Wykaz działań upowszechniających
Projekt DiamonDT

Organizacja

Data

Rodzaj działania (np. email, newsletter, artykuł,
informacja na stronie,
itp..)

PŁ, UTP,
UVIGO, UiT

2.11.20154.11.2015

Konferencja krajowa
(polska) Międzynarodowe Forum
DT w Europie

UVIGO

09.11.2015

Artykuł prasowy

PŁ

12.2015

artykuł

UVIGO

22.01.2015

Artykuł prasowy

UTP

22.02.2016

Prezentacja na
seminarium Wydziału
Zarządzania UTP

Opis działania

Uroczyste rozpoczęcie projektu o akronimie DiamonDT
wraz z konferencją prasową. Przedstawienie: członków
konsorcjum, celu projektu, zadań i wydarzeń
realizowanych w trakcie 2 lat trwania projektu.
Zapoznanie z metodologią DT

Gazeta uniwersytecka:
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task
=view&id=10560&Itemid=39
Życie Uczelnii PŁ na temat: "Międzynarodowe Forum
Design Thinking" http://www.slideshare.net/PolitechnikaLodzka/ycieuczelni-134
Gazeta uniwersytecka:
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task
=view&id=10856&Itemid=2
Przedstawienie: celu projektu, zadań i wydarzeń
realizowanych w trakcie 2 lat trwania projektu
oakronimieDiamonDT. Zapoznanie zmetodologią DT,
podsumowanie intensywnego szkolenia dla mentorów Masterclass in Tromso (C1) wymiana doświadczeń z
wykładowcami Wydziału Zarządzania

Grupa odbiorców

Efekty

Zwiększenie świadomości
społeczności akademickiej oraz
Przedstawiciele władz
lokalnej w zakresie metodologii DT,
uczelni (PŁ, UTP, UVIGO),
projektu DiamonDT oraz uczelni
społeczność akademicka
wchodzących w skład konsorcjum,
(wykładowcy studenci),
nawiązanie współpracy z władzami
przedstawiciele władz
miasta Łodzi ramach kooperacji przy
miasta
organizacji Narodowej Akademii
Dobrych Praktyk
Społeczność lokalna,
społeczność akademicka

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT

Społeczność lokalna,
społeczność akademicka

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT

Społeczność lokalna,
społeczność akademicka

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT

Społeczność akademicka
(wykładowcy, studenci)

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT, zwiększone
zainteresowanie wykładowców
rozpoczęciem roli mentora DT,
Zwiększone zainteresowanie
studentów udziałem w Narodowej
Akademii Dobrych Praktyk

UTP

01.03.2016

Spotkanie z
przedstawicielami firm

Spotkanie z przedstawicielami firm zainteresowanych
współpracą związaną z rozwiązaniem problemu zgodnie
z metodologią DT w ramach zajęć prowadzonych na
UTP.

Osoby zainteresowane
kreatywnymi sposobami
rozwiązywania problemów

Zwiększenie świadomości o
projekcie DiamonDT

Społeczność lokalna,
społeczność akademicka

Zwiększenie świadomości w zakresie
metodologii DT, projektu DiamonDT

UTP

15.03.2016

Artykuł na blogu

Opis projektu o akronimie DiamonDT oraz
podsumowanie doświadczeń zdobytych w trakcie
intensywnego szkolenia dla mentorów - Masterclass in
Tromso (C1):
http://designthinking.innpoland.pl/125613,2-diamentowewyzwanie-czyli-design-thinking-w-dydaktyce

PŁ

03.2016

artykuł

Życie Uczelnii PŁ na temat: "Design Thinking w
arktycznym klimacie" https://issuu.com/zycieuczelnipl/docs/zycie_uczelni_135

PŁ

22.05-23.05.2016

PŁ, UTP, UiT 22.06-23.06.2016

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT, możliwość nawiązania
współpracy z firmami, umożliwienie
studentom w ramach zajęć opartych
o metodologię DT podjęcia próby
rozwiązania prawdziwego problemu
biznesowego.

Przedstawiciele firm
zainteresowanych nowymi
sposobami rozwiązywania
problemów, społeczność
akademicka (studenci)

Festiwal Myślenia
Projektowego - Łódzkie
2016 - warsztaty

Przeprowadzenie zajęć opartych o metodologię DT dla
osób z całej Polski

Konferencja
międzynarodowa Polishopa 2016

Prezentacja zatytułowana: "DiamonDT – Wyzwania dla
nauczycieli, studentów oraz Europejskiego systemu
edukacji, zaprezentowanie dotychczasowych wyników
projektu oakronimie DiamonDT: prowadzenie
przedmiotu opartego o DT w ramach pierwszego stopnia
studiów na PŁ i UTP (zgodnie ze schematem przyjętym
wspólnie przez członków konsorcjum i wspólnie
przygotowanych kart pracy), podsumowanie
intensywnego kursu dla mentorów - Masterclass at
Tromso (C1), podsumowanie i omówienie prac
związanych z przygotowaniem materiałów do
prowadznia zajęć w trakcie semestru, zajęć
warsztatowych i materiałów dla prowadzących (O1, O4,
O5)

Zwiększenie świadomości w zakresie
metodologii DT, projektu DiamonDT,
Społeczność lokalna (Łódź), możliwość testowania materiałów
osoby zainteresowane
przygotowanych w trakcie trwania
nowoczesnymi sposobami
projektu (O1, O4, O5).
rozwiązywania problemów
Nawiązywanie współpracy z
władzami miasta Łodzi oraz
Urzędem Marszałkowskim

Przedstawiciele firm,
uczelni, władz
samorzadowych z Polski,
Osoby zaangażowane w
rozwój DT z całego świata

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT, nawiązanie współpracy z
firmą RAINBOW TOURS oraz
władzami miasta Łodzi ramach
kooperacji przy organizacji
Narodowej Akademii Dobrych
Praktyk

PŁ

27.06.2016

Warsztaty DT dla
studentów z zagranicy

Warsztaty DT prowadzone po angielsku dla studentów z
Ukrainy i Rosji

Studenci zagraniczni

PŁ

30.06-02.07.2016

konferencja prodziekanów
PŁ w Smardzewicach

Wystąpienie na temat działań związanych z Design
Thinking w ramach projektu DiamonDT

Społeczność akademicka
(władze uczelni)

PŁ

06.2016

plakaty

Plakaty rozpowszechnione na terenie PŁ informujące o
projekcie DiamonDt i planowanej Akademii Dobrych
Praktyk

Społeczność akademicka

PŁ

1.07.2016

Warsztaty DT dla
studentów z zagranicy

Warsztaty DT prowadzone po angielsku dla studentów z
Ukrainy i Rosji

Studenci zagraniczni

PŁ

4.07-8.07.2016

Profesjonalne szkolenie
wybranej kadry
akademickiej

Przeprowadzenie warsztatów dla 20 wykładowców z
wykorzystaniem opracowanych materiałów (O1).
Zaprezentowanie i omówienie materiałów
opracowywanych w trakcie trwania projektu (O1, O4,
O5)

Społeczność akademicka
(wykładowcy)

UTP

05.07.2016

Warsztaty dla
producentów gier wideo

Prezentacja projektu o akronimie DiamonDT oraz
metodologii DT w ramach STARTIFY7 Katowice
Entrepreneurship Academy of Video Games

Przedstawiciele firm
zainteresowanych nowymi
sposobami rozwiązywania
problemów

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT, propagowanie zajęć z
metodyką DT wśród studentów
spoza uczelni będącyh członkami
konsorcjum, wśród możliwość
testowania materiałów
przygotowanych w trakcie trwania
projektu (O1, O5)
Zwiększenie świadomości
społeczności akademickiej w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT
Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT i projektu
DiamonDT, zwiększone
zainteresowanie udziałem w
wydarzeniach projektu DiamonDT
Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT, propagowanie zajęć z
metodyką DT wśród studentów
spoza uczelni będącyh członkami
konsorcjum, możliwość testowania
materiałów przygotowanych w
trakcie trwania projektu (O1, O5)
Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT. Zwiększenie
zainteresowania materiałami
opracowywanymi w ramach projektu
(O1, O4, O5), zapytania o możliwość
przeprowadzenia dodatkowych
szkoleń dla większej ilości
wykładowców.
Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT poprzez wypracowanie
idei mobilnej aplikacji, możliwość
testowania materiałów
przygotowanych w trakcie trwania
projektu (O1, O4).

UVIGO

07.07-08.07.2016

Narodowy Kongres INRED 2016 (Hiszpania)

PŁ, UTP,
UVIGO,
TROMSO

29.08-20.09.2016

Narodowa Akademia
Dobrych Praktyk

PŁ

05.09.2016

Inauguracja Akademii
Dobrych Praktyk

PŁ

05.09.2016

informacja na portalu
internetowym

PŁ

05.09.2016

artykuł prasowy

PŁ

5.09.2016

materiał telewizyjny

PŁ

06.09.2016

informacja na portalu
internetowym

Przygotowanie artykułu prezentacji oraz dwóch plakatów
w ramach Hiszpańskiego Kongresu w tematyce
Innowacji w Edukacji oraz Uczenia Opartego na
Współpracy

Wykładowcy, badacze,
nauczyciele zajmujący się
innowacjami w edukacji.

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT

Zwiększenie świadomości w
Społeczność lokalna (w
zakresie metodologii DT i projektu
każdym kraju),
Poprowadzenie zajęć warsztatowych uczących metodyki
DiamonDT, pokazanie
Przedstawiciele firm
DT oraz projektu realizowanego w ramach metodyki DT
przedstawicielom lokalnych władz
potencjalnie zainteresowanie
dla 24 studentów z każdej z uczelni partnerskich na
i/lub biznesu oraz innym
metodologią DT,
podstawie opracowanych materiałów (O5).
organizacjom biorącym udział w
społeczność akademicka
projekcie nowego sposobu pracy nad
(studenci)
innowacyjnymi rozwiązaniami
Zwiększenie świadomości
Uroczyste rozpoczęcie Akademii Dobrych praktyk oraz
Przedstawiciele władz
społeczności akademickiej oraz
konferencja prasowa w EC1 wraz z władzami lokalnymi
miasta, uczelni (PŁ),
lokalnej w zakresie metodologii DT,
miasta i uczelni przedstawienie założeńi celów projektu
społeczność akademicka
projektu DiamonDT, nazwiązanie
oraz przedstawienie tematu studentom.
(wykładowcy studenci),
współpracy z władzami miasta.
Artykuł prasowy na portalu internetowym Twoje
Miasto.pl na temat trwającej Akademii Dobrych Praktyk
Zwiększenie świadomości w
w ramach projektu DiamonDt na temat: "Akademia
Społeczność lokalna
zakresie metodologii DT, projektu
Dobrych Praktyk" - http://lodz.twojeDiamonDT
miasto.pl/Artykuly/View/67269/akademia-dobrychpraktyk
Artykuł prasowy w portalu samorządowym na temat
trwającej Akademii Dobrych Praktyk w ramach projektu
DiamonDt na temat: "Studenci opracują strategię
Zwiększenie świadomości w
zwiększenia atrakcyjności turystycznej Łodzi" Społeczność lokalna
zakresie metodologii DT, projektu
http://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzeniaDiamonDT
lokalne/studenci-opracuja-strategie-zwiekszeniaatrakcyjnosci-turystycznej-lodzi,84039.html
Materiał telewizyjny w TV TOYA na temat trwającej
Zwiększenie świadomości w
Akademii dobrych praktyk w ramach projektu DiamonDT
Społeczność lokalna
zakresie metodologii DT, projektu
- http://tvtoya.pl/news/show/14180
DiamonDT
Artykuł prasowy na portalu internetowym Młodzi w Łodzi
na temat trwającej Akademii Dobrych Praktyk w ramach
projektu DiamonDt na temat: "Studenci opracują
strategię zwiększenia atrakcyjności turystycznej Łodzi" https://mlodziwlodzi.pl/studenci-opracuja-strategiezwiekszenia-atrakcyjnosci-turystycznej-lodzi/

Społeczność lokalna

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT

PŁ

12.09.2016

PŁ

05.09.201612.09.2016

PŁ

05.09.201612.09.2016

PŁ

12.09.2016

PŁ

19.09.201620.09.2016

UVIGO

26.09.2016

UVIGO

30.09.2016

Materiał radiowy w Radio Łódź na temat trwającej
Akademii Dobrych Praktyk w ramach projektu DiamonDt
na temat: "Jak zwiększyć liczbę turystów w Łodzi?
przekaz radiowy
Spojrzenie studentów Politechniki Łódzkiej" https://www.radiolodz.pl/posts/28329-jak-zwiekszycliczbe-turystow-w-lodzi-spojrzenie-uczniow-politechnikilodzkiej
Przedstawienie informacji w mediach
Informacja w mediach
społecznościowych (FB)- profilu Centrum Informacji
społecznościowych (FB) Turystycznej informacji o Akademii Dobrych Praktych w
ramach projektu DiamonDT
Przedstawienie informacji w mediach
Informacja w mediach
społecznościowych (FB)- profilu Polkiej Izby
społecznościowych (FB) Turystycznejinformacji o Akademii Dobrych Praktych w
ramach projektu DiamonDT

Społeczność lokalna

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT

Społeczność lokalna

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT

Społeczność lokalna

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT

Zwiększenie świadomości
Uroczyste zakończenie Akademii Dobrych Praktyk oraz
Przedstawiciele władz
społeczności akademickiej oraz
Podsumowanie Akademii
konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Łodzi wraz z
miasta, uczelni (PŁ),
lokalnej w zakresie metodologii DT,
Dobrych Praktyk
władzami lokalnymi miasta oraz Uczelni, podsumowanie społeczność akademicka
projektu DiamonDT, nazwiązanie
prac studentów, wręczenie nagród
(wykładowcy studenci),
współpracy z władzami miasta.
Zaprezentowanie dotychczasowych wyników projektu o
akronimie DiamonDT: prowadzenie przedmiotu
opartego o DT w ramach pierwszego stopnia studiów na
PŁ i UTP (zgodnie z zchematem przyjętym wspólnie
przez członków konsorcjum i wspólnie przygotowanych
kart pracy), podsumowanie intensywnego kursu dla
mentorów - Masterclass at Tromso (C1), podsumowanie Społeczność akademicka
Konferencja
i omówienie prac związanych z przygotowaniem
(wykładowcy), reprezentanci
Zwiększenie świadomości w
międzynarodowa - ECIU
materiałów do prowadznia zajęć w trakcie semestru,
europejskich uniwersytetów zakresie metodologii DT i projektu
Masterclass 2016
zajęć warsztatowych i materiałów dla prowadzących
wspierających kreatywne
DiamonDT
(O1, O4, O5). Dyskusje panelowe na temat szkoleń dla
formy kształcenia (ECIU)
wykładowców (C1, C2), opinii studentów bioracych
udział w zajęciach DT w trakcie semestru oraz
Narodowej Akademii Dobrych Praktyk, podsumowanie
wyników-rozwiązań wypracowanych przez grupy
projektowe w ramach Narodowej Akademii Dobrych
Praktyk (C3).
Gazeta uniwersytecka:
Zwiększenie świadomości w
Społeczność lokalna,
Artykuł prasowy
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task
zakresie metodologii DT, projektu
społeczność akademicka
=view&id=11805&Itemid=43
DiamonDT
Gazeta uniwersytecka:
Zwiększenie świadomości w
Społeczność lokalna,
Artykuł prasowy
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task
zakresie metodologii DT, projektu
społeczność akademicka
=view&id=11832&Itemid=39
DiamonDT

UVIGO

06.10.2016

Artykuł prasowy

PŁ

10.2016

artykuł

PŁ, UTP, UiT

PŁ

30.08.201614.09.206

03.01.201730.06.2017

Media społecznościowe
(instagram)

Zajęcia warsztatowe

Artykuł w dwóch galicyjskich gazetach (La Región i
Atlántico) na stronah poświęconych życiu uczelni:
http://duvi.uvigo.es/images/stories/quiosco/universitas06
1016.pdf
Życie Uczelni PŁ na temat " Nagroda za edukację z
Design Thinking" https://issuu.com/zycieuczelnipl/docs/__u_137

Fotorelacje oraz posty dokumentujące działalność
podczas przeprowadzenia Akademii Dobrych Praktyk

Zajęcia warsztatowe oparte o metodologię Design
Thinking prowadzone dla licealistów

Społeczność lokalna

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT

Społeczność lokalna,
społeczność akademicka

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT

Społeczność lokalna,
społeczność akademicka
(studenci i wykładowcy),
firmy i instytucje
zainteresowane kreatywnymi
sposobami rozwiązywania
problemów

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT i projektu
DiamonDT, Zwiększone
zainteresowanie udziałem w
wydarzeniach projektu DiamonDT

Zwiększenie świadomości w zakresie
metodologii Design Thinking,
projektu DiamonDT,
rozpropagowanie zajęć z Metodyką
DT wśród uczniów szkół
Uczniowie i nauczyciele
ponadgimnazjalnych- przyszłych
szkół ponadgimnazjalnych studentów, propagowanie kierunków
na których prowadzone są zajęcia
wykorzystujące metodologię Design
Thinking, weryfikacja użyteczności
materiałów opracowanych w trakcie
realizacji projektu, (O1,O4,O5)

PŁ, UTP

01.02.201731.03.2017

Plakat

Plakat informacyjny dotyczący Międzynarodowej
Wymiany Dobrych Praktyk DT

Studenci UTP

PŁ, UTP

23.02.201724.02.2017

Udział w DT Camp 2017

Planowanie działań promujących Design Thinking,
ustalenie strategii działań w ramach DT Week 2017

społeczność pracująca z
Design Thinking w Polsce

Zwiększenie świadomości w zakresie
projektu DiamonDT, Zwiększenie u
studentów zrozumienia korzyśći
płynących z udziału w
Międzynarodowej Wymianie Dobrych
Praktyk DT
Zwiększenie świadomości o
projekcie DiamonDT, oraz
podejmowanych działaniach szczególnie konferencji końcowej
(E1), upowszechnianie rezultatów
pracy w ramach O1, O2, O3, O4,
O5, O6

PŁ

UTP

UVIGO

PŁ

PŁ

UVIGO

Pomoc w organizacji zajęć warsztatowych oraz prelekcji
w ramach "Dnia otwartego tylko dla dziewczyn"
organizowanego przez PŁ

Zwiększenie świadomości w zakresie
metodologii Design Thinking,
projektu DiamonDT, podsumowanie
wyników uzyskanych w ramach
Narodowej Akademii Dobrych
Praktyk (C3), rozpropagowanie zajęć
prowadzonych zgodnie z
metodologią Design Thinking (O1O4)

2017-03-30

Udział w akcji Dziewczyny
na Politechniki

2017-04-24

Wystąpienie na
konferencjikrajowej - XIV
Kongres Polskiego
Stowarzyszenia
Zarządzania Wiedzą

Podsumowa nie wypracowanych osiągnieć projektu
DiamonDT, dyskusja na temat wspołpracy
międzynarodowej

Wymiana doświadczeń w zakresie
Uczestnicy Konferencji współpracy międzynarodowej, ocena
przedstawiciele
wypracowanych w ramach projektu
spoełeczności akademickie
materiałów przez członków
z Polski
konferencji,upowszechnianie O1,
O4, O5

Kurs

20-godzinny kurs doszkalający dla wykładowców w
zakresie innowacyjnej dydaktyki: "Design Thinking as a
teaching methodology".

Zwięszenie swiadomości w zakresie
stosowania metodologi DT wkursach
Społeczność akademickaopartych na PBL, upowszechnie
wykładowcy
materiałów szkoleniowych, kart pracy
itd.

18.04.2017 03.05.2017

8-14.05.2017

2017-05-12

05.06.2017 14.06.2017

Warszaty w ramach DT
Week 2017

Prelekcja na konferencji
krajowej Creative Vibes

Zajęcia warsztatowe

Warsztaty obejmujące przejście przez proces DT

Podsumowanie dotychczasowych osiągnięc projektu
DiamonDT

"Practical workhsop on Design Thinking"

Kandydatki na studia,
studenci PŁ

Kadra zarzadzająca PŁ,
studenci

Zwiększenie świadomości o Design
Thinking, projekcie DiamonDT,
wydarzeniach realizowanych w
ramach projektu DiamonDT,
podniesienie umiejętności studentów
w zakresie umiejętności miękkich,
rozpropagowanie wykorzystania kart
pracy opracowanych w ramach O1

Wymiana doświadczeń w zakresie
Przedstawiciele
stosowanie metodologii DT w
społeczności akademickiej z
procesie edukacyjnym oraz
Polski, firmy potencjalnie
stosowanych w tym celu narzedzi
zainteresowane metodologią
wspomagających, upowszechnianie
DT, firmy i organizacje
O1, O4, O5 oraz wyników
działające w zakresie
uzyskanych po C1, C2, C3,
przemysłu kreatywnego
promocja konferencji końcowej (E1)

Społeczność lokalna

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT, projektu
DiamonDT, upowszechnie
materiałów szkoleniowych, kart pracy
itd.

UVIGO

PŁ, UTP,
UVIGO,
TROMSO

PŁ

PŁ, UTP, UiT,
UVIGO

PŁ

PŁ, UTP, UiT

2017-06-15

Konferencja
międzynarodowa CINDU2017

Prezentacja w trakcie konferencji zagadnienia
związanego z wykorzystaniem metodologii Design
Thinking do zajęć opartych o PBL

16.06-22.06 2017

Międzynarodowa
Wymiana Dobrych
Praktyk DT

Poprowadzenie projektu realizowanego w ramach
metodyki DT dla studentów z każdej z uczelni
partnerskich na podstawie opracowanych materiałów
(O5)

2017-07-01

06.10.201707.10.2017

17.10,2017

2.11.201531.10.2017

Zajęcia warsztatowe

Konferencja kończąca
(E1)

Przeprowadzenie warsztatwów dla kadry akademickiej
PŁ

Organizacja konferencji EDU-BUS 2017 Education to
Business - Creative Highway to Development, oraz
Creative Night 2017

Spotkanie wprowadzające
dla beneficjentów
Prezentacja projektu DiamonDT i wypracowanych w
partnerstw strategicznych jego trakcie osiągnięć jako przykładu dla beneficjentów
na rzecz szkolnictwa
programu Erasmus+ z Polski
wyższego

Media społecznościowe
(facebook)

Wymiana doświadczeń w zakresie
stosowanie metodologii DT dla
studentów studiów pierwszego
stopnia.
Zwiększenie świadomości w
Społeczność lokalna (w
zakresie metodologii DT i projektu
Vigo), Przedstawiciele firm
DiamonDT, pokazanie
potencjalnie zainteresowanie przedstawicielom lokalnych władz
metodologią DT,
i/lub biznesu oraz innym
społeczność akademicka
organizacjom biorącym udział w
(studenci)
projekcie nowego sposobu pracy nad
innowacyjnymi rozwiązaniami
Międzynarodowa
społeczność akademicka

Społeczność akademicka
PŁ (wykładowcy)

Zachęcenie do wypróbowania swoich
predyspozycji jako mentora DT,
zaznajomienie kadry akademickiej z
metodologią DT oraz materiałami
opracowanymi w trakcie realizacji
projektu DiamonDT (O1-O8)

Upowszechnienie rezultatów projektu
Przedstawiciele firm
DiamonDT poprzez prezentacje
zainteresowanych nowymi
poszczególnych rezultatów oraz
sposobami rozwiązywania
podsumowanie dziłań związanych z
problemów,społeczność
uczeniem się, nauczaniem i
akademicka (studenci,
szkoleniami, wypracowanie
wykładowcy), Osoby
rozwiązań dla podmiotu
zainteresowane kreatywnymi
zewnętrznego z wykorzystaniem
sposobami rozwiązywania
opracowanych narzędzi i pomocy
problemów
edukacyjnych (O1, O5)

Osoby zaangażowane w
projekty miedzynarodowe

Fotorelacje, oraz serie postów dokumentujące
Społeczność lokalna,
działalność w ramach projektu o akronimie DiamonDT
społeczność akademicka
(mędzy innymi: zajęć dla studentów pierwszego stopnia
(studenci i wykładowcy),
studiów, warsztatów dla mentorów-Masterclass in
firmy i instytucje
Tromso (C1) warsztatów dla prowadzących zajęcia z zainteresowane kreatywnymi
użyciem metodologii DT (C2), Narodowej Akademii
sposobami rozwiązywania
Dobrych Praktyk, działaś upowszechniających itd.
problemów

Zwiększenie świadomości w zakresie
projektu DiamonDT, wymiana
doświadczeń w zakresie trudności i
wyzwań projektu międzynarodowego

Zwiększenie świadomości w
zakresie metodologii DT i projektu
DiamonDT, zwiększone
zainteresowanie udziałem w
wydarzeniach projektu DiamonDT

