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Termin 
16.12.2020,  godz. 17.00-19.30  
17.12.2020,  godz.  17.00-19.30  
 
Miejsce:  
Zoom. Link zostanie wysłany wraz z 
potwierdzeniem zapisu.  
 
Uczestniczki i uczestnicy:  
Szkolenie jest skierowane do 25 
ekspertów polsko-niemieckiej i 
międzynarodowej edukacji młodzieży z 
Niemiec i Polski.  

Koszty  
Pandemia koronawirusa mocna 
dotknęła stowarzyszenie Kreisau-
Initiative. W związku z tym chcielibyśmy 
poprosić o opłatę za udział w wysokości 
40 złoty.  
 
Po zapisie wyślemy potwierdzenie, w 
którym przekażemy dane do przelewu. 
 
Opłata nie powinna być przeszkodą. 
Jeśli nie możesz tyle zapłacić, prosimy o 
wiadomość na adres kosek@kreisau.de. 

Język 
niemiecki i polski, organizator zapewnia 
tłumaczenie  
 

Partnerzy projektu 

Polska 
Centrum Halama 
https://centrumhalama.pl/  

 
 

Fundacja Krzyżowa  
www.krzyzowa.org.pl 
 

 
 
 
 
 
Wsparcie finansowe:  
Projekt jest współfinansowany ze 
środków Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. 

 
 

Szczegóły projektu 

Znasz tę sytuację? Przygotowujesz się do warsztatów; wszystko jest 
przygotowane... Tylko jeszcze jedna rzecz – chcesz przywitać uczestników i 
uczestniczki miłym plakatem i... stoisz przed pustym flipchartem, nie mając w 
głowie żadnego pomysłu. 

Wizualizacja to doskonały sposób wspierania komunikacji. Umożliwia 
wzmocnienie przekazu treści, ilustruje złożone zagadnienia, ułatwia omawianie 
trudnych tematów i przyspiesza komunikację. Można wszystkie rodzaje 
informacji udokumentować w sposób trwały i przedstawić w atrakcyjny i 
ustrukturyzowany wizualnie sposób. Atrakcyjnie zaprojektowane plakaty i 
flipcharty pomagają uporządkować treści i ułatwiać ich przyswojenie. Co 
więcej, wizualizacja jest szczególnie przydatna w pracy z grupami inkluzyjnymi 
i międzynarodowymi, w których  nie zawsze jest wspólny język werbalny, choć 
sprawdzi się również w wielu innych grupach i obszarach. Doświadczenie 
pokazuje, że dobrze zaprojektowane i wizualnie opracowane treści są 
odbierane przez uczestników i uczestniczki jako pozytywne i pomocne.  

A teraz jeszcze lepsza wiadomość – każdy może tworzyć kreatywne i 
przekonujące plakaty! Przygotowanie atrakcyjnej wizualnie informacji nie 
wymaga żadnych specjalnych umiejętności artystycznych, żadnych specjalnych 
materiałów, ani długich godzin rysowania. Zobaczysz!  

Wizualizacji  można się łatwo nauczyć. Dzięki tej umiejętności przekażesz treści 
seminariów, wykładów, spotkań lub lekcji skuteczniej i atrakcyjniej. Pomoże ci 
dopasować metodę nauki do odbiorców i odbiorczyń. Wydarzenia i działania 
staną się żywsze, ponieważ obrazy często mówią więcej niż 1000 słów.  

Podczas tego polsko-niemieckiego szkolenia nastawionego na rozwój 
praktycznych umiejętności poznasz podstawy wizualizacji oraz nauczysz się, jak 
w uproszczony sposób przedstawiać skomplikowane treści.  

Będziemy poznawać, wypróbowywać, i ćwiczyć różne techniki. Nabędziesz 
umiejętności, dzięki którym będziesz móc projektować własne plakaty i rysunki 
na potrzeby swoich działań edukacyjnych. 
Warsztaty organizowane są we współpracy z Agnieszką Halamą z 
Centrum Halama.  

Zapisz się za pośrednictwem formularza.  
 

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu  
Elżbietą Kosek (kosek@kreisau.de).  

Do zobaczenia!  
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