
Rozwijamy młodzież.                                                           
Budzimy potencjał. 



O nas 
 
Go Academy oferuje wyjątkowe kursy dla dzieci i młodzieży – od ostatnich klas 
szkoły podstawowej do końca liceum (10-18 lat).  
 
Nasze zajęcia: 
•  wspierają twórcze myślenie i pokazują, jak na co dzień czerpać  

z naturalnych predyspozycji człowieka do myślenia wizualnego 
•  uczą, jak szybciej, łatwiej i z przyjemnością przyswajać materiał poznawany w 

szkole  
•  podnoszą samoświadomość i otwierają na różnice między ludźmi – m.in. pod 

kątem mocnych stron, stylu myślenia, zachowania i komunikacji 
•  bazują na sprawdzonych technikach i renomowanych narzędziach (FRIS®, 

Gallup®, DISC®)  
•  rozwijają kompetencje potrzebne w szkole, a także później, w dorosłym życiu  
 
Kursy uzupełniają szkolny program edukacyjny o treści, które dodatkowo 
wspomagają rozwój uczniów, podnoszą ich efektywność, a także wspierają pełne 
zaangażowania i kreatywności funkcjonowanie w szkole. Często są to treści, na 
które nauczyciele nie mają czasu i przestrzeni na co dzień. Dlatego wierzymy, że 
nasze kursy wspierają również nauczycieli, ponieważ łatwiej im się później pracuje 
z młodzieżą. 
 
 
Prowadzimy również zajęcia dla kardy nauczycielskiej: 
 
ü Go Visual – kurs notatek wizualnych i tworzenia kreatywnych materiałów 

dydaktycznych 
ü Go Effective –  kurs efektywności osobistej i mnemotechnik 
 
 
Program, oprócz wiedzy merytorycznej i wielu praktycznych ćwiczeń, 
skonstruowany jest tak, żeby młodzież przy okazji pracowała nad podniesieniem 
poczucia własnej wartości i wiary w swoje umiejętności. 
Uczymy także, jak udzielać i przyjmować rzetelną i wartościową rozwojową 
informację zwrotną.  
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Nasze kursy: 



•  dowie się, czym jest sketchnoting i dlaczego warto go 
stosować w nauce 

•  odkryje myślenie wizualne 

•  nauczy się prosto i szybko robić notatki wizualne 

•  pozna technikę efektywnego uczenia się  
i powtarzania materiału  

•  rozwinie kreatywność i innowacyjne podejście  

•  pozna techniki zapamiętywania i uczenia się 

•  przećwiczy najskuteczniejsze metody planowania  

•  przyjrzy się swojemu stylowi zachowania  
i komunikacji (model DISC®) 

•  dowie s ię , jakie są techniki twórczego 
rozwiązywania problemów 

•  nauczy się przygotowania ciekawych prezentacji  
i wystąpień 

•  sprawdzi, jakie są jego mocne strony  (Gallup®, FRIS® 
i koncepcja archetypów osobowości) 

•  przyjrzy się, czym jest satysfakcja zawodowa i jakie są 
trendy na rynku pracy  

•  odkryje indywidualny styl myślenia i komunikacji 

•  dowie się, co to jest marka osobista i jak ją świadomie 
i odpowiedzialnie kształtować 

•  nauczy się, jak pisać CV i dobrze przygotować się do 
rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu ustnego 
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§  easy to follow sketchnoting techniques and its 
aplication in education 

§  valuable essentials of visual thinking 

§  practical guidelines to visual note-taking 

§  effective studying methods based on visuals 

§  creativity and innovation boost 

•  effective planning and time management methods  

•  proven memory techniques and study skills  

•  individual behaviour and communication style 
discovery (DISC® model) 

•  creative problem solving techniques 

•  impactful presentation and speaking skills 
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Our training courses are also available in English: 
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•  Dowie się, czym jest sketchnoting i dlaczego warto go stosować  
w nauce/szkole jak mnemotechniki 

•  Odkryje myślenie wizualne 

•  Nauczy się prosto i szybko robić notatki wizualne 
•  Pozna technikę efektywnego uczenia się  i powtarzania materiału  

•  Rozwinie kreatywność i innowacyjne podejście  

Ten kurs jest  również  w wersji dla  nauczycieli  
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DLA KOGO?    młodzież 10-18 lat, podział na grupy wiekowe 
 
CO ZYSKUJE UCZESTNIK? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM KURSU BASIC: 
 
1.  MYŚLENIE WIZUALNE I NOTATKI WIZUALNE 
•  Co to jest i do czego przyda się w szkole? 
•  Jak pisać czytelnie szybko i estetycznie? Liternictwa, różne rodzaje kroju 

pisma: pismo blokowe, sposoby wyróżniania ważnych treści 
•  Ćwiczenie praktyczne. Tworzenie cytatów i memów – informacja 

zwrotna 

2. PLANOWANIE I PORZĄDKOWANIE ZAPISU 
•  Wyspy wyrazowe i pola tekstowe  
•  Szablony porządkujące treści i metafory 
•  Ćwiczenie praktyczne: notatka wizualna na zadany temat – informacja 

zwrotna 

3.  PROSTE IKONKI I LUDZIKI  
•  Jak rysować proste ludzki? 
•  Proporcje ciała i rysunek ludzika w ruchu 

4. DOBÓR KOLORÓW I TECHNIKI TEKSTUR TŁA 
•  Sposoby prostego kolorowania i wyróżniania 
•  Zasady dobierania kolorów – kolory komplementarne i analogowe 
•  Techniki tekstury tła 
•  Tworzenie notatki graficznej – Co jest najważniejsze, co i jak wyróżnić? – 

informacja zwrotna 



•  Poszerzy swój warsztat rysunkowy 
•  Pozna technikę storytellingu rysunkowego – przedstawiania historii i 

instrukcji 

•  Pozna technikę graphic recordingu – wielkoformatowego zapisu 
graficznego 

•  Uzyska informację zwrotną od doświadczonego trenera 
•  Rozwinie kreatywność i innowacyjne podejście  

Ten kurs jest  również  w wersji dla  nauczycieli  
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DLA KOGO?    młodzież 10-18 lat, podział na grupy wiekowe 
 
CO ZYSKUJE UCZESTNIK? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM KURSU NINJA (ZAAWANSOWANY): 
 
1.  EMOCJE 
•  Jak rysować twarze i emocje na twarzy? 
•  Ludzik ze wszystkiego – animizacja przedmiotów 
•  Ćwiczenie praktyczne – rysowanie sławnych postaci – informacja 

zwrotna 

2. RYSOWANIE ZAAWANSOWANYCH POSTACI 
•  Ludziki postaci ludzkiej, rysunek komiksowy 
•  Ćwiczenie praktyczne - informacja zwrotna 
 
3.  STORYTELLING RYSUNKOWY 
•  Jak narysować historię krok po kroku? Ciąg wydarzeń? Instrukcję? 
•  Kanwy historii 
•  Ćwiczenie praktyczne – informacja zwrotna 
 
4. ZAPIS GRAFICZNY NA ŻYWO (wielkoformatowej notatki graficznej ) 
•  Kiedy ją stosować i dlaczego? Korzyści dla grupy. 
•  Co trzeba przygotować przed zapisem? 
•  Sposoby planowanie powierzchni 
•  Tips & Tricks 
•  Tworzenie zapisu graficznego – informacja zwrotna 
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•  Pozna techniki zapamiętywania i uczenia się 
•  Przećwiczy najskuteczniejsze metody planowania  
•  Przyjrzy się swojemu stylowi zachowania i komunikacji (model 

DISC) 
•  Dowie się, jakie są techniki twórczego rozwiązywania 

problemów 
•  Nauczy się przygotowania ciekawych prezentacji i wystąpień 

Ten kurs jest  również  w wersji dla  nauczycieli  
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DLA KOGO?  młodzież 10-18 lat, podział na grupy wiekowe 
 
CO ZYSKUJE UCZESTNIK? 
  

 
 
 
 
PROGRAM:	
		
1.  Efektywne planowanie i zarządzanie sobą w czasie 
•  Wyznaczanie celów małych i dużych 
•  Jak zaplanować przygotowania do ważnych egzaminów i klasówek 
•  Co zrobić, żeby czas mi nie uciekał 
2. Sztuka skutecznego uczenia się 
•  Tajniki pamięci i szybszego uczenia się  
•  Sprawdzone narzędzia skutecznego uczenia się 
•  Mnemotechniki  
 
3. Techniki efektywnego notowania 
•  Praca z tekstem 
•  Tworzenie map myśli 
•  Alternatywne metody robienia notatek 
4. Twórcze rozwiązywanie problemów   
•  Przyspieszony trening kreatywności 
•  Narzędzia twórczego poszukiwania rozwiązań  
•  Myślenie lateralne 
 
5. Skuteczna komunikacja  
•  Style zachowań według modelu DISC® 
•  Jak rozpoznać z kim mam do czynienia 
•  Jak rozmawiać – różne style, różne potrzeby 
6. Wystąpienia przed grupą i radzenie sobie ze stresem 
•  Co i jak mówić, żeby zrobić wrażenie. Elementy storytellingu. 
•  Praca z głosem, ciałem i przestrzenią 
•  Sposoby zapobiegania i radzenia sobie ze stresem 



•  Sprawdzi, jakie są jego mocne strony  (w oparciu o test Gallupa®, FRIS® i 
koncepcję archetypów osobowości) 

•  Przyjrzy się, czym jest satysfakcja zawodowa i jakie są trendy na rynku 
pracy  

•  Odkryje indywidualny styl myślenia i komunikacji  

•  Dowie się, czym jest marka osobista i jak ją świadomie kształtować 
•  Nauczy się, jak pisać CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej  
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DLA KOGO?   młodzież 15-18 lat 
 
CO ZYSKUJE UCZESTNIK? 
  

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM: 
1. Satysfakcja zawodowa 
•  Czynniki satysfakcji z życia zawodowego 
•  Odkrywanie wartości życiowych 
•  Ja za kilka lat – gdzie siebie widzę na różnych etapach życia  
2. Moje zasoby – co mam, nad czym chcę pracować a przyszłe wybory 
•  Omówienie wyników testu kompetencji (test Gallupa®) 
•  W jakim środowisku pracy będę czuł się najlepiej  
•  Moja Mapa Zasobów – znam swoje mocne strony i co dalej 
Indywidualne spotkanie z trenerem – sesja informacji zwrotnej (test Gallupa®)	
 
3. Jakich kompetencji potrzebuję, jakich kompetencji szukają pracodawcy 
•  Kompetencje – co to i dlaczego warto wiedzieć, jakie mam 
•  Trendy na rynku pracy – jak się mają do moich kompetencji i planów 
•  Co zrobić dziś, żeby rozwijać ważne dla mnie obszary 
4. Moja marka osobista 
•  Czym jest marka osobista i jak ją świadomie budować. Praca na archetypach. 
•  Osie potrzeb a wybory zawodowe i życiowe 

5. Staż, praca tymczasowa czy stała – sztuka prezentacji 
•  Jak się zaprezentować na rozmowie 
•  Co mogę robić, żeby mieć „dobry życiorys”, jak napisać skuteczne CV 
•  Odpowiedzialna obecność w sieci 
6. Jak się komunikuję w relacjach międzyludzkich, jak działam w zespole 
•  Koncepcja modelu FRIS® Style Myślenia 
•  Mój styl myślenia i działania – wyniki badania 
•  Jak się komunikować. Mój styl myślenia a preferencje zawodowe. 
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OFERTA 

Kurs A Kurs B 

Kurs A Kurs B Kurs C 

Kurs A Kurs B Kurs C 

Podstawy 

notatek 

graficznych 

BASIC 

Techniki 
zaawanso-

wane 
POZIOM 
NINJA 

MODUŁY 
1-2 

  
MODUŁY 

3-4 

  
MODUŁY 

5-6 

MODUŁY 
1-2 

  
MODUŁY 

3-4 

  
MODUŁY 

5-6 

Cena  za 1 uczestnika  za cały dzień szkoleniowy (800-1600) 
= 2 moduły z oferty programowej 

Cena brutto 

•  Minimalna liczba uczestników: 16 osób 
•  Maksymalna liczba uczestników: 24 osoby 
•  Sala udostępniana przez szkołę 

200 PLN 

•  Każdy uczestnik powyżej 16 osób 180 PLN 

Dodatkowe  koszty  fakultatywne Cena brutto 

•  Zestaw profesjonalnych mazaków Neuland® na dobry 
początek (przydatny na kurs Go Visual)  

25 PLN 
/na uczestnika 

•  Licencja dostępu do badania FRIS® style myślenia oraz testu 
Gallupa® (kurs Go Professional)  

150 PLN 
/na uczestnika 

•  Wynajem sali szkoleniowej poza szkołą Wg oferty 
danej sali 

Przy zakupie dowolnych 4 dni szkoleniowych wybrany 
warsztat jednodniowy dla nauczycieli GRATIS (do 15 osób) GRATIS 

Oferujemy całodzienne zajęcia (800-1600), na które składają się 2 wybrane 
moduły z oferty programowej:  
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Dlaczego warto skorzystać z naszych kursów 
 
Nasze zajęcia są prowadzone najnowocześniejszymi metodami, które angażują, 
pozwalają „zanurzyć się w doświadczeniu” i skłaniają do autorefleksji.  Uczestnicy 
biorą czynny udział w zajęciach. Doświadczają praktycznej strony 
przedstawianych zagadnień. 
 
Wprowadzamy do życia młodzieży metody i techniki, które sprawdzają się 
w_edukacji i biznesie na całym świecie. U nas dostosowane są do wieku 
uczestników. Korzystamy też z renomowanych narzędzi – model FRIS® style 
myślenia, model DISC® oraz testy Gallupa®. 
 
Warsztaty prowadzą doświadczeni eksperci i praktycy  
w swoich dziedzinach. Kadra składa się z niebanalnych pedagogów, 
psychologów, trenerów i mentorów. Osób, które mają na koncie zarówno pracę 
w szkołach, poradniach pedagogicznych, jak i w świecie korporacji.  
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Dlaczego NOTATKI WIZUALNE 
czyli Sketchnoting? 



Chętnie poprowadzimy zajęcia w Państwa szkole. Jesteśmy do 
dyspozycji i z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. 
Zapraszamy do kontaktu: 
 
GO ACADEMY 
tel.: 22 247 88 68 
e-mail: hello@goacademy.pl   
www.goacademy.pl    
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