
 

 

 

Poznaj siebie, stwórz siebie – warsztat autoprezentacji z wykorzystaniem testów Gallupa. 

Warsztat modułowy online. 

16 godzin uśmiechu, radości i pozytywnej energii. Poznanie własnych talentów, 

doświadczanie komunikacji z samym sobą, uświadomienie sobie tego, że to my jesteśmy 

kreatorami własnego życia. Chcesz tego doświadczyć? Zapraszamy na modułowy warsztat 

online – Poznaj siebie, stwórz siebie. 

 

Epidemia postawiła przed nami nowe wyzwania, warto poznawać i odkrywać siebie 

oraz własne talenty. To nie tylko poprawia nastrój, ale też pomaga nam w otwartej komunikacji. 

 Ufamy, że w tym pomoże nasz warsztat. 

 

Gościem specjalnym będzie Elżbieta Krzyżaniak-Smolińska – kobieta inspirująca innych 

w rozwoju. Poprowadzi dla Was moduł komunikacji z ciałem.  

 

Dla kogo: 

 dla każdego, kto chce odkryć swoje talenty; 

 dla każdego, kto chce swobodnie czuć się w różnych sytuacjach społecznych;  

 dla każdego, kogo czeka wystąpienie publiczne jak: egzamin, prezentacja publiczna, 

rozmowa rekrutacyjna, spotkanie zawodowe; 

 dla zespołów, menedżerów – kiedy poznajemy talenty, uczymy się porozumiewać 

z innymi nowym językiem – rośnie poczucie pewności siebie i satysfakcji, co z kolei 

podnosi efektywność i skuteczność w pracy. 

 

Co otrzymasz: 

 badanie talentów testem Gallupa (wersja TOP5 - pięć najmocniejszych talentów 

neuronalnych) - badanie wykonuje się online; 

 mini-przewodnik po metodologii Gallupa i 34 talentach Gallupa; 

 wskazówki - jak zarządzać emocjami z poziomu talentów; 

 poradnik z radami przed wystąpieniami – oddechy, intonacja, przygotowanie 

wystąpienia etc.; 

 prezentację wykorzystywaną podczas szkolenia. 

 

Dzięki naszemu warsztatowi: 

 poznasz swoje talenty i dowiesz się, jak można przekuwać je w mocne strony; 

 poznasz język swoich talentów; 
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 poznasz „chwyty” pomagające w komunikacji; 

 poczujesz się pewnie, swobodnie; 

 nauczysz się otwartej i skutecznej autoprezentacji. 

 

Warsztat organizowany jest maksymalnie dla 8 osób! 

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wykonanie testu Gallupa, którego cena wliczona 

jest w koszt warsztatu. Uczestnicy link do testu otrzymają po wpłaceniu opłaty za warsztat. 

Prosimy o przesłanie adresów mailowych na adres: monica.bartkowicz@gmail.com 

 

Kurs zaczynamy 30 stycznia 2021 roku. Kurs będzie trwał 16 godzin.  

Odbędą się cztery spotkania w soboty.  

Każde spotkanie będzie zakończone wyzwaniem dla Was – warto ćwiczyć, by się rozwijać  

 

Cena kursu (zawiera koszt wykonania testu Gallupa): 

710 zł brutto 

 

Zapisy i wpłaty do 26 stycznia 2021 roku. 

 

12 1020 2892 0000 5102 0582 0966 PKO Bank Polski 

w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko. 

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu. 

Drogowskazy Monika Antonina Bartkowicz, 500 493 013, monica.bartkowicz@gmail.com 

www.drogowskazy.com.pl 

 

 

TERMINY I PLAN KURSU POZNAJ SIEBIE, STWÓRZ SIEBIE: 

 

SPOTKANIE PIERWSZE: 30 stycznia 2021 roku – 12.00 -16.30 

Poznajmy się – każdy krótko przedstawia się,  

Ustalamy zasady kontraktu warsztatu, 

Krótka opowieść na podstawie baśni H. Ch. Andersena, 

Zagadka dźwiękowa, 

Poznaj talenty - praca z kartami talentów. 

Omówienie Waszych głównych talentów. 

Przerwa – 30 minut. 

Wystąpienie indywidualne - samodzielna wypowiedź na temat wybranego talentu. 

Jak działają talenty – omówienie przez trenerkę. 

Ćwiczenia: „talentowe” czasowniki – poszukujemy czasowników zgodnych z naszymi talentami. 

Podsumowanie. 
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WYZWANIE: 

Na następne spotkanie przygotowujesz 2 pytania dotyczące talentów - jak działają? Robisz to na 

podstawie jednej, wybranej sytuacji komunikacji. 

 

SPOTKANIE DRUGIE: 6 lutego 2021 roku – 12.00-16.30 

Jak mówi mój talent? – wskazówki do skutecznej komunikacji talentami. 

Studium przypadków komunikacyjnych - jak słychać talenty w wypowiedziach innych. 

Ćwiczenie "opowiedz mi". 

Przerwa – 30 minut. 

Zarządzanie talentami - kiedy talent staje się sabotażystą?  

Jak radzić sobie z sytuacjach nieporozumień i konfliktów. 

Podsumowanie - sesja pytań i odpowiedzi. 

 

WYZWANIE: 

Na podstawie wiedzy, zastanów się i przygotuj Twoją definicję autentyczności?/ Obserwuj 

sytuację komunikacji w wybranym przez siebie obszarze. Jakimi talentami mówię? Jakie talenty 

słyszę w komunikatach innych? Jak mówię o swoich potrzebach? 

 

SPOTKANIE TRZECIE: 13 lutego 2021 roku – 12.00-16.30 

Autoprezentacja – wokół definicji. Co to jest autentyczność? 

Strona werbalna i niewerbalna, strój. 

Przygotowanie własnej autoprezentacji – wystąpienie przed grupą. 

Zagadka – jakim talentem mówię? 

Przerwa – 30 minut. 

Autoprezentacja niewerbalna - ćwiczymy kontakt z ciałem: ćwiczenia rozluźniające ciało. 

Techniki radzenia sobie ze stresem. 

Napisanie i nagranie krótkiej autoprezentacji. 

 

WYZWANIE: otrzymasz zestaw ćwiczeń oddechowych, rozluźniających ciało. Przez tydzień 

dobrze je robić. Po 6 dniach ćwiczeń nagrywasz swoją autoprezentację, którą puszczamy na 

warsztacie. 

 

SPOTKANIE CZWARTE: 20 lutego 2021 roku – 12.00-16.30 

Podsumowanie wyzwania. 

Autoprezentacja – kolejne elementy - postawa, na jakim oddechu mówić, co zrobić z rękami. 

Ćwiczenia oddechowe. 

Nagrywamy własną autoprezentację. 

Dzielimy się spostrzeżeniami. 

Przerwa – 30 minut 

Jak dotrzeć do dużej grupy odbiorców.   
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Talentowa różnorodność, różne style komunikatów – podsumowanie. 

Twoja radosna autoprezentacja – wystąpienia. 

Podsumowanie kursu – pytania, ankieta ewaluacyjna. 

Czas prezentów  

 

 

 

 

Kilka słów na temat badania Gallupa: 

Instytut Gallupa to amerykańska instytucja, która od ponad 50 lat prowadzi badania nad 

mocnymi stronami. Badanie talentów - Clifton Strengths, zwane potocznie testem Gallupa - 

istnieje już ponad 20 lat i do dziś przebadało się nim ponad 23 miliony ludzi na całym świecie. 

Jest znane głównie w biznesie jako doskonałe narzędzie do odblokowania potencjału 

pracowników i zbudowania stabilniejszych zespołów i firm. Zespoły, które na co dzień 

wykorzystują talenty Gallupa, zwiększają swoją produktywność o 12,5 %. 

Testy Gallupa służą też ogólnorozwojowo. Poznanie własnych talentów daje ludziom: 

 wzrost pozytywnej energii; 

 większe zaangażowanie w realizację własnych celów; 

 większą pewność siebie; 

 mniejszy stres. 
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Prowadzące warsztat: 
1. Gość specjalny: 

 
Elżbieta Krzyżaniak-Smolińska - terapeutka, trenerka rozwoju 
osobistego, specjalistka terapii jogą, pracy z oddechem. Znana 
z autorskich warsztatów „Przebudzenie świadomości", „Spełnione 
życie", "Tajemnice jogi", "Joga w życiu codziennym", "Żyj szczęśliwie", 
czy "Kobiety kobietom”. Autorka wielu medytacji, które pomagają 
ludziom odkrywać drogę do komunikacji z samymi sobą, prowadzi 
swój kanał na YT. Pisarka – w książce „W cudzych butach” szczerze 
i otwarcie opowiedziała o swojej trudnej drodze do samej siebie, 
zyskując wiele wdzięczności czytelników. Założycielka Centrum 
Szczęśliwego Człowieka. ". Zdobyła najwyższy szczyt Europy Mont 
Blanc. Przepłynęła wpław w sztafecie z partnerem 500 km rzeką 
Wartą przez Odrę do Morza Bałtyckiego i Wisłą 1000 km od źródła do 
Morza. Została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa za pobicie 
rekordu w ilości skłonów na mięśnie brzucha, wykonując 8000 
skłonów w ciągu godziny! Pokonała 1000 mężczyzn w najcięższych 
zawodach survivalowych w Polsce "Selekcja" (edycja letnia i zimowa) 
dwukrotnie dochodząc do finału. W 2015 roku otrzymała tytuł 
Kobiety Spełnionej. Od lat dzieli się z ludźmi swoją radością, energią i 
wdzięcznością, wspierając w rozwoju. 
 

2. Trenerki: 
 

Agnieszka Barszcz - certyfikowany coach Gallupa, 
Strengths Community coach, life & edu coach ICI. 
Skupienie na mocnych stronach ludzi towarzyszy 
mi od zawsze - kilkanaście lat realizowałam tę 
misję w roli edukatora, nauczyciela i trenera języka 
niemieckiego. Od kilku lat skupiam się na 
działalności coachingowej - pomagam osobom 
i zespołom osiągnąć maksymalną produktywność 
dzięki zrozumieniu i wykorzystaniu w pracy ich 
mocnych stron. Jestem pasjonatką  rozwoju 
osobistego i projektantką osobistej doskonałości. 

 
Monika Bartkowicz – trenerka z doświadczeniem akademickim. Byłam 
dziennikarką prasową i telewizyjną – reporterem programów interwencyjnych 
i śledczych (za swoją pracę otrzymałam między innymi nominację do Grand 
Pressa – jednej z najważniejszych nagród dziennikarskich w Polsce), wydawcą 
oraz reżyserką. Zajmowałam się PR i PR kryzysowym. Budowałam marki osób 
i firm, prowadziłam skuteczne kampanie wizerunkowe i kryzysowe. Szkoliłam 
menedżerów, prezesów oraz zespoły. Ukończyłam kursy wystąpień 
publicznych, menedżerskie (zarządzania emocjami zespołów czy zasady ukrytej 
dynamiki grupy). Jestem pasjonatką opowieści, ludzkich historii oraz rozwoju 
osobistego, edukacji i ekologii. 

Serdecznie zapraszamy do udziału  


