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Myślenie projektowe (ang. Design Thinking) 

to zorganizowany i zespołowy proces tworzenia 

innowacyjnych rozwiązań akcentujący 

empatyczne zrozumienie potrzeb i motywacji 

Użytkownika.



ETAPYMYŚLENIA PROJEKTOWEGO

ETAP 1: Wybór wyzwania projektowego

ETAP 2: Badanie Użytkownika 

ETAP 3: Redefiniowanie wyzwania projektowego

ETAP 4:Generowanie pomysłów

ETAP 5: Prototypowanie 

ETAP 6: Testowanie 

ETAP 7: Wdrożenie



ETAPYMYŚLENIA PROJEKTOWEGO

ETAP 1: Wybór wyzwania projektowego

Problemy rady pedagogicznej

Organizacja przestrzeni                                                       

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaszkoły/ klasy

Nowoczesne zajęcia edukacyjne



ETAPYMYŚLENIA PROJEKTOWEGO

ETAP 2: Badanie Użytkownika 

„Wejście w skórę ucznia”

Stworzenie persony      Opracowanie profili uczniów

Wyjście poza strefę komfortu 



ETAPYMYŚLENIA PROJEKTOWEGO

ETAP 3: Redefiniowanie wyzwania projektowego

Co się zmieniło?

Czy problem jest problemem?

Co mogę zrobić?



ETAPYMYŚLENIA PROJEKTOWEGO

ETAP 4:Generowanie pomysłów

kreatywność, Kr€@t¥wność,   K

R

E

A

TYWNOŚĆ 



ETAPYMYŚLENIA PROJEKTOWEGO

ETAP 5: Prototypowanie 

MODEL

Odegranie roli

REKLAMA/ PLAKAT

Przebudowa przestrzeni



ETAPYMYŚLENIA PROJEKTOWEGO

ETAP 6: Testowanie 

Gotowi?

Do startu….

POPRAWKI !!!!



ETAPYMYŚLENIA PROJEKTOWEGO

ETAP 7: Wdrożenie

Miłej zabawy 



Fajny patent, ale w edukacji?

• rozwiązywania konkretnego problemu wychowawczego 

(np.:  zrozumienie „trudnego ucznia”, wykluczenie 

jednego z uczniów przez resztę klasy),

• diagnozowania potrzeb ucznia,

• stworzenia oferty zajęć dodatkowych w oparciu o “profil 

ucznia”,

• stworzenia programu wychowawczego,

• przygotowania planu profilaktyki, 

• stworzenia atrakcyjnej dla kandydatów oferty szkoły. 

Tworząc wspólnie z innymi nauczycielami, bardziej 

identyfikujemy się z uczniem.



Budowanie edukacyjnej przestrzeni i infrastruktury 

w klasie czy szkole:

• w jaki sposób zaprojektować klasę, aby lepiej 

dopasować ją do potrzeb uczniów?

• Jak w standardowej klasie wdrożyć pozwalała 

stosować różne strategie nauczania? 

• W jaki sposób zaprojektować pokój 

nauczycielski, aby sprzyjał prowadzeniu 

konstruktywnych dyskusji?

• Czy na szkolnym korytarzu może stać kanapa?

• Szkolna biblioteka może być jak Empik?



Myślenie projektowe w pracy uczniów

- Kartkówka na smartfonie?

- Infografika zamiast notatki?

- Gra w Rozbiory Polski?

- Czy Antygona miała wybór?

Pozwól uczniom kreaować zajęcia !!!
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