
Z A P R O J E K T U J  C O  C H C E S Z !

DESIGN THINKING

Czas na pracę twórczą. To ten moment, kiedy musisz 
rozbudzić swoją kreatywność. Warto jednak cały czas 

pamietać o tym, co już ustaliłeś/aś. Zapisz jak najwięcej 
pomysłów na rozwiązanie problemu lub zaspokojenie potrzeby. 

Nie skupiaj się tylko na jednym. Nie ograniczaj się. 
Nawet najbardziej szalone pomysły po przemyśleniu mogą 
okazać się trafione. Pomysły, które wygenerujesz, muszą być 

adekwatne do potrzeb lub problemów odbiorcy. Muszą też być 
do nich dostosowane. Na samym końcu wybierz jeden pomysł 

i zastanów się, jak można wcielić go w życie.

GENEROWANIE POMYSLU

Jeżeli w procesie empatyzacji uda Ci się poznać odbiorcę 
swojego projektu, łatwiej będzie określić jego potrzeby 

i problemy. Twój projekt ma być właśnie odpowiedzią na nie. 
Nie staraj się, aby tworzone dzieło rozwiązywało wszystkie 

problemy lub zaspokajało wszystkie potrzeby. To nie jest 
możliwe. Skup się na jednym problemie i dla niego poszukaj 

w swym projekcie rozwiązania. 

OKRESLENIE 
PROBLEMU | POTRZEBY

Twój pomysł na rozwiązanie problemu lub potrzeby 
wchodzi w fazę realizacji. Dokładnie rozrysuj lub opisz prototyp 
rozwiązania. Miej na uwadze wszystko to, co udało Ci się ustalić 
wcześniej. Jeżeli w jakieś kwestii nie czujesz się kompetentny/a, 

zaproś do współpracy kolegów i koleżanki. 
W końcu co dwie głowy, to nie jedna. 

PROJEKTOWANIE 
PROTOTYPOWANIE

Aby Twój projekt był skuteczny, pamiętaj, że projektujesz 
zawsze dla kogoś. Ten ktoś będzie odbiorcą tego, co stworzysz. 

Musisz zatem wiedzieć, kto będzie korzystał z zaprojektowanego 
rozwiązania. Aby coś się sprawdziło, musi być dla niego przydatne. 

Zazwyczaj jeżeli coś jest dla każdego, to jest dla nikogo. 
To złota zasada, której warto się zawsze trzymać!

EMPATYZACJA



Projekt „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie merytoryczne – Małgorzata Bazan i Maciej Dowgiel        Opracowanie graficzne – Izabela Troniarz

D E S I G N  T H I N K I N G

pytania pomocne w projektowaniu

Czy Twój prototyp zgadza się 
z założeniami powziętymi podczas 
empatyzacji, określania problemu 

lub potrzeby, generowania 
pomysłów?

testowanie

  1. Kto jest odbiorcą projektu?

  2. Skąd pochodzi odbiorca?

  3. W jakim jest wieku?

  4. Jaki jest jego stan cywilny?

  5. Jakie ma wykształcenie?

  6. Czym się zajmuje?

  7. Jaki jest jego status materialny?

  8. Czym się interesuje?

  9. O czym marzy?

10. Co ma dla niego znaczenie?

11. Czego pragnie?

12. Co mówią o nim inni ludzie?

13. Czy oczekuje pomocy?

15. Kto ma wpływ na jego decyzje?

empatyzacja

1. Jakie potrzeby i problemy 
    ma odbiorca?

2. Które problemy i potrzeby odbiorcy
     są natury osobistej i nie mamy
     na nie wpływu?

3. Czy odbiorca potrzebuje pomocy?

4. Które problemy odbiorcy
     możemy rozwiązać?

5. Na które potrzeby odbiorcy
     możemy odpowiedzieć?

6. Które problemy lub potrzeby są
     Twoim zdaniem najważniejsze?

7. Które problemy lub potrzeby są
     Twoim zdaniem najbardziej pilne?

okreslenie potrzeby 
lub problemu

1. Czy wybrany pomysł na
     rozwiązanie jest realny?

2. Jakich specjalistów będę
     potrzebować do współpracy
     przy projekcie?

3. Jakich kompetencji mi brakuje do
     zrealizowania swojego pomysłu?

4. Co mogę zrobić sam?

5. Czy odbiorca będzie potrafił
     skorzystać z proponowanego
     rozwiązania?

6. Czy odbiorcę będzie stać, aby
     skorzystać z proponowanego
     rozwiązania?

7. Czy odbiorca nie będzie 
     wstydził się, z powodu korzystania 
     z zaproponowanego rozwiązania?

1. Czy wyrażam się wystarczająco
     precyzyjnie?

2. Czy na pewno wiem, 
     co chcę  osiągnąć?

3. Czy współpracownicy wiedzą, 
     o co mi chodzi?

4. Czy wszyscy w zespole
    projektowym działamy wspólnie
    dla dobra odbiorcy?

projektowanie


