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MYŚLENIE WIZUALNE W BIZNESIE 

 
 

2 spotkania x 4 godz. dyd. 

CEL EDUKACYJNY 

W trakcie 8 godz. dyd. szkolenia, uczestnicy poznają fundamenty posługiwania się rysunkiem w prezentacjach, 

notatkach, przekazach promocyjnych, czy dokumentach takich jak np. regulaminy, czy księgi procedur. Zainspirują 

się do stosowania technik myślenia wizualnego w biznesie, procesie nauki i przekazywania informacji: 

 poznają techniki myślenia wizualnego oraz możliwości zastosowania myślenia wizualnego w biznesie, 

 odkryją własne możliwości twórcze, 

 nabędą/rozwiną umiejętności prostego rysunku, 

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

 zdobędą umiejętności wizualizacji procesów, modeli, schematów oraz prezentacji danych, 

 stworzą własny bank ikon, który będą mogli wykorzystać do tworzenia atrakcyjnych prezentacji, notatek 

oraz innych przekazów rysunkowych. 

RAMOWY PROGRAM 

Wstęp do myślenia wizualnego - czym jest, jak działa, jakie daje korzyści? 

powody, dla których warto używać prostego rysunku i wizualizacji 

zastosowanie myślenia wizualnego w biznesie: notatki własne, prezentacje, wystąpienia, facylitacja rysunkowa 

spotkań, wizualizacja procedur, materiały informacyjne i marketingowe, Explainer Video 

narzędzia pracy twórczej 

Myślenie wizualne – tworzenie ikon, symboli i piktogramów do prezentacji rysunkowych 

elementy wykorzystywane w prezentacjach rysunkowych, ich zastosowanie i rodzaje 

tworzenie rysunku z pięciu elementów – prosty rysunek dla tych, którzy „nie potrafią rysować” 😊 

graficzne przedstawienie emocji, stanów i zjawisk za pomocą ludzi 

schematy, wykresy, diagramy, rysunkowe abc szybkich sposobów na wizualizację 

kodowanie - przedstawianie abstrakcyjnych pojęć i metafor w postaci prostego rysunku 

szablony prezentacji rysunkowych 

zarządzanie treścią za pomocą kolorów 

metody osiągania głębi w rysunkach 

techniki zwiększające atrakcyjność przekazu: cieniowanie, struktury 
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Techniki pracy twórczej 

tworzenie własnych unikatowych ikon – ikony tematyczne i branżowe 

stworzenie przez każdego uczestnika własnej prezentacji rysunkowej 

EFEKTY/PRODUKTY SZKOLENIA, EFEKTY UCZENIA SIĘ/KSZTAŁCENIA 

Dzięki udziałowi w warsztatach, uczestnicy zwiększą swoją kreatywność. Będą mogli tworzyć zaskakujące, oryginalne, 

a zarazem odpowiednie i sensowne dla przedstawianego tematu własne prezentacje rysunkowe. 

Każdy uczestnik szkolenia będzie: 

 wiedział, że myślenie wizualne w genialny sposób działa na proces przyswajania treści, 

 znał możliwości zastosowania myślenia wizualnego w biznesie, 

 używał nowych narzędzi i technik przekazywania informacji, 

 potrafił za pomocą rysunku przekazać ruch i emocje, 

 mógł przy pomocy rysunku przedstawić proces, model, diagram, schemat itp. 

 potrafił zwizualizować dane, 

 dysponował własnym bankiem ikon adekwatnych do jego indywidualnych potrzeb. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących dla zwiększenia skuteczności i atrakcyjności przekazu słownego 

(werbalnego i pisemnego), zdobyć umiejętności posługiwania się rysunkiem. Na szkolenie zapraszamy m. in.: 

 osoby planujące świadczyć usługi graphic recording, 

 obecnych i przyszłych trenerów, 

 szkoleniowców i instruktorów specjalizujących się w różnych obszarach tematycznych, 

 przedstawicieli kadry zarządzającej i kierowniczej, 

 handlowców i pracowników obsługi klienta wykorzystujących w swej pracy formy wizualne, 

 blogerów, grafików oraz wszystkich pasjonatów sztuki wizualnej. 

SYLWETKA TRENERA 

Gosia Klich - 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. 


