
 

 

  

 

R E K O M E N D A C J E 

 

Rozpoczęta kilka lat temu współpraca pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a firmą 
Design Express, zaowocowała serią szkoleń z obsługi programu Vectorworks dla studentów architektury 
krajobrazu. W ramach ostatniego szkolenia studentom II roku studiów inżynierskich zaoferowano możliwość 
udziału w 30h kursie, obejmującym zagadnienia związane z podstawą pracy w Vectorworks, modelowaniem 
obiektów oraz przestrzeni, zagospodarowaniem terenu (z uwzględnieniem roślinności), tworzeniem plansz i 
dokumentacji projektowej oraz zarządzaniem projektami. Kurs obejmował również tworzenie wizualizacji przy 
użyciu wtyczki Enscape.  

Poszczególne tematy szkoleń przeprowadzone zostały przez ekspertów z Design Express specjalizujących się w 
danym zagadnieniu (np. szkolenia związane z zagospodarowaniem terenu i roślinnością prowadziła 
dyplomowana architektka krajobrazu, będąca jednocześnie praktykiem w branży). Eksperci przekazywali wiedzę 
w sposób niezwykle jasny, przystępny i rzeczowy, wprowadzając uczestników szkolenia w kolejne etapy pracy 
w programie. Dogłębna znajomość programu, jak również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń przez 
trenerów z Design Express oraz ich zaangażowanie, pozwoliły na przeprowadzenie kursu w tempie 
dostosowanym do uczestników, przy zapewnieniu im maksymalnego wsparcia merytorycznego i technicznego 
(pomimo „niełatwej” zdalnej formy szkolenia). Podczas spotkań trenerzy nie tylko prowadzili instruktaż 
wykonywania rysunków, ale również na bieżąco odpowiadali na wszystkie pytania uczestników, dbając o to, by 
każdy z nich zrozumiał dany temat, funkcję czy polecenie. Eksperci byli również dostępni dla studentów po 
zakończeniu szkoleń (mailowo, a nawet telefonicznie).  

Na potrzeby kursu studentom udostępnione zostały materiały szkoleniowe opracowane przez ekspertów; 
pozwoliły one na sprawną pracę i zapoznanie z licznymi funkcjami programu. Studentom przekazano również 
nagrania ze szkoleń, dzięki czemu mieli oni możliwość przejścia przez interesujące ich zagadnienia raz jeszcze, a 
osoby nieobecne – na „nadrobienie” zadań w dowolnym czasie. Podczas każdego ze spotkań weryfikowana była 
wiedza studentów (test „przed i po”), dzięki czemu trenerzy monitorowali postępy uczestników szkoleń; 
studentom przekazywano również zadania do wykonania po szkoleniu, które były ocenianie przez trenerów. Po 
zakończeniu kursu – w oparciu o zrealizowane zadania - studenci otrzymali od firmy Design Express certyfikaty 
potwierdzające znajomość programu. Szkolenie, jak również certyfikaty, zostały przyznane studentom 
nieodpłatnie.  

Doświadczenia wyniesione ze współpracy z firmą Design Express pozwalają mi na rekomendowanie jej usług 
wszystkim osobom i firmom, które poszukują najwyższej klasy specjalistów szkolących z obsługi programów 
graficznych. Sposób organizacji szkoleń z obsługi programu Vectorworks, jak również ich szeroki zakres 
tematyczny oraz wysokie kompetencje i zaangażowanie trenerów pozostają na poziomie gwarantującym pełne 
zadowolenie kursantów. 
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