
 

 

                  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Odporność Psychiczna jest cechą osobowości kluczową w zrozumieniu jak ludzie podchodzą do sytuacji 
stresu, wyzwań i długotrwałej presji. Opublikowane badania i studia badawcze na całym świecie 
wskazują, że Odporność Psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami 
jak również odpowiada za samopoczucie.  
 

MTQ48 jest pierwszym uznanym na świecie narzędziem do mierzenia Odporności Psychicznej. Narzędzie 
to jest rzetelne i wiarygodne poparte licznymi badaniami uniwersyteckimi. MTQ48 jest łatwe i szybkie w 
obsłudze.  
 

Założenia programu: 
 

Program ten został ułożony dla każdego kto zajmuje się rozwojem indywidualnym jak też organizacji, 
w szczególności Coachów, Trenerów i Mendżerów.  
 

Po ukończeniu programu uczestnicy będą mogli: 
 

 Zrozumieć model Odporności Psychicznej i jej wpływ na wydajność, zachowanie i samopoczucie 
 Stosować narzędzie MTQ48 w pracy indywidualnej jak również grupowej i prezentować 

informację zwrotną 
 Zapoznać się z szeroką gamą aplikacji dla narzędzia I modelu w obszarach edukacji, miejsca 

pracy, społecznym, zdrowia, itd.   
 Zrozumieć jak rozwijanie odporności psychiczneju może pomóc w radzeniu sobie ze stresem, 

presją I wyzwaniami  
 Zrozumieć jak narzędzie jest pomocne w podniesieniu wydajności na poziomi indywidualnym a 

przez to organizacyjnym  
 

Format warsztatów 
  
 Aktywne uczestnictwo – format szkolenia zachęca do aktywnego udziału w warsztatach 
 Wydajne – uczestnicy będą mogli zastosować model i narzędzie praktycznie zaraz po 

zakończeniu szkolenia 
 Wsparty zestawem materiałów szkoleniowych   
 Korzystny dla samych uczestników – wszyscy uczestnicy wypełnią MTQ48 w ramach 

przygotowania do programu  
 
Ostatecznym celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności aby sami 
zoptymalizowali własne działania i samopoczucie jak też skutecznie pracowali z innymi.  
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Po ukończeniu programu 
 
Uczestnicy otrzymają Certyfikat z AQR International potwierdzjący nabycie wiedzy i umiejętności 
związanych z modelem Odporności Psychicznej i narzędziem MTQ48. Każdy uczestnik dostanie 
dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej MTQ48. Uczestnicy od razu będą 
mogli zakupić testy MTQ48.  
 
Szkolenie to jest również prowadzone w formacie zamkniętym.  
 
REZERWACJA MIEJSCA: sylwia@aqr.co.uk    monika@aqr.co.uk   
 

Trenerzy  
 
Sylwia Rybak Certyfikowany trener (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development 

(International)), konsultant ( First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC))  oraz coach 
(Ericksson College Certificate ACSTH ICF). Członek Zarządu Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów 
Zarzadzania MATRIK w latach 2012-2014. 
Sylwia jest Business Development Partnerem i trenerem współpracującym z AQR International.  
 

Cena to 1850 złoty od osoby. Zniżka 10% na rezerwacje dokonane do 15-go czerwca 2016. 
 
Cena obejmuje dwudniowe szkolenie, Pakiet Startowy 10 testów MTQ48 (wartość pakietu 
to 1008 złoty!), materiały szkoleniowe i lunch. 
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Uczestnicy programu będą mogli zakupić niniejsze publikacje po cenach z rabatem 
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Szczegółowy plan szkolenia 

 
Wprowadzenie do ‘Odporności Psychicznej’  

 

 Pochodzenie  
 Model 4 C’s – zrozumienie skali  
 Wpływ na miejsce pracy jak też poza miejscem pracy  

 

Wprowadzenie do testów Psychometrycznych 
 

 Normalna Dystrybucja a wyniki Stenowe 

 Rzetelność i Wiarygodność  
 Dobra praktyka przy stosowaniu narzędzi psychometrycznych 

Mierzenie Odporności Psychicznej  
 

 Zastosowanie MTQ48 

 Użycie raportów MTQ48 
 

Przeprowadzanie rozmowy opisującej wyniki  
 

 Dobra praktyka przeprowadzania rozmowy opisującej wyniki 
 Ćwiczenia praktyczne 
 Wprowadzenie do interwencji wspomagających w rozwoju Odporności Psychicznej  

 

Zastosowania  
 

 Rozwój pracownika  
 Rozwój organizacji   

 Coaching 
 Rekrutacja 
 Różnorodne rynki (edukacja, sport, zdrowie, praca społeczna itp.) 
 Przygotowanie unikatowych programów szkoleniowych 

 

Zależność Modelu z innymi Modelami 
 

 Model Wytrzymałości 
 Inteligencja Emocjonalna 

 Psychologia Pozytywna - Poczucie Radości  
 

Filozofia Odporności Psychicznej  
 
 Czy jest to koncept ważny dla każdego? 

 
Obsługa konta online 

 

Suite 3b, Rossett Business Village, Llyndir Lane, Rossett, Wrexham LL12 0AY, Tel. 01244 572050,  
Fax. 01244 572051, Email: headoffice@aqr.co.uk, Company Reg. No. 3392161, VAT No. 691 733903 

www.aqr.co.uk 

 

 

mailto:headoffice@aqr.co.uk
http://www.aqr.co.uk/

