
OFERTA DLA TRENERÓW



Rozwijaj swoje kompetencje  
z BrainCore

Czasy bardzo dynamicznie się zmieniają. W kilka 
dekad przeszliśmy od czytania papierowych 
książek, podróżowania z mapą, pisania listów, 
korzystania z encyklopedii i pracy w biurach  
do  wirtualnego świata -  szybkiego znajdowania 
informacji w Google, muzyki, Internetu, gier, 
budzika i książki umieszczonych w jednym 
urządzeniu, webinariów, spotkań online  
i zarządzania zdalnego. 

Badania wskazują, że w erze cyfryzacji realnie 
zmieniają się nasze mózgi. Internet zmusza 
nas do szybkiego, płytkiego i rozproszonego 
przetwarzania informacji, a co za tym idzie, 
upośledza zdolności umysłu do głębokiego 
przetwarzania wiedzy, koncentracji  
i kontemplacji.  Dodatkowo, w zalewie 
informacji z Internetu, nasz mózg uczy się 

raczej je ignorować, a nie przetwarzać głęboko 
i zachowywać w pamięci na dłużej. Czasy 
“instant” - szybkich i krótkich informacji, filmików, 
emotikonek i GIFów, komunikacji online - nie 
pozostają bez wpływu na jakość budowanych 
przez nas relacji, umiejętność współpracy, 
kreatywność czy wytrwałość w działaniu. 

Neuronauka stała się podstawą rozwoju 
każdego z nas - zarówno w obszarze twardym, 
jak i miękkim. Żeby dostarczyć klientom z każdej 
branży adekwatnego wsparcia w rozwoju - 
trzeba nadążać za zmianami w świecie.

Jesteś trenerem, coachem, doradcą? Pracujesz 
jako tutor lub mentor? Zadbaj o swój warsztat 
pracy z klientami i działaj zgodnie z najnowszą 
wiedzą o funkcjonowaniu ludzkiego umysłu. 



Zostań trenerem BrainCore  
i skutecznie wspieraj swoich 
klientów

Poznaj test BrainCore - oparty na neurobiologii, innowacyjny 
system rozwoju kompetencji społecznych klientów i poprawy 
ich efektywności działania.

Narzędzie to zapewnia kompleksowe wsparcie dla 
trenerów/coachów/mentorów w diagnozie każdego klienta 
indywidualnie, jak i całych zespołów.

W 2007 roku założyliśmy BrainCore, mając na uwadze jeden 
cel: skoncentrowanie się na możliwościach rozwoju każdego 
człowieka indywidualnie, aby pozwolić na wzrost umiejętności, 
poprawić sposób nauki i jakość codziennego życia, pomóc 
odkryć własne indywidualne zdolności. Opierając się na teorii 
neuroplastyczności, odnoszącej się do zdolności mózgu do 
zmiany w każdym wieku, grupa BrainCore opracowała 5 
czynników mających największy wpływ na proces uczenia 
się i przetwarzania informacji. W kolejnym kroku naukowcy 
zrzeszeni wokół Grupy opracowali także sposób badania  
i rozwijania powyższych czynników. Kompleksowym efektem 
ich działania jest model obliczeniowy - Neuro Activated 
Diagnostic® (NAD), który stał się innowacyjnym i jednym  
z najbardziej skutecznych narzędzi, wspierających pracę nad 
poprawą własnej skuteczności i jakości życia. 

NAD to połączenie najnowszej wiedzy neurobiologii, 
psychometrii i informatyki, który tworzy unikalny profil 
poznawczy badanej osoby, a następnie pomaga systemowi 
BrainCore opracować indywidualną strategię rozwoju dla 
każdego klienta.

Firma BrainCore nieustannie się rozwija i uzyskiwane rezultaty 
swoich badań kontroluje i diagnozuje w swoich centrach 
testowych w Szwajcarii, Polsce, Francji i Malezji.

Platforma BrainCore ma podstawy naukowe i przeszła 
badania psychometryczne na polskich próbach. Omówienie 
testu i zespołu przeprowadzają certyfikowani trenerzy 
BrainCore, na co dzień pracujący z uczniami i nauczycielami. 

Licencję merytoryczną BrainCore w Polsce posiada Instytut 
Witelon. Markę w Polsce reprezentują Business Bridge Group, 
hyperCrew oraz Instytut Witelon.



KROK 1. 
Wypełnienie testu BrainCore Education 
przez klienta - wysyłamy każdemu klientowi 
indywidualny link do kwestionariusza online. 
Można go wypełnić w 15-20 minut na każdym 
urządzeniu - wystarczy dostęp do internetu. 

KROK 2. 
Kompleksowy raport - indywidualny profil 
poznawczy badanego ucznia jest generowany 
natychmiast po zakończeniu testu i pojawia 
się na platformie BrainCore. Raport zawiera 
unikalne wartości NAD®, mocne i słabe strony 
badanej osoby, wskaźniki emocjonalne wiele 
innych. Wskazuje jego problemy i trudności 
w przyswajaniu wiedzy, uwzględniając ich 
poziom -wysoki, średni lub niski- i proponuje 
odpowiednie rozwiązania, które można 
wykorzystać podczas pracy rozwojowej.

KROK 3. 
Debriefing - konsultacje i omówienie wyników  
z trenerem BrainCore. Konsultacja trwa około  
45 minut.

KROK 4. 
Dostęp do platformy BrainCore - każdy trener 
ma tutaj wgląd do wyników i raportów całej 
grupy klientów, z którymi pracuje.   

KROK 5.  
Coaching/mentoring z klientem na podstawie 
wniosków z debriefingu.

Jak działa BrainCore  
- krok po kroku:

90% 

badanych poleca metodę BrainCore 
jako dobrą metodę do rozwoju własne-
go potencjału.

96% 

badanych ocenia trafność testu Brain-
Core dobrze lub bardzo dobrze



Zalety pracy z testem BrainCore

Rozwiniesz swoje kompetencje -  Neuronauka 
to innowacja, innowacja to rozwój, rozwój 
to przekraczanie własnych granic. Dzięki 
współpracy z BrainCore zyskasz nową wiedzę, 
którą z powodzeniem można wykorzystać nie 
tylko w sferze zawodowej.

Zyskasz doskonałe narzędzie diagnostyczne, 
które:

a) Poszerzy samoświadomość klienta na temat 
mechanizmów jego działania, które mu 
ułatwiają lub utrudniają drogę do ustalonych 
celów

b) Jest doskonałym punktem wyjścia do 
ustalenia przez klienta celów rozwojowych  
i skutecznego planu działania

c) Ułatwi Twoją pracę i pomoże w Ci skuteczniej 
wspierać Klientów 

Udoskonalisz własne sposoby mentoringu - 
Neuro Activated Diagnostic® (NAD) to model 
matematyczny, przedstawiający odbicie 
odruchów poznawczych zachodzących  

w mózgu. Pozwala to na poznanie 
indywidualnego sposobu przyswajania wiedzy 
przez użytkownika i obranie odpowiedniej 
strategii w dalszym kształceniu.

Zyskasz dodatkowe źródło dochodów - 
Trenerzy BrainCore za swoje konsultacje 
otrzymują wynagrodzenie. Osoby świadczące 
usługi rozwojowe wchodzą w sieć trenerów 
BrainCore. Oprócz prowadzenia samodzielnej  
sprzedaży i omówień testu, otrzymają wsparcie 
merytoryczne oraz dodatkowe możliwości pracy 
rozwojowej, dzięki naszym kanałom sprzedaży. 
Dodatkowo otrzymasz możliwość szkoleń i 
wsparcia.

Poszerzysz grono swoich klientów i będziesz mógł 
pracować online, w terminach ustalonych  
z klientem.

Dołączysz do grona inspirujących ludzi - 
Społeczność BrainCore to przede wszystkim 
nauczyciele, psycholodzy i eksperci 
specjalizujący się w neuronauce. Jako trener 
poznasz i wymienisz z nimi doświadczenia.



Jak możesz 
wykorzystać 
BrainCore  
jeśli działasz  
w biznesie?
BrainCore Business to narzędzie, które zapewnia szczegółową 
ocenę profilu poznawczego pracowników. Jest to doskonałe 
narzędzie rozwojowe, dzięki któremu badane osoby mogą 
poznać mechanizmy własnego myślenia i działania, które im 
służą w drodze do celu i takie, które tę drogę utrudniają. Ta 
wiedza z kolei daje doskonały materiał do pracy nad poprawą 
swojej efektywności. Co więcej, narzędzie BrainCore Business 
umożliwia analizę całych zespołów i podpowiada, jak je 
budować i jak rozwijać, by zwiększyć ich skuteczność  
i współpracę. 



Innowacyjne i predykcyjne narzędzie rekrutacyjne, które:

Pozwala odkryć potencjał pracowników przed ich zatrudnieniem

Maksymalizuje zwrot z inwestycji dzięki dopasowaniu stanowiska do kandydata

Pozwala dobrać pracownika do już funkcjonującego zespołu

Unikalne wsparcie dla programów wdrażania nowych pracowników, które pomaga:

Udoskonalić system szkolenia na stanowisku pracy

Odkryć pełny potencjał pracownika

Monitorować i mierzyć rzeczywiste wyniki

Doskonałe wsparcie dynamicznego budowania zespołów:

Wspiera programy służące budowaniu zespołów

Identyfikuje działy lub zespoły wymagające dalszej interwencji

Proponuje rozwiązania sprzyjające skutecznej pracy zespołowej i efektowi synergii

Najnowocześniejszy system HRD, zaprojektowany w celu:

Zarządzania wydajnością zasobów ludzkich

Zmniejszenia rotacji pracowników przez zwiększanie zadowolenia z pracy

Opracowania ścieżki kariery pracownika

Wspierania systemu KPI

Identyfikowania luk efektywności pracowników

Identyfikowania rozwiązań odpowiednich dla Twojej firmy

BrainCore Business to:



Jak możesz wykorzystać 
BrainCore jeśli działasz  
w edukacji?

BrainCore Education, to innowacyjne  
i oparte na badaniach naukowych narzędzie, 
wspierające nauczycieli w efektywnym uczeniu, 
motywowaniu i znajdowaniu skutecznych działań 
do pokonywaniu barier swoich uczniów.

Nasz innowacyjny Test Zdolności Poznawczych 
pozwala na zidentyfikowanie indywidualnego 
sposobu przyswajania wiedzy u każdego ucznia, 
a konsultacje z Certyfikowanym Trenerem 
BrainCore prowadzą do sukcesu akademickiego, 
poprzez podniesienie kompetencji i wpływ na 
efektywność procesu uczenia się.

 

Narzędzie BrainCore Education możesz 
wykorzystać do:

Indywidualnej pracy z uczniem/klientem - 
diagnozy procesów poznawczych i wsparciu 
w działaniach poprawiających efektywność 
nauki

Do pracy ze szkołą/uczelnią - możesz 
wykorzystać wyniki testów BrainCore do 
analizy całych zespołów/klas i układania 
pracy rozwojowej dla poszczególnych grup,  
z którymi pracujesz

Wsparciu ucznia/klienta w wyborze ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej



Jak możesz wykorzystać BrainCore 
w doradztwie zawodowym?

Test Predyspozycji Zawodowych firmy BrainCore 
to nowoczesne narzędzie, pomagające w 
wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia i 
profesji.

Pozwala ono na sprawdzenie, które z cech 
niezbędnych na współczesnym rynku pracy 
uczeń posiada odpowiednio rozwinięte, a które 
warto byłoby wzmocnić i udoskonalić.

Wyniki testu wskazują również aktualne branże 
zawodowe, w kolejności od tych najlepiej 
dopasowanych do kompetencji i zainteresowań 
młodego człowieka oraz pomagają zaplanować 
ścieżkę edukacji, wskazując jakie szkoły i uczelnie 
warto wybrać, by uzyskać wymarzony zawód.



PROGRAM SZKOLENIA BRAINCORE 
I-go STOPNIA

Podczas kursu I-go stopnia w zakresie 
stosowania kwestionariusza i debriefingu 
BrainCore poznasz podstawy neuropedagogiki  
i dowiesz się na czym polega:

Obsługa narzędzia i platformy BrainCore

Prowadzenie diagnozy w oparciu o wartości 
NAD 

Analiza profilu badanego

Procedura omawiania wyników 
kwestionariusza z badanym

4. Edycja kursu - ONLINE

16 godzin zajęć online

3 superwizje

egzamin oraz dostęp do 9 darmowych testów

2500 PLN brutto

Spotykamy się zawsze w godzinach 18:00-21:00

Naszych absolwentów wspieramy merytorycznie 
i biznesowo. Tworzymy partnerską sieć sprzedaży 
i rozwoju!

Zapisz się już dziś i zostań Trenerem BrainCore!

Rozwijaj swoje kompetencje i zyskaj dodatkowe 
źródło dochodów! 

Startujemy już we wrześniu!

Terminy spotkań online:

27 września

4 października

11 października

18 października

25 października

Zgłoś się na kurs trenerski przez stronę -  
braincore.swiss/braincore-szkolenie/ lub napisz 
na info@braincore.swisss po więcej szczegółów.

http://braincore.swiss/braincore-szkolenie/
mailto:info%40braincore.swisss?subject=


Opinie 
uczestników:
“Szkolenie dostarczyło mi mnóstwo nowej wiedzy z zakresu 
działania naszego mózgu i tego, w jaki sposób funkcjonujemy 
- ułatwiając lub utrudniając sobie osiąganie celów. Jako 
coach zyskałam profesjonalne i trafne narzędzie, które jest 
doskonałym punktem wyjścia do pracy z klientem”

Dominika, trener i coach

“

“



Skontaktuj się z nami,  
dobierzemy najlepsze działania dla Twojej szkoły 

info@braincore.swiss 

Więcej o BrainCore znajdziesz na www.braincore.swiss 

Poznaj również

BrainCore Business i Test Predyspozycji Zawodowych BrainCore  

Partnerzy BrainCore

www.instytut-witelon.pl www.bbgroup.com.pl www.hypercrew.pl

mailto:info%40braincore.swiss?subject=
http://www.braincore.swiss

