
DESIGN IN ACTION
OBLIKOVALSKO MIŠLJENJE V PRAKSI



                                       

Oblikovalsko 
mišljenje v praksi

1. 
Razvijte 
veščine in 

trenirajte miselnost 
oblikovalskega 

mišljenja

2. 
Preizkusite 

teorijo na lastnem 
primeru in osvojite 

znanje skozi 
prakso.

3. 
Prenesite 

pridobljeno znanje 
in veščine 
na svoje 

delovno mesto.

Ob mentorstvu in podpori
 dveh strokovnjakinj.

↓

↓
↓



SPODBUJAMO 
USTVARJALNOST, 

IGRIVOST
IN POVEZOVANJE.

↓



Z udeležbo v programu boste:
→ osvojili osnovne principe 

oblikovalskega mišljenja in 
izkusili izbrane metode in orodja

→ aktivno vključili in povezali 
sodelavce različnih oddelkov in 
olajšali komunikacijo med njimi

→ spodbudili kulturo inoviranja v 
vašem podjetju

Verjamemo, da vas lahko navdušimo
za soočanje s spremembami, z drugačnim
načinom dela in spodbujanjem
kreativnega reševanja problemov, ki
vodijo do boljših odnosov in rešitev za
vaše kupce.



NABOR VSEBIN PROGRAMA

Modul 1
Spoznavanje in 
razumevanje uporabnikov

Opredelite, kdo so vaši kupci in 
uporabniki, ter poglobite 
razumevanje njihovih potreb in 
pričakovanj s pomočjo orodja 
persona.

Modul 2
Načrtovanje 
uporabniških izkušenj

Analizirajte uporabniško izkušnjo 
vašega produkta ali storitve ter 
identificirajte priložnosti za 
nadgradnjo z načrtovanjem 
zemljevida uporabniške poti.

Modul 3
Učinkovit in kreativni 
razvoj inovativnih idej

Preverite predpostavke in 
razvijajte svoje ideje s hitrim 
prototipiranjem, metodo za 
strukturiran in kreativen razvoj 
inovativnih idej.



PROCES PROGRAMA

Priprava (1. teden)
video klic

→ Spoznavanje z udeleženci

→ Vzpostavitev pričakovanj

→ Opredelitev individualnih izzivov

3 moduli (2. in 3. teden)
intenzivne delavnice

→ uporaba orodij in metode

→ individualno in skupinsko delo

→ učenje skozi delo

Spremljanje (4., 5., 6. in 7. teden)
e-pošta & video klic

→ podpora pri doseganju ciljev

→ svetovanje

→ širjenje znanja

Zaključek (8. teden)
video klic

→ pregled opravljenih aktivnosti

→ izmenjava izkušenj

→ refleksija



DATUMI NASLEDNJE IZVEDBE

Četrtek, 6. februar 2020 @ 18:00
Priprava 
video klic (skupinsko)

Torek, 11. februar 2020 @ 09:00 - 13:00
Modul 1
intenzivna delavnica (skupinsko)

Petek, 14. februar 2020 @ 09:00 - 13:00
Modul 2
intenzivna delavnica (skupinsko)

4 x 1 ura na teden  po zadnji delavnici
Mentorstvo
e-pošta, video klic (individualno)

Torek, 21. januar 2020 @ 09:00 - 13:00
Uvodno srečanje 
predstavitev & delavnica (skupinsko)

Sreda, 19. februar 2020 @ 09:00 - 13:00
Modul 3
intenzivna delavnica (skupinsko)

Individualno, po dogovoru
Svetovanje
video klic (individualno)

Po dogovoru s skupino
Zaključno srečanje
video klic (skupinsko)



CENA USPOSABLJANJA 
PRAVNE OSEBE

3 moduli

699,00 EUR  

V primeru, da se ne morete udeležiti vseh treh 
modulov se lahko prijavite na:

2 modula                               1 modul
449,00 EUR                      349,00 EUR 

Za drugega udeleženca iz iste organizacije 
prejmete 15% popust.

Cene so brez DDVja saj nismo davčni zavezanci.

IZPOLNI PRIJAVNICO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-jRzXrkoZ3M7Jx9ZsjVJVPTdXzFpKVwxkru0IzP2qMJ8zAw/viewform?usp=sf_link


CENA USPOSABLJANJA 
FIZIČNE OSEBE

3 moduli

449,00 EUR  

V primeru, da se ne morete udeležiti vseh treh 
modulov se lahko prijavite na:

2 modula                               1 modul
339,00 EUR                      249,00 EUR 

 

Cene so brez DDVja saj nismo davčni zavezanci.

IZPOLNI PRIJAVNICO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-jRzXrkoZ3M7Jx9ZsjVJVPTdXzFpKVwxkru0IzP2qMJ8zAw/viewform?usp=sf_link


IMATE ŠE VEDNO
POMISLEKE?

Prepričajte se sami na uvodni delavnici 
Design in action

Na uvodni delavnici boste lahko spoznali 
avtorici programa, dobili informacije o 
usposabljanju iz prve roke in na lastnem 
primeru (re)definirali ključni problem s 
katerim s sooča vaša organizacija ter s tem 
preizkusili oblikovalsko mišljenje v praksi.

Torek, 21. januar 2020 @ 09:00 - 13:00
Št. mest na delavnici: 16

PRIJAVA NA UVODNO DELAVNICO

https://www.gzs.si/o_gzs/Obrazec/Design-in-action


VESELI BOMO VAŠIH VPRAŠANJ
040 591 676 | ana.kyra@servis8.com

SERVIS8.COM

https://servis8.com/

