
 

Treści: Metody wizualnego uczenia się 
 

Wizualne 
rozpocz ęcie 
(Visual Start) 

Ta metoda jest praktycznym wykorzystaniem bazy obrazków w 
początkowej fazie warsztatów poświęconych wizualnemu uczeniu się.  

Burza mózgów 
(Brainstorming) 

Dzięki tej metodzie moŜna wykreować pomysły, które nie podlegają 
ocenie. W tej metodzie krytyka nie jest dozwolona. 

Brain writing Brain writing to pisemna wersja brainstormingu. 

Grupowanie 
(Clustering) 

Clustering to nieliniowa czynność, która tworzy sieci pomysłów, 
obrazów i uczuć wokół słowa klucza. Clustering moŜe być czynnością 
grupową lub indywidualną. 

Mapa myślowa 

(Mind mapping)  

Mapa myślowa to diagram, który jest wykorzystywany do 
odzwierciedlania zadań, słów lub innych przedmiotów związanych 
z oraz wychodzących od kluczowego słowa lub tematu. Struktura mapy 
myślowej przypomina ludzki neuron lub drzewo.  

Mapy 
kognitywne 
(Cognitive 
maps) 

Mapy kognitywne odzwierciedlają problem lub zadanie przy pomocy 
mapy, pomagając w ten sposób uzyskać rozwiązanie. Pewne obszary, 
przypominające kształtem państwo mogą odzwierciedlać tematy lub 
wymagania. Do uczących się naleŜy zdefiniowanie istotności obszarów 
poprzez nadanie im rozmiaru i umiejscowienia ich na mapie oraz 
połączenia ich przy pomocy ulic lub ścieŜek. 

Skrzynka 
morfologiczna 

(Morphological 
box) 

Skrzynka morfologiczna to morfologiczno-analityczna technika 
kreatywności autorstwa szwajcarskiego astrofizyka Fritza Zwicky’ego 
(1898-1974). Poprzez klarowne połączenie moŜliwości lub właściwości 
tworzone są nowe pomysły. 

Haki 
pami ęciowe 
(Memory hooks)  

Jest to metoda mnemotechniczna słuŜąca lepszemu zapamiętywaniu 
dzięki tworzeniu skojarzeń. Uczący się zakotwicza „haki pamięciowe”. 

Opowiadanie 
historyjek 
(Storytelling) 
 

Metoda ta moŜe zachęcić uczących się do zgłębiania własnej 
ekspresyjności. Tworzą oni indywidualne historie poprzez stosowanie 
danych słów lub wychodząc od obrazków. Istotna informacja: nie ma 
głupich historyjek.  

Kola Ŝe 
(Collages) 

Ta metoda jest odpowiednia dla warsztatów dla osób początkujących 
lub imigrantów. KolaŜ pozwala pokazać kulturę krajów pochodzenia 
uczestników. 

Więcej obrazków przedstawiających powyŜsze metody moŜna znaleźć w galerii na stronie 
projektu pod adresem www.die-bonn.de/visual/english/ 

 

 
   

 



 

 

Metody wizualnego uczenia się 

Visual Start 
 
Ta metoda jest praktycznym 
wykorzystaniem bazy obrazków 
w początkowej fazie warsztatów 
poświęconych zagadnieniu wizualnego 
uczenia się.  
 
 

Faza Działanie Narzędzia 

Przygotowanie Trener przygotowuje bazę obrazków: zdjęcia, 
piktogramy, grafiki, malunki i wykłada je na stole. 
Aby zapewnić wystarczającą róŜnorodność zaleca 
się wykorzystanie około 3 zdjęć dla kaŜdego 
uczestnika. 

Wprowadzenie Uczący proszeni są o przedstawienie się poprzez 
przekazanie informacji dotyczących doświadczenia 
w zakresie wizualnego uczenia się, dziedziny pracy, 
grup celowych, oczekiwań w stosunku do 
warsztatów. 

Objaśnienie 
metody 

Trener prosi kaŜdego z uczących się o podejście do 
stołu i wybranie jednego obrazka, który wzbudza w 
nich pozytywne skojarzenia i drugiego, 
wzbudzającego niechęć. 

Praca z metodą Uczestnicy wybierają swoje obrazki i wracają na 
swoje miejsca. Następnie prezentują je całej grupie 
i podają stosowne informacje o sobie, o których 
mowa powyŜej. Następnie uzasadniają wybór 
swoich obrazków.. 

Rezultaty Ta metoda ukazuje, Ŝe interpretacja obrazków jest 
subiektywna, uwarunkowana pochodzeniem 
i sytuacją społeczną osób. 

Baza obrazków 

 
Efekty metody: � JuŜ na początku warsztatów będzie moŜna jasno określić spektrum praktycznych 

obszarów zawodowych oraz preferencje osobiste poszczególnych uczestników. � Metoda zachęca do dyskusji oraz wymiany doświadczeń w późniejszej części warsztatów. 



 

 

Metody wizualnego uczenia się 

Brainstorming 
 
Ta metoda pozwala na kreowanie pomysłów bez ich oceniania. W tej metodzie krytyka nie 
jest dozwolona. 
 

Faza Działanie Narzędzia 

Wprowadzenie Trener zapowiada tę metodę przy wprowadzaniu 
nowego tematu, po czym wyjaśnia zagadnienie. 

Objaśnienie 
metody 

Trener prosi uczących się o powiedzenie o wszelkich 
pomysłach i skojarzeniach wywołanych 
wspomnianym tematem. WaŜną zasadą metody jest 
brak moŜliwości krytykowania pomysłów.  

Praca z metodą Uczący się opowiadają o swoich pomysłach, a trener 
zapisuje je na kartkach. 

Rezultaty Trener umieszcza kartki na tablicy korkowej. 
Uczący się łączą pomysły i grupują je pod 
nagłówkami. 

Kartki, flamastry, 
tablica korkowa  

 
Rezultaty metody: � Olbrzymia róŜnorodność pomysłów, które mogą być wykorzystane w kolejnych krokach 

nauki. 



 

 

Metody wizualnego uczenia się 

Brainwriting 
 
Brainwriting to pisemna forma brainstormingu.  
 

Faza Działanie Narzędzia 

Przygotowanie Trener zapisuje temat na kilku arkuszach tablicy 
flipchart. 

Wprowadzenie Trener zapowiada tę metodę aby przejść do 
nowego tematu, a następnie objaśnia zagadnienie. 

Objaśnienie 
metody 

Trener prosi grupy uczących się o podzielenie się 
na podgrupy oraz o zapisanie swoich pomysłów 
oraz skojarzeń związanych z tematem na 
flipchartach. Nie dopuszcza się krytykowania 
pomysłów. 

Praca z metodą Uczący się zapisują wszystko co im przyjdzie do 
głowy, a co jest związane z tematem. 

Rezultaty Pokazywane są flipcharty i omawiana jest ich treść. 

Flipchart, 
flamastry 

 
Rezultaty metody: � Uczący inspirują się nawzajem poprzez swoje pomysły; � MoŜna podchwycić pomysły innych osób i wykorzystać je dla własnych inspiracji.  



 

 

Metody wizualnego uczenia się 

Clustering 
 
Clustering to nieliniowa czynność, która tworzy sieci 
pomysłów, obrazów i uczuć wokół słowa klucza. 
Clustering moŜe być czynnością grupową lub 
indywidualną. 
 

Faza Działanie Narzędzia 

Wprowadzenie Trener zapowiada tę metodę, aby zgłębić 
zagadnienie lub zadanie. 
Clustering pozwala na wykorzystanie własnych 
pomysłów, obrazów, wydarzeń i doświadczeń. 

Objaśnienie 
metody 

Trener demonstruje metodę: 
1. krok: Na środku flipchartu zapisywane jest 
zapisywane jest słowo kluczowe, które następnie 
jest obrysowywane. 
2. krok: Począwszy od luźnych skojarzeń wszystkie 
słowa zapisywane są w porządku ich pojawiania 
się. One są równieŜ obrysowywane. 
Dobrym rozwiązaniem jest szybkie zapisywanie bez 
namyślania się. 
3. krok: Dodawane słowa są grupowane wokół 
centrum i łączone liniami. 
4. krok: W przypadku pojawienia się nowego słowa 
kluczowego, staje się ono centrum nowego 
łańcucha myśli, które wyrastają ze środka do 
zewnątrz. 

Praca z metodą Uczący się wybierają nowy temat lub zadanie i 
tworzą własny obrazek clusteringu wokół słowa 
kluczowego. 

Rezultaty Uczący się prezentują swoje rozwiązania, 
porównują je i przedyskutowują pomysły. 

Arkusze papieru 
do pracy 
indywidualnej 
oraz flipcharty dla 
grup, flamastry 

 
Rezultaty metody: � Clustering umoŜliwia zgłębienie wielu pomysłów w momencie ich pojawienia się. � Luźny przepływ pomysłów otwiera subiektywny punkt widzenia i rozwija wewnętrzną 

motywację. 



 

 

Metody wizualnego uczenia się 

Mind mapping 
 
Mapa myślowa to diagram, który jest 
wykorzystywany do odzwierciedlania zadań, 
słów lub innych przedmiotów związanych z 
oraz wychodzących od kluczowego słowa 
lub tematu. Struktura mapy myślowej 
przypomina ludzki neuron lub drzewo. 
 

Faza Działanie Narzędzia 

Wprowadzenie Trener przedstawia metodę w celu zwizualizowania 
aspektów zagadnienia, np. wizualnego uczenia się. 

Objaśnienie 
metody 

Mind mapping rozpoczyna się spisaniem głównych 
pomysłów na środku plakatu. Pomysły pokrewne i 
połączone promieniują z centrum w postaci 
konarów i gałęzi, jak drzewo. Hierarchiczna 
struktura jest zwizualizowana w postaci grubych linii 
głównych oraz cienkich linii bocznych. Pomysły w 
róŜnych gałęziach mogą być połączone strzałkami. 
Kolory podkreślają strukturę mapy myśli.  

Praca z metodą Uczestnicy dzielą się na grupy 3 lub 5 osobowe i 
tworzą mapę myśli. Pojawi się sieć powiązań. 

Rezultaty Grupa prezentuje swoje mapy i porównuje 
rozwiązania dotyczące pomysłów oraz powiązanych 
zagadnień, jak równieŜ róŜne struktury map myśli. 

Arkusze papieru 
dla grup, 
flamastry 

 
Rezultaty metody: � Przy pomocy map myśli moŜna w bardzo szybki sposób zwizualizować, ustrukturyzować 

oraz zaklasyfikować pomysły. � Mapy myśli pomagają w myśleniu, poniewaŜ struktura umoŜliwia rozpoznawanie 
spójności. � Metoda moŜe być pomocna w róŜnych sytuacjach, np. w nauce, organizowaniu, 
rozwiązywaniu problemu oraz podejmowaniu decyzji. 



 

 

 Metody wizualnego uczenia się 

Mapy kognitywne 
 
Mapy kognitywne odzwierciedlają problem lub 
zadanie przy pomocy mapy, pomagając w ten 
sposób uzyskać rozwiązanie. Pewne obszary, 
przypominające kształtem państwo mogą 
odzwierciedlać tematy lub wymagania. Do 
uczących się naleŜy zdefiniowanie istotności obszarów poprzez nadanie im rozmiaru i 
umiejscowienia ich na mapie oraz połączenia ich przy pomocy ulic lub ścieŜek. 
 

Faza Działanie Narzędzia 

Wprowadzenie Trener przedstawia zadanie lub problem i prosi 
uczących się o narysowanie mapy. 

Objaśnienie 
metody 

Kształt mapy jest dowolny. Uczący się definiują 
istotność pól poprzez rozmiar i połoŜenie. Mogą 
narysować ulice i ścieŜki aby połączyć pola. 

Praca z metodą Trener moŜe pomagać w tym procesie poprzez 
zadawanie pytań, takich jak:  
Co jest waŜne dla tego zdania? Jakie punkty są 
połączone? Gdzie są podobieństwa lub róŜnice? 

Rezultaty Uczący się objaśniają mapę oraz swój sposób 
tworzenia jej. 

Flipcharty, 
kolorowe 
flamastry 

 
Rezultaty metody: � Mapy kognitywne pomagają wizualizować kompleks problemów i zadań. 
 



 

 

Metody wizualnego 
uczenia się 

Morphological Box 
 
Skrzynka morfologiczna to 
morfologiczno-analityczna 
technika kreatywności autorstwa 
szwajcarskiego astrofizyka Fritza 
Zwicky’ego (1898-1974). Poprzez 
klarowne połączenie moŜliwości lub właściwości tworzone są nowe pomysły.  
 

Faza Działanie Narzędzia 

Wprowadzenie Trener wprowadza metodę jako sposób tworzenia 
nieskończonych moŜliwości kreatywnych wersji. 

Wyjaśnienie 
i praca z metodą 

Trener rysuje tabelę z ok. 6 kolumnami i czterema 
wierszami na flipcharcie, następnie zapisuje krok po 
kroku metodę i prosi uczących się o 
zaproponowanie właściwości dla stworzenia nowej 
tabeli. 
1. Zdefiniowanie właściwości zadania (tabela). 
2. Zapisanie wszystkich moŜliwych form 
właściwości. 
3. Stworzyć pomysły poprzez połączenie 
właściwości. 

Rezultaty Rozwiązaniem moŜe być tabela zwieszająca się z 
sufitu. 

Transfer Uczący się pracują w grupach i układają bajkę w 
wykorzystaniem skrzynki morfologicznej.  

Arkusze papieru 
lub flipchart 
z tabelą, do której 
zostaną wpisane 
właściwości 

 
Rezultaty metody: � Skrzynka morfologiczna wymaga kreatywności i motywuje uczniów.  � Takie podejście generuje kompletne opracowanie tematu. 

Źródło: Wikipedia 



 

 

 Metody wizualnego uczenia się 

Haki pami ęciowe 
 
Jest to metoda mnemotechniczna słuŜąca lepszemu zapamiętywaniu dzięki tworzeniu 
skojarzeń. Uczący się zakotwicza „haki pamięciowe”. 
 

Faza Działanie Narzędzia 

Wprowadzenie Trener pyta uczących się co chcieliby zapamiętać 
bądź przedstawia im fakty, które mają zapamiętać. 

Objaśnienie 
metody 

Trener podaje wizualny przykład odpowiadający 
dacie 1982: kształt 8 moŜna znaleźć na rysunku 
przedstawiającym bałwana. 
To jest „hak pamięciowy”. 

Praca z metodą Uczący się kreują własne pomysły w celu 
odnalezienia kształtu 8 i rysują własną „ksiąŜkę 
pamięci”. 

Rezultaty Rysunki zostaną przedstawione i omówione przez 
uczących się. 

Transfer Uczący się odnajdują własne daty, numery, ilości, o 
których muszą stale pamiętać. Tworzą własne haki 
pamięciowe i prezentują je w klasie. 

Arkusze papieru, 
kolorowe 
zakreślacze,  
flipchart 

 
Rezultaty metody: � Uczestnicy są zmotywowani i chętni do kreowania własnych pomysłów. � Wiele róŜnych przykładów skojarzeń. � Mnóstwo zabawy � Zachęta i interakcja 



 

 

Metody wizualnego uczenia się 

Opowiadanie historyjek 

 
Metoda ta moŜe zachęcić uczących się do zgłębiania własnej ekspresyjności. Tworzą oni 
indywidualne historie poprzez stosowanie danych słów lub wychodząc od obrazków. Istotna 
informacja: nie ma głupich historyjek. 
 

Faza Działanie Narzędzia 

Wprowadzenie Trener prosi uczących się o podzielenie się na 
grupy 3 lub 4-sosobowe i umiejscowienie się 
w rogach pomieszczenia.  

Objaśnienie 
metody 

Trener objaśnia zadanie: opowiedzenie historyjki, 
w której wymagane słowa/obrazki pełnią funkcję 
myśli głównej. 
Nie ma głupich historyjek! 
Jedna osoba moŜe rozpocząć opowiadanie 
historyjki, a następnie poprosić kolejną osobę o 
kontynuację jej. 
Trener rozdaje kaŜdej z grup nie więcej niŜ 7 kartek 
ze słowami, których grupy mają się nauczyć lub 
obrazki, które mają wykorzystać. 

Praca z metodą Uczący się opowiadają historyjki. 
 

Rezultaty Grupy zbierają się i raportują o głównych pomysłach 
swoich historyjek. 

Transfer Zmiana grup i kartek. Opowiadane są nowe 
historyjki. 

Lista na papierze 
lub 7 kartek ze 
słowami lub 
obrazkami dla 
kaŜdej z 4 grup, 
nowa lista lub 
kartki dla ćwiczenia 
transferu 

 
Rezultaty metody: � Polepsza wyobraźnię i umiejętność ekspresji. � Uczący się ćwiczą umiejętność słuchania i opowiadania historyjek. � Metoda ta jest szczególnie przydatna wtedy, kiedy zachodzi potrzeba zapamiętania nie 

połączonych ze sobą słów i wydarzeń. � RóŜnorodność barwnych i zabawnych historyjek.  



 

 

Metody wizualnego uczenia się 

Stworzenie kola Ŝu 
Ta metoda jest odpowiednia dla warsztatów dla osób 
początkujących lub imigrantów. KolaŜ pozwala pokazać 
kulturę krajów pochodzenia uczestników. 
 
 
Kalendarz moŜe na przykład pokazywać pory roku z 
rodzimymi zwyczajami uczących się. 
 
 

Faza Działanie Narzędzia 

Przygotowanie Trener rozkłada wszystkie materiały na duŜym 
stole. 

Wprowadzenie Uczący się są proszenie o wykonywanie kolaŜu 
kaŜdego miesiąca. 

Objaśnienie 
metody 

Materiały mogą być wykorzystywane dowolnie. 
KaŜdego miesiąca uczący się otrzymują nową 
płachtę papieru.  

Praca z metodą Uczący się pracują z materiałami w grupach osób o 
tym samym pochodzeniu. 

Rezultaty Prezentowane są kalendarze oraz objaśniane są 
typowe zwyczaje. 

Arkusze 
plakatowe, 
kolorowe 
flamastry, 
obrazki, zdjęcia, 
gazety, 
czasopisma, 
noŜyczki, klej 

 
Rezultaty metody: � Ta metoda jest doskonała do informowania o kulturze europejskiej. � KolaŜ ma wpływ na integrację rozbieŜnych grup. 


