
• tworzenie kultury szacunku, wzajemnego
zrozumienia i wsparcia,
• poprawienie relacji w zespole poprzez zastosowanie
holistycznego modelu Psychologii Adleriana,
• techniki zespołowego rozwiązywania problemów,
• prywatna logika ludzi i jej wpływ na obecne
przekonania i zachowania,
• prowadzenie efektywnych i twórczych spotkań
zespołu,
• trening wzmacniających i zachęcających metod
komunikacji, które promują pełne szacunku i
produktywne środowisko pracy,
• trening kompetencji przywódczych.
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7 - 26 wrze�nia
17:30 - 20:30

18h
online

Empowering
People in the

Workplace
The Positive Discipline Way

Te empiryczne warsztaty certyfikacyjne obejmują następujące zagadnienia:

Konsultanci
Dyrektorzy HR
Profesjonali�ci

Koordynatorzy
Liderzy zespoł�w

Coachowie, Trenerzy
Mentorzy

i TY!
 

„Gorąco polecam ten warsztat wszystkim, którzy
chcą dowiedzieć się więcej o znaczeniu relacji, o sile
poczucia przynależności i znaczenia oraz
możliwościach zmiany klimatu w miejscu pracy.”

- Denise Mazzache

pierwszy raz 
w języku polskim!



Dina Emser, jest głównym trenerem 
 Pozytywnej Dyscypliny, a także

 Profesjonalnym Certyfikowanym Coachem. 
 Doświadczyła wartości Pozytywnej 
 Dyscypliny w roli rodzica, nauczyciela, 
 dyrektora szkoły oraz coacha/konsultanta

 biznesowego i dzieli się tymi zasadami od 18 lat.
Pracowała z profesjonalistami z listy Fortune 100
zajmującymi się tworzeniem oprogramowania

doradztwem ubezpieczeniowymi i finansowym. Pracowała także z
kobietami - liderkami, właścicielami małych, rodzinnych firm 
i dyrektorami organizacji non-profit.

www.dinaemser.com

Magdalena Kaminska jest facylitatorem
Empowering People in the Workplace, 
 konsultantem strategicznym, ekspertem w
 obszarze przywództwa i sprzedaży, coachem,
 trenerem biznesu, trenerem metodologii 

  Points of You®, ekspertem Reiss Motivation
 Profile® i wykładowcą akademickim. 

Od 15 lat buduje efektywne zespoły 
sprzedażowe w branży finansowej. 
Jako właścicielka firmy wspiera swoich

 klientów w budowaniu efektywnych  i zmotywowanych 
zespołów dzieląc się wartościami 
Pozytywnej Dyscypliny.

 www.magdalenakaminska.com

REJESTRACJA
www.positivediscipline.org

Cena Early Bird 2 500 zł 
do 7 sierpnia

Cena regularna 3 000 zł
po 7 sierpnia

MATERIAŁY
podręcznik dla Facylitatora

zeszyt �wicze� dla uczestnika
52 kart narzędzi

m.kaminska@instytutrozwoju.org.pl
d i n a @ d i n a e m s e r . c o m

więcej informacji:

Stwórz
kulturę
wzajemnego
szacunku,
aby wszyscy
się rozwijali!


