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Podnieś swoje kompetencje nowoczesnego lidera!
Uzyskaj certyﬁkat Moderatora Design Thinking!
Dla kogo:
:
liderów projektu - project managerów, product ownerów
liderów i managerów zespołów
konsultantów biznesowych
pracowników działów
○ marketingu
○ sprzedaży
○ HR
○ rozwoju
○ UX,
● trenerów
● pracowników administracji publicznej i sektora edukacyjnego

●
●
●
●

Co to jest:
Kurs Moderatora Design Thinking to 3 dni praktycznego treningu
moderatora design thinking.
● Przećwiczysz moderowanie pracy zespołu na 10 kluczowych
elementach procesu.
● Otrzymasz konstruktywny feedback od doświadczonych
prowadzących.
● Nauczysz się wspierać kreatywność w twoim środowisku pracy

Dlaczego warto się zapisać na Kurs Moderatora
Design Thinking ?

Co zyskasz?
• kompetencje do prowadzenia warsztatów i procesów metodą
DT
• konkretne, sprawdzone w Polsce narzędzia dla
przeprowadzenia każdego z etapów procesu DT
• komplet materiałów, w tym gotowe scenariusze warsztatów
(4- i 7-godzinnego)

Co zyska Twój pracodawca?

• pierwszy w Polsce DT Starter; pakiet do samodzielnego
przeprowadzenia procesu metodą DT

• inspiratora zmian w ﬁrmie

• certyﬁkat wydany przez Design Thinking Institute

• moderatora procesów i projektów opartych na skutecznej
metodzie design thinking

• 1h konsultacji z naszym strategiem po kursie

• przygotowanego lidera zespołu projektowego
• skracanie procesów decyzyjnych w Twoim zespole
• Twoje przygotowanie do prezentowania pomysłów
• wzrost Twojej pewności kreatywnej
• konkretne narzędzia do poprawy skuteczności komunikacji i
dawania konstruktywnego feedbacku

• dostęp do pakietu case study’s i prezentacji
• możliwość dołączenia do grupy absolwentów_tek Kursu
Moderatora Design Thinking, przestrzeni w której
wymieniamy się interesującymi case study, dyskutujemy na
temat codziennej pracy moderatora, współpracujemy i
wspieramy się
• możliwość dołączenia do DTI Dream Team i prowadzenia
warsztatów i kursów organizowanych przez Design Thinking
Institute
www.dt-institute.pl

Harmonogram kursu

Prework
Design Thinking Start
Dobre podstawy dla efektywnego treningu moderatora. Design
Thinking Start to autorski kurs on-line, w którym kładziemy nacisk
na najważniejsze aspekty procesu design thinking- etapy i
narzędzia. Wszystko po to, abyś podczas treningu mógł skupić się
na praktyce. To też przestrzeń do przygotowania pytań i Twoich
potrzeb do omówienia na kursie z doświadczonymi prowadzącymi.
W materiałach znajdziesz też bazę sprawdzonych narzędzi do
pracy z zespołem. Dostęp do kursu dostaniesz zaraz po wykupieniu
kursu, obejmuje on 2h materiału video i czas na pracę własną.

Dzień 2 - czwartek, 20.10.2022, godz. 9:00 - 16:00
Jak moglibyśmy…?
Drugiego dnia kursu będziemy kontynuować praktykę
moderatorską w obszarach:
6. Jak pomóc zespołowi wybrać insighty i zdeﬁniować inspirujące
klastry potrzeb?
7. Jak przejść od klastrów potrzeb do deﬁnicji efektywnych
wyzwań projektowych? Jak na tym etapie uwzględniać cele
projektu?
8. Jak moderator może wspomóc pracę zespołu na etapie
generowania pomysłów? Jak dobrać techniki kreatywne do
tematu projektu?

Dzień 1 - środa, 19.10.2022, godz. 9:00 - 16:00
Ucz się od ludzi!
Podczas pierwszego dnia kursu w praktyczny sposób
przećwiczymy
1. Jak budować zrozumienie problemu w zespole i z klientem
2. Jak dobierać efektywny zespół projektowy
3. Kogo badać zgodnie z wytycznymi metody na etapie empatii
4. Jak przygotować wartościowy scenariusz badań
5. Jak przeprowadzać empatyczne wywiady w zespole

Dzień 3 - piątek , 21.10.2022, godz. 9:00 - 16:00
Sprawdzam!
Trzeciego dnia kursu przejdziemy do ćwiczeń z moderowania w
ostatnich obszarach procesu:
9. Jak przeprowadzić sprawną, zespołową selekcję pomysłów
pasujących do celów projektów?
10. Jak pomóc zespołowi rozwijać pomysły poprzez testowanie?
11. Jak opracować z zespołem wartościowe hipotezy badawczy?
12. Jak dodatkowymi sposobami angażować zespół do działania?
www.dt-institute.pl

Prowadząca - moderatorka z DTI

Sara Kapela
Projektuje procesy design thinking i facylituje warsztaty. Od 8 lat działa w
branży projektowania usług. Projektuje innowacyjne procesy dla klientów z
dziesiątek branż. Zarządza projektami strategicznymi i innowacyjnymi dla
klientów z biznesu i administracji publicznej.
Doświadczenie zdobywała realizując projekty m.in. dla: PwC, IKEA, Credit
Agricole, Orange, Otomoto, Black Red White, Roche, Vorwerk, Metlife, Tauron,
Swiss Krono, Sokołów.
Prowadziła warsztaty i była prelegentką na różnych wydarzeniach, m.in.: Gdynia
Design Days, Design Ways, Polishopa, IPMA Polska, Startup Day, Marketing in
Progress.

Rozpocznij przygodę z Design Thinking

wybierz termin
kursu

zapisz się przez
naszą stronę

opłać kurs
samodzielnie
lub skorzystaj
z doﬁnansowania

otrzymasz
fakturę

DZIAŁAJ Z
DESIGN
THINKING!

Cena - 3000 zł netto (+23% VAT) = 3690 zł brutto / 1 os.
Zapisy - poprzez naszą stronę dt-institute.pl
Doﬁnansowanie - otrzymaj nawet do 80% ceny Kursu Moderatora Design
Thinking zapytaj o więcej szczegółów lub dowiedz się więcej na naszej stronie
dt-institute.pl

www.dt-institute.pl

Potrzebujesz wsparcia?
Porozmawiajmy!

Czy mogę otrzymać fakturę proformę?
Czy Kurs Moderatora Design Thinking jest dla mnie?
Online czy Stacjonarnie?
Chcę zapisać na kurs cały mój zespół…
Z jakich doﬁnansowań mogę skorzystać?
A gdzie znajdę informację o … ?

Zapisy i pytania
U nas wszystkie pytania są mile widziane :)

Joanna Machyńska
jm@dt-institute.pl
tel. 798 805 436

Poznaj opinie naszych absolwentów

“Organizacja kursu zdalnego mile mnie zaskoczyła.
Przygotowanie merytoryczne dziewczyn, sposób i
czas prowadzenia zajęć, były wzorowe. Świetnym
pomysłem, było podzielenie spotkań gdzie omawiane
były poszczególne moduły od sesji Q&A poświęcone
modułom, to pozwoliło utrwalić lepiej materiał.
Polecam i czekam na kolejne kursy, chętnie
“Czas kursu, to był dla mnie czas odkrywania
skorzystam.”
zmian, odkrywania tego co nowe. Czas
Paweł - Ikea
zanurzenia w metodzie badań design thinking
“Doceniam bardzo ustrukturyzowaną
pod czujnym okiem świetnych i
formę szkolenia. Układ poszczególnych
doświadczonych prowadzących. Bardzo Wam
modułów
i praktyczny warsztat na
dziękuję, za wszystko to, co dzięki Wam się
koniec. “
nauczyłam. Za niezwykle wartościowy
Aneta - project managerka
feedback na każdym kroku procesu
badawczego. Po ukończeniu kursu, będę
bardzo tęskniła za naszymi spotkaniami.”
“Podobało mi się połączenie dynamizmu ze
spokojem prowadzących, budowanie zrozumienia,Katarzyna - przedstawicielka administracji
tłumaczenie zadań i precyzja. A także duża
“Byłem na wielu szkoleniach, kursach, warsztaty o
praktyczna wiedza prowadzących”
Justyna - właścicielka małego przedsiębiorstwa tematyce design thinking/ service design, ale ten jest
zdecydowanie najlepszy.”
Kamil - Volkswagen

Uczymy design thinking.
Lekko i praktycznie.

Design Thinking Institute jest od ponad 9 lat zarówno twórcą
programów, które pomagają ﬁrmom rozwijać nowe strategie,
jak i edukatorem z zakresu design thinking. Swoją
działalność opiera na budowaniu partnerskich relacji oraz
szerokiej ofercie warsztatowej.
Zajmujemy się zmianą strategiczną w ﬁrmach,
projektowaniem usług, wdrażaniem i zarządzaniem innowacją
i budowaniem efektywnych zespołów.
Mamy za sobą tysiące godzin warsztatowych, setki projektów
i dziesiątki zaprojektowanych autorskich procesów i narzędzi.
Jako pierwsi na rynku zaoferowaliśmy Kurs Moderatora
Design Thinking i od tego momentu intensywnie rozwijamy
DTX Program, aby odpowiedzieć na potrzeby organizacji,
które chcą pracować metodą design thinking.

Autorskie produkty Design Thinking Institute:
Kurs Moderatora Design Thinking 5 dni lub 5 tygodni
Certyﬁkujemy i rozwijamy sieć moderatorów design thinking
Design Thinking Start
Autorski kurs e-learningowy z podstaw metody design thinking
Projektowanie Procesu
Zaawansowany trening narzędziowy dla moderatorów
Design Thinking Jam
Praca nad konkretnym wyzwaniem klienta na jednodniowym warsztacie.
Nowy Ład
Kilkumiesięczny proces strategiczny dla przedsiębiorstw

www.dt-institute.pl

