Myślenie wizualne dla każdego forma zdalna
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników
usługa prowadzona w formie zdalnej

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/04/01/7633/550888

Cena netto

330,00 zł

Cena brutto

405,90 zł

Cena netto za godzinę

82,50 zł

Cena brutto za
godzinę

101,48

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

4

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-04-27

Termin zakończenia
usługi

2020-04-27

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-04-01

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-04-23

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Rozwój osobisty

Kategorie dodatkowe KU

Inne
Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Russell Bedford Poland Akademia
Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu

Kinga Szostak

E-mail

kinga.szostak@russellbedford.pl

Telefon

+48 533 339
801

Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia: Pokazanie jak myślenie wizualne ułatwia codzienne zajęcia, komunikację, naukę,
przekazywanie wiedzy. Na szkoleniu chcę pokazać jak za pomocą myślenia wizualnego możesz
ułatwić sobie życie. Gdzie możesz stosować myślenie wizualne? Tak naprawdę wszędzie. Co robiąc?
Np.: opowiadać historie, tworzyć listy zadań do zrobienia, uczyć siebie i dzieci, skrócić czas
rozumienia i czas nauki, ułatwić zapamiętywanie, skupić uwagę, urozmaicić prezentację, przyspieszyć
notowanie, robić przepisy, prezenty, listy zakupów, notatki ze spotkań, ulotki, etykiety, flipy, ankiety,
dyplomy, oferty, CV i jeszcze wiele innych zastosowań.. Celem szkolenia jest również rozwinięcie
umiejętności wykorzystania wiedzy i narzędzi dotyczących tej tematyki. Kompetencje społeczne
uzyskane na szkoleniu umożliwią uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności
oraz zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w kierunku zagadnień związanych z
tematyką.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Co to jest myślenie wizualne?
Jaki jest alfabet myślenia wizualnego?
Jakie są podstawowe elementy myślenia wizualnego?

Jakich narzędzi używać do pracy?
Jak narysować ludzika za pomocą kilku kresek?
Jak pokazać emocje za pomocą rysunku?
Jak narysować oczy, nos, usta?
Jak stworzyć bank ikon z uniwersalnymi ikonkami?
Jak stworzyć ramki, dymki, strzałki, linie, punktory, ozdobniki?
Jak pokazać ruch za pomocą rysunku?
Jak przykuć uwagę w swojej pracy?
Jak tworzyć napisy?
Jakich kolorów używać?
Jakie są zasady cieniowania?
Gdzie mogę wykorzystać swoje grafiki?
Panel pytań i odpowiedzi

TO SZKOLENIE ORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ W FORMIE ZAMKNIĘTEJ DLA FIRM
WARUNKI TECHNICZE
Jak to działa?
Szkolenia odbywają się na platformie: DOCE OTP https://otplatform.pl
Zajęcia gwarantują uzyskanie autorskich materiałów oraz imiennego certyﬁkatu potwierdzającego
ukończenie szkolenia w formie elektronicznej.
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym oraz pozwala na aktywną komunikację między
Prowadzącym a Uczestnikami poprzez chat online oraz aktywną tablicę do pisania.
Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z
wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania dotyczące
parametrów łącza sieciowego - nie mniejszego jak 3MB/s.
Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów
- przeglądarka Firefox lub Chrome.
Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - dzień odbywania się
szkolenia.
Efekty kształcenia się zostaną zweryfikowane poprzez ankietę online.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak myślenie wizualne ułatwia codzienne zajęcia,
komunikację, naukę, przekazywanie wiedzy oraz gdzie może stosować myślenie wizualne. Uczestnik
rozwinie także umiejętność wykorzystania wiedzy i narzędzi dotyczących tej tematyki. Kompetencje
społeczne uzyskane na szkoleniu umożliwią uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej wiedzy i
umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w kierunku zagadnień
związanych z tą tematyką. Uczestnik dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje
umiejętności, wyznacza dalsze kierunki rozwoju.

Grupa docelowa
Adresaci szkolenia: Każdy kto ma ochotę poznać zasady myślenia wizualnego i poznać jego
zastosowanie w codziennym życiu. Jeśli jesteś nauczycielem, trenerem, prowadzisz spotkania
biznesowe, sprzedajesz, masz do rozwiązania problem, organizujesz pracę innym, sobie, to to

szkolenie jest dla Ciebie. Czy musisz mieć umiejętność rysowania? Absolutnie nie. Wystarczy, że
potrafisz rysować koło, kwadrat, kreskę i kropkę. I dasz sobie świetnie radę.

Opis warunków uczestnictwa
Potwierdzenie zajęć zostaje wysłane na 4 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do
odwołania szkolenia. Rezygnacja powinna nastąpić w formie e-mail’a najpóźniej na 8 dni przed na adres
szkolenia@russellbedford.pl. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia
100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z opłaty.
Usługa jest zwolniona z podatku VAT, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione lub doﬁnansowanie wynosi co
najmniej 70%. W tej sytuacji potrzebne jest dodatkowe oświadczenie. W innej sytuacji do ceny netto
doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), administratorem
danych jest Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Materiały dydaktyczne
autorskie prowadzącego w wersji elektronicznej

Informacje dodatkowe
Informujemy
o
rejestrowaniu/nagrywaniu
usługi
na
potrzeby
usługodawcy
i
korzystającego z usługi jak również na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu
utrwalenia efektów kształcenia.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Co to jest myślenie wizualne? (rozmowa
na żywo, chat, współdzielenie ekranu)

2

Jak przykuć uwagę w swojej pracy?
(rozmowa na żywo, chat, współdzielenie
ekranu)

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-0427

10:00

11:30

1:30

2020-0427

12:00

13:30

1:30

LP

Przedmiot / Temat zajęć

3

Gdzie mogę wykorzystać swoje grafiki?
Panel pytań i odpowiedzi (rozmowa na
żywo, chat, współdzielenie ekranu oraz
ankieta)

Data
realizacji
zajęć
2020-0427

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

14:00

15:00

1:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Smulczyk

Obszar specjalizacji

Praktyk spotykający się na co dzień z
zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w
prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds.
kadr i płac, doświadczony i ceniony trener, była
publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa
pracy.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku
rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener
i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i
podatków

Wykształcenie

Prowadziła szkolenia dla firm z sektora
publicznego i prywatnego oraz wykładała na
studiach podyplomowych „Kadry i płace” na
Uniwersytecie Łódzkim.

Lokalizacja usługi
Adres:
al. Aleje Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie odbywa się zdalnie za pomocą
platformy DOCE OTP https://otplatform.pl

Warunki logistyczne:

