
Szanowni Państwo,

w przysłym tygodniu, w dniach 5-6 marca, spotkamy się na warsztatach projektowych, związanych
z Państwa zaangażowaniem w projekt prowadzony przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Tematem warsztatów będzie zaprojektowanie procesu walidacji a podejdziemy do tego zagadnienia
wykorzystując metodę design thinking. Oznacza to, że spojrzymy na proces walidacji dwutorowo - z punk-
tu widzenia kandydata przystępującego do procesu oraz organizacji - i przez pryzmat potrzeb i możliwości 
tych dwóch stron procesu będziemy projektować optymalne rozwiązania.

Na dwudniowym warsztacie poznają Państwo założenia metody design thinking, następnie wspólnie okre-
ślimy jakie grupy kandydatów mogą przystępować do walidacji, zdefiniujemy ich potrzeby oraz oczekiwa-
nia  i na ich podstawie, zbudujemy propozycję wartości, dzięki której będzie łatwiej będzie komunikować 
korzyści z walidacji .

Część warsztatu poświęcimy na wspólne planowanie całej ścieżki walidacji, tak aby mogli Państwo efek-
tywnie pracować dalej nad szczegółami realizowanych działań.

Będą to dwa dni warsztatowej pracy, opartej także na Państwa wiedzy i doświadczeniu. W ich trakcie 
chcemy wypracować rozwiązania na potrzeby projektu realizowanego wspólnie z IBE, ale mamy także 
nadzieję, że wiedzę o tym jak budować proces projektowy, będą Państwo mogli wykorzystywać
w przyszłości, w codziennej pracy.

         Do zobaczenia

         Agnieszka Sikorska-Kwasieborska
         Izabela Strońska-Gurgul

         (prowadzące warsztaty)

Warszawa, 24.02.2019

Dzień 1 | 5 marca

8.30-9.00 | Kawa powitalna
9.00-10.30 | Metoda design thinking
10.30-10.45 | Przerwa kawowa
10.45 -11.30 | Mapowanie interesariuszy 
11.30 - 12.30 | Persony dla interesariuszy projektu
12.30-13.00 | Lunch
13.10-14.10 | Analiza potrzeb kandydatów
          i propozycja wartości 
14.40-16.00 | Cechy procesu walidacji z perspektywy 
          możliwości i potrzeb kandydatów
   

Dzień 2 | 6 marca

8.30-9.00 | Kawa powitalna
9.00-10.30 | Ścieżka użytkownika w procesie walidacji
10.30-10.45 | Przerwa kawowa
10.45 -12.30 | Ścieżka użytkownika - rozwiązania  
           organizacyjne po stronie instytucji
12.30-13.10 | Lunch
13.10-14.20 | Rozwiązania w obszarze informowania 
          kandydatów o przebiegu procesu walidacji
14.40-16.00 | Wyzwania związane z zapewnianiem jakości

Program warsztatu | 5-6 marca 2019

Lokalizacja warsztatów
Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58 | ul. Ogrodowa 58, Warszawa | sala MALAGA


