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Design Thinking w kulturze. Myślenie projektowe krok po kroku

Jeśli sięgnęliście po ten e-book, to zapewne słyszeliście już trochę o Design
Thinking. Być może zastanawialiście się, czy jest to podejście, które
mogłoby być użyteczne w kulturze,
czy raczej kolejny buzzword albo coś
przydatnego tylko dla energicznych
start-upów lub przeciwnie – wielkich
korporacji.
Chcę Wam pokazać, że metodologia
Design Thinking doskonale sprawdza
się nie tylko w środowisku biznesowym. Także w kulturze może doprowadzić do stworzenia świeżych,
innowacyjnych rozwiązań – od zmian
w programie instytucji po nowe strategie kulturalne.
Design Thinking wbrew sugerującej
myślenie nazwie to jednak przede

Design Thinking tłumaczy się na język polski jako „myślenie projektowe”. Angielska nazwa tej metodyki
jest jednak częściej używana.
W ebooku staram się stosować zarówno polskie nazwy, jak i oryginalne, żeby łatwiej było Wam znaleźć
w sieci więcej materiałów na dany
temat. Polsko-angielski słowniczek
wszystkich ważniejszych pojęć pojawiających się w publikacji znajdziecie na stronie 81.

Design Thinking w kulturze. Myślenie projektowe krok po kroku

wszystkim działanie, myślenie przez
tworzenie, szybkie prototypowanie i testowanie pomysłów. Ciężko
opowiada się o nim w teorii, dużo
łatwiej uczy się go w praktyce i na
przykładach. Przejście z zespołem tej
publikacji krok po kroku pozwoli Wam
na przećwiczenie Design Thinking
podczas pracy nad wyzwaniem ważnym w Waszej instytucji czy organizacji pozarządowej.
Publikacja zawiera krótki wstęp teoretyczny, opis niezbędnych elementów
fazy przygotowań oraz charakterystykę pięciu etapów Design Thinking
wraz z przybliżeniem wybranych
metod używanych na każdym z nich.
W treści znajdziecie przykłady wypełnionych narzędzi, zaś na końcu puste
szablony do druku.
Obok opisów w e-booku zamieszczono wiele praktycznych wskazówek,
a także przykładów zastosowania
omawianych metod. Pochodzą one
głównie z mojej współpracy z zespołami czterech pomorskich instytucji: Stacji Kultura – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, Filharmonii Kaszubskiej
– Wejherowskiego Centrum Kultury,
Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej
oraz Nowego Teatru im. Witkacego
w Słupsku. W ramach projektu „Design
Thinking w instytucjach kultury” (realizowanego dzięki stypendium Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
przeprowadziłam dla nich 16-godzinne
szkolenia z metodyki Design Thinking
i wspierałam ich pracowników w jej
wdrażaniu. Bez wspólnej pracy publikacja byłaby o wiele mniej praktyczna
(i nie byłaby napisana pod kątem
potrzeb użytkowników!).
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Zanim zabierzecie się za czytanie
(i działanie), chciałabym poczynić
ważne zastrzeżenie. Design Thinking
może na początku sprawiać wrażenie
metody prostej, wręcz banalnej. Może
się wydawać, że „my już to robimy”:
stosujemy przecież burzę mózgów,
pytamy odbiorców o ich potrzeby,
zdarza nam się przetestować jakiś
pomysł przed włączeniem go do
stałej oferty. Design Thinking jest
jednak systematycznym podejściem
do projektowania, w którym każdy
etap ma znaczenie. I chociaż jest to
proces iteracyjny, czyli można wracać
do poprzednich etapów, to jednak
nie można nimi zupełnie dowolnie
żonglować ani pomijać istotnych
kroków. Innymi słowy: burza mózgów
przeprowadzona w stylu „rzucajcie
pomysły”, poprzedzona zapytaniem
odbiorców, co by chcieli, to może być
krok w dobrą stronę od projektowania
oferty kulturalnej za biurkiem – jak
najbardziej. Ale to jeszcze nie jest
proces Design Thinking. Pamiętajcie,
diabeł tkwi w szczegółach!

Mam też świadomość, że ten e-book
w żadnym razie nie wyczerpuje tematu projektowania zorientowanego na
człowieka. Jest raczej pierwszym krokiem na drodze do wdrożenia Design
Thinking w instytucji kultury. W bibliografii znajdziecie wiele źródeł, także
bezpłatnych i dostępnych online,
które pozwolą Wam na pogłębienie
tego tematu. Zapraszam Was też na
mojego bloga (www.agnieszkakaim.
eu/blog), gdzie systematycznie pojawiają się teksty przybliżające zastosowanie Design Thinking w kontekście
kultury.
Życzę udanej przygody z myśleniem
projektowym!
Agnieszka Kaim
www.agnieszkakaim.eu

Wskazówka
Podczas pracy z ebookiem może Was kusić, żeby szybko przeskakiwać do kolejnych etapów
pomijając jakieś kroki. Nie róbcie tego jednak. Poznajcie dokładnie problemy i potrzeby swoich
użytkowników, zanim przejdziecie do wymyślania rozwiązań. Zarezerwujcie sobie czas na burzę
mózgów i analizę wypracowanych pomysłów, zamiast zabierać się od razu za realizację tego, co
pierwsze Wam przyjdzie do głowy. Przyniesie to lepsze efekty. Kiedy opanujecie proces Design
Thinking będziecie podchodzić do niego bardziej elastycznie, nie ulegajcie jednak pokusie prostego pójścia na skróty.
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Czym jest
Design Thinking?
Design Thinking to usystematyzowane podejście do twórczego rozwiązywania kompleksowych problemów,
u którego podstaw leży koncentracja na potrzebach ludzi. Jego korzenie sięgają lat 50.1, czyli badań nad
kreatywnością i procesem projektowania. Międzynarodową popularność zawdzięcza jednak Uniwersytetowi Stanforda i agencji IDEO założonej w 1991 roku przez Davida Kelley’a, Billa Moggridge’a i Mike’a Nuttalla.
Stało się to poprzez połączenie ich własnych firm, które już wcześniej działały i projektowały razem. Dlatego
powstanie IDEO datuje się też często na rok 1978, kiedy powstała firma projektowa Kelley’a.
Agencja IDEO już dziesięć lat temu miała na koncie ponad 340 nagród i ponad 1000 patentów2. Pracowała
dla takich firm jak Apple, Microsoft, HBO, Ford, Google, IKEA czy Lufthansa3. Co ciekawe, prawie każdy i każda z nas na co dzień używa rozwiązania stworzonego przez tę agencję dzięki Design Thinking. Rozwiązanie
to było kiedyś prototypem zrobionym z maselniczki i dezodorantu w kulce. Domyślacie się, co to może być…?
Chodzi o myszkę komputerową4.
Metodyka Design Thinking to jednak nie tylko sposób na tworzenie produktów i ciekawego wzornictwa.
Agencja IDEO spopularyzowała jej zastosowanie do szeregu innych wyzwań biznesowych, a także społecznych (głównie przez swoją gałąź non profit, czyli IDEO.org).
Według Tima Browna, do niedawna szefa IDEO, dzięki zastosowaniu sposobów myślenia i narzędzi właściwych
Design Thinking możliwe jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które są jednocześnie pożądane przez
ludzi, wykonalne technologicznie i opłacalne ekonomicznie5. I takich właśnie pomysłów Wam życzę!

Innowacja

pożądane

“

„Design Thinking to sposób
myślenia, nie zbiór narzędzi
albo zestaw kroków.”
wykonalne

opłacalne

$

Arne van Oosterom

1

Więcej o historii Design Thinking przeczytać możecie na stronie agencji IDEO (https://designthinking.ideo.com/history) oraz w anglojęzycznej Wikipedii (https://
en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking).
2
L. Tischler, IDEO’s David Kelley on “Design Thinking”, w: Fast Company [online], https://www.fastcompany.com/1139331/ideos-david-kelley-design-thinking (dostęp: 27.10.2019).
3
IDEO, Fact Sheet [PDF], www.ideo.com/factsheet (dostęp: 28.10.2019).
4
K. Vanhemert, The Engineer of the Original Apple Mouse Talks About His Remarkable Career, w: Wired [online], https://www.wired.com/2014/08/the-engineer-of-the-original-apple-mouse-talks-about-his-remarkable-career (dostęp: 27.10.2019).
5
T. Brown, Change by Design, HarperCollins Publishers, Nowy Jork 2009, s. 18.
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Etapy i sposoby myślenia
w Design Thinking

Szkolenie z metodyki Design Thinking w Stacji Kultura. Fot. Agnieszka Doborzyńska

Zgodnie ze schematem d.school, czyli Instytutu Designu na Uniwersytecie Stanforda, proces Design Thinking składa się zasadniczo z pięciu etapów. Są to: empatia z użytkownikiem, diagnoza, czyli definiowanie
problemu, ideacja, czyli generowanie pomysłów na rozwiązania, tworzenie prototypów i testowanie. Nie
jest to jednak proces w pełni liniowy, tylko iteracyjny. To znaczy, że często wraca się do poprzedniej fazy, np.
wnioski z testowania wykorzystuje się do stworzenia kolejnego prototypu.

Schemat Design Thinking według d.school

empatia

ideacja

diagnoza

prototypowanie

testowanie
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“

„Często ponoś porażki, aby
szybciej odnieść sukces”
Tom Kelley

Etapy Design Thinking i towarzyszące im metody i techniki, choć bardzo ważne, nie miałyby jednak sensu,
gdyby nie były osadzone w specyficznym sposobie myślenia i nastawienia do stających przed nami wyzwań.
Metodyka Design Thinking jest częścią szerszego paradygmatu, jakim jest projektowanie zorientowane na
człowieka, czyli Human-Centered Design. W ramach tego paradygmatu podczas projektowania pożądane są
następujące postawy6:
•
•
•
•
•
•

twórcza odwaga – porzucenie mitu mówiącego o tym, że kreatywność to cecha wrodzona i polegająca
na zdolnościach artystycznych. Każdy może być kreatywny, to umiejętność, której można się nauczyć7,
empatia – umiejętność spojrzenia na świat z perspektywy ludzi, dla których projektujemy, i głębokiego
wsłuchania się w ich potrzeby,
myślenie przez tworzenie – szybkie przechodzenie od idei do namacalnych prototypów i ich testowania. Nie dopracowujemy projektu za biurkiem czy poprzez niekończące się dyskusje.
iteracyjność – wspomniane już powracanie do poprzednich etapów, Design Thinking nie jest w pełni
liniowym procesem, zakłada stopniowe ulepszanie rozwiązania,
akceptacja niejednoznaczności – gdyby właściwe rozwiązanie było oczywiste od początku, proces
projektowy byłby przecież zbędny, nie znamy punktu dojścia i to jest OK,
uczenie się z nieuchronnych porażek – szybkie odkrycie tego, co nie działa, jest równie ważne, jak odkrycie tego, co działa, bo dzięki temu oszczędzimy czas i pieniądze.

Możecie wypisać te postawy na flipcharcie i powiesić w miejscu, w którym będziecie pracować nad swoim
wyzwaniem. Tak, aby o nich nie zapomnieć. Brzmią dość prosto, ale wdrażanie ich w życie to z reguły długa
praca nad swoimi nawykami.
Design Thinking zakłada także pracę w interdyscyplinarnym zespole, aby na rozwiązywany problem spoglądać z wielu perspektyw.

6
7

The Field Guide to Human-Centered Design, IDEO.org, 2015 [PDF] (http://www.designkit.org/resources/1).
Por. T. Kelley, D. Kelley, Twórcza odwaga, MT Biznes, Warszawa 2015.
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Do czego można stosować
Design Thinking
w sektorze kultury?
Podejście Design Thinking przydaje się do rozwiązywania tzw. wicked problems. Są to unikalne wyzwania,
które nie mają jednego prawidłowego rozwiązania, a co najwyżej lepsze lub gorsze8. Charakteryzuje je istnienie wielu różnych wymogów, często sprzecznych lub niedookreślonych, które należy wziąć pod uwagę.
Sam sposób sformułowania takiego problemu wpływa na jego rozwiązanie.
W kulturze myślenie projektowe można zastosować do wyzwań w obszarach takich jak9:

Wydarzenia i projekty

Programy i strategie

Np. Jak moglibyśmy sprawić, żeby
rodzinne warsztaty twórcze rozwijały
zarówno kompetencje dzieci, jak i rodziców?

Np. Jak moglibyśmy zbudować długofalową
relację instytucji ze społecznością lokalną?
Jak moglibyśmy wzmocnić rolę animacji
kulturowej w naszym mieście?

Jak moglibyśmy wypromować wystawy sztuki współczesnej wśród nowych
odbiorców, dotychczas onieśmielonych
naszymi wydarzeniami?

Jak moglibyśmy sprawić, żeby instytucje
kultury w naszym województwie współpracowały ze sobą?

Procesy wewnętrzne

Przestrzeń

Np. Jak moglibyśmy sprawić, żeby pracownicy uczyli się od siebie nawzajem,
tak by wiedza zdobyta na szkoleniach
była przekazywana dalej?

Np. Jak moglibyśmy sprawić, żeby przestrzeń
biblioteki zachęcała dzieci do nauki i zabawy?

Jak moglibyśmy usprawnić obieg dokumentów, biorąc pod uwagę potrzeby
pracowników filii odległych od głównej
siedziby?

Jak moglibyśmy uczynić budynek centrum kultury bardziej przyjaznym dla osób
starszych?
Jak moglibyśmy zaprojektować biura i pokoje socjalne w muzeum, tak aby ułatwić
współpracę między pracownikami?

Niniejszy przewodnik skupia się przede wszystkim na pierwszym obszarze, czyli na zastosowaniu Design
Thinking do budowania oferty kulturalnej i jej promowania.

8

Wicked problem, w: Wikipedia [online], https://en.wikipedia.org/wiki/Wicked_problem (dostęp: 28.10.2019).
Por. Design Thinking for Libraries. A Toolkit for Patron-Centered Design, IDEO LP 2014 [PDF], s. 17,
http://designthinkingforlibraries.com oraz Design Thinking for Educators, IDEO LLC 2012 [PDF], s. 12, http://designthinkingforeducators.com.
9
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Stosowanie podejścia Design Thinking
do projektowania oferty kulturalnej umożliwia10:
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budowanie

pobudzenie kreatywności pracowników
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Wskazówka
Żółte kwadraty zawierają korzyści ważne z punktu widzenia odbiorców, a różowe – korzyści wewnętrzne, nie mniej istotne dla instytucji kultury.
Podczas badania potrzeb przy tworzeniu tego e-booka powtarzało się pytanie o to, jak przekonać przełożonych, że warto stosować Design Thinking planując ofertę kulturalną. Trudno tu o uniwersalne odpowiedzi. Każdego przekona coś innego. W sformułowaniu argumentów pomoże
zamieszczona wyżej lista. Można też zacząć od wdrożenia Design Thinking na małą skalę, aby
w praktyce pokazać korzyści ze stosowania tego podejścia.
Miłośnikom liczb można dodatkowo szepnąć, że Design Thinking przynosi wymierne korzyści
ekonomiczne, np. kiedy zbadano wpływ wdrożenia tego podejścia w firmie IBM, okazało się, że
po trzech latach oszczędności w projektach wyniosły 20,6 mln dolarów, zaś wszystkie korzyści
wyceniono na ponad 50 mln dolarów11. A to wszystko m.in. dzięki prototypowaniu i testowaniu
zamiast zbyt pochopnego inwestowania w nowe rozwiązania. Instytucje kultury nie dysponują
takimi budżetami, ale i w tym sektorze dzięki myśleniu projektowemu można uniknąć chybionej
inwestycji w nowy program czy kampanię promocyjną.

10

Por. Design Thinking for Libraries. A Toolkit..., s. 15.
Zbadano, ile IBM zyskał na wdrożeniu design thinking. Zwrot z inwestycji w dziesiątkach milionów dolarów, w: BRIEF [online], https://brief.pl/zbadano-ile-ibm-zyskal-na-wdrozeniu-design-thinking-zwrot-z-inwestycji-w-dziesiatkach- milionow-dola/ (dostęp: 4.11.2019).
11
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KROK 1 – formułowanie ogólnego wyzwania
KROK 2 – dobieranie zespołu projektowego

Etap
przygotowań

KROK 3 – określanie wizji sukcesu
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Etap przygotowań

KROK 1
– formułowanie
ogólnego
wyzwania
Zdarzyło się Wam zaczynać wymyślanie jakiegoś projektu czy
wydarzenia od rzucania pomysłami na to, co chcecie zrobić, zanim zastanowicie się, po co to robić? Czasami pomysł wydaje się
tak świetny, a zapał zespołu do jego realizacji tak duży, że tracimy
z oczu to, co właściwie chcemy uzyskać i na jakie potrzeby ludzi
odpowiedzieć. Cytat zamieszczony obok to postulat nieprzywiązywania się zanadto do pierwszych pomysłów, prototypów czy
nawet do już wdrożonych usług. Zawsze można coś ulepszyć,
jeśli na pierwszym miejscu stawia się problem, który chce się
rozwiązać.

“

„Zakochaj się
w problemie,
nie w rozwiązaniu”
Uri Levine

Zacznijcie od określenia ogólnego wyzwania, z jakim chcecie
się zmierzyć. W toku dalszej pracy zdefiniujecie je bardziej
szczegółowo.
Wstępnie określone wyzwanie może dotyczyć konkretnej
grupy (np. potrzeba dotarcia do określonych osób, które są
niedoreprezentowane wśród Waszych odbiorców) lub obszaru
problemowego (np. chęć lepszego dopasowania oferty edukacyjnej do aktualnych wyzwań społecznych).
Wasze wyzwanie, zwłaszcza za pierwszym razem, nie musi koniecznie polegać na tworzeniu czegoś zupełnie nowego. Możecie zacząć od ulepszenia jakiegoś już istniejącego elementu
oferty, np. zajęć rodzinnych czy oferty dla szkół, przyglądając się
mu z perspektywy użytkowników.

Design Thinking w kulturze. Myślenie projektowe krok po kroku
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Przykład

Kiedy pracowałam w Muzeum Emigracji w Gdyni, użyliśmy narzędzi Design Thinking pracując
z młodzieżą nad ogólnym wyzwaniem ulepszenia doświadczenia uczestników Nocy Muzeów.
Największą bolączką tego wydarzenia są bardzo długie kolejki, w których ludzie się nudzą. Szczegółowe wyzwanie, które sobie postawiliśmy w ramach projektu „MEGafon Kultury”, polegało na
sprawieniu, żeby ludzie w kolejce na wystawę bawili się tak samo dobrze jak na samej wystawie.
Muzeum mieści się w Dworcu Morskim i to właśnie atmosferę oczekiwania na statek wykreować
miała Noc Muzeów. Jednym z wprowadzonych rozwiązań były licytacje zagubionego bagażu,

czyli plecaków z muzealnymi gadżetami. Walutą były miejsca w kolejce – o ile miejsc licytujący
zgodzą się przesunąć do tyłu. Rozładowywało to zniecierpliwienie długim oczekiwaniem: osoby,
którym aż tak się nie spieszyło, przesuwały się do tyłu i otrzymywały coś w zamian. Innym rozwiązaniem były specjalne bony w formie wydrukowanych na PCV archiwalnych zdjęć. Na nałożonych
na wydruki elektrostatycznych flipchartach umieściliśmy gratulacje w stylu „Brawo, jesteś setną
osobą, która powiedziała dziś »O matko, jaka kolejka!«” itp. Pozostało poczekać przy wejściu z bonem i konfetti, aż takie słowa rzeczywiście padną, i wręczyć nagrodę osobie przytłoczonej kolejką. Zaskoczenie i natychmiastowa zmiana nastroju były gwarantowane! Więcej pochodzących
z tego projektu pomysłów na ulepszenie doświadczenia Nocy Muzeów znaleźć można w bezpłatnej publikacji „MEGafon Kultury”12.

Jeśli nie macie jeszcze w głowie określonego wyzwania, z którym się borykacie, i nie przychodzi Wam do
głowy nic, co moglibyście ulepszyć, zastanówcie się nad swoimi obecnymi i potencjalnymi odbiorcami.
Być może jakieś grupy Was nie odwiedzają i nie wiecie dlaczego? Albo z badań ewaluacyjnych wynika, że
jakieś grupy są mniej zadowolone z Waszej oferty niż inne?
Często pojawia się pokusa wykreowania oferty skierowanej do wszystkich. Wybierzcie jednak konkretne
kategorie odbiorców, których potrzeby szczegółowo przeanalizujecie. „Lepiej odpowiedzieć w satysfakcjonujący sposób na potrzeby kilku grup odbiorców, niż zaspokoić w marginalnym stopniu potrzeby
wszystkich.”13. To jednak nie znaczy, że Wasze rozwiązanie nie zyska finalnie aprobaty wśród szerszego
grona. Na co dzień używamy wielu rozwiązań, które tworzone były w odpowiedzi na niszowe potrzeby.
Elektryczne szczoteczki do zębów powstały z myślą o osobach mających problemy z motoryką małą,
a trwałe jeansy z myślą o robotnikach (podobno stąd ta mała kieszonka – zaprojektowano ją w celu przechowywania śrubek). Czy podobne rozwiązania powstałyby, gdyby ktoś chciał stworzyć po prostu lepsze
szczoteczki i lepsze spodnie dla wszystkich?
Wybierając grupy odbiorców, trzeba uzupełnić kryteria demograficzne jak wiek, płeć czy wykształcenie
kryteriami behawioralnymi jak potrzeby czy wzorce zachowań. Ogólnie określone grupy odbiorców,
takie jak młodzież, dorośli czy matki, tylko pozornie są jednorodne. Pod hasłem „młodzież” kryć się mogą
12- i 13-latki, które nie chcą już przychodzić na zajęcia z rodzicami, osoby przygotowujące się do matury,
a nawet młodzi studenci, którzy dopiero przyjechali do Waszego miasta. Potrzeby poszczególnych grup
tych młodych ludzi są zupełnie inne. Zastanówcie się więc nad tym, jak wygląda struktura Waszych odwiedzających i czy ktoś Wam umyka.

12

A. Kaim, Design Thinking w instytucjach kultury, [w:] A. Kaim (red.), MEGafon Kultury, Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdynia 2017 [PDF],
(http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/publikacja_megafon_kultury/).
13
A. Mróz, Jak tworzyć produkty i usługi? Zrozumieć Design Thinking – FISZKI, Wydawnictwo Cztery Głowy, Gdańsk 2019, karta 16A.
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Wskazówka
Dobrym punktem wyjścia do wyboru grupy mogą też być badania segmentacyjne. Nie musicie
ich zlecać ani prowadzić samodzielnie, dostępnych jest kilka bardzo przydanych raportów. Warto
np. sięgnąć po „Badanie segmentacyjne uczestników kultury” przeprowadzone przez Smartscope na zlecenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Historii Polski i Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina14.
Badanie to dotyczy sposobów uczestnictwa Polaków i Polek w kulturze. Wyróżnia dziewięć grup
różniących się potrzebami, sposobami spędzania wolnego czasu, motywacją do uczestnictwa
w wydarzeniach kulturalnych (m.in. Ludowi Tradycjonaliści, Aspirujący Mainstream). Daje ogólny
obraz sytuacji i stanowi dobry punkt wyjścia do badań jakościowych, czyli pogłębionej analizy
potrzeb użytkowników z segmentów, które uznacie za ważne dla Waszej instytucji w kontekście
aktualnych celów. Chodzi po prostu o to, żeby podjąć decyzję, na kim chcecie się skupić w danym
projekcie, co jest w tym momencie ważne.
Przeanalizujcie, jakie są potrzeby poszczególnych grup opisanych w badaniach segmentacyjnych
i które z nich możecie lub chcecie zaspokoić. Na pewno nie wszystkie będą spójne z misją Waszej
organizacji czy instytucji. Ustaliliśmy już też, nie ma co starać się dotrzeć jednym projektem do
wszystkich mieszkańców.
Więcej informacji o zastosowaniu segmentacji znajdziecie na blogu projektu w tekście
„Badania segmentacyjne uczestników kultury”: www.agnieszkakaim.eu/2019/09/badania-segmentacyjne

Jeśli macie już wstępnie określone wyzwanie, zadajcie sobie kilka pytań kontrolnych15:
•
•
•
•
•

Czy wyzwanie jest związane z konkretną grupą odbiorców i ich potrzebami?
Czy jest sens użyć Design Thinking, tzn. czy możliwych jest wiele rozwiązań?
Czy to realne do przeprowadzenia w czasie, jaki możecie przeznaczyć na proces projektowy?
Czy macie odpowiednie zasoby do zajęcia się tym wyzwaniem (np. finansowe)?
Czy to wyzwanie jest dla Was ciekawe i ekscytujące?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są pozytywne, zdecydujcie, kto będzie zaangażowany w projekt.

14

Badanie segmentacyjne uczestników kultury, Smartscope, Warszawa 2016 [PDF], https://nck.pl/badania/raporty/raport-badanie-segmentacyjne-uczestnikow-kultury.
15
Por. Design Thinking for Libraries. Activities Workbook, IDEO LP 2014 [PDF], s. 16, http://designthinkingforlibraries.com.
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KROK 2 – dobieranie
zespołu projektowego
Czeka na Was sporo zadań, ale czy każdy ma robić wszystko? Jak się
podzielić rolami? Kto powinien brać udział w procesie projektowania
danego wydarzenia czy nowej oferty?
Bardzo ważne jest, żeby zespół projektowy był różnorodny. Pomyślcie
o zaangażowaniu osób decyzyjnych, przedstawicieli odbiorców i tych,
którzy będą wdrażać wypracowany projekt.
Pomoże Wam w tym ćwiczenie o nazwie role w zespole. Takiego sposobu doboru warto użyć wtedy, gdy znacie się nawzajem, bo pracujecie już
razem jakiś czas. Natomiast jeśli poszczególne osoby nie znają nawzajem
swoich kompetencji, najprościej będzie zacząć od testu 16 Personalities16 lub od testu Creative Types17. Dowiecie się dzięki temu, czy Wasze
kompetencje i sposoby myślenia dobrze się uzupełniają, czy raczej warto
zaangażować do zespołu kogoś jeszcze.

“

„Design jest bardziej konwersacją
niż monologiem”
Kelli Anderson

Po podziale zadań ustalcie wspólnie zasady pracy i harmonogram prac.
Zastanówcie się, gdzie będziecie się spotykać, jak zadbacie o bieżącą
komunikację i gdzie zgromadzicie dokumentację z kolejnych etapów
procesu projektowania, tak aby każdy miał do niej dostęp. Pomyślcie też
o potrzebnych materiałach takich jak karteczki samoprzylepne, flamastry,
papier do flipcharta czy materiały do prototypowania.

“

„Design Thinking spory nacisk kładzie na pracę zespołową, co, jak uważam, jest niezwykle
ważne zwłaszcza w instytucjach kultury i oświaty. Twórcza odwaga do wyrażania własnego zdania i opinii jest możliwa jedynie przy ogromnej dozie empatii, która z kolei poparta
jest tolerancją i akceptacją wobec błędów i niedoskonałości. Każdy z nas powinien się uzupełniać i nie tracić optymizmu. Myślę, że z powodzeniem wprowadzamy w ten sposób twórcze myślenie w naszym zespole.”
Alicja Syta, Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku

16
17

Free Personality Test NERIS Type Explorer, NERIS Analytics Limited [online] https://www.16personalities.com/free-personality-test (dostęp: 30.08.2019).
Creative Types test, Adobe Create [online], https://mycreativetype.com (dostęp: 30.08.2019).
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Role w zespole18
Do czego służy to narzędzie?
Do przedyskutowania ról zespołowych i podziału zadań.

Jak je zastosować?
•
•
•
•
•

•

Zastanówcie się wspólnie, które z poniższych ról będą dla Was niezbędne, z których możecie zrezygnować, a jakie chcielibyście dodać do tej listy.
Wydrukujcie i wytnijcie karty z rolami i ich opisami – po jednym zestawie dla każdej osoby.
Niech każdy ułoży je w kolejności od roli, w której czuł(a)by się najlepiej, do takiej, której absolutnie nie
chciał(a)by na siebie brać.
Karty zawierają dziewięć ról, ale to nie znaczy, że zespół projektowy musi liczyć co najmniej dziewięć
członków i członkiń. Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję, a jedna rola może być dzielona
między kilka osób.
Porozmawiajcie o podziale zadań. Potraktujcie ułożone przez zespół karty jako punkt wyjścia do dyskusji.
Role powinny odpowiadać kompetencjom, a nie tylko chęciom. Wiadomo, że ktoś, kto zawsze się spóźnia,
raczej nie powinien pilnować grafiku. Czy to, jak się widzicie, jest zbieżne z tym, jak widzi Was zespół?

Zespół Stacji Kultura podczas testowania prototypu dworcowej galerii. Fot. Agnieszka Doborzyńska

18

Opracowano na podstawie Design Thinking for Libraries. Activities... s. 6–8, oraz M. Stickdorn, M. Hormess, A. Lawrence, J. Schneider, This is Service Design
Doing, O’Reilly Media, Sebastopol 2018, s. 339–340.
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LIDER(KA) PROCESU

DOKUMENTATOR(KA)

Zadania: Spina cały proces projektowy – przypomina o celu, utrzymuje motywację zespołu, informuje osoby decyzyjne o postępach
i pojawiających się pomysłach,
jeśli nie są one członkami zespołu.
Pomaga zespołowi w planowaniu
pracy. (Współ)prowadzi dyskusje,
burze mózgów, ćwiczenia.

Zadania: Pilnuje, aby zespół
w umówiony sposób zapisywał
swoje pomysły i spostrzeżenia, tak
aby nic nie umknęło. Dokumentuje
proces projektowy. Robi zdjęcia
wypracowanych materiałów,
np. flipchartów, i porządkuje je
w folderach. Spisuje post-ity. Dba
o to, aby materiały z poprzednich
spotkań nie zaginęły.

Cechy: Osoba komunikatywna,
mająca dobry kontakt z innymi
członkami zespołu i potrafiąca ich
motywować. Nastawiona na szukanie rozwiązań. Najlepiej zorientowana lub chcąca lepiej poznać
proces Design Thinking.

Cechy: Osoba dokładna, dobrze
zorganizowana i potrafiąca tworzyć
notatki zrozumiałe także dla innych.
Lubi robić zdjęcia.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZA ANALIZĘ
Zadania: Pomaga zespołowi
uporządkować materiały z fazy empatii i wykonać diagnozę potrzeb.
Zamienia obserwacje z badań
w wartościowe spostrzeżenia.
Pomaga w formułowaniu wyzwań
projektowych w formie pytań typu
„Jak moglibyśmy...”. Dba o to, żeby
zespół nie wyciągał wniosków
zbyt szybko – dostrzega niuanse
i sprzeczności w zebranym materiale badawczym.
Cechy: Lubi rozbierać wszystko na
czynniki pierwsze. Nie ma skłonności do pochopnego wyciągania
wniosków. Dostrzega nieoczywiste powiązania. Osoba wnikliwa,
refleksyjna.

PROJEKTANT(KA)

KOORDYNATOR(KA) GRAFIKU

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZA ZAOPATRZENIE

Zadania: Zachęca zespół do
podejścia „pokaż, zamiast opowiadać”. Szkicuje pomysły. Planuje
i koordynuje pracę nad tworzeniem prototypów wypracowanych
rozwiązań.

Zadania: Ustala z zespołem terminy, godziny i miejsca spotkań
oraz przypomina o nich. Pilnuje,
aby zadania (np. badania w terenie)
odbywały się w wyznaczonym
czasie. Jest w bieżącym kontakcie
z zaopatrzeniowcem.

Zadania: Dba o to, aby na spotkaniach były wszystkie potrzebne
materiały, np. flamastry, karteczki
samoprzylepne, flipchart. Przygotowuje miejsce spotkań. Jest
w bieżącym kontakcie z koordynatorem grafiku.

Cechy: Ceni efektywność. Lubi
zarządzać projektami. Orientuje się,
jak obłożone pracą są poszczególne
osoby, i potrafi sprawiedliwie wybrać
najlepszy termin spotkania zespołu.

Cechy: Wie wszystko o stanie
magazynowym instytucji, uwielbia recykling, a w razie czego jest
w stanie szybko zdobyć brakujące
materiały.

FACYLITATOR(KA)

OSOBA DECYZYJNA

Zadania: Prowadzenie warsztatów
projektowych, facylitowanie współpracy w zespole.

Zadania: Odpowiada za zgodność
wypracowanych rozwiązań z misją
i strategią instytucji. Decyduje o budżecie. Jeśli ma możliwość osobiście zaangażować się w projekt, to
świetnie! Jeśli nie, lider procesu powinien być z nią w stałym kontakcie i raportować postępy w pracy
zespołu, tak aby nie okazało się na
końcu, że wypracowane rozwiązanie nie może być wdrożone.

Cechy: Ma rozwiniętą wyobraźnię.
Lubi prace kreatywne, plastyczne.
Potrafi stworzyć coś z niczego,
przełożyć abstrakcyjny pomysł
na namacalny prototyp i zachęcić
innych do współtworzenia.
ADWOKAT(KA) GRUPY
DOCELOWEJ
Zadania: Ekspert(ka) od spraw
odbiorcy, dla którego projektujemy.
Dba o to, żeby zespół nie odbiegał
od zdiagnozowanych potrzeb tej
grupy i nie projektował dla siebie.
Cechy: Osoba, która należy do
grupy docelowej lub ma z nią
najlepszy kontakt, rozumie jej potrzeby – może najczęściej pracuje
z tą grupą?

Cechy: Otwartość, komunikatywność, znajomość narzędzi trenerskich i procesu projektowego. Rolę
tę może pełnić lider procesu. Może
to też być osoba z zewnątrz.

Cechy: Osoba na stanowisku dyrektorskim lub kierowniczym.
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KROK 3
– określanie
wizji sukcesu
Role podzielone? Świetnie! Określcie, co ma być efektem procesu. Co chcecie osiągnąć? Po czym poznacie,
że odnieśliście sukces? Pomoże Wam w tym ćwiczenie Cover Story.

Cover Story (wizja przyszłości)19
Do czego służy to narzędzie?
Pomaga w wypracowaniu wspólnej wizji, do której zespół chce dążyć.

Jak je zastosować?
•
•

•
•
•
•

Przygotujcie papier flipchart i kolorowe flamastry.
Na dwóch sklejonych flipchartach narysujcie schemat pierwszej strony gazety. Zaplanujcie miejsca na
temat z okładki, tytuły i leady, czyli wstępy do poszczególnych artykułów. Narysujcie też ramki na cytaty,
ciekawostki i ilustracje.
Wpiszcie datę wydania z przyszłości, tak aby odpowiadała perspektywie czasowej, w której chcecie
zrealizować swój projekt.
Omówcie, jak będzie wyglądać przyszłość, kiedy Wasz projekt zostanie wdrożony. Co zmieni się na lepsze? Jak wyglądałby idealny scenariusz, o czym by pisano w (lokalnych) gazetach?
Starajcie się wykreować pozytywną i wymarzoną, a jednocześnie możliwą do osiągnięcia wizję.
Wypełnijcie poszczególne elementy strony tytułowej, kreując wspólną wizję sukcesu.

Wskazówka
Przypominajcie na początku spotkania, co zespół wypracował na poprzednich. Wyróbcie też w sobie nawyk dokumentowania każdego etapu. Róbcie notatki i zdjęcia. Umieszczajcie je na ścianie
albo na dysku, do którego wszyscy macie dostęp. Dzięki temu ułatwicie sobie pracę. Łatwiej też
będzie sporządzić raport i wyjaśnić (na przykład dyrekcji), jak doszliście do danego rozwiązania.

19

Por. Innovating for People. Human-Centered Design Planning Cards, LUMA Institute 2012.
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KROK 4 – planowanie badań

Faza
empatii

KROK 5 – realizacja badań
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Faza empatii,

czyli przyjmujemy perspektywę użytkownika

EMPATIA

DIAGNOZA POTRZEB

IDEACJA

PROTOTYPOWANIE

TESTOWANIE

!

Faza empatii, czyli
przyjmujemy perspektywę
użytkownika
Na czym polega ten etap?

W fazie empatii odkrywa się potrzeby użytkowników, szukając punktów zaczepienia do projektowania
– w Waszym wypadku – oferty kulturalnej. Prowadzi się badania jakościowe z kluczowymi grupami odbiorców. Powinniście spojrzeć na świat z ich perspektywy – bez oceniania, że czyjeś potrzeby są banalne,
a przyzwyczajenia dziwne. Finalne rozwiązanie powinno być oczywiście zgodne z misją Waszej organizacji,
ale pamiętajcie, że projektujecie z punktu widzenia potrzeb użytkowników, a nie swoich wyobrażeń na ich
temat! Etap empatii jest potrzebny nawet wtedy, kiedy sądzicie, że doskonale znacie grupę docelową.

Przykład

Zespół Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury przeprowadził wywiady z rodzicami, chcąc zaprojektować nowe aktywności na pod kątem corocznego jarmarku świątecznego. Okazało się, że ważną potrzebą rodziców jest nie tylko spędzenie czasu wspólnie z dziećmi, co
na początku zakładano, ale i możliwość zostawienia ich na jakiś czas pod opieką, żeby spokojnie
przejść się po stoiskach.

Główne narzędzia:
• analiza danych zastanych

• analogie

• wywiad indywidualny

• narysuj swoje rozwiązanie

• obserwacja

• karta planowania badań

• obserwacja uczestnicząca
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KROK 4
– planowanie
badań
Zapoznajcie się z różnymi metodami badawczymi opisanymi w dalszej części
rozdziału i przykładami ich zastosowania, a następnie zaplanujcie badania.
Czy mieliście już okazję używać którejś z tych metod w innych kontekstach?
Pamiętajcie, że badania na potrzeby designu różnią się od tych akademickich –
są krótsze i nakierowane na inny cel niż sprawdzanie hipotez naukowych.
Design Thinking nie opiera się na metodach ilościowych, nie zastąpi ewaluacji
Waszych projektów20. Nie pozwoli Wam na przykład odpowiedzieć na pytanie,
jaki jest procent niezadowolonych osób wśród Waszych odwiedzających. Do
tego muszą Wam posłużyć inne metody. Dzięki jakościowym narzędziom stosowanym w Design Thinking będziecie jednak mogli odkryć, z czego wynikają
opinie użytkowników.

Waszym zadaniem jest teraz
eksploracja, znalezienie punktów
zaczepienia do projektowania.

20

D. Mitroff-Silvers, Five mistakes of beginning design thinkers (and how to overcome them), w: Design Thinking for Museums [online], 2017, https://designthinkingformuseums.net/2017/10/13/five-mistakes-of-beginning-design- thinkers (dostęp: 4.11.2019).
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Analiza danych zastanych21
Do czego służy to narzędzie?
Do przeanalizowania kontekstu wyzwania projektowego. Nie działamy przecież w próżni. Żeby dobrze zaplanować badania jakościowe i zadać właściwe pytania, dobrze jest przyjrzeć się temu, jak do podobnych
wyzwań podchodzą inne instytucje kultury lub firmy, co już zrobiono w danym obszarze, jakie nowe rozwiązania pojawiły się ostatnio etc. Jakościowe badania konkretnej grupy docelowej warto z kolei poprzedzić analizą badań segmentacyjnych dotyczących uczestnictwa Polaków w kulturze. Na kolejnej stronie
znajdziecie przykładowo wypełniony formularz.

Jak je zastosować?
•
•
•

•

•

Zacznijcie od dokumentów Waszej instytucji, np. raportów ewaluacyjnych. Co już wiecie o swoich
odbiorcach?
Zajrzyjcie do internetu, lokalnych gazet, magazynów branżowych, mediów społecznościowych. Co
nowego dzieje się w ważnym dla Was obszarze? O czym się mówi?
Zastanówcie się, jakie instytucje, organizacje pozarządowe lub firmy mogą napotykać na podobne
wyzwania. Odwiedźcie ich strony internetowe, zapoznajcie się z rozwiązaniami, jakie stosują. Poszukajcie przykładów zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
Poszukajcie aktów prawnych, raportów badawczych, sondaży i statystyk publicznych związanych z tematyką Waszego wyzwania. Czy są jakieś ograniczenia, np. prawne lub społeczne, które powinniście
wziąć pod uwagę?
Chcecie dotrzeć do grup, które Wam umykają, np. do rodziców małych dzieci albo seniorów? Cechy
demograficzne jak wiek czy płeć nie mówią zbyt wiele o oczekiwaniach potencjalnych użytkowników
Waszej oferty. Zajrzyjcie do wyników badań segmentacyjnych, które przybliżą Wam potrzeby różnych
grup odbiorców kultury, np. do wspomnianego już badania zrealizowanego przez Smartscope22 lub
do Raportu Polskiej Izby Książki z projektu badawczego „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa
w Polsce”23.

Wskazówka
Spójrzcie na swoje rozwiązanie z szerszej perspektywy. Zastanówcie się, które trendy mogą wspierać, a które utrudniać
realizację Waszego projektu24. Możecie przeanalizować trendy społeczne, technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe i komunikacyjne, które co roku opisuje infuture institute25 na udostępnianej bezpłatnie Mapie trendów26.
Więcej informacji o pracy z trendami znajdziecie na blogu projektu w wywiadzie z Olą Kulińską z infuture institute:
https://www.agnieszkakaim.eu/2019/11/trendy-w-kulturze-nanosekundy-wywiad/.

21

Por. Service Design Framework, Greenhat Innovation, Poznań 2019 [PDF], s. 20. https://greenhat.pl/produkt_do_pobrania/service-design-framework-2/ oraz
Secondary Research, Design Kit, IDEO.org [online], https://www.designkit.org/methods/21.
22
Badanie segmentacyjne...
23
Raport Polskiej Izby Książki z projektu badawczego Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce, PIK, Warszawa 2014 [PDF], https://tinyurl.com/pikraport.
24
Service Design Framework..., s. 12.
25
Instytut badań nad przyszłością założony przez Natalię Hatalską.
26
Mapa trendów 2019, infuture institute [online], dostępna na stronie http://infuture.institute/raporty/.
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Analiza danych zastanych
Tematyka wyzwania:
Obszar tematyczny:
Np. aktywność osób starszych
Inspirujące przykłady rozwiązań:
Co to jest?

Dlaczego jest inspirujące?

Np. „Tandem. Mentoring międzypokoleniowy”

Np. Nie skupia się jedynie na aktywizacji senio-

– projekt Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”

rów, nie stawia ich w roli odbiorców, tylko zakłada
współpracę osób w różnym wieku.

Ważne czynniki, które powinniśmy wziąć pod uwagę podczas projektowania:
Np. jakie wymogi musi spełnić miejsce działań, żeby nie wykluczać z udziału seniorów o mniejszej mobilności.
Co chcemy pogłębić podczas badań jakościowych? Czego jeszcze musimy się dowiedzieć?
Np. co motywuje młodszych i starszych uczestników tandemu mentoringowego do udziału. Jak organizatorzy
dbają o długofalowe zaangażowanie obu stron – wywiad z ekspertem.

Grupa docelowa:
Kim są nasi odbiorcy?
Np. Osoby starsze, które chcą pozostać aktywne zawodowo, kulturalnie i towarzysko, ale nie zawsze
mają na to szansę w naszej miejscowości.
Co o nich wiemy na podstawie badań ilościowych?
Np. Osoby, do których chcemy trafić, należą do segmentu „Przymusowych domatorów”27. Deklarują wysokie potrzeby kulturalne, są raczej otwarte, ale najczęściej siedzą w domu. Oglądają programy kulturalne,
czytają książki i prasę. Rzadko wychodzą, najczęściej do biblioteki lub na festyn. Kierują się ceną i odległością od domu. Z jednej strony chcą odpocząć, spędzić czas z rodziną i znajomymi, z drugiej oczekują
wybicia z codziennej rutyny. Uczestniczą średnio w dziesięciu wydarzeniach w roku.
Osoby po 60 roku życia stanowią X% mieszkańców naszej miejscowości. 50 osób korzysta ze stałej lokalnej oferty dla seniorów (zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
Co chcemy pogłębić podczas badań jakościowych? Czego jeszcze musimy się dowiedzieć?
Np. Jakie główne bariery jeśli chodzi o aktywność napotykają osoby starsze w naszej miejscowości? Czy
korzystają z oferty w pobliskim mieście? Jeśli tak, z jakiej? Co jest dla nich najistotniejsze przy wyborze aktywności – rozrywka, rozwój osobisty, kontakty towarzyskie? Co jeszcze ich motywuje? Czego im brakuje
w kontekście oferty kulturalnej oraz możliwości realizacji ich pasji i zainteresowań?

27

Badanie segmentacyjne..., s. 50–54.
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Wywiad indywidualny
Do czego służy to narzędzie?
Wywiad indywidualny pozwala na poznanie potrzeb, przekonań i wartości osób, dla których projektujemy.
Szczególnym rodzajem wywiadu jest wywiad z ekspertem, który pozwala z kolei na szybkie zdobycie wiedzy o obszarze, w którym projektujemy.

Jak je zastosować?
Przed wywiadem:
•
•

•
•
•

Zidentyfikujcie grupę docelową i zastanówcie się, gdzie znajdziecie jej przedstawicieli.
Zrekrutujcie około 5–7 osób z każdej z grup docelowych. Wybierzcie zarówno przypadki typowe (np.
osoby odwiedzające Waszą instytucję od czasu do czasu), jak i skrajne (np. wolontariuszy albo stałych
bywalców oraz tych, którzy nigdy o Waszej instytucji nie słyszeli albo uważają, że to nie miejsce dla nich).
Pomyślcie też o ekspertach, którzy mogliby Wam dostarczyć wiedzy i inspiracji.
Przygotujcie pytania – czego chcecie się dowiedzieć? Nie znaczy to, że będziecie sztywno trzymać się
listy – to nie badanie ankietowe. Rozmowa powinna być swobodna.
Podzielcie się zadaniami. Jedna osoba będzie rozmawiać, druga notować. Ciężko skupić się na obu tych
czynnościach jednocześnie. Jeśli nie wierzycie, przećwiczcie najpierw prowadzenie wywiadów w trzyosobowych zespołach.

Wskazówka
Ważne, aby rozmawiając z potencjalnymi użytkownikami, dotrzeć do
ich prawdziwych potrzeb, a nie do propozycji rozwiązań. Jeśli usłyszmy propozycje konkretnych rozwiązań, dopytujmy, starając się
dotrzeć do tego, jaka potrzeba się za nimi kryje. Sprawdźmy, czy
możemy ją zaspokoić inaczej: taniej, wygodniej, szybciej, bardziej kreatywnie, w zgodzie z misją naszej instytucji. Nie pytajmy wprost o to,
czego ludzie oczekują. Mogą przecież nie wiedzieć, że inne rozwiązanie jest możliwe!
Jak odróżnić potrzebę od rozwiązania? Rozwiązanie to z reguły rzeczownik („chcemy koncertów”), a stojące za nim potrzeby to czasowniki („chcemy posłuchać muzyki”, „chcemy się odstresować”, „chcemy
potańczyć”, „chcemy się spotkać ze znajomymi”). Jak widać za propo-

“

„Gdybym na początku
kariery zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni, że
chcą szybszych koni”
Henry Ford

zycjami takiego samego rozwiązania mogą stać zupełnie inne potrzeby!
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Podczas wywiadu:
•
•
•
•

Przedstawcie się, powiedzcie o celu rozmowy.
Zadawajcie krótkie pytania.
Dopytujcie: „Opowiedz o tym więcej”, „Jak to się stało?”.
Unikajcie pytań sugerujących typu: „Który klub najbardziej lubisz?”. Lepiej zapytać: „Jak spędzasz wolny
czas?”.
Nie pytajcie o to, jak jest zazwyczaj. Lepiej zapytać: „Kiedy ostatnio był Pan w...?”.
Notując, unikajcie nadinterpretacji (np. „uśmiechnął się” w miejsce „ucieszył się”).
Słuchajcie. Nie bójcie się ciszy, nie zagadujcie jej na siłę.
Zwracajcie uwagę na kontekst. Rozmowa w środowisku bliskim danej osobie pozwoli lepiej zrozumieć,
kim jest oraz jakie wyzwania i możliwości napotyka w codziennym życiu.
Bezpośrednio po wywiadzie wypiszcie najważniejsze refleksje, aby podzielić się nimi z zespołem. Możecie zapisać je na karteczkach samoprzylepnych i nakleić na ścianie, na której zbieracie materiał badawczy. Albo udostępnić je zespołowi online, jeśli komunikujecie się głównie zdalnie.

•
•
•
•
•

Wskazówka
Spróbujcie dotrzeć głębiej, korzystając z którejś z poniższych metod:
5 × dlaczego28 (Nie zatrzymujcie się na pierwszej odpowiedzi, bo może nie pokazać Wam pełnego obrazu sytuacji. Postarajcie się dotrzeć do sedna przez kilkakrotne dopytywanie o powód, na przykład:
- Co robisz w wolnym czasie?
- Biegam.
- Dlaczego?
- Bo tylko tak mogę się zrelaksować.
- Z czego to wynika?
- Mam stresującą pracę, ciężko mi się od niej oderwać w domu czy podczas innych wyjść.
- Dlaczego ciężko?
- Czuję presję, by zaglądać do maili. Kiedy biegam, odpisywanie na maile jest niemożliwe,
więc łatwiej mi się od tego oderwać.
Zatrzymanie się na pierwszej odpowiedzi mogłoby Was naprowadzić na pomysły związane
ze sportem, dbaniem o sylwetkę etc. Dopytywanie pozwala poznać głębiej ukryte potrzeby
kryjące się za zachowaniami rozmówcy.)
Skojarzenia (Pokażcie osobie badanej zestaw obrazków do dowolnej interpretacji, np. kart obrazkowych z gry planszowej Dixit. Zapytajcie np. „Który z tych obrazków kojarzy Ci się z wizytą
w muzeum? Dlaczego?” Skojarzenia wydobywają często na jaw to, czego w innej sytuacji by się
nie powiedziało. Może to być wstęp do ciekawej rozmowy.)

28

The Five Whys, Design Kit, IDEO.org [online], https://www.designkit.org/methods/66 (dostęp: 5.11.2019).
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Przykład

Pytania do wywiadu przygotowane przez zespół Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Wyzwanie projektowe dotyczyło odświeżenia formuły wernisażu i sposobu jego promocji, tak aby
wyjść poza grono stałych bywalców galerii. Grupą docelową byli młodzi dorośli 25+, dotychczas
rzadko uczestniczący w wydarzeniach związanych ze sztuką.
Opowiedz o tym, jak spędzasz wolny czas.
Czy swój wolny czas wolisz spędzać samotnie czy towarzysko?
Co robisz ze znajomymi/rodziną dla przyjemności?
Czy są to aktywności w domu czy poza nim?
Jeśli poza domem, to jakie formy aktywności najbardziej cię interesują?
Jakie miejsca odwiedzasz?

Co sprawia, że się tam dobrze czujesz?
Czy pamiętasz jakąś wyjątkową obsługę klienta?
Jakie firmy lub instytucje mają wg ciebie świetną obsługę klienta? Dlaczego tak uważasz?
Jeżeli już dowiadujesz się o jakimś wydarzeniu, to z jakiego źródła?
Jaka forma promocji wg ciebie najlepiej trafia do odbiorców?
Wybrane pytania przygotowane przez zespół Stacji Kultura, czyli Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rumi. Wyzwanie dotyczyło tego, jak zaprojektować ofertę odpowiadającą na potrzeby młodzieży w wieku 13–17 lat. Badaniem objęto różnorodną grupę: korzystającą w bibliotece z komputerów z dostępem do internetu i nieangażującą się w inne inicjatywy, a także młodzież uczestniczącą raz w tygodniu w warsztatach.
Ile masz lat?

Co lubisz robić (po szkole)?

Co robisz w wolnym czasie w domu/poza domem? Opowiedz nam o tym.
Jak spędzasz weekendy? Opowiesz nam o ostatnim weekendzie?
Gdzie lubisz przebywać? Dlaczego? Co jest tam fajnego?
Gdzie spotykasz się ze znajomymi/przyjaciółmi?
Co lubicie razem robić?
Czym się interesujesz?

Czy oglądasz seriale/filmy? Jeśli tak, to jaki serial ostatnio oglądałeś?
Czy słuchasz muzyki? Jakiej?

Do czego używasz internetu?
Na jakim urządzeniu korzystasz z internetu?
Kogo obserwujesz w sieci?
Czy masz idola? Kto jest Twoim idolem?
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Obserwacja

Obserwacja
uczestnicząca

Do czego służy to narzędzie?

Do czego służy to narzędzie?

Pomaga wyjść zza biurka i zanurzyć się w tematyce
wyzwania projektowego. Jest pomocne w analizie
elementu oferty, który chcecie ulepszyć. Pozwala
na zobaczenie tego, co ludzi faktycznie robią, a nie
tylko na poznanie ich deklaracji i przekonań. Czasem
ludzie nie są bowiem świadomi wszystkich swoich
zachowań albo krępują się do nich przyznać – np.
mówią, że czytają głównie poezję, a w księgarni
sięgają po popularne romanse i kryminały.

Pozwala na zbudowanie empatii i lepsze zrozumienie
potrzeb użytkownika przez bezpośrednie doświadczenie świata z jego perspektywy. Polega na prowadzeniu obserwacji nie z zewnątrz, tylko podczas
brania udziału w danym doświadczeniu. Pomaga
w zobaczeniu instytucji kultury oczami odwiedzającego, a nie pracownika siedzącego najczęściej za
biurkiem.

Jak je zastosować?

Jak je zastosować?

•

•

Uzgodnijcie, gdzie przeprowadzicie obserwację,
np. chcąc ulepszyć ofertę dla rodzin, poobserwujcie zachowanie uczestników weekendowych
warsztatów rodzinnych.
Prowadźcie dokładne notatki – co uczestnicy
robią, jak się zachowują, jaką mają mowę ciała,
w jakie interakcje wchodzą i z kim? Np. czy
rodzice biorący udział w warsztatach są w nie
zaangażowani, czy raczej patrzą w telefon komórkowy?
Nie ingerujcie w zachowania uczestników.
Zwróćcie szczególną uwagę na wszelkie modyfikacje i ulepszenia, które ludzie samodzielnie
wprowadzają, korzystając z Waszej oferty29.
Może to być sygnałem istnienia jakichś niezaspokojonych potrzeb, np. podsadzanie dzieci
przez rodziców, tak aby zobaczyły dzieła sztuki,
świadczy o tym, że ekspozycja nie jest dobrze
dostosowana do oglądania jej przez najmłodszych.
Bezpośrednio po obserwacji wypiszcie najważniejsze refleksje, aby podzielić się nimi z zespołem.

•

•
•

•

29

•
•

Uzgodnijcie, gdzie przeprowadzicie obserwację
uczestniczącą – co pozwoliłoby Wam spojrzeć
na Waszą instytucję oczami ludzi, dla których
projektujecie? Np. chcąc przystosować budynek
muzeum do rodzin z małymi dziećmi, starajcie
się obejrzeć wystawę, prowadząc jednocześnie
wózek dziecięcy; chcąc ulepszyć system wypożyczania książek, skorzystajcie z Waszej biblioteki
jak zwykły czytelnik itp.
Dokumentujcie swoje doświadczenia, robiąc
notatki, zdjęcia, nagrania audio lub wideo.
Bezpośrednio po obserwacji uczestniczącej
wypiszcie najważniejsze refleksje, aby podzielić
się nimi z zespołem.

Por. Design Thinking for Libraries. A Toolkit..., s. 38.
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Analogie30
Do czego służy to narzędzie?

!

Metoda analogii polega na zastosowaniu obserwacji uczestniczącej lub nieuczestniczącej nie w Waszej
instytucji, tylko w innym inspirującym kontekście, który w jakimś aspekcie jest podobny. Np. jeśli budujecie ofertę dla młodzieży, dobrze jest poobserwować nie tylko młodych uczestników Waszych wydarzeń,
ale także młodych ludzi w innym otoczeniu, w którym spotykają się po szkole i czują się swobodnie – np.
w galerii handlowej czy skate parku.

Jak je zastosować?
•
•
•
•
•

Określcie, jakie czynności i emocje są obecne w doświadczeniu, które chcecie ulepszyć.
Zastanówcie się, w jakim innym miejscu ludzie wykonują podobne czynności i doświadczają podobnych emocji.
Wybierzcie jedno z tych miejsc do przeprowadzenia obserwacji lub obserwacji uczestniczącej.
Przeprowadźcie obserwacje. Notujcie tak, jakbyście to robili dla kogoś!
Bezpośrednio po obserwacjach wypiszcie najważniejsze refleksje, aby podzielić się nimi z zespołem.

Przykład

Podczas jednej z edycji gdyńskiego projektu Miejski Service Design, zorganizowanej przez Strefę Startup Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego dla Biblioteki Gdynia, projektowano

placówkę przeznaczoną dla młodzieży. Obserwacje prowadzone były wówczas m.in. w salonach

Empik. Sprawdzano, w jaki sposób młodzież korzysta tam z kultury, wyszukuje książki, spędza
czas po lekcjach. Dostarczyło to inspiracji do stworzenia „Biblioteki z pasją”.

30

Analogous Inspiration, Design Kit, IDEO.org [online], https://www.designkit.org/methods/6 (dostęp: 5.11.2019).
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Narysuj swoje rozwiązanie31
Do czego służy to narzędzie?
Do zdiagnozowania, na jakie aspekty zwracają uwagę przyszli użytkownicy i jak wyobrażają sobie idealne
rozwiązanie. Oczywiście nie zastępuje to prowadzenia przez Was badań i generowania pomysłów, ale pozwala zobaczyć, co jest dla ludzi szczególnie ważne w kontekście Waszego wyzwania, co przyjdzie im do
głowy jako pierwsze etc. Zapraszając ich do tworzenia, możecie dotrzeć do potrzeb, których nie odkrylibyście, po prostu pytając ich o upodobania.

Jak je zastosować?
•
•

!

Przygotujcie papier i flamastry.
Zorganizujcie spotkanie z potencjalnymi użytkownikami lub zaproście do krótkiego ćwiczenia osoby
odwiedzające instytucję.
Poproście o narysowanie wymarzonej przez nich odpowiedzi na wyzwanie, np. jak wyobrażają sobie
idealną przestrzeń dla rodzin w bibliotece.
Jeśli chcecie, poproście, aby rysując, „głośno myśleli”, czyli komentowali na głos to, co rysują.
Poproście o zaprezentowanie finalnego rysunku i cech rozwiązania.
Przeanalizujcie w swoim gronie wyrażone przez ludzi potrzeby i oczekiwania.

•
•
•
•

Przykład

Zespół Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku postanowił uczynić instytucję bardziej otwartą
na uczniów i nauczycieli, zapraszając ich do współtworzenia oferty edukacyjnej. Na etapie empatii przeprowadzili m.in. wywiady ze społecznością szkolną, a także rozmowy z ekspertami w swoich dziedzinach: z pedagogami teatru z innych instytucji kultury, z nauczycielką języka polskiego

z ponadtrzydziestoletnim stażem pracy i wieloletnim doświadczeniem w działaniach edukacyjno-kulturalnych we Wrocławiu, a także z nauczycielką przedmiotów artystycznych, która działa

w sferze edukacyjno-kulturalnej Słupska od wielu lat. Zainicjowane zostały także spotkania z nauczycielami w ramach Sieci Liderów Kultury.

Zaskoczyła ich ogromna chęć współpracy. Jak mówią: „Okazało się, że dopóki nie zapytasz, tak
naprawdę nigdy nie dowiesz się, czego ludzie pragną i oczekują. Warto wyjść do nich, otworzyć

się na ich sugestie i doświadczenia. Odkryliśmy ogromne możliwości rozwoju oświaty i kultury
w Słupsku, gdzie jedynym uwarunkowaniem pozytywnych zmian jest otwarcie się na dialog pomiędzy tymi dwoma dziedzinami życia społecznego.”

Poznaliście już różne metody badawcze. Przedyskutujcie, które z nich zastosujecie w swoim wyzwaniu.
Najlepiej, abyście co najmniej przeanalizowali dane zastane, przeprowadzili wywiady i obserwacje. Wypełnijcie wspólnie „Kartę planowania badań”.

31

Opr. na podstawie metody “Build Your Own” zawartej w: Innovating for People. Human-Centered Design Planning Cards, LUMA Institute 2012.
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Karta planowania badań
Wyzwanie:
Jak moglibyśmy stworzyć w bibliotece przestrzeń zachęcającą młodzież do rozwoju pasji?

Z kim i kiedy porozmawiacie? Gdzie możecie spotkać te osoby?
Pamiętajcie o użytkownikach typowych i skrajnych oraz o ekspertach.
Np. Młodzież: uczestnicy lekcji bibliotecznych, nasi młodzi wolontariusze, młodzi ludzie odwiedzający
naszą bibliotekę, aby skorzystać z komputera, członkowie klubu komiksowego, młodzież spędzająca czas
w pobliskim skate parku, uczniowie pobliskiego liceum, osoby, które jeszcze nigdy u nas nie były (popytać
wśród nastoletnich dzieci znajomych). Wywiady przeprowadzimy w ciągu dwóch tygodni.
Eksperci: Organizatorki Late Nite MEG z Działu Edukacji Muzeum Emigracji w Gdyni,
Pracowniczki Wymiennikowni – Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu w Gdyni.
Wywiady przeprowadzimy w ciągu najbliższego tygodnia.

O co zapytacie?
Wypiszcie tematy rozmowy oraz przykładowe pytania otwierające i pogłębiające.
Przykładowe tematy: sposoby spędzania wolnego czasu, aktywności podczas spotkań z przyjaciółmi, zainteresowania i pasje.
Przykładowe pytania: Co robisz w wolnym czasie w domu/poza domem? Opowiedz nam o tym.
Jak spędzasz weekendy? Opowiesz nam o ostatnim weekendzie?
Gdzie lubisz przebywać? Dlaczego? Co jest tam fajnego?
Gdzie spotykasz się ze znajomymi/przyjaciółmi? Co wspólnie robicie?

Gdzie i kiedy przeprowadzicie obserwacje?
Jakie miejsca mogą dostarczyć inspiracji?
Gdzie ludzie napotykają podobne przeszkody albo uczestniczą w podobnych aktywnościach?
Np. podczas naszych lekcji bibliotecznych, podczas przerw międzylekcyjnych w szkole, w skate parku,
w centrum handlowym.

Gdzie i kiedy przeprowadzicie obserwacje uczestniczące?
Jakie miejsca mogą dostarczyć inspiracji? Gdzie ludzie napotykają podobne przeszkody albo uczestniczą w podobnych aktywnościach?
Np. w młodzieżowym domu kultury, w Wymiennikowni.

Jak się podzielicie rolami?
Kto będzie prowadził wywiad, a kto notował? Kto przeprowadzi obserwacje?

Design Thinking w kulturze. Myślenie projektowe krok po kroku
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KROK 5
– realizacja badań
Zaplanowaliście swoje badania? Powodzenia w terenie!

Zespół Stacji Kultura podczas działań w terenie, czyli na dworcu, w którego budynku mieści się biblioteka. Fot. Agnieszka Doborzyńska
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KROK 6 – synteza zebranych informacji

Faza diagnozy
potrzeb

KROK 7 – definiowanie wyzwania projektowego
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Faza diagnozy
potrzeb, czyli
formułujemy
wyzwanie
projektowe
Na czym polega ten etap?
W tej fazie dokonacie pogłębionej analizy potrzeb i szczegółowo zdefiniujecie
Wasze wyzwanie projektowe. Stworzycie persony i mapy empatii, sformułujecie insighty, czyli kluczowe spostrzeżenia dotyczące potrzeb i motywacji
użytkowników (s. 39) i przeformułujecie je w pytania typu „jak moglibyśmy...?”.
Odpowiedzi na te pytania generować będziecie na kolejnym etapie, czyli podczas ideacji.

Główne narzędzia:
• persona i mapa empatii,
• formułowanie insightów,
• pytanie typu „jak moglibyśmy...?”.
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KROK 6
– synteza zebranych
informacji
Zorganizujcie spotkanie, na którym podsumujecie to, czego dowiedzieliście się podczas badań.

Zespół Filharmonii Kaszubskiej w akcji. Fot. Agnieszka Kaim
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Persona i mapa empatii
Do czego służą?
Do przedstawienia w prostej i zwięzłej formie informacji zebranych w trakcie badań, przede wszystkim
wywiadów i obserwacji. Persona to prezentacja grupy docelowej (np. aktywnych rodziców z małymi dziećmi) w formie modelowego użytkownika, czyli jednej konkretnej osoby. Ma swoje imię i nazwisko, wiek,
nawyki, zainteresowania, potrzeby. Posiada także wizerunek, np. rysunek albo zdjęcie, przez co łatwiej ją
sobie wyobrazić. Mapa empatii pokazuje z kolei, co persona myśli i czuje, mówi i robi, słyszy i widzi. Jest
często pierwszym krokiem do stworzenia persony.
Dobrze opracowana persona z mapą empatii pomoże Wam pamiętać, dla kogo i po co projektujecie. Jest
punktem odniesienia przy ocenie pomysłów. Łatwiej się projektuje, koncentrując się na konkretnej osobie
o określonych potrzebach niż na abstrakcyjnej grupie32. Wygodniej też sięgać do zwięzłego materiału, który mieści się na jednej kartce, niż do wielu różnych danych. Dzięki personom i mapom empatii łatwiej także
przekazywać informacje w zespole, zwłaszcza gdy projektujecie dla kilku grup docelowych.

Jak je zastosować?
•

Ponownie przejrzyjcie wspólnie spisywane na bieżąco najważniejsze refleksje płynące z analizy danych
zastanych, wywiadów i obserwacji.
Podsumujcie wyniki badań osób z określonego segmentu, np. wszystkich wywiadów, które przeprowadziliście z aktywnymi osobami starszymi pod kątem oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jakie
informacje na temat potrzeb, nawyków, zainteresowań etc. powtarzały się najczęściej? Jakie motywy
widzicie w zebranym materiale? Czego typowy użytkownik potrzebuje? Czego mu brakuje? Co mu
przeszkadza? O czym marzy?
Co było szczególnie interesujące pod kątem Waszego ogólnego wyzwania?
Stwórzcie z tych informacji opis typowego użytkownika z tej grupy docelowej, wypełniając poszczególne pola schematu mapy empatii i persony.
Wypełniając personę, unikajcie domysłów i stereotypów. Opierajcie się na swoich notatkach, nagraniach i zdjęciach.
Uzupełnijcie opis imieniem i nazwiskiem opartym na charakterystycznej cesze, np. Anna Aktywna albo
Krzysztof Tradycyjny.
Poszukajcie w sieci lub w kolorowych magazynach zdjęcia, które uzupełni opis persony i uczyni ją
łatwiejszą do wyobrażenia sobie.
Powtórzcie te działania dla każdej grupy odbiorców istotnych w aktualnym procesie projektowym.
Czyli jeśli np. oferta ma być skierowana do aktywnych i zainteresowanych sztuką dzieci, młodzieży
i dorosłych, to każda z tych grup będzie miała swoją personę.

•

•
•
•
•
•
•

32

M. Stickdorn, J. Schneider, This is Service Design Thinking, BIS Publishers, Amsterdam 2016, s. 178.
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Persona i mapa empatii
Imię i nazwisko: Sylwia Matczyno-Rozwojowa
Wiek: 36 lat Miejsce zamieszkania: Gdańsk
Wykształcenie, praca: wyższe, pracuje w korporacji
Rodzina: partner i dwoje dzieci

Pasje, zainteresowania, umiejętności: fotografia, skandynawskie kryminały
Cechy osobowości: zaradność, otwartość, perfekcjonizm, towarzyskość
Wartości i przekonania: liczy się pracowitość; twoje dzieci świadczą o tobie
fot. Pixabay, Pexels.com, https://www.pexels.com/
photo/boy-child-childhood-happiness-235554/

Motto lub ulubiony cytat:
„Padłaś? Powstań! Popraw
koronę i zasuwaj dalej!”

Potrzeby: bycie dobrą matką, dbanie o rozwój dzieci, kariera, status
materialny, czas dla siebie
Bolączki: brak czasu na własny rozwój i zainteresowania; poczucie winy,
że zawsze któraś sfera życia jest zaniedbana

Co MYŚLI i CZUJE?
„Fajnie byłoby wymyślić coś nowego na urodziny dzieciaków.”
„Nawet nie zauważyłam, kiedy przestali grać ten film w kinach.”
„Może wieczorem uda mi się wreszcie poczytać.”
„Potrzebuję chwili dla siebie.”
„Czy ja jestem jeszcze dla niego atrakcyjna?”
„Chcę, żeby moje dzieciaki daleko zaszły w życiu.”

Co SŁYSZY?

Co WIDZI?

„Mamo, kup mi to!”
„To rodzice odpowiadają za rozwój dzieci, a nie szkoła.”
„Dawniej matki miały więcej czasu dla dzieci.”
„Dlaczego nie poszłaś na wychowawczy?”
„Musi być pani dumna z takich zdolnych dzieci.”
„To, że masz dzieci nie znaczy, że musisz od razu
zrezygnować ze swoich pasji.”

Ogląda seriale na Netflixie.
Używa Facebooka i Instagrama. Wydaje jej
się przez to, że inne matki lepiej potrafią dbać
o work-life balance, a ich dzieci, zawsze idealnie
ubrane, mają czas wypełniony rozwijającymi
aktywnościami.

Co MÓWI i ROBI?
„Kiedyś dużo więcej wychodziliśmy.”
„Poznaliśmy się na kursie fotografii.”
„Już dość oglądania bajek! Pobawcie się trochę klockami!”
„Jak zajęcia z kolorowankami mają uczyć dzieci kreatywności?”
„Chciałabym czytać chociaż co trzecią książkę, która kupuję.”
„Najciekawsze wydarzenie z tego roku? Chyba wystawa designu.”
„Staramy się jeść w domu, ale brakuje mi czasu na gotowanie.”
„Tak, słyszę, że moje dzieciaki krzyczą, ale to restauracja, a nie czytelnia.”
„Dzięki drugiemu samochodowi wreszcie nie kłócimy się o auto.”
„Często chodzę na zajęcia rodzinne, jest fajnie, spędzamy czas razem,
ale ja się tam niczego nie uczę.”
„Kiedy ostatni raz robiłam coś po raz pierwszy? Dobre pytanie.”
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KROK 7
– definiowanie
wyzwania
projektowego
Formułowanie insightów
Do czego służy to narzędzie?
Insighty to kluczowe spostrzeżenia dotyczące potrzeb i motywacji użytkownika usługi czy konsumenta produktu, a w Waszym wypadku – uczestnika oferty
kulturalnej. Docierają one do sedna sprawy. Są proste, ale jednocześnie odkrywcze. Są też prawdziwe dla szerszej grupy docelowej, nie tylko dla pojedynczych
osób.
Przykłady celnych insightów wykorzystywanych do sprzedaży popularnych
produktów to33:
•
„Jeśli jesteś głodny, zachowujesz się jak nie Ty. Nie jesteś sobą.” Snickers
•
„Czekolada powinna rozpływać się w ustach. Być taka, no, delikatna” Milka
•
„Czasami muszę coś przekąsić. Zabić taki mały, dokuczliwy głód.” Danio
Jeśli znacie kampanie tych produktów, to wiecie, w jaki sposób powyższe
spostrzeżenia przełożono na sposoby promocji, odwołując się do konkretnych
potrzeb i upodobań konsumentów.

Jak je zastosować?
•

•
•

33

Spójrzcie na element oferty, który projektujecie, oczami swojej persony. Co
jest istotą problemu? Jakie są jej kluczowe potrzeby, na których możecie
oprzeć proces projektowy?
Wypiszcie te spostrzeżenia.
Przedyskutujcie je i wybierzcie najważniejsze z nich.

R. Kaczmarek, W. Walczak, Insighty w epoce Digital, w: Nowy Marketing [online], https://nowymarketing.pl/a/3355,insighty-w-epoce-digital (dostęp: 6.11.2019).
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Przykład

!

Etap diagnozy potrzeb na podstawie persony Sylwii (s. 38)
należącej do segmentu Aspirujący Mainstream34.
Potrzeby i problemy
persony

Kluczowe
spostrzeżenia
(czyli insighty)

• Sylwia uważa twórczy roz-

Rodzice muszą wybierać

wój dzieci za ważny. Chodzi

między zajęciami rozwo-

z nimi na kreatywne zajęcia

jowymi dla siebie, a zaję-

rodzinne, ale sama się na

ciami dla dzieci – nie ma

nich niczego nie uczy.

oferty, która w równym

• Jeśli ma przeznaczyć czas

stopniu zaspokajałaby

tylko dla siebie i swoje

potrzeby całych rodzin.

uczestnictwo w kulturze,
ma poczucie winy, że odbywa się to kosztem czasu dla
rodziny.
• Przez brak czasu na swoje
pasje czuje się nudna i mniej
atrakcyjna.

34

Badanie segmentacyjne..., s. 25–29.
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Pytanie
„Jak moglibyśmy?”
(o nich przeczytacie
za chwilę)

Jak moglibyśmy zapro-

jektować w naszym muzeum zajęcia rodzinne,

które byłyby rozwijające
zarówno dla dzieci, jak
i dla rodziców?

40

Faza diagnozy potrzeb,

czyli formułujemy wyzwanie projektowe

EMPATIA

DIAGNOZA POTRZEB

IDEACJA

PROTOTYPOWANIE

TESTOWANIE

Pytanie: „Jak moglibyśmy...?”
Do czego służy to narzędzie?
Pytanie typu „jak moglibyśmy...?” to bardziej szczegółowe wyzwanie projektowe. Ma zainicjować burzę
mózgów. Jeśli będzie miało tylko kilka możliwych odpowiedzi, to na etapie generowania pomysłów będzie
bezużyteczne. Powinno otwierać na różne kierunki działania. Na przykład: “Jak moglibyśmy zorganizować
takie wydarzenia rodzinne, które będą rozwijające zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych?”.
Sposób wyrażenia tego pytania nie jest przypadkowy. Nie pytamy o to, co musimy lub powinniśmy, tylko
o to, co moglibyśmy zrobić. Ma nas to zachęcać do pozytywnego działania na rzecz użytkowników. Koncentrujemy się przede wszystkim na ich potrzebach, a nie swoich czy instytucji, w której pracujemy. Liczba
mnoga też jest celowa – proces projektowy to praca zespołowa.

Jak je zastosować?
•

Przeanalizujcie kluczowe spostrzeżenia (insighty) mówiące o potrzebach czy przyczynach badanych
zjawisk. Przeformułujcie je w pytania typu: „Jak moglibyśmy...?”.
Dobrze sformułowane pytanie nie jest ani zbyt wąskie (możliwych jest wiele rozwiązań), ani zbyt szerokie (wiemy, jaką konkretną potrzebą się zajmujemy)35.

•

Jedno z wyzwań, nad którymi pracował zespół Stacji Kultura. Fot. Agnieszka Kaim

35

The Field Guide..., s. 85.
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Przykład

Stefan chciałby brać udział w większej liczbie wydarzeń kulturalnych, ale jest nowy w mieście i głupio się czuje,
biorąc w czymś udział samemu.

Pytanie za szerokie: Jak moglibyśmy skłonić Stefana do udziału w naszych wydarzeniach kulturalnych?

Pytanie za wąskie: Jak moglibyśmy pomóc Stefanowi poznać nowych ludzi, tak aby miał z kim uczestniczyć
w wydarzeniach kulturalnych?

Pytanie w sam raz: Jak moglibyśmy zorganizować wydarzenie kulturalne, na którym ludzie będą czuli się swobodnie, przychodząc w pojedynkę?

Pierwsze pytanie nie mówi nam nic o Stefanie. Powinniśmy unikać w wyzwaniach projektowych chęci skłonie-

nia użytkownika do zrobienia czegoś – mamy być skoncentrowani na jego potrzebach, a nie naszych. Drugie
pytanie zawiera propozycję rozwiązania. Ostatnie pytanie otwiera nas z kolei na różne możliwości. Jedną z nich

może być wplecenie elementów integracyjnych w samo wydarzenie, tak aby na początku ludzie mogli nawiązać

nowe znajomości. Ale możemy też podejść do tego wyzwania odwrotnie. Na spektaklach teatru Punchdrunk
uczestnicy proszeni są o założenie masek36, aby ułatwić im indywidualny odbiór wydarzenia, zniechęcić do rozmów w trakcie, utrudnić trzymanie się w zamkniętych grupkach znajomych. Zdarza się nawet, że aktorzy celowo
takie grupy rozbijają, wciągając w interakcję pojedyncze osoby.

Przykład

Maria jest na emeryturze. Chciałaby poznawać świat, podróżować, odkrywać inne kultury, ale blokuje ją nieznajomość języków obcych.
Pytanie za szerokie: Jak uczynić podróżowanie łatwiejszym?
Pytanie za wąskie: Jak moglibyśmy pomóc Marii w nauce języków obcych?

Pytanie w sam raz: Jak moglibyśmy pomóc Marii w poznawaniu świata, tak aby nieznajomość języków nie
stanowiła przeszkody?

Za szerokie pytanie sprawiło, że straciliśmy kontekst. Możliwych odpowiedzi są tysiące, znacznie wykracza to

poza zakres projektu. Za wąskie pytanie sugeruje, że jedyną odpowiedzią jest edukacja. Jeśli czujemy, że nasze
pytanie jest zbyt wąskie, warto zadać sobie dodatkowe pytanie, co chcemy w ten sposób uzyskać, dlaczego je
proponujemy, co jest naszym celem? To ułatwi sformułowanie pytania na odpowiednim poziomie ogólności.

Więcej przykładów znajdziecie na blogu projektu w artykule „Jak moglibyśmy..., czyli formułowanie wyzwania
projektowego”: https://www.agnieszkakaim.eu/2019/03/formulowanie-wyzwania- projektowego/

36

P. Higgin, A Punchdrunk approach to making theatre, w: The British Library [online], https://www.bl.uk/20th- century-literature/articles/a-punchdrunk-approach-to-making-theatre (dostęp: 9.03.2019)..
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Sformułujcie kilka propozycji wyzwań, a później wybierzcie to, z którym pójdziecie dalej. Nie każde poprawnie sformułowane pytanie będzie wpisywało się w zakres projektu, Waszą strategię czy misję. Zakres dostosujcie do zasobów: ludzkich, finansowych i organizacyjnych. Na przykład jeśli badaliście
potrzeby seniorów, Waszą personą była w/w Maria i sformułowaliście takie spostrzeżenie jak powyżej,
to równie poprawnym pytaniem byłoby „Jak moglibyśmy umożliwić Marii podróżowanie, tak aby nieznajomość języków nie stanowiła przeszkody?”. Jeśli jednak jesteście przedstawicielami biblioteki czy
muzeum, to zapewne nie możecie zbyt wiele zrobić w odpowiedzi na takie wyzwanie. Nie znaczy to
jednak, że nie macie jak pomóc Marii w odkrywaniu innych kultur – w tym celu nie trzeba podróżować.

•

Wybierzcie takie pytanie, które jest ekscytujące – na które zespołowi chce się generować odpowiedzi. Unikajcie pytań zbyt banalnych, nie na darmo mówimy o wyzwaniu projektowym. Lepsze będzie
pytanie istotniejsze dla Waszej instytucji czy organizacji, nawet jeśli wydaje się trudniejsze pod kątem
dalszej pracy.

Idealne wyzwanie projektowe:
•

jest związane z potrzebą użytkownika,

•

nie jest za proste – naprawdę stanowi wyzwanie (nie wybierajcie tego pytania, na które znacie już odpowiedzi!),

•

jest realne – nie wykracza poza zakres projektu,

•

ma jasno określony cel – nie jest zbyt szerokie,

•

nie zawiera w sobie propozycji rozwiązań – nie jest zbyt wąskie,

•

jest atrakcyjne – motywuje zespół do generowania pomysłów.

Określiliście szczegółowe wyzwanie projektowe? Zapiszcie je na górze
flipcharta. Już za chwilę wypełni się on pomysłami na rozwiązania!

Warsztaty w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Fot. Agnieszka Kaim
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KROK 8 – sesja kreatywna

Faza
ideacji

KROK 9 – analizowanie pomysłów
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Faza ideacji,
czyli generujemy
pomysły

“

„Żeby wpaść na dobry
pomysł, trzeba mieć
wiele pomysłów”

Na czym polega ten etap?
Na początku fazy ideacji najważniejsza jest ilość – zapomnijcie o ograniczeniach, uciszcie wewnętrznego cenzora, powstrzymajcie się od szybkiej oceny
i postarajcie się spisać (lub naszkicować!) jak najwięcej potencjalnych rozwiązań
Waszego wyzwania.
Pod koniec tego etapu wybierzecie najlepsze pomysły z kilkudziesięciu. Najpierw warto zawęzić ich pulę, np. przez głosowanie kropkami. Te z największą
liczbą wskazań przejdą do dalszej analizy. Zastanowicie się, które pomysły są
najbardziej ekscytujące, innowacyjne i możliwe do zrealizowania przy Waszych
zasobach. Etap ideacji skończycie, mając wybrane pomysły, które chcecie prototypować.

Linus Pauling
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Główne narzędzia:
• rozgrzewki kreatywne,

• SCAMPER,

• klasyczna burza mózgów,

• głosowanie kropkami,

• odwrócona burza mózgów,

• matryca wpływu i wysiłku,

• metoda 6-3-5,

• kryteria wyboru pomysłów,

• matryca kreatywna,

• karta rozwoju pomysłu.
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KROK 8
– sesja kreatywna
Zapoznajcie się z różnymi rozgrzewkami kreatywnymi i sposobami na generowanie
pomysłów. Wybierzcie co najmniej dwa z nich, a następnie zaplanujcie i przeprowadźcie sesję kreatywną. Pamiętajcie o przygotowaniu tablicy lub flipcharta, flamastrów i samoprzylepnych karteczek. Przydadzą się też naklejki w kształcie kropek.

Wskazówka
Spotkajcie się w miejscu, w którym nic nie będzie Was rozpraszać. Przydadzą się m.in. puste ściany do zawieszenia flipchartów, a także... wyłączone komputery i wyciszone telefony, żeby łatwiej
odciąć się od bieżących spraw. A może uda Wam się zorganizować sesję kreatywną poza biurem?

Zespoły Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej i Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku podczas generowania pomysłów na warsztatach.. Fot. Agnieszka Kaim

Design Thinking w kulturze. Myślenie projektowe krok po kroku

46

Faza ideacji,

czyli generujemy pomysły

EMPATIA

DIAGNOZA POTRZEB

IDEACJA

PROTOTYPOWANIE

TESTOWANIE

Rozgrzewki kreatywne
Do czego służy to narzędzie?
Do rozruszania umysłu i przyjęcia odpowiedniego nastawienia przed właściwym
generowaniem pomysłów. Do burzy mózgów nie warto zabierać się z marszu.
Lepiej zadbać o odpowiednią atmosferę i naprowadzić grupę na nieskrępowany
sposób myślenia. Rozgrzewki są też przydatne, jeśli osoby z zespołu rzadko pracują ze sobą, nie przywykły do pracy twórczej lub są czymś rozproszone37.

Jak je zastosować?
Najlepiej przewidzieć ok. 15 minut na którąś z rozgrzewek przed generowaniem
pomysłów na rozwiązanie prawdziwego wyzwania projektowego. Oto trzy moje
ulubione:
• Czy pamiętasz Meksyk, czyli wspólna pamięć38
To ćwiczenie pomaga w przyjęciu otwartego nastawienia „Tak, i...” zamiast „Tak,
ale...”. Uczestnicy mają za zadanie wspominać w parach fikcyjną wycieczkę, na
której kiedyś byli. Na każde wspomnienie drugiej osoby muszą odpowiadać „tak,
a pamiętasz jak...”
Improwizacja mogłaby przebiegać na przykład w ten sposób:
– Pamiętasz naszą wycieczkę do Meksyku?
– Tak, a pamiętasz, jak zgubiliśmy się w dżungli?
– Tak, a pamiętasz, jak znaleźliśmy w niej opuszczoną chatę?
– Tak, a pamiętasz, że w środku znaleźliśmy...
Po kilku minutach podzielcie się z resztą zespołu ostatnim zdaniem, jakie wypowiedzieliście w parze.

T. Kelley, The Art of Innovation, Londyn 2016, s. 60.
D. Mitroff-Silvers, Using improv games for brainstorming and embracing failure: part 2 of 3, w: Design Thinking for Museums [online], 2014,
https://designthinkingformuseums.net/2014/02/03/improv-games-2/ (dostęp: 6.11.2019).
37

38
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• 1000 zastosowań
To chyba najbardziej popularna rozgrzewka. Łatwiej zacząć sesję kreatywną od
generowania pomysłów niezwiązanych z głównym wyzwaniem. Pula możliwych
tematów jest nieograniczona: sposoby na zastosowanie spinacza biurowego,
jabłka, krzesła, linijki... Uczestników można podzielić na grupy i zachęcić do rywalizacji na liczbę wygenerowanych pomysłów.
Z pozytywną energią i zasadami burzy mózgów przećwiczonymi w próbnych
warunkach łatwiej przejść do poważniejszych wyzwań.

• Ptaszki-zakrętaszki (Squiggle Birds)
Prosta rozgrzewka rysunkowa, którą poznałam na kursie Design Thinking Institute. Przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy zachęcamy do szkicowania pomysłów,
a uczestnicy twierdzą, że nie umieją rysować.
Zadanie jest bardzo proste. Każdego prosimy o narysowanie kilku dowolnych
bazgrołów na kartce A4. Następnie prosimy o przekazanie kartki osobie siedzącej obok. Gdy każdy ma już kartkę z bazgrołami sąsiada, powinien każdy z nich
przerobić na rysunek ptaszka.
Może się to wydawać dość infantylne na pierwszy rzut oka, ale naprawdę potrafi
odblokować twórczy potencjał i zachęcić do szkicowania podczas generowania
pomysłów.
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Klasyczna burza mózgów
Do czego służy to narzędzie?
Nie będzie zaskoczeniem fakt, że burza mózgów służy do generowania pomysłów. Nie jest to jednak zwykłe rzucanie pomysłami. Burza mózgów rządzi się
swoimi zasadami.

Zasady burzy mózgów39
1. Powstrzymajcie się od szybkiej oceny pomysłów.
2. Szalone pomysły mile widziane – zapomnijcie o ograniczeniach.
3. Rozbudowujcie pomysły innych.
4. Skoncentrujcie się na wyzwaniu
5. Jeden mówi, reszta słucha.
6. Nie tylko piszcie, ale także szkicujcie.
7. Liczy się ilość! Wymyślcie jak najwięcej możliwych rozwiązań.

Burza mózgów w Stacji Kultura. Fot. Agnieszka Doborzyńska

39

The Field Guide..., s. 95.
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Jak je zastosować?
•
•
•

•

•
•

•

Napiszcie wybrane pytanie typu: „Jak moglibyśmy...?” na górze flipcharta.
Wyznaczcie moderatora, który będzie pilnował przestrzegania zasad i dopingował grupę. Moderator sam również może dodawać pomysły do puli.
Spisujcie pomysły na karteczkach samoprzylepnych i przyklejajcie do flipcharta. Jedna karteczka to jeden pomysł. Najlepiej pisać flamastrem drukowanymi literami – ułatwi to odczytanie pomysłu innym osobom i rozczytanie
pisma z większej odległości, np. gdy karteczka trafi na ścianę.
Zapisane pomysły powinny być w miarę konkretne, a nie zupełnie hasłowe, bo inaczej nie będziecie pamiętać, o co dokładnie w nich chodziło, np.
zamiast „warsztaty” napiszcie „warsztaty rzeźbiarskie z udziałem lokalnej
artystki zorganizowane w muzealnym ogrodzie”.
Zawsze przybliżcie głośno swój pomysł grupie, zanim go przykleicie.
Burza mózgów to świetny moment do praktykowania pozytywnego podejścia „Tak, i...” zamiast „Tak, ale...”. Pomysłów nie analizujemy od razu! Jeśli nie
trafi do Was czyjś pomysł, rozbudujcie lub zmodyfikujcie go, zamiast krytykować.
Na burzę mózgów przeznaczcie około 20–30 minut. Później możecie skorzystać z innego narzędzia do ideacji.

Wskazówka
Jeśli grupa utknie albo tempo generowania pomysłów spadnie, moderator może pobudzać kreatywność uczestników, korzystając z metody skali, czyli pytając na przykład: „a co, gdybyśmy mieli
na to rozwiązanie milion złotych? A gdybyśmy musieli zmieścić się w dziesięciu złotych?”.
Inna metoda pobudzania kreatywności polega na dopytywaniu w stylu: „a co, gdyby z tym wyzwaniem mierzył się Superman? A gdyby rozwiązywała je IKEA?”. To pomaga w zmianie perspektywy.
Nie zaszkodzi również energetyczna muzyka w tle!

Design Thinking w kulturze. Myślenie projektowe krok po kroku
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Odwrócona burza mózgów
Do czego służy to narzędzie?
Czasem grupie ciężko oderwać się od podejścia „Tak, ale...”. Nowe pomysły są
szybko zbijane i kontrowane. Odwrócona burza mózgów pomaga przekuć takie
nastawienie w twórcze koncepcje.

Jak je zastosować?
•
•
•

!

Sformułujcie negatywne wyzwanie, np. jak sprawić, żeby goście czuli się
w galerii fatalnie już od progu?
Wygenerujcie pomysły.
Wypracowane sposoby na pogorszenie sytuacji odwróćcie i przekujcie
w rozwiązanie problemu. Innymi słowy – zapiszcie przeciwieństwa pierwotnych pomysłów.

Przykład

Co zrobić, żeby rodzice z małymi dziećmi nie chcieli odwiedzać muzeum?
•

grafiki straszące dzieci umieszczone przy wejściu,

•

brak miejsca do przewijania,

•

brak miejsca do zabawy,

•

niemiłe uciszanie i strofowanie dzieci przez personel podczas wydarzeń,

•

realizacja wyłącznie wydarzeń dla dorosłych,

•

tylko wieczorne godziny wydarzeń.

Przeciwieństwa pomysłów:

51

•

grafiki zachęcające dzieci do dobrej zabawy umieszczone przy wejściu,

•

ustawienie przewijaka w toalecie,

•

przygotowanie przestrzeni do zabawy dla dzieci,

•

przygotowanie personelu do życzliwego wspierania rodzin w zwiedzaniu,

•

zapewnienie dzieciom opieki animatora podczas wydarzeń dla dorosłych,

•

przedpołudniowe godziny wydarzeń przeznaczone specjalnie dla rodzin z małymi dziećmi.
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Metoda 6-3-5
Do czego służy to narzędzie?
Z mojego doświadczenia wynika, że w trakcie pisanej burzy mózgów powstaje
znacznie więcej pomysłów niż podczas klasycznej wersji. Często są też bardziej
kreatywne, bo wszyscy są niejako zmuszeni do wzajemnego inspirowania się
– trzeba przeczytać wcześniejsze pomysły, żeby się nie powtarzać. Nie sposób
się przekrzykiwać jak w mówionej odmianie. Poza tym uczestnicy i uczestniczki
nie obawiają się dzielić nawet najdziwniejszymi pomysłami, w końcu trzeba to
tylko zapisać, a nie opowiadać na forum grupy. Z tego powodu metoda ta bywa
nazywana burzą mózgów dla introwertyków.

Jak je zastosować?
•

•
•

•
•

Dzielimy grupę na sześcioosobowe zespoły. Każda z osób otrzymuje wcześniej przygotowaną tabelę z trzema kolumnami i wpisuje w ciągu pięciu
minut trzy pomysły na rozwiązanie problemu – każdy w osobnej kolumnie.
Pomysły nie powinny być wyrażone jako zdawkowe hasła, a raczej krótkie
zdania.
Później kartka trafia do osoby po lewej stronie, która w ciągu pięciu minut
ma za zadanie dopisać w kolejnych wierszach nowe pomysły lub ulepszenie
pomysłów sąsiada.
Kartki obiegają zespół, dopóki nie trafią do właścicieli.
Metoda ta powinna nam dać 108 pomysłów w około pół godziny (6 osób × 3
pomysły × 6 zmian).
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Matryca kreatywna40
Do czego służy to narzędzie?
Matryca kreatywna przydaje się do poszerzenia puli pomysłów i ustrukturyzowania burzy mózgów. Polega
na generowaniu pomysłów na styku grup docelowych i kategorii rozwiązań.

Jak je zastosować?
•

Narysujcie dużą tabelę na flipcharcie. Najlepiej nie przekraczać liczby 20 komórek do wypełnienia (nie
licząc nagłówków tabeli).
Nad tabelą napiszcie Wasze wyzwanie, np. „Jak moglibyśmy zainteresować mieszkańców naszej miejscowości sztuką współczesną?”.
W nagłówki kolumn wpiszcie nazwy person lub Waszych grup docelowych (np. dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy albo stali, sporadyczni i potencjalni odwiedzający).
W nagłówki wierszy wpiszcie różne kategorie rozwiązań w zależności od specyfiki Waszego wyzwania. Przykładowo kategoriami mogą być „wydarzenia jednorazowe”, „wydarzenia cykliczne” i „długofalowe projekty”. Albo „wydarzenia artystyczne”, „programy edukacyjne”, „publikacje” i „działania online”.
Możecie dodać wiersz „dzika karta” na pomysły niewpisujące się łatwo w żadną z kategorii.
Generujcie pomysły jak w klasycznej burzy mózgów, wypełniając komórki tabeli. Waszym celem jest
wymyślenie co najmniej jednego pomysłu w każdej kategorii dla każdej z grup docelowych.
Pomysły najlepiej zapisywać na karteczkach samoprzylepnych i naklejać w komórkach tabeli.

•
•
•

•
•
•

Generowanie pomysłów z wykorzystaniem matrycy kreatywnej w Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskim Centrum Kultury. Fot. Agnieszka Kaim

40

Por. Innovating for People. Human-Centered Design Planning Cards, LUMA Institute 2012.
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Jak moglibyśmy przybliżyć mieszkańcom naszej miejscowości
sztukę współczesną?
DZIECI

WYDARZENIA
ARTYSTYCZNE

MŁODZIEŻ

SENIORZY

Np. wystawa robiona
przez dzieci, inspirowana dziełami sztuki
z wystawy stałej

Np. Wykłady znanych historyków
sztuki

PROGRAMY
EDUKACYJNE

Np. Wykłady organizowane we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Np. Przystępna książka ułatwiająca własną
interpretację dzieł
sztuki41

PUBLIKACJE

DZIAŁANIA
ONLINE

DOROŚLI

Np. Gra memo
na stronie WWW
zawierająca zdjęcia
dzieł sztuki z naszej
kolekcji

DZIKA
KARTA

41

Swoją drogą – taka książka istnieje na polskim rynku. Nosi tytuł Bardzo nam się podoba, napisały ją Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek, Maria Świerżewska-Franczak i Zofia Dubowska, a wydała Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.
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SCAMPER42
Do czego służy to narzędzie?
Do tworzenia innowacji przez ulepszanie istniejących rozwiązań. SCAMPER zapewnia bardziej metodyczne,
ukierunkowane podejście niż luźne rzucanie pomysłami. Przydaje się na przykład wtedy, gdy wymyślane
przez grupę pomysły stają się zbyt szalone i warto sprowadzić ideację na bardziej konstruktywne tory.

Jak je zastosować?
•
•

!

Zdefiniujcie wyzwanie – co chcecie ulepszyć?
Generujcie pomysły poprzez kolejne modyfikacje, które układają się w akronim SCAMPER:
S – substitute – zastąpienie czegoś,
C – combine – łączenie różnych elementów,
A – adapt – adaptacja istniejących rozwiązań do naszego wyzwania,
M – modify – zmiana jakiegoś elementu,
P – put to another use – zmiana zastosowania,
E – eliminate – usunięcie czegoś,
R – reverse – odwrócenie.

Przykład

Załóżmy, że naszym celem jest ulepszenie oferty edukacyjnej w instytucji kultury. Co możemy
zrobić z istniejącą ofertą?

S – zastąpienie czegoś – może zastąpimy pogadanki historyczne dla grup szkolnych odgrywaniem ról?

C – łączenie różnych elementów – może połączymy warsztaty stacjonarne z e-learningiem, który
odbywałby się przed wizytą lub po niej?

A – adaptacja istniejących rozwiązań do naszego wyzwania – może wzorem zapowiedzi kinowych będziemy tworzyć trailery nowych wydarzeń dla młodzieży?

M – zmiana jakiegoś elementu – może warto zmienić grafik zajęć, np. uzupełnić ofertę weekendową?

P – zmiana zastosowania – może warto zmienić grupę docelową naszych warsztatów, np. zajęcia
przewidziane dla przedszkoli prowadzić także dla rodzin?

E – usunięcie czegoś – może warto całkowicie zrezygnować z mniej obleganych godzin zajęć?

R – odwrócenie – może będziemy też prowadzić zajęcia w szkołach, zamiast tylko sprowadzać
grupy szkolne do nas?

42

Autorem tej metody jest Bob Eberle.
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KROK 9
– analizowanie pomysłów
Macie już mnóstwo pomysłów na rozwiązania? Świetnie! Za chwilę poznacie sposoby na to, jak wybrać
najlepsze z nich i je rozwinąć.

Głosowanie kropkami
Do czego służy to narzędzie?
Do szybkiego zawężenia puli pomysłów bez konieczności długich dyskusji.

Jak je zastosować?
•
•
•

•
•

Uporządkujcie pomysły wygenerowane w fazie ideacji. Czy któreś z nich są podobne? Czy któreś
z nich się dopełniają i mogą stworzyć jedno rozwiązanie? Przyklejcie je blisko siebie.
Rozdajcie każdej osobie po trzy niewielkie naklejki kropki – będzie je łatwiej zauważyć niż kropki postawione flamastrem.
Naklejki to Wasze głosy – niech każdy przyzna je wybranym pomysłom. Które rozwiązania najlepiej
odpowiadają Waszym zdaniem na wyzwanie projektowe i przybliżyłyby Was do celu określonego
w ćwiczeniu Cover Story (s. 20)?
Można zarówno podzielić swoje głosy między różne pomysły, jak i przykleić wszystkie trzy naklejki
na jednym pomyśle.
Przeliczcie głosy i wybierzcie najlepsze pomysły do dalszej analizy.

Głosowanie za pomocą kropek w Filharmonii Kaszubskiej. Fot. Agnieszka Kaim
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Matryca wpływu i wysiłku43
Do czego służy to narzędzie?
Do analizy i ustalenia hierarchii ważności pomysłów pod kątem spodziewanych efektów oraz koniecznych
nakładów. Rozwiązanie powinno być nie tylko nowe i ekscytujące dla użytkowników i organizatorów, ale
i wykonalne oraz opłacalne. Dopiero wtedy można mówić o innowacji.

Jak je zastosować?
•
•
•

Podzielcie flipchart lub tablicę na cztery pola.
Zewnętrzną oś pionową opiszcie jako „wpływ”, a poziomą jako „wysiłek”.
Przedyskutujcie pomysły z fazy ideacji pod kątem tego, jak duży mają wpływ na rozwiązanie wyzwania oraz ile potrzeba zasobów, aby je wprowadzić (czasu, pieniędzy, zaangażowania kadry).
Poprzyklejajcie pomysły w odpowiednich ćwiartkach (jeden pomysł na jednej karteczce).
Wybierzcie pomysły z lewej górnej ćwiartki do doprecyzowania. Możecie też rozważyć dwie sąsiadujące ćwiartki. Odrzućcie jednak pomysły wymagające dużego wysiłku przy małym wpływie.

•
•

pomysł E
pomysł A

pomysł B

pomysł D
Wpływ

pomysł C

Wysiłek

43

Innovating for People. Human-Centered Design Planning Cards, LUMA Institute 2012.
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Kryteria wyboru pomysłów44
Do czego służy to narzędzie?
Do grupowej analizy pomysłów w wybranych istotnych dla wyzwania kategoriach. Można go użyć zamiennie z matrycą wpływu i wysiłku.

Jak je zastosować?
•
•

•

Wypiszcie pięć najlepszych pomysłów wybranych przez głosowanie kropkami.
Niech każdy oceni te pomysły na szkolnej skali 1–6 w trzech kategoriach:
• Jak dobrze projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby użytkowników?
• Jak bardzo projekt wpisuje się w misję instytucji i Waszą wizję sukcesu?
• Jaka jest możliwość realizacji pomysłu przy Waszych zasobach (finansowych, czasowych, ludzkich)?
Podliczcie punkty. Wybierzcie pomysł lub pomysły z największą liczbą punktów do doprecyzowania.

Wskazówka
Pamiętajcie, że w Design Thinking nie unika się za wszelką cenę porażek. Przeciwnie – daje się przestrzeń do eksperymentowania i testowania. Jeśli na kolejnych etapach z jakichś powodów odrzucicie wybrane teraz pomysły, to zawsze będziecie mogli wybrać inne z wypracowanej puli, a nawet
ponownie przeprowadzić ideację. Natomiast wybieranie od razu tylko bezpiecznych pomysłów,
aby za wszelką cenę uniknąć błędu, zabierze Wam szansę na stworzenie prawdziwie innowacyjnego rozwiązania45.

44
45

Por. Design Thinking for Libraries. Activities..., s. 34.
A. Mróz, Jak tworzyć produkty i usługi..., karta 10B.
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Karta rozwoju pomysłu
Do czego służy to narzędzie?
Do doprecyzowania szczegółów wybranego pomysłu w zespole i zaplanowania kolejnych etapów pracy
nad nim.

Jak je zastosować?
•

Przedyskutujcie w zespole odpowiedzi na zawarte w karcie pytania i wypełnijcie ją wspólnie (osobno
dla każdego z wybranych pomysłów).

Warsztaty w Stacji Kultura. Fot. Agnieszka Doborzyńska
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KARTA ROZWOJU POMYSŁU
Nazwa pomysłu: Grzybobranie ze sztuką
Dla kogo: dla segmentu Ludowych Tradycjonalistów
Na czym polega pomysł? Sześć konkretów:
Zawody w zbieraniu grzybów

Zawody są pretekstem
do obejrzenia wystawy
land artu w lesie

Możliwość zwiedzania wystawy z przewodnikiem

Możliwość oglądania
artystów przy pracy: niektóre dzieła powstają na
żywo

Rodzinne warsztaty rozpoznawania grzybów

Rodzinne warsztaty wyplatania z wikliny

Co może nie zadziałać?
Możemy nie dostać zgody na zorganizowanie wydarzenia w lesie.

Jak można to sprawdzić?
Kontakt z nadleśnictwem. Sprawdzenie przepisów.

Co będzie pierwszym prototypem?
Ulotka z programem wydarzenia.

Jak można zapewnić zasoby na realizację pomysłu?
(finansowe, sprzętowe, lokalowe itp.)

Sponsor – firma X.

Design Thinking w kulturze. Myślenie projektowe krok po kroku

60

!

Faza ideacji,

czyli generujemy pomysły

EMPATIA

DIAGNOZA POTRZEB

Przykład

IDEACJA

PROTOTYPOWANIE

TESTOWANIE

Główne wyzwanie projektowe zespołu Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum

Kultury dotyczyło odświeżenia formuły jarmarku świątecznego. Wśród pomysłów były m.in. bitwa na styropianowe śnieżki z pokazami żonglowania czy zamienialnia prezentów – wpisujące się

w trend less waste stoisko, na którym po mikołajkach można zamienić nietrafiony prezent na inny.
Zespół przewidział też zarówno aktywności międzypokoleniowe (np. wspólne dekorowanie ma-

gnesów i kartek świątecznych, bicie rekordu w długości łańcucha świątecznego), jak i aktywności,
podczas których dzieci mogą spędzić czas pod opieką animatorów (np. Elfy magicy – pokaz czarów pomocników św. Mikołaja).

Wspomniane już wyzwanie Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej związane było z chęcią dotarcia do widowni w wieku 25+ i zwiększenia tym samym frekwencji na wernisażu wystawy We-

roniki Wysockiej „where all problems end”. Zespół zajął się zarówno samą formułą wernisażu, jak
i szukaniem pomysłów na nowe sposoby promocji.

Wystawa dotyczyła globalnego problemu nadprodukcji odzieży. Pomysły na działania promocyjne dotyczyły m.in. nowych kanałów dotarcia do odbiorców, dzięki którym możliwe było

rozpowszechnienie informacji nie tylko wśród osób zainteresowanych sztuką współczesną, ale
i tych potencjalnie zainteresowanych tematyką wystawy, między innymi mających większą świadomość ekologiczną, ograniczających konsumpcję. Stąd wyniknęła m.in. promocja wydarzenia
w miejscach sprzedaży tekstyliów i odzieży używanej czy informacje o wystawie na portalu OLX,

gdzie sprzedaje się rzeczy z drugiej ręki. Nawiązana została także współpraca ze słupską „Niezłą
szopką”, czyli miejscem, gdzie każdy może przyjść i uszyć coś z dowolnego materiału. Frekwencja
na otwarciu wystawy była znacznie wyższa niż wcześniej na podobnych wydarzeniach.
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Faza prototypowania,
czyli pokazujemy,
zamiast opowiadać
Na czym polega ten etap?
Motto etapu prototypowania to „pokaż, zamiast opowiadać”. Podobno najlepiej jest stworzyć
prototyp w minutę za złotówkę. Może nie należy podchodzić do tego zbyt dosłownie, ale faktem
jest, że w stworzenie prototypu powinniście zainwestować tylko tyle czasu i materiałów, ile jest
konieczne, żeby przetestować konkretny aspekt pomysłu. Im więcej czasu poświęcicie bowiem
na dopieszczenie go, tym mniejsza będzie szansa, że w sposób otwarty podejdziecie do informacji
zwrotnej – możecie stać się za bardzo związani ze swoim pomysłem46. A chodzi o to, żeby szybko
odrzucać lub modyfikować to, co się nie sprawdza. Pamiętajcie, że odkrycie tego, co nie działa,
jest równie ważne, jak odkrycie tego, co działa. Dzięki wczesnym porażkom można uchronić się
od inwestowania czasu i pieniędzy w nietrafione rozwiązania.
Prototyp powinien odpowiedzieć Wam na określone pytanie, gdy zostanie przetestowany. Pytanie to powinno być bardziej konkretne niż „czy to spodoba się ludziom?”. Musicie wiedzieć, czy
za pomocą danego prototypu będzie chcieli przetestować atrakcyjność programu wydarzenia,
odbiór jego tytułu, czytelność strony internetowej nowego projektu, skuteczność ulotki czy może
wpływ nowego sposobu witania gości galerii na ich częstsze odwiedziny. Duże przedsięwzięcia,
na przykład festiwale, prototypować można, rozbijając je na części składowe, na przykład takie jak
wymienione powyżej.

“

Sposobów prototypowania jest bardzo dużo. Wybór zależy m.in. od specyfiki pomysłu i tego, z kim
będziecie testować.

Główne narzędzia:
•
•
•
•
•
•

46

szkic,
storyboard (scenorys),
makieta,
model,
scenka,
moodboard (tablica inspiracji).

Por. T. Brown, Change by Design, HarperCollins Publishers, Nowy Jork 2009, s. 91.
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KROK 10
– tworzenie
prototypów
Zapoznajcie się z metodami prototypowania i dobierzcie najlepszą dla specyfiki
Waszego wyzwania. Jeśli na etapie prototypowania pojawią się w zespole rozbieżności w rozumieniu danego rozwiązania – nie przejmujcie się, to normalne! Dopóki
opisywaliście pomysł hasłowo, mogło Wam się wydawać, że każdy rozumie go tak
samo. Prototypowanie służy nie tylko testom, ale także temu, żeby takie rozbieżności wyłapać na wczesnym etapie. Dyskutujcie o nich na bieżąco aż do momentu
uzyskania wspólnej wizji.

Tworzenie prototypów w Stacji Kultura. Fot. Agnieszka Doborzyńska
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Szkic
Do czego służy to narzędzie?
Szkic to najprostszy i najszybszy sposób na stworzenie prototypu. Może posłużyć zarówno do szybkiego
zwizualizowania pomysłu i przedyskutowania go w zespole, jak i do testów z potencjalnymi odbiorcami.
Możecie stworzyć na przykład szkic ulotki informującej o nowej ofercie. Ułatwi Wam to dopracowanie nie
tylko programu wydarzenia, ale i sposobu, w jaki chcecie komunikować się z potencjalnymi uczestnikami.

Jak je zastosować?
•

Tego chyba nie trzeba wyjaśniać – flamastry w dłoń!

Testowanie pomysłu na „Grzybobranie ze sztuką” w Filharmonii Kaszubskiej. Fot. Agnieszka Kaim
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Storyboard (scenorys)
Do czego służy to narzędzie?
Nie przejmujcie się, jeśli zaczynacie prototypować, nie znając jeszcze szczegółów rozwiązania. Nie obmyślajcie ich za biurkiem. Pamiętacie postulat myślenia przez tworzenie? Prototypowanie to świetny sposób
na doprecyzowanie detali i uspójnienie wizji w zespole. Dobrym narzędziem do tego jest właśnie storyboard. Jego tworzenie polega na narysowaniu szczegółów rozwiązania krok po kroku z punktu widzenia
użytkownika – jak w komiksie.

Jak je zastosować?
•
•
•

Omówcie, jak Wasze rozwiązanie ma wyglądać od początku do końca, np. od kupienia biletu poprzez
przybycie do muzeum i obejrzenie wystawy po wyjście i zachowanie odbiorcy po wizycie.
Rysujcie kolejne sceny na karteczkach samoprzylepnych. Będziecie mogli łatwo zamieniać je miejscami w razie potrzeby.
Dodajcie krótkie podpisy do każdej sceny.

Storyboard. Fot. Agnieszka Kaim
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Makieta
Do czego służy to narzędzie?
Stworzenie makiety przydaje się na przykład wtedy, kiedy chcemy w szybki
sposób pokazać jakieś rozwiązania w dużej przestrzeni, np. pomysł na zagospodarowanie sali dla młodzieży w bibliotece czy projekt nowej wystawy czasowej.

Jak je zastosować?
•
•

Weźcie to, co macie pod ręką – materiały plastyczne lub np. klocki – i zbudujcie z ich pomocą reprezentację Waszego rozwiązania.
Dyskutujcie na bieżąco o pojawiających się rozbieżnościach.

Dworzec w Rumi i makieta galerii na dworcu. Fot. Agnieszka Doborzyńska
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Model
Do czego służy to narzędzie?
Do pokazania jak dane rozwiązanie będzie wyglądać i działać. Stworzenie modelu pomoże na przykład w zwizualizowaniu pomysłów na gadżety promocyjne
czy nowe elementy w przestrzeni instytucji, takie jak ekspozytory na wystawie
czy meble w sali edukacyjnej.

Jak je zastosować?
•
•
•
•

Przygotujcie materiały, na przykład kartony, taśmę, zszywacz.
Zbudujcie trójwymiarową reprezentację Waszego pomysłu w przestrzeni,
w którym miałby się docelowo znaleźć.
Postarajcie się uwzględnić kluczowe funkcjonalności.
Bardziej dopracowana wersja modelu może umożliwić odwiedzającym
samodzielną interakcję.

Model portfela. Fot. Agnieszka Doborzyńska
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Moodboard (tablica inspiracji)
Do czego służy to narzędzie?
Moodboard przydaje się do pokazania nastroju i środków ekspresji danego
rozwiązania, np. kolorystyki i atmosfery projektowanej przestrzeni dla dzieci
w instytucji kultury.

Jak je zastosować?
•
•

Przygotujcie kolorowe magazyny, ulotki, katalogi.
Wytnijcie odpowiednie zdjęcia i zróbcie kolaż obrazujący atmosferę Waszego rozwiązania.

Dworzec w Rumi i makieta galerii na dworcu. Fot. Agnieszka Kaim
Moodboard przestrzeni edukacyjnej dla dzieci. Fot. Agnieszka Kaim
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Faza prototypowania,

czyli pokazujemy, zamiast opowiadać

EMPATIA

DIAGNOZA POTRZEB

IDEACJA

PROTOTYPOWANIE

TESTOWANIE

Scenka
Do czego służy to narzędzie?
Ten sposób na prototypowanie w zasadzie nie wymaga użycia żadnych materiałów. Przydaje się zwłaszcza do testów wewnętrznych, kiedy chcecie zwizualizować nowy sposób interakcji. Pomaga też w spojrzeniu na rozwiązanie oczami
przyszłych użytkowników. Przybranie roli uczestnika pomaga w odkryciu pytań
i wątpliwości, jakie mogą się u nich pojawić47.

Jak je zastosować?
•
•

Podzielcie się rolami – kto będzie pracownikiem instytucji, kto użytkownikiem?
Odegrajcie to, jak ma wyglądać Wasz pomysł, np. interakcję z klientem w kasie.

Wskazówka

Przygotowania do scenki podczas warsztatów
w Filharmonii Kaszubskiej. Fot. Agnieszka Kaim

Zasoby do prototypowania nie muszą być drogie. Możecie wykorzystać wszelkiego rodzaju materiały recyklingowe jak stare plakaty, ulotki, kartony czy rzeczy pozostałe po
warsztatach plastycznych. Oprócz tego przydadzą się kleje, nożyczki, taśmy klejące,
zszywacze, papierowe słomki, drewniane patyczki, bibuła, ciastolina, kredki, flamastry,
tekstylia i co tylko przyjdzie Wam jeszcze do głowy.

Materiały do prototypowania. Fot. Agnieszka Kaim

47

Design Thinking for Libraries. A Toolkit..., s. 72.
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Faza
testowania

KROK 11 – testowanie i wprowadzanie zmian
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Faza testowania,

czyli zbieramy informację zwrotną

EMPATIA

DIAGNOZA POTRZEB

IDEACJA

PROTOTYPOWANIE

TESTOWANIE

Faza testowania,
czyli zbieramy
informację zwrotną
Na czym polega ten etap?
Etap testowania to czas na sprawdzenie potencjału wybranych pomysłów. Wasze
prototypy trafią wreszcie do użytkowników! Przed testowaniem musicie określić,
co konkretnie chcecie sprawdzić, jak to zrobicie i jakie będą kryteria sukcesu.

Główne narzędzia:
• rozmowy z potencjalnymi odbiorcami,
• minipilotaż,
• tabelka plusów, minusów, pytań i inspiracji (+ – ? !).
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Faza testowania,

czyli zbieramy informację zwrotną

EMPATIA

DIAGNOZA POTRZEB

IDEACJA

PROTOTYPOWANIE

TESTOWANIE

KROK 11 – testowanie
i wprowadzanie zmian
Zapoznajcie się z zasadami prowadzenia testów i zaplanujcie je. Przeznaczcie na to odpowiednią ilość
czasu, tak aby zapoznać z rozwiązaniami różnorodnych przedstawicieli Waszej grupy docelowej (np. różne
osoby odwiedzające Waszą instytucję w ciągu całego tygodnia).
Po testach wprowadźcie konieczne zmiany. Testujcie ponownie do momentu, w którym będziecie zadowoleni z efektu i gotowi do wdrażania wypracowanego rozwiązania.

Rozmowy z potencjalnymi odbiorcami
Do czego służy to narzędzie?
Do zebrania szczerych opinii o wypracowanym rozwiązaniu. Ważne: nie zastępujcie rozmów z ludźmi
ankietą. Nie chodzi o proste zliczenie głosów za i przeciw pomysłowi. Testowanie to etap projektowania.
Swobodna rozmowa i obserwacja są Wam potrzebne do zebrania informacji zwrotnych. Te z kolei wykorzystacie do dalszej pracy nad rozwiązaniem.

Jak je zastosować?
•
•

•
•
•

•
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Pokażcie swoje rozwiązanie (np. szkic, moodboard, storyboard), zamiast (tylko) on nim opowiadać.
Przedstawcie swój prototyp jako coś, nad czym jeszcze pracujecie.
Nie brońcie swojego pomysłu, jeśli pojawią się krytyczne uwagi. Szczera informacja zwrotna to coś
w tym momencie bardzo dla Was cennego. Nie dyskutujcie, tylko słuchajcie – to czas dla testerów.
Empatia jest ważna nie tylko na etapie badań.
Bądźcie gotowi do modyfikowania prototypu na bieżąco, żeby nie wrócić z terenu z informacją, że
trzydziestu osobom się nie podobało.
Bądźcie czujni na to, czy ludzie rozumieją Wasz pomysł. Zachęcajcie do tego, aby dopytywali o niejasne rzeczy i otwarcie komentowali.
Podczas testowania, podobnie jak podczas prowadzenia wywiadów, warto podzielić się rolami. Niech
jedna osoba pokazuje prototyp i prowadzi rozmowę, a ktoś inny niech obserwuje i notuje. Zapisujcie
wszystkie wypowiedzi.
Aby prezentować neutralne podejście, warto tak formułować pytania, żeby nie naprowadzać ludzi na
pożądaną odpowiedź, na przykład:
- Aplikacja na telefon czy raczej ulotka z programem wydarzeń? Co by Pani wolała?
- Warsztaty tylko dla dzieci czy może zajęcia z udziałem rodziców? Co byłoby lepsze Państwa
zdaniem?
- Pokaz gotowania przez mistrza kuchni czy warsztaty kulinarne? Co by Pan nam doradził?

Design Thinking w kulturze. Myślenie projektowe krok po kroku

Faza testowania,

czyli zbieramy informację zwrotną

EMPATIA

DIAGNOZA POTRZEB

IDEACJA

•

PROTOTYPOWANIE

TESTOWANIE

Możecie też poprosić testerów o zaznaczenie na skali, co myślą
o rozwiązaniu. Kategorie na skali dobierzcie do specyfiki projektu.
Mogą one wyglądać na przykład tak48:

!

Proszę zaznaczyć na skali, jakie jest Pan/i zdanie na temat
tego pomysłu na wydarzenie:

nudne
relaksujące
elitarne

Przykład

ciekawe
ekscytujące
otwarte

Szczegółowe wyzwanie projektowe zespołu Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku brzmiało: „Jak moglibyśmy pomóc nauczycielom i uczniom poczuć się bezpiecznie w teatrze, tak by byli
otwarci na wspólne działania i chcieli odkrywać i poznawać sztukę teatralną?”

W odpowiedzi na to wyzwanie zespół opracował ofertę lekcji teatralnych. Wymyślił też klub re-

cenzenta, klub dyskusyjny, grupy warsztatowe, gazetkę teatralną i przegląd teatrów szkolnych.

Prototypem była oferta edukacyjna w formie wydrukowanych i dokładnie opisanych pomysłów
na działania. Testowanie pozwoliło dopracować ofertę m.in. poprzez dodanie do niej warsztatów
technicznych, ponieważ uczniowie okazali się zainteresowani kwestiami oświetlenia i dźwięku
w teatrze.

Po testowaniu ruszyły grupy warsztatowe prowadzone przez aktorów. Powoli rozwijana jest też
Sieć Liderów Kultury, czyli nauczycieli będących ambasadorami Teatru w swojej szkole, co pozwoli
na dalsze rozwijanie programu edukacyjnego Teatru w bliskiej współpracy z jego uczestnikami.

48

Opr. na podstawie materiałów szkoleniowych Design Thinking Institute z Poznania.
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Faza testowania,

czyli zbieramy informację zwrotną

EMPATIA

DIAGNOZA POTRZEB

IDEACJA

PROTOTYPOWANIE

TESTOWANIE

Minipilotaż
Do czego służy to narzędzie?
Do wyjścia poza opinie i deklaracje ludzi i przetestowania prototypu w boju
– jeszcze nie w formie pełnego pilotażu, czyli wprowadzenia na jakiś czas
rozwiązania do oferty instytucji w dopracowanej formie – ale w formie niskobudżetowego prototypu. W odróżnieniu od poprzedniej metody testowania, tym
razem Wasz komentarz ma być minimalny.

Jak je zastosować?
•

•

•
•

•

Sposób testowania zależy od specyfiki pomysłu i formy prototypu. Na przykład jeśli projektowalibyście przestrzeń dla dzieci w muzeum, to w pierwszej fazie testowania moglibyście pokazać młodym odwiedzającym i ich
rodzicom kilka moodboardów. Sprawdzilibyście w rozmowie, która kolorystyka i atmosfera przestrzeni spotyka się z największym zainteresowaniem.
Natomiast minipilotaż mógłby polegać na zaaranżowaniu takiej przestrzeni
tymczasowo (z wykorzystaniem np. mebli zrobionych z kartonu, wypożyczonych książek i zabawek, gry w klasy wyklejonej na podłodze kolorową
taśmą) i obserwacji zachowania użytkowników podczas korzystania z niej.
Ocena powodzenia minipilotażu zależy od Waszych celów i kryteriów sukcesu, na przykład możecie chcieć sprawdzić, czy taka forma zagospodarowania przestrzeni zachęca rodziny do spędzania czasu razem. Albo przeciwnie – czy przestrzeń i zaplanowane w niej aktywności są na tyle ciekawe, że
dzieci chcą zostać w niej pod opieką animatora, co umożliwi ich opiekunom
zwiedzenie wystawy.
Uprzedźcie użytkowników prototypu, że to rozwiązanie tymczasowe, nad
którym cały czas pracujecie.
Po skorzystaniu przez nich z rozwiązania porozmawiajcie z nimi. Ludzie
mają raczej tendencję do uprzejmości. Jeśli wyczują Wasze zaangażowanie
w dane rozwiązanie, to pytani o zainteresowanie mogą potakiwać i schlebiać z grzeczności. Nie brońcie prototypu! Lepiej zachęcać testerów do
szczerych wypowiedzi. Pozostańcie neutralni i ciekawi ich opinii. Pytajcie na
przykład:
- Skorzystałaby Pani? Dlaczego tak, dlaczego nie?
- Co Pan o tym myśli? Zależy nam na szczerej opinii mieszkańców.
Pamiętajcie, że odkrycie tego, co nie działa, jest tak samo istotne, jak odkrycie tego, co działa. Dzięki odrzuceniu pomysłu na tym etapie można się
uchronić od chybionej inwestycji.

Po testowaniu przeanalizujcie, co zadziałało, a co wymaga zmiany. Zebrane
informacje zwrotne wykorzystacie do ulepszenia prototypu.
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EMPATIA

DIAGNOZA POTRZEB

IDEACJA

PROTOTYPOWANIE

TESTOWANIE

Tabelka plusów, minusów,
pytań i inspiracji (+ – ? !)49
Do czego służy to narzędzie?
Do uporządkowania informacji z testów.

Jak je zastosować?
•
•

Podzielcie się informacjami zebranymi w trakcie testów.
Posegregujcie je na plusy, minusy, pytania i inspiracje, korzystając z pytań
pomocniczych.

+
Plusy

Minusy

Co zadziałało?

Co nie zadziałało?

Co się najbardziej podobało

Co byście poprawili?

osobom testującym?

Jakie pojawiły się sugestie

Co ich ekscytowało?

zmian?

?
Pytania

!
Inspiracje

Czy coś Was zaskoczyło?

Czy zdarzyło się coś nieoczeki-

Czy coś nie zostało zrozumiane

wanego?

przez osoby testujące?

Jakie nowe pomysły pojawiły się
u Was lub u osób testujących?

49

Opr. na podstawie The Virtual Crash Course Playbook, d.school [PDF], https://dschool.stanford.edu/resources/gear- up-how-to-kick-off-a-crash-course oraz
materiałów szkoleniowych Design Thinking Institute z Poznania.
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Faza testowania,

czyli zbieramy informację zwrotną

EMPATIA

DIAGNOZA POTRZEB

Przykład

IDEACJA

PROTOTYPOWANIE

TESTOWANIE

Zespół Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury projektował wydarzenie

pod kątem potrzeb persony należącej do segmentu „Ludowych Tradycjonalistów”50. Osoby te

stanowią 23% odbiorców kultury. Rzadko korzystają z oferty instytucjonalnej. Wybierają mniej
wymagające formy: festyny, pikniki, jarmarki, koncerty plenerowe. Szukają okazji do odpoczynku

i spędzenia czasu z rodziną czy znajomymi. Są wśród nich osoby w starszym wieku i o niższym
wykształceniu. Uczestniczą średnio w siedmiu wydarzeniach w roku.

Jednym z pomysłów zespołu jest „Grzybobranie ze sztuką”. Ma to być wystawa land artu, czyli
sztuki ziemi zorganizowana w lesie i połączona z zawodami w zbieraniu grzybów, tak aby cała im-

preza była bardziej przystępna dla osób, które nie są częstymi odbiorcami wydarzeń kulturalnych.
Etap testów naprowadził zespół na nową nazwę („Sztukobranie”) i potrzebę włączenia do programu obok interwencji artystycznych także warsztatów: od nauki rozpoznawania grzybów jadalnych po zajęcia bardziej twórcze jak wyplatanie z wikliny. Taka formuła wydarzenia ma zdaniem
osób testujących potencjał przyciągnięcia całych rodzin.

Kolejnym etapem koniecznym do rozwoju pomysłu i zidentyfikowanym przez grupę jest uzyskanie zgody nadleśnictwa. W przypadku jej braku konieczna byłaby modyfikacja pomysłu, czyli
kolejna iteracja.

Dworzec w Rumi i makieta galerii na dworcu. Fot. Agnieszka Kaim
Persona Krzysztofa z segmentu Ludowych Tradycjonalistów, dla której wymyślono projekt „Sztukobranie”. Fot. Agnieszka Kaim

50

Badanie segmentacyjne..., s. 15–19.
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Co dalej?

Co dalej?

“

Przetestowaliście i dopracowaliście wybrane rozwiązanie? Uzyskaliście jego akceptację? W takim razie czas
zabrać się za wdrażanie go w życie! Może Wam się w tym przydać narzędzie Service Blueprint, czyli schemat
usługi, które znajdziecie na blogu projektu: www.agnieszkakaim.eu/2019/12/service-blueprint.
Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Was do korzyści płynących ze stosowania myślenia projektowego
przy budowaniu oferty kulturalnej i planowaniu jej promocji. A oto, co o swoich wrażeniach mówią uczestnicy projektu:

„Podejście Design Thinking uświadomiło nam, jak ważny jest bezpośredni kontakt z odbiorcą. Przeprowadzając rozmowy z uczestnikami, odebraliśmy wiele cennych uwag dotyczących np. kwestii graficznych, czytelności plakatu, tego, jak postrzegają świąteczne atrakcje i czego oczekują.
Kolejnym pozytywnym aspektem stosowania tej metody jest możliwość spojrzenia na działania projektowe z boku. Poznajemy nie tylko opinie potencjalnych odbiorców, ale również
pozostałych pracowników. Propozycje, które koordynatorom wydają się bardzo trafne i interesujące, mogą w oczach innych osób wcale takimi nie być. Poznanie opinii osób z zewnątrz oraz ich weryfikacja jest bardzo ważna i cenna na poziomie planowania projektu”
Zespół Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury

“

„Design Thinking pozwoliło nam przypomnieć sobie, jak ważna jest
zespołowa, a nie tylko samodzielna praca nad danym projektem –
w szczególności w obszarze dużych przedsięwzięć. Współpraca osób
o różnych zadaniach pozwala na spojrzenie na dany problem z różnych perspektyw, prowadzi do różnorodności pomysłów.
Z pewnością będziemy wykorzystywać metody i narzędzia Design
Thinking przy kreowaniu przyszłych wydarzeń. Już teraz poza zadaniem projektowym metodę zastosowaliśmy do poprawy komunikacji wizualnej naszych obiektów wystawienniczych. Cały zespół
jednogłośnie stwierdził, że tego typu prace i wspólne dyskusje na
stałe powinny wejść w zakres naszych działań”
Zespół Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej

Powodzenia w projektowaniu!
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Słowniczek pojęć

Słowniczek pojęć
Design Thinking

Usystematyzowane podejście do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w od-

– myślenie projektowe

powiedzi na kompleksowe wyzwania, u którego podstaw leży koncentracja na
potrzebach ludzi. Design Thinking opiera się na charakterystycznym nastawieniu
(m.in. twórcza odwaga, myślenie przez tworzenie). Składa się zasadniczo z pięciu
etapów: empatii, diagnozy potrzeb, generowania pomysłów, tworzenia prototypów i testowania.

Empathy Map

Dopełnienie informacji zawartych w schemacie persony, czyli modelowego użyt-

– mapa empatii

kownika. Pokazuje, co persona myśli i czuje, mówi i robi, słyszy i widzi.

Insight

Kluczowe spostrzeżenie dotyczące potrzeb i motywacji użytkownika usługi czy

– spostrzeżenie z badań

konsumenta produktu. Insighty docierają do sedna sprawy. Są proste, ale jednocześnie odkrywcze. Są też prawdziwe dla szerszej grupy docelowej, nie tylko dla
pojedynczych osób: różni użytkownicy odnajdują w nich siebie.

Moodboard

W Design Thinking jest to jedna z metod prototypowania. Polega na stworze-

– tablica inspiracji

niu kolażu ze zdjęć, materiałów, próbek kolorów etc. Przydaje się do pokazania
koncepcji i ekspresji danego rozwiązania, np. wnętrza. Pomaga w przedstawieniu
pomysłu innym osobom i sprawdzeniu, czy planowane elementy rzeczywiście do
siebie pasują i kreują zakładaną atmosferę.

Persona

Persona to prezentacja grupy docelowej (np. aktywnych rodziców z małymi
dziećmi) w formie modelowego użytkownika, czyli jednej konkretnej osoby. Zawiera z reguły imię, nazwisko (często nawiązujące do charakterystycznej cechy),
wiek, nawyki, potrzeby, cechy osobowości i wartości. Powinna zostać stworzona
na podstawie wywiadów z użytkownikami, a nie domysłów na ich temat. Persona ułatwia przyjęcie perspektywy osób, dla których projektujemy. Prościej też
odnosić się zespołowi do takiego zwięzłego podsumowania grupy docelowej niż
do wielu stron wyników badań.
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Prototyp

Prosta, namacalna forma pomysłu, której stworzenie pozwala na dopracowanie
szczegółów rozwiązania i przetestowanie go z użytkownikami. Najlepiej zrobić go
„w minutę za złotówkę”. Prototypem może być np. trójwymiarowy model, scenka
albo makieta.

Service Blueprint

Schemat, który pokazuje krok po kroku wszystkie etapy świadczenia usługi na

– schemat usługi

dwóch płaszczyznach: widocznej dla użytkownika oraz widocznej tylko dla osób
świadczących usługę.

Service Design

Metodologia projektowania procesu świadczenia usług, która bierze pod uwagę

– projektowanie usług

nie tylko potrzeby użytkownika, ale i perspektywę wykonawców, infrastrukturę,
materialne składniki usługi czy procesy komunikacji. Ma na celu zwiększenie satysfakcji użytkownika, a także wzrost efektywności świadczenia usługi. Zarówno
w Service Design, jak i w Design Thinking ważna jest koncentracja na potrzebach
użytkowników oraz wykorzystywanie zarówno twórczego, jak i analitycznego
myślenia. Istotna jest też praca w interdyscyplinarnym zespole, by zapewnić różnorodność perspektyw. Zestaw metod wykorzystywanych podczas projektowania usług wykracza jednak poza zbiór podstawowych narzędzi Design Thinking.
W Service Design duży nacisk położony jest na etap wdrażania usługi i wartość
biznesową, stąd wykorzystywanie szerszego wachlarza narzędzi.

Storyboard

W Design Thinking jest to jedna z metod prototypowania. Polega na narysowa-

– scenorys

niu szczegółów rozwiązania z punktu widzenia użytkownika tak jak w komiksie,
czyli klatka po klatce: od przystąpienia do korzystania z danej usługi do zakończenia.

Wyzwanie
projektowe

Najprościej mówiąc, jest to problem, dla którego szukamy rozwiązania. W Design
Thinking idealnie sformułowane wyzwanie jest związane z potrzebą użytkownika, nie jest za proste, jest realne – nie wykracza poza zakres projektu, ma jasno
określony cel i nie zawiera w sobie propozycji rozwiązań. Jest także atrakcyjne dla
zespołu. Najczęściej wyzwanie formułuje się w formie pytania: „Jak moglibyśmy
pomóc (persona/grupa docelowa) w (problem/potrzeba), tak aby (oczekiwany
efekt)”?
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O Autorce

O Autorce
Jestem menedżerką kultury, animatorką społeczno-kulturalną, trenerką, moderatorką Design Thinking.
Od ponad dziesięciu lat pomagam instytucjom
publicznym i organizacjom pozarządowym w budowaniu atrakcyjnej oferty angażującej różnorodne
grupy uczestników. Jestem m.in. autorką „Muzeum.
Udostępnij!” – programu edukacji medialnej dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego (finalista
Wydarzenia Historycznego Roku 2016). Miałam też
okazję współtworzyć programy nowych miejsc i instytucji. Za opracowanie i realizację strategii działań
edukacyjnych w Muzeum Emigracji otrzymałam
nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni (2016).
Chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem. Prowadziłam autorskie szkolenia „Projektowanie oferty kulturalnej dla dorosłych” metodą Design Thinking w ramach cyklu „Kadra Kultury” Narodowego Centrum
Kultury (2017–2018). Warsztaty i szkolenia oparte na
tej metodyce realizowałam też dotychczas m.in. dla
Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, Fabryki Kultury w Redzie czy Strefy Startup Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego.

fot. Agnieszka Doborzyńska

Oprócz studiów psychologicznych na Uniwersytecie
Gdańskim i podyplomowego studium zarządzania
NGO w Collegium Civitas ukończyłam m.in. letnią
szkołę Experience Design (University of the Arts
w Londynie).
Lubię łączyć ludzi, budować partnerstwa i wprowadzać ciekawe pomysły w życie!
Masz pytanie albo propozycję współpracy?
Napisz: hello@agnieszkakaim.eu
Agnieszka Kaim
www.agnieszkakaim.eu
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Role w zespole
LIDER(KA) PROCESU

DOKUMENTATOR(KA)

Zadania: Spina cały proces projektowy – przypomina o celu, utrzymuje motywację zespołu, informuje osoby decyzyjne o postępach
i pojawiających się pomysłach,
jeśli nie są one członkami zespołu.
Pomaga zespołowi w planowaniu
pracy. (Współ)prowadzi dyskusje,
burze mózgów, ćwiczenia.

Zadania: Pilnuje, aby zespół
w umówiony sposób zapisywał
swoje pomysły i spostrzeżenia, tak
aby nic nie umknęło. Dokumentuje
proces projektowy. Robi zdjęcia
wypracowanych materiałów,
np. flipchartów, i porządkuje je
w folderach. Spisuje post-ity. Dba
o to, aby materiały z poprzednich
spotkań nie zaginęły.

Cechy: Osoba komunikatywna,
mająca dobry kontakt z innymi
członkami zespołu i potrafiąca ich
motywować. Nastawiona na szukanie rozwiązań. Najlepiej zorientowana lub chcąca lepiej poznać
proces Design Thinking.

Cechy: Osoba dokładna, dobrze
zorganizowana i potrafiąca tworzyć
notatki zrozumiałe także dla innych.
Lubi robić zdjęcia.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZA ANALIZĘ
Zadania: Pomaga zespołowi
uporządkować materiały z fazy empatii i wykonać diagnozę potrzeb.
Zamienia obserwacje z badań
w wartościowe spostrzeżenia.
Pomaga w formułowaniu wyzwań
projektowych w formie pytań typu
„Jak moglibyśmy...”. Dba o to, żeby
zespół nie wyciągał wniosków
zbyt szybko – dostrzega niuanse
i sprzeczności w zebranym materiale badawczym.
Cechy: Lubi rozbierać wszystko na
czynniki pierwsze. Nie ma skłonności do pochopnego wyciągania
wniosków. Dostrzega nieoczywiste powiązania. Osoba wnikliwa,
refleksyjna.

PROJEKTANT(KA)

KOORDYNATOR(KA) GRAFIKU

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZA ZAOPATRZENIE

Zadania: Zachęca zespół do
podejścia „pokaż, zamiast opowiadać”. Szkicuje pomysły. Planuje
i koordynuje pracę nad tworzeniem prototypów wypracowanych
rozwiązań.

Zadania: Ustala z zespołem terminy, godziny i miejsca spotkań
oraz przypomina o nich. Pilnuje,
aby zadania (np. badania w terenie)
odbywały się w wyznaczonym
czasie. Jest w bieżącym kontakcie
z zaopatrzeniowcem.

Zadania: Dba o to, aby na spotkaniach były wszystkie potrzebne
materiały, np. flamastry, karteczki
samoprzylepne, flipchart. Przygotowuje miejsce spotkań. Jest
w bieżącym kontakcie z koordynatorem grafiku.

Cechy: Ceni efektywność. Lubi
zarządzać projektami. Orientuje się,
jak obłożone pracą są poszczególne
osoby, i potrafi sprawiedliwie wybrać
najlepszy termin spotkania zespołu.

Cechy: Wie wszystko o stanie
magazynowym instytucji, uwielbia recykling, a w razie czego jest
w stanie szybko zdobyć brakujące
materiały.

FACYLITATOR(KA)

OSOBA DECYZYJNA

Zadania: Prowadzenie warsztatów
projektowych, facylitowanie współpracy w zespole.

Zadania: Odpowiada za zgodność
wypracowanych rozwiązań z misją
i strategią instytucji. Decyduje o budżecie. Jeśli ma możliwość osobiście zaangażować się w projekt, to
świetnie! Jeśli nie, lider procesu powinien być z nią w stałym kontakcie i raportować postępy w pracy
zespołu, tak aby nie okazało się na
końcu, że wypracowane rozwiązanie nie może być wdrożone.

Cechy: Ma rozwiniętą wyobraźnię.
Lubi prace kreatywne, plastyczne.
Potrafi stworzyć coś z niczego,
przełożyć abstrakcyjny pomysł
na namacalny prototyp i zachęcić
innych do współtworzenia.
ADWOKAT(KA) GRUPY
DOCELOWEJ
Zadania: Ekspert od spraw odbiorcy, dla którego projektujemy.
Dba o to, żeby zespół nie odbiegał
od zdiagnozowanych potrzeb tej
grupy i nie projektował dla siebie.
Cechy: Osoba, która należy do
grupy docelowej lub ma z nią
najlepszy kontakt, rozumie jej potrzeby – może najczęściej pracuje
z tą grupą?

Cechy: Otwartość, komunikatywność, znajomość narzędzi trenerskich i procesu projektowego. Rolę
tę może pełnić lider procesu. Może
to też być osoba z zewnątrz.

Cechy: Osoba na stanowisku dyrektorskim lub kierowniczym.
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Analiza danych zastanych
Tematyka wyzwania:
Obszar tematyczny:

Inspirujące przykłady rozwiązań:
Co to jest?

Dlaczego jest inspirujące?

Ważne czynniki, które powinniśmy wziąć pod uwagę podczas projektowania:

Co chcemy pogłębić podczas badań jakościowych? Czego jeszcze musimy się dowiedzieć?

Grupa docelowa:
Kim są nasi odbiorcy?

Co o nich wiemy na podstawie badań ilościowych?

Co chcemy pogłębić podczas badań jakościowych? Czego jeszcze musimy się dowiedzieć?
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Karta planowania badań
Wyzwanie:

Z kim i kiedy porozmawiacie? Gdzie możecie spotkać te osoby?
Pamiętajcie o użytkownikach typowych i skrajnych oraz o ekspertach.

O co zapytacie?

Wypiszcie tematy rozmowy oraz przykładowe pytania otwierające i pogłębiające.

Gdzie i kiedy przeprowadzicie obserwacje?
Jakie miejsca mogą dostarczyć inspiracji?
Gdzie ludzie napotykają podobne przeszkody albo uczestniczą w podobnych aktywnościach?

Gdzie i kiedy przeprowadzicie obserwacje uczestniczące?
Jakie miejsca mogą dostarczyć inspiracji?
Gdzie ludzie napotykają podobne przeszkody albo uczestniczą w podobnych aktywnościach?

Jak się podzielicie rolami?
Kto będzie prowadził wywiad, a kto notował? Kto przeprowadzi obserwacje?
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Persona i mapa empatii
Imię i nazwisko:
Wiek:

Miejsce zamieszkania:

Wykształcenie, praca:
Rodzina:
Pasje, zainteresowania, umiejętności:
Cechy osobowości:
Wartości i przekonania:

Motto lub ulubiony cytat:

Potrzeby:
Bolączki:

Co MYŚLI i CZUJE?

Co WIDZI?

Co SŁYSZY?

Co MÓWI i ROBI?
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Metoda 6-3-5
POMYSŁ 1

POMYSŁ 2

POMYSŁ 3

OSOBA 1

OSOBA 2

OSOBA 3

OSOBA 4

OSOBA 5

OSOBA 6
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Karta rozwoju pomysłu
Nazwa pomysłu:

Dla kogo:

Na czym polega pomysł? Sześć konkretów:

Co może nie zadziałać?

Jak można to sprawdzić?

Co będzie pierwszym prototypem?

Jak można zapewnić zasoby na realizację pomysłu?
(finansowe, sprzętowe, lokalowe itp.)
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