Certificeret Motivator
Master Modul 1
Der er mindst 3 rigtig gode grunde til at du
skal deltage:
•
•
•

Netværk: Mød CM’ere fra andre hold, udvid dit netværk
og bliv inspireret.
Brush up: Få opfrisket din viden om analysen og typerne.
Bliv klogere - Få helt ny viden *

* Hør om de 21 kombinationstyper
Bliv klogere på f.eks analytikeren, motivatoren m.fl. og lær
hvorledes du arbejder med kombinationstyperne.

* Autonom vs. heteronom
Hvilke typer er primært det ene eller det andet – hvilke er
afhængige af omgivelser og input
og hvilke er mere selvstyrende?

* Koncentrisk vs. ekscentrisk
Hvilke typer samler og søger ind ad og hvilke søger konstant
at ekspandere og søge ud af?

* Motiverende ledelse
Hvad er en motiverende leder?
Lær mere om hvordan du udvikler en motivationsstrategi.
Sådan bruger du tillid i stedet for kontrol og løfter motivation
og ejerskab.

*Virksomhedsrapport
Vi arbejder videre med virksomhedsrapporten og ser på inddeling af afdelinger og organisationsniveauer.
På dette 3 dages Master modul, vil du både få viden, værktøjer og modeller frisket op, blive udfordret gennem interessant case arbejde og introduceret til nye metoder og
modeller.
Vi vil bygge på din teoretiske viden om motivation og
motivationsanalysen, ved at give dig spændende indsigt i
type- og farvekombinationer, som analysen også kan måle
og som du kan arbejde med. Du vil lære mere om facetterne
ved autonome og heteronome typer samt de ekscentriske
og koncentrisk typer.

* Farvekombinationer
Lær blandt andet mere om hvad farvekombinationerne i en
analyse betyder ift. kombinationstype, adfærd og mindset.
Hvad betyder det f.eks. når du vælger rød, og blå på de første
2 pladser og gul på den sidste?

*Slideren
Lær at bruge systemets ”slider” så du kan se hvordan en
persons motivation har udviklet sig historisk samt hvordan
personen, som type påvirkes af sine omgivelser og over- og
understimulering.

QnA
Master modulet afsluttes med en Q n A session.

Certifikat
Du modtager naturligvis et bevis på, at du har gennemført
dette Mastermodul.

Undervisere
Anne Klok, Senior motivationsanalytiker.
Mark Anthony, Motivationsekspert.
Din investering 7.495,- eks moms.
Inkluderet i din investering er:
3 dages kursus inklusiv fuld forplejning
samt 1 personlig analyse.

