
používat základní designové postupy
popsat svůj návrh a zaznamenat myšlenku
druhého
ověřovat předpoklady
všímat si různých parametrů výrobku a uvědomit   
 si jejich vliv na cenu
aktivně hledat řešení problémů
přistupovat ke svému okolí jako k něčemu,          
 co může měnit
uvědomovat si rozdílné přístupy a potřeby         
 ve skupině
ocenit přínosy skupinové práce
popsat a prezentovat vlastní řešení
fotit a pracovat s Google fotkami
dohledávat informace
zpracovat výsledky šetření v tabulce

DÍTĚ PO AKTIVITĚ UMÍ:

METODICKÝ PŘÍSTUP:
Pro děti upravená technika Wallet Project je vstupem do HCD (Human
Centered Design) a do designového myšlení (Design Thinking). Při
designování často používaného předmětu si uvědomujeme rozdílnost potřeb
jednotlivců ve skupině, nutnost srozumitelně zaznamenat svůj návrh          
 a schopnost klást otázky a naslouchat.

Záměrně pro techniku volíme předměty, se kterými se děti setkávají denně
(peněženka, batoh, pouzdro, svačinový box), se kterými fyzicky manipulují  
 a které aktivně používají. Během jednoduché aktivity děti zjišťují,          
 že k předmětu přistupují s předpoklady, které jsou dané jejich zkušeností       
 a že potřeby a zkušenosti jiných jsou jiné. V této fázi je velmi důležitá
nehodnotící atmosféra při realizaci zadání.

Důležitým momentem je rovněž uvědomění si různých parametrů výrobků
včetně ceny a hodnoty lidské práce. Technika může velmi vhodně doplnit
výuku finanční gramotnosti jako startovací a velmi konkrétní aktivita. 

JAK PŘEMÝŠLÍ DESIGNÉŘI 
ZAMĚŘENÍ: designové myšlení
CÍLOVÁ SKUPINA: 1. stupeň ZŠ

ČASOVÁ DOTACE: 90 min

pro účastníky mobilní
telefon, počítač nebo tablet
(minimálně 1 zařízení na 2
děti) 
pracovní listy pro každého
účastníka (“Peněženková
výzva”) nebo papíry
velikosti A3 
pouzdro (výtvarné potřeby)
a pravítka 
pro lektora počítač,
projektor, flip chart

POMŮCKY: 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem aktivity je naučit se empaticky rozpoznat potřeby svého okolí,
rozlišovat mezi zadáním a poptávkou, nutnost testovat svoje          
 návrhy/prototypy a získávat zpětnou vazbu. Jde o vstupní aktivitu nejen
do designového myšlení, ale i ke smysluplnému zařazování digitálních
technologií. 

Podstatnou součástí aktivity je schopnost popsat            
 a zakreslit předmět a jeho parametry. K této dovednosti
vedeme děti trvale a opakovaně. Vhodné doplňování
nákresu texty, volba různých perspektiv a zdůrazňování
nutnosti popsat zejména funkčnost výrobku (tedy
například i vnitřní uspořádání předmětu) je nezbytnou
kompetencí pro zvládnutí realizace vlastních nebo
náročnějších skupinových projektů.

Technika vede děti přirozeně k poznání, že hlubším
doptáváním se, které směřuje nad rámec vizuální
stránky předmětu a vede ke skutečnému pochopení
používání jiným uživatelem, je nezbytné pro většinu rolí,
do kterých děti vstupují a vstupovat budou jak v
osobním, tak v pracovním životě. Tento aspekt aktivity
přispívá k rozvoji empatie, respektu a týmové
spolupráci.
Ukázky práce s dětmi a výsledky činnosti zde.
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https://photos.app.goo.gl/yeKC37KVbBNPMno4A


POPIS AKTIVITY: 
Jde o indoorovou aktivitu pro děti od 6 let - ideální uspořádání jsou 2 žáci u jednoho stolu. Celková
časová dotace jsou 2 vyučovací hodiny. Velmi podstatné je, aby měly děti vlastní, nezprostředkovanou
zkušenost s předmětem a aby se nestalo, že ve skupině některé děti zkušenost s předmětem nemají -
například volba mobilního telefonu či jiné elektroniky vhodná není. S menšími dětmi je vhodnější zvolit
pouzdro, protože s peněženkou ještě nemají tolik zkušeností.

Následně děti  vyzveme, aby svoji
peněženku nakreslily tak, aby ostatní
dokázali poznat, jak jejich peněženka
vypadá bez toho, aby ji opravdu
viděli.  

Poté děti rozdělíme do dvojic a vyzveme jednotlivé páry, ať vytvoří nákres ideální peněženky pro svůj
protějšek na zvláštní papír. Každé dítě má 10 minut na to, aby se svého protějšku důkladně vyptalo    
 na to, jak mu vyhovuje stávající výrobek a co a proč by rád změnil. 

V první fázi vyzveme všechny děti, aby si vytáhly peněženku (resp. batoh nebo pouzdro) nebo popsaly
takovou, jakou obvykle používají. 

Zjistíme, že máme každý jinou peněženku. Následně
si na projektoru nebo na počítači (samostatně           
 či ve skupinkách) vyhledáme různé typy peněženek    
a všímáme si různých parametrů - materiál,
uspořádání, cena, barevnost, velikost… Na různé
parametry upozorníme, ale prozatím je do hloubky
nerozebíráme.
10 - 20 min

Necháme děti jejich nákres upřesnit nebo případně naprosto nově překreslit. Děti, které jsou již hotové
mohou na vlastních nebo školních zařízeních dohledávat různé peněženky nebo najít právě tu svoji     
 a upřesnit cenu. Všechny obrázky vystavíme (přilepíme na zeď) a všímáme si stejných a rozdílných
parametrů v nákresech - nikoli výrobků samotných.
15 min

V této fázi je vhodné mít před sebou jak stávající peněženku protějšku, tak nákres původního
předmětu. Nejde o to překreslit nápad protějšku, ale vycházet z něj. Cílem je nákres upřesnit a doplnit
o detaily pomocí otázek. V některých případech se stávající a ideální předmět mohou lišit zcela
zásadně. 
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Vedeme je k tomu, aby se pokusily ztvárnit obrázkem
(ideálně barevným) a popisky základní parametry
jako je barva, velikost, uspořádání a případně i cena.
V této fázi neupřesňujeme, jak přesně má nákres
vypadat. Některé děti nakreslí předmět velmi
nedbale, nepřesně, jiné budou velmi detailní, budou
používat pravítko a měřit přesné parametry výrobků. 
15 min  



Kdy a jak protějšek peněženku používá
Jak se cítí při placení
Jak by se chtěl cítit při placení
Co mu nevyhovuje na stávající peněžence             
 a co naopak vyhovuje
Proč by chtěl novou nebo proč by nechtěl novou -
má k ní nějakou citovou vazbu?
Jak dlouho mu peněženka vydrží
Jaký materiál preferuje a proč 
kde a kam ji bude nosit

Doporučené otázky:

20 - 30 min

Následuje opět výstava nových návrhů a prezentace upřesnění a zlepšení (15 minut). Všímáme         
 si toho, jak moc se návrhy změnily. Proč je důležité se doptávat a co nám detailní pochopení potřeb
může přinést. Na tabuli napíšeme otázky, kterými se děti doptávaly svých protějšků (vhodné otázky
lze definovat i dopředu, ale přínosnější pro skupinu je vygenerovat 

Následně můžeme využít počítač (skupinově či samostatně)          
 a dohledat vhodný produkt, který je na trhu (20-40 minut). 
V této fázi si všímáme i ceny a diskutujeme s dětmi o parametrech,
které cenu určují. Při větší časové dotaci diskutujeme o hodnotě
lidské práce - rozdíl mezi masovou a ruční výrobou, o kvalitě       
 a původu materiálů.
20 - 40 min
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Při přípravě reálného zadání je vhodné využít digitální podobu Lean Canvas (zjednodušená verze
pro děti).
Vhodné je využít velikosti plátna v interaktivním nástroji Mural. Ten nabízí dobré možnosti                  i
při prioritizaci jednotlivých nápadů.
Aktivitu můžeme obohatit o práci s fotkami. Při delší časové dotaci je možné zařadit aktivitu            
 na tvorbu materiálu například v grafickém programu Canva - lze koncipovat například jako
infografiku, nákres nebo propagační leták.
Pro zaznamenání vhodných produktů cen a parametrů můžeme zařadit práci s tabulkami. Slouží jako
vhodná výchozí aktivita pro práci v tabulkách - filtrování, eventuelně kontingenční tabulky.             
 Při použití počítačů pro práci s tabulkami věnujeme čas připojení se do účtu GSuite (odhad 15
minut).

DIGITÁLNÍ KOMPETENCE:

Vedeme děti k tomu, aby kladly otázky “proč?” a pracovaly i s pocity a nezaměřovaly se pouze na
vizuální stránku předmětu. Je třeba zjistit, kdy a jak protějšek peněženku používá, jak se cítí při
placení, jak by se chtěl cítit při placení, co mu nevyhovuje na stávající peněžence, proč by chtěl
novou, jak dlouho mu peněženka vydrží, jaký materiál preferuje a proč… Vzájemnému doptávání
věnujeme dostatek času a pokud se někdo zadrhne, poradíme nové typy otázek. 
Děti se v rolích vymění. 

je na základě vlastního pochopení potřeby hlubších otázek). Součástí bloku je i reflexe vlastních
pocitů v obou rolích.
15 - 20 min
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Aktivitu lze realizovat koncentrovaně v rámci jednoho projektového bloku i po jednotlivých fázích
dlouhodobě s větším zapojením technologií nebo jednotlivých aspektů designérského procesu.

Při větší časové dotaci je možné doplnit o aktivitu “připrava zadání pro výrobce peněženky”, kde musí
žáci uplatnit svoje znalosti z geometrie, schopnost pregnantně popsat nápad, funkci a definovat
jednotlivé komponenty. Součástí zadání bude i přibližná kalkulace. V případě dlouhodobého projektu
je možné rozeslat skutečnou poptávku a srovnat ceny v tabulce.

Aktivitu je možné navázat na jiný produkt běžné potřeby - například batoh, hřeben, kořenky do
kuchyně, školní sešit, diář, pouzdro nebo třeba o školní lavici, ve které děti sedí.

Při simulaci reálného zadání nového produktu k prodeji lze zařadit větší množství respondentů
(zahrnuje přípravu formuláře nebo záznamového archu, zpracování výsledků šetření, pochopení
rozdílu mezi kvantitativním a kvalitativním šetřením) - v rámci této aktivity mohou děti peněženky či
batohy cizích lidí vyfotit a zaznamenat si, co jim na předmětu vyhovuje a co nikoliv - odpovídáme si
na otázku “lze vytvořit ideální peněženku pro všechny?

Vyvoláme diskusi na téma, kdo je zákazník a jaký je rozdíl mezi zákazníkem a uživatelem? Kdy
nejčastěji kupujeme peněženky a jaký je rozdíl, když kupujeme něco pro sebe a pro jiného?

Předmět nemusí zůstat pouze v rovině dvojrozměrné - je možné s využitím snadno dostupných
výtvarných potřeb (papírů, lepidel, lepicích pásek a pastelek) připravit 3D variantu - prototyp.

Aktivitu lze doplnit o exkurzi do provozu (ideálně ruční výroba) či doplnit o videa zachycující výrobu.

Vlastní peněženku může každý zpracovat samostatně a tajně - ostatní děti poté hádají, která komu patří
(eventuelně s doplňujícími otázkami).

Zkusíme navrhnout peněženku pro konkrétní osobu nejprve bez otázek (tipování, předpoklady,
projektování vlastních potřeb) a poté srovnáme s jeho návrhem ideální peněženky (lépe si tak
uvědomíme důležitost otázek).

V případě vytvoření prototypu a jeho popsání lze zařadit další fázi testování - dotazování se uživatelů
na to, jak jim vyhovují parametry výrobku nebo je nechat rozhodnout mezi dvěma či více verzemi
výrobku (opět lze využít pro další zpracování a vyhodnocení získaných dat).

Zkusíme navrhnout peněženku pro konkrétní osobu nejprve bez otázek (tipování, předpoklady,
projektování vlastních potřeb) a poté srovnáme s jeho návrhem ideální peněženky (lépe si tak
uvědomíme důležitost otázek).

Lze také zkusit na začátek aktivitu, kdy jeden z účastníků popíše svoji ideální peněženku nebo jiný
předmět s tím, že ji ostatní děti budou zaznamenávat na papír - na závěr porovnáme zaznamenané
peněženky a dopodrobna můžeme diskutovat o různých aspektech zaznamenání nápadu.
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Při této aktivitě je nutné nechat dostatečný prostor diskusím a vhodně je moderovat, vyhýbáme se
jakýmkoliv hodnocením a vedeme děti k uvědomění si toho, že rozdílnost potřeb je naprosto v
pořádku.

Pro pochopení podstaty designérského přístupu je vhodné opakovaně zařazovat různé varianty.


