
По време на шестте високо интерактивни и въздействащи сесии, вие ще
научите как да подобрите начина по който се свързвате, комуникирате и
въздействате на другите, което от своя страна ще повиши   лидерските
способности, личните взаимоотношения и благополучие. Моделът на
Емоционалната интелигентност на работното място се фокусира върху
набор от умения, които ни помагат да действаме интелигентно с нашите
емоции, подобрявайки нашите решения, поведение и представяне.

ЛИДЕРСТВО С
ЕМОЦИОНАЛНА

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Основана на емоционалната интелигентност и социалната

неврология, Лидерство с емоционална интелигентност е
въздействаща интерактивна учебна програма, която

повишава основните лидерски умения за 2020г. и в бъдеще.

Виртуална програма,
ръководена от

инструктор, това
лидерско учебно
пътешествие  ще

помогне за засилване
на проявяваните

емоционално
интелигентни лидерски

поведения.



Ще разберете модела на емоционална интелигентност на Genos
International и социалната неврология на емоциите и връзките
между поведението, резултатите и вземането на решения. Ще
разгледате и определите най-важните, за вашето лично
развитие като лидер, емоционално интелигентни лидерски
поведения.

МОДУЛ 2

По желание: Асесмънтите на Дженос за Емоционално интелигентно
лидерство могат да бъдат предоставени по време на програмата и се
използват за превръщане на обратната връзка в действащи стъпки за
развитие. Докладът може да бъде предоставен дигитално или чрез
индивидуална коучинг сесия.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
6 х 90 минути  виртуални модули за обучение, ръководени от
сертифициран практик по емоционална интелигентност

Професионално фасилитирани модули, включващи работа в
подгрупи, групови дискусии, анкети и чат

Дигитален наръчник, позволяващ воденето на бележки, записването
на идеи и планирането на развитието

МОДУЛ 1 ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЛИДЕРСТВО

ОСЪЗНАТИЯТ ЛИДЕР

Ще научите как да подобрите разбирането за себе си, за да
бъдете по-целенасочени в работата с другите. Този модул ще ви
помогне за повишаване на разбирането за другите и емпатията,
за да станете по-поведенчески гъвкави в своя лидерски подход.
Ще се фокусирате върху това как се свързвате, комуникирате и
влияете на тези, които ръководите.
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МОДУЛ 3 АВТЕНТИЧНИЯТ ЛИДЕР

Ще развиете лична жилавост и ще създадете психически здравословна
работна среда за другите. Лидерите трябва да обръщат внимание на
начина, по който управляват времето, начина по който се държат и
непрекъснато да подобряват начина, по който ръководят другите. В
този модул ще разгледате вашите несъзнателни поведения и
причините, които ги предизвикват. Ще определите набор от техники за
управление на стреса и възстановяване след предизвикателни
ситуации.

Ще фасилитирате трудните разговори с откритост и финес. Ще
научите ефективно да изразявате емоциите във вашата лидерска
роля и ще откриете нов модел за фасилитиране на предизвикателни
дискусии и подпомагане на представянето. Ще подобрите начина,
по който се свързвате и изграждате доверие на взаимоотношение с
другите.

МОДУЛ 4ЕКСПАНЗИВНИЯТ ЛИДЕР

Ще откриете вземането на решения, което включва емоционална и
морална разсъдливост. Този модул разкрива уникалните компоненти
на емоционалната разсъдливост, защо  е от съществено значение и ще
се упражните да го правите добре. Ще научите модели, инструменти и
техники за водене и взимане на решения по експанзивен начин.

МОДУЛ 5 ЕМОЦИОНАЛНО ЖИЛАВИЯТ ЛИДЕР

МОДУЛ 6ОВЛАСТЯВАЩИЯТ ЛИДЕР

Ще вдъхновите представянето на другите чрез убеждаване, коучинг и
влияние. Ще научите да овластявате другите и да разгръщате пълния
им потенциал чрез разбиране на основите на човешката мотивация в
работата. Ще упражните прилагането на модел и разговор за
мотивационни стратегии. Ще анализирате наученото от цялата
програма, за да изградите и поддържате моментума за продължаващото
си учене.
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Ние сме глобален екип от създатели на промени, които използват
емоционална интелигентност, за да подобрят как се свързваме,
общуваме и   сътрудничим в работата. Трансформирането на тези
основни умения за взаимодействие на хората в работата, променя и
човешките взаимоотношения извън работното място. Хората стават по-
добри родители, партньори, роднини и приятели. Ето защо ние
наричаме нашата работа Промяна на играта за бизнеса. Промяна на
живота за хората. Дженос е водещ, глобален доставчик, изпълняващ
своята мисия с трансформиращо съдържание, отлична дигитална
технология, изключително обслужване на клиентите, вдъхновени 
 партньори и клиенти, искащи да са лидери в своята индустрия.

ЗА GENOS INTERNATIONAL

Дистрибутор на Дженос в България


