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 Uczestnicy i uczestniczki programu realizują grupowe
projekty w ramach trzech wyzwań: 

Solve for Tomorrow

Działania zespołów przebiegają zgodnie z kolejnymi
etapami metodologii Design Thinking: 

11
Faza I

Zespoły szkolne i studenckie zgłaszają
się do programu Solve for Tomorrow.

Wybierają wyzwanie, w ramach
którego będą chciały podjąć działania.

Aplikację zespołu  uczniowskiego
składa nauczyciel, nauczycielka lub

pełnoletni lider/liderka w przypadku
grup studenckich.

 

 

www.solvefortomorrow.pl

20.09. - 31.10.2021 r.
- rekrutacja do programu Solve for
Tomorrow poprzez formularz online
dostępny na stronie
www.solvefortomorrow.pl 

5.11.2021 r.
- ogłoszenie listy zespołów, które
spełniły kryteria formalne i wezmą
udział w programie SFT

12.11.2021 r. 
- ogłoszenie listy 25 zespołów
półfinałowych, które wezmą udział 
w specjalnym programie
mentoringowym  

Faza II
Grupy przy realizacji swoich projektów

otrzymują wsparcie w postaci
mentoringu od ekspertek i ekspertów.

Uczestniczki i uczestnicy biorą udział 
w warsztatach z zakresu metodologii

Design Thinking. Tak przygotowane
zespoły zaczynają pracę nad swoim

wyzwaniem. Kierując się kolejnymi
etapami myślenia projektowego

opracowują pomysł na rozwiązanie
wybranego problemu. 

W czasie pracy zespoły mogą
korzystać także z pomocy

wolontariuszy 
i wolontariuszek Samsung. 

Spośród przesłanych 
w formie wideo efektów działań
zostają wybrane projekty, które

przechodzą do fazy finałowej. 
 
 

Faza III
Zespoły nominowane do fazy finałowej

przygotowują swoją prezentację,
udoskonalając dotychczasowe efekty

pracy. Tuż przed galą następuje
przedstawienie poszczególnych

projektów  przed jury - każdy zespół
opowiada 

o koncepcji, dotychczasowych
działaniach i wnioskach. Werdykt jury

zostaje ogłoszony na finałowej gali, która
stanowi uroczyste podsumowanie

programu  SFT. 

Bezpieczeństwo Zdrowie Klimat

17.11. - 9.01 2022 r. 
- proces szkoleniowy Design Thinking 
i mentoring dla 25 zespołów
zakwalifikowanych do półfinału
programu SFT 

11.2021 r. - 02.2022 r. 
- warsztaty, webinary i inne działania
online dla wszystkich zespołów
zakwalifikowanych do programu SFT  

10.01.2022 r.
- termin nadsyłania prac wideo
prezentującego realizowane projekty
przez 25 zespołów półfinałowych  

24.01. - 30.03.2022 r.
- proces szkoleniowo-mentoringowy
dla 8 zespołów finałowych 
- powstają reportaże o 8 zespołach
finałowych

14-27.03.2022 r.
- głosowanie publiczności na
najlepszy zespół z finałowej ósemki

28-30.03.2022 r.
- prezentacje 8 zespołów przed jury 

31.03.2022 r.
- gala finałowa programu SFT,
ogłoszenie zwycięskich zespołów,
rozdanie nagród

Aplikuj do programu już dziś: www.solvefortomorrow.pl


