02

PRZYKŁADY NARZĘDZI
Pomyśl o tych narzędziach jako o przewodniku krok po kroku wyzwalającym kreatywność dorosłych osób uczących się,
stawiając wyzwanie, z którym się mierzą, w centrum ich przedsiębiorczej podróży, która służyć ma stworzeniu nowych
rozwiązań problemów gospodarczych i społecznych, z którymi borykają się społeczności wiejskie.
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8 NARZĘDZI DO POZNANIA WYZWANIA

01
02
03
04
05
06
07
08

Mapa myśli
5W1H
Kanwa wymiaru problemu

Przeformułowanie problemu
Trafienia lub kropki
Mapa empatii

Podróż klienta
Deklaracje wyników

MAPA MYŚLI (I)
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30 - 40 minut

Konieczność podejścia do złożonego wyzwania
→ Przedstawienie różnych myśli członków grupy na temat złożonego problemu w
celu zebrania i uporządkowania spostrzeżeń oraz zbadania kontekstu

Poznaj swoje wyzwanie

WYMAGANIA:
Jasne określenie problemu

Wewnątrz

PRZEBIEG:
1. Na środku tablicy Miro zapisz problem, który wymaga wyjaśnienia.
2. Każdy członek grupy używa długopisu lub markera i zaczyna notować myśli lub pomysły
dotyczące zapisanego problemu. Myśli te należy zapisać w formie struktury drzewa, łącząc
powiązane ze sobą słowa.
3. Przeczytaj myśli innych, aby znaleźć nowe myśli lub pomysły

Początkujący

− Papier
− Długopis
− Tablica Miro

ZASADY:
Zakaz rozmawiania lub patrzenia na telefon podczas tworzenia mapy myśli

MIND MAPPING (II)
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30 - 40 minut

Konieczność podejścia do złożonego wyzwania
→ Przedstawienie różnych myśli członków grupy na temat złożonego problemu w
celu zebrania i uporządkowania spostrzeżeń oraz zbadania kontekstu
Uzyskanie poglądu co może zostać poprawione

Poznaj swoje wyzwanie

2 cele
Podniesienie ratingu aplikacji
Dostarczenie feedbacku
gadatliwy
Rodzaj
użytkowników

wymagający

negatywne opinie

małomówny
Prowadzi do
niezbędne

Co?

Wewnątrz

Znaleźć odpowiedni czas na feedback

funkcja feedbacku

Integralna część aplikacji

ostrożność przy stosowaniu strategii wyskakujących okienek
nie pytaj zbyt często/natychmiast

Początkujący

wysyłanie informacji zwrotnych wbudowane w aplikację

wyskakujące
okienka

Uzyskanie feedbacku
o aplikacji mobilnej

często ignorowane

podnoszą rating aplikacji
przeszkadzają w korzystaniu
Idealne do
społeczne

− Papier
− Długopis
− Tablica Miro

Jak?

zintegrowane formularze odpowiedzi
zwrotnej

wiadomości
randkowanie

natychmiastowe przesyłanie
wiadomości

mniej opinii z 1 gwiazdką

ankiety

wykonał zamierzone działanie w twojej aplikacji

Kiedy?

dość lojalny
aplikacja uruchomiona 10 razy/3 dni

Aplikacja zawierająca
informację zwrotną

5W1H (I)
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30 - 40 minut

Poznaj swoje wyzwanie

Potrzebujesz więcej informacji na temat wyzwania
→Odpowiadanie na istotne pytania dotyczące problemu, aby uzyskać bardziej
szczegółowy kontekst
WYMAGANIA:
Posiadanie złożonego problemu; szczególnie przydatne w przypadku problemów społecznych i
socjalnych, a nie technicznych

Wewnątrz

Średniozaawansowany

− Papier
− Długopis
− Tablica Miro

PRZEBIEG:
1. Zapisz na tablicy lub flipcharcie istotne pytania związane z zaimkami pytającymi (Co? Kiedy?
Dlaczego? Gdzie? Kto? Jak?).
2. Spróbujcie odpowiedzieć na te pytania poprzez burzę mózgów, poszukiwania, włączanie
innych interesariuszy itp.
3. Zacznij od pytań 5W (Co? Kiedy? Dlaczego? Gdzie? Kto?) i zapisz odpowiedzi lub przemyślenia
na karteczkach Post-Its.
4. Po opracowaniu mapy pytań 5W przejdźcie do pytań "Jak?" i odpowiedzcie na nie.

5W1H (II)
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30 - 40 minut

Poznaj swoje wyzwanie

Wewnątrz

Średniozaawansowany

− Papier
− Długopis
− Tablica Miro

Potrzebujesz więcej informacji na temat wyzwania
→Odpowiadanie na istotne pytania dotyczące problemu, aby uzyskać bardziej
szczegółowy kontekst

Co?
Pomysł
Pomys
ł
Pomysł

Kiedy?
Pomys
ł
Pomysł

Dlaczego
?
Pomysł

Pomys
ł
Pomysł

Gdzie?

Kto?

Jak?

Pomys
ł

Pomysł

Pomys
ł

Pomysł

Pomys
ł

Pomys
ł

Pomysł

Pomysł

5W1H (III)
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Potrzebujesz więcej informacji na temat wyzwania

30 - 40 minut

→Odpowiadanie na istotne pytania dotyczące problemu, aby uzyskać bardziej
szczegółowy kontekst

Poznaj swoje wyzwanie

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Wewnątrz

Średniozaawansowany

1

− Papier
− Długopis
− Tablica Miro

2

Co?

Na czym polega rzeczywisty problem? Jakie są jego przyczyny?

Kiedy?

Kiedy pojawił się problem?

Dlaczego? Dlaczego istnieje problem? Dlaczego nie ma jeszcze rozwiązania?
Gdzie?

Gdzie znajduje się problem?

Kto?

Kto jest właścicielem problemu? Kto ma interes w jego
rozwiązaniu?

Jak?

Jak wcześniej radzono sobie z tym problemem? W jaki sposób
należy wdrożyć nowe rozwiązanie?

KANWA WYMIARU PROBLEMU(I)
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60 minut

Poznaj swoje wyzwanie

Wewnątrz

Średniozaawansowany

− Papier
− Długopis
− Tablica Miro

Potrzebujesz więcej informacji na temat wyzwania
→Odpowiadanie na istotne pytania dotyczące problemu, aby uzyskać bardziej
szczegółowy kontekst
WYMAGANIA:
Posiadanie złożonego problemu; szczególnie przydatne w przypadku problemów społecznych i
socjalnych, a nie technicznych
PRZEBIEG:
1. Jako zespół powróćcie do podróży osobistej i klienta i uzgodnijcie, który problem chcielibyście
dalej badać.
2. Indywidualnie wypełnijcie kanwę rozmiaru problemu, używając swoich najlepszych
przypuszczeń i prostych wyszukiwań w Google. Pamiętaj o zapisaniu kluczowych założeń i
punktów odniesienia.
3. Porównajcie swoje notatki i pracujcie razem jako grupa, aby dopracować kanwę wielkości
problemu.
4. Przedyskutujcie w zespole, czy rozmiar problemu jest wystarczająco duży, aby kontynuować
rozmowy walidacyjne, czy też należy zmienić kierunek i skupić się na innym problemie.

KANWA WYMIARU PROBLEMU (II)
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60 minut

Poznaj swoje wyzwanie

Potrzebujesz więcej informacji na temat wyzwania
→Odpowiadanie na istotne pytania dotyczące problemu, aby uzyskać bardziej
szczegółowy kontekst
Problem
Jaki problem odkryłeś

Opisz problem użytkowników
Ewolucja: trendy
wzmacniające

Wewnątrz
Segment
użytkowników #users

Średniozaawansowany

− Papier
− Długopis
− Tablica Miro

➢ Czy problem wpływa
na wszystkich
użytkowników na
rynku czy jest
specyficzny dla
określonego ich
segmentu lub profilu?
➢ Ile osób jest w tej
grupie?

Częstotliwość
# czas/użytkownik
➢ Jak często problem
pojawia się w trakcie
większej aktywności?
➢ Jak często użytkownicy
wykonują te
aktywności w ciągu
roku?
➢ Jak często problem
jest odczuwalny w
ciągu roku?

= Roczny wymiar problemu

Dotkliwość
# $/czas
➢ Ile pieniędzy
użytkownicy wydali na
próby rozwiązania lub
zredukowania
problemu?
➢ Ile pieniędzy jest
warte rozwiązanie
tego problemu dla
użytkowników?

➢ Popatrz na polityczne,
ekonomiczne, społeczne,
demograficzne,
technologiczne,
środowiskowe i prawne
trendy na rynku
➢ Jakie trendy zwiększą
wymiar problemu?
➢ Jak te trendy się
zwiększają?
Ewolucja: regresy
➢ Popatrz na polityczne,
ekonomiczne, społeczne,
demograficzne,
technologiczne,
środowiskowe i prawne
trendy na rynku
➢ Jakie trendy zmniejszą
wymiar problemu?
➢ Jak te trendy się
zwiększają?

PRZEFORMUŁOWANIE PROBLEMU (I)
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Potrzeba konkretnego stwierdzenia problemu
15 - 30 minut

Poznaj swoje wyzwanie

Wewnątrz

Średniozaawansowany

− Papier
− Długopis
− Tablica Miro

→Po przeanalizowaniu problemu należy go ponownie sformułować. Wybiera się
najbardziej obiecujące sformułowania i pracuje się nad nimi dalej.
WYMAGANIA:
Po przeanalizowaniu różnych punktów widzenia na temat stwierdzenia problemu (empatia)
PRZEBIEG:
1. Zapisz na tablicy początkowe stwierdzenie problemu (w formie podanej).
2. Wszyscy członkowie grupy otrzymują karteczki samoprzylepne i długopisy, aby zapisać to, co
przychodzi im do głowy, kiedy myślą o tym stwierdzeniu. Jakie były ważne aspekty problemu,
które analizowaliście lub doświadczyliście w poprzedniej fazie (empatia)?
3. Przeformułuj stwierdzenie problemu, wykorzystując aspekty zapisane na karteczkach. Zapiszcie
około 15-20 nowych stwierdzeń dotyczących problemu w formie "Jak moglibyśmy...?". (Jak
moglibyśmy - jako grupa - rozwiązać ten problem?).
4. Następnie użyjcie "Trafień i kropek", aby wybrać najlepsze zdanie problemowe. Każdy członek
zespołu otrzymuje trzy głosy, aby indywidualnie głosować na ulubione stwierdzenia dotyczące
problemu. Wygrywa zdanie z największą liczbą głosów. Upewnijcie się, że "błyszczy"(y).

PRZEFORMUŁOWANIE PROBLEMU (II)
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- Przykład -

Zapisz początkowe stwierdzenie
problemu w postaci podanej

Przeformułowania problemu

15 - 30 minut

Pomysł

Pomysł

Pomysł

Poznaj swoje wyzwanie

Pomysł

Pomysł
Pomysł
Wewnątrz

Pomysł Pomysł

Pomysł
Pomysł

Średniozaawansowany

Pomysł
− Papier
− Długopis
− Tablica Miro

Pomysł

Pomysł
Pomysł

Pomysł
Pomysł

−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?
−W jaki sposób możemy…?

TRAFIENIA LUB KROPKI (I)
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10 - 30 minut

Poznaj swoje wyzwanie

Wewnątrz

Wybieranie najbardziej obiecujących pomysłów z dużej liczby
(>50)
→ Użyj kolorowych naklejek, aby "postawić kropkę nad i" i na tej podstawie ocenić opcje

WYMAGANIA:
- Stworzyłeś dużą liczbę pomysłów/opcji, pracowałeś nad nimi i posegregowałeś je
- Najlepiej byłoby, gdyby wasze listy "jak moglibyśmy" zostały umieszczone na ścianie lub tablicy,
tak aby każdy mógł je zobaczyć

PRZEBIEG:
Średniozaawansowany
−
−
−
−

Papier
Długopis
Małe naklejki
Tablica Miro

1. Przypomnij sobie zasady zbieżności i określ kryteria oceny wariantów. (pomysł na to, jak mogą
wyglądać kryteria, znajduje się na następnym slajdzie).
2. Każdy otrzymuje zestaw naklejek w jednym kolorze. W ciszy każdy członek grupy umieszcza
naklejki ("kropki") przy wariantach, które spełniają kryteria. Następnie każdy otrzymuje 1 lub 2
naklejki w innym kolorze. Są one przeznaczone na nowe pomysły.
3. Po zakończeniu poprzednich etapów zbierzcie informacje zwrotne na temat rezultatów. Co z
tego wynika?

TRAFIENIA LUB KROPKI(II)
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- Example -

Klaster 1

10 - 30 minut

Poznaj swoje wyzwanie

Wewnątrz

Średniozaawansowany
−
−
−
−

Papier
Długopis
Małe naklejki
Tablica Miro

Klaster 3

Pomysł

Pomysł

Pomysł

Pomysł

Pomysł

Pomysł

Pomysł

Pomysł

•
•
•

szczegóły
szczegóły
szczegóły

Klaster 2
Pomysł

Klaster 4

Pomysł

Pomysł

•
•
•

szczegóły
szczegóły
szczegóły

•
•
•

szczegóły
szczegóły
szczegóły

= kryteria
= nowość

Pomysł

A how might we “hits” you when it
sparkles.
Pomysł

Pomysł

Pomysł
Pomysł

Pomysł

−
−
−
−
−

Konkretne i wyraziste
Pozytywne
Ambitne
Istotne i prawdziwe
Proste

MAPA EMPATII (I)
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20 - 60 minut

Poznaj swoje wyzwanie
Wewnątrz lub na
zewnątrz
Początkujący
− Papier
− Długopis
− Karteczki
samoprzylepne
− Tablica Miro

Lepsze zrozumienie punktu widzenia interesariuszy w celu
zrozumienia wyzwania
→ Uzyskanie wglądu z różnych perspektyw w celu zidentyfikowania prawdziwego
problemu
WYMAGANIA:
zidentyfikowanie odpowiednich interesariuszy
PRZEBIEG:
1. Wyświetl lub narysuj arkusz na tablicy Miro.
2. Zdecydujcie, który z interesariuszy może być najbardziej dotknięty danym problemem. (Jeśli
problem dotyczy różnych interesariuszy, należy pracować z więcej niż jedną mapą empatii. W
tym celu podzielcie grupę na mniejsze grupy, aby pracowały nad różnymi mapami empatii).
3. Obserwuj te grupy interesariuszy, rozmawiaj z nimi, zanurz się w ich kontekście!
4. Użyj funkcji długopisu i karteczek samoprzylepnych w Miro. Zbieraj pomysły i przemyślenia w
różnych polach.
5. Po zebraniu wystarczającej liczby pomysłów, można je posortować tematycznie.
ZASADY:
Zakaz rozmawiania lub patrzenia przez telefon podczas mapowania empatii.

EMPATHY MAP (II)
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Co oni muszą ZROBIĆ?

Z KIM się empatyzujemy?

CEL

Kim jest osoba, którą chcemy
zrozumieć?
W jakiej jest sytuacji?
Jaka jest jej rola w tej sytuacji?

20 - 60 minut

Co muszą zrobić inaczej?
Jaką pracę chcą lub potrzebują
mieć wykonaną?
Jakie muszą podjąć decyzje?
Skąd będziemy wiedzieć, że
odnieśli sukces?

Co oni MYŚLĄ i CZUJĄ?

Poznaj swoje wyzwanie
Wewnątrz lub na
zewnątrz
Początkujący
− Papier
− Długopis
− Karteczki
samoprzylepne
− Tablica Miro

DOLEGLIWOŚCI
Jakie są ich lęki i
frustracje?

Co oni SŁYSZĄ?

ZYSKI
Jakie są ich
pragnienia,
potrzeby, nadzieje
i marzenia

Co słyszą, jak mówią
inni?
Co słyszą od przyjaciół?
Co słyszą od kolegów?
Co słyszą z drugiej ręki?

Co oni WIDZĄ?
Co widzą na rynku?
Co widzą w swoim bezpośrednim otoczeniu?
Co oni widzą, że inni mówią i robią?
Co oglądają lub czytają?

Co oni MÓWIĄ?
Jakie inne myśli i uczucia mogą stać za
ich zachowaniami?

Co oni ROBIĄ?
Co oni dzisiaj robią?
Jakie zaobserwowaliśmy zachowania?
Co możemy sobie wyobrazić, że robią?

Co usłyszeliśmy, że mówią?
Co możemy sobie wyobrazić, że mówią?

PODRÓŻ KLIENTA (I)
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20 - 60 minut

Poznaj swoje wyzwanie
Wewnątrz lub na
zewnątrz

Poczatkujący
− Papier
− Długopis
− Karteczki
samoprzylepne
− Tablica Miro

Potrzeba lepszego i bardziej szczegółowego zrozumienia
drogi, jaką przebywa klient, doświadczając danego
problemu
→ Doświadczenie, jak klienci postrzegają problem i zrozumienie procesu jego
powstawania
WYMAGANIA:
- Wiedza o tym, kim jest klient
- Najlepiej mieć kontakty do klientów, aby przeprowadzić z nimi wywiad lub im towarzyszyć
PRZEBIEG:
1. Zdefiniuj grupę docelową - grupę klientów, o której mowa.
2. Zidentyfikuj szczegółowe punkty styczności, których może doświadczyć klient (zacznij od
własnych spostrzeżeń. Później zbierz również inne informacje).
3. Posegreguj punkty styczności w porządku chronologicznym, aby móc je połączyć z typowymi
podróżami klienta. (zob. przykład)
4. Przeprowadź badanie ilościowe, aby zapytać klientów o ich zadowolenie. W tym celu można
posłużyć się wskaźnikiem NPS (Net Promoter Score), jak opisano w przykładzie. Alternatywnie,
przeprowadź wywiady jakościowe, towarzysząc klientom podczas konsumpcji
produktu/usługi/problemu.

PODRÓŻ KLIENTA (II)
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- Przykład 1 | Krok 1-3 -

20 - 60 minut

Poznaj swoje wyzwanie

Świadomość

Wydrukuj

Rozważanie

Poszukaj
online

Zakup

Początkujący
− Papier
− Długopis
− Karteczki
samoprzylepne
− Tablica Miro

Rekomendacj
a

Ulotka

Sklep

Lojalność

Sklep online

Wewnątrz i na zewnątrz
Ogłoszenie
online

Usługa

Call Center

Ratingi/
Opinie

E-Mail

Program
lojalnościow
y

Sklep

Aplikacja

= podróż klienta dla
jednego typowego klienta

PODRÓŻ KLIENTA(III)
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- Przykład 2 | Krok 1-3 Podróż klienta: dzień roboczy w domu

20 - 60 minut

Przygotuj się

Zajmij się
dziećmi

Pobudka

Zacznij pracę

Praca

Przerwa na
lunch

Planowanie
dnia

Znajdź
miejsce

Przygotuj
listę rzeczy
do zrobienia

Ugotuj,
razem z
dziećmi

Śniadanie

Znajdź
grę/aktywn
ość

Włącz
komputer

Przygotowa
nie dzieci

Improwiza
cja

Improwiza
cja

Włącz TV

Poznaj swoje wyzwanie
Wewnątrz lub na
zewnątrz
Początkujący
− Papier
− Długopis
− Karteczki
samoprzylepne
− Tablica Miro

Ubieranie

Zajmowanie
się
zwierzakami

Przygotuj
gry/zabawki

Koniec pracy

Wieczór

Koniec dnia

Pobaw się z
dziećmi

Wyłącz
komputer

Zakupy

Przygotuj
dzieci do
snu

Spotkania

Wypij kawę

Czas na
zadania
domowe
dzieci

Idź na
spacer

Odbierz
telefon

Improwiza
cja

Improwiza
cja

Idź na spacer

Planowanie
zadań na
dzień
następny

Powrót do pracy

Weź pod
uwagę
drzemkę

Spotkania

Posprzątaj,
umyj
naczynia

Włącz
program

Zwróć
uwagę na
dzieci

Pobaw się z
dziećmi

Sprawdź
pocztę
e-mail

Improwiza
cja

Improwiza
cja

Zwróć
uwagę na
dzieci

Zorganizuj
czas na
drzemkę

Improwiza
cja

Improwiza
cja

Odbierz
telefon

Napraw
łącze
internetowe

= podróż klienta dla jednego
typowego klienta

Przerwa

Relaks

Picie (wina,
piwa…)

Połóż dzieci
spać

Ugotuj
kolację

Znajdź czas
dla siebie

Czas dla
rodziny

Idź do łóżka

Aktywności
sportowe

Czas na
wyciszenie,
relaks

Zajmowanie
się
zwierzakami

Zajmowanie
się
zwierzakami

Relaks

Czas relaksu:
TV, czytanie

PODRÓŻ KLIENTA (IV)
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- Przykład 3 | Krok 4 -

Net Promoter Score (Wynik promotora netto)
20 - 60 minut
NPS działa w oparciu o jedno wystandaryzowane pytanie. Na potrzeby podróży klienta
można je zmienić tak, aby działało w kontekście konkretnego punktu kontaktu:
Poznaj swoje wyzwanie
Wewnątrz lub na
zewnątrz
Początkujący
− Papier
− Długopis
− Karteczki
samoprzylepne
− Tablica Miro

Jak prawdopodobne jest, że poleci Pan/Pani produkt/usługę przyjacielowi lub koledze?
Klient odpowiada na to pytanie w skali od 0 do 10:
0
1
2
nieprawdopodobne

3

4

Rozpraszacze

Promotorzy – Rozpraszacze = NPS

5

6

7

8
9
10
bardzo prawdopodobne
Promotorzy

DEKLARACJE WYNIKÓW (I)
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Potrzeba lepszego zrozumienia problemów klientów
→ Zrozumienie potrzeb klientów
> 60 minut

WYMAGANIA:
Poznaj swoje wyzwanie
Wewnątrz lub na
zewnątrz
Ekspert

− Laptop
− Microsoft Excel

- Wiedza o tym, kim jest klient
- Najlepiej mieć kontakty do klientów, aby przeprowadzić z nimi wywiad lub im towarzyszyć

PRZEBIEG:
1. Przeprowadzenie wywiadu z klientami lub towarzyszenie im w celu zidentyfikowania najważniejszych
aspektów problemu. Jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia wywiadów, poszukaj informacji w Internecie itp.
2. Zbuduj stwierdzenia dotyczące wyników na podstawie aspektów zidentyfikowanych podczas wywiadów (patrz
przykłady).
3. W razie potrzeby przeprowadź ankietę, aby dowiedzieć się, jak ważne jest dla klientów dane stwierdzenie
dotyczące wyników i w jakim stopniu są oni zadowoleni z obecnego rozwiązania. (patrz przykłady)

DEKLARACJE WYNIKÓW (II)
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- Przykład 1 – samotność dziadków -

Deklaracje wyników
Kierunek

Jednostka miary

Wynik

Czynniki emocjonalne
20 - 60 minut

Poznaj swoje wyzwanie

Wzrost

Częstotliwość kontaktów
osobistych

Wzrost

Częstotliwość kontaktów

Poczucie osamotnienia/smutku gdy
Stworzenie głębszych więzi
nie mają wiadomości od wnuków
Zredukowanie leku dziadków
Ilość urządzeń technicznych
przed nowymi mediami

Spadek
Wzrost

Wewnątrz

Początkujący
− Papier
− Długopis
− Karteczki
samoprzylepne
− Tablica Miro

Sprawianie by czuli się
kochani i że się o nich myśli
Zredukowanie moich
własnych wyrzutów sumienia

Ankieta
Zwiększ częstotliwość kontaktów osobistych, aby poczuli się kochani
i doceniani.
Ważność

niska

wysoka

Satysfakcja

niska

wysoka

DEKLARACJE WYNIKÓW (III)

53

- Przykład 2 – Prowadzenie biznesu podczas pandemii COVID-19 -

Deklaracje wyników
Kierunek
20 - 60 minut

Poznaj swoje wyzwanie

Wewnątrz

Początkujący
−
−
−
−

Papier
Pióro
Post-sity
Tablica Miro

Jednostka miary

Efekt

Spadek

Koszty stałe

Zmniejszenie wielkości strat.

Wzrost

Komunikacja online

Pozostawanie w kontakcie z klientami.

Wzrost

Ilość alternatywnych modeli
sprzedaży

Zapewnienie klientom większej elastyczności
w dokonywaniu zakupów.

Ankieta
Zwiększ częstotliwość kontaktów osobistych, aby Twoi klienci poczuli się
kochani i doceniani.
Znaczenie

niskie

wysokie

Satysfakcja

niska

wysoka

Opracowanie własnego
rozwiązania

55
Cel
Podczas modułu opracowywania rozwiązań dorośli słuchacze wykorzystają wyzwanie, które sprawdzili
podczas modułu badania problemu, jako punkt wyjścia do zaprojektowania i przetestowania różnych
rozwiązań. Zakochanie się w początkowym rozwiązaniu bez dokładnego zbadania alternatyw jest
sposobem, który zmniejsza szanse na powodzenie pomysłu.
Dorośli słuchacze będą odpowiadać na takie pytania, jak: "Czy uwzględniliśmy wszystkie perspektywy
w fazie tworzenia pomysłu?; Czy próbowaliśmy je łączyć lub rozwijać pomysły?; Czy zebrane pomysły
zostały wystarczająco i adekwatnie ocenione?; Czy najlepsze pomysły pokrywają potrzeby
interesariuszy?; Czy wszyscy w grupie szczegółowo zrozumieli najlepsze pomysły?". Odpowiadając na
te pytania, dorośli uczniowie unikną ryzyka związanego z realizacją swoich projektów, ponieważ nie
będą inwestować czasu i środków w rozwiązania, których społeczność wiejska nie przyjmie.

Efekty uczenia się
Po zakończeniu tego modułu dorośli słuchacze będą mogli:
1. Zbadać różne pomysły i podejścia do tego, jak można rozwiązać dany problem.
2. Zmienić kolejność pomysłów i rozwinąć najbardziej obiecujące z nich.
3. Podjąć decyzję o wyborze najbardziej obiecującego pomysłu i rozwinąć go w jasną koncepcję.

Moduł

03

PRZYKŁADY NARZĘDZI
Pomyśl o tych narzędziach jako o przewodniku, który krok po kroku prowadzi do uwolnienia kreatywności dorosłych
słuchaczy, stawiając wyzwanie, z którym się mierzą, w centrum ich przedsiębiorczej podróży w celu wymyślenia nowych
rozwiązań problemów ekonomicznych i społecznych, z którymi borykają się społeczności wiejskie.
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8 NARZĘDZI NA OPRACOWANIE ROZWIĄZANIA

01
02
03
04
05
06
07
08

Szalone „8S”
Myślenie poprzez analogie

Zbuduj to. Przełam to. Napraw to.
Obiekty losowe
6–3–5

7 kapeluszy
Odwracanie problemu
Konkurencyjne wyzwanie w zakresie
innowacji

SZALONE „8S” (I)
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Potrzeba bardziej kreatywnych i innowacyjnych pomysłów

40 - 60 minutes

→ Znajdowanie inspiracji poprzez analogie w celu tworzenia nowych pomysłów
Znajdowanie
rozwiązania
Wewnątrz

WYMAGANIA:
1. Znalezienie już konkretnego problemu.
2. Zebranie już kilku pomysłów (oczyszczenie).

PROCES:
1. Określenie sposobów wyrażania opinii przez grupę.
Średnio zaawansowani 2. Każda osoba składa kartkę papieru formatu A4 na 8 kwadratów.
3. Ustawcie czas na 8 minut i indywidualnie narysujcie na kartce 8 rozwiązań problemu.
4. Zaprezentujcie swoje pomysły grupie i wykorzystajcie je nawzajem.
− Papier
− Pióro
REGUŁY:
− Tablica Miro
1. Zakaz rozmawiania lub patrzenia przez telefon podczas burzy mózgów.
2. Myśl o własnych pomysłach/perspektywach, ale także rozwijaj pomysły innych.

SZALONE „8S” (II)
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- Przykład -

40 - 60 minut

Znajdowanie
rozwiązania
Wewnątrz

Średnio zaawansowani

− Papier
− Pióro
− Tablica Miro

ANALOGY (I)
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- Przykład -

5 - 30 minut

Analogies
Znajdowanie
rozwiązania

• Analogia #1
•

Wewnątrz

Początkujący

•
•
•

• Analogia #2
•

− Papier
− Pióro
− Tablica Miro

Charakterystyka
problemu
Pomysły
Podejścia
Rozwiązania
…

• Analogia #3
•

…

• Analogia #4
•

…

Przekształcanie
pomysłów, podejść,
rozwiązań itp. z
analogii w nowe
pomysły na
rozwiązanie danego
problemu

ANALOGIA (II)
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Potrzeba bardziej kreatywnych i innowacyjnych pomysłów

5 - 30 minut

→ Znajdowanie inspiracji poprzez analogie w celu opracowania nowych koncepcji
Znajdowanie
rozwiązania
Wewnątrz

WYMAGANA:
1. Znalezienie już konkretnego problemu.
2. Zebranie już kilku pomysłów (oczyszczenie).

PROCES:
Początkujący

− PapIer
− Pióro
− Tablica Miro

1. Opisanie istoty problemu.
2. Wyobraź sobie sytuacje analogiczne: Gdzie można znaleźć podobny problem lub sytuację? Czy istnieje
analogia w innej dziedzinie?
3. Zbadaj analogię: Jak podchodzi się do problemu i jak się go rozwiązuje?
4. Wymień wszystkie pomysły, podejścia, rozwiązania zawarte w analogii i wykorzystaj je jako inspirację do
rozwiązania problemu.

REGUŁY:
1. Zakaz rozmawiania lub patrzenia przez telefon podczas burzy mózgów.
2. Myśl o własnych pomysłach/perspektywach, ale także rozwijaj pomysły innych.
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ZBUDUJ TO. PRZEŁAM TO. NAPRAW TO. (I)
Potrzeba znalezienia bardziej kreatywnych i innowacyjnych
pomysłów

50 - 60 minut

→Wspólne szukanie pomysłów na rozwiązanie problemu
Znajdowanie
rozwiązania
Wewnątrz

WYMAGANIA:
Członkowie zespołu są proszeni o spojrzenie na pomysł z różnych punktów widzenia i rozwijanie swoich pomysłów.
Zebranie kilku pomysłów (oczyszczanie).

PROCES:
Początkujący

− Papier
− Pióro
− Tablica Miro

1.
2.
3.
4.
5.

Indywidualnie wybierz 1 pomysł, który chciałbyś poznać bardziej szczegółowo.
Indywidualnie wykonaj pierwszy krok szablonu, szkicując swoje pomysły.
Przejdźcie przez szablony w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby wykonać kroki 2-4.
Indywidualnie oceńcie pracę, jaką członkowie zespołu wykonali nad Waszym pomysłem.
Poproś wszystkich o przedstawienie swojego pierwotnego pomysłu oraz najbardziej wartościowych iteracji w
czasie nie dłuższym niż 2 minuty na osobę. Na zakończenie ćwiczenia przeprowadźcie krótką dyskusję na
temat każdego z pomysłów.
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ZBUDUJ TO. PRZEŁAM TO. NAPRAW TO. (II)
- Szablon -

50 - 60 minut

Znajdowanie
rozwiązania
Wewnątrz

Początkujący

− Papier
− Pióro
− Tablica Miro

Wybierzcie omysł
wyjściowy

Zbuduj to. 10x koncepcja, napisz wersję, która jest bardziej
ekstremalna

Wybierz pomysł wyjściowy
Przełam to. Napisz, dlaczego
może się nie udać, wskaż
potencjalną słabość

Napraw to. Napisz nowe rozwiązanie, które rozwiązuje problem, na który
zwrócono uwagę

PRZEDMIOTY WYBRANE LOSOWO
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5 - 10 minutes

Potrzeba bardziej kreatywnych i innowacyjnych pomysłów
→ Użyj losowych przedmiotów jako źródła inspiracji

Znajdowanie
rozwiązania

WYMAGANIA:
Posiadanie problemu lub tematu do przemyślenia

Wewnątrz

PROCES:

Początkujący

1. Wybierz przedmioty wybrane losowo i połóż je na stole.
2. Wybierz przedmiot, który Ci się podoba i przyjrzyj mu się uważnie.
3. Pozwól swojemu umysłowi płynąć swobodnie i wykorzystaj przedmiot - jego elementy, kolory, kształty,
materiały itp. - aby wygenerować nowe pomysły lub po prostu myśli.
4. Zbierz wszystkie pomysły na flipcharcie lub na kartce papieru.

− Papier
− Pióro
− Tablica Miro

6 – 3 – 5 (I)
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Potrzebujemy wielu kreatywnych pomysłów

35 - 45 minut

Znajdowanie
rozwiązania
Wewnątrz

→ Generowanie wielu swobodnie płynących pomysłów, które można rozwinąć,
uporządkować i ocenić w kolejnych etapach
WYMAGANIA:
Jasno sformułowany problem lub temat.
Grupa składająca się z 6 członków (w przeciwnym razie zmień arkusz ćwiczeniowy)

PROCES:
Początkujący

− Papier
− Pióro
− Tablica Miro

1. Załaduj arkusz do Miro i przygotuj się do użycia piór.
2. Rozpocznijcie pierwszą rundę: W ciągu 5 minut każdy członek grupy zbiera 3 pomysły.
3. Każdy członek grupy przechodzi do następnej rundy post-itów ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Można wykonać następną rundę.
4. Powtarzaj tę czynność, aż każdy członek grupy odzyska swój arkusz.
REGUŁY:
Zakaz rozmawiania lub patrzenia przez telefon podczas burzy mózgów
Myśl o własnych pomysłach/perspektywach, ale także rozwijaj pomysły innych.

6 – 3 – 5 (II)
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- Szablon -

Jak moglibyśmy…
35 - 45 minut

Runda 1
Znajdowanie
rozwiązania
Wewnątrz

Początkujący

− Papier
− Pióro
− Tablica Miro

Runda 2
Runda 3
Runda 4

Runda 5
Runda 6

ODWRÓCENIE PROBLEMU (I)
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Potrzeba nowej perspektywy w celu opracowywania pomysłów

10 - 15 minut

Znajdowanie
rozwiązania
Wewnątrz

→ Włączenie nowej perspektywy i otrzymanie dzięki niej nowych, bardzo różnorodnych
pomysłów

WYMAGANIA:
Jasne określenie problemu
Grupa już wcześniej generowała pomysły i napotkała barierę w tworzeniu nowych pomysłów

PROCES:
Początkujący

1. Zapisz problem w sposób widoczny na tablicy Miro i zmień go w sytuację odwrotną.
2. Zbierz pomysły na odwrócenie problemu.
3. Teraz ponownie odwróć zebrane pomysły tak, aby pasowały do pierwotnego stwierdzenia problemu

− Papier
− Pióro
− Miro board

REGUŁY
Zakaz rozmawiania lub patrzenia przez telefon
Myślenie o własnych pomysłach/perspektywach, ale także rozwijanie pomysłów innych osób

ODWRACANIE PROBLEMU (II)
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- Przykład -

*PRZYKŁAD: opis powstania pomysłu na jogurt „Activia”

10 - 15 minut

Sformułowanie
problemu

Znajdowanie
rozwiązania
Wewnątrz

1

Przekształć wygenerowane pomysły w
ich całkowite przeciwieństwo.

4
Np. Jak sprawić, żeby ten jogurt stał się
zdrowszy?

Np. Jak sprawić, żeby jogurt
stał się lepszy?

Początkujący

− Papier
− Pióro
− Tablica Miro

Zapisz pierwotne
sformułowanie
problemu.

Pomysły

2

Odwróć pierwotne
sformułowanie
problemu.
Np. Jak sprawić, żeby jogurt
stał się gorszy?

3

Wygeneruj pomysły na całkowite
odwrócenie sformułowanego problemu .
Np. Jak sprawić, żeby jogurt był trujący

KONKURENCYJNE WYZWANIE INNOWACYJNE (I)
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Konieczność wyboru najlepszych pomysłów spośród wielu
różnych pomysłów

15 - 30 minut

Znajdowanie
rozwiązania

→ Wykorzystanie szczegółowych pytań do zbierania i wybierania najbardziej
obiecujących pomysłów
WYMAGANIA:
Wykorzystanie szczegółowych pytań do zbierania i wybierania najbardziej obiecujących pomysłów

Wewnątrz

PROCES:

Początkujący

1. Umieść wygenerowane pomysły na stole lub na ścianie, tak aby były widoczne dla wszystkich członków
zespołu.
2. Następnie oceń pomysły na podstawie pytań, które są wyświetlone na kolejnym slajdzie.
3. Odpowiedz na pytania i zapisz szczegóły na karteczkach Post-its, które umieść obok danego pomysłu.
4. Jeśli chcesz, możesz ocenić pomysły w skali od 1 (mało) do 5 (dużo) punktów i wyświetlić je na flipcharcie.

−
−
−
−

Papier
Pióro
post-sity
Tablica Miro

KONKURENCYJNE WYZWANIE INNOWACYJNE (II)
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15 - 30 minut

Znajdowanie
rozwiązania

Odpowiedz na następujące pytania:

1. Czy oferuje najwyższą wydajność?

Wewnątrz

2. Czy zapewnia kluczową korzyść dla klienta?

Początkujący

3. Jak klient postrzega korzyści płynące z Twojego pomysłu? Co sprawia,
że pomysł jest ważny?

−
−
−
−

Papier
Pióro
Post-sity
Tablica Miro

4. Czy może być łatwo skopiowany przez konkurencję?
5. Czy może być łatwo unieważniony przez otoczenie?

KONKURENCYJNE WYZWANIE INNOWACYJNE
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- Przykład -

15 - 30 minut

Znajdowanie
rozwiązania
Wewnątrz

Początkujący
−
−
−
−

Papier
Pióro
post-sity
Tablica Miro

6 „MYŚLĄCYCH KAPELUSZY” (I)
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Potrzeba innych perspektyw

30 - 40 minut

Znajdowanie
rozwiązania
Wewnątrz

→ Wykorzystanie okazji do oceny rozwiązania z różnych perspektyw w celu
uzyskania bardziej całościowego obrazu sytuacji i wykrycia słabych stron rozwiązania
WYMAGANIA:
Po przeanalizowaniu problemu i wybraniu najbardziej odpowiedniego pomysłu.
Pomysł ten powinien być czymś więcej niż tylko ogólnym rozwiązaniem.

PROCES:
Początkujący

− Tablica Miro
− Pióra
(różnokolorowe)

1. Zapisz na górze kartki papieru lub na tablicy najważniejszą ideę, którą chcesz ocenić.
2. Następnie przejdź przez 6 różnych perspektyw, zakładając w myślach 6 różnych kapeluszy. Szczegóły dotyczące
każdego z kapeluszy znajdują się na następnym slajdzie.
3. Upewnij się, że każdy członek zespołu przejdzie przez każdy z kapeluszy, ponieważ jest to ważne dla uzyskania
pełnego obrazu sytuacji.
4. Upewnij się, że kolejność kapeluszy jest zgodna z kolejnością na następnym slajdzie.

6 „MYŚLĄCYCH KAPELUSZY” (II)
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30 - 40 minut

Biały kapelusz
•

W tym kapeluszu myśliciela koncentrujecie się na dostępnych danych dotyczących
Waszego pomysłu.
Przyjrzyj się posiadanym informacjom, przeanalizuj dotychczasowe trendy i sprawdź,
czego możesz się z nich nauczyć.
Poszukaj luk w swojej wiedzy i postaraj się je wypełnić lub uwzględnić.

Znajdowanie
rozwiązania

•

Wewnątrz

Czerwony kapelusz

Początkujący

•
•
•

− Tablica Miro
− Pióra
(różnokolorowe)

•

Patrz na problemy, kierując się intuicją, przeczuciem i emocjami.
Pomyśl, jak inni mogliby zareagować emocjonalnie.
Staraj się zrozumieć reakcje osób, które nie znają w pełni Twojego toku rozumowania.

Czarny kapelusz
•
•
•
•

Przyjrzyj się potencjalnie negatywnym skutkom danej decyzji.
Patrz na nią ostrożnie i defensywnie. Spróbuj zobaczyć, dlaczego może się nie udać.
Jest to ważne, ponieważ uwypukla słabe punkty planu. Dzięki temu można je
wyeliminować, zmienić lub przygotować plany awaryjne, aby im przeciwdziałać.
Myślenie typu „czarny kapelusz” pomaga uczynić plany "twardszymi" i bardziej
odpornymi.

6 „MYŚLĄCYCH KAPELUSZY” (III)

74

30 - 40 minut

Znajdowanie
rozwiązania
Wewnątrz

Początkujący

− Tablica Miro
− Pióra
(różnokolorowe)

Żółty kapelusz
•
•
•

Spójrz na rozwiązanie z pozytywnej perspektywy.
Optymistyczny punkt widzenia pomaga dostrzec wszystkie korzyści płynące z decyzji i jej
wartość.
Myślenie "żółtego kapelusza" pomaga wytrwać, gdy wszystko wygląda ponuro i trudno.

Zielony kapelusz
•
•

Ten kapelusz symbolizuje kreatywność.
Opracowujesz kreatywne rozwiązania problemów. Jest to swobodny sposób myślenia, w
którym jest mało krytyki wobec pomysłów.

Niebieski kapelusz
•
•
•

Ten kapelusz reprezentuje kontrolę procesu.
Zastanów się, jakie procesy są potrzebne, aby zapewnić sprawne działanie pomysłu.
Jeśli masz tę czapkę, przejmujesz kontrolę nad procesem myślenia grupy. Zweryfikuj
proces myślenia swojego zespołu, upewniając się, że wszystkie pozostałe kapelusze są
używane prawidłowo.

Opracowanie własnego
modelu biznesowego

76
Cel
W trakcie modułu definiowania modelu biznesowego dorośli słuchacze będą badać i zatwierdzać
modele biznesowe w celu wsparcia rozwiązania problemu ekonomicznego lub społecznego na ich
obszarach wiejskich. W trakcie trwania modułu definiowania modelu biznesowego dorośli słuchacze
będą musieli zweryfikować swoje najbardziej ryzykowne założenia dotyczące modelu biznesowego
poprzez eksperymenty. Ponadto w tym module dorośli uczą się, jak zarejestrować działalność
gospodarczą w swoim kraju, począwszy od pozwoleń, kwalifikacji, form prawnych, rejestracji,
podatków od działalności gospodarczej i ubezpieczeń.
Dorośli słuchacze będą odpowiadać na takie pytania, jak: "Czy przemyśleliśmy każdy element pomysłu
i jak można go przekształcić w prototyp?; Czy sprawdziliśmy nasze prototypy w praktyce lub z
przyszłym klientem/użytkownikiem?; Jakie są inne potencjalne źródła przychodów? Jaką wartość
każdy z nas może uchwycić?".

Efekty uczenia się

Po zakończeniu tego modułu dorośli słuchacze będą w stanie:
1. Zbadać różne strumienie przychodów w celu wsparcia swojego rozwiązania.
2. Przeprowadzić przejrzysty przegląd segmentów klientów, propozycji wartości, kanałów, relacji z
klientami, strumieni przychodów, kluczowych zasobów, kluczowych działań, kluczowych partnerstw i
struktury kosztów.
3. Przeprowadzić przejrzysty przegląd procesu rejestracji działalności gospodarczej.

Moduł

04

PRZYKŁADY NARZĘDZI
Pomyśl o tych narzędziach jako o przewodniku, który krok po kroku prowadzi do uwolnienia kreatywności dorosłych
słuchaczy, stawiając wyzwanie, z którym się mierzą, w centrum ich przedsiębiorczej podróży w celu wymyślenia nowych
rozwiązań problemów ekonomicznych i społecznych, z którymi borykają się społeczności wiejskie.
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7 NARZĘDZI ROZWIJANIA MODELU
BIZNESOWEGO

01
02
03
04
05
06
07

Koncepcja modelu biznesowego
Dane orientacyjne
Kryteria i ranking
Krzywa wartości
Konkurencyjne wyzwanie w zakresie innowacji
Analiza post-mortem
Tworzenie prototypu

KONCEPCJA MODELU BIZNESOWEGO (I)

79

35 - 45 minut

Zbieranie informacji o firmie stojącej za problemem LUB
tworzenie własnego modelu biznesowego jako start-upu

Badanie modelu
biznesowego

→ Całościowy przegląd konkretnego modelu biznesowego

Wewnątrz

Średnio zaawansowani

− Tablica Miro
− Pióra
(różnokolorowe)

WYMAGANIA:
Posiadanie firmy jako właściciela problemu, która działa w bardzo złożonym lub niejasnym obszarze działalności.
Alternatywa: Zadaniem projektu jest znalezienie innowacyjnego biznesu, który można opracować za pomocą tego
narzędzia.

PROCES:
1. Wykorzystaj arkusz do wypełnienia poszczególnych części.
2. W ten sposób wyjaśnione zostaną szczegóły modelu biznesowego oraz relacje między poszczególnymi jego
częściami.
3. Więcej informacji o tym, jak korzystać z tego narzędzia, można znaleźć w załączonym linku.

KONCEPCJA MODELU BIZNESOWEGO (II)

80

35 - 45 minut

Badanie modelu
biznesowego
Wewnątrz

Średnio zaawansowani

− Tablica Miro
− Pióra
(różnokolorowe)
Szczegółowe wyjaśnienie można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s

DANE ORIENTACYJNE (I)

81

60 minut

Gromadzenie informacji o strumieniach dochodowych
→ całościowy przegląd strumieni przychodów z danego rozwiązania

Opracowanie modelu
biznesowego
Wewnątrz

Ekspert

− Tablica Miro
− Pióra
(różnokolorowe)

WYMAGANIA:
Kluczowym elementem ćwiczenia z liczbami orientacyjnymi jest bardzo wyraźne określenie założeń leżących u
podstaw szacunków, tak aby można je było udoskonalać w miarę zdobywania wiedzy na temat modelu
biznesowego wspierającego dane rozwiązanie.

PROCES:
1. Indywidualnie przejrzyjcie szablon danych orientacyjnych i zapiszcie (słownie) to, co musicie wiedzieć, aby
obliczyć przybliżoną wartość dla Waszego modelu biznesowego.
2. Jako zespół porównajcie swoje ustalenia i uzgodnijcie wzór (słownie).
3. Podzielcie się zadaniami i spróbujcie zamienić słowa w liczby. Jeśli nie macie bezpośrednich szacunków
właściwych liczb, skorzystajcie z benchmarku lub zgadnijcie, ale upewnijcie się, że podstawowe założenia są
jasno określone.
4. Obliczcie swoje przypuszczenia i przedyskutujcie w grupie wpływ wyników.

DANE ORIENTACYJNE (II)

82

60 minut

Opracowanie modelu
biznesowego
Wewnątrz

Ekspert

− Tablica Miro
− Pióra
(różnokolorowe)

KRYTERIA I RANKING (I)

83

30 - 90 minutes

Ocenianie do 10 opcji według określonych kryteriów
→ Rozumienie i stosowanie standardów oceny i wyboru opcji w zakresie do 10 opcji.

Opracowanie modelu
biznesowego

WYMAGANIA:
Utworzenie i przedstawienie do wyboru do 10 opcji.

Wewnątrz

Początkujący

− Wszystkie
rodzaje
materiałów

PROCES:
1. Określ 5-10 kryteriów, według których ocenisz 10 najlepszych pomysłów.
2. Każdy uczestnik otrzymuje kopię arkusza roboczego, długopis i karteczki samoprzylepne. Zapisz kryteria w
lewej kolumnie arkusza, a pomysły w górnym rzędzie.
3. Każda osoba - indywidualnie - ocenia każdy z 10 najlepszych pomysłów/rozwiązań zgodnie z kryteriami i
przyznaje im punkty w skali od 1 (niski) do 5 (wysoki). Obliczcie łączny wynik, który znajduje się na dole.
4. W przypadku rankingu grupowego, narysuj ten sam arkusz na flipcharcie. Każdy z członków grupy zapisuje
swoje wyniki na karteczkach i umieszcza je na flipcharcie.
5. Przyjrzyjcie się wynikom i przeanalizujcie punktację indywidualną i łączną. Które wyniki się wyróżniają? Gdzie
można znaleźć podobieństwa?

KRYTERIA I RANKING (II)

84

- Przykład -

30 - 90 minut

Opracowanie modelu
biznesowego
Wewnątrz

Początkujący

− Wszystkie
rodzaje
materiałów

Kryteria i ranking – Indywidualny arkusz roboczy
Kryteria
ewaluacji

Pomysł 1

Pomysł 2

Pomysł 3

Największa zaleta

4

5

…

Przewaga
społeczna

3

3

Zasadnicze
korzyści dla
klienta

1

4

Istotne dla klienta

5

2

Odporność na
kopiowanie
pomysłu przez
konkurentów

5

4

Odporność na
zmiany
środowiskowe

2

1

Razem

20

17

…

Pomysł 4

Pomysł 5

Pomysł 6

Pomysł 7

Pomysł 8

Pomysł 9

Pomysł
10

KRYTERIA I RANKING (III)

85

- Przykład -

30 - 90 minut

Opracowanie modelu
biznesowego
Wewnątrz

Początkujący

− Różne rodzaje
materiałów

Kryteria i ranking – Arkusz roboczy grupy
Kryteria ewaluacji

Pomysł 1

Pomysł 2

Student
1

Student
2

Student
3

Student
4

Student
1

Student
2

Student
3

Student
4

Największa zaleta

4

3

5

1

…

…

…

…

Przewaga społeczna

3

5

5

1

Zasadnicze korzyści dla
klienta

1

3

5

2

Istotne dla klienta

5

2

5

3

Odporność na
kopiowanie pomysłu
przez konkurentów

5

1

2

3

Odporność na zmiany
środowiskowe

2

1

4

2

Ranking indywidualny

20

15

26

12

Ranking GRUPY

Pomysł
…

Pomysł 3
Student
1

Student
2

Student
3

Student
4

20 + 15 + 26 + 12 = 73

…Kontynuuj pracę z tabelą do momentu osiągnięcia 10 pomysłów

KRZYWA WARTOŚCI (I)

86

Nie ma jeszcze jasnej propozycji wartości lub USP?

45 - 60 minut
Opracowanie
modelu
biznesowego

Wewnątrz

→ Zdefiniowanie czynników konkurencji na danym rynku i ocena możliwości
znalezienia punktu skupienia, rozbieżności i wartości dodanej.
WYMAGANIA:
Twój ulubiony pomysł. Celem jest sprawdzenie jego konkurencyjności.
Konieczne jest poznanie rynku właściwego/konkurencji (pamiętaj: w oparciu o wartość!)

PROCES:
Początkujący

− Tablica Miro
− Pióra
(różnokolorowe)

1. Zdefiniuj istotne czynniki konkurencji, które są ważnymi atrybutami dla Twoich klientów (oś x).
2. Oceń konkurentów oraz własne rozwiązanie na podstawie wcześniej zdefiniowanych czynników w skali od 1
(niski) do 12 (wysoki) (oś y).
3. Zaznacz czynniki różnicy, koncentracji i wartości dodanej dla Twojego rozwiązania jako czynniki wyróżniające
się (zobacz przykład na następnym slajdzie!).

KRZYWA WARTOŚCI (II)

87

- Przykład -

Koncentracja

45 - 60 minut
Opracowanie
modelu
biznesowego

Wartość dodana

Wewnątrz
Rozbieżność
F1

F2

F3

Początkujący

− Tablica Miro
− Pióra
(różnokolorowe)

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

Czynniki konkurencji
Istniejące rozwiązanie #1

Istniejące rozwiązanie #2

Twój pomysł

Koncentracja: czynniki, w zakresie których Twoje rozwiązanie zajmuje wysoką pozycję, podczas gdy istniejące rozwiązania
plasują się raczej nisko.
Wartość dodana: elementy oferowane wyłącznie przez Twoje rozwiązanie, w odróżnieniu od innych istniejących rozwiązań.
Rozbieżności: elementy, pod względem których Twoje rozwiązanie różni się od innych, co jednak nie oznacza, że Twoje
rozwiązanie powinno działać lepiej (np. jeśli ustaliłeś, że ten element nie jest ważny dla Twoich klientów).

ANALIZA POST MORTEM

88

Iteracja na przypadkach z rzeczywistości

30 - >60 minut

Opracowanie modelu
biznesowego

→ Udawaj, że projekt się nie powiódł i zapytaj, co poszło nie tak. Zadanie polega na
ustaleniu prawdopodobnych powodów niepowodzenia.
WYMAGANIA:
Mieć jeden lub kilka "najlepszych" pomysłów.

Wewnątrz

Początkujący

− Wszystkie
rodzaje
materiałów

PROCES:
1. Analiza post mortem rozpoczyna się po zapoznaniu zespołu z planem.
2. Lider zespołu rozpoczyna ćwiczenie od poinformowania zespołu, że projekt zakończył się spektakularną
porażką.
3. Zespół jest proszony o zanotowanie powodów porażki w formie ćwiczenia polegającego na pisaniu mózgiem
(każdy po cichu i niezależnie).
4. Każdy odczytuje jeden powód porażki; każdy podaje inny powód, aż wszystkie zostaną zapisane.
5. Zespół przegląda listę, szukając sposobów na wzmocnienie planu.

OPRACOWANIE PROTOTYPU (I)

89

Potrzeba konkretnego rozwiązania lub wizualizacji
pomysłu

30 - >60 minutes

Opracowanie modelu
biznesowego
Wewnątrz

→ Przekształć swój pomysł w konkretne rozwiązanie, które można wykorzystać do
testowania i uzyskania informacji zwrotnej
WYMAGANIA:
Podjęcie decyzji o wyborze rozwiązania.
Po dopracowaniu wszystkich szczegółów, tak aby istniał dość wyraźny obraz tego, jak mógłby wyglądać prototyp.

PROCES:
Początkujący

− Wszystkie
rodzaje
materiałów

1. Na podstawie rozwiązania wybierz odpowiednie materiały, narzędzia do wizualizacji lub inne elementy do
stworzenia rozwiązania.
2. Możliwe są wszystkie rodzaje prototypów. Na początek zastanów się, jaki jest cel prototypu: Czy ma on
spełniać główne funkcje? Czy będzie w stanie przedstawić projekt? Czy będzie w stanie pokazać proces? Itp.
3. Możesz pracować nad różnymi prototypami i wykorzystywać je do zbierania opinii od potencjalnych klientów
lub jako wizualizację do prezentacji.

OPRACOWANIE PROTOTYPU (II)

90

- Reguły -

•

Myśl przy pomocy swoich rąk – Dzięki przeniesieniu energii z głowy do rąk, kreatywność
jest wykorzystywana w inny sposób i często pozwala udoskonalić pomysł.

•

Skłonność do podjęcia działania – Przestań o tym mówić i zacznij działać! Zespoły, które
zaczynają budować od razu, osiągają lepsze wyniki niż te, które analizują i planują, zanim zaczną
budować.

•

Doceń porażkę – Porażki powinny być przewidywane, a liderzy innowacji nawet o nie
zabiegają, jeśli otrzymują informacje zwrotne o tym, co poszło nie tak.

•

Szybko i sprawnie – Szybkie tworzenie prototypu polega na tworzeniu jednego prototypu za
drugim. Oznacza to oparcie się tendencji do poprawiania i udoskonalania rzeczy przed ich
przetestowaniem. Nie należy przywiązywać się do tego zbyt emocjonalnie.

•

Iteracje – Magia i siła tworzenia prototypu ujawnia się w iteracjach. Wielokrotne powtarzanie
tego procesu.

•

Szorstkie krawędzie – Tworzenie prototypu to zawsze ciągle trwający proces.

•

Pamiętaj, jakie rozwiązanie testujesz – Wszystkie prototypy powinny mieć centralny
problem badawczy. Należy znaleźć równowagę pomiędzy pamiętaniem o tym centralnym
problemie, ale także pozostawić trochę wolnego miejsca na inne pomysły.

•

Twórz z myślą o użytkowniku – Przetestuj prototyp pod kątem oczekiwanych zachowań i
potrzeb użytkowników.

30 - >60 minut

Opracowanie modelu
biznesowego
Wewnątrz

Początkujący

− Wszystkie
rodzaje
materiałów

OPRACOWANIE PROTOTYPU (III)

91

- Typowe pułapki -

30 - >60 minutes

Opracowanie modelu
biznesowego
Wewnątrz

Początkujący

− Wszystkie
rodzaje
materiałów

• Łatwo przeoczyć - kiedy liderzy innowacji mają już obiecujący nowy
pomysł, pojawia się pokusa, aby go szybko wprowadzić na rynek, nie
tracąc więcej czasu. Czas poświęcony na prototypowanie jest jednak
naprawdę dobrą inwestycją, ponieważ dzięki niemu innowacyjny
pomysł ma znacznie większe szanse na powodzenie. Przeprowadzone
zostaną konsultacje z nabywcami, a ich opinie zostaną uwzględnione wiesz, że tego chcą, skoro współtworzyli ten pomysł.
• Łatwo nie docenić - prototypowanie może wyglądać dziecinnie,
zwłaszcza na wczesnych etapach, kiedy zabawki i zabawa mogą zostać
źle odebrane jako działalność zabawowa bez korzyści biznesowych.
Prototypowanie na wczesnym etapie zapewni jednak wykrycie
potencjalnych wad na wczesnym etapie, kiedy ich naprawa nie jest
jeszcze kosztowna. Po wprowadzeniu na rynek będzie już za późno na
ich tanią naprawę.
• Łatwo uniknąć - chcemy uniknąć bólu lub utraty twarzy, które często
wiążą się z porażką - a podczas opracowywania prototypu będziemy
ponosić wiele porażek. Potraktowanie porażki jako punktu wyjścia do
nauki i doskonalenia, a nie jako wyniku, którego należy się wstydzić, w
znacznym stopniu pomoże przezwyciężyć naturalne wahanie, jakie

OPRACOWANIE PROTOTYPU (IV)

92

Potrzeba

30 - >60 minutes
Opracowanie modelu
biznesowego

konkretnego

rozwiązania
pomysłu

lub

wizualizacji

→ Przekształć swój pomysł w konkretne rozwiązanie, które można wykorzystać do
testowania i uzyskania informacji zwrotnej
WYMAGANIA:
Dopracowanie wszystkich szczegółów w sposób umożliwiający otrzymanie dosyć wyraźnego obrazu prototypu.

Wewnątrz

Początkujący

− Prezentacja
PowerPoint

PROCES:
1. Na podstawie jednej najlepszej opcji opracuj prezentację w programie PowerPoint, aby zwizualizować swój
pomysł.
2. Zastanów się, co naprawdę chcesz podkreślić! Pomyśl o potrzebie, którą zaspokaja Twój prototyp, podejściu,
czyli oferowanym rozwiązaniu, korzyści dla klienta oraz konkurencji, czyli alternatywach dostępnych na rynku.
3. Poszczególne części (Potrzeba, Podejście, Korzyść, Konkurencja) można podzielić w ramach zespołu. Oznacza
to, że każdy członek zespołu zajmuje się jedną z nich.
4. Rezultatem jest prezentacja w programie PowerPoint
5. Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.

93OPRACOWANIE

PROTOTYPU / PREZENTACJA NABC? (I)
Potrzeba

30 - >60 minutes
Opracowanie modelu
biznesowego

Wewnątrz

Początkujący

− Prezentacja w
programie
PowerPoint

konkretnego

rozwiązania
pomysłu

lub

wizualizacji

→ Przekształć swój pomysł w konkretne rozwiązanie, które można wykorzystać do
testowania i uzyskania informacji zwrotnej
WYMAGANIA:
Podjęcie decyzji o wyborze rozwiązania.
Po dopracowaniu wszystkich szczegółów, w taki sposób żeby otrzymać dość wyraźny obraz tego, jak mógłby
wyglądać prototyp.

PROCES:
1. Na podstawie jednej najlepszej opcji opracuj prezentację w programie PowerPoint, aby zwizualizować swój
pomysł.
2. Zastanów się, co naprawdę chcesz podkreślić! Pomyśl o potrzebie, którą zaspokaja Twój prototyp, podejściu,
czyli oferowanym rozwiązaniu, korzyści dla klienta oraz konkurencji, czyli alternatywach dostępnych na rynku.
3. Poszczególne części (Potrzeba, Podejście, Korzyść, Konkurencja) można podzielić w ramach zespołu. Oznacza
to, że każdy członek zespołu zajmuje się jedną z nich.
4. Rezultatem powinna być prezentacja w programie PowerPoint!
5. Prezentacja ta nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.
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PROTOTYPU / PREZENTACJA NABC? (II)
- PRZEKONAJ INNYCH DO SWOJEGO POMYSŁU -

30 - >60 minutes

Jaka jest potrzeba?
Opracowanie modelu
biznesowego
Wewnątrz

Początkujący

− Prezentacja w
programie
PowerPoint

1.

Jakie jest rozwiązanie? (Podejście)

2.

Jakie
korzyści
rozwiązanie?

3.

Jaka jest konkurencja w zakresie
proponowanych rozwiązań / jakie są
dostępne alternatywy?

przyniesie

to

Skuteczna prezentacja
swojego rozwiązania
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Cel
Podczas modułu rozwijania prezentacji dorośli słuchacze nauczą się umiejętności i strategii
prezentacji. Pitch to metoda krótkiego podsumowania pomysłu, w której nacisk kładzie się na
pozytywne aspekty, takie jak wyjątkowość. Treść prezentacji powinna być zawsze dostosowana do
odpowiedniej grupy docelowej. Wszystkie przemówienia wymagają dużo praktyki i nie powinny być
lekceważone przez dorosłych uczniów. Podobnie jak w przypadku tworzenia rozwiązania, prezentacja
powinna być udoskonalana krok po kroku w pętlach iteracyjnych. Dorośli słuchacze będą odpowiadać
na takie pytania, jak: "Jaki problem (lub potrzebę) rozwiązujemy?; Jakiego rodzaju ludzie, grupy lub
organizacje mają ten problem?; Ilu ich jest, gdzie są, co teraz robią w tej sprawie?; Czym się różnimy?;
Z kim będziemy konkurować? Czym oni się różnią?".

Efekty uczenia się
Po zakończeniu tego modułu dorośli słuchacze będą w stanie:
1. Zrozumieć cel i strukturę dobrej prezentacji.
2. Zaprojektować swoją prezentację i przeanalizować szereg wskazówek i najlepszych praktyk, mających
na celu lepsze zrozumienie odbiorców.

3. Przeprowadzić kilka prób "na sucho" i otrzymać informacje zwrotne od moderatorów i innych
zespołów.

Moduł

05

PRZYKŁADY NARZĘDZI
Pomyśl o tych narzędziach jako o przewodniku, który krok po kroku prowadzi do uwolnienia kreatywności dorosłych
słuchaczy, stawiając wyzwanie, z którym się mierzą, w centrum ich przedsiębiorczej podróży w celu wymyślenia nowych
rozwiązań problemów ekonomicznych i społecznych, z którymi borykają się społeczności wiejskie.
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3 NARZĘDZIA ROZWIJANIA PREZENTACJI

01 Prezentacja windy.
02 Prezentacja podstaw.
03 Prezentacja listy kontrolnej.

PREZENTACJA WINDY (I)
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Uzyskanie przeglądu opcji oraz przedstawienie ich zalet i
wad

10 - 20 minut

Wybierz swoje
rozwiązanie
Wewnątrz lub na
zewnątrz
Początkujący

− brak

→ Krótka, przekonująca prezentacja każdej opcji, którą należy przygotować do
procesu wyboru
WYMAGANIA:
Dysponowanie zawężoną ilością opcji (mniej niż 10).
Posiadanie już opracowanych opcji.

PROCES:
1. Podzielenie opcji między członków grupy.
2. Każdy uczestnik przygotowuje swoją opcję zgodnie z poniższymi pytaniami:
1. Na czym polega problem?
2. Jakie jest jego rozwiązanie?
3. Dlaczego jest ono wyjątkowe? Co czyni go wyjątkowym?
3. Każdy uczestnik prezentuje swoją propozycję w ciągu 60 sekund.
4. Po zakończeniu prezentacji pozostali członkowie mogą zadawać komentarze lub pytania, w celu uzyskania
bardziej szczegółowego wyjaśnienia każdej z przedstawionych opcji.

PREZENTACJA WINDY (II)
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10 - 20 minut

Wybierz swoje
rozwiązanie

1. Jaki jest problem?

Wewnątrz lub na
zewnątrz

2. Jakie jest jego rozwiązanie?

Początkujący

60 sekund
− brak

3. Co czyni go wyjątkowym lub
szczególnym?

PODSTAWY PREZENTACJI (I)
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Budowanie fabuły swojej prezentacji

10 - 20 minut

Wybierz swoje
rozwiązanie

Wewnątrz lub na
zewnątrz
Początkujący

− brak

→ Uwzględnij wszystkie najważniejsze elementy składowe: problem, rozwiązanie,
model biznesowy, wiarygodność i wezwanie do działania.
WYMAGANIA:
Posiadanie jasnego i szczegółowego opisu problemu, rozwiązania, modelu biznesowego, wiarygodności i
wezwania do działania.

PROCES:
1. Indywidualnie zapiszcie na karteczkach samoprzylepnych wszystkie możliwe elementy dotyczące problemu,
rozwiązania, modelu biznesowego, wiarygodności i wezwania do działania.
2. Przeprowadź dyskusję w grupie, aby skupić się na kluczowym przesłaniu, które chcesz przekazać w odniesieniu
do problemu, rozwiązania, modelu biznesowego, wiarygodności i wezwania do działania.
3. Podzielcie się rolami i poproście połowę zespołu o krytyczną postawę i przeniesienie nieistotnych elementów
do pytań i odpowiedzi. Druga połowa zespołu może argumentować przeciwko temu. Wspólnie zdecydujcie, co
nie jest istotne.
4. Zaimprowizujcie mini-5-minutową prezentację na podstawie aktualnej wersji podstaw prezentacji. W razie
potrzeby wprowadź zmiany.
5. Podzielcie się rolami i przydzielcie jednej osobie zadanie przygotowania wstępnej wersji prezentacji w oparciu
o jej podstawy. Umówcie się na spotkanie, na którym przejrzycie wstępną wersję prezentacji i dopracujecie ją.

PODSTAWY PREZENTACJI (II)
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10 - 20 minut

Przedstaw swoje
rozwiązanie

Wewnątrz lub na
zewnątrz
Początkujący

− brak

PREZENTACJA LISTY KONTROLNEJ (I)
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Budowanie fabuły swojej prezentacji

10 - 20 minut

→ Uwzględnij wszystkie najważniejsze elementy składowe: problem, rozwiązanie, model
biznesowy, wiarygodność i wezwanie do działania.
Przedstaw swoje
rozwiązanie

Wewnątrz lub na
zewnątrz
Początkujący

− brak

WYMAGANIA:
Posiadanie jasnego i szczegółowego opisu problemu, rozwiązania, modelu biznesowego, wiarygodności i
wezwania do działania.

PROCES:
1. Przeanalizuj pierwszy szkic swojego projektu prezentacji, przeprowadzając pierwszą próbę na sucho. (10 min)
2. Przeanalizuj różne elementy składowe prezentacji i weź pod uwagę kluczowe elementy przedstawione w liście
kontrolnej prezentacji. (15 min)
3. Uzgodnijcie, co należy poprawić w pierwszym projekcie oraz podzielcie się rolami i obowiązkami.

PREZENTACJA LISTY KONTROLNEJ (II)
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10 - 20 minut

Przedstaw swoje
rozwiązanie

Wewnątrz lub na
zewnątrz
Początkujący

− brak
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Słownik pojęć (I)
Myślenie projektowe
Myślenie projektowe to podejście do innowacji skoncentrowane na człowieku, które czerpie z zestawu narzędzi
projektanta w celu zintegrowania potrzeb ludzi, możliwości technologii i wymogów sukcesu biznesowego. (Tim Brown,
IDEO)
Uczenie się oparte na społeczności
Uczenie się oparte na społeczności lokalnej odnosi się do szerokiego wachlarza metod i programów nauczania, które
uczelnie wykorzystują, aby połączyć to, co jest nauczane na uniwersytetach, z otaczającymi je społecznościami, w tym z
lokalnymi instytucjami, historią, literaturą, dziedzictwem kulturowym i środowiskiem naturalnym.
Uczenie się oparte na problemie
Nauczanie problemowe, znane także jako uczenie się przez dociekanie, to podejście pedagogiczne skoncentrowane na
uczniu, w którym dorośli uczący się zdobywają wiedzę i umiejętności w procesie rozwiązywania otwartego problemu.
Empatia
Umiejętność podzielania uczuć lub doświadczeń innej osoby poprzez wyobrażenie sobie, jak by to było znaleźć się w
sytuacji tej osoby. Jak empatyzować? Obserwuj, podążaj, słuchaj, zanurz się, obserwuj, rozmawiaj itp.
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Słownik pojęć (II)
Pomysłowość
Pomysłowość oznacza generowanie wielu pomysłów. Burza mózgów zachęca do myślenia w sposób ekspansywny i bez
ograniczeń. Często to właśnie dzikie pomysły pobudzają wizjonerskie myśli. (IDEO, 2012)
Prezentacja
Prezentacja to podstawowy sposób przedstawienia swojego pomysłu, za pomocą którego będziesz przekonywać różne
osoby - od banków po potencjalnych klientów - do poparcia Twojego pomysłu. (IDEO Designkit, 2020)
Problem wyjściowy
Jest to problem wyjściowy, który zwykle jest podawany przez właściciela problemu (firmę, środowisko, konkretną osobę
itp.). Nie jest to ostateczne określenie problemu, które zostanie wykorzystane w procesie innowacji.
Problem postrzegany
Jest to problem, który jest dostrzegany przez zespół innowacyjny po wczuciu się w problem wyjściowy..
Opracowywanie prototypu
Prototyp to podstawowe odwzorowanie rzeczywistego produktu lub usługi, pokazujące, jak on wygląda i/lub działa.
Prototypowanie jest więc działaniem polegającym na budowaniu namacalnych reprezentacji pomysłu z wykorzystaniem
tańszych i łatwiej dostępnych materiałów i technik. Pomoże to w optymalizacji produktu lub usługi.
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