
     
 

 

 

 

INSIGHTS DISCOVERY®. Klucz do efektywności indywidualnej 

 

Rozwój relacji interpersonalnych, zrozumienie zasad rządzących skuteczną komunikacją i umiejętność lepszego 

oddziaływania na innych odgrywają coraz większą rolę zarówno w naszym życiu zawodowym jak i osobistym. 

Każdy człowiek ma swój własny, indywidualny styl: 

• Zachowania 

• Komunikowania się z innymi 

• Podejmowania decyzji 

• Motywacji 

Odkrycie tych mechanizmów i preferencji pozwala wpływać na zachowania innych osób, poprawiać efektywność 

relacji i komunikacji międzyludzkiej. 

Na czym polega tajemnica sukcesu ludzi, którzy potrafią efektywnie oddziaływać na innych? 

Czy istnieje jakiś „tajemny” zestaw umiejętności i zachowań, które powodują, że potrafią oni współpracować 

praktycznie z każdą osobą? 

Niewątpliwe eksperci od relacji interpersonalnych posiadają ogromne doświadczenie i umiejętności. Ale przede 

wszystkim, i to jest najważniejsze, opanowali oni wiedzę na temat indywidualnych typów psychologicznych 

i wykorzystują tę wiedzę w: 

• Budowaniu trwałych i długoletnich relacji z klientami /zewn. i wewn./ 

• Sprzedaży i negocjacjach. 

• Zarządzaniu i przywództwie. 

• Komunikowaniu się z innymi. 

• Motywowaniu siebie i innych. 

Jednak niewiele osób posiada wiedzę na temat różnic w zachowaniach międzyludzkich, a jeszcze mniej 

umiejętność efektywnego wykorzystania tej wiedzy w praktyce! 

 



     
 

 

 

 

 

• Tworzenia efektywnych strategii postępowania i komunikowania się z innymi ludźmi. 

• Rozpoznawania pułapek percepcyjnych, które potrafią zrujnować każda relację i każdy kontakt z klientem 

czy pracownikiem. 

• Nie dopuszczania, do powstawania barier i problemów w komunikacji, a jeśli już do nich dojdzie, nauczycie 

się je rozwiązywać. 

• Rozpoznawania własnego, indywidualnego stylu funkcjonowania i zarządzania innymi. 

• Diagnozowania w swoim otoczeniu osoby o odmiennych modelach motywacji. 

• Rozpoznawania swojego indywidualnych preferencji w obszarze zarządzania czasem. Dowiecie się, jakie 

wartości wnosicie do zespołu. Odkryjecie swoje strategie podejmowania decyzji. Identyfikowania sposobów 

podejmowania decyzji u innych osób. 

• Budowania strategii przekonywania innych osób w zależności od ich wewnętrznych motywatorów. 

• Rozpoznawania w jaki sposób różni ludzie lubią odbierać informacje i jak dopasować swój przekaz, żeby był 

dla nich najbardziej zrozumiały i najbardziej interesujący. 

• Rozpoznania swoich mocnych stron i ewentualne słabych stron w sposobie funkcjonowania i komunikowania 

się z innymi. 

• Wykorzystywania strategii budowania relacji biznesowych. 

• Rozpoznawania swojego antagonistycznego stylu funkcjonowania i nauczycie się z nim postępować 

podnosząc efektywność tej relacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDZIAŁ W WARSZTACIE POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI 



     
 

 

 

 

 

PERCEPCJA 

• Strategie rozwoju umiejętności. 

• Pułapki percepcyjne. 

• Jak percepcja wpływa na nasze interakcje. 

• Zmiana paradygmatu. 

• Typy zadaniowe i typy relacyjne. 

ZROZUMIEĆ SIEBIE 

• Jaki jest mój indywidualny styl osobowości? 

• Mój styl funkcjonowania. 

• Moje mocne i słabe strony. 

• Mój indywidualny styl komunikacji. 

• Konsekwencje moich zachowań. 

• Jak mogę być postrzegany przez innych? 

ZROZUMIEĆ INNYCH 

• Cztery style funkcjonowania. 

• Mocne i słabe strony czterech typów 

osobowości. 

• Cztery style komunikacji. 

• Introwertyzm i ekstrawertyzm. 

• Myślenie i uczucia. 

• Docenianie różnic. 

• Wskazówki płynące ze sposobu komunikacji 

werbalnej. 

• Wskazówki płynące z interakcji. 

• Wskazówki płynące z otoczenia. 

• BEKTOP indywidualny system motywacji 

wewnętrznej. 

ADAPTACJA ZACHOWAŃ 

• Indentyfikacja stylu rozmówcy. 

• Dopasowanie na poziomie komunikacji 

niewerbalnej. 

• Dopasowanie na poziomie komunikacji werbalnej. 

INTERAKCJE 

• Budowanie relacji jako model efektywnej komunikacji. 

• Strategie dla czterech typów socjalnych. 

• Twój typ antagonistyczny. 

• Relacje ze współpracownikami i klientami. 

 

PROGRAM WARSZTATÓW 
 


