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Sukces organizacji zależy od rozwoju jej pracowników. Nasza działalność
szkoleniowa w obszarze Insights®Discovery wspiera pracowników w podnoszeniu
własnej efektywności. Dzięki lepszemu poznaniu siebie oraz adaptowaniu kompetencji
na rzecz współpracy, budujemy zespoły pracowników zaangażowane w rozwój
organizacji i jednocześnie dbające o własny dobrostan. To równowaga
zapewniająca świetne warunki do rozwoju. 

Postawą tej metodologi jest psychologia C.G. Junga opisująca preferencje osobowościowe i ich wpływ
na funkcjonowanie człowieka. 

Czym jest Insights®Discovery ?

Dlaczego Insights®Discovery sprawdza się w organizacjach?
Insights®Discovery mówi do uczestników językiem kolorów, który jest łatwy do zrozumienia i
zapamiętania. 
Pozwala to ludziom posługiwać się nim na co dzień, wykorzystując w organizacji to, czego dowiedzieli
się o sobie i swoim zespole. Język kolorów realnie wspiera nas też w życiu codziennym wpływając tym
samym na dobrostan pracowników. 

Kto może prowadzić szkolenia z zakresu Insights®Discovery ?
Aby prowadzić warsztaty w zakresie Insights®Discovery należy posiadać aktualną akredytację
metodologii i być certyfikowanym konsultantem posiadającym dostęp do profesjonalnych narzędzi
badawczych i szkoleniowych wykorzystywanych w trakcie pracy z uczestnikami. 

501 647 336 lub 660 760 322
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Nasze uprawnienia i kompetencje
Jesteśmy firmą szkoleniową od 2014 roku. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby
Coachingu oraz Polskiego Centrum Mediacji oddział w Warszawie. Ośrodek
Szkoleniowo-Doradczy EDULABOR jest placówką wpisaną do Rejestru Placówek
Oświatowych. Posiadamy akredytację Insights®Discovery i mamy uprawniena do
pracy szkoleniowej tą metodologią. 

Zespół trenerski:

Andrzej Bartosik - certyfikowany mentor & coach biznesowy, członek EMCC
oraz Izby Coachingu, zawodowy mediator w sprawach karnych, cywilnych i
biznesowych, członek Polskiego Centrum Mediacji oddział w Warszawie,
terapeuta RTZ, od 2014 roku właściciel firmy szkoleniowej, wykładowca
akademicki współpracujący min. z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie,
Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Collegium da Vinci w Poznaniu, partner
biznesowy kilku uczelni wyższych, 20 lat doświadczenia w pracy w dużej firmie
korporacyjnej i produkcyjnej na stanowisku menadżerskim.

Agnieszka Bartosik - certyfikowany trener metodologii Insights
Discovery™, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej Primum Pactum,
członek Polskiego Centrum Mediacji oddział w Warszawie, terapeuta,
wykładowca akademicki, kierownik merytoryczny kierunków studiów
na WSB w Warszawie i WSB w Poznaniu, specjalistka w zakresie
neurobiologicznych uwarunkowań procesu uczenia się, biolog, trener
umięjętności miękkich.

Co wyróżnia naszą pracę szkoleniową ?
W pracy szkoleniowej bazującej na rozwoju potencjału pracowników, ważny jest szeroki kontekst i
wiedza trenerów nie tylko w zakresie jednej wybranej metodologii, ale również w obszarach
psychologii, terapii, umięjętności mentorskich czy coachingowych oraz doświadczenie zawodowe
nabyte w realnym środowisku organizacji. Nasz zespół łączy te kompetencje. Pozwala to
reagować na konkretne sytuacje w trakcie warsztatów, elastycznie wykorzystywać naszą szeroką
wiedzę i doświadczenie zawodowe tak, aby poszerzać tematykę w odpowiedzi na potrzeby
uczestników.  
Nie bez znaczenia jest również fakt prowadzenia szkoleń w parze trenerskiej, co dynamizuje
warsztaty, zapewnia lepszy kontakt z uczestnikami i wyższy stopień zaopiekowania się ich
potrzebami. Pierwiastek męski i żeński pozwala również na efektywniejsze docieranie do
zróżnicowanych zespołów. 



Jak działa 
Insights
Discovery™?

 
Insights Discovery™ to łatwy i prosty do
przyswojenia model czterech energii
kolorystycznych reprezentujących nasze
preferencje osobowościowe. 

Pomaga on  ludziom lepiej zrozumieć siebie
i innych.  

Każdy z nas posiada wszystkie cztery
energie kolorystyczne skomponowane w
unikalny sposób. To one stanowią o naszym
stylu funkcjonowania, reagowania na
sytuacje życiowe czy zawodowe, a także
decydują jak komunikujemy się z innymi,
współpracujemy czy też zarządzamy
pracownikami.
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Insights Discovery™

ostrożny
precyzyjny

rozważający
dociekliwy

oficjalny

rywalizujący
wymagający

zdeterminowany
stanowczy

zdecydowany

troskliwy
opiekuńczy
empatyczny

cierpliwy
wyciszony

towarzyski
angażujący się
entuzjastyczny

ruchliwy
otwarty



Poniżej przedstawiamy standardowe składowe programu szkoleniowego. Jest to typowy "szkielet" realizacji jaki zapewnia
efektywną pracę na modelu Insights Discovery™.  Każdą ofertę jesteśmy w stanie dostosować do potrzeb organizacji. 

Forma realizacji: stacjonarna lub online - do wyboru przez zamawiającego.

Sesja feedback - praca na Indywidualny
Profilu Osobowościowym
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Jak możemy zorganizować warsztaty
Insights Discovery™ dla Twojej Firmy? 

www.edulabor.pl

Każdy uczestnik wypełnia
online Kwestionariusz

Preferencji
Osobowościowych 

Uczestnicy otrzymują swoje
Indywidualne Profile

Osobowościowe opracowane
na podstawie

kwestionariuszy.

Warsztat Efektywności
Indywidualnej Insights
Discovery™.

Warsztat
Efektywności
Zespołowej Insights
Discovery™

ETAP I -
INDYWIDUALY

PROFIL
OSOBOWOŚCIOWY 

ETAP II -
WARSZTATY

Insights
Discovery™.  

ETAP III - SESJE
INDYWIDUALNE

Sesja coachingowa (opcjonalnie) 



Indywidualny styl funkcjonowania, interakcje z innymi, podejmowanie decyzji
Mocne i ewentualne słabsze strony respondenta (ewentualne obszary do
pracy coachingowej)
Wartości wnoszone do zespołu
Styl zarządzania
Bariery skutecznej komunikacji
Motywowanie
Preferowany styl sprzedaży
Style uczenia się i kreatywność
Wskazówki do komunikacji z typem antagonistycznym
Wskazówki dotyczące dalszego rozwoju 

Respondent wypełnia kwestionariusz online na podstawie, którego
przygotowujemy indywidualny profil. Dokument (w pełnej wersji) składa się z
kilku rozdziałów:
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Czym jest Indywidualny Profil Preferencji
Osobowościowych? 

www.edulabor.pl

 INDYWIDUALY
PROFIL

OSOBOWOŚCIOWY 

Indywidualny Profil Preferencji Osobowościowych
to podstawowe narzędzie Insights Discovery™ .
Opisuje on preferowany przez respondenta styl
funkcjonowania. 
Każdy z nas jest niepowtarzalny, dlatego nie ma
dwóch identycznych profili.

Jak to działa? 

Do czego można wykorzystać wiedzę jaką daje profil? 

budowania relacji z innymi
bardziej harmonijnego i efektywnego funkcjonowania w zespołach
budowania zespołów
pracy rozwojowej z menadżerami
pracy coachingowej
budowania otwartej komunikacji 
efektywnego rozwiązywania konfliktów i zapobiegania sytuacjom trudnym

Indywidualny Profil Preferencji Osobowościowych będzie przydatny do:
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Czym jest Warsztat Efektywności
Indywidualnej? 
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 Warsztat
Efektywności
Indywidualnej

Aby pracownik chciał się rozwijać i wpierać
organizację zawsze najpierw musi poczuć, że to jest
ważne dla niego indywidualnie. 
Neurobiologia tłumaczy co należy zrobić, aby ludzki
mózg chciał podjąć wysiłek. 

Jak to działa? 

Warsztat Efektywności Indywidualnej Insights Discovery™ skupia się na samopoznaniu
uczestników, świadomości swoich preferencji, lepszego rozumienia własnych reakcji. 

 

Ten warsztat to odkrywanie, budowanie dobrostanu, samopoznanie. 
Uczestnicy wyposażeni w wiedzę na temat swojego profilu preferencji

osobowościowych poznają swój indywidualny kod funkcjonowania.

Informacje zawarte w profilu, a przećwiczone na warsztatach, pomagają ludziom
lepiej zrozumieć wzajemnie swoje potrzeby, efektywniej współpracować,

odczuwać większą satysfakcję z relacji zawodowych (i nie tylko) oraz bardziej
świadomie reagować na różnorodne sytuacje z jakimi spotykamy się w pracy.

System Insights Discovery™ operuje
językiem kolorów. To język prosty i przyjazny,

który ułatwia zapamiętanie, przyswojenie i
zastosowanie tej wiedzy w codziennych

sytuacjach. 
Wykorzystując pojęcia energii

kolorystycznych dla opisania preferencji
osobowościowych w ujęciu C.G.Junga

uczestnicy odkrywają jak determinują one
nasz styl zachowania, język reakcji oraz

zachowań w środowisku pracy (i nie tylko).
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Czym jest Warsztat Efektywności
Zespołu? 
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 Warsztat
Efektywności

Zespołu 

Efektywne zespoły to fundament organizacji. 
Ważne jest, aby świadomie budować zespoły
zrównoważone, spójne, uczące się, czerpiące ze
swojej różnorodności i wpierające. 

Jak to działa? 

klimat
synchronizacja
koncentracja 
proces

jaką pełnią rolę w zespole
jak synchronizować prace poszczególnych członków zespołu
wspólne cele, wizję i wartości
jak czerpać z różnorodności zespołu
jak nazywać i omawiać trudne kwestie związane z funkcjonowaniem zespołu
drogę do budowania indywidualnego klimatu zespołu będącego odzwierciedleniem
preferencji osobowościowych jego członków
jak wykorzystać swoje zasoby w najtrudniejszych momentach dla zespołu

Uczestnicy wypełniąją dodatkowy kwestionariusz percepcji funkcjonowania zespołu. 
Z danych zebranych w kwestionariuszach powstaje PROFIL EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU, 
w którym zdobywamy wiedzę w obszarach:

Za pomocą dyskusji, ćwiczeń, sesji burzy mózgów i innych narzędzi członkowie zespołu
odkrywają miedzy innymi:

Warsztaty Insights Discovery™ to analiza prowadząca do identyfikacji kluczowych ale
też i najtrudniejszych obszarów funkcjonowania konkretnych zespołów w organizacji. 

Uczestnicy wyposażeni w wiedzę na temat swoich preferencji osobowościowych oraz
bogatsi o doświadczenia z Warsztatu Efektywności Indywidualnej teraz mogą pracować

nad efektywnością swojego zespołu

Efekty? Jasne i praktyczne plany działania wypracowane dla zespołu przez zespół!



Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów

KONTAKT

Szkolenia dla firm z obszaru umięjętności miękkich i kompetencji menadżerskich
Profile indywidualne i szkolenia z zakresu metodologii Insights Discovery™
Mentoring i Coaching
Mediacje pracownicze i biznesowe
Badania pracownicze (min. satysfakcji pracowników, kultury organizacyjnej, diagnoza
konfliktów w zespole pracowniczym)

Oferujemy również: 

e-mail: biuro@edulabor.pl

tel. 660 760 322 lub 501 647 336

www.edulabor.pl

Poznaj nas lepiej


