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ABC sketchnotki
Intro: https://youtu.be/UaNp8qDk2U8
Wyobraź sobie wielką skrzynię z klockami. Nie ma budowli, ale mnóstwo drobnych
elementów. Ten ebook to właśnie takie wysypanie „klocków” do budowy sketchnotki.
Studiując materiały, dotyczące myślenia wizualnego, wyodrębniłam kilka powtarzających się u różnych autorów elementów i zebrałam je w zbiory. Moim celem jest pokazanie ci tropu, miejsca, gdzie możesz szukać inspiracji. Zasobów jest bardzo wiele,
postaram się je wskazać. Oczywiście nie jest moim założeniem, by zarzucić cię wielością
form. Chodzi o to, by dać zaczyn do wystartowania. Ćwiczenia na start przeznaczone są dla „oglądaczy”, co to przyglądają się notatkom innych, ale jeszcze sami nie spróbowali.
		

To jest ten moment. Postaw pierwszą kreskę! Do dzieła! Do mazaków!

Pierwszym spostrzeżeniem, jakie pojawiło się w ramach prowadzonych przeze mnie warsztatów, było to, że
cześć osób uznała, że skoro mówimy o rysowaniu, to trzeba mieć talent. Nie, nie trzeba. Wszak nie chodzi tu
o rysunek artystyczny, lecz użytkowy.
		

Przy sketchnotingu chodzi o komunikację, uczenie się i pamięć.

Jeśli potrafisz zostawić ślad na papierze mazakiem, to potrafisz też notować graficznie. Moim zdaniem dużo trudniejsza jest nauka pisania, w
której abstrakcyjne kształty trzeba przypisać do dźwięków, a potem ułożyć z nich słowa i do tego nadać im jeszcze znaczenie. A jednak każdy
z nas, kto to czyta, umie też i pisać.
Kolejne spostrzeżenie jest takie, że niektórzy uczestnicy warsztatów uznali, iż skoro mówimy o myśleniu wizualnym, to celem jest zastąpienie
jak największej liczby słów obrazkiem. Nie, nie jest to celem notatki graficznej. Notatka taka może się składać z samych słów, ale jej graficzna
struktura powstaje dzięki wielkość użytych liter i ułożenie słów względem siebie. Co zatem wyróżnia notowanie graficzne od tradycyjnego?
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