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Session 1: Introduktion til NeuroView Modellen, og det neurobiologiske grundlag for Tillid.
Denne session vil introducere dig for oxytocinens rolle i skabelsen af interpersonel tillid, empati og samarbejde.
Deltagerne vil få en grundforståelse for NeuroView tillidsmodellen, og hvordan den anvendes til at beskrive og
forudse organisatorisk engagement, produktivitet og helbred.
Session 2: Neurobiologien bag Feedback.
Denne session vil gennemgå den seneste forskning om det neurobiologiske grundlag for feedback, dets effekt på
følelser, motivation og helbred, samt forståelse for, og accept af motivationen til at arbejde med en eller flere af de 8
NeuroView faktorer.
Session 3: Best Practice om feedback.
Deltagerne vil blive introduceret til den seneste forskning, samt best practice, i anvendelse af principperne bag 90
graders feedback, med henblik på facilitering af succesfuld adfærdsændring, samt sikre grundlaget for det enkelte
individs accept og forståelse. Deltagerne vil kort fortalt blive klædt på, til at anvende NeuroView, på en professionel
og etisk forsvarlig måde.
Session 4: Fortolkning af Rapport.
Deltagerne vil blive i stand til at forstå og fortolke de forskellige rapportdele i NeuroView, samt modtage et ”roadmap” for, hvordan man gennemfører en feedbacksession, med ledere, der har gennemført målingen.
Session 5: Neurobiologien bag vaneændring.
Denne session vil introducere deltageren for de seneste hjerneforskningsresultater, om hvordan man indleder og
fastholder adfærdsændringer. Deltageren vil desuden blive introduceret til Momentor, vor adfærdsændringsplatform,
som hjælper individer med at omdanne personlig indsigt, til målrettede justeringer af egen stil, og forankring af
ændret adfærd på længere sigt – med øget neuroplasticitet til følge.
Session 6: Feedback af NeuroView Ledelsesmåling.
Deltagere vil blive guidet igennem en række rollespils-scenarier, som træning i tilbagemelding med NeuroView
rapporten. Dette sidste trin, er desuden en slags eksamen, hvor deltageren beviser forståelsen af
certificeringskravene, og demonstrerer evnen til at overholde de kvalitative og etiske krav for brugen af NeuroView.

ABOUT ENVISIA
nvisia earnin has een helpin leaders, ons ltants and oa hes deliver real and lastin ehavior han e in
or ani ations for over
ears The ompan s
de ree feed a k assessments and online oal settin tools
mer e their e pertise in ps holo , te hnolo and oa hin to o er a omplete ehavior han e s stem e
invite o to look aro nd o r e site at
envisialearnin om or onta t s

Envisia Learning •

envisialearnin

om •

