
KURS

OPARTY NA PRAKTYCZNYM PODEJŚCIU NEURO-POZNAWCZYM & BEHAWIORALNYM  

« Skuteczna strategia komunikacji
 - Jak reagować w trudnych sytuacjach (stres, dominacja ...) »

O KURSIE 

Trudne i stresujące sytuacje są powszechne w pracy. Ciągłe zmiany i rosnące wymagania wpływają na 
nasze zachowania i kontakty z innymi. Wielu ludziom trudno jest utrzymać emocje pod kontrolą, 
zwłaszcza w sytuacjach napięcia i pod presją czasu. Samokontrola i inteligencja emocjonalna mają w 
takich momentach zasadnicze znaczenie dla utrzymania dobrych relacji, atmosfery motywującej do 
wytężonego działania oraz do wydajności pracy w ogóle. Wypracowanie skutecznej metody radzenia 
sobie z negatywnymi uczuciami w pracy jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Negatywne emocje 
dość łatwo się rozprzestrzeniają i w efekcie zaburzają stabilny i pozytywny rozwój firmy.

Niniejszy kurs przedstawia gotowe narzędzia, które umożliwiają skuteczną komunikację w trudnych 
sytuacjach. Pokazuje, w jaki sposób możemy zmienić swoje spontaniczne i automatyczne reakcje na 
świadome i otwarte podejście w rozmowie z drugą osobą. Wiedząc, jak rozpoznać swój stan umysłu oraz 
rozmówcy (pod wpływem stresu, agresji, dominacji, zniechęcenia, ...) można podjąć właściwą strategię 
aktywującą inteligencję adaptacyjną i przeprowadzić rzeczową rozmowę w spokojnej atmosferze.

CEL: 

Celem kursu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i narzędzi, które 
pomogą określić różne rodzaje zachowań w kontaktach z innymi.

Przedstawiona metoda zapewnia możliwość identyfikacji różnych 
rodzajów stresu, jakich doświadczamy oraz przyjęcia właściwej 
postawy i reakcji. Pokazuje też, jak rozpoznawać różne role w 
grupie (pozycjonowanie w grupie) oraz zarządzać "instynktownymi" 
relacjami władzy (manipulacja, dominacja i uległość).

Dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie zastosować skuteczną 
strategię komunikacji odpowiednią dla danej sytuacji. To pomaga 
menedżerom skutecznie komunikować się ze współpracownikami i 
zapobiegać konfliktom. 

    ADRESACI :

 Wszyscy zainteresowani specjaliści:
- menedżerowie,
- kierownictwo,
- szefowie wydziału,
- kierownicy projektów,
- osoby zarządzające programami... 

INNOWACYJNE METODY DLA NOWOCZESNYCH MENADŻERÓW 



      PROGRAM :   2 DNI    (kurs może zostać dopasowany do potrzeb firmy)

 DZIEŃ I. Inteligencja Stresu i Zachowania 

 1. Zrozumieć stres i jego wpływ na zachowanie  
     - Rodzaje stresu oraz typowe reakcje: niepokój,
        złość, zniechęcenie

  2. INC model : „Tryby Umysłowe”
     - Różnica między stanem automatycznym i   
        adaptacyjnym

  3. Ćwiczenia
      - Ocena własnych reakcji na stres
      - Zarządzanie stresem w kontaktach z innymi 

   DZIEŃ II.  Strategie Skutecznej Komunikacji 

 1. Pozycjonowanie w grupie i stosunki władzy
     (dominacja i uległość, marginalizacja, manipulacja ...).
     - Jak i dlaczego pozycjonujemy się w grupie
     - Zachowanie instynktowne a pewność siebie
     - Ćwiczenia: auto-ewaluacja 

 2. Identyfikowanie różnych stanów i trybów reakcji  

 3. Wybór właściwej strategii komunikacji 

 4. Ćwiczenia
     - Komunikowanie się z osobami w różnych rodzajach
         stresu
      - Komunikowanie się z osobami w zależności od
         pozycji w grupie 

5. Podsumowanie 

REZULTATY :

●  Zdobycie praktycznej wiedzy i narzędzi do 
natychmiastowego zastosowania w życiu 
codziennym.
● Głębszy wgląd na temat wpływu naszych 
instynktownych reakcji mózgu na zachowanie.
● Lepsze zrozumienie reakcji innych ludzi w 
sytuacji stresu i w grupie.
● Poznanie, w jaki sposób skutecznie 
komunikować się z innymi by zapobiec 
ewentualnym konfliktom, uspokoić sytuację, itd
● Nabytą wiedzę można przećwiczyć podczas 
ciekawych ćwiczeń.
● Udział innych osób w grupie sprzyja otwarciu i 
poszerza horyzonty. 

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. Ma doświadczenie 
w zarządzaniu, coachingu i prowadzeniu 
szkoleń. 

   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
Phone:  Warsaw : +48 502571074  Brussels :  +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




