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Przewodnik Obozu UE

Praktyczny przewodnik w organizowaniu obozów, w których uczniowie mogą
rozwijać umiejętności innowacyjności i przedsiębiorczości...

… I gdzie wykładowcami się animatorzy, którzy przyjmują, że kreatywność
działa najlepiej bez ich wiedzy i osądu.
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Wprowadzenie
Przenoszenie ludzi z ich zwyczajowego miejsca pracy lub środowiska szkolnego do pola
kempingowego może być skutecznym sposobem na budowanie zespołu, treningu kreatywności i
wspieraniu
innowacyjności.
Sceneria
obozu
otwiera
uczestników
na
ścisłe
i intensywne kontakty między sobą, obiecując zabrać ich ponad codzienne życie zdominowane przez
racjonalne zachowania zorientowane na osiągnięcie jakiegoś konkretnego celu. W obozach, możliwe
jest stworzenie pogodnej atmosfery ułatwiające niestandardowe myślenie i konstruktywną
współpracę . Obozy nie są alternatywą, a uzupełnieniem dla normalnej działalności, w celu
przemodelowania i podbudowania normalnej działalności.
Model obozu może być stosowany w nauczaniu przedsiębiorczości. Tutaj też, obozy nie są
alternatywą dla nauczania typowego dla sali lekcyjnej, ale cenną działalnością uzupełniającą,
ułatwiającą procesy twórcze, interakcja pomiędzy różnymi dziedzinami, oraz zaangażowanie osób z
zewnątrz, takich jak liderzy biznesu.
Obozy przedsiębiorczości często odbiegają od idei uczniowskich, ale mogę również różnić się
od pomysłów i wyzwań innowacyjnych zebranych w firmach lub instytucjach edukacyjnych. Niektóre
obozy skupiają się na generowania pomysłów, często nazywane są ‘Innovation Camps’, czyli obozami
innowacyjności, podczas gdy inne koncentrują się na rozwiązaniu problemów dotyczących innowacji,
które zwane są ‘Solution Camps’ czyli obozem rozwiązań. Niektóre trwają kilka dni, podczas gdy inne
trwają tygodniami. Niezależnie od konkretnej formy, wszystkie takie obozy używają tych samych zasad
nauki i zasad innowacji. Bazowe zasady to: różnorodność, myślenie horyzontalne, myślenie
równoległe, orientacja problemowa, aktywne nauczanie, przyszłe kierunkowanie oraz ułatwienia z
niego wynikające.
W ostatnich latach obozy nauczania przedsiębiorczości pojawiły się w kilku krajach. W Danii
model ten naprawdę rozkwitł, o czym świadczy organizacja co najmniej 40 obozów w latach 20052008. Trzy takie obozy opisane są tutaj w szczegółach. Pomimo że bardzo różnią się pod względem
miejsca wyjazdu i czasu trwania, miały one podobne efekty sukcesu odniesionego przez wszystkie
strony. Studenci korzystają z treningu kreatywności, praktycznego zastosowania ich wiedzy
kierunkowej, połączenia z innymi dyscyplinami oraz pracy z osobami spoza szkolnictwa. Inne strony,
takie jak pracownicy firm i pracowników uczelni transferu technologii korzystają z kompetencji, fantazji
i energii interdyscyplinarnych zespołów studenckich , jak również z bycia częścią ciekawej podróży w
krainę innowacji.
Pobierz cały artykuł naukowy „Model obozu dla nauczania przedsiębiorczości”,
prof Torben E. Bager
http://idea-camp.eu/wp-content/uploads/2013/10/The-camp-model-for-entepreneurship-teachingTOB-091.pdf
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Przykłady
Dla zilustrowania konkretnych przykładów podajemy również trzy filmy
http://idea-camp.eu/eu-camp-guide/3-videos-for-illustration/

Kluczowe elementy obozu
Kluczowymi elementami obozu są:













Zazwyczaj 20-50 uczestników i nauczycieli/trenerów/moderatorów;
Przeniesienie uczestników do placówki poza swoim normalnym środowiskiem;
Od 4 godzin do 5 dni (jeśli to tylko możliwe z noclegiem);
W ramach możliwości grupy interdyscyplinarne;
Intensywna praca nad rozwojem nowych pomysłów i koncepcji w celu rozwiązania danego
wyzwania/zadania;
Uczestnicy zewnętrzni tacy jak liderzy biznesowi, eksperci itp. zaangażowani są w:
1) określenie wyzwania, 2) pracę z uczniami w grupach, 3) ocenę pomysłów i ich rozwiązań;
Lider obozu odpowiada za całość procesu;
Moderatorzy pomagają każdej z grup;
Liderzy obozowi i moderatorzy odpowiedzialni są za stworzenie żywej, intensywnej
i pomocnej atmosfery;
Wyzwanie jest dobrze zdefiniowane, ale szczegóły na temat programu trzymane są
w tajemnicy przed rozpoczęciem obozu;
Nałóż presję czasową na uczestników w celu zwiększenia skupienia i wytworzenia wyników;
Zablokowanie lub unikanie komunikacji ze światem zewnętrznym, takim jak przyjaciele, czy
rodzina.

W zależności od czasu i wyzwania, obozy mogą mieć nacisk położony na różne aspekty. Niektóre obozy
skupiać się będą na wczesnych działaniach kreatywnych i na generowaniu wielu pomysłów, podczas
gdy inne obozy skupiać się będą na wypracowaniu rzeczywistych rozwiązań i koncepcji.
Obozy odbywały się na wiele różnych sposobów, ale niektóre wspólne zasady to:


Różnorodność uczestników zwiększa poziom innowacyjności. Różnorodność można osiągnąć
poprzez różnorodność wśród członków grupy, ale także zaangażowanie ekspertów;
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Myślenie horyzontalne - umiejętność integrowania wiedzy z wielu dyscyplin;
Rozróżnianie pomiędzy procesami kreatywnego myślenia a bardziej logiczną
i uporządkowaną oceną i rozwojem koncepcji;
Nauczanie problemowe, gdzie nacisk położony jest na problemie a nie temacie;
Nauczanie oparte na doświadczeniu, gdzie można uczyć się poprzez działanie
i refleksję na podstawie obserwacji;
Wspieranie procesu uczenia się - moderatorzy nie są ekspertami, co do zawartości, ale skupiają
się na ułatwianiu i stymulowaniu energii i skupienia w grupach;
Bądź otwarty na wyniki/zaproponowane rozwiązanie;
Bądź konkretny w swoich oczekiwaniach, co do formy rozwiązania.

Organizacja obozu
Organizacja obozu wymaga co najmniej kilku osób spełniające różne role.

Lider obozu
Lider obozu ponosi
i ewaluację obozu.

ogólną

odpowiedzialność

za

organizację,

Planowanie obozu:
Pracą lidera obozu jest wykonanie następujących czynności:









zaplanowanie daty i czasu wydarzenia;
rezerwacja miejsca, sprzętu i zakwaterowania;
ustalenie ilości picia i jedzenia;
zaproszenie, rejestracja i śledzenie postępów uczestników;
stworzenie grupy;
powołanie lidera obozu;
powołanie i szkolenia moderatorów;
powołanie lektorów (w razie potrzeby);

planowanie,

przebieg
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spotkanie z sędziami;
powołanie profesjonalnych pomocników (jeśli to konieczne);
zdefiniowanie metod twórczych i innowacyjnych w zależności od problemu/wyzwania;
szczegółowy scenariusz obozu;
określenie i pozyskanie nagród (jeśli występują);
ustalenie i zabezpieczenie nagród (jeśli mają występować);
zorganizowanie zapłaty lub prezentów dla zewnętrznych pomocników;
kontakt z prasą (jeśli wystąpi);
skopiowanie lub przygotowanie materiałów.

Lider obozu obecny będzie przez cały czas jego trwania i będzie utrzymywał jego spójność poprzez:







otwarcie obozu;
przedstawienie ćwiczeń;
przedstawienie gości;
zaprezentowanie i wręczenie nagród;
zakończenie obozu;
śledzenie czasu i upewnienie się, że podział godzin funkcjonuje prawidłowo.

Przed obozem
Praktyczne rzeczy do zrobienia dla lidera obozu przed obozem:






przyniesienie środków audiowizualnych i upewnienie się, że działają (projektor, ekran, tablica);
przyniesienie pokazów slajdów i laptopa;
przyniesienie wydrukowanego programu obozu;
przyniesienie skopiowanych materiałów;
długopisy, papier, nożyczki, klej w sztyfcie, karteczki przylepne itp.

Podczas obozu




sprawdzenie ustawień tabeli i pomocy audiowizualnych;
sprawdzenie laptopa i dźwięku;
sortowanie i dystrybucja materiałów;
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sprawdzanie kuchni (harmonogram, liczba uczestników, gości);
rozpoczęcie powitalnego pokazu slajdów i muzyki na projektorze.

Moderator
Rolą moderatora jest zapewnienie płynności działań: rozpoczęcie działań grupy, sprowadzanie jej na
właściwe tory, przypominanie jej o terminach, pomoc w wyzwoleniu się od sztampowego myślenia i
zaproponowanie metod i narzędzi pracy.
Koordynator nie sugeruje pomysłów gotowych rozwiązań, ale jest ciągle świadomy procesów
przebiegających w grupie i delikatnie pomaga grupie zwrócić uwagę jej własny proces działania. W
ramach tych działań jest m.in. zaproponowanie przerwy, kiedy jest to konieczne.

Lista rzeczy do zrobienia dotycząca moderatorów:
Zidentyfikować potrzebę moderatorów – ilu i na jaki okres czasu?








znalezienie potencjalnych moderatorów;
zorganizowanie zapłaty dla moderatorów;
zorganizowanie spotkań wstępnych z moderatorami;
rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia dla moderatorów;
przekazanie materiałów dydaktycznych moderatorom w trakcie obozu;
pozostanie w kontakcie po każdej wspólnej sesji podczas obozu;
ewaluacja moderatorów.

Partnerzy zewnętrzni
Rola partnerów zewnętrznych może być następująca:


zdefiniowanie problemu – bardzo motywującym jest, gdy wyzwanie będące istotą obozu
zaprezentowane jest bezpośrednio przez osobę posiadającą problem. Jeśli partnerzy
zewnętrzni, tacy jak firmy, nie chcą ujawniać swoich konkretnych problemów, mogą być
bardziej skłonni do bardziej ogólnego i pobieżnego przedstawienia swoich problemów;
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eksperci - krótkie przemówienie lub 30-40 minutowy wykład przez eksperta
w dziedzinie problemowej może być bardzo inspirujący;
profesjonalni pomocnicy – w celach lepszej wizualizacji może być bardzo pomocnym
posiadanie profesjonalnych pomocników, którzy są dobrzy w ilustrowaniu lub wizualizowaniu
zagadnień;
ewaluatorzy - poprzez panel jurorów, którzy słuchają prezentacji i oceniają je na koniec, proces
tworzenia może być bardzo motywujący dla uczestników.

Lista rzeczy do wykonania dotycząca ekspertów:










znalezienie odpowiednich potencjalnych partnerów;
zaproszenie lub poproszenie odpowiednich merytorycznych partnerów;
podziękowanie im za przyjęcie zaproszenia do udziału w obozie i sprawdzenie, czy będą
uczestniczyć w obiedzie lub kolacji;
zamówienie obiadu lub kolacja dla ekspertów (jeśli będzie taka potrzeba);
zorganizowanie prezentów i wynagrodzeń;
umieszczenie partnerów zewnętrznych w programie;
zorganizowanie przyjęcia gości-ekspertów w obozie i przygotowanie instrukcji dla gości;
prezentacja gości i podziękowanie im za udział oraz przekazanie upominków przed ich
wyjazdem;
podziękowanie im za pośrednictwem poczty elektronicznej za udział po zakończeniu ich
obecności.

Uczestnicy
Dobór uczestników powinien się odbyć, jeśli jest to tylko możliwe, na zasadach różnorodności. Należy
wybrać szereg osób o różnorodnej wiedzy oraz różnych umiejętnościach w celu zapewnienia
wszystkich koniecznych umiejętności dotyczących problemu i jego potencjalnych rozwiązań.
Lista rzeczy do wykonania dotycząca uczestników:







ustalenie, które dyscypliny powinny brać udział w przedsięwzięciu;
ustalenie jak wiedza na temat obozu powinna być przekazana potencjalnym uczestnikom;
wykonanie zaproszeń i materiałów promocyjnych;
ustalenie jak umożliwić rejestrację i działania wspierające;
stworzenie grup lub określenie sposobu ich formowania w trakcie obozu;
wykonanie listy grup i planu zakwaterowania dla moderatorów.
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Wybór lokalizacji
Ważne jest, aby znaleźć lokalizację spoza tradycyjnego środowiska grupy, w celu przełamania nawyków
i zachowania większego skupienia się na pracy do wykonania.
Lokalizacja ta, musi mieć dużą salę konferencyjną dla wspólnych spotkań oraz mniejsze sale dla pracy
w grupach – najlepiej, jeśli jedna sala przypadałaby na jedną grupę.
Umeblowanie i rozkład musi być elastyczny z dostępem do sieci Wi-Fi.

Lista rzeczy do wykonania dotycząca lokalizacji








znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla obozu;
ustalenie liczby uczestników i grup;
ustalenie i sprawdzenie obiektów;
ustalenie miejsca zameldowania i wymeldowania;
zapewnienie posiłków i napoi;
zapewnienie środków audiowizualnych, dostęp do Internetu i zaplecza biurowego itp.;
dostosowywanie harmonogramu i podziału zajęć oraz listy uczestników w dniu przyjazdu i
podczas trwania obozu;

Czas trwania
Czas trwania obozu będzie naturalnie zależeć od tego, ile będzie chciano osiągnąć.
Jeśli chcesz tylko wypracować pomysł, wystarczające będzie nawet pół dnia. Jeśli dodatkowo, chcesz
też pracować nad rozwojem pomysłu, należałoby zaplanować co najmniej 24 godziny, ze wskazaniem
do nawet 48 godzin.
Jeśli chcesz aby uczestnicy rozpoczęli również pracę nad planem biznesowym, powinno się zaplanować
minimum tygodniowy obóz.
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Lista rzeczy do wykonania w odniesieniu do długości





ustalić cele (jak wiele chcesz osiągnąć);
dostosowanie czasu trwania w zależności od zasobów;
ustalenie harmonogramu czasowego;
ustalenie, aby okres czasowy wpisał się harmonogramy organizacji.

Budżet
Koszty obozu będą się znacznie różnić i oczywiście zależeć będą od ogólnego poziomu cen
w twoim kraju.
Według doświadczeń w Danii (wysoki poziom cen) obóz dla 30-40 uczestników można zorganizować
za kwotę od 4 000 € i więcej. Najdroższym rozwiązaniem jest wynajęcie profesjonalnej firmy, aby
zorganizowała cały obóz.
Najtańszym rozwiązaniem jest skorzystanie z zasobów wewnętrznych - np. doświadczonych studentów
jako moderatorów - i pominąć zakwaterowanie.

Lista rzeczy do wykonania w odniesieniu do budżetu





zastanów się, czy masz wewnętrzne doświadczone kadry, aby zorganizować obóz czy będziesz
musiał zatrudnić partnerów zewnętrznych?
czy możesz korzystać z pracowników z Twojej organizacji?
czy znajdziesz partnerów zewnętrznych, którzy zgodzą się na współpracę na korzystnych
warunkach?
czy uda Ci się pozyskać jakieś środki ze źródeł finansowania zewnętrznego?
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Model obozu – przykład
Poniżej zaprezentowany zostanie model obozu 48 godzinnego.
Obóz ten jest przykładem obozu mającego na celu znalezienie odpowiednich rozwiązań,
w którym pomysły są generowane przez uczestników, następnie są rozwijane i zamieniane
w koncepcje biznesowe dla firm lub organizacji.
Obóz podzielony jest na dwie główne części:



część kreatywna – część, w które nowe pomysły są tworzone i rozwijane
część innowacyjna – część, w której nowe pomysły przetwarzane są w koncepcje, które mogą
być przeniesione i zaimplementowane na rynku pracy

W obydwu fazach proces twórczy zmienia się nieustająco pomiędzy myśleniem twórczym,
a krytycznym tak jak w przedstawionej poniżej figurze.
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Poszczególnymi etapami obozu są:












przygotowanie obozu
wstęp
rozwój pomysłu nr 1
rozwój pomysłu nr 2
rozwój pomysłu nr 3
rozwój pomysłu nr 4
wybór pomysłu nr 1
wybór pomysłu nr 2
konceptualizacja
„sprzedaż” pomysły
kolejne kroki

Przygotowanie obozu
Obóz musi być przygotowany dokładnie i w szczegółach. Trzeba przewidzieć możliwe problemy lub
trudności oraz potrzeby na każdą chwilę jego trwania. Pozwoli to uczestnikom pełną koncentrację na
swoich zadaniach.

Wstęp
Celem wstępu jest wprowadzenie sposobu pracy podczas trwania obozu oraz zadań, nad którymi
należy pracować. Ponadto, zaprezentować również należy dodatkowe informacje dotyczące firmy, jej
branży i ogólnych zagadnień, nad którymi będzie się pracować.

Rozwój pomysłu nr 1
W pierwszej części rozwijania pomysłu uczestnicy powinni rozwinąć pomysł na podstawie swojego
zrozumienia tego problemu. Ważnym jest żeby nie tracili czasu na zadawanie pytań wyjaśniających im
zagadnienie. Muszą się skupić na generowaniu pomysłów w oparciu o ich obecne zrozumienie
problemu.
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Rozwój pomysłu nr 2
Celem kolejnej rundy rozwijania pomysłu jest myślenie o nowych rozwiązaniach. Uczestnicy muszą
zapamiętać,
że
nie
chodzi
o
osiągnięcie
jednego
dobrego
pomysłu,
ale
o wygenerowaniu wielu pomysłów, z których można byłoby wybrać ten właściwy.
Wspomóż w tej fazie rozwój pomysłów właściwymi technikami kreatywnymi.
Pod koniec tej części grupy będą sobie pomagać nawzajem w dalszym rozwijaniu pomysłów.

Rozwój pomysłu nr 3
Podczas trzeciej rundy rozwijania pomysłu celem nadrzędnym jest umożliwienie uczestnikom
wzajemną pomoc przy rozwijaniu pomysłów z wykorzystaniem wiedzy, którą posiadają różni
członkowie grup.

Rozwój pomysłu nr 4
W czwartej fazie rozwoju pomysłu celem jest połączenie wiedzy i zasad z różnych obszarów w celu
znalezienia całkowicie nowych pomysłów.

Wybór pomysłu nr 1
W tej części, grupa zacznie wewnętrzny wybór najbardziej obiecujących pomysłów. Będą one
hierarchizowane na podstawie zasady NAF, czyli kluczowym znaczeniu nowości, atrakcyjności oraz
prawdopodobieństwa wdrożenia.
Grupa przygotuje do prezentacji swoje najlepsze pomysły.

Wybór pomysłu nr 2
W drugiej fazie wyboru pomysłów zostaną one zaprezentowane wybranemu gremium – np. panelowi
ekspertów.
Celem tego działania jest otrzymanie informacji zwrotnej oraz wiedzy od osób spoza grupy – czyli
innych uczestników lub panelu ekspertów.
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Konceptualizacja
Ideą konceptualizacji jest zbudowanie pełnej koncepcji i modelu biznesowego w oparciu o wybranej
pomysły.

„Sprzedaż” pomysłu
Przygotowywane jest zakończenie obozu wraz z efektywną i przekonywującą prezentacją. Musi ona w
jasny sposób określić potrzebę, rozwiązanie, wartość konsumencką i ogólny pomysł wraz z modelem
biznesowym.
Celem jest, zatem stworzenie prezentacji, która przekona decydentów w organizacji posiadacza
problemu.
Na końcu tego etapu prezentacja ukazana jest przed jurorami.

Kolejne kroki
Natychmiast po zakończeniu, grupa powinna się spotkać i ocenić cele i motywację swoich
poszczególnych członków oraz ustalić jak kontynuować prace nad tym projektem. Stworzony powinien
zostać również roboczy zarys projektu oraz ustalony termin kolejnego spotkania.
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Model Obozu - przykład
Dzień 1 – kreatywność
Faza 1: Przygotowanie rozwoju pomysłu
Wstęp do obozu i prezentacji grup. W tej fazie ćwiczenia bazują na promowaniu kreatywnej współpracy.

Czas

15min.

30 min.

Ćwiczenie
Przygotowanie obozu
przygotowania przed
przyjazdem
zameldowanie/
zakwaterowanie

Odpowiedzialność

Metody

lider obozu

Zapoznanie sekretarki obozu i moderatorów z celami i zasadami
obozu. Sprawdzenie pokoi w obozie.
uczestnicy otrzymują pokoje, zostawiają tam bagaże i udają się do sal
swoich grup

tożsamość grupy

moderator

moderator

Ćwiczenia:
 Sen z dzieciństwa (plakietka z zapisanym snem z dzieciństwa)
 Dwie prawdy i jedno kłamstwo
 5 przykazań dla pracy w grupie

Miejsce

Materiały

recepcja

pakiet powitalny dla wszystkich do
wykorzystania podczas obozu (długopisy i
papier)
flipcharty, puste plakietki oraz kolorowe
długopisy/flamastry

sale grup
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1 godz.

powitanie

lider obozu

30 min.

wyzwanie

posiadacz problemu
lub lider obozu

Czas

Ćwiczenie
Rozwój pomysłu nr 1
tworzenie pomysłu

Odpowiedzialność

1 godz.

moderator

 Stworzenie nazwy i hasła dla grupy oraz stworzenie sceny dla
prezentacji
Ćwiczenia:
 Sen z dzieciństwa
 Klaskanie w ręce na 1, 2 oraz 3
 Opowiedzenie swojego dnia wstecz
Wprowadzenie do obozu:
 Sposoby pracy
 Rola moderatorów, lidera obozu oraz sekretariatu
 Prezentacje grup
 Zasady obozu
 Zebranie telefonów komórkowych i zegarków
Ćwiczenia:
 Tak, zrobiliśmy błąd
Prezentuje wyzwanie, ćwiczenia:
 Dawanie prezentów
 Zaplanowanie wspólnych wakacji
Metody
Ćwiczenia:
 Odwrócona burza mózgów
 Stworzenie wspólnego roweru
 Karta osobowa
 Zaplanowanie podróży na księżyc

gremium

stoper i klakson

miejsca
pracy grup

karty stymulujące, obrazki, kartki osobowe

Miejsce

Materiały

miejsca
pracy grup

karty stymulujące
obrazki
kartki osobowe

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

1 godz.

selekcja

moderator

30 min.

prezentacja

moderator
i
posiadacz problemu

Czas

Odpowiedzialność

1 godz.

Ćwiczenie
Rozwój pomysłu nr 2
tworzenie pomysłu

1 godz.

selekcja

moderator

moderator

 Karty stymulujące
 Stworzenie wspólnie autobusu
 Stymulowanie obrazkowe
Wyselekcjonowanie wszystkich ekscytujących pomysłów.
Wzajemna pomoc przy rozwijaniu pomysłu w dwuosobowych
grupach. Grupy przygotowują prezentacje wszystkich wybranych
pomysłów dla posiadacza problemu
Ćwiczenie:
 Gigant – troll – karzeł

Prezentacja dla posiadacza problemu. Informacja zwrotna z jego
strony, co zostało już zrobione, co wydaje się być ekscytujące,
informacja zwrotna powinna rozwiać również wszystkie ewentualne
nieporozumienia i niedopowiedzenia.
Metody
Ćwiczenia:
 Zbiorowy monolog
 Tak i….komunikacja
 Karty z prowokacją
 Co jest przeciwieństwem….
Wyselekcjonowanie po jednym ekscytującym pomyśle.
Wzajemna pomoc przy rozwijaniu pomysłu w dwuosobowych
grupach. Grupa wybiera pomysł, który posiada jej zdaniem największy

miejsca
pracy grup

flipcharty

Miejsce

Materiały

miejsca
pracy grup

karty prowokacyjne
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1 godz.

prezentacja

lider obozu

potencjał. Grupa przygotowuje prezentację wybranego pomysłu dla
wszystkich
Ćwiczenie:
 Bocian – żaba – ciężarna kobieta
Prezentacja dla wszystkich. Cicha informacja zwrotna udzielona
anonimowo przez wszystkich na kartkach samoprzylepnych. Grupy
zbierają się w celu odczytania informacji zwrotnej. Moderator
podsumowuje dzień pozytywną informacją zwrotną.

Dzień 2 – kreatywność
Dzień rozpoczyna się od ćwiczeń energetyzujących i ćwiczeń 3d w celu osiągnięciu przez uczestników ponownie swojej kreatywnej postawy.
Czas
1 godz.

Ćwiczenie
Rozwój pomysłu nr 3
tworzenie pomysłu

Odpowiedzialność

Metody

Miejsce

Materiały

moderator

Wprowadzić:
 Co się dalej stanie?
 Ponownie
 Teraz zgadnij
 Dotyczących problemu. Powinno się to wykonać podczas
zapisywaniu pomysłów na karteczkach samoprzylepnych.

miejsca
pracy grup

karty stymulujące, karteczki samoprzylepne
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1 godz.

selekcja

moderator

1 godz.

prezentacja

moderator

1 godz.

rozwój pomysłu

moderator

Czas

Ćwiczenie
Rozwój pomysłu nr 4

Odpowiedzialność

Kategoryzowanie pomysłów:
 Wybór po jednym z pomysłów pośród świeżo sformułowanych
 Wzajemna pomoc przy rozwijaniu pomysłu w dwuosobowych
grupach.
 Przygotowanie prezentacji dla siostrzanej grupy
 Prezentacje powinny angażować uczestników z siostrzanych
grup, aby mogli oni poczuć jak rozwiązanie będzie im
odpowiadać.
Grupy zbierają się w zespołach składających się z dwóch grup
Ćwiczenie:
 Spójrz, biegnie mamut
 Zaprezentować wszystkie wybrane pomysły siostrzanej grupie.
 Grupy rozwijają wciąż pomysły używając:
 Co się dalej stanie?
 Ponownie
 Teraz zgadnij
….w celu rozwinięcia swoich pomysłów.
Zajęcie się obszarem prezentacji, wywieszenie dekoracji świątecznych
oraz włączenie odpowiedniej muzyki mającej na celu wzmocnienie
pokojem energii uczestników i zmotywowanie ich do ponownej
wytężonej pracy
Metody

miejsca
pracy grup

prototypowe wyposażenie

miejsca
pracy grup

karty stymulujące

miejsca
pracy grup

cukierki, słodycze, dekoracje itp

Miejsce

Materiały
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1 godz.

tworzenie pomysłu

moderator

Ćwiczenia:
 Spotkanie rzeczowników
 Karty z zasadami
 Spotkanie rzeczy
 Karty z zasadami
 Znalezienie zasad
 Rzeczy spotykają zasady
 Karty z zasadami

obszar pracy
grupy

karty z zasadami – pudełko niezwiązanych ze
sobą rzeczy

Faza 2: Innowacja – od pomysłu do wartości
Czas

Ćwiczenie

30 min

Pierwszy
pomysłu

wybór

Odpowiedzialność

Metody

Miejsce

Materiały

Moderator

Wewnętrzny wybór pomysłów:
Hierarchizacja pomysłów na podstawie kryteriów wyboru

Miejsca
pracy grup

Flipcharty

Ćwiczenia:
 Indywidualnie zdefiniowane kryteria
 Każdy z uczestników dokonuje ewaluacji pomysłów na podstawie
dobranych przez siebie kryteriów i przedstawia swój wybór
reszcie grupy
 Metoda NAF: grupa wybiera pomysły kolektywnie na podstawie
metody NAF
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1 godz.

Drugi wybór pomysłu

Lider obozu

Zewnętrzny wybór pomysłów:
3 wybrane projekty zaprezentowane są całemu gremium, każda z
grup ma 3-5 minut na swoją prezentację. Karty z reakcją od grup
przekazane są gremialnie

Gremium

Flipcharty, karty z reakcją

2 godz.

Rozwój konceptu

Moderator

Zbudowanie koncepcji wokół pomysłu.
Użyć gry IDEA Model Biznesu

Miejsce
pracy grupy

Business model game

Ćwiczenia w grze:
 podstawowy pomysł
 profil użytkownika
 funkcja
 kto co robi?
 obrona pomysłu i koncepcji
 zawody
 nowe możliwości
Członek grupy zapisuje rezultaty
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Dzień 3 – Innowacja
Czas
1 godz.

Ćwiczenie
„sprzedaż” pomysłu i
Koncepcji

Odpowiedzialność
Moderator

Metody
Przygotowanie:
Pomysł i koncepcja muszą być „sprzedane” decydentom w organizacji
lub inwestorom.

Miejsce
Miejsca
pracy grup

Materiały
Flipcharty, laptopy, powerpoint, prototypy,
pomoce audiowizualne

Miejsce
pracy grup

Karty z zasadami
Pudełko z dowolnymi przedmiotami

Prezentacja sprzedaży jest utworzona poprzez grupę.
Techniki są podane przez moderatora.
Ćwiczenia:
 prezentacja sprzedaży
 poziom wzrostu
 prototypowanie
1 godz.

Sprzedanie pomysłu i
koncepcji

Lider obozu

Finał obozu:
Prezentacja pomysłów i koncepcji panelowi jurorów, którzy oceniają
pomysły
5 minutowe prezentacje.
Informacja zwrotna od jurorów.

1 godz.

Kolejne kroki

Moderator

Stworzenie porozumień i ustaleń dotyczących możliwych dalszych
działań:

Miejsce
pracy grup
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 Cele
 Podstawowy plan projektu
 Porozumienie i dalsze spotkania
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Metoda obozu w praktyce
Podstawowym celem metody obozu jest stymulowanie kreatywności w grupach. Opanowanie
kreatywności w grupach wymaga zrozumienia zarówno kreatywności, dynamiki pracy grupy,
indywidualnej psychologii, procesów uczenia się itp., niemniej jednak jest kilka podstawowych zasad,
które mogą pomóc Ci rozpoczęcie własnego procesu uczenia się jak organizator lub koordynator obozu.
 mów TAK ! Pomysły - i ludzie - są wątłe na wczesnym etapie, więc powiedz "tak i ... ", zamiast "tak,















ale ... ". Zbuduj pomysły na pomysłach innych, zamiast ich krytykować
wszystkie rodzaje wiedzy są bardzo cenne. Uczestnicy nie powinni reprezentować wąskie spektrum
specjalności. Powinni oni wnieść całą posiadaną przez siebie zdobytą w różnych aspektach swojego
życia. Powinno się zatem unikać skupiania się na ich wykształceniu, pracy lub pozycji.
unikaj informowanie z góry członków grupy o prezentowanych przez nich dyscyplinach lub
umiejętnościach a we wstępnej fazie prezentacji osobistych. W ten sposób, pomysły nie będą
osądzane przez pryzmat osoby, od której pochodzą
pozwól moderatorom skierować uwagę grupy na budowanie pomysłów w oparciu o zdanie innych,
w przeciwieństwie do promowania tylko i wyłącznie własnego zdania. Zachęcić ich do mówienia "to
co podoba mi się w tym pomyśle, to ... " lub " ... i wtedy moglibyśmy ... ".
unikaj dyskusji. W dyskusjach ludzie starają się wygrać i mieć rację. Jest to rywalizacja zamiast
kooperacji. Zachęcaj do dostrzegania możliwości w przeciwnym punkcie widzenia
jedno zadanie, jeden termin. Grupa powinna otrzymać jednorazowo tylko i wyłącznie jedno zadanie
i jeden termin jego wykonania. Powinno to nastąpić dopiero wtedy, gdy zakończone jest poprzednie
zadanie. W ten sposób grupa może się skupić tylko na zadaniu, a nie planowaniu i organizacji
procesu. Jeśli grupa pracuje nad więcej niż jednym zadaniem, przeznacza swoją energię właśnie na,
planowanie i organizacje a nie na kreatywność. Moderator musi zatroszczyć się o procesie i nie
pozwolić grupie posiadanie wątpliwości dotyczących tego, czy to nie oni są odpowiedzialni za ten
proces
podziel cały proces na małe zadania, aby uniknąć myślenia o całościowym planowaniu
i organizacji. Jeśli grupa poświęca więcej niż 10-20 sekund na zrozumienie zadania, oznacza to, że
jest ono zbyt złożone i powinno zostać podzielone na podzadania
znajdź nowe lokalizacje, w których uczestnicy jeszcze nigdy nie byli - lub przynajmniej nie mieli
zwyczaju przebywać zbyt często. W ten sposób, nie przenoszą ze sobą żądnych zwyczajów
dotyczących tego miejsca
zbierz zegarki, telefony komórkowe i laptopy przed startem obozu w celu uniknięcia zakłóceń i
skoncentrowaniu się na czasie spędzanym na pracy
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Innowacyjne warsztaty
analizy biznesu
Od idei do koncepcji
prowadzenia firmy

Moduły 1 - 5

Odense,

Slagelse,

Sønderborg,

Esbjerg,

Kolding

Skup się
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wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym
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Innowacyjne warsztaty analizy biznesu
Spis treści
Harmonogram
Opis przypadku
Moduł 1
 Arkusz roboczy
 Tworzenie grupy
 Wręczenie modułu 1
Moduł 2
 Arkusz roboczy
 Wręczenie modułu 2
Moduł 3





Arkusz roboczy
W kręgu firm
Kanwy modelu biznesowego
Wręczenie modułu 3

Moduł 4
 Arkusz roboczy
 Power point "Jak zaprezentować swój pomysł".
 Wręczenie modułu 4
Moduł 5
 Arkusz roboczy
 Ocena pomysłów / kryteria
 Wręczenie modułu 5

Skup się
European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

Moduł 1
Moduł 1
Cel

Wprowadzenie oraz inauguracja
Wprowadzenie do warsztatu i zadanie/sprawa
Rozpoczęcie procesu twórczego

Treść

Uczestnicy są wprowadzani do konkretnej sprawy.
Faza procesu myślenia. Prezentacje





Wprowadzenie do obozów
Wprowadzenie do kursu przedsiębiorczości
Wprowadzenie do warsztatów
Wprowadzenie do procesu myślenia

Tworzenie grup i wprowadzenie do asystentów warsztatów. Sesja kreatywna

Proces myślenia


Narzędzia

Generacja pomysłu
Poszukiwanie szans

Opis przypadku.
Grupy tworzące narzędzia

Arkusze narzędzi szkolenia





Wyjście

Skupienie na badaniu - Wiem, czego szukam
Poszukiwanie trendów - Określenie ogólnych tendencji
Koncentracja kreatywna - Zdefiniuj swoje pytanie
Burza mózgów - Generowanie pomysłów - Mnóstwo pomysłów
Negatywna burza mózgów

Każda grupa wręcza 3-5 pomysłów w formie tytułu.
Wręczenie modułu 1

Skup się
European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym
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Grupa tworząca "Grę Nazwy"

Utworzyć koło. Rozpoczyna osoba w najciemniejszej koszuli.

Powiedz, jak masz na imię i czasownik, który zaczyna się na tę samą
literę, jak twoje imię. Przedstaw swój czasownik i umiejętność,
wypowiadając go.

np. Mam na imię Gosia i potrafię gotować.

Osoba z lewej strony powtarza to, co powiedziałeś
i prezentuje się w ten sam sposób. I tak dalej, aż do momentu, kiedy
każdy się przedstawi.

Skup się
European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym
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Przydział do grupy: "Co mamy ze sobą wspólnego?".

Każda

grupa

omawia

jakie

podobieństwa

występują

w obrębie grupy. Czy wszyscy mają rower? Czy wszyscy byli
w Londynie? Czy wszyscy nie lubią sera? itd.

Masz 15 minut na wymyślenie 5 podobieństw (szalony, wyjątkowy,
nieoczekiwany lub?).

Prezentacja przed grupą.

Skup
Skupsię
się na
poszukiwaniu
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Wiesz, czego szukasz - ale wiedz, gdzie patrzysz!
Jeśli chcesz uzyskać sterownik innowacji użytkownika, zacznij od określenia, czego szukasz:

Dla kogo chcemy coś zrobić?
Zdefiniuj nabywców i użytkowników, dla których chcesz coś opracować. Uważaj, aby nie zdefiniować
problemu zbyt wąsko - nie mów nic o rozwiązaniu.

Najważniejszym jest znalezienie właściwego problemu i rozwiązanie go - nie rozwiązuj niewłaściwego
problemu właściwie!

Co jest cenne dla nas?
Nawet jeśli pracujesz ze sterownikiem innowacji użytkownika, również powinieneś z niego korzystać.
 Kto chcielibyśmy posiadać jako klientów?
 W jakich obszarach chcemy poprawić nasze umiejętności? W jakich obszarach posiadamy
wyjątkowe umiejętności, które stanowiłyby bazę do opracowania czegoś nowego?
 Jakie normy etyczne powinny stanowić fundament działalności?

Jak bardzo wykonalnych pomysłów poszukujemy?
Nasze pomysły muszą być realizowane szybko; czy właściwe jest rozwijanie pomysłów, których
realizacja zajmie dużo czasu. Czy realizacja pomysłu jest finansowana z własnych środków
pieniężnych, czy akceptujemy zaciągnięcie pożyczki lub zaangażowanie inwestorów do realizacji tego
pomysłu

Dostrzeganie
trendów
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Określenie ogólnych tendencji poprzez obserwację stylu życia. Czytanie czasopism, wizyty na targach,
wyszukiwanie informacji w Internecie. Uzyskanie opinii liderów, specjalistów, ekspertów lub czytanie
ich publikacji.

Trendy można znaleźć w stylu życia, kulturze, polityce, technologii i wielu innych obszarach.

Cztery ważne wskaźniki trendów
Gospodarka i demografia
Zmiany gospodarcze i/lub demograficzne powodują powstanie wielu długotrwałych trendów.
Kto się wzbogacił? Kto zbiedniał? Gdzie ludzie chcą żyć? Ile dzieci posiadają? Kiedy? Kiedy zaczynają
karierę zawodową? Kiedy przechodzą na emeryturę? itd.

Niedobory
Trend pojawia się często, kiedy będziemy chcieli posiadać, to co czujemy, że zanika
w naszym życiu.
Za czym tęsknimy? Czego mamy za mało? Czego chcemy więcej?

Rozregulowanie
Nowy trend będzie często reakcją na to, co stało się z głównym nurtem lub zderzeniem z tym,
co dominuje na rynku od lat.
Co staje się zwykłe? Kupowanie, robienie lub patrzenie na co nas nudzi lub męczy?

Styl
Styl ideałów często wychyla się jak wahadło z jednego skrajnego położenia do drugiego. Jaki styl
ideałów rozpoczyna wychylać się w inną stronę? Ubrania, fryzury, dom, idealne ciało itd.
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Rynek - 3

Burza mózgów
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

"Aby otrzymać użyteczną odpowiedź, potrzebne jest
postawienie dobrego pytania"
Koncentracja kreatywna to metoda twórczego skupienia się na formułowaniu zadań
i problemów w taki sposób, że wygląda na generowanie pomysłów w następstwie procesu twórczego.

Konkretne sformułowanie zadań, jakie ma decydujące znaczenie dla pojawiających się pomysłów.

Sposób użycia zależy od koncepcji wspólnego zadania lub problemu.

Metoda

1. Sformułowanie zadania, jako pytania - zaczyna się od jak/co/kiedy/dlaczego itd.
2. Sformułowanie zadania krótko i jak najbardziej otwarcie, najlepiej tylko w formie jednego zdania.
3. Sformułowanie zadania z różnych punktów widzenia i pod różnymi kątami. Zadajemy pytanie w
różny sposób.
4. Wybrać wymaganą formułę.
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Pomysł 1

Burza mózgów
SKUPIENIE

GENERACJA

SORTOWANIE

ROZWÓJ

OCENA

1. Organizacja spotkanie dla grupy o odpowiedniej wielkości (zwykle 4-8 osób)
2. Napisz wstępny temat na tablicy (na systemie, na którym każdy będzie mógł wszystko
zobaczyć). Im lepiej zdefiniowany i wyraźniejszy problem, tym przebieg sesji będzie
sprawniejszy.
3. Upewnij się, że każdy rozumie problem lub sprawę.
4. Zapoznanie się z zasadami


Unikaj krytykowania pomysłów/ zawieszenia. Wszystkie pomysły są tak samo ważne jak każde inne.



Wiele, wiele i wiele - cel to mnogość pomysłów, jeśli można ograniczyć liczbę pomysłów, uczestnicy
zaczną oceniać pomysły, stwierdzając, że tylko ich jest najlepszy, niż najmniej radykalne i nowe.



Swobodna jazda. Nie cenzuruj pomysłów, prowadź spotkanie płynnie.



Słuchaj pomysłów innych, spróbuj je łączyć z innymi pomysłami.



Unikaj wszelkich dyskusji na temat pomysłów lub pytań, ponieważ zatrzymuje to płynność
pomysłów.

5. Ktoś może pomóc stosować zasady i zapisywać wszystkie pomysły, jakie występują (druga
osoba może zapisywać).
6. Generowanie pomysłów - albo w nieusystematyzowany sposób (każdy będzie mógł powiedzieć
pomysł w każdym momencie) lub jako struktura (okrągły stół, umożliwiając ludziom
spasowanie, jeśli nie posiadają nowych pomysłów).
7. Wyjaśnienie i zakończenie sesji. Pomysły, które są takie same, można łączyć, wszystkie inne
należy zanotować. Opcja ta jest przydatna do uzyskania konsensusu, na jakie pomysły należy
spojrzeć dalej lub, jakie jest kolejne działanie i skala czasu.
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Pomysł 1

Negatywna
burza mózgów
Burza
mózgów
mózgów
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

8. Organizacja spotkanie dla grupy o odpowiedniej wielkości (zwykle 4-8 osób)
9. Napisz wstępny temat na tablicy (na systemie, na którym każdy będzie mógł wszystko zobaczyć).
Im lepiej zdefiniowany i wyraźniejszy problem, tym przebieg sesji będzie sprawniejszy.
10.Upewnij się, że każdy rozumie problem lub sprawę.
11.Zapoznanie się z zasadami
 Unikaj krytykowania pomysłów/ zawieszenia. Wszystkie pomysły są tak samo ważne jak
każde inne.
 Wiele, wiele i wiele - cel to mnogość pomysłów, jeśli można ograniczyć liczbę pomysłów,
uczestnicy zaczną oceniać pomysły, stwierdzając, że tylko ich jest najlepszy, niż najmniej
radykalne i nowe.
 Swobodna jazda. Nie cenzuruj pomysłów, prowadź spotkanie płynnie.
 Słuchaj pomysłów innych, spróbuj je łączyć z innymi pomysłami.
 Unikaj wszelkich dyskusji na temat pomysłów lub pytań, ponieważ zatrzymuje to płynność
pomysłów.

12.Ktoś może pomóc stosować zasady i zapisywać wszystkie pomysły, jakie występują (druga osoba
może zapisywać).
13.Generowanie pomysłów - albo w nieusystematyzowany sposób (każdy będzie mógł powiedzieć
pomysł w każdym momencie) lub jako struktura (okrągły stół, umożliwiając ludziom spasowanie,
jeśli nie posiadają nowych pomysłów).
14.Wyjaśnienie i zakończenie sesji. Pomysły, które są takie same, można łączyć, wszystkie inne należy
zanotować. Opcja ta jest przydatna do uzyskania konsensusu, na jakie pomysły należy spojrzeć
dalej lub, jakie jest kolejne działanie i skala czasu.

SKUPIENIE

GENERACJA

SORTOWANIE

ROZWÓJ

OCENA

Negatywna burza mózgów
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Pozytywne pytanie
Opisać zadanie jako pytanie - np. "w jaki sposób rozwiązać problem X?".

Negatywne pytanie
Przeformułować pytanie do pytania negatywnego – przeciwieństwo pytania pozytywnego.

Przykłady:




W jaki sposób tworzymy rozwiązanie, którego użytkownicy nie będą używać?
W jaki sposób tworzymy rozwiązanie, które nie przyniesie zysku?
W jaki sposób tworzymy rozwiązanie, które nie będzie zawierać przeszkód?

Negatywne pomysły
Tworzenie pomysłów z pytań negatywnych. Będzie więc to rodzaj cofnięcia i zniekształcenia pomysłów.

Pozytywne pomysły
Przejdź przez wszystkie negatywne pomysły i staraj się zmienić je w pozytywne.
Nie będzie to możliwe w przypadku wszystkich pomysłów, ale może prowadzić do zaskakujących i
oryginalnych pomysłów.

Burza mózgów
mózgów

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
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Wręczenie formularza modułu 1

Obóz Innowacji

Numer zespołu: _____________________
Nazwa zespołu: ________________________

Na podstawie przedstawionej sprawy, każdy zespół wręczy 3-5 pomysłów w formie tytułu:

1.

_____________________________________________________

2.

_____________________________________________________

3.

_____________________________________________________

4.

_____________________________________________________

5.

_____________________________________________________

Burza mózgów
mózgów

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym
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Moduł 2

Moduł 2

Wybór pomysłu i opracowanie koncepcji

Cel

Na podstawie fazy procesu myślenia każda grupa decyduje się na 1 pomysł
i przygotowuje krótki opis pomysłu i koncepcji.

Treść

Ocena pomysłu
Sortowanie pomysłów
Specyfikacja pomysłu

Narzędzia

Udoskonalenie
pomysłu
Arkusze
narzędzi
szkolenia





Wyjście

Podsumowanie - utworzenie przeglądu pomysłów
Zasianie pomysłu - Zmiana priorytetu swojego pomysłu
Udoskonalenie pomysłu
NAF - nowość, atrakcyjność i możliwości realizacji

Każda grupa wręcza 1 określony pomysł.

Opis "Będziemy ....… do ….... przez ......."




Pomysł/ Co
Grupa docelowa/ Kto
Wdrożenie/ Jak

Podsumowanie
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Podsumowanie ma na celu stworzenie przeglądu dużej ilości wygenerowanych pomysłów.

Grupowanie
Posortuj pomysły zgodnie z tematem lub w grupach o podobnych cechach. (Może to powodować do
debaty).

Nakładanie
Zapisz na tablicy poszczególne pomysły, poszukaj podobieństw, oceniając, czy pomysł jest kopią
niektórych innych pomysłów (jak pod-pomysł do głównego pomysłu), w takim przypadku pomysł
należy usunąć.

Połączenie
Ponownie zapisz pomysł na tablicy i sprawdź, czy są naturalne podobieństwa lub połączenia,
z których można utworzyć jeden pomysł. Połącz pomysły, jeśli/ kiedy znajdziesz połączenia.

Opracowanie
Pomysł powinien być jasny i konkretny, tak, aby wszyscy go rozumieli, w przeciwnym razie pomysł
należy opracować przez zapytania jak, jeśli nie można opracować pomysłu, usuń go.

Znaczenie
Usuń pomysły, które nie stanowią wartości dla rozwiązania problemu lub zadania.
o każdy pomysł.

Pytaj

- Czy ten pomysł jest odpowiedni dla określonego celu? (Twoja definicja problemu).
Jeśli nie, należy go usunąć.
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Pomysł 15

Sito pomysłów
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Sito pomysłów to metoda szybkiego ustalania priorytetów ze względu na dużą liczbę pomysłów.

Techniki Podsumowania i Sita pomysłów uzupełniają się i są przydatne, jeżeli najpierw skorzystamy z
Podsumowania, a następnie z Sita pomysłów.
Sito pomysłów jest metodą oceny i ustalania priorytetów pomysłów. UWAGA! Metoda ta działa również
samodzielnie.

Kryteria wyboru
Wybierz 1, 2 lub 3 proste kryteria oceny odpowiednie dla tego konkretnego zadania.
Przykłady:
- Czy pomysł jest wykonalny?
- Czy pomysł jest użyteczny?
- Czy pomysł jest nowy?
- Czy pomysł jest konkurencyjny?

Indywidualna ocena
Każdy członek grupy musi indywidualnie pomyśleć, jak oceniłby każdy pomysł na podstawie kryteriów
oceny uzgodnionych w grupie.

Na podstawie osobistej oceny, członek grupy przydziela
następującej skali:

każdemu pomysłowi punkty według

Kryteria są spełnione: 2 punkty
Wątpliwość : 1 punkt
Kryteria nie są spełnione: 0 punktów

Ilość oraz określenie priorytetów
Przewodniczący oblicza punkty. Po policzeniu, ustala się hierarchię pomysłów, opartą o wynik.
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Pomysł 16

Udoskonalenie
pomysłu
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

1. Opis pomysłu
Wszyscy członkowie grupy będą dokładnie rozumieć, jaki jest pomysł. Dlatego też zacznij od opisu
pomysłu, kontynuuj do momentu, aż wszyscy będą postrzegać pomysł w ten sam sposób.

2. Mocne strony
Znajdź wszystkie mocne strony pomysłu.

3. Słabe strony
Poszukaj słabych stron pomysłu, znajdź wszystkie problematyczne cechy pomysłu.

4. Rozwój pomysłu
Spójrz na silne strony w kroku 2 i poszukaj elementów usprawniających lub rozwijających.

5. Rozwój pomysłu
Spójrz na silne strony w kroku 3 i poszukaj sposobów na zmianę lub uniknięcie słabości. W jaki sposób
można to zrobić?

6. Podsumowanie
Oceń indywidualne pomysły i sugestie kroku 4 i 5. Pomysły i sugestie, które można wykorzystać, to
przypominające podstawowe pomysły.
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Pomysł 18

NAW
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Jest to prosty sposób oceny potencjalnych rozwiązań problemu. Oceń do 10 każdy z trzech elementów:

Nowość
Jak nowy jest pomysł? Jeśli nie jest nowy dla tej sytuacji, prawdopodobnie nie jest kreatywny.

Atrakcyjność
Jak atrakcyjny jest pomysł, jako sposób na rozwiązanie problemu? Czy zupełnie rozwiązuje problem?
Czy jest to tylko częściowe rozwiązanie?

Wykonalność
Jak realnie jest wprowadzenie pomysłu w praktyce? Może wykorzystanie maszyny czasu było
naprawdę atrakcyjnym rozwiązaniem, ale czy jest to naprawdę możliwe?

Kiedy już uzyskasz punktację 30 możliwych punktów każdego, możliwego rozwiązania, możesz łatwo
zakwalifikować je do kilku najważniejszych.
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Pomysł 18
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Wręczenie formularza modułu 2
Obóz Innowacji

Numer zespołu: _____________________
Nazwa zespołu: ________________________

W skrócie, opisz swój pomysł w następujący sposób:

"Chcemy ..............., dla ................... poprzez .................."
(np. Chcemy zapewnić efektywne środki transportu dla studentów poprzez
dostarczenie tanich biletów.)
Należy zwrócić uwagę na wyjaśnienie:





Jakie zadanie do wykonania zawiera plan
Dla kogo to robisz
W jaki sposób zamierzasz tego dokonać

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym
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Moduł 3
Moduł 3
Cel

Pomysł, rynek i użytkownicy
Opis potencjału biznesowego związanego z twoim pomysłem.

Treść

Potencjał biznesowy - kondycja finansowa pomysłu.

Kanwy modelu biznesowego.

Opis rynku, klientów i konkurentów
Kim są użytkownicy
"Pokaż mi pieniądze"
Wizualizacja pomysłu
Narzędzia

W kręgu biznesu - jakie elementy są częścią uzasadnienia biznesowego

Kanwy modelu biznesowego - na podstawie kręgu biznesu

Arkusze narzędzi szkolenia


Wyjście

Profile użytkowników - zilustrować, kim są użytkownicy
Tablice do pokazywania historii - wizualizacja koncepcji

Kanwy modelu biznesowego
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Kanwy modelu biznesowego - na podstawie kręgu biznesu

Jaki jest nasz pomysł?

Komu
oferujemy
nasz pomysł?

Jakie działania i zasoby są potrzebne?

W
jaki
sposób
dostarczamy pomysł
do
naszych
klientów?

Jaki
jest
nasz
stosunek do klienta?

Jakie są koszty i jak zarobić pieniądze?

Profile
użytkownika
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Ustalić osobę, która reprezentuje grupę użytkowników. Profil użytkownika powinien zawierać
szczegółowy opis konkretnego użytkownika. Przykład:

Imię i nazwisko
Tak, podaj imię i nazwisko. Dowiesz się, że nie można podać tylko nazwiska.

Portret
Znajdź zdjęcie do profilu. Pomoże to twojej wyobraźni.

Demografia
Płeć, wiek, stan rodziny, adres, zawód, wykształcenie, dochody itd.

Indywidualne cele i wartości
Co osoba chciałaby osiągnąć i jakie są jej osobiste wartości - ogólne i dotyczące poszczególnych
produktów. Co jest dobre, a co złe.

Konsumpcja i nawyki kupowania
Jeżeli twój produkt/usługa jest do użytku prywatnego, ważne jest, aby zastanowić się, które konkretne
produkty i marki profil kupuje - i gdzie są one kupowane.

Potrzeby
Jakie są konkretne potrzeby i problemy w obszarze, w którym szukasz rozwiązania.

Umiejętności
Jak doświadczona i wykształcona jest osoba w zakresie twojego produktu. Jakie są jej zwyczaje, gdzie są
granice jej umiejętności.

Perspektywa zadania i produktu
Do jakiego celu produkt lub usługa są używane, jak ważne są w codziennym życiu? Jaka jest rola osób w
przypadku korzystania z produktu/usługi.

Tablica do wizualizacji
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Wykonaj scenariusze, w którym użytkownik korzysta z produktu lub usługi lub
w przypadku, gdy wykonuje coś, co chcesz mu ułatwić lub usprawnić.
Skoncentruj się na najważniejszych działaniach i sytuacjach.

Możesz również wykorzystywać zdjęcia do zilustrowania scenariusza. Wykonaj
je sam obserwując działania użytkownika lub szukaj w Internecie.
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Wręczenie formularza modułu 3
Obóz Innowacji

Numer zespołu: _____________________
Nazwa zespołu: ________________________

Twoja koncepcja:
Wręczenie opisu koncepcji na podstawie Kręgu biznesu i Kanwy modelu biznesowego:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Moduł 4
Moduł 4
Cel

Zaprezentuj swój pomysł
Zaprezentować swój pomysł - sprzedać pomysł i koncepcję

Treść

Prezentacja umiejętności

Szkolenie z prezentacji

Narzędzia

Prezentacja
power
point
Przygotowanie
prezentacji

Wyjście

Każda grupa opracowuje 3-minutową prezentację, koncentrując
się na sprzedaży pomysłu, włączając np. slajdy power point,
tablicę do zaprezentowania historii, plakaty, video itd.
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Wręczenie formularza modułu 4

Obóz Innowacji

Numer zespołu: _____________________
Nazwa zespołu: ________________________

Prezentacja:

3-minutowa prezentacja w formie power point, zdjęć, slajdów, plakatów lub
uwag.
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Moduł 5
Moduł 5

Ostateczna prezentacja i ocena

Cel

Prezentacja pomysłu

Ocena pomysłów i wybór najbardziej obiecujących pomysłów i koncepcji.
Treść

Prezentacja przed jury

Narzędzia

Formularz ocen - skala 1-5

Wyjście

Wszystkie zespoły dokonują prezentacji

Każdy zespół otrzymuje informacje zwrotne

Zwycięzcami są...
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Ocena
Obóz Innowacji

Nazwisko członka jury: __________________________________
Numer zespołu: __________________________________
Nazwa zespołu: __________________________________
W skali 1-5 należy ocenić następujące elementy (5 jako najlepsze):
Czy pomysł jest atrakcyjny
Czy pomysł jest możliwy do realizacji
Czy pomysł jest pomysłowy
Czy pomysł jest w
momencie i miejscu
Czy pomysł jest rentowny
Jaka była prezentacja

RAZEM

odpowiednim
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INNOWACJA KROK PO KROKU

Pytania
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Wiesz, czego szukasz - ale wiedz, gdzie patrzysz!
Jeśli chcesz uzyskać sterownik innowacji użytkownika, zacznij od określenia, czego szukasz:

Dla kogo chcemy coś zrobić?
Zdefiniuj nabywców i użytkowników, dla których chcesz coś opracować. Uważaj, aby nie zdefiniować
problemu zbyt wąsko - nie mów nic o rozwiązaniu.

Najważniejszym jest znalezienie właściwego problemu i rozwiązanie go - nie rozwiązuj niewłaściwego
problemu właściwie!

Co jest cenne dla nas?
Nawet jeśli pracujesz ze sterownikiem innowacji użytkownika, również powinieneś z niego korzystać.

 Kto chcielibyśmy posiadać jako klientów?
 W jakich obszarach chcemy poprawić nasze umiejętności? W jakich obszarach posiadamy
wyjątkowe umiejętności, które stanowiłyby bazę do opracowania czegoś nowego?
 Jakie normy etyczne powinny stanowić fundament działalności?

Jak bardzo wykonalnych pomysłów poszukujemy?
Nasze pomysły muszą być realizowane szybko; czy właściwe jest rozwijanie pomysłów, których
realizacja zajmie dużo czasu. Czy realizacja pomysłu jest finansowana z własnych środków
pieniężnych, czy akceptujemy zaciągnięcie pożyczki lub zaangażowanie inwestorów do realizacji tego
pomysłu.
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Naśladowanie - 1

Budowanie
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Zbuduj kompletny zespół
Wiedz, czego nie wiesz - znajdź kogoś, kto wypełni luki.
Użytkownik napędzany innowacją wymaga wielu różnych umiejętności. Do zespołu rozwoju i
projektu zbierz ludzi z następującymi umiejętnościami:

Empatia użytkownika
Osoby doświadczone i wykształcone celem zrozumienia użytkowników. Ludzie
z różnych środowisk np. socjologii, etnologii, antropologii, psychologii i edukacji wzmocnią
twój zespół w tej dziedzinie.

Analizy biznesowe i model biznesowy
Osoby doświadczone i wykształcone w zakresie
i zarządzania wzmocnią twój zespół w tym zakresie.

marketingu,

finansów

Wizualizacja i projektowanie
Osoby kreatywne i wykształcone w projektowaniu mogą wzmocnić zdolność do
wizualizacji pomysłów, które w ten sposób będą łatwe do zrozumienia.

Technologia
Osoby doświadczone oraz inżynierowie lub inne techniczne/zaplecze naukowe jako tło
należy zaangażować w zespół, jeśli mówimy o innowacjach technologicznych w zakresie
analizy i oceny.

Proces organizacji i zarządzania
Dobry lider zespołu z entuzjazmem i zdolnością do stymulowania postępu, ale także z
umiejętnością zarządzania zasobami i utrzymujący ogólny wygląd jest bardzo cenny. Bez
właściwego zarządzenia projektem, rozwój projektu często spala się na panewce.

Pytania
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Kto? Dlaczego? Co? Gdzie? Kiedy? Jak?

Sformułowanie właściwego pytania na początku ma istotne znaczenie dla
kierunku, w którym zmierzasz.

Sformułuj szereg pytań odnoszących się do branży, w której chcesz pracować.

Wiele pytań pomoże określić, na które z nim odpowiedź jest najważniejsza.

Na niektóre pytania należy odpowiedzieć w fazie 1, inne pytania mogą stanowić
dobry punkt wyjścia dla badań w fazach 2 i 3.
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Naśladowanie - 1

Analiza porównawcza
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Rozwiązanie problemu można znaleźć w miejscu, gdzie nikt zazwyczaj nie zagląda.

Jeśli chcesz stworzyć nową koncepcję fastfood, przyjrzyj się restauracjom, ale inspirację dla
innowacyjnych koncepcji można znaleźć gdzieś indziej.

"Spójrz na dostawcę innych usług lub produktu, ale o cechach
wspólnych z twoim produktem/usługami"
Patrząc na usługi lub produkt, które zostały utworzone z innego punktu widzenia, możesz
uczyć się z doświadczenia innych branż.

Segmentacja
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Dla większości usług i produktów pozwala to zdefiniować różne segmenty klientów i
użytkowników.

"Jednostki lub potencjalni klienci na rynku
z różnych grup, które mają podobne
zainteresowania w zakresie potrzeb, które
produkty/usługi powinny spełnić".
Segmentacja oparta jest na potrzebach i pomaga nam zrozumieć, jakie produktów lub usług
klienci potrzebują.

Przykład:
Klasa turystyczna i Klasa Biznes są przykładem usług opartych na różnych segmentach klientów

Dostrzeganie trendów
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Określenie ogólnych tendencji poprzez obserwację stylu życia. Czytanie
czasopism, wizyty na targach, wyszukiwanie informacji w Internecie.
Uzyskanie opinii liderów, specjalistów, ekspertów lub czytanie ich publikacji.
Trendy można znaleźć w stylu życia, kulturze, polityce, technologii i wielu
innych obszarach.

Cztery ważne wskaźniki trendów
Gospodarka i demografia.

Zmiany gospodarcze i/lub demograficzne
powodują powstanie wielu długotrwałych trendów.
Kto się wzbogacił? Kto zbiedniał? Gdzie ludzie chcą
żyć? Ile dzieci posiadają? Kiedy? Kiedy zaczynają karierę zawodową? Kiedy
przechodzą na emeryturę? itd.

Niedobory

Trend pojawia się często, kiedy będziemy chcieli posiadać, to
co czujemy, że zanika w naszym życiu.
Za czym tęsknimy? Czego mamy za mało? Czego chcemy więcej?

Rozregulowanie

Nowy trend będzie często reakcją na to, co stało się z
głównym nurtem lub zderzeniem z tym, co dominuje na rynku od lat.
Co staje się zwykłe? Kupowanie, robienie lub patrzenie na co nas nudzi lub
męczy?

Styl

Styl ideałów często wychyla się jak wahadło z jednego skrajnego
położenia do drugiego. Jaki styl ideałów rozpoczyna wychylać się w inną
stronę? Ubrania, fryzury, dom, idealne ciało itd.

Kanwa strategii
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

"Narysuj kanwę strategii twojej branży/ biznesu".
Opracuj kanwę strategii dla branży, w której rozwijasz swoje pomysły.
Model kanwy strategii pochodzi z książki: Strategia Błękitnego Oceanu.
Proces przygotowania kanwy strategii jest następujący:
1. Określenie czynników konkurencyjności w branży, w której chcesz pracować.
2. Nakreśl profile konkurencji na kanwie, wykorzystując przy tym swoje konkurencyjne
czynniki opracowane w kroku 1.
3. Zastanów się, jakie elementy stanowią ograniczoną wartość dla klienta, ale o wyższym
koszcie.
4. Zastanów się, jakie nowe czynniki i elementy mogą powodować wzrost wartości dla
klienta i zapewnić ci wyjątkowość.
5. Posortuj elementy konkurencyjne, które powinny być wyeliminowane, zmniejszone,
podniesione lub wytworzone.
6. Narysuj swój własny profil na kanwie.

Dowiedz się więcej: Kim & Mauborgne, Blue Ocean Strategy, 2005

Sieć możliwości
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

"Gdzie można zwiększyć zadowolenie klientów?"
Wartość dla klienta można utworzyć przed, w trakcie i po zakupie, każdy może utworzyć
wartość dla klienta na wszystkich poziomach.
Jednak, gdzie jest możliwość wyrażenia więcej wartości dla klienta w stosunku do opcji, które
posiada dzisiaj?
Istnieje 36 możliwości zwiększenia wartości dla klienta. Gdzie są twoje możliwości?

Sześć etapów cyklu zakupu klienta
Zakup

Dostawa

Użycie

Dodatek

Konserw
acja

Utylizacja

Wydajność

Sześć
sterown
ików
wartości

Uproszczenie

Wygoda

Ryzyko

Obraz,
przyjemno
ść
Środowisko

Sterowniki wartości należy dostosować do potrzeb klientów. Gdzie jest różnica między tobą,
a twoją konkurencją?

Scenariusze na przyszłość
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

"Opowiedz 3 historie o przyszłość"
Scenariusze o przyszłości stanowią wiele alternatywnych wyobrażeń o tym, jak świat - lub
części świata - będzie się rozwijać jeśli ....
Jeśli A, B i C nadal wzrasta, rynek będzie się poruszał w kierunku gdzie .... i będzie to oznaczało
1, 2 i 3.
Jednak, jeśli C spada, pojawi się sytuacja, w której 4, 5 i
6 będzie się działo.
Jeśli C spada, natomiast A i B wzrasta nieznacznie, pojawi się sytuacja 7, 8 i 9.
Typowe metody pracy ze scenariuszami przyszłości to:
1. Co w chwili obecnej zmienia się?
2. Co to jest bardzo niepewne w przyszłości?
3. Jak daleko w przyszłość chcemy patrzeć?
4. Napisz 2-4 alternatywne opowiadania (scenariusze) o tym, jak przyszłość będzie
wyglądać.
5. Jak duże jest prawdopodobieństwo, że różne scenariusze sprawdzą się?
6. Co różne scenariusze będą oznaczać dla biznesu, w którym pracujemy?

Wywiady kontekstowe
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Przeprowadź wywiad z użytkownikiem na temat danej sytuacji i otoczenia. Wywiad odbywa
się jak najbliżej kontekstu, gdzie produkt/usługa będzie używana.
Wywiad odbywa się w miejscu, gdzie użytkownik korzysta z produktu/usługi. Przez wywiad
możesz spróbować zrozumieć, dlaczego użytkownicy wykonują pewne rzeczy i jakie są ich
oczekiwania.
Informacje gromadzi się w formie audio, video i w formie pisemnej.
Ważne jest, aby osoba przeprowadzająca wywiad znała rodzaj sytuacji, w której
produkt/usługa jest wykorzystywana.
Z tego powodu możesz uzyskać dobry pomysł, w jaki sposób ludzie wykorzystują różne rzeczy.

Krok po kroku
Określ grupę docelową.
Przykładowo, określony profil użytkownika (patrz osobna karta metody).

Wybierz
5-8 osób do wywiadu.

Zaplanuj
czas wywiadu.

Zrozum temat
i sytuację. Wypróbuj siebie, w miarę możliwości.

Oczekiwania.
Zapisz, czego zwłaszcza będziesz szukał.

Dokumentacja.
Wybierz metodę dokumentacji, np. notatki, zdjęcia, video, audio.

Prowadzenie wywiadów.
Pytania zadawaj bez wpływu na zachowanie użytkowników.

Analiza wyników.
Co robią użytkownicy? Jak? Dlaczego? Itd.

Koncentracja grup
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Spójrz na doświadczenia klienta krok po kroku, określ krytyczne sytuacje,
w których coś może pójść nie tak. Określ krytyczne błędy. Przykładowo,
krytycznym jest fakt, że sprawdzanie płatności działa płynnie w sklepie
internetowym.

Rozłóż sytuację użytkownika na poszczególne zdarzenia i działania.
Zapisz każdy incydent i aktywności na żółtej karteczce samoprzylepnej i w miarę
możliwości uporządkuj je.
Analiza kwestii, które mogą pójść nie tak.
Zapisz poszczególne kwestie, które mogą pójść nie tak na czerwonej karteczce
samoprzylepnej i umieść je pod działaniami, gdzie problem może wystąpić.
Pozwól, aby wynik zainspirował cię do wytworzenia danego produktu lub usługi
lepszej, bardziej bezpiecznej, łatwiejszej, zabawniejszej itd.

Koncentracja grup
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Obserwacja użytkownika w codziennych
sytuacjach
Przejdź do miejsc, w którym dany produkt/usługa jest używana
i przyjrzyj się użytkownikom.
Obserwuj, jak użytkownik korzysta z produktu lub jak reaguje na usługi. Zwróć uwagę na
odrębne etapy i poszukaj problemów, wątpliwości, frustracji, błędów, itd.
Zwróć uwagę na ewentualne ulepszenia - nawet w przypadku, gdy użytkownik nie doświadcza
żadnych problemów.

Dokumentowanie obserwacji
Zdjęcia i wideo:
Obserwacje środowiska, działań i ważnych szczegółów odbywa się za pomocą kamery.

Szkice:
Obserwacje użytkownika dokumentowane szybko wykonanymi rysunkami. Nie martw się zbyt
dużo szczegółami, ale staraj się chwycić sytuację, dzięki czemu zapamiętasz całość.

Notatki:
Odręczne lub słowne notatki, np. na telefonie komórkowym. Zwróć uwagę na sytuację i od
razu rób notatki.

Tablica do wizualizacji
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Wykonaj scenariusze, w którym użytkownik korzysta z produktu lub usługi, lub w przypadku,
gdy wykonuje coś, co chcesz mu ułatwić lub usprawnić. Skoncentruj się na najważniejszych
działaniach i sytuacjach.
Możesz również wykorzystywać zdjęcia do zilustrowania scenariusza. Wykonaj je sam
obserwując działania użytkownika lub szukaj w sieci internetowej.
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Koncentracja grup
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Zachowuj się jak użytkownicy
Improwizuj, jak aktorzy w różnych sytuacjach z ludźmi w różnych rolach.
Przygotować z wyprzedzeniem, które role i sytuacje chcesz wykonać - jednak nie
wykonuj opracowanie skryptów. Improwizuj.

Przykład:
Duńskie przewozy kolejowe - DSB - zaprosiły aktorów do zagrania różnych
typów pasażerów z różnymi problemami i o różnych osobowościach.
Personel pociągu zachował się jak zazwyczaj, próbując poradzić sobie
z sytuacjami oraz klientami, jak w codziennej pracy.
Potem omówiono metody poprawy.

Odgrywanie ról można nagrywać na video i następnie odtwarzać celem
omówienia.

Koncentracja grup
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Utwórz duże lub małe 2-3 wymiarowe modele sytuacji dotyczących
produktów lub usług.
Zrób to sprawnie i szybko z materiałów, które posiadasz.

O wiele łatwiej jest zrozumieć, gdy
można czegoś dotknąć.
Zrób to kartonie, LEGO, glinie lub jakimkolwiek innym materiale, który masz
pod ręką
- lub możesz zdobyć niewielkim kosztem.
Pamiętaj...

...wykonaj to szybko i ubrudź się...
Pierwszy model nie musi wyglądać dokładnie tak, jak w produkcie końcowym.
Łatwiej jest uzyskać krytyczne uwagi od ludzi, jeśli wiesz, że jest to tylko ogólny
model.
Mamy tendencję do miłego zachowania, jeśli oglądamy coś, w co ludzie
włożyliśmy mnóstwo pracy.

Koncentracja grup
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Analiza stylu życia poprzez kolaże zdjęć - lub serii zdjęć lub klipów wideo opisujących nastroje i preferencje użytkowników.
Jest to mieszanina zdjęć, które tworzą ogólne wrażenie użytkownika.
Tablica nastroju powinna zawierać uczucia, wartości i nastroje opisujące
użytkownika, które jednak ciężko opisać słowami. Ponadto, oferują wizualny
obraz użytkownika.
Możesz poszukać zdjęcia w ulubionych czasopismach lub magazynach
użytkowników lub wyszukać w sieci internetowej za pomocą frazy wyszukiwania.

Profil użytkownika
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Ustalić osobę, która reprezentuje grupę użytkowników. Profil użytkownika powinien zawierać
szczegółowy opis konkretnego użytkownika. Przykład:

Imię i nazwisko
Tak, podaj imię i nazwisko. Dowiesz się, że nie można podać tylko nazwiska.

Portret
Znajdź zdjęcie do profilu. Pomoże to twojej wyobraźni.

Demografia
Płeć, wiek, stan rodziny, adres, zawód, wykształcenie, dochody itd.

Indywidualne cele i wartości
Co osoba chciałaby osiągnąć i jakie są jej osobiste wartości - ogólne i dotyczące poszczególnych
produktów. Co jest dobre, a co złe.

Konsumpcja i nawyki kupowania
Jeżeli twój produkt/usługa jest do użytku prywatnego, ważne jest, aby zastanowić się, które
konkretne produkty i marki profil kupuje - i gdzie są one kupowane.

Potrzeby
Jakie są konkretne potrzeby i problemy w obszarze, w którym szukasz rozwiązania.

Umiejętności
Jak doświadczona i wykształcona jest osoba w zakresie twojego produktu. Jakie są jej
zwyczaje, gdzie są granice jej umiejętności.

Perspektywa zadania i produktu Do jakiego celu produkt lub usługa są używane,
jak ważne są w codziennym życiu?
produktu/usługi.

Jaka jest rola osób w przypadku korzystania z
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Koncentracja grup
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Dokonaj wyboru typowych produktów (zdjęcia) - które są częścią codziennego
życia użytkowników. Powinny być to produkty, które symbolizują wartości ważne
w życiu użytkowników.
Można go z łatwością przeszukać strony internetowe celem znalezienia zdjęć
produktów, które użytkownik może kupować.
Ponadto, można dołączyć zdjęcia, które ilustrują usługi preferowane przez
użytkownika.
Przykładowo można wykonać tablicę lub pokaz slajdów zawierające zdjęcia.
W przypadku pracy na kilku profilach, wykonaj jeden schemat dla każdego typu.

Koncentracja grup
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

"Niech użytkownik myśli głośno"
Użytkownik jest proszony o wykonanie określonych zadań dotyczących twojego
produktu lub rozwiązania i myśli głośno podczas tego procesu. Co widzi, co robi,
co chcemy, aby wykonał, co myśli i czuje itd.
Obserwator będzie nagrywał video i jednocześnie zadawał otwarte pytania,
stanowiące pomoc dla użytkownika do formułowania refleksji.
Jest to doskonała forma dla użytkowników, którzy mają trudności w
systematycznym objaśnianiu sytuacji oraz wychwyceniu obszarów, które mogą
być filtrowane w zorganizowanym wywiadzie.

Koncentracja grup
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

"Spróbuj, jak pasuje but".
Starać się zrozumieć za pomocą korzystania z produktu lub znalezienia się
w sytuacji.

W ten sposób możesz zobaczyć sytuację z punktu widzenia

użytkownika.

Wypróbuj to w różnych sytuacjach i dla różnych celów.
dostawców i produktów.

Spróbuj różnych

Koncentracja grup
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

"Spójrz w dziennik użytkownika"
Użytkownicy są proszeni o zarejestrowanie własnych obserwacji oraz regularne
udzielanie odpowiedzi na pytania w dłuższym okresie czasu.

Doskonałe dla zrozumienia zdarzeń, które pojawiają się częściej, oraz w celu
wyszukiwania informacji w warunkach, które wymagają doświadczenia
użytkownika i korzystania przez dłuższy okres czasu.

Próba kulturowa
Dostarcz

użytkownikowi

pakiet

próbek

celem

zarejestrowania

i

udokumentowania istotnych obserwacji i czynności, np. kamera, pamiętnik,
pocztówki itd.

Koncentracja grup
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł
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Wybierz małą grupę ludzi do dyskusji na temat przewodni o konkretnym pomyśle
lub temacie.
Za pomocą tej jakościowej metody możesz się nauczyć od użytkowników
dzielenia myślami, postawami, emocjami, doświadczeniami i nieporozumieniami
dotyczącymi omawianego tematu w bardziej intymnej atmosferze.
Koordynator lub moderator jest niezbędny do prowadzenia dyskusji, która jest
prowadzona za pomocą listy pytań zapisanych wcześniej.
Koncentracja grupy to narzędzie używane do tworzenia i filtrowania pomysłów.

Kreatywne skupienie
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

"Aby otrzymać użyteczną odpowiedź, potrzebne jest
postawienie dobrego pytania"
Koncentracja kreatywna to metoda twórczego skupienia się na formułowaniu zadań i
problemów w taki sposób, że wygląda na generowanie pomysłów w następstwie procesu
twórczego.
Konkretne sformułowanie zadań, jakie ma decydujące znaczenie dla pojawiających się
pomysłów.
Sposób użycia zależy od koncepcji wspólnego zadania lub problemu.

Metoda
1. Sformułowanie zadania, jako pytania - zaczyna się od jak/co/
2. kiedy/dlaczego itd.
3. Sformułowanie zadania krótko i jak najbardziej otwarcie, najlepiej tylko w formie
jednego zdania.
4. Sformułowanie zadania z różnych punktów widzenia i pod różnymi kątami.
5. Zadajemy pytanie w różny sposób.
6. Wybrać wymaganą formułę.

Do tyłu, do przodu planowanie
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Badanie granicy oferuje udoskonalenie definicji problemu. Zdefiniowanie problemu podaje
wyraźnie określone zadanie do wykonania. Definicja podkreśla pewne cechy sytuacji, jako
szczególnie istotne i odsuwa na bok cechy nie mające znaczenia. Problem granicy to umowny
"pojemnik", który oddziela niezwykle istotne funkcje (wewnątrz granicy) od mniej istotnych
(poza granicą).

Definicja problemu, to, co jest istotne lub nie, często ewoluuje wraz ze zrozumieniem rozwoju
sytuacji. Jeśli określona granicę do ciebie (np. dlatego, że ktoś inny ma określony problem dla
ciebie), będzie to odzwierciedlać błędów i obawy twoje i danej osoby, a ustawienie granicy
może być częścią problemu. Łatwo jest zignorować tło poza granicą. Prostą metodą jest
ponowne wdrożenie aspektów do świadomości.

1. Zapisz wstępną deklarację dotyczącą problemu.
2. Podkreśl słowa kluczowe.
3. Przeanalizuj wszystkie słowa kluczowe w zakresie ukrytych założeń. Dobrym sposobem
na osiągnięcie celu jest analiza zmiany deklaracji, jeśli zastąpisz słowo kluczowe
synonimem lub podobnym słowem.
4. Po przeanalizowaniu, jak szczególny wybór słów kluczowych wpływa na znaczenie
oświadczenia, zobacz, czy można ponownie lepiej określić problem.
5. Celem nie musi być koniecznie zmiana położenia granicy, ale raczej zrozumienie, w jaki
sposób sformułowania problemu wpływa na nasze założenia dotyczące granicy.

Negatywna burza mózgów
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

1. Zorganizuj spotkanie dla grupy o odpowiedniej wielkości (zwykle 4-8 osób).
2. Napisz wstępny temat na tablicy (na systemie, na którym każdy będzie mógł wszystko
zobaczyć). Im lepiej zdefiniowany i wyraźniejszy problem, tym sesja będzie miała lepszy
przebieg.
3. Upewnij się, że każdy rozumie problem lub sprawę.
4. Zapoznanie się z zasadami.
 Unikaj krytykowania pomysłów/ zawieszenia. Wszystkie pomysły są tak samo ważne
jak każde inne.
 Wiele, wiele i wiele - cel to mnogość pomysłów, jeśli można ograniczyć liczbę
pomysłów, uczestnicy zaczną oceniać pomysły, stwierdzając, że tylko ich jest najlepszy,
niż najmniej radykalne i nowe.
 Swobodna jazda. Nie cenzuruj pomysłów, prowadź spotkanie płynnie.
 Słuchaj pomysłów innych, spróbuj je łączyć z innymi pomysłami.
 Unikaj wszelkich dyskusji na temat pomysłów lub pytań, ponieważ zatrzymuje to
płynność pomysłów.
5. Ktoś może pomóc stosować zasady i zapisywać wszystkie pomysły, jakie występują (druga
osoba może zapisywać).
6. Generowanie pomysłów - albo w nieusystematyzowany sposób (każdy będzie mógł
powiedzieć pomysł w każdym momencie) lub jako struktura (okrągły stół, umożliwiając
ludziom spasowanie, jeśli nie posiadają nowych pomysłów).
7. Wyjaśnienie i zakończenie sesji. Pomysły, które są takie same, można łączyć,
8. wszystkie inne należy zanotować. Opcja ta jest przydatna do uzyskania konsensusu, na
jakie pomysły należy spojrzeć dalej lub, jakie jest kolejne działanie i skala czasu.

Negatywna burza mózgów
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja
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Pozytywne pytanie
Opisać zadanie, jako pytanie - np. "w jaki sposób rozwiązać problem X?".

Negatywne pytanie
Przeformułować pytanie do pytania negatywnego – przeciwieństwo pytania pozytywnego.

Przykłady:
W jaki sposób tworzymy rozwiązanie, którego użytkownicy nie będą używać?
W jaki sposób tworzymy rozwiązanie, które nie przyniesie zysku?
W jaki sposób tworzymy rozwiązanie, które nie będzie zawierać przeszkód?

Negatywne pomysły
Tworzenie pomysłów z pytań negatywnych. Będzie więc to rodzaj cofnięcia i zniekształcenia
pomysłów.

Pozytywne pomysły
Przejdź przez wszystkie negatywne pomysły i staraj się zmienić je w pozytywne. Nie będzie
to możliwe w przypadku wszystkich pomysłów, ale może prowadzić do zaskakujących
i oryginalnych pomysłów.

Ognisko pomysłów
Naśladować
Sesja

Rynek

wyzwalająca

jest

Użytkownik
dobrym

sposobem

Pomysł
na

Koncepcja

otrzymanie

mnóstwa

Ocena
pomysłów

z nieprzeszkolonych zasobów.


Właściciel problemu określa problem



Każdy członek grupy zapisuje swoje pomysły na stenografie (2 minuty)



Jedna osoba czyta swoją listę - inni cicho wykreślają przeczytane pomysły i zapisują
"wyłapane" pomysły



Drugi uczestnik odczytuje swoją listę pomysłów, które jeszcze nie odczytane,
a następnie kolejny uczestnik robi to samo



Ostatni uczestnik odczytuje jego pierwotną listę oraz jego listę "wyłapanych"
pomysłów, procedura jest powtarzana w przeciwnym kierunku (tj. w przypadku 6 osób,
kierunek przechodzi 1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1,2,3,4,5,6 ...)

Dobra grupa będzie w stanie zarządzać siedmioma kolejkami. Kartki wszystkich uczestników
są następnie zbierane, można zapisać pomysły na jednej liście - wszystkie powielone pomysły
należy wykreślić podczas sesji.

Ognisko pomysłów
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Każda osoba, wykorzystując przyklejane kartki lub małe kartki, zapisuje pomysły i umieszcza
je na środku stołu. Każdy może wyciągnąć jeden lub więcej pomysłów dla inspiracji.
Członkowie zespołu mogą tworzyć nowe pomysły, zmieniać je lub łączyć z istniejącymi
pomysłami.

Ognisko pomysłów
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Nazwa Brainwriting 6-3-5 pochodzi od procesu, w którym 6 osób zapisuje 3 pomysły w ciągu
5 minut. Każda z tych osób posiada pusty formularz 6-3-5 (poniżej)
Określenie problemu: W jaki sposób...

Sformułowanie problemu: Jak...?
Pomysł 1

Pomysł 2

Pomysł 3

1
2
3
4
5
6

Każdy opisuje problem w górnej części arkuszu (słowo po słowie z uzgodnionej definicji
problemu). Następnie, uczestnicy piszą 3 pomysły w górnej części arkusza, w ciągu 5 minut, w
pełnym i zwięzłym zdaniu (6-10 słów). Pod koniec 5-minutowego czasu (lub po zakończeniu
zadania przez wszystkich) uczestnik przekazuje arkusz osobie z prawej strony. Następnie
każdy dodaje trzy nowe pomysły. Proces ten jest kontynuowany do momentu zapisania
arkusza.

Ogółem powinno być 108 pomysłów na 6 arkuszach. Teraz można je ocenić.

Gry "Brainwriting"
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Metoda ta opiera się na grze
konkurencyjnej. Twórcze metody zwykle
unikają konkurencji, ponieważ zazwyczaj
jest to kontrowersyjne. Jednak, jeśli
atmosfera gry
jest w formie zabawy, a nie konkurencji, przy
jednoczesnym
zapewnieniu
przez
koordynatora, że nie ma przegranych, format
gry może być korzystny, szczególnie w
kontekście
kształcenia
w
procesie
wygrywania i przegrywania, co może być
wykorzystane
w
celu
zapewnienia
materiałów dydaktycznych.

Pomysł

Koncepcja

Ocena

3. Członkowie próbują wymyślić całkowicie
nieprawdopodobne
rozwiązania,
zapisując po jednym na karcie.
Następnie, karty umieszcza się na tablicy.
4. Uczestnicy mają teraz (powiedzmy) 15
minut, by cicho przeczytać wszystkie
rozwiązania i dołączyć do nich (na dalej
ponumerowanych kartach) sposoby, w jaki
mogą być one przekształcone w bardziej
konkretny sposób rozwiązania problemu (a
więc ograniczają szanse pomysłów na
wygraną).

5. Każdy członek będzie miał dwa głosy (np.
dwie karteczki samoprzylepne) do
głosowania na to, co jego zdaniem jest
najbardziej
nieprawdopodobnym
pomysłem na ponumerowanej karcie.
Pomysł, który otrzyma największą liczbę
1. Pokaż opis problemu i wyjaśnij, że
głosów wygrywa pulę pieniędzy.
zwycięzcą gry jest osoba, która wymyśli
najbardziej prawdopodobne rozwiązanie.
6. Utwórz dwie podgrupy, rozdaj po połowie
kart każdej podgrupie, każda podgrupa
2. Koordynator
sprzedaje
każdemu
ma (powiedzmy) 15 minut opracowanie
członkowi grupy uzgodnioną liczbę
sześciu
skutecznych
rozwiązań
(powiedzmy 10) pustych, seryjnie
dotyczących swoich kart.
ponumerowanych kart, powiedzmy za 10
centów każda, gromadząc pieniądze na
nagrodę. Każdy członek grupy podpisuje 7. Każda podgrupa stara się "sprzedać"
swoje pomysły drugiej podgrupie.
rachunek, na którym zapisuje numery
seryjne zestawu kart.
8. Wszyscy zbierają się i uzgadniają najlepsze
pomysły.

Gra będzie trwać nieco dłużej niż inne
techniki "brainwriting". Ponadto, nie wymaga
dużych umiejętności od koordynatora.
Struktura jest następująca.
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Ognisko pomysłów
Naśladować

Rynek

Użytkownik
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Pytanie koncentrujące
Zapisz pytanie koncentrujące za pomocą dużego markera.
Umieść pytanie na środku (zwykle na podłodze)

Indywidualne generowanie pomysłu
Burza mózgu (praca samodzielna)
Każdy zapisuje własne pomysły na kartce papieru (jeden pomysł na jednym arkuszu, dużymi
literami)

Prezentowanie pomysłów
Wszystkie pomysły są następnie prezentowane - najlepiej między uczestnikami - i umieszczone
na podłodze wokół pytania skupiającego (drewno na ognisko).
Dopuszczalne jest zapisanie nowych pomysłów, jeśli uczestnik jest zainspirowany, podczas
prezentacji.
Zmiana: Umieść pomysły na podłodze, stopniowo po zapisaniu. Może to zainspirować
uczestników.

Organizacja
Pomysły są organizowane przez uczestników po zapisaniu nagłówków.

Rozwój pomysłu
Rozwój pomysłu odbywa się z każdego nagłówka. Koncentracja na pomysłach. Użyj innych
technik to zaawansowania poszczególnych pomysłów.

Szturm ról
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Łańcuch słów
Utwórz losowy łańcuch słów wybierając losowo słowo startowe. Przykład:
losowo otwórz słownik i wybierz pierwszy rzeczownik.
Zapisz słowa, które spontanicznie przychodzą ci na myśl. Napisz ciąg słów, np. 20-25 słów.

Problem
Zapisz swój problem w formie pytania. Zacznij od "W jaki sposób możemy...?".
Zapis problem w krótki i otwarty sposób.
Zapisz kilka wersji problemu, patrząc na niego z różnych kątów.
Wybierz najbardziej odpowiednią i pomysłową wersję.

Tworzenie pomysłu
Wygeneruj pomysły inspirując się każdym słowem z łańcucha.
Zapisz każdy pomysł na kartce.
Bądź otwarty na szalone pomysły i unikaj krytyki.
Niektóre słowa generują więcej pomysłów niż inne. Przejdź dalej, jeśli niektóre słowa nie
inspirują cię.

Bądź specyficzny
Dodaj szczegóły do każdego pomysłu:
W jaki sposób można to zrobić?
Zapisz szczegółowe informacje dotyczące pomysłu.

Technika rozszerzania
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Łańcuch słów
Utwórz losowy łańcuch słów bez związku z opisem pomysłu. Losowo wybierz słowo startowe,
np. szukając w słowniku. Zanotuj słowo, które spontanicznie przychodzi ci do głowy i utwórz
łańcuch 20-25 słów.

Słowa opisujące działania
Słowa w łańcuchu słów są zmieniane w czasowniki, np. książka = czytać, papier = rysować,
umowa sprzedaży = kupować, itd.

Koncentracja
Sformułuj opis problemu, jako pytanie, zaczynając od co/ jak/ dlaczego/ kiedy itd. Sformułuj
opis problemu z różnych punktów widzenia. Wybierz najbardziej odpowiednie sformułowanie
pomysłu.

Generacja pomysłu
Skonfrontuj czasowniki z łańcuchem powiązań i na ich podstawie wygeneruj pomysły. Bądź
otwarty na szalone pomysły.

Opracowanie
Przejrzyj pomysły po kolei i spróbuj opracować zgodnie z poniższym:
W jaki sposób można to zrobić/ połączyć/ dostosować itd.?
Pomysły, które można opracować w powyższy sposób, można wykorzystać do dalszego
rozwoju i usprawnienia wstępnego pomysłu.
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Szturm ról
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Szturm ról stanowi ewolucję Burzy Mózgów, w której przyjmujesz inną
tożsamość.
Spoglądając na problem i rozwiązania z innego punktu widzenia. Nietypowe
pomysły mogą wydawać się radykalne/ "głupie" podczas prezentacji, jednak,
generowane przez bezimienną osobę pozbywają się wszelkich ograniczeń.
 Jako punkt startowy użyj tradycyjnej metody burzy mózgów lub innej
techniki generowania pomysłów.
 Utwórz nową tożsamość lub wskaż kogoś, kogo znasz.
 Załóżmy, że tożsamość lub odniesienie do fikcyjnej osoby opiera się na
zasadzie "ja ta osoba by zasugerowała…".
 Burza mózgów (lub inna technika generowania pomysłu) stanowią
odrębną tożsamość.
 Zmień role. Teraz wypróbuj inną tożsamości; oczywiście można to
powtórzyć wiele razy dla wielu różnych osób.

Metoda krytyki
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Metoda krytyki jest odpowiednia dla rozwiązywania istniejących problemów, odnośnie
których wymagane jest usprawnienie lub dalszy rozwój oryginalnych pomysłów.

Koncentracja
Sformułuj opis problemu jako pytanie; zacznij od co/jak/dlaczego/ kiedy itd.
Sformułuj opis problemu jak najkrócej i jak najbardziej otwarcie, najlepiej tylko w formie
jednego zdania.
Sformułuj opis problemu z różnych punktów widzenia.
Wybierz najbardziej odpowiednie sformułowanie pomysłu.

Udziałowcy
Znajdź potencjalnych udziałowców zadając pytanie:
Kto jest zainteresowany zawodowo? - interesami handlowymi? Zainteresowanie jako
użytkownik? Lub inne formy zainteresowania?
Preferuje się wdrożenie wszystkich konfliktów interesów, dlatego też staraj się je znaleźć.

Punkty krytyczne
Wykorzystaj wszystkie zainteresowane strony z pkt. 2, aby
znaleźć punkty krytyczne w istniejących rozwiązaniach przez zadawanie pytań:
- Co skrytykowałby ten udziałowiec…?
Nie jest ważne, jeśli krytyka jest uczciwy czy nie, im więcej krytycznych punktów, tym lepiej.

Rozwiązanie
Poszukaj pomysłów, w jaki sposób uniknąć lub rozwiązać wszystkie punkty krytyki w kroku 3.
Popraw brzmienie pytań dotyczące każdej krytyki:
- W jaki sposób rozwiązujemy lub unikamy wad i braków?

Podsumowanie
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Podsumowanie ma na celu stworzenie przeglądu dużej ilości wygenerowanych pomysłów.

Grupowanie
Posortuj pomysły zgodnie z tematem lub w grupach o podobnych cechach. (Może to
powodować debaty).

Nakładanie
Zapisz na tablicy poszczególne pomysły, poszukaj podobieństw, oceniając, czy pomysł jest
kopią niektórych innych pomysłów (jak pod-pomysł do głównego pomysłu), w takim
przypadku pomysł należy usunąć.

Połączenie
Ponownie zapisz pomysł na tablicy i sprawdź, czy są naturalne podobieństwa lub połączenia,
z których można utworzyć jeden pomysł. Połącz pomysły, jeśli/ kiedy znajdziesz połączenia.

Opracowanie
Pomysł

powinien

być

jasny

i

konkretny,

tak,

aby

wszyscy

go

rozumieli,

w przeciwnym razie pomysł należy opracować przez zapytania, jeśli nie można opracować
pomysłu, usuń go.

Znaczenie
Usuń pomysły, które nie stanowią wartości dla rozwiązania problemu lub zadania. Pytaj o
każdy pomysł.
- Czy ten pomysł jest odpowiedni dla określonego celu? (Twoja definicja problemu). Jeśli nie,
należy go usunąć.

Sito pomysłów
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Sito pomysłu to metoda szybkiego ustalania priorytetów ze względu na dużą liczbę pomysłów.
Techniki Podsumowania i Sita pomysłu uzupełniają się i są przydatne jeżeli najpierw
skorzystamy z Podsumowania, a następnie z Sita pomysłu.
Sito pomysłu jest metodą oceny i ustalania priorytetów pomysłów. UWAGA! Metoda ta działa
również samodzielnie.

Kryteria wyboru
Wybierz 1, 2 lub 3 proste kryteria oceny odpowiednie dla tego konkretnego zadania.
Przykłady:
- Czy pomysł jest wykonalny?
- Czy pomysł jest użyteczny?
- Czy pomysł jest nowy?
- Czy pomysł jest konkurencyjny?

Indywidualna ocena
Każdy członek grupy musi indywidualnie pomyśleć, jak oceniłby każdy pomysł na podstawie
kryteriów oceny uzgodnionych w grupie.
Na podstawie osobistej oceny, członek grupy przydziela każdemu pomysłowi punkty według
następującej skali:
Kryteria są spełnione: 2 punkty Wątpliwość: 1 punkt
Kryteria nie są spełnione: 0 punktów

Ilość oraz określenie priorytetów
Przewodniczący oblicza punkty. Po policzeniu,
ustala się hierarchię pomysłów, opartą o wynik.

Techniki okręgu
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Technika okręgu to metoda, w której indywidualnie i niezależnie rozwijasz
pomysły lub usprawniasz propozycje.

Podstawowy pomysł
Pierwszy etap zakłada, że użytkownik posiada już kilka pomysłów i sugestii. Każdy
uczestnik przedstawia pomysły lub sugestie, które uważa za najciekawsze.
Najlepiej, gdyby pomysł by jego własny, ale nie jest to konieczność. Opisz
wybrany pomysł krótko; opis możesz uzupełnić szkicami. Różne systemy pracy
wdraża się po zakończeniu pracy w grupie.

Rozwój pomysłu
Systemy pracy są przedmiotem zainteresowania; usprawnienie podstawowego
pomysłu. Zapytaj:
- W jaki sposób można poprawić i rozwijać podstawowy pomysł?
Dodaj sugestie dotyczące usprawnień w systemie i przekaż kolejnemu członkowi
grupy.

Podsumowanie
Podsumowanie oryginalnych pomysłów w formie pisemnej wraz z propozycjami
mają na celu udoskonalenie systemu. Oceń, czy każda sugestia rzeczywiście
poprawia pomysł. Jeśli tak, zintegruj sugestie z pomysłem.

Udoskonalenie pomysłu
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Opis pomysłu
Wszyscy członkowie grupy będą dokładnie rozumieć, jaki jest pomysł. Dlatego też zacznij od
opisu pomysłu, kontynuuj do momentu, aż wszyscy będą postrzegać pomysł w ten sam
sposób.

Mocne strony
Znajdź wszystkie mocne strony pomysłu.

Słabe strony
Poszukaj słabych stron pomysłu, znajdź wszystkie problematyczne cechy pomysłu.

Rozwój pomysłu
Spójrz na silne strony w kroku 2 i poszukaj elementów usprawniających lub rozwijających.

Rozwój pomysłu
Spójrz na silne strony w kroku 3 i poszukaj sposobów na zmianę lub uniknięcie słabości.
W jaki sposób można to zrobić?

Podsumowanie
Oceń indywidualne pomysły i sugestie kroku 4 i 5.Pomysły i sugestie, które można
wykorzystać, to przypominające podstawowe pomysły.

NAW
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Metoda oceny powoduje powstanie pomysłów i wybór pomysłu/koncepcji, na którymi chcesz
dalej pracować.
Metoda pięciu kroków:

1. Wymagania, sformułuj wymagania dla rozwiązania, którego poszukujesz.
2. Nadawanie priorytetów, uporządkuj wybrane wymagania w priorytetowej kolejności.
3. Ocena, jak dobrze pomysły spełniają wymagania (w skali od 1 do 5). Zapisz oceny
zgodnie z poniższym schematem.
4. Dodatkowe korzyści, zapisz możliwe korzyści dla każdego pomysłu, dodatkowo do
sformułowanych zapotrzebowań.
5. Ocena ogólna, dokonaj ogólnej oceny każdego pomysłu za pomocą schematu.

Numer pomysłu
1
Wymagania 1.
Wymagania 2.
Wymagania 3.
Wymagania 4.
Wymagania 5.

Dodatkowe korzyści
1.
2.
3.

2

3

4

5

6

7

8

NAW
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Metoda Adwokata Pomysłu stanowi stałe wsparcie i entuzjazm dla projektu w
fazie rozwoju. Załóżmy, że grupa oryginalnych pomysłów na rozwiązanie jakiejś
sprawy jest już skoncentrowana do niewielkiej ilości, powiedzmy 3 - 6 silnych
rywali:
1. Uczestnik ("adwokat pomysłu") jest przydzielony do pomysłu celem

przedstawienia go w zakresie tego pomysłu. Idealnym wyborem jest ktoś
już jest zaznajomiony z
2. pomysłem, lub ktoś, kto zainicjował pomysł.
3. W razie potrzeby "adwokat pomysłu" poświęca określoną ilość czasu na

przygotowanie swojej sprawy.
4. Następnie, adwokaci pomysłów prezentują swoje sprawy odpowiednim

decydentom i innym adwokatom pomysłu.
5. Każdy przypadek jest następnie omawiamy oraz decyzja zostaje podjęta.

Jeśli dana sprawa została przedstawiona w prosty sposób, można
dokonać wyboru; jednakże, jeżeli jest kilka silnych przypadków, odbędzie
się kilka eliminujących rund.
6. Upewnij się, że nie ma różnicy w mocy i statusie wśród adwokatów

pomysłu.

Im bardziej wyszukane podejście przedstawione w

dialektycznym podejściu używa się do zrównoważenia między pozytywną
i negatywną oceną, tym lepiej.

NAW
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Jest to prosty sposób oceny potencjalnych rozwiązań problemu. Oceń do 10 każdy z trzech
elementów:

Nowość
Jak nowy jest pomysł? Jeśli nie jest nowy dla tej sytuacji, prawdopodobnie nie jest kreatywny.

Atrakcyjność
Jak atrakcyjny jest pomysł, jako sposób na rozwiązanie problemu? Czy zupełnie rozwiązuje
problem? Czy jest to tylko częściowe rozwiązanie?

Wykonalność
Jak realnie jest wprowadzenie pomysłu w praktyce? Może wykorzystanie maszyny czasu było
naprawdę atrakcyjnym rozwiązaniem, ale czy jest to naprawdę możliwe?
Kiedy już uzyskasz punktację 30 możliwych punktów każdego, możliwego rozwiązania, możesz
łatwo zakwalifikować je do kilku najważniejszych.

Głosowanie
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Popularne i szybkie metody ustalania priorytetów przez głosowanie.


Pomysły są opisane jasno na tablicy z przewracanymi kartkami (lub podobnej pomocy
dydaktycznej).



Anonimowe głosowanie generuje lepszą pracę.



Podaj każdej grupie inny zestaw kolorów punktów, np. grupa A posiada czerwone
punkty.



Podaj każdej osobie lub grupie określoną liczbę punktów (np. 10 dla każdego).



Pozwól grupie na dyskusję nad problemami, nad którymi chcą głosować, przed tyle
czasu, ile potrzebują.



Kiedy wszystkie grupy są gotowe, jedna osoba z grupy przykleja punkty przy wybranych
pomysłach.



W niektórych wersjach, nie ma maksymalnej liczby głosów, jednostka/ grupa może
zagłosować tylko na jeden pomysł.



Po przyznaniu punktów, wszystkie grupy rozpoczynają dyskusję na temat jakichkolwiek
wzorców i uwag ogólnych.



Opracowuje się krótką listę 5 najważniejszych pomysłów.

Nie jest to metoda głęboko analityczna, ale krótkich, ostrych środków dotyczących bieżącego
myślenia nad pomysłami.

Użytkownik
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Kim są docelowi użytkownicy koncepcji?
Określ 3-5 różnych grup użytkowników twojej koncepcji i opisz osoby w każdej z grup. Przykład
poniżej.
Profile użytkowników powinny stworzyć żywy obraz konkretnego użytkownika, dzięki czemu
wiesz dokładnie to, czego użytkownik potrzebuje.
Jak wiele profili będziesz potrzebować, będzie zależeć od koncepcji i twojej grupy docelowej.

© IDEA House - www.idea-house.dk

Koncepcja - l

Podstawowy pomysł
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Na jakim pomyśle i na jakich zasadach
i wartościach koncepcja jest oparta?
Dobry, podstawowy pomysł jest przejrzysty, tworzy możliwości i jest sensowny
dla grupy docelowej.
Powinien być zrozumiały łatwo i szybko dla wszystkich zaangażowanych w
rozwój, produkcję i przekazywanie koncepcji.
Ważne jest również, że pomysł daje możliwość tworzenia. Powinien
stymulować kreatywne myślenie zamiast bycia dokładnym i ograniczonym.

Chcemy dać
.....................................
dla
.......................................
poprzez
......................................
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Koncepcja Z

Funkcja
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Jakie funkcje i aplikacje oferuje koncepcja?
W przebiegu funkcji koncepcji można rozróżniać między:

Podstawowe funkcje
Niezbędne funkcje, utworzone do sprzedaży koncepcji i ożywienia podstawowych pomysłów,
np. strzyżenie u fryzjera.

Dodatkowe funkcje
Funkcje i aplikacje, stanowiące dodatkową wartość dla użytkownika, np. mycie włosów o i
porady na temat pielęgnacji włosów w salonie fryzjerskim.

Funkcje peryferyjne
Funkcje i zastosowania, które uważa się za "byłoby miło mieć", nie "potrzebuję". Oferuje
użytkownikom coś ekstra i tworzy lojalność, ale nie jest absolutnie niezbędna, np. pyszna kawa,
ekskluzywne czasopisma i wyposażenie wnętrza u fryzjera.

Peryferyjne
Dodatkowe

Podstawowe

Proces
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Jakie procesy i działania koncepcja zawiera?
Opisz wszystkie procesy zorientowane na klienta i wewnętrzne oraz działania
w ramach koncepcji. Nie tylko produkt lub usługa.
Niektóre ze sposobów opisu procesów i działań:

Tablica ilustrująca
Pokazująca krok po kroku za pomocą karykatur lub obrazków.

Diagramy
Ilustrują przepływ i niezbędne zasoby.

Siatka możliwości
Wykorzystuje system siatki z metody niebieskich kart (Mulighedsgitteret) do
zapisu procesów i działań w różnych fazach.
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Koncepcja 4

Informacje
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Jakie informacje o tożsamości zawarte są
w pojęciu?
Tworzenie tożsamości i emocji
Gdy użytkownik poznaje produkt lub usługę, komunikacja wizualna powinna
odpowiadać użytkownikom, którzy stanowią twój cel. Jakie emocje chcesz
stworzyć?
Systematycznie
użytkownika.

pracuj

nad

szczegółami

dotyczącymi

doświadczenia

Projektuj każde pojedyncze działanie
Podziel scenariusz użytkownika na kilka głównych działań. Najczęściej jest to
główny rodzaj działalności i czynności przed i po wykonaniu tej działalności.
Po zidentyfikowaniu najważniejszych sytuacji, należy opisać:
Kto będzie uczestniczyć w różnych sytuacjach?
Jaki jest cel każdego z tych doświadczeń i sytuacji?
Jakie są oczekiwania, motywów i wkłady ludzi zaangażowanych
w doświadczenie?
Jakich środków wykorzystasz do tworzenia doświadczenia dla zaangażowanych
użytkowników, abyś osiągnął cele.
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Koncepcja 5

Model biznesowy
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Jak tworzysz przychód?
Kiedy model biznesowy jest już opracowany, należy rozważyć:
Model ceny i płatności
Wybór partnerów - oddzielny arkusz.

Model ceny i płatności
Dochody mogą być generowane na wiele różnych sposobów:

Kupuj i płać
Klienci płacą bezpośrednio za produkt lub usługę, cena odzwierciedla wartość
dla klientów lub koszt dla producenta.

Zapłać za używanie lub konsumpcję
Zdobądź coś taniej lub za darmo i płać za używanie, w ten sposób sprzedawane
są np. drukarki. Producenci zarabiają na wkładach do tonerów.

Inni płacą
Za darmo dla użytkownika, ponieważ płacą inni, np. darmowe gazety lub
serwis internetowy, opłacany przez reklamodawców.

Huśtawki i karuzele (duńskie wyrażenie)
Możesz przyciągnąć klientów doskonałą ofertą z nikim zyskiem dla ciebie, ale
kiedy klient jest zaangażowany, przekonasz go do zakupu innych rzeczy, które
przyniosą ci większy zysk, np. sprzedaż dowolnej ilości pizzy za 40 kr. i zarobek
na napojach.

Pierwszy jest za darmo
Darmowy wstęp. Płatność za kontynuację. Doskonałe, jeśli ludzie mają
skłonność do uzależnienia po wypróbowaniu. Bardzo popularny sposób
sprzedaży oprogramowania.
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Koncepcja 6

Partnerzy
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Kto co robi?
Pojęcie, jako całość nie musi być koniecznie wykonywane przez jedną firmę.
Lepsze może się okazać znalezienie partnerów do części, które nie stanowią dla
nas podstawowych umiejętności.

Jakie zadania i funkcje powinny
realizowane przez twoją firmę?

być

Jakie są twoje podstawowe umiejętności? Jakie zadania powinny być
realizowane wewnętrznie?

Jakie zadania i funkcje powinny
realizowane przez partnerów?

być

Gdzie znajdują się twoje słabe punkty? Co można zlecić zewnętrznym
dostawcom i partnerom, tak, aby nie tworzyć kosztów stałych.
Jak wygląda twoja praca w tym procesie, zastanów się, jakie procesy powinny być
wykonane zewnętrznie i przez kogo.

Technologia i Prawo
Własności Intelektualnej
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Jaka jest twoja dodatkowa umiejętność lub
prawo własności intelektualnej?
Czy pomysł i koncepcja w jakikolwiek sposób są chronione przed konkurencją?
Kilka przykładów możliwości ochrony:

Opatentowanie znaku handlowego
Inna autoryzacja praw własności
intelektualnej
Unikalne umiejętności

Konkurencja
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Bezpośrednia konkurencja
Alternatywne oferty, porównywalne z twoimi ofertami.

Substytuty
Alternatywne oferty, które spełniają takie same potrzeby, ale w inny sposób.

Pośrednia konkurencja
Inne czynniki zewnętrzne, które mogą zmniejszyć zainteresowanie wokół
twojego produktu lub usługi i zmniejszyć sprzedaż.

"

Mówisz, że nie masz
żadnych konkurentów.
Nie
wierzę ci. Jaka jest najlepsza
alternatywa dla klienta?

© IDEA House - www.idea-house.dk

Koncepcja R

Prototyp i wizualizacja
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Fizyczne
Fizyczne prototypy, bliskie rzeczywistemu produktowi, to często najlepsza forma
komunikacji. Ale również modele lub inne wizualne prezentacje.

Analityczne
Model matematyczny, 3D CAD, arkusz speed.

Skupione
Ilustruje poszczególne elementy produktu.
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Koncepcja - 10

Potrzeba
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Szybki przegląd
Czy określiliśmy potrzeby użytkownika, tak samo jak on by określił?

Użytkownicy nie sądzą,
że tego potrzebują,
czekają aż inni
użytkownicy ich do
tego przekonają.

Użytkownicy nie czują
potrzeby, ale zdają
sobie sprawę z
potrzeby, jak tylko
zobaczą naszą
koncepcję.

Użytkownicy domagają
się naszego produktu.
Z pewnością będą
przychodzić z otwartym
portfelem i wołać
"Dlaczego to trwało tak
długo!".

Użytkownik ma realne zapotrzebowanie. Produkt/usługa jest "potrzebą posiadania", a nie po
prostu kategorią "dobrze byłoby to mieć".
STOP

IDŹ

UWAŻAJ

Klient zdał sobie sprawę z potrzeby, uprzednie przekonywanie go nie jest konieczne.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Potrzeba nie jest zaspokajana w inny sposób lub innymi produktami/usługami.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

UWAŻAJ

IDŹ

UWAŻAJ

IDŹ

Potrzeba jest stała lub długotrwała.
STOP
Klient jest skłonny zapłacić.
STOP

Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi, zainteresowanymi klientami.
STOP

UWAŻAJ
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IDŹ

Ocena - l

Rozwiązanie
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Szybki przegląd
Czy stworzyliśmy koncepcję przyjazną użytkownikowi? Czy użytkownicy rozumieją koncepcję? Czy
użytkownicy chcą zawracać sobie głowę podczas użycia?
Trudne do zrozumienia;
trochę czasu potrzeba
na szkolenie celem
przyzwyczajenia się.
Użytkownik musi
radykalnie zmienić stare
nawyki i ustalić nowe.

Nowość dla
użytkownika.
Niezbędne jest krótkie
szkolenie i instrukcja
oraz niewielkie zmiany
nawyków.

Bardzo przyjazne dla
użytkownika. Łatwe do
zrozumienia i użycia.

Nasza koncepcja jest w całkowitej harmonii z potrzebami użytkowników.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Nasze rozwiązanie stanowi wymowny sposób rozwiązania problemów użytkowników.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Użytkownik stwierdza, że nasze rozwiązanie możliwe do zaakceptowania, nie waha się.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Użytkownik natychmiast rozumie koncepcję.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Użytkownicy bez trudu są w stanie używać i korzystać z koncepcji.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Sprawdziliśmy koncepcję na użytkownikach, którą mogli ocenić wzrokowo
(np. model, prototyp, wizualizacja).
STOP

UWAŻAJ
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IDŹ

Ocena - Z

Model biznesowy
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Szybki przegląd
Czy model biznesowy jest przejrzysty i motywujący?

Trudne do zrozumienia.
Pierwszy zakup to trudna
decyzja.

Model ceny
zrozumiały po krótkim
wyjaśnieniu.
Akceptowalne dla
użytkowników.

Przejrzysty model ceny
wydaje się sprawiedliwy
i motywuje.

Model biznesowy motywuje do pierwszego zakupu.
STOP

IDŹ

UWAŻAJ

Wartość jest jasna w momencie sprzedaży dla płatnika.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Model biznesowy wydaje się być sprawiedliwy.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Model biznesowy generuje długoterminowe zyski.
UWAŻAJ

IDŹ

STOP

UWAŻAJ

IDŹ

STOP

UWAŻAJ

STOP
Płatnicy rozumieją model biznesowy.
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IDŹ

Ocena - 3

Technologia i Prawo
Własności Intelektualnej
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Szybki przegląd
Czy posiadana sprawdzona koncepcja może być zabezpieczona przed konkurencją?
Koncepcję łatwo
skopiować, nie możemy
uniemożliwić innym
skopiowania. Inni mogą
pojawić się na rynku
przed nami.

Inni mogą zrobić coś
podobnego, ale
możemy uzyskać pewną
ochronę przed
pierwszeństwem
konkurencji.

Wszystko jest
przetestowane i działa,
zabezpieczyliśmy
koncepcję, dlatego też
kopiowanie jest trudne
lub niemożliwe.

Produkt/usługa jest technicznie wykonalna.
STOP

IDŹ

UWAŻAJ

Produkt/usługa jest gotowa do sprzedaży i marketingu w odpowiednim czasie.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Produkt działa pod względem technicznym.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Produkt/usługa może być chroniona patentem lub innym rodzajem prawa własności
intelektualnej.
STOP

UWAŻAJ
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IDŹ

Ocena - 4

Konkurencja
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Szybki przegląd
Czy znaleźliśmy miejsce, w którym będziemy przebywać z daleka od konkurencji? Czy zostaniemy
zmiażdżeni jak mucha?

Podejmujemy ciężką
i krwawą bitwę z
konkurentami
posiadającymi podobną
koncepcję.

Jesteśmy nieco inni i nie
stanowimy bezpośredniego
zagrożenia dla nikogo, więc
prawdopodobnie
konkurencja zostawi dla
nas miejsce na rynku.

Posiadamy określoną
pozycję na rynku, nie
zagrożoną przez innych,
która nie stanowi
wyzwania dla nikogo.

Jesteśmy wyjątkowi w porównaniu do konkurencji.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Nasza koncepcja ma wyraźnie określoną pozycję na rynku.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Znaleźliśmy niszę, której konkurenci nie podejmują się.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Wiemy, jakiej reakcji oczekują konkurenci.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Potrafimy przeciwdziałać najbardziej prawdopodobnej reakcji konkurentów.
STOP

UWAŻAJ

© IDEA House - www.idea-house.dk

IDŹ

Ocena - 5

Partnerzy
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Szybki przegląd
Jesteśmy uzależnieni od wielu partnerów? Czy partnerzy chcą współpracować?

Jesteśmy mocno
zależni od kilku
partnerów, niektórzy
z nich
prawdopodobnie
zrezygnują z nas.

Potrzebujemy kilku
partnerów, ale
niektórzy z nich mogą
być sceptycznie
nastawieni.

Jesteśmy zależni tylko
od kilku partnerów,
którzy z pewnością będą
chętnie współpracować.

Mamy dostęp do partnerów w zakresie rozwoju technicznego i projektowania.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Wymagani dostawcy będą chętnie z nami współpracować.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Możemy stworzyć partnerstwo strategiczne.
STOP

UWAŻAJ
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IDŹ

Ocena - 6

Możliwość realizacji
Naśladować

Rynek

Użytkownik

Pomysł

Koncepcja

Ocena

Szybki przegląd
Czy nas projekt jest możliwy do realizacji?
Nie możemy
zrealizować projektu z
naszych własnych
zasobów.
Potrzebujemy dużej
podaży pieniędzy,
czasu i umiejętności.

Jesteśmy w stanie
wykonać większość z
naszych własnych
środków pieniężnych,
ale potrzebujemy
również środków w
niektórych obszarach.

Możemy działać we
własnym zakresie już
teraz i być gotowi na
czas.

Z technicznego punktu widzenia projekt jest to możliwy do realizacji przez istniejące zespoły.
STOP
UWAŻAJ
IDŹ
STOP
Projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia naszej aktualnej sytuacji finansowej.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Projekt jest wykonalny w rozsądnym terminie.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Projekt jest możliwy do wykonania w zakresie umiejętności obecnego zespołu.
STOP

UWAŻAJ

IDŹ

Możemy uzyskać dodatkowe, wymagane zasoby (pieniądze, wiedza, czas, partnerzy itp.).
STOP

UWAŻAJ
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IDŹ

Ocena - F
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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA:
Ten opis zawiera szczegółowe informacje dotyczące używania i poruszania się po systemie. Poniżej
znajduje się kilka ważnych aspektów, które należy uwzględnić podczas jego działania:







Poprzez odpowiednie sekcje zawarte w menu głównym można zobaczyć wszystkie cechy samego
systemu ("O systemie", "O wskaźnikach", "System monitorowania" lub "Przypomnij"). Pozycje te
stanowią przewodnik metodologiczny do zrozumienia modelu systemu monitorowania (wszystkie
kluczowe potrzebne do lepszego zrozumienia).
Obserwacja i zbieranie różnych wskaźników są dostępne przez element określony jako "Bloki
Wskaźników", dostęp do nich jest możliwy poprzez odbicie elementu kształtującego.
Można przejść z jednego bloku do drugiego przy pomocy przewidzianych do tego przycisków.
Różne Kompletne formularze mogą być zmienione w każdej chwili w okresie zbierania danych po
ustalonym terminie.
Z pozycji "Kontakt" w każdej chwili można wysłać jakiekolwiek wątpliwości lub pytania.

O SYSTEMIE:
Aplikacja ta jest narzędziem, które ma na celu ujednolicenie informacji od wszystkich partnerów, przy
użyciu tych samych wskaźników. Jest to szybkie i łatwe narzędzie dla menedżerów i przyszłych
ewaluatorów Campus Project.
Wskaźniki są ilościowym i/lub jakościowym wyrażeniem rzeczywistości, są opracowywane na
podstawie przeprowadzonych badań i są jednym z najlepszych sposobów usystematyzowania
informacji. Pokazują tylko częściowe aspekty zmiennych, które musimy zmierzyć, wskaźniki te nie są
więc idealne.
Celem jest zaprojektowanie systemu śledzenia/wyboru, który dostarczy informacji na trzech
poziomach: realizacji, wyników i efektów oraz wpływu (wyniki pośrednie) Campus Project (mamy już
wskaźniki kontekstu, wypracowane w WP2).
Przy pomocy informacji otrzymanych we wskaźnikach, wszyscy partnerzy będą w stanie w pełni
ocenić projekt, jak również przedstawić postęp w trakcie jego rozwoju oraz ocenić jego skuteczność.
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PRZEWODNIK METODOLOGICZNY DOTYCZĄCY SYSTEMU WSKAŹNIKÓW:
O WSKAŹNIKACH:
RODZAJE WSKAŹNIKÓW:

WYJĄTKOWE
STOSOWNE I ZWIĄZANE Z TEMATEM:
Mierzą najbardziej istotne elementy projektu
PRECYZYJNE I KONSEKWENTNE:
Zapewniają dokładne i jednakowe pomiary
dla każdego partnera
OBIEKTYWNE:
Odzwierciedlają fakty, a nie subiektywne
odczucia
ŁATWE DO ZROZUMIENIA
DOSTĘPNE:
Oparte na łatwo dostępnych
i akceptowanym koszcie
PORÓWNYWALNY:
Przestrzenny i czasowy

danych
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Wskaźniki podstawowe.
Wskaźniki wyjściowe:
Stosowane do pomiaru realizacji fizycznej i finansowej poszczególnych środków projektu.
Wskaźniki rezultatów:
Odnoszą się do pomiarów wyników (bezpośrednio lub pośrednio) w trakcie trwania projektu; Określają
ilościowo produkty stworzone w wyniku podjętych działań. Mierzy bezpośrednie lub natychmiastowe efekty,
jakość i wydajność.
Wskaźniki wpływu:
Określają dwa rodzaje wpływu:
Wpływ konkretny, który mierzy efekty po upływie pewnego czasu, ale jest bezpośrednio
związany z podjętymi działaniami (czyli miejsca pracy stworzone w celu wsparcia projektu i ich
utrzymanie przez pewien okres czasu).
Wpływ ogólny, mierzy wszystkie skutki w średnim okresie wpływu na osoby indywidualne lub
organizacje, które nie były bezpośrednio objęte projektem. Po pewnym okresie konieczne jest
przeprowadzenie pomairów ilościowych i jakościowych wśród w/w podmiotów.

Wskaźniki uzupełniające
Skuteczność:
Do pomiaru wydajności i wyników osiągniętych w stosunku do wykonań i oczekiwanych rezultatów.
Wydajność:
Do pomiaru wydajności i wyników uzyskanych w stosunku do wykorzystywanych zasobów.
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Wskaźniki podstawowe
Fizyczne
Wskaźniki wyjściowe

Finansowe

Fizyczne
Wskaźniki rezultatów

Wskaźniki wpływu

Wskaźniki uzupełniające
Skuteczność
Wydajność

Finansowe
Wskaźniki fizyczne są cechami ilościowymi
dotyczącymi postępu lub wykonania każdego
pomiaru zebranymi podczas wydatkowania
finansowego w trakcie realizacji.
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PRZYKŁAD:

Example
Typy
Fizyczne

Wskaźniki podstawowe
Realizacja
Rezultat
Liczba działań Liczba
z Połączeniem studentów
Akademickim przedsiębiorców

Wskaźniki uzupełniające
Skuteczność
Wydajność
Liczba
Liczba działań /
studentów
wydane €
przedsięb.
/
ogółem
zaangażownaych
studentów

SYSTEM MONITORINGU:
ASPEKTY KLUCZOWE DLA NASZEGO SYSTEMU MONITORINGU:
Musi być spójny i zintegrowany ze strukturą organizacyjną każdego partnera, ponieważ:






Jest to w istocie praca administracyjna.
I ma ścisły związek z zarządzaniem projektami.
Musi uwzględniać potrzebę informacji osób zaangażowanych lub dotkniętych Campus Project.
Musi obejmować wszystkie aspekty (obszary i etapy) Campus Project.
Musi posiadać niezbędne zasoby (ludzkie, materialne i finansowe), aby mógł być wykonany w ramach
czasowych, finansowych i jakościowych.
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CZĘŚCI SYSTEMU MONITOROWANIA:
OBSZARY:

Kryteria określania
wskaźników

Działania

•
•

Wszystkie kluczowe aspekty muszą posiadać odpowiedni wskaźnik
Wskaźniki powinny umożliwiać analizę planowania logicznego

Beneficjenci

•
•

Zdefiniowanie grupy docelowej i jej cech
Wskaźniki pomiarowe dot. uczestnictwa grupy docelowej

Wdrażanie

•
•
•

Skuteczność produktów
Potrzeby informacjyne, zarządzanie i komunikacja
Zapewnienie środków

Kontekst

•

Różnice we wskaźnikach projektu i wskaźnikach kontekstu

•

Pomiar poziomu zgodności z obowiązującymi przepisami (lokalnymi,
regionalnymi, państwowymi i europejskimi)
Analiza współdziałania z innymi wytycznymi i dyrektywami
Ewaluacja zewnętrznej spójności z innymi projektami

Inne zasady i
projekty

•
•
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Projekt





Cele

Działania

MONITORING - obowiązki:
Jest nieodłączną częścią zarządzania projektem
Każdy partner ma obowiązek do łatwego i właściwego dostępu do potrzebnych informacji
Każdy pracownik techniczny czy administracyjny zaangażowany w Projekt (od każdego Partnera) zna
zalożenia projektu, jego podstawy, rozwój i wnioski

IEPL: koordyator informacji

PARTNERZY

PROJEKT

Kto wykonuje wszystkie pomiary

POMIARY

MONITORING FREQUENCY:

Who wykonuje działania
administracyjne

DZIAŁANIA
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Wyszukiwanie:
Zbieranie informacji na temat rozwoju akcji musi być ciągłe i automatyczne.
Analiza:
Fazy procesu: Po zakończeniu każdego kluczowego etapu jest właściwy czas, aby przejrzeć wskaźniki do
pomiaru postępu realizacji działań.

Budowa systemu wskaźników:

Produkcja pożądanych
informacji

Ma wpływ na cele projektu
i czyni je bardziej zrozumiałymi

Informacja zinterpretowana
właściwie
Informacja jest
rozpowszechniana
Iinformacja użyta aby poprawić
i pobudzać wyniki

Obserwacja pozostawia
niewłaściwe efekty

Partnerzy podejmują lepsze
decyzje

Poprawia wpływ

PRZYPOMNIENIE:

Odbiorcy mają większą
wiedzę na temat rozwoju
i wyników
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CZYM JEST DLA NAS EWALUACJA:

Jest systematycznym stosowaniem procedur badań społecznych do oceny konceptualizacji i
projektowania, wdrażania i użyteczności programów interwencji społecznych - Rossi, P. y Freeman, H.
(1993). Evaluation: a systematic approach. Sage Publications.

EWALUACJA

vs

Projekt

EWALUACJA

EWALUACJA

EVALUAT
ION

EWALUACJA

WDRAŻANIE

EWALUACJA

PLANOWANIE
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NASZ SPOSÓB NA PRZYSZŁĄ EWALUACJĘ:

Społeczność

EFEKTY

Potrzeby
przedsiębiorczości

Projekt

CELE

WYNIKI i REZULTATY

WKŁAD

SPÓJNOŚĆ
WYDAJNOŚĆ
SKUTECZNOŚĆ

ZNACZENIE
i WYNIKI

Projekt

Efekty

Proces

Ewaluacja

Wewnętrzne

-

Zewnętrzne

-

Mieszane
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System wskaźników
1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE

1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności

Liczba
działań

Obóz Innowacji

Model BMC

Tak

Tak

Nie

Nie

Przywództwo
Innowacyjność/
kreatywność
Asertywność
Przedsiębiorczość
Inne
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1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie Budżet

1.3 DANE JAKOŚCIOWE
Obóz Innowacji
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod
partnerów
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego
kraju
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników

Obóz
Innowacji

Model BMC

Model BMC
Znakomity

Dobry

Wystarczający

Mały

Bardzo wysoki

Wysoki

Niski

Bardzo niski

Bardzo wysoki

Wysoki

Niski

Bardzo niski
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2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE

2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności
2.1.2 Powstanie firm
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe

2.2 DANE JAKOŚCIOWE
2.2.1 Stopień zadowolenia użytkowników

Liczba

Obóz Innowacji

Model BMC

Tak

Tak

Nie

Nie
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3. WSKAŹNIKI WPŁYWU

Obóz
Innowacji

Model BMC

3.1 Okres utrzymania powstałych firm
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
3.3 Stworzone firmy

Bardzo wysoki
Bardzo wysoki
Lokalny

Wysoki
Wysoki
Regionalny

3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach

Tak
Tak

Nie
Nie

Niski
Niski
Ogólnokrajowy

Bardzo niski
Bardzo niski
Międzynarodowy

