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Kim jesteśmy ? 

 

Jesteśmy zespołem trenerów - konsultantów oferujących usługi szkoleniowe, doradztwo, 

coaching indywidualny oraz inne projekty edukacyjno– rozwojowe. 

 

Podnosimy kompetencje pojedynczych pracowników i całych zespołów 

Polepszamy relacje między ludźmi 

Usprawniamy działania i motywujemy do zmian, aby umożliwić wzrost        

efektywności całej organizacji 

Rozwijamy umiejętności i wzmacniamy potencjał  u osób, które przychodzą 

prywatnie na nasze treningi i szkolenia otwarte     

Budujemy kompetencje społeczne u dzieci   

 

Głównym obszarem naszych działań jest rozwój kompetencji międzykulturowej i 

wspieranie w  kontaktach, komunikacji  i budowaniu relacji  z przedstawicielami 
innych kultur. 

W naszych szkoleniach, warsztatach i usługach doradczych rozwijamy postawy, wiedzę i 
umiejętności niezbędne do sprawnego i efektywnego funkcjonowania w środowisku między- 
lub wielokulturowym. Dotyczy to zarówno aspektów biznesowych jak i kwestii związanych z 

relacjami międzykulturowymi obecnymi w życiu prywatnym. 
Międzykulturowość nie ogranicza się dla nas jedynie do narodowości i etniczności. 

Postrzegamy ją znacznie szerzej  i odnosimy ją także do różnic w zakresie płci, 

pokolenia, klasy społecznej, grupy zawodowej czy kultury organizacyjnej.  

Drugim obszarem naszej działalności jest rozwój 
kompetencji miękkich w oparciu o metodologię  

Insights Discovery™.  
Podstawowym założeniem tej metody jest wiara w wyjątkowy charakter każdego z nas i 

kryjący się za tym nasz unikalny potencjał. System Insights oparty o teorię psychologiczną  
Carla Gustawa Junga podkreśla różnorodność preferencji zachowań występującą wśród 

ludzi. Pomaga zrozumieć siebie i innych, adaptować swoje zachowania i dzięki temu lepiej 
komunikować się i budować relacje z osobami innymi od nas. Patrząc z tej perspektywy 
system ten znakomicie wpisuje się w nasze szkolenia dotyczące różnorodności kulturowej i 

indywidualnej - tyle tylko, że nie odnosi się on tu do zetknięcia z innością na poziomie 
narodowościowym, czy etnicznym, ale do spotkania na poziomie odmiennych "typów 

psychologicznych", różniących się sposobem funkcjonowania i myślenia.  
 

Dla kogo tworzymy nasze projekty ?  

Nasza oferta skierowana jest do następujących grup odbiorców:  

klientów instytucjonalnych  

dorosłych (klientów indywidualnych)  

dzieci  
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Metody szkoleniowe 
 
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi. Metody dobierane są do 

grupy odbiorców, tematyki, rodzaju i celu szkolenia i obejmują takie formy jak: 

 

W naszej pracy wykorzystujemy uznane i doceniane na świecie narzędzia szkoleniowe np.: 
  

- gry z serii             
                                       -  
 -metodę Cultural Detective®.  

 
 

 
Szkolenia odbywają się w przyjaznej i bezpiecznej (nierywalizacyjnej) atmosferze, która 
sprzyja procesowi uczenia się. Dbamy o to, aby nasze treningi rozwijały wszystkie trzy 

elementy kompetencji, czyli wiedzę, umiejętności i postawy  i do tego sprawiały 
radość uczestnikom. 

 
Przy projektach doradczych korzystamy ze specyficznych i sprawdzonych w obszarze 
międzykulturowości metod diagnostycznych i narzędzi (głównie w języku angielskim), jeśli 

jest taka potrzeba współpracujemy także ze specjalistami zajmującymi się konkretną 
tematyką lub kulturą .  

 
W warsztatach kierowanych do dzieci  i młodzieży dopasowujemy metody, formę i czas 

trwania warsztatu do możliwości i etapu rozwojowego uczestników. 

Jak pracujemy      

W przypadku szkoleń zamkniętych oferujemy szkolenia "szyte na miarę".  Programy 

szkoleniowe powstają w oparciu o przeprowadzaną  identyfikację i analizę potrzeb 
szkoleniowych. W miarę możliwości staramy się, żeby analiza ta obejmowała informacje 
od wszystkich osób z Państwa organizacji, które są kluczowe dla procesu szkoleniowego  tj. 

dyrekcji, działu HR, kierowników liniowych i przyszłych uczestników szkolenia. 
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Klienci instytucjonalni 
 
Szkolenia 

 
Firmom, organizacjom non-profit i instytucjom publicznym oferujemy szkolenia zamknięte 
z  zakresu różnorodności i miedzykulturowości a także inne szkolenia  z kompetencji 

miękkich 
 

Prowadzimy szkolenia i warsztaty z następujących zagadnień: 
 

Kompetencja międzykulturowa w biznesie 

Praca w zespole międzykulturowym 

Zarządzanie i przywództwo w zespole międzykulturowym 

Komunikacja międzykulturowa 

Negocjacje międzykulturowe 

Zarządzanie projektem w zespole wielokulturowym 

Trening relokacyjny 

Efektywna komunikacja 

Efektywność w zespole 

Obsługa klienta 

Budowanie relacji z klientem  

Efektywna sprzedaż 

Rozwój indywidualny pracowników 

 
 

Doradztwo 
 

Oferujemy doradztwo w zakresie funkcjonowania organizacji i jednostek w środowisku 
zróżnicowanym kulturowo. Możemy dla Państwa przeprowadzić diagnozę gotowości 
pojedynczych osób czy zespołów do pracy w wielo- lub międzykulturowym środowisku; 

doradzić w kwestiach kontaktów biznesowych z przedstawicielami innych kultur lub 
kulturowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w innych krajach.  

 
Coaching indywidualny 
 

Pracownikom firm i organizacji oferujemy coaching indywidualny w oparciu o metodologię i 
Profil Indywidualny Insights Discovery™.  
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Nasze szkolenia i konsulting z tematyki międzykulturowej polecamy  

przede wszystkim:  
 

osobom pracującym w zespołach wielo lub międzykulturowych 

menadżerom zarządzającym takimi zespołami 

kadrze kierowniczej, która wprowadza w organizacji programy zarządzania 

różnorodnością (diversity managament) 

handlowcom obsługujących klientów z innych krajów     

osobom, które negocjują i podpisują  kontrakty za   granicą 

przedsiębiorcom oferującym swoje  produkty  na rynkach zagranicznych 

pracownikom, którzy zajmują się obsługą gości  zagranicznych  

osobom wjeżdżającym za granicę na długie kontrakty   

osobom często podróżującym służbowo 

nauczycielom, wykładowcom, lektorom  

lekarzom, którzy wśród swych pacjentów mają obcokrajowców  

pracownikom uczelni odpowiedzialnym za wymiany zagraniczne  

dziennikarzom 

sportowcom wyjeżdżającym na zgrupowania i sportowe zawody zagraniczne 

pracownikom i wolontariuszom misji humanitarnych  

 
 

Szkolenia w oparciu o Insights Discovery™ polecamy wszystkim firmom i 
organizacjom, które aby osiągać swoje cele strategiczne muszą posiadać pracowników o 

wysoko rozwiniętych kompetencjach interpersonalnych, komunikacyjnych i społecznych a w 
szczególności : 
 

kierownikom i liderom   

zespołom pracowniczym lub zadaniowym 

pracownikom działów sprzedaży i obsługi klienta 

pracownikom działów HR  

osobom, dla których ważny jest rozwój osobisty, pogłębianie wiedzy o sobie i 

innych, budowanie trwałych i efektywnych relacji z ludźmi zarówno w życiu 

zawodowym jak i osobistym. 
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Dorośli (klienci indywidualni) 

 
 
Klientom indywidualnym proponujemy udział w naszych otwartych szkoleniach  z tematyki 

międzykulturowej. Ofertę kierujemy głównie do ludzi, którzy w życiu prywatnym lub 
zawodowym mają częste kontakty z przedstawicielami innych kultur lub są zainteresowani tą 

tematyką. 
 
Szczególnie polecamy je osobom, które: 

 

mają partnera, przyjaciół lub członków rodziny z innego kraju 

często podróżują 

pracują w międzynarodowych organizacjach 

planują dłuższy wyjazd zagraniczny - na studia, do pracy, na staż  

chcą rozwinąć swoje kompetencje społeczne 

chcą zrozumieć współczesny, zglobalizowany, wielokulturowy świat 

 

Zapraszamy także na warsztaty otwarte (Trening Efektywności Indywidualnej) oraz coaching 
z wykorzystaniem metody Insights Discovery™. 
 

 
Dzieci 

 
Chcemy także wspierać rozwój kompetencji międzykulturowej u dzieci i młodzieży i dlatego 
oferujemy różnego rodzaju warsztaty, spotkania, projekty edukacyjne dotyczące  kultury i 

różnorodności.  
 

Organizujemy: 
 

warsztaty ogólne - których celem jest rozwój u  dziecka otwartości, 

wrażliwości i tolerancji dla  odmienności, a także wzbudzenie zainteresowania 
ciekawym, wielokulturowym światem 

spotkania tematyczne - poświęcone konkretnym krajom lub kontynentom, 

gdzie dzieci mają okazję spotkać się z osobami z innych kultur lub 
uczestniczyć w zajęciach ukazujących zwyczaje, tradycje   czy typowe dla tych 

miejsc symbole i przedmioty 

treningi kompetencji międzykulturowej dla młodzieży 
 

 Marta Nowicka  Tel: + 48 604 640 414          

e-mail: marta.nowicka@globalcompetence.pl 

 Aleksandra Ośko Tel: + 48 501 318 949       

e-mail: aleksandra.osko@globalcompetence.pl 
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Jako akredytowany partner Insights Polska wprowadziliśmy do naszej oferty 

szkolenia i coaching indywidualny w oparciu o system Insights Discovery™ 
 
System Insights DiscoveryTM został stworzony w oparciu  o psychologię 

jungowską przez Andrew Lothiana. Jest to metoda diagnozująca i opisująca 

indywidualny styl funkcjonowania oraz jego konsekwencje dla interakcji 

zachodzących pomiędzy jednostką a jej środowiskiem zawodowym lub 

prywatnym. Dzięki swojej elastyczności narzędzie może być wykorzystywane na 

różnych etapach działań podejmowanych przez organizację w obrębie polityki 

personalnej i wspomagać rozwoju kompetencji i potencjału pracowników 

w różnych obszarach. System jest wykorzystywany przez wiele organizacji  

w Polsce i na świecie. 

  

Główna idea Insights DiscoveryTM to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich 

akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze 

współpracy. Insights DiscoveryTM daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, 

wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz 

obszarach rozwoju osobistego. Punktem wyjścia dla analiz jest zatem jednostka oraz jej 

preferencje; połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, 

umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji. Dzięki wykorzystaniu  
 

Profili Indywidualnych Insights Discovery® pozwala każdemu lepiej zrozumieć siebie, poznać 

preferencje pozostałych osób oraz adaptować swój styl komunikacyjny do ich potrzeb. 

P o s ł u g i w a n i e  s i ę  p o j ę c i a m i  c z t e r e c h  e n e r g i i  k o l o r y s t y c z n y c h :  

Ognisty Czerwony, Słoneczny Żółty, Kojący Zielony i Chłodny Niebieski 

umożliwia stworzenie jednego, wspólnego, łatwego do zapamiętania języka oraz zbudowanie 

podstaw, na których uczestnicy będą mogli w przyszłości opierać swoje relacje interpersonalne. 
Źródło: www.insights.pl   

 

      

Tematyka oferowanych przez nas  szkoleń to między innymi: 
  

      - trening efektywności   
   indywidualnej 

 - efektywna komunikacja  
 - efektywna praca zespołowa 

 - zarządzanie i przywództwo 
 - budowanie relacji z klientem 

 - efektywna sprzedaż   
 - negocjacje                                   
 

 
 

 
 

Znaki graficzne i ilustracje związane z metodą Insights Discovery zostały wykorzystane za zgodą Insights  
Polska i są własnością firmy Insights.  © Andrew Lothian, Insights, Dundee, Scotland, 2006.   
All rights reserved. INSIGHTS, INSIGHTS DISCOVERY and INSIGHTS WHEEL are registered Trade Marks. 

Zrozumienie siebie 

Zrozumienie innych 

Podjęcie działania 

Adaptacja i akomodacja 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących szkoleń i coachingu w oparciu o  
system Insights Discovery™ proszę kontakt:  Marta Nowicka , tel. + 48 604 640 414 , 
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   Profil Indywidualny 
 

Jak mogę pomóc pracownikom lepiej rozumieć siebie? 
Co możesz zrobić by Twoi pracownicy stali się bardziej 

pewni siebie? 
Jak mogę zachęcić ludzi, aby chcieli uczyć się i 
rozwijać? 

A co jeśli mógłbyś zmienić styl funkcjonowania 
organizacji? 

Profil Indywidualny Insights Discovery® jest 
narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny 
pracownika oraz całego zespołu. Dokument ten jest 
doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy 
na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego 
wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku 
pracy. 
 
By otrzymać profil, respondent wypełnia kwestionariusz 
składający się z 25 zestawów określeń. Wynikiem jest 
wielostronicowy raport, który daje możliwość dokładnego 
zrozumienia stylu funkcjonowania respondenta, oraz jego 
wpływu na relacje interpersonalne zarówno w 
życiu zawodowym jak i osobistym. 
 
Model Insights Discovery zakłada, że każdy człowiek jest 
niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne 
potrzeby i oczekiwania. Profil uczy rozpoznawać  
i doceniać różnice w tym zakresie. 
Każdy Profil zawiera rozdział Podstawowy, który opisuje 
respondenta w kategoriach stylu funkcjonowania, mocnych i 
potencjalnych słabych stron, wartości wnoszonych do 
zespołu, stylu komunikowania się, nieuświadomionych 

aspektów wizerunku, typu antagonistycznego i wskazówek 
dotyczących dalszego rozwoju. Wiedza zawarta w Rozdziale 
Podstawowym może być poszerzona o treści dodatkowych 
rozdziałów Profilu, które doskonale wspierają rozwój 
indywidualny pracownika w konkretnych, specyficznych 
obszarach. 
 
Zarządzanie 
Ten moduł zawiera cenne informacje, pomocne szczególnie w 
programach z zakresu przywództwa oraz rozwoju kompetencji 
menedżerskich. Pomaga on członkom kadry zarządzającej 
przyjrzeć się swoim własnym stylom zarządzania oraz 
potrzebom osób, którymi zarządzają w kategoriach 
motywacji, środowiska pracy oraz preferowanego stylu 
zarządzania. 
 
Rozwój osobisty 
Ten rozdział umożliwia zrozumienie ogólnego stylu 
funkcjonowania, a także pomaga w zgłębianiu wiedzy na 
temat możliwości wzrostu i doskonalenia siebie w różnych 
obszarach rozwoju indywidualnego, włączając w to 
zagadnienia z zakresu kreatywności oraz wyznaczania 
celów.  
 

Rozdział Rozwój Osobisty może być wykorzystany jako 
integralna część programu Insights® Efektywność 
Indywidualna a także może stanowić wsparcie w procesie 
coachingu. 
 
Skuteczna sprzedaż 
Rozdział ten ukazuje indywidualne predyspozycje do 
sprzedaży i wywierania wpływu na każdym etapie, od 
przygotowania i nawiązania kontaktu aż po rozwijanie 
współpracy. Moduł może być dostosowany do 
wewnętrznego modelu  sprzedaży organizacji. 
 
Pytania rekrutacyjne  
Rozdział Pytania Rekrutacyjne jest jednostronicowym 
zbiorem pytań, które znajdują zastosowanie w procesie 
rekrutacji i selekcji. Pytania dotykają tych obszarów, w 
których respondent może czuć się niezbyt pewnie, lub 
które może postrzegać jako wyzwanie. Moduł ten pomoże 
określić poziom samoświadomości respondenta w zakresie 
jego słabszych stron i potencjalnych obszarów rozwoju. 
 
Podsumowanie 
Każdy z nas jest niepowtarzalny i takie też są nasze  

P r o f i l e  I n d y w i d u a l n e .  
Prosty, łatwy do zapamiętania system kolorów. Pozytywny 
język Profilu zachęca do refleksji i skłania do pracy nad 
rozwojem indywidualnym. Pomaga ludziom lepiej 
zrozumieć swój styl funkcjonowania oraz jego wpływ na 
inne osoby. Pomaga ludziom rozwijać umiejętności 
interpersonalne, podnosić efektywność zespołu oraz 
tworzyć bardziej pozytywne a zarazem bardziej wydajne 
ś r o d o w i s k o  p r a c y .  
Prosty do zrozumienia i zapamiętania, znajduje  
długofalowe zastosowanie w organizacji i pomaga  
w łatwy sposób modyfikować  zachowania ludzi. 
 
 
 
Profill Indywidualny  
dostępny jest w ponad  
30 krajach,  
w 25 językach. 
 
Źródło: www.insights.pl 
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W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących szkoleń i coachingu w oparciu o  
system Insights Discovery™ proszę kontakt:  Marta Nowicka , tel. + 48 604 640 414 , 


