
- Masterclass-uri fundamentate în neuroștiința aplicata în viața de zi cu zi -



VA

Concept

În perioade de criza, incertitudine și amenințari
e mai important decât oricând sa înțelegem cum 
ne funcționeaza creierul și mintea. 

Sesiunile de masterclass se concentreaza pe 
distilarea ultimelor descoperiri din neuroștiința
și psihologie într-o prezentare practica și actuala
despre cum sa ne înțelegem și gestionam mai
bine pe noi și pe cei din jur într-o perioada de 
pandemie. 



Masterclass-uri

Neuroștiința 101 –
Fundamente (1.5 ore)

Neurobiologia Stresului și
Strategii de Creștere a 
Rezilienței (1.5 ore)

Cablați pentru Conexiune –
Teoria Atașamentului (1.5 ore, 
necesita aplicarea testului pentru identificarea
stilurilor de atașament înainte de atelier)

1
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Știința Încrederii și Conexiunii
Umane (1.5 ore)4

Intro în Neuroștiința Comunicarii
(3 ore)

5

Puterea Mindsetului (3 ore, necesita
aplicarea chestionarelor LSI 1 sau LSI ILF înainte
de atelier)

7

Performanța Cognitiva
(3 ore)6



Neuroștiința 101 - Fundamente

• O perspectiva practica asupra Arhitecturii Sistemului Nervos

• Ce ne motiveaza – 4 nevoi universale ale tuturor mamiferelor

• Explorarea Sistemelor Decizionale

• Despre Neurochimicalele starii de bine și hormoni de stres

Durata – 1.5 ore

Aceasta este o 
sesiune

fundamentala
pe care sunt 

construite toate
celelalte

tematici de 
masterclass-uri



Neurobiologia Stresului și
Strategii de Creștere a Rezilienței

• Deturnarea emoțională și cum o gestionam

• Legatura dintre stres și performanța

• Construiește Eustress și redu Distress-ul

• Tehnici concrete de gestionare a stresului și creștere a rezilienței

Durată – 1.5 ore 



Cablați pentru conexiune –Teoria Atașamentului

• Introducere în Teoria Atașamentului

• Stilul de atașament Sigur

• Stilul de atașament Anxios

• Stilul de atașament Evitant

• Stilul de atașament Dezorganizat

Durată – 1.5 ore
Necesită aplicarea testului pentru stiluri de atașament înainte de sesiune



Știința Încrederii și a Conexiunii Umane

• Cum ne conectam: Empatie afectiva, Empatie cognitive, Teoria minții, Compasiune

• Ce este încrederea la nivel psihologic și la nivel neurobiologic

• Încredere afectivă și Încredere cognitivă

• Cele trei elemente ale încrederii – Cercetare derulata pe 87.000 lideri

• Bonus: Trasaturile echipelor care performeaza

Durata: 1.5 ore 



Intro în Neuroștiința Comunicarii

• Modele mentale – de ce vorbirea și comunicarea nu sunt unul și același
lucru

• Cum funcționeaza Persuasiunea și Influența – o perspectiva
neuroștiințifica

• Comunicare defensiva vs Comunicare constructiva

• Cele cinci butoane emoționale universale

• Bonus: Comunicare Online vs. Offline

Durata – 3 ore

Aceasta sesiune poate fi
împarțita în doua sesiuni

a câte 1.5 ore:

>una cu focus pe 
persuasiune

>una cu focus pe 
comunicare

constructiva



Cognitive Performance

• Atenție și Mindfulness

• Multitasking

• Timpul în fața ecranului și Cogniția

• Neuroștiința deciziilor și intuiția

• Neurobiologia și psihologia Motivației

• Starea de hyper-performanța

• Puterea obiceiurilor

• Neuroștiința creativitații

Durata – 3 ore

Aceasta sesiune poate fi 
împarțita în doua sesiuni

a câte 1.5 ore sau
conținutul poate fi

adaptat astfel încât sa fie 
livrat într-o sesiune de

1.5 ore, în funcție de 
nevoile clientului.



Puterea Mindsetului

• Modele mentale – cum percepem realitatea

• Cum se creeaza tiparele de gândire / autostrazile neuronale

• Mindset fix și Mindset de creștere

• Tipare de gândire constructive și defensive

Durata – 3 ore
Necesită completarea chestionarului LSI 1 sau LSI ILF înainte de atelier

Raportul LSI ILF necesita
înca 1.5 ore pentru

debrief



Abordare / Cum lucram

Q&A + 
IDEI PRACTICE

Angajarea active este unul dintre
cei patru piloni ai învațarii. Dupa

fiecare subiect, vom avea un 
interval pentru Q&A și unul
pentru împartașirea de idei

practice. 

TEORIE APLICATĂ
Programul de training este construit în jurul
ultimelor descoperiri în neuroștiința și
psihologie comportamentala despre cum 
luam decizii, cum gestionam stres și cum ne 
recuperam dupa experiențe adverse. 

STUDII DE CAZ VIDEO 
Este mai ușor de înțeles și învațat
atunci când poți vizualiza și simula ce
este prezentat.


