Karol
PM i Research Manager
Specjalizuję się w badaniach produktowych i analizie rynku
wydawniczego, medialnego i edukacyjnego. W cyklu zarządzania
produktem angażuję się w cały proces koncepcyjny i badawczy – od
eksploracji rynku i potrzeb klientów, przez projektowanie produktów
oraz modeli biznesowych, aż do testów, warsztatów wdrożeniowych,
badań satysfakcji użytkowników oraz ewaluacji projektu.

Jarek
PM i UX Designer
Od ponad 10 lat specjalizuję się w tworzeniu produktów edukacyjnych.
Uczestniczę w całym cyklu powstawania produktu - od etapu szukania
pomysłu na produkt, poprzez opracowywanie jego koncepcji,
tworzenie i wypuszczenie na rynek, aż do dbania o rozwój produktu.
Wszystko to w duchu UCD.

1. Projekt - założenia
• Oferta materiałów edukacyjnych i kursów na rynku szkolnictwa zawodowego jest niewielka
i nieatrakcyjna.
• Brak alternatywy dla przestarzałych i nudnych podręczników.
• Brak alternatywy dla niedofinansowanych i nielicznych centrów kształcenia praktycznego.
• Filmy na YOUTUBE są ciekawe, ale brakuje im jakości, rzetelności i wiarygodności.
• Uczeń nie ma się do kogo zwrócić o pomoc – nauczyciele są zajęci i niechętni, rodzice
non-stop pracują, koledzy mają inne zainteresowania.
• Co roku naukę w szkołach zawodowych (szkoły branżowe, technika, szkoły i kursy rzemieślnicze oraz
policealne) rozpoczyna ok. 500 000 osób + domowi hobbyści.

Chcemy się dowiedzieć jak uczniowie i kursanci uczą się zawodu w 2019 r.
Czy w obecnym, skostniałym systemie edukacyjnym jest miejsce na pasję?
Mając pełny i jakościowy obraz środowiska edukacyjnego w którym obraca się uczeń,
chcemy przygotować testową (MVP) ofertę materiałów edukacyjnych dla szkół –
połączenie świata hobbistycznego z formalną edukacją.

2. Projekt – komponenty oraz harmonogram
1. Lipiec 2019
• 12 wywiadów IDI/UX z uczniami szkół zawodowych o specjalności mechanik samochodowy (szkoły branżowe
oraz technika):
o Swobodne wywiady eksplorujące i mapujące dotychczasowe doświadczenia uczniów w nauce zawodu.
o Badania UX prototypu cyfrowych materiałów edukacyjnych.

2. Sierpień
• 3 grupy FGI z nauczycielami mechaniki samochodowej:
o Rozpoznanie środowiska pracy nauczyciela oraz jego metod nauczania.
o Badania UX prototypu cyfrowych materiałów edukacyjnych.

3. Wrzesień
• Obserwacje lekcji oraz praktyk w 3 szkołach.
4. Październik
• Produkcja wersji MVP kursu.

Finalnym produktem będzie raport i dokumentacja z badań oraz wersja MVP
(produkcyjna) jednego modułu kursu (np. budowa silnika samochodowego).

3. Projekt – wycena
Rodzaj kosztu
Badania
rekrutacja i koordynacja uczniów do IDI
wynagrodzenie dla uczniów do IDI - karta upominkowa
rekrutacja i koordynacja nauczycieli do FGI
wynagrodzenie dla nauczycieli do FGI - voucher
wynajem sali do FGI
Produkcja kursu
Prace redakcyjne
Korekta tekstów
Najem warsztatu do nagrania materiałów video do kursu
Produkcja nagrań wideo - operator + sprzęt
Aktor
Makeup
Przygotowanie spójnej oprawy wizualnej wideo
Montaż
Przygotowanie i montaż screencastów do kursu
Nagrania lektorskie z aktorem
Ilustracje - stock
Infografiki interaktywne
Części samochodowe i narzędzia
Animacje oraz ilustrcje 3D - abonament https://savree.com/en/academia-plans/
Suma

jednostki cena jednostkowa Cena - netto
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200 zł
80 zł
200 zł
150 zł
400 zł

2 400 zł
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1 800 zł
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4 000 zł
500 zł
1 200 zł
4 800 zł
3 200 zł
200 zł
500 zł
1 500 zł
800 zł
1 600 zł
50 zł
600 zł
2 000 zł

4 000 zł
500 zł
1 200 zł
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3 200 zł
200 zł
500 zł
1 500 zł
800 zł
1 600 zł
50 zł
3 000 zł
2 000 zł

1

1 800 zł

1 800 zł
33 910 zł

4. Rynek – analiza PEST
1. Otoczenie polityczne P
• Ministerstwo Edukacji Narodowej traktuje rozwój szkolnictwa branżowego (zawodowego) priorytetowo, co
znajduje odzwierciedlenie w licznych zmianach prawa oświatowego, m.in. nowelizacja ustawy Prawo
oświatowe z dnia 22.11.2018.
• Zgodnie z zapisami ww. ustawy, dotychczasowy proces zatwierdzania i dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników do kształcenia w zawodach zostaje zlikwidowany.
• Ustawa zakłada dopuszczanie do użytku szkolnego materiałów edukacyjnych w postaci elektronicznej.

✔️ W praktyce oznacza to, że dyrektorzy i nauczyciele od roku szkolnego 2019/2020 będą mieli
dowolność w wyborze treści i formatu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego.
2. Otoczenie ekonomiczne E
• Projekt 500+
• Wyprawka 300+
• Wzrost płac w gospodarce.
• Nowa perspektywa finansowa UE/MEN – dofinasowanie szkolnictwa zawodowego.

✔️ W budżecie państwowym oraz domowym polskich rodzin jest coraz więcej środków na
edukację.

4. Rynek – analiza PEST
3. Otoczenie socjokulturowe S
• Ciągłej zmianie i ewolucji ulega styl życia Polaków, a także zwyczaje związane z edukacją - rośnie
znaczenie edukacji nieformalnej, pozaszkolnej. Youtube i inne social media weszły w rolę
nauczyciela i przewodnika. Powszechna stała się idea edukacji ustawicznej.
✔️ Edukacja zawodowa przestała kojarzyć się z obciachem i biedą. Posiadając swój „fach” młodzi
dorośli czują dumę i widzą szanse na usamodzielnienie się.
4. Otoczenie technologiczne T
✔️ Do 2022 roku 8 tys. polskich szkół ma być podłączonych do światłowodu w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

