Neuroleadership
Przeprojektuj swoją rolę przywódczą!

Seminarkooda

Cele seminarium

F2015

Nasze procesy poznawcze i wynikające z nich decyzje często nakładają
się na siebie i są pod wpływem działających na nas emocji. Podczas
seminarium dowiesz się, jakie założenia przyjmuje mózg, dlaczego
podejmuje takie, a nie inne decyzje, i jak wiedza o nich, a także
świadome i przemyślane opanowanie emocji sprawia, że stajesz się
jeszcze lepszym liderem. To seminarium sprawi, że Twoja rola lidera
będzie jeszcze bardziej świadoma i skuteczna.

Uczestnik

Treść programu

Miejsce i daty

Neuroleadership - symbioza badań nad mózgiem i badań nad
biznesem
Dlaczego obraz "Homo Oeconomicus" (człowiek racjonalny) jest
tylko połową prawdy?
Prowadząc z sercem i umysłem
Czy uczucia kontrolują nasze myślenie?
Jak mogę postrzegać moje otoczenie w sposób bardziej
przemyślany?
Obraz człowieka kierowanego przez mózg
Większa wydajność dzięki emocjonalnej motywacji pracowników
W jaki sposób łączą się poznanie, emocje i motywacja?
Większa motywacja pracowników i integracja wyników badań
neurobiologicznych
Dlaczego często nie możemy pozwolić sobie na emocje w
pracy?
Które procesy kontrolują zachowania menedżerów?
Jakie są podstawy logicznego myślenia?
Metodyka

maksymalnie 9 Osoba
Czasy seminariów
1. Doba: 10:00 - 17:00
2. Doba: 09:00 - 16:00

Webinar
18.03.2021 – 19.03.2021
17.05.2021 – 18.05.2021
30.08.2021 – 31.08.2021
Münster
16.11.2020 – 17.11.2020
21.06.2021 – 22.06.2021
18.11.2021 – 19.11.2021
Opłata za seminarium
980,00 € (plus VAT)
1.136,80 € (w tym podatek
VAT)
W cenie: dokumentacja,
zaświadczenie o uczestnictwie,
przerwy na lunch i kawę.

Moderowana dyskusja, odzwierciedlenie własnego stylu przywództwa,
studia przypadków, wkład trenera, interaktywna i zorientowana na
doświadczenie wymiana doświadczeń
Grupa docelowa
Seminarium "Neuroleadership" jest skierowane do wszystkich, którzy
chcą jeszcze bardziej poprawić swoje zachowania przywódcze.
Komentarze klientów
„Szczególnie podkreślić należy zindywidualizowaną realizację tego
szkolenia; metodycznie, dydaktycznie bardzo odpowiedni!“
K. Kappes-Kühnemuth, LWV Hessen
„Bardzo podobała mi się mała grupa seminaryjna i przykłady
praktyczne.“
J. Mlynski, Kreuzfahrtberater GmbH
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❏ Ja, ich/wir buche(n) folgendes Seminar:

Seminartitel
Termin

Seminarort

1. Teilnehmer/in

Funktion

E-Mail

2. Teilnehmer/in

Funktion

E-Mail

❏ Ja, ich/wir buche(n) das Aufbauseminar gleich mit:

Titel
Termin

Ort

1. Teilnehmer/in

Funktion

E-Mail

2. Teilnehmer/in

Funktion

E-Mail

❏ Rechnungsanschrift

Firma

Ansprechpartner

Funktion

Abteilung

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

E-Mail

Datum/Unterschrift
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