
 

KURS PRZYWÓDZTWA -  NEUROLIDER 

 
Dla kogo? 
Program kursu przywództwa - NEUROLIDER został opracowany głównie dla osób posiadających już 
pewien zasób doświadczeń w kierowaniu zespołami, ale osoby te chcą zweryfikować i wzmocnić 
własny potencjał przywódczy. 

Jakie są cele kursu? 
Kurs NEUROLIDER ma na celu umożliwienie kursantowi poznanie własnego JA, a w tym: 

• zweryfikowanie posiadanych predyspozycji przywódczych,  

• poznanie mocnych i słabych stron w roli lidera, 

• określenie stanu koherencji między umysłem a sercem,  

• zweryfikowanie swoich zdolności organizacyjnych w odniesieniu do procesu decyzyjnego, 

• radzenie sobie z konfliktami w zespole, 

• wyrobienie umiejętności skutecznego motywowania, 

• funkcjonowanie w warunkach ekstremalnych, pod presją czasu i otoczenia.  

A co ponadto? 
Program kursu został w taki sposób opracowany, aby pozwolił uczestnikom poznać, zweryfikować  
i ocenić własny profil osobowościowy oraz odświeżyć posiadaną wiedzę i umiejętności z zakresu 
przywództwa. A to wszystko w oparciu nie tylko o powszechnie znane testy i warsztaty, ale także 
nowoczesną aparaturę pomiarową określającą między innymi profil psychoenergetyczny człowieka, 
jego przestrzeń sensoryczną, emocjonalną i behawioralną oraz diagnozującą obszary stresu. 
 
Dlaczego my? 
Wybór naszego kursu to: 

• doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna oraz praktycy przywództwa z bogatym doświadczeniem 
zarówno z rynku cywilnego, jako i służb mundurowych, 

• wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań oraz szkoleniu liderów, również w środowisku 
międzynarodowym, 

• oparte o nowatorskie metody formy szkolenia, sprawdzone w wieloletniej praktyce edukacyjnej  
i praktyce oraz realne wsparcie i ewaluacja uczestników z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii diagnostycznych, 

• nowoczesne i aktywne podejście do prowadzenia szkoleń oraz możliwość elastycznej adaptacji 
zagadnień szkoleniowych i warunkach prowadzenia kursu, 

• atrakcyjne miejsca prowadzenia szkoleń, zapewniające dodatkowe korzyści, takie jak: relaks, 
aktywny wypoczynek i integrację szkolonych zespołów. 

 
Ramowy program kursu: 
1. Menadżer – lider – przywódca: osobowość, kompetencje i działania w kontekście biznesu, polityki  

i wojska – wykład wprowadzający. 
2. Kompetencje przywódcze - autorski model Brain Intense – warsztaty/dyskusja. 
3. Leadership 4.0 – nowe trendy w weryfikacji kompetencji przywódczych – warsztaty/dyskusja. 
4. Umysł lidera - wpływ neuroprzekaźników na cechy przywódcze – warsztaty/dyskusja. 
5. Weryfikacja kompetencji przywódczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na przykładzie 

współczesnych modeli przywództwa – badania indywidualne. 
6. Koherencja: umysł ~ serce - warsztaty. 
7. Budowanie zespołu w warunkach ekstremalnych przy wykonywaniu zadań zespołowych – 

warsztaty. 
8. Indywidualna ewaluacja uczestników szkolenia – konsultacje. 
9. Dyskusja i podsumowaniu szkolenia. 



 

 
 
 
 

Cena za 10 godzin szkolenia dla jednego uczestnika wynosi 1900 zł + VAT. Cena obejmuje: 

• Udział w szkoleniu; 

• Materiały szkoleniowe; 

• Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu; 

• Indywidualną ewaluację każdego uczestnika szkolenia; 

• Posiłki integrujące zespół, połączone z grami edukacyjnymi; 

• Możliwość negocjacji ceny przy grupie szkoleniowej powyżej 10 osób. 
 

Chcesz ustalić indywidualne potrzeby szkoleniowe lub warunki prowadzenia kursu?  
Zapraszamy do negocjacji. 


