Формат за онлайн обучения по теми,
свързани с емоционалната
интелигентност на работното място

Δ+ е част от формата Δ за реално повишаване на компетенциите на емоционалната интелигентност.
Δ+ ви предлага разнообразие от теми, подходящи за различни функции и позиции.
Водещите са сертифицирани практици по емоционална интелигентност и майндфулнес,
обучители и коучове с опит.
Всички обучения са интерактивни и в малки групи. Всяка тема е с различна продължителност.
В обучението можете да се включите независимо или като надграждане на участието си в Δ3 и Δ4.
Изберете теми според своите цели, предизвикателства и интереси.
Тук ще намерите кратко представяне на темите от Δ+. Свържете се с нас за подробното описание на всяка тема.

Да ръководиш с емоционална интелигентност
Програмата ще ви помогне да подобрите начина, по който се свързвате, комуникирате и
взаимодействате с другите, което ще повиши лидерските ви способности, лични взаимоотношения и
лично благополучие. Емоционалната интелигентност на Genos се фокусира върху набор от умения,
които помагат на лидерите да действат интелигентно с емоциите, подобрявайки своите решения,
поведение и представяне.
Продължителност: 6 седмици х 6 онлайн сесии х 90 минути
Цена: 255 €

Емоционална жилавост
Обучението задълбочава в емоционалната компетенция управление на себе си – управление на
собствените емоции и настроения, време и поведение и постоянно подобрение на себе си.
Емоционалната жилавост е ключово умение днес, свързано със справяне с негативни емоции, стрес
и злополучия и връщане към нормално състояние на функциониране. Включва проактивни и
реактивни стратегии за подобряване на личната жилавост и справяне със силни емоции.
Продължителност: 2 онлайн сесии х 90 минути
Цена: 79 €

Опитай Майндфулнес Тренинг©
Само за една онлайн сесия от 90 минути ще разберете повече за това какво е майндфулнес,
(какво не е ), как помага на процесите в мозъка и ще опитате някои практики.
Продължителност: 1 онлайн сесия х 90 мин
Цена: 70 €

Въведение в Майндфулнес Тренинг
В три онлайн сесии от 90 мин ще навлезете в практиките на Майндуфлнес и ще започнете да
прилагате нови умения към вашите предизвикателства.
Продължителност: 3 онлайн сесии х 90 мин
Цена: 300 €

Пакетна цена за Опитай Майндфулнес Тренинг© и Въведение в Майндфулнес Тренинг: 340 €

MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction
Класическата програма на Джон Кабат-Зин за намаляване на стреса, справяне с тревогите от
Центъра за Майндфулнес в Масачузетс – Mindfulenss Based Stress Reduction – MBSR – 8 сесии
от 90 мин + бонус ритрийт от 4 часа.
Продължителност: 8 онлайн сесии х 90 мин + ритрийт от 4 ч.
Цена: 400 €

Майндфулнес на работното място
Шест сесии от 90 мин, в които ще разберете как да прилагате качеството mindfulness в
работен контекст в общуването с хора и справянето с конкретни задачи и цели проекти.
Продължителност: 6 онлайн сесии х 90 мин
Цена: 500 €

Майндфулнес за мениджъри и техните екипи
8 сесии от 90 мин – в които хората с формални ръководни роли ще усвоят система от умения и
нови подходи към старите трудности и комплексните предизвикателства на съвременния бизнес.
* Тази програма би могла да се състои само с ръководителите, но е възможно и да се работи и с
екипи във вътре-фирмен формат.
Продължителност: 8 онлайн сесии х 90 мин
Цена: 600 €

Асертивност
Обичайният модел на поведение на човек се свежда до две
крайности – агресия или пасивност. Асертивността се базира на баланса. Акцентите в обучението са
върху разбирането и подобряване на асертивността като способност, която се проявява в
самостоятелността на човек да регулира своето поведение. Тестове ще ви помогнат да определите
кое е вашето доминиращо поведение и какво ви отдалечава от асертивното поведение. Включва
упражнения как да развиете асертивно поведение като ефективен начин на взаимодействие с
другите.
Продължителност: 1 онлайн сесия х 120 минути
Цена: 49 €

Умение за слушане
Обучението ще ви даде основни познания, които да ви помогнат
да развивате умението за слушане. Да рапознавате причините поради,
които хората не слушат, влиянието на емоциите и настроението върху уменията за слушане и какво
прави човек добър слушател. Включва правила за активно слушане и ключови техники за
подобряване на тези умения, така, че истинки да разбирате хората от позицията на тяхната гледна
точка.
Продължителност: 2 онлайн сесии х 90 минути
Цена: 79 €
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