Når hjerneforskning konverteres til praktik
- Compassionfokuseret Ledelse i videnskabens navn
Er du interesseret i de seneste trends inden for hjerneforskningen, og kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan
forskningsresultater inden for NeuroScience i øjeblikket har en stor indvirkning på hvordan man betragter effektiv
ledelse?
Så er her et unikt tilbud til dig!
ConsultingTools, i samarbejde med forfatteren af bogen ”Compassionfokuseret ledelse –bundlinje gennem selvledelse
og medfølelse” Michael Andersen, lektor i ledelses og organisationspsykologi på Syddansk Universitet, afholder den
10., og 11. februar 2016, introduktionsseminar om de seneste bevægelser inden for hjerneforskningsbaseret
ledelsesforståelse.
De seneste 15 års forskning omkring hormonet ”Oxytocin”, ligger til grund for udviklingen af Paul Zac og Ken Nowacks
eget konstruerede 90 graders feedback værktøj ”NeuroView” som netop nu er ved at tage USA med storm.
Produktet lanceres nu på dansk, og sparkes i gang, med dette introduktionsseminar!
I samarbejde med gæsteforelæser Michael Andersen fra Syddansk Universitet, har Consultingtools og Envisia Learning
fornøjelsen af at introducere de nyeste, og til dato nok mest effektfulde principper for tillids- og omsorgsledelse,
beskrevet i håndterbare termer, til brug for ledelse og personlig udvikling.
Seminaret er for alle, som er interesseret i at høre, hvad NeuroScience og Compassionfokuseret Ledelse kan gøre for
en organisation, hvordan de bruges og hvilke overvejelser man børe gøre sig, inden man begiver sig ud i metodik.
Tidspunkt:
Sted:

10. februar 2016 og den 11. februar 2016, begge dage; fra kl 09:00 – 12:00
Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 Kbh. Ø - (d. 10/02/16)
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart – (d. 11/02/16)

Agenda:
1.

2.

3.

Introduktion til Oxytocin og NeuroScience
Forskningsresultater? Hvad er det? Hvordan fungerer det? Hvad måles? Hvem spørges? Hvad kan det bruges til?
-Mikkel Liedner/Steen Pedersen, Consultingtools
-Matt Pocock, Envisia Learning
Introduktion til Compassionfokuseret Ledelse
Hvorfor ”Compassion”? Hvordan opleves det? Omsorg i ledelse, hvorfor? Hvilke resultater? Hvilke overvejelser bør
man gøre sig?
-Michael S. Andersen, Syddansk Universitet
Compassion i relation til Tillid, hvordan samspiller det?
Konstruktion af spørgeramme? Hvad sker der i praksis? Resultater, erfaringer, indsigter? Hvad fungerer, fungerer
ikke?
-Michael S. Andersen/Steen Pedersen

Pris: KUN kr. 495,- pr. deltager
Introduktionen gennemføres af en af Danmarks mest erfarne specialister indenfor 360 grader feedback
(ConsultingTools), en af Danmarks mest eftertragtede specialister, inden for organisations-, lederudvikling; Michael
Andersen, samt CEO for Envisia Learning UK, Matt Pocock.
Ønsker du en af de få eftertragtede pladser, så send en e-mail, med dit navn og telefonnummer til:
info@consultingtools.dk - eller ring på +45 7030 1314
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