
 

Warsztaty kreatywnego rozwiązywania 
problemów metodologią Design Thinking  

Temat: Work-Life Balance 
Termin: 27 sierpnia 2013 r. (wtorek), godz. 10:00-18:00 
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Budynek B, sala 114B 
 
Prowadzi: Iwona Gasińska-Mulczyńska, Design Thinking Poznań 

Organizatorzy:  
Fundacja Aktywności Lokalnej 
Stowarzyszenie Artystów Enter Art  
LUPA Pracownia Artystyczna  

 
Design Thinking 

Design Thinking to metodologia rozwiązywania problemów strategicznych przy użyciu metod do tej pory używanych przez branże 

kreatywne. To przełomowe podeście do biznesu, w którym nacisk kładziony jest na (współ)pracę z klientem, dzięki której tworzony 

jest optymalny produkt/usługa adekwatne do jego potrzeb i oczekiwań.  

Design Thinking to światowa zmiana podejścia do pracy, budująca zaangażowanie, kreatywność i tworzenie innowacji. Dzięki niej 

firmy na całym świecie nie tylko tworzą funkcjonalne produkty i dostosowują swoje usługi, ale przede wszystkim wyprzedzają 

oczekiwania klienta. Design Thinking uczy jak zaangażować klientów do współtworzenia atrakcyjnych usług i produktów firmy. 

Warsztaty 

Metodologia DT ma pięć wyraźnych etapów, od empatii, przez diagnozowanie potrzeb, kreatywne generowanie pomysłów  

po prototypowanie i testowanie. Podczas warsztatów uczestnicy będą pracować w czteroosobowych, interdyscyplinarnych grupach. 

Przejdziemy po kolei przez wszystkie etapy przy pomocy moderatorów poznając konkretne narzędzia, do zastosowania podczas 

naszej pracy jak i później w życiu czy pracy. 

Celem warsztatu będzie wypracowanie innowacyjnych usług/ produktów/ rozwiązań związanych z tematem konferencji Work 

Life Balance. Design Thinking to „działanie nie gadanie’, a że metody pochodzą z branży kreatywnej to będzie głośno  

i kolorowo, szalone pomysły będą inspirować racjonalne, introwertycy będą mogli się chwilę zastanowić w czasie gdy ekstrawertycy 

będą się przekrzykiwać.  

Liczymy na dobrą zabawę, choć wiemy, że firmy na całym świecie czerpią konkretne korzyści z wdrożenia tej metody pracy. 

Korporacje takie jak SAP, General Electric, T-Mobile czy BMW reorganizują swój sposób działania, by maksymalnie wykorzystać 

potencjał Design Thinking. Prestiżowe uczelnie biznesowe (Stanford, USA; Hasso Platner Institute, Niemcy; University of St. Gallen, 

Szwajcaria i inni) tworzą działy współpracy z biznesem, zwane „d.school”. 

Zapisy (tylko 20 miejsc): e-mail: dt@wlb.org.pl do końca dnia w czwartek, tj. 22 sierpnia br. 

Prosimy o krótkiego maila z trzema zdaniami na swój temat (zależy nam na interdyscyplinarności zespołów)  

mailto:dt@wlb.org.pl

