
 

www.strefapotencjalu.pl 
biuro@strefapotencjalu.pl  

(+48) 516 466 470 

 

 

 

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla Zespołów, które funkcjonują już od lat, jak i tych, które 

przechodzą przez większe czy mniejsze zmiany (np. nowy dyrektor, zmiany organizacyjne, zmiany w 

składzie zespołu, podejmowanie nowych wyzwań, realizacja złożonych projektów etc.). Są one okazją 

do pogłębionej refleksji nad swoją rolą w zespole, nad komunikacją w zespole i nad potencjałem 

tkwiącym w zespole. 

Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®): 

Skuteczność i pozytywne podejście MBTI® sprawia, że jest to nie tylko 

najstarsze, ale i najpopularniejsze narzędzie psychometryczne do 

określania typów osobowości na świecie. Od 50 lat, co roku w 

szkolnictwie na całym świecie z MBTI® korzysta ok. 2mln.osób 

(nauczyciele i uczniowie). Korzystają z niego zarówno uniwersytety z 

pierwszej dziesiątki na świecie, np. Harvard czy Oxford, jak i szkoły 

podstawowe czy ponadgimnazjalne. 

 

Warsztaty: 
W czasie warsztatu uczestnicy określają swój indywidualny typ osobowości. Dzięki temu możemy 

określić typ osobowości całego zespołu. MBTI® określa typ osobowości w bardzo pozytywny sposób. 

Pomaga uczestnikom warsztatów w określeniu swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju i 

przyczynia się do wzrostu ich motywacji zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. W efekcie, 

na zakończenie tworzymy Mapę Zespołu MBTI®. 

 

Mapa Zespołu MBTI®: 
 dostarcza wiedzy o tym, co ludzi motywuje, w jakiej formie 
chętniej odbierają informację zwrotną, jak rozwiązują konflikty, jak 
podchodzą do realizacji zadań, jak współpracują w zespole, jak się 
komunikują i jak budują relacje w zespole. 

 pozwala na przyjrzenia się na nowo zespołowi, w którym 
funkcjonujecie na co dzień i do odkrycia tkwiącego w nim potencjału. 

 określa, jakie zachowania w zespole są preferowane i na jakie 
standardy zespół stawia, i jak dynamicznie w związku z tym może się 
rozwijać. 
 

Kilka informacji praktycznych: 
 Szkolenie trwa 4,5 h 

 Każdy z uczestników otrzymuje opis swojego indywidualnego profilu osobowości zaś zespół, jako 
całość, otrzyma Mapę Zespołu®. 

 Dla zespołu Mapa Zespołu® jest cennym źródłem informacji, które można w praktyczny sposób 
wykorzystać przy współpracy oraz przy realizacji wspólnych projektów i zadań. 
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