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Codziennie jesteśmy atakowani ogromną liczbą bodźców i informacji,  

często przekraczającą możliwości adaptacyjne naszego organizmu.  

To dlatego czasem mamy problem z pracą na home office – zarówno 

liczba jak jakość tych bodźców się zmienia, w dodatku warunkują nasz 

mózg w kierunku innego typu wysiłku, niż praca. 

Co dzieje się z naszym mózgiem, gdy zostaje przeładowany danymi i jaki 

to ma wpływ na naszą efektywność?  

Co zrobić, aby zwiększyć naszą produktywność i skutecznie zarządzać 

swoimi umiejętnościami i zasobami? 

KORZYŚCI 

• Zbudujesz praktyczny „zestaw zasad komunikowania się”  

z partnerami  reprezentującymi różne typy temperamentu 

• Dowiesz się jak wykorzystać stres, aby zamienić go w energię 

twórczą 

• Dostaniesz konkretne wskazówki jak wykorzystać energię 

emocjonalną do napędzania siebie i innych?  

• Nauczysz się rozwiązywać sytuacje trudne i konfliktowe przy 

wykorzystaniu metody kompromisu  

 

 
UCZESTNICY 

• Samodzielni specjaliści, freelancerzy 

• Członkowie i szefowie zespołów projektowych 

• Wszyscy, którzy chcą zwiększyć swoją produktywność 

Szkolenie on-line 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu 

podłączonego do sieci 

• W oparciu o naszą platformę 

• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem 

• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie 

zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Anna Chmielewska 

project manager 

tel. 22 696 80 22 

a.chmielewska@langas.pl 

A r k a d i u s z  Ż u r e k  

Coach, konsultant, trener i mówca 

inspirujący, ale przede wszystkim manager 

o interdyscyplinarnym doświadczeniu. 

Przez lata był dyrektorem odpowiedzialnym 

za HR, sprzedaż, marketing, a także dział 

szkoleń i rozwoju w wielu branżach w tym 

motoryzacyjnej, security i deweloperskiej  

i IT. Zarządzał zespołami, rekrutował, 

budował strategie i wdrażał plany 

operacyjne w życie.  

Obecnie szkoli nie tylko w Polsce, ale 

również na Wyspach Brytyjskich, Bliskim 

Wschodzie i w Północnej Afryce. Dzięki 

pełnej zrozumienia relacji z klientem 

dobiera najskuteczniejsze narzędzia, 

dlatego na swoim koncie ma współpracę z 

top 500 najprężniejszymi organizacjami na 

polskim rynku. 

 

 

O P I N I E  U C Z E S T N I K ÓW  

Kompetentny trener, zaangażowany, 

dostosowuje przebieg szkolenia do 

indywidualnych potrzeb grupy. 

Edward Wasilewski, Dyrektor Zakładu 

Produkcji, Sinus Polska Sp. z o.o. 

Szkolenie b. dobrze przygotowane, treść 

przedstawiona w sposób przystępny, 

zorganizowany i czytelny. 

Zofia Łożyńska, Grupa LOTOS SA 

Profesjonalizm trenera – buduje optymalną 

atmosferę i warunki do przyswojenia 

nowych aspektów wiedzy. Dobra proporcja 

pomiędzy warsztatem praktycznym a teorią. 

Sylwia Rauch, Kierownik Logistyki, 

ISKRA POLAND SP. Z O.O. 
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 9.30 logowanie do platformy i sprawdzanie 

ustawień 

10. 00   rozpoczęcie szkolenia  

 

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA A OSOBOWOŚĆ  

• Dlaczego osobowość ma wpływ na jakość i 

skuteczność komunikacji? 

• Test uwarunkowań osobowościowych Myers-Brigs 

Typical Index (MBTI) - uproszczony podział 

temperamentów  

(4 typy) przydatnych do wykorzystania w realności 

zawodowej 

• Budowanie praktycznych „zestawów zasad 

komunikowania się” z partnerami reprezentującymi 

określony typ temperamentu  

• Komunikacja minimalizująca ryzyko bycia źle 

odebranym - w jaki sposób budować komunikat,  aby 

mieć pewność jasności i przejrzystości sytuacji? 

• Techniki precyzyjnej komunikacji w czasach VUCA 

 

EFEKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA 

• Emocje i sposoby radzenia sobie z ich przeżywaniem 

• „Regulacja emocji i myśli” podczas wykonywania 

zadań 

• EQ – inteligencja emocjonalna a efektywność pracy 

• Jak wykorzystać energię emocjonalną do napędzania 

siebie i innych?  

• Jak budować pozytywny nastrój w ciągle 

zmieniającym się świecie? 

 

 

 

EFEKTYWNOŚĆ W KONFLIKCIE 

• Jak umiejętnie komunikować oczekiwania, wpływać 

na ludzi i kreować potrzeby z zachowaniem zasady 

win-win? 

• Techniki wywierania wpływu w kierowaniu 

konfliktem 

• W co grają partnerzy negocjacji? – mechanizmy 

transakcyjne gier komunikacyjnych stosowanych 

przez ludzi 

• Jak wpływać na zmianę sposobu postrzegania w 

sytuacji konfliktowej? 

• Jak przełamywać bariery i schematy myślenia w 

sytuacjach konfliktowych? 

• Jak pozyskiwać życzliwość i sympatię oraz budować 

pozytywne relacje w sytuacji konfliktowej? 

• Jak wykorzystać zasady analizy transakcyjnej do 

rozwiązywania konkretnych sytuacji, w szczególności 

sytuacji konfliktowych? 

• Jak wzmacniać własną postawę proaktywną w 

trudnych sytuacjach? 

 

EFEKTYWNOŚĆ W STRESIE 

• Kiedy stres zwiększa nasze możliwości a kiedy staje 

się wrogiem wydajności? 

• Jak wykorzystać stres, aby zamienić go w energię 

twórczą? 

• Jak zatrzymać „błędne koło stresu”? 

• Symptomy ostrzegawcze stresu – i co dalej? 

• Sposoby radzenia sobie ze stresem w obliczu 

wyzwań zawodowych  

• „Opanuj nerwy” – budowanie odporności na stres  

 

16.00 Zakończenie szkolenia 

więcej szczegółów na langas.pl 
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SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE ZOOM  
 

zgłoszenie do 23/06/2020 670 PLN + 23% VAT 
 

zgłoszenie od 24/06/2020 970 PLN + 23% VAT 
 

Zastrzeżenie prawne 

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na 

jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, 

udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. 

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są 

prawami autorskimi. 

 


