
KURS

 OPARTY NA PRAKTYCZNYM PODEJŚCIU NEURO-POZNAWCZYM & BEHAWIORALNYM  

« WYDAJNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ 
– WSZYSTKO CO NALEŻY WIEDZIEĆ »

O KURSIE 

Zmiana jest stałym elementem zarówno w naszym życiu, jak i w organizacji dla której pracujemy. Aspekty 
biznesowe, organizacyjne muszą być regularnie aktualizowane i ulepszane w celu sprostania 
konkurencji. Można stale zmieniać systemy, aktualizować procedury, które będą funkcjonowały i staną się 
one wydajniejsze. Jednak organizacja nie składa się tylko z systemów i budynków, ale także z ludzi i 
relacji między nimi. A ludzie, w przeciwieństwie do maszyn, są trudniejsi do przewidzenia. Zaniedbywanie 
ludzkich aspektów przy wprowadzaniu zmian może mieć przeciwne do zamierzonego skutki i w efekcie odbić 
się rykoszetem na wydajności całego przedsiębiorstwa.

Niniejszy kurs pozwala na znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy biznesem i ludzką stroną 
procesu zmian.

Podczas kursu dowiesz się o najnowszych osiągnięciach naukowych, które bezpośrednio wyjaśniają, dlaczego 
ludzie, którzy popierają zmiany na poziomie intelektualnym nie zawsze dostosowują się do wymaganych 
zmian na poziomie behawioralnym. Metoda INC w sposób prosty i logiczny ilustruje, w jaki sposób nasze 
mózgi wpływają na interakcje społeczne, jak ludzie reagują na zmiany, stres, a tym samym jak liderzy 
mogą najlepiej zarządzać zasobami ludzkimi podczas przeprowadzania zmian.

Żadne dwie zmiany nie są takie same. Różnią się one w każdym wymiarze, od wielkości i złożoności do celu i 
kontekstu. Istnieje jednak wspólna płaszczyzna we wszystkich udanie przeprowadzonych zmianach. Kurs ten 
przedstawia najważniejsze kroki, jakie należy podjąć by poznać wszystkie niezbędne elementy w procesie 
zmian, tak aby był on oparty na solidnym fundamencie.

Ostatecznie, zarządzanie zmianą może być relatywnie łatwe, całkiem zabawne i udane. Trzeba tylko 
stworzyć odpowiednią strategię, która będzie motywująca zarówno dla Ciebie, jak i Twoich 
współpracowników. Opracowane dla potrzeb kursu warsztaty, dają świetną okazję do nabycia i 
praktykowania niezbędnych umiejętności.

CEL: 
Kurs ma na celu zapoznanie menedżerów, liderów i osób 
odpowiedzialnych za zmianę, z najważniejszymi i skutecznymi 
metodami. Jest oparty na neuro-poznawczym i behawioralnym 
podejściu, które czyni go bardziej nowatorskim, ciekawym i 
logicznym. Na celu ma przedstawienie właściwej równowagi 
pomiędzy biznesem i ludzką stroną procesu zmian. Kurs 
dostarcza niezbędnej wiedzy i narzędzi do przeprowadzenia 
zmiany z sukcesem. 

    ADRESACI :
Wszyscy specjaliści, którzy zajmują się procesem 
zmian :
- menedżerowie,
- kierownictwo,
- szefowie wydziałów,
- kierownicy projektów,
- osoby zarządzające programami...  

INNOWACYJNE METODY DLA NOWOCZESNYCH MENADŻERÓW  



      PROGRAM :   3 DNI   (kurs może zostać dopasowany do potrzeb firmy)

DZIEŃ I. Zrozumieć zmianę i skutecznie nią zarządzać 

1. Menadżer czy lider zmiany?

2. Neuronauka : efektywnie wykorzystywaj swój mózg
     w procesie zmian
      - Nasz mózg: z nami czy przeciwko nam ?
      - Neurony lustrzane i wpływ grupy
      - Niejawne i jawne postawy
      - Stres i odporność 

3. Zamiana zagrożenia w nagrodę - model INC
      - Kontrola stresu – «tryby umysłowe» 
      - Zarządzanie komunikacją w sytuacjach stresowych

4. Ćwiczenia: wzmocnienie zdolności przywódczych 

DZIEŃ II. Plan zarządzania zmianą – potrzeba i 
zdolności wprowadzania zmian w organizacji   

 1. Różne modele zarządzania zmianą
     - Jak znaleźć równowagę między aspektami 
       gospodarczymi i ludzkimi tworząc efektywną     
       strategię?

2. Najważniejsze kroki w planie zarządzania zmianą
    - Zmiana to proces
    - Komunikat o zmianach - kto jest odpowiedzialny?
    - Przeciwdziałanie oporowi wobec zmian 
    - Motywacja - jak ją utrzymać lub zwiększyć
    - Odpowiedzialność za zmiany - kto 
    - Kultura i wartości organizacyjne
    - Strategie podejścia : ludzka vs biznesowa

3. Ćwiczenia - Tworzenie skutecznej strategii 

DZIEŃ III. Wprowadzenie teorii w życie - ćwiczenia

1. Case studies
2. Podsumowanie i wnioski 

REZULTATY :
● Nabędziesz praktyczną wiedzę i narzędzia do 
natychmiastowego zastosowania.
● Poznasz, jak zarządzać ludzką stroną, nie 
zapominając o aspektach biznesowych.
● Będziesz mieć głębszy wgląd, w jaki sposób nasz 
mózg wpływa na nasze zachowania.
● Wzmocnisz swoje podstawowe umiejętności 
komunikowania się w sytuacjach stresowych.
● Poznasz, jak wcześnie wykrywać i zapobiegać 
oporowi wobec zmiany, co jest kosztowne pod 
względem czasu i pieniędzy.
● Nauczysz się jak utrzymać lub podnosić 
motywację i zaangażowanie pracowników.
● Dowiesz się, jakie są niezbędne kroki udanego 
procesu zmian.
● Przećwiczysz swoją wiedzę w ciekawych case-
studies.
● Doświadczenia pozostałych uczestników 
poszerzą Twoje horyzonty. Zrozumiesz, że różne 
ścieżki mogą prowadzić do sukcesu. 

PROWADZĄCA:
Beata Pawelczyk-Cnudde 

  Dyplomowany ► coach, 
szkoleniowiec i trenerka neurofeedback. 

  ► «Praktyk podejścia neuro-poznawczego i 
behawioralnego » w „Institute of 
Neurocognitivism” w Brukseli. 

  Partner w Fulcrum Partners, Bruksela►
  ► Ukończyła studia magisterskie i 

doktoranckie w zakresie zarządzania i 
finansów (SGH); 

  A► bsolwentka programu między-
uniwersyteckiego Université Libre de Bruxelles i 
Université de Liège w dziedzinie psychologii 
społecznej. 

  ► Przez wiele lat pracowała w świecie 
finansów Unii Europejskiej, w sektorze 
publicznym i w korporacji, także na stanowisku 
menadżerskim.  

   A► utorka wielu artykułów z dziedziny 
ekonomii, coachingu i rozwoju osobistego.  

KONTAKT: Beata Pawelczyk-Cnudde KURS DLA FIRM         (może być dostosowany do firmy)
CENA : 1400 EUR / dzień (grupa do 12 osób )

e-mail:  beata.cnudde@fulcrum-partners.eu
Tel.:  Warsaw : +48 502571074  Bruksela  :  +32(0)477071088

Fulcrum Partners bvba 
Brussels, rue du Vieux Moulin 13

Phone:  +32(0)2 673 80 53  
www.fulcrum-partners.eu 

Institute of Neurocognitivism
81, avenue de Tervuren - 1040 Brussels 

Phone: +32 737 74 80  Fax: +32 737 74 84
www.neurocognitivism.com


