
KURS

 OPARTY NA PRAKTYCZNYM PODEJŚCIU NEURO-POZNAWCZYM & BEHAWIORALNYM

« WYKORZYSTAJ W PEŁNI SWOJE TALENTY & WEWNĘTRZNĄ MOTYWACJĘ 

- ZWIĘKSZ SWÓJ POTENCJAŁ I KREATYWNOŚĆ »

O KURSIE

Życie zawodowe to pasmo ciągłych wyzwań i rosnących wymagań. Świat pędzi do przodu i stawia na 
innowacje. Firmy muszą sprostać rosnącej konkurencji i starają się nadążyć za ciągłymi zmianami. 
Coraz częściej potrzebują twórczych i kreatywnych pracowników zmotywowanych do wytężonej 
pracy i rozwiązywania problemów w pomysłowy sposób. Jak spełnić te oczekiwania?

Kurs, w oparciu o najnowsze wyniki badań neurofizjologicznych oraz modelu INC, umożliwia 
poznanie własnych, najważniejszych źródeł motywacji do aktywnego działania. Pomaga odkryć 
własne talenty oraz poznać wewnętrzne hamulce. Kurs pokazuje, w jaki sposób rozwój naszego 
mózgu może wpływać na nasze wybory zawodowe i zachowania, jak jesteśmy warunkowani w trakcie 
życia i co możemy zmienić.

Zwiększanie kreatywności jest niezmiernie ważne w procesie radzenia sobie z wyzwaniami, 
potencjalnymi zagrożeniami atakże stając wobec szans, jakie niesie świat przyspieszonej-zmiany. 
Podczas kursu dowiesz się, że każda osoba ma swój indywidualny proces twórczego 
rozwiązywania problemów. Będziesz mógł poznać i rozwinąć swój. Zdobyta wiedza zwiększy 
umiejętność twórczego myślenia. 

CEL: 

Kurs przedstawia nowe, innowacyjne podejście, które pozwoli 
zwiększyć potencjał i przyczynić się do podniesienia własnych 
zdolności twórczego myślenia. Pokazuje, jak najlepiej rozwinąć i 
wykorzystać talenty i zdolności umysłowe, aby pozostać 
spełnionym, wydajnym i innowacyjnym w pracy i w życiu. 

       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. Mój Mózg i Moje Wybory  (INC model)

1. Talenty i Motywacja  

 1. W jaki sposób mózg wpływa na nasze zawodowe
     wybory

 2. Źródła motywacji: wewnętrzne i zewnętrzne

 3. Atrybucja sukcesu i porażki
     - Własna skuteczność: "Tak, mogę?"

 4. Osiem głównych osobowości i talentów
     - nasza wewnętrzna moc napędzająca do działania

 2. Charakter i Wewnętrzne Hamulce 

 1. Charakter i jego determinanty 
      - Warunkowanie pozytywne  wzmocniające  
          potencjał
       - Warunkowanie negatywne  

  2. Radzenie sobie z wewnętrznymi ograniczeniami 
      – ćwiczenie

  3. Ocena poziomu indywidualnej satysfakcji i potencjału 
      - Samo-wzmacnianie i samoutrudnianie 
      - Ćwiczenia 

DZIEŃ II. Doładowanie Własnego Potencjału i  
                   Kreatywności  

  1. Mózg i kreatywność – poznaj swój mózg
       - ćwiczenie

  2. Różne strategie innowacyjnego myślenia
      - Różne „konfiguracje mózgowe” i proces twórczy

  3. Zwiększenie potencjału i kreatywności poprzez  
      uelastycznienie procesów myślowych

  4. Wykorzystanie teorii w praktyce - ćwiczenia  

REZULTATY :

● Większa znajomość wpływu naszych 
instynktownych reakcji mózgu na zachowanie.
● Lepsze poznanie własnych talentów i tego co 
nas motywuje.
● Zrozumienie, jak dobrze wykorzystać swoje 
talenty i wewnętrzną energię by pozostać 
wydajnym i zadowolonym.
● Lepsze zrozumienie własnych wewnętrznych 
hamulców, które wpływają na reakcje z innymi.
● Dowiesz się, jak mózg wpływa na twórcze 
myślenie
● Możliwość wypracowania strategii, by 
zwiększyć własny potencjał i kreatywność
● 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); 
››   Absolwentka 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. 
››   Autorka 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


