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Wasze zadanie

• Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez uczniów i uczennice – w 
oparciu o wyznaczone kryteria - innowacyjnego pomysłu na inwestycje w 
wybranej firmie, które mogą wesprzeć zmiany na lokalnym rynku pracy.  

• W konkursie zespoły uczniowskie nawiązują współpracę z wybraną firmą 
lokalną/regionalną i zastanawiają się, jak inwestując w innowacje w danej 
firmie, stworzyć nowe miejsca pracy. Pomysł powinien uwzględniać zastany 
kontekst: profil, zasoby i możliwości firmy.  

• Następnie opracowują informacje o własnym pomyśle – innowacyjnym 
projekcie inwestycyjnym: przygotowują spot zachęcający potencjalnych 
inwestorów do finansowego wsparcia projektu.  



Wasze POMYSŁY i zasoby – TAK, A DO TEGO…

„Design thinking” jako narzędzie ułatwiające:
• Analizę otoczenia – wszystko zaczyna się od obserwacji pomagającej 

uświadomić sobie lokalne potrzeby i zasoby (empatia) 
• potrzeby i problemy ludzi

• zasoby i możliwości przedsiębiorców

• Tworzenie innowacyjnych rozwiązań - poszukiwanie pomysłów, które mogą
przynieść pozytywną zmianę (inspiracje płynące ze zrozumienia potrzeb i 
możliwości)

• Budowanie historii, która przyciągnie sprzymierzeńców projektu (storytelling, 
jako forma opowiadania inspirującego do działania)



Design thinking
czyli logiczny proces wspierający nasze poszukiwania innowacyjnych rozwiązań



Definicja książkowa…

Innowacja (od. łac. innovatio, czyli odnowienie), to ciąg działań, prowadzących do 
wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub 
systemów organizacyjnych. Termin ten do ekonomii wprowadził J. A. Schumpeter, 
wskazując tym samym pięć przypadków występowania innowacji:

• stworzenie nowego produktu;

• zastosowanie nowej technologii, metody produkcji;

• stworzenie nowego rynku zbytu;

• pozyskanie nieznanych dotąd surowców;

• reorganizacje określonej gałęzi gospodarki.[1]

Źródło: Wiśniewska S. (2013) Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet 
Ekonomiczny, Kraków, s. 10.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Innowacja#cite_note-1
http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200002872&col=doktoraty_full






Przejdziemy przez 3 etapy tego procesu

• Empatia jako najsilniejsza inspiracja 

wnikliwa obserwacja wsparta prostymi narzędziami
• potrzeby i problemy ludzi
• zasoby i możliwości przedsiębiorców

• Tworzenie innowacyjnych rozwiązań 

formułowanie celu działań i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
• narzędzia i metody pobudzające kreatywność

• Historie z mocą przekonywania 

„Storytelling” w praktyce
• sekrety opowieści motywujących do działania



Empatia 
jako najlepsza inspiracja 
analiza otoczenia wsparta prostymi narzędziami 



Jak zbierać obserwacje?

Dokumentować swoje spostrzeżenia:

• DZIENNIK filmowy / zdjęciowy

• metoda „CIENIA”

• PODRÓŻ, czyli „wchodzenie w cudze buty”

• EKSTREMLANE przypadki – ludzie są różni

• zbierać HISTORIE - nie wywiady, ale rozmowy

Dzielić się zdobytą wiedzą - MAPA empatii IDEO.



Docenić różnice - „EKSTREMALNE” przykłady 

• Warto rozmawiać i z tym kto żyje sam, jak i z tym kto żyje w dużej 
rodzinie, młodym i starszym, kobietami i mężczyznami – mogą mieć 
zupełnie inny punkt widzenia, inne doświadczenia

• Sprawdź co myślą o Twoim pomyśle? Jak radzą sobie z problemem - a 
może już znaleźli rozwiązanie?

• Korzystaj z kontaktów rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów



Nie zakładać, że się wie…
Rozmawiać, obserwować, dopytywać, zbierać historie

• Pytaj, pytaj, pytaj – nie zakładaj, że odpowiedź jest oczywista

• Dopytuj – nie tylko co, ale też dlaczego

• Proś o przykłady, nawiązuj do odpowiedzi

• Postaraj się poznać uczucia, emocje

• Obserwuj co robią

• SŁUCHAJ

Jeśli możesz, weź ze sobą kogoś kto będzie notował, aby móc się skupić na 
aktywnym słuchaniu.



Warto dzielić się zdobytą wiedzą 
mapa empatii IDEO

Systematyzujemy obserwacje:

• co i jak MÓWI, jakich słów i wyrażeń używa

• co i jak ROBI, jak się zachowuje

• co MYŚLI, jakie ma przekonania

• co CZUJE, jakie żywi uczucia, jakie emocje



GROMADZĄC WIEDZĘ PATRZ 

ZARÓWNO NA ODBIORCÓW INNOWACJI, 

JAK I NA PRZEDSIĘBIORCÓW, 

KTÓRZY JĄ DOSTARCZĄ. 

SZUKAJ WIEDZY O SPRZYMIERZEŃCACH.

Liczy się punkt widzenia

CZŁOWIEK
czego 

potrzebują ludzie?

TECHNOLOGIA
co jest 

wykonalne?

PRZEDSIĘBIORCA
co jest 

ekonomicznie 
uzasadnione?

http://www.ideou.com/pages/design-thinking



Zintegrowane podejście dopasowane do 
potrzeb ludzi, zasobów i wizji rozwoju 
przedsiębiorcy oraz możliwości 
wykonawczych.

Sprzymierzeńcy mogą się pojawić z 
zupełnie nieoczekiwanej strony                     
– warto mieć oczy i uszy otwarte 

Dopasowanie do potrzeb, ambicji i możliwości

CZŁOWIEK
czego 

potrzebują ludzie?

TECHNOLOGIA
co jest 

wykonalne?

PRZEDSIĘBIORCA
co jest 

finansowo 
uzasadnione?

http://www.ideou.com/pages/design-thinking



Przedsiębiorca też człowiek 

Przygotuj się do spotkania!

• wnikliwie obserwuj i poznaj go – sposób działania, wartości, plany, zasoby, możliwości. 
wykorzystaj dostępne narzędzia.

• sprawdź czy to o czym myślisz może być dla niego interesujące – dlaczego?

Na spotkaniu zastosuj wszystkie zasady empatii 

• pytaj o doświadczenia, marzenia, ograniczenia, obserwuj, zadawaj pytania,

• słuchaj aby wiedzieć do czego możesz się odnieść

Podziel się swoimi obserwacjami i pomysłami – to początek rozmowy…

• opowiedz swoją historię pamiętając o tym co w niej może być interesującego dla 
słuchającego -jaką może odegrać w niej rolę, co się dla niego może zmienić?



Innowacyjny 
pomysł to dobry początek 
formułowanie wykonalnego celu działań i poszukiwanie rozwiązań 



Tworzenie INNOWACYJNYCH rozwiązań

• Wymyślajcie nowe rozwiązania podczas BURZY MÓZGÓW:
• „zaczynajcie od określenia możliwości „Jak moglibyśmy…”

• Budujcie na pomysłach „Tak, a do tego…”

• „Miksujcie” aby odnaleźć zupełnie nieoczekiwane

• Bawcie się w PROTOTYPOWANIE, bo to inspiracja i pomoc

• Nie zrażajcie się „porażkami”, POWTARZAJCIE doświadczenia!



Burza mózgów w IDEO 

Każde dobre spotkanie zaczyna się od określenia możliwości jakie przed uczestnikami stoją 

• „JAK MOGLIBYŚMY….?”
Pytanie optymistyczne i nastawione na poszukiwanie rozwiązania.

Na tyle szerokie, aby umożliwić poszukiwania, ale na tyle konkretne, że wiemy od czego zacząć.

Pozwala trzymać się tematu zdefiniowanego w pytaniu „Jak moglibyśmy …?”

• „Tak! A do tego…”
Słuchamy się uważnie, wspieramy i budujemy na swoich pomysłach

• Wykorzystujemy różne środki wyrazu
Pozwalamy sobie na stosowanie różnych środków wyrazu – nie tylko słowa, ale referencje 
obrazkowe, dźwiękowe, filmowe….



Pytanie Co możemy zrobić…?

Pokazuje, że rozwiązanie jest możliwe!

Sugeruje, że jest wiele możliwych rozwiązań.

Jasno określa obszar poszukiwań, ale nie zawęża go, dając przestrzeń na innowacje.

KOLEJNE KROKI

• Patrz na problem / potrzebę i przeformułuj go na pytanie „Jak moglibyśmy…”

• Celem poszukiwań jest jak największej ilości możliwości, im więcej ich sugeruje pytanie tym lepiej

• Jeśli postawione pytanie nie daje przestrzeni na poszukiwania jest zbyt wąskie, przeformułuj je 
tak, aby stało się inspiracją do burzy mózgów

• Na koniec, sprawdź czy pytanie nie jest za szerokie – musi jasno określać pole poszukiwań.



Mush up czyli „miksujemy”

Pozwala na szybkie wymyślenie zaskakujących, niespodziewanych rzeczy… Tu liczy się ilość.

KROKI

• Wybieramy dwa obszary (związany z zadaniem oraz z nim zupełnie nie powiązany)

• W krótkim czasie (2min) spisujemy tak wiele doświadczeń z nimi powiązanych jak tylko potrafimy

• Łączymy je ze sobą próbując wymyślić jak największą liczbę nowych rozwiązań / produktów / 
usług



Kolejna metoda: Jak zrobiłby to….?

Wybierzcie markę, firmę którą lubicie i zastanówcie się jak oni podeszliby do 
tego zadania?

GOOGLE?
NIKE?
IKEA?
FACEBOOK?

A JAK PODSZEDŁBY DO ZADANIA KTOŚ KOGO ZNACIE?
…Piotrek?
…wasza Babcia?



Kolejne narzędzie prototypowanie

POTENCJALNA FIRMA / POTENCJALNI KLIENCI
Opowiedz o swoim pomyśle, pokaż go, zainscenizuj i bądź otwarty na uwagi –
celem jest wywołanie reakcji i WSPÓLNE wypracowanie rozwiązania, a nie 
trzymanie się swojego pomysłu;

• Twórz proste prototypy
• Odgrywaj scenki, aby zobrazować zachowanie / doświadczenie ludzi
• Trzymaj się prostoty – nie marnuj czasu na zbędne detale
• Przyjrzyj się różnym scenariuszom zachowań 
• Wcielaj się w role różnych ludzi

Twój pomysł i prototyp to tylko początek rozmowy. 



Storytelling
budowanie historii z mocą przekonywania 



Struktura dobrych historii 

wprowadzenie
rozeznanie sytuacji

rozwój akcji
bohater, 
antagonista, 
konflikt

punkt kulminacyjny
punkt zwrotny

rozwiązanie akcji
poszukiwanie rozwiązania

szczęśliwe zakończenie
lub katastrofa



Tworzenie szkieletu historii

Dobra historia ma trzy podstawowe elementy:

• Główną myśl / główny wątek łączący całą opowieść – wyjaśnia sens opowiadania tej 
historii.

• Anegdotę, która pozwala poczuć się częścią opowieści, odnosi się do doświadczenia 
które mogłoby być naszym udziałem.

• Chwilę refleksji / jasny wniosek – umożliwia podzielenie się tym co czujesz, aby odbiorca 
mógł odczuć własne emocje związane z opowieścią. 

Opowiadając historię nakreśl sytuację, ale nie przesadzaj z akcją i mnóstwem wydarzeń. 
Trzymaj się głównego wątku. 

JEDNA HISTORIA = 1 MYŚL PRZEWODNIA



Sprawdzanie czytelności własnej historii 
IDEO „coffee test”

• Komfortowe miejsce: przestrzeń gdzie ludzie otwierają się na siebie i słuchają. Starają się spędzić 
ze sobą miło czas opowiadając ciekawe historie. Nie posługują się mnóstwem danych, cyfr, nie 
przesadzają z ilością detali. 

• Jeden cel: rozmowa, która pozwala sprawdzić czy słuchacz wie o co nam w naszej opowieści chodzi. 
Pozwala sprawdzić zrozumienie - jaki jest jej sens.

• „Nowy” rozmówca: ważne, aby taką rozmowę przeprowadzić z kimś kto nie jest włączony w 
projekt. Kimś kto nic nie wie na temat naszych planów, myśli i zamierzeń. 

• Obserwuj „sygnały”: zwracajmy uwagę na reakcje: zmianę pozycji ciała, kiedy odwraca wzrok, 
zerka na telefon, werbalizuje reakcje, spojrzy z zaciekawieniem lub poruszeniem, kiedy coś im się 
przypomni.

• Czas: wystarczy 10-15 minut i będziemy wiedzieć czy to o czym mówimy jest zrozumiane, zgodnie z 
naszymi intencjami.



+



Tworząc dobrą opowieść
Podpowiedzi z IDEO

• Stwórz szkielet historii – jaka jest główna myśl, anegdota, refleksja / wniosek 

• Wykorzystaj „kawiarniany test” – poproś „nieznajomego” o 10-15 minut i 
opowiadaj obserwując na co i jak reaguje

• Użyj storyboardu żeby dopracować opowieść, umieścić tylko istotne elementy

• Testuj na kimś komu ufasz, a nie jest związany z projektem



Każda innowacja zaczyna się od opowieści

Oglądajcie najpopularniejsze filmy na stronach crowdfunding’owych
polakpotrafi.pl – różne typy projektów, możliwy jedynie crowdfunding nieudziałowy;

beesfund.com – crowdfunding udziałowy i nieudziałowy;

wspólnicy.pl – crowdfunding udziałowy;

crowdangels.pl – crowdfunding udziałowy;

wspieramkulture.pl – projekty kulturalne

ideowi.pl – crowdfunding udziałowy;

wspieram.to – różne typy projektów, możliwy jedynie crowdfunding nieudziałowy.

Kickstarter

Indiegogo

gofundme

Czytajcie dobre opowieści.

Oglądajcie dobre filmy.

Podpatrujcie dobrych komików.

http://www.polakpotrafi.pl/
http://www.beesfund.com/
http://www.wspolnicy.pl/
http://www.crowdangels.pl/
http://www.wspieramkulture.pl/
http://www.ideowi.pl/
http://www.wspieram.to/


INNOWACJE 
PRZYNOSZĄCE KORZYŚĆ ZMIANY



Podsumowanie

• Analiza otoczenia – zasada EMPATII
• potrzeby i problemy ludzi

• zasoby i możliwości przedsiębiorców

• Tworzenie innowacji - określenie MOŻLIWOŚCI
• burza mózgów, miksowanie, „jak zrobiłby to….”, prototypowanie

• Budowanie historii – motywacja poprzez STORYTELLING
• struktura, „coffee test”, storyboard
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