Weronika Kędzierska

Wizualna Facylitacja Spotkań
Ulepsz spotkania, warsztaty oraz szkolenia poprzez wizualną facylitację!
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Opis szkolenia
Spotkania są niezbędnym elementem pracy każdej grupy, dają nam możliwość dzielenia się
informacjami/wiedzą, podejmowania decyzji i realizacji zadań. Niestety czas spędzany na spotkaniach
nie zawsze jest efektywny. Odpowiedzią na te wyzwania w trakcie spotkań opartych na dialogu z grupą
jest rola Facylitatora i wykorzystanie wizualizacji. Sama wizualizacja staje się ważną umiejętnością w
wielu obszarach życia zawodowego, gdzie potrzebujemy w prosty sposób przedstawić ideę,
zobrazować problem, wskazać zależności.
Na szkoleniu dowiesz się jak łatwo przy użyciu pewnych umiejętności facylitatorskich zmienisz swoje
spotkania w przyjemne i inspirujące doświadczenia. Spotkanie będzie miało formę wprowadzenia do
tematu technik wizualnych. Będzie się składać z tworzenia własnego słownika symboli, kompozycji
wraz z praktycznymi elementami przygotowania flipchartów do prowadzenia Twoich spotkań.
Podsumowując jest to jednodniowy praktyczny warsztat, na którym rozwiniesz swoje umiejętności
komunikacji wizualnej i zwiększania zaangażowania uczestników.
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Cel szkolenia
Rolą tego szkolenia jest:
•
•
•

Rozszerzenie umiejętności tworzenia wizualnych flipchartów
Rozwinięcie własnego stylu pisania i rysowania, łączenia tekstu i grafiki, efektywnego
wykorzystania kolorów oraz rozpoczęcie tworzenia własnego słownika wizualnych symboli
Wykorzystanie wizualizacji do projektowania bogatszych w wizualnej formie spotkań

Po szkoleniu na poziomie wiedzy i umiejętności uczestnicy:
•
•
•
•
•
•

będą znali podstawowe zasady przygotowywania wizualnych flipchartów
będą wiedzieli które przykłady szablonów zastosować, dla których typów spotkań/form
aktywności
będą znali korzyści i wyzwania stosowania wizualnych form w trakcie spotkań
będą potrafili rysować podstawowe elementy wizualnych flipchartów
będą potrafili wykazać się kreatywnością w tworzeniu symboli
będą potrafili przygotować wizualne flipcharty

Grupa docelowa
Wszyscy, od których wymagana jest umiejętność współpracy oraz pracy z grupą i w grupie. W
szczególności szkolenie przeznaczone jest dla managerów, liderów, kierowników projektów,
konsultantów, trenerów, coachów, facylitatorów oraz każdej osoby pracującej z grupą.

Wymagania wobec słuchaczy
Nie są wymagane umiejętności rysowania. Oczekiwana jest otwartość na nowe doświadczenia.

Czas trwania
1 dzień
9:30 – 16:30

Uwagi
Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej i zawiera wszystkie potrzebne materiały: wysokiej
jakości markery, flipcharty i materiały dodatkowe.
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Konspekt
- Wprowadzenie do szkolenia
- Marker jako narzędzie
- Myślenie wizualne
- Wizualny Facylitator
- Podstawowe kształty
- Czytelne pisanie
- Obramowania tekstu
- Łączniki
- Symbole
- Postacie
- Organizowanie przestrzeni
- Różne formaty wizualnych flipchartów
- Efektywne wykorzystanie narzędzia wizualnej facylitacji
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Informacje o prowadzącej

PORTFOLIO TRENERSKIE
Weronika Kędzierska
(+48) 788 271 200
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Agile Collaborator i Coach, Facylitator, Trener
Dyplomowany Trener Biznesu, swoją karierę zawodową w branży IT rozpoczęła w 2010 roku. Doświadczony
praktyk w środowisku zwinnym. Od 2012 roku nieustannie jako Scrum Master buduje samoorganizujące zespoły,
ułatwiając dostarczanie świetnych produktów dla klientów. Pracowała m.in. dla firm: Infomed Software Sp.z o.o.,
brightONE Sp. z o.o. (ImmobilienScout24), NewVoiceMedia Ltd. oraz Eurobank S.A.
Prowadzi wiele szkoleń i warsztatów w ramach organizacji branży IT, zarówno w Polsce jak i zagranicą (Niemcy,
UK). Jest aktywnym członkiem społeczności agile – prowadziła wiele szkoleń w formie otwartej (np. Agile
Wrocław, ALE Kraków), przy okazji konferencji (np. AgileontheBoat, Quality Excites) i zamkniętych projektów
szkoleniowych (np. Szkoła Agile).
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju efektywnych zespołów, dostarczaniu wartościowych produktów
oraz rozwijaniu kompetencji liderskich pracy z grupami.
Ma wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu wizualnej facylitacji podczas spotkań i szkoleń. Prócz facylitacji
wykorzystuje coaching indywidualny i zespołowy, wspierając organizacje w zmianie.
Ukończyła studia magisterskie na Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe, w tym
Executive Leadership na WSB i Master Class of Management na SWPS.
Jest certyfikowanym Scrum Masterem (PSM), Coachem (Leadership Coaching School), Trenerem Biznesu
(Akademia Set) oraz Facylitatorem (według metody Iceberg Process). Posiada również certyfikację Prince2 i
AgilePM Practitioner.
Ceniona przez uczestników za kreatywne metody prowadzenia zajęć i formy przekazywania wiedzy praktycznej,
coachingowe podejście oraz elastyczne podejście do wyzwań.

