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Z A P R A S Z A M Y  N A  S Z K O L E N I E  W  G D A Ń S K U   

PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE JAKO NOWY MODEL ZARZĄDZANIA  

Szkolenie opiera się na modelu DISC D3 

Czym jest DISC D3? 

DISC D3 jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym na świecie. Jest narzę-

dziem stosowanym w różnych krajach i pomagającym ludziom odkryć ich potencjał, zrozumieć siebie 

i innych. W Polsce jest jednym z najczęściej stosowanych w firmach rozwiązań, które wzmacniają lide-

rów i zespoły w skutecznym działaniu.  

Jako pierwsi wprowadzamy DISC D3 na rynek oświatowy. 

Wykorzystując metaforę góry lodowej, test kompetencji DISC D3 bada nie tylko zachowania, które da 

się zaobserwować (DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać, a co wpływa na 

zachowania (preferowane role zespołowe, wartości i postawy – wewnętrzne motywacje). 

Termin: 

Piątek 19 maja – sobota 20 maja 2023 r.* 

*możliwość przedłużenia pobytu do niedzieli  

Miejsce: 

Hotel*** Number One w Gdańsku 

   

Program: 

1. Szkolenie (realizowane w piątek i sobotę): 

• Świadomość siebie – świadomość innych; MODEL DISC D3 – w czym może pomóc?  

• Jak czytać raport DISC D3? Wspólne omówienie raportu DISC D3 każdego uczestnika.  

• Praca na potencjale zespołu – ćwiczenia kształtujące i wzmacniające kompetencje liderskie. 

2. Warsztat z aktorem – praca z ciałem i głosem.  

3. Kolacja integracyjna na gdańskiej Wyspie Spichrzów (piątek). 

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach jednoosobowych (lub w przypadku przyjazdu z osobą 

towarzyszącą – dwuosobowych). Podczas szkolenie będą korzystać z bufetu kawowego oraz lunchu.  

Koszt: 1600 zł/osoba 

https://www.granohotels.pl/numberone/galeria
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Prowadzący: 

 

Agnieszka Światłowska  

Wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Rewers, 
trener, ekspert merytoryczny, doradca zawodowy, nau-
czyciel. Posiada szesnastoletnie doświadczenie w prowa-
dzeniu szkoleń dla pracowników edukacji w obszarze 
kompetencji społecznych, zarządzania i nowoczesnych 
technologii. Certyfikowany trener metody DISC D3 („trój-
wymiarowe” narzędzie diagnostyczne, łączące w sobie 
analizy m.in. stylu komunikacji, reakcji na zmianę, odporno-
ści na stres, pełnionych ról, wartości, którymi się kieruje ba-
dany przy podejmowaniu decyzji). Wieloletnia dyrektorka 
olsztyńskiego oddziału Fundacji Uniwersytet Dzieci. Tre-
nerka regionalna i lokalna w projekcie Lekcja Enter. 

  

 

Łukasz Twardowski – absolwent studiów na wydziale ak-
torskim w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, 
występował w takich serialach jak M jak Miłość, Akade-
mik, Pierwsza Miłość czy Papiery na Szczęście. Na scenie 
zadebiutował w spektaklu Nasze Miasto (reż. Adam Saj-
nuk) w Teatrze WarsAwy. Od lat prowadzi warsztaty i za-
jęcia teatralne. 

 

 

 

 

 

 


