Δ3 е част от формата Δ за реално повишаване на компетенциите
на емоционалната интелигентност.
Δ3 се състои от три фази с фокус върху измерване на настоящите
компетенции и индивидуализиран план за развитието им.
Δ3 ще ви осигури разбиране за емоционалната интелигентност,
основано на солидни научни изследвания и спечелили найвисоки международни отличия инструменти.
Сертифицирани практици по емоционална интелигентност ще ви
подкрепят в обучението, асесмънта и анализа на доклада от него.

Процес на формата

Ползи на формата
Взаимодействие в група във въвеждащото обучение в първата фаза
Планиране на втората и третата фаза в удобно за вас време
Онлайн формат и модерни технологии
Писмени материали: Ръководство „ЕИ на работното място“, Доклад от вашия асесмънт,
Ръководство „Препоръки за развитие“
Проверен в практиката процес за измерване и развитие на компетенциите
Можете да надградите с всяка от темите в Делта +
Δ3 е във варианти за: ръководители, сътрудници, търговци и екипи.
office@docheva.com

0887 332 473

www.docheva.com

ТРИТЕ ФАЗИ НА ДЕЛТА 3
Δ 1 ОБУЧЕНИЕ Въведение в емоционалната интелигентност на работното място
Обучението ще ви представи как действат емоциите на работното място и как се отразяват на мисленето,
решенията и резултатите. Ще разберете как емоционално интелигентните компетенции водят до продуктивни
състояния вас и тези, с които взаимодействате. Ще се запознаете с поведенията в модела за емоционална
интелигентност на Дженос.
Ще определите как да използвате емоционалната интелигентност, за да повишите личната си ефективност и ще
определите целите си за развитие и желаните резултати.
Ще получите информация за асесмънта и ще можете да изберете кого да номинирате за оценител, за да е найполезна за вас обратната връзка от асесмънта.
Обучението е от 90 мин онлайн и ще ви осигури обмяна на опит с участници от други фирми.

Δ 2 АСЕСМЪНТ на личните компетенции според позицията и функцията
Вие избирате вида на асесмънта: за ръководители, за сътрудници или за търговци. Всеки от тях измерва
специфични за позицията и функцията поведения.
Асесмънтът ви може да бъде 180⁰ - самооценка и обратна връзка от една група оценители или
360⁰ - самооценка, оценка от ръководител, оценка от колеги, оценка от сътрудници или от клиенти.
Уникалното на асесмънта:
• Измерва наблюдаеми поведения, не черти на характера и е изрично създаден за развитие на компетенциите
• Измерва доколко важно е за вашите оценители всяко от поведенията и в каква степен го проявявате.
• Получавате количествено измерване и писмена обратна връзка за ефективността ви на работното място
• Бенчмаркът ви дава сравнение с резултатите на представителна извадка за всяка компетенция и поведение
• Методологията на светофара сигнализира сферите на потенциалните силни страни и области за развитие.
• Докладът от асесмънта ще получите в PDF формат и интерактивна дигитална платформа
• Ще получите и Наръчник с препоръки за развитие
АСЕСМЪНТ на екипния емоционален климат в програмата за екипи
Асесмънтът измерва 10-те типични емоции на работното място. Докладът ще ви представи три нива за всяка
емоция: изпитвана в настоящето, идеално ниво, за да е ефективен екипа и приеманото от хората за
справедливо предвид работата.
Асесмънтите на Дженос са сред топ 20 асесмънт и оценъчни инструменти от всички области
в четири поредни години в световната класация на Training Industry.

Δ 3 КОУЧИНГ Индивидуална сесия за анализ на резултатите
На сесията ще получите подробен доклад от вашия асесмънт и Наръчник с препоръки за развитие.
Специално обучен практик ще ви помогне да анализирате резултатите от вашия асесмънт и да набележите
конкретни действия и стъпки, за да постигнете целите си чрез повишената си емоционална интелигентност.
КОУЧИНГ: Екипна сесия за анализ на резултатите
На сесията ще получите подробен доклад с Индекса на емоционалния климат на вашия екип.
Сертифициран практик по емоционална интелигентност ще помогне на екипа ви да анализира емоциите на
работното място и набележи действия за придвижване към желаното от вас състояние.

АСЕСМЪНТ ЗА ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИ
ЛИДЕРСКИ ПОВЕДЕНИЯ
Има директна връзка между начина, по който хората се чувстват и начина, по който
работят. Лидерите в бизнеса, стремящи се към подобряване на резултатите на
организацията, могат да го направят чрез подобряване на емоционалната си
интелигентност, т.е на своите умения да идентифицират, разбират и влияят на емоциите.

Лидерството в същността си е
улесняване на представянето на
хората. Изследвания са доказали, че
емоционалната интелигентност на
лидерите е ключът към способността
им да подпомагат емоции в другите,
които водят до високи резултати и
ангажиране на служителите.
Организации с емоционално
интелигентни лидери постигат
изключителни нива на устойчиви
конкурентни предимства: култура на
висока продуктивност и клиентска
лоялност.

Емоционално интелигентните лидерски компетенции
в модела на Дженос отразяват какво правят лидерите
със своята емоционална интелигентност в
управлението на хора.
Асесмънтът ще измери доколко добре проявявате
емоционално интелигентни лидерски поведения в
сравнение с другите.
Подходящи за ръководители от всякакво ниво,
мениджъри на проекти и всеки, чиято работа
включва лидерска роля във взаимодействието
с хора.

АСЕСМЪНТ ЗА ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИ
ПОВЕДЕНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Емоциите са част от нас като човешки същества. Независимо дали го осъзнаваме или
не, те ни въздействат всеки ден. Те въздействат и върху хората около нас, както на
работното място, така и в живота.
Проучванията показват, че високите нива на емоционална интелигентност дават тласък
на кариерата, подпомагат здравето, удовлетворението от отношенията, хумора и
щастието. Високите нива на емоционално интелигентните поведения на работното
място са също и най-добрият антидот на работния стрес и за изграждане на личната
емоционална жилавост.

Прилагането на компетенциите на
емоционалната интелигентност на
работното място ни помагат постоянно да
бъдем в продуктивните състояния в
дясната част на модела, а не в
непродуктивните състояния в лявата част.

Асесмънтите на емоционално интелигентните
работни поведения на Genos измерват доколко
добре демонстрирате емоционално
интелигентни поведения на работното място в
сравнение с другите. Колкото по-добре
демонстрирате измерваните поведения,
толкова по-ефективни ще са работните ви
взаимоотношения.
Подходящи са за всички, които искат да развиват
емоционалната си интелигентност, за да се
свързават по-добре, сътрудничат и комуникират.

АСЕСМЪНТ ЗА ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИ
ТЪРГОВСКИ ПОВЕДЕНИЯ
Купувачите купуват въз основа на емоциите и оправдават избора си с логика.
Връзките, които създавате, доколко добре отработвате техните възражения и колко
уверени им помагате да се чувстват е това, което ви помага да направите първата
продажба. Доколко добре спазвате ангажиментите си, поддържате отношенията и
помагате на купувачите да се справят с вътрешните разногласия е това, което ги кара
да останат лоялни. Емоционалната интелигентност е критичната компетенция, която
стои в основата на всичко това.

Трансформирайте преживяването
на клиентите
Продавачи с висока емоционална
интелигентност са в състояние да разбират и
регулират собствените си емоции, за да
отговорят най-добре на купувача и
ситуацията. Те умеят автентично да се
свързват с емоциите на купувачите, за да
създадат положителни и продуктивни
взаимодействия.

Асесмънтът измерва доколко добре
демонстрирате емоционално интелигентни
търговски поведения в сравнение с другите.
Колкото по-добре демонстрирате измерваните
поведения, толкова по-ефективни ще са
взаимодействията с клиенти и колеги.

В този асесмънт е включена специална част за
обратна връзка от клиентите. Асесмънтът е
подходящ за всички, чиято работа включва
продажби и обслужване на клиенти.

Цени за участие:
Цената за участие във всяка от програмите в Δ3
е според вида на избрания асесмънт
С 360⁰ асесмънт – 209 € без ДДС
С 180⁰ асесмънт – 179 € без ДДС
Цената включва доклада от асесмънта и двете ръководства.

