
Форматът Δ 4 е делта, защото цели промяна – повишаване
на емоционална интелигентност на участниците и четири,

 защото се състои от четири компонента.
Форматът е процес, който ще ви помогне устойчиво

да развиете компетенциите си в емоционалната интелигентност на
работното място, а различните теми на обученията акцентират 

на различни аспекти на емоционалната интелигентност.

Процес на формата

Ползи от формата

с тема
Емоционално

интелигентният екип

Съвременните постижения в

Осем - седмичен процес от стъпки 

Съчетание на обучение, изследване,
консултиране и модериране

       неврологията и управлението

       с надграждане

Изследванията, моделите и опита на утвърдени
консултанти самостоятелна работа
Модерни технологии и ангажиращи 

Интензивно обучение и задачи между модулите

      

       онлайн сесии

ЗА КОГО Е
ПОДХОДЯЩА
ПРОГРАМАТА?

Тази програма е създадена
 за изпълнителски 

или управленски екипи.
 Може да бъде адаптирана 

за структури, включващи няколко
екипа, както и за проектни екипи.



Честотата, с която се изпитват от членовете на екипа в настоящето; 
Колко често екипът счита за справедливо да ги изпитва предвид
естеството на работата; 
Колко често биха ги изпитвали в идеалния случай, 

В продуктивните екипи емоциите са положителни:

Индексът изследва 10-те най-чести емоции на работното място
 и измерва: 

      за да е ефективен екипа.
      Изследва и какво поражда положителните 
      и негативните емоции в екипа.

Неврология на емоциите и емоционалната интелигентност
Модел на ефективен екип
Защо емоционална интелигентност в екипа
Моделът на Genos за емоционално интелигентни
поведения
Ръководство с теоретични бележки, работни карти и
упражнения

Акценти в програмата:
 

 ОБУЧЕНИЕ: ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 
В ЕКИПНАТА РАБОТА

ИЗМЕРВАНЕ. 
ИНДЕКС НА ЕМОЦИОНАЛНИЯ КЛИМАТ
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Анализ на резултатите от изследването
Разбиране как емоциите влияят на поведенията на
членовете на екипа
Коучинг как екипът да се справи с основните си
предизвикателства
Помощ при съставяне на конкретен план за действие
Докладът от изследването

      Сертифициран практик по емоционална
интелигентност ще работи с екипа, 

за да осигури:

Модел и инструменти за развитие на разбиране на себе си и
разбиране на другите
Самооценка на стила и взаимодействие с различните стилове
Открита комуникация в екипа и насоки за повишаването й
Поведения на емоционална интелигентност в екипа
5-те домейна на емоциите и анализът им в екипното взаимодействие
Синхронизиране на екипните практики и системи с принципите на
емоционалната интелигентност на работното място
Ръководство с теоретични бележки, работни карти и тестове

Акценти в програмата от два модула:

ГРУПОВ КОУЧИНГ 
ЗА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА:
Ще изготвим ценова оферта 

според размера на вашия екип 
и необходимостта от адаптиране 
на съдържанието на обученията.

ДАТИ:
Програмата ще се осъществи
 в удобни за вашия екип дати,

 следвайки ритъма на процеса 
на Делта 4.
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ОБУЧЕНИЕ
"ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ЕКИП"4Δ.
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Модулното обучение може да бъде допълнено с важни за вашия екип модули, 
според спецификата на екипа, задачата му или реалните предизвикателства.


