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MENEDŻER SPOŁECZNIE INTELIGENTNY 

O tym, jak ważnym jest, aby zarządzając zespołem coraz lepiej rozumieć 

zachowania własne i innych, nie trzeba chyba nikogo przekonywać.  

Ludzie inteligentni społecznie posługują się w swoim codziennym 

funkcjonowaniu mechanizmem, który można nazwać rezonansem 

emocjonalnym – stale kierują swoją uwagę na sygnały emocjonalne wysyłane 

przez innych ludzi (ale też i te wysyłane przez siebie samych), a wiedzę  o stanach 

emocjonalnych wykorzystują z powodzeniem w podejmowaniu wszelkich 

decyzji oraz w stymulowaniu reakcji i pożądanych interakcji personalnych. 

STREFA OUT OF THE BOX 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WEBINARZE: 
 ■ Nauczysz się, jak rozwijać umiejętnością dostrzegania subtelnych 

wskazówek informujących o sensie i znaczeniu danej sytuacji społecznej 

(zawodowej). 

■ Wzmocnisz zdolnością rozumienia ludzi, zdarzeń społecznych i procesów 

wyznaczających bieg zdarzeń. 

■ Dowiesz się, jak zwiększyć efektywność funkcjonowania w różnych - 

często niejednoznacznych - sytuacjach społecznych, organizacyjnych.  

■ Dowiesz się, co jest twoim potencjałem, a co źródłem trudności                   

w nawiązywaniu nowych kontaktów, budowaniu relacji z innymi ludźmi.  

       

             

  

  

■ Poznanie zasad właściwego postępowania w relacjach z ludźmi. 

■ Poznanie obszarów inteligencji społecznej, takich jak: wrażliwość 

społeczna, wgląd społeczny i zdolność do komunikowania się. 

CELE WEBINARU: 

DLA KOGO JEST WEBINAR? 
Dla menedżerów chcących wzmocnić biznesową efektywność poprzez 

budowanie satysfakcjonujących relacji i pozytywne rozwiązywanie problemów 

wynikających ze współpracy z innymi.  

Inteligencja społeczna łączy się z modelem inteligencji emocjonalnej i przejawia 

się w zdolności dogadywania się z ludźmi oraz zachęcania ich do współpracy.    

Jest to wyczulenie na potrzeby innych, połączone z umiejętnością okazywania im 

empatii oraz jasnego wyrażania własnych myśli i przekonań. 

KIM JEST PROWADZĄCA? 
 ■ Konsultant i dyrektor HR, wielokrotnie projektowała i wdrażała procesy 

wartościowania stanowisk pracy, budowania ścieżek karier, systemów 

motywacyjnych opartych na KPI, a także strategię internal & external 

branding w różnych organizacjach.  

■ Ma 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i kilkanaście lat pracy jako 

coach i mentor, dzięki czemu wie, jak diagnozować i rozwijać potencjał 

ludzi. 

■ W swojej pracy dąży do budowania autentycznych relacji z sobą samą           

i z drugim człowiekiem oraz do skutecznego realizowania celów 

zawodowych. 
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