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NARYSUJĘ SWOJE NOTATKI 
- myślenie wizualne w małych formach (sketchnoting) 

 
 

2 spotkania x 4 godz. dyd. 
 

Myślenie wizualne jest sposobem organizowania myśli, opierającym się na wrodzonych i naturalnych umiejętnościach 

człowieka do komunikowania się za pomocą zmysłów słuchu, wzroku i mowy jak również łączenia w procesie 

komunikacji słów i obrazów. Stosowanie języka wizualnego:  

 pozwala na szerszy zakres myślenia, 

 ułatwia rozwiązywanie problemów, 

 pobudza kreatywność,  

 usprawnia komunikację,  

 ułatwia proces zapamiętywania,  

 ułatwi proces przywoływania treści i doświadczeń  

 wspiera proces nauki  

 zwiększa efektywność przekazu  

 ułatwia przekazanie abstrakcyjnych, skomplikowanych idei, myśli, koncepcji,  

 z jednej strony służy redukcji złożoności, ale jednocześnie dokładniej określa sens przekazywanych treści. 

CEL EDUKACYJNY 

zapoznanie uczestników z myśleniem wizualnym. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego myślenie wizualne działa, 

poznają fundamenty SKETCHNOTINGU – tworzenia prezentacji rysunkowych. Zainspirują się do stosowania technik 

myślenia wizualnego w biznesie, procesie nauki i przekazywania informacji: 

 zapoznanie uczestników z technikami i metodami myślenia wizualnego, 

 zapoznanie uczestników z „alfabetem myślenia wizualnego” oraz stymulowanie możliwości uczestników 

w tym zakresie, 

 nabycie umiejętności prostego rysunku, oraz tworzenia atrakcyjnych prezentacji rysunkowych, 

 nabycie umiejętności przedstawiania emocji, stanów i zjawisk za pomocą ludzi, 

 kształtowanie umiejętności wdrażania do stosowania technik myślenia wizualnego w biznesie, 

procesie przyswajania i przekazywania informacji, 

 odkrycie własnych możliwości twórczych. 
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RAMOWY PROGRAM 
 

1. Myślenie wizualne. Czym jest? Jak działa? Jakie daje korzyści?  

 teoria podwójnego kodowania Allana Paivio, jako podstawa efektywności myślenia wizualnego, 

 powody, dla których warto używać prostego rysunku i wizualizacji, 

 schemat myślenia wizualnego Dana Roama, 

 techniki zastosowania myślenia wizualnego w biznesie, 

 literatura oraz narzędzia. 
 

2. Tworzenie rysunków z 5 elementów/warsztat pracy: 

w rysunku chodzi o przekazanie treści. Rysunek ma być symboliczny, praktyczny, prosty i zrozumiały, 

ponieważ rysowanie to kwestia sposobu a nie talentu. 
 

3. Elementy wykorzystywane w prezentacjach rysunkowych, ich zastosowanie i rodzaje: 

 punktatory, linie, struktury, 

 łączniki, strzałki, 

 ramki, wstęgi, dymki, boxy tekstowe, 

 oraz dobór elementów do charakteru prezentacji rysunkowej oraz do uwypuklania treści. 
 

4. Budowa banku ikon na podstawie standardów Bikablo/warsztat pracy: 

 tworzenie bazy ikon do prezentacji rysunkowych na podstawie standardów Bikablo®, 

 lekcja kodowania - przedstawianie w postaci prostego rysunku pojęć abstrakcyjnych i metafor, 

 metody tworzenia własnych unikatowych ikon. 

 

5. Ludziki, grupy, emocje/warsztat pracy: 

szybkie i kreatywne metody przedstawienia emocji stanów i zjawisk za pomocą ludzi. 
 

6. Kolory, cienie/warsztat pracy: 

 zarządzanie treścią za pomocą kolorów, 

 metody osiągania głębi w rysunkach, 

 cień i cieniowanie, po co je stosować, 

 uwypuklanie przekazywanych treści za pomocą cieniowania, 

 techniki zwiększające atrakcyjność przekazywanych treści/alternatywne metody cieniowania -

zabawa strukturami. 
 

7. Szablony/warsztat pracy: 

 praca z szablonami prezentacji rysunkowych wg standardów Bikablo®,  

 tworzenie własnych szablonów. 
 

8. Podsumowanie i stworzenie własnej prezentacji rysunkowej - praca własna uczestników.  
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EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w warsztatach, każdy Uczestnik: 

 rozumie, dlaczego myślenie wizualne działa, 

 umie zastosować rysunek i techniki myślenia wizualnego do projektowania poszczególnych etapów 

i obszarów swojej prezentacji,  

 dysponuje własnym bankiem ikon, 

 zwiększy swoją kreatywność, 

 potrafi za pomocą rysunku przekazać ruch, emocje, schematy oraz perspektywę, 

 używa nowych narzędzi i technik przekazywania informacji, 

 wie jak tworzyć prezentacje rysunkowe: zaskakujące, oryginalne, a zarazem odpowiednie i sensowne dla 

przedstawianego tematu. 

Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. 

W przypadku Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również 

Zaświadczenie o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się z otrzymanego 

dofinansowania. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących zdobyć umiejętność posługiwania się sketchnotingiem w pracy. 

SYLWETKA TRENERA 

Absolwentka socjologii, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Dyplomowany trener biznesu, trener myślenia 

wizualnego, pasjonatka rozwoju osobistego. Specjalizuje się w treningach kreatywności, twórczego rozwiązywania 

problemów, prowadzi warsztaty z myślenia wizualnego. W pracy z ludźmi zaraża pasją, pozostawia przestrzeń, buduje 

zaufanie, towarzyszy w poszukiwaniu rozwiązań. Charakteryzuje ją kreatywność, energia, otwartość, ciekawość 

świata i ludzi. Uważa, że drogą do zmiany jest ryzykowanie, eksperymentowanie, łamanie zasad, dawanie sobie prawa 

do popełniania błędów. 

 

 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem 

Szkoleń WSH. 


