Θεματολογία Προγράμματοσ:

“Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ. Ανάπτυξθ δεξιοτιτων Συναιςκθματικισ
Νοθμοςφνθσ για τθ βελτίωςθ τθσ εργαςιακισ και προςωπικισ μασ ηωισ.”


Γνωριμία ( icebreaker activity)



Συναιςκθματικι νοθμοςφνθ Θεωρίεσ και μοντζλα.
Τι είναι θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ και γιατί μασ χρειάηεται. Τα χαρακτθριςτικά των
ανκρϊπων με υψθλι ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ.



Οι Δεξιότθτεσ που ςυγκροτοφν τθν ζννοια τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ.
1. Αυτεπίγνωςθ. Αναγνωρίηουμε τα ςυναιςκιματα, τισ ςκζψεισ και αντιδράςεισ μασ
απζναντι ςε γεγονότα, προκλιςεισ ι άτομα ( Βιωματικζσ αςκιςεισ)
2. Αυτοδιαχείριςθ. Μακαίνουμε να διαχειριηόμαςτε τθν εςωτερικι μασ κατάςταςθ, τισ
παρορμιςεισ και τισ διακζςεισ μασ. Η ανατομία τθσ Συγκινθςιακισ Πειρατείασ
3. Κοινωνικι επίγνωςθ ι Ενςυναίςκθςθ. Αντιλαμβανόμαςτε τα ςυναιςκιματα και τισ
ανάγκεσ των άλλων και ςυμπεριφερόμαςτε ανάλογα. Βλζπουμε τισ αμζτρθτεσ οπτικζσ
γφρω από το ίδιο ηιτθμα ( Βιωματικζσ αςκιςεισ)
4. Διαχείριςθ ςχζςεων. Η ικανότθτα να επικοινωνοφμε, να δθμιουργοφμε ςχζςεισ και να
προκαλοφμε ςτουσ ανκρϊπουσ τισ αντιδράςεισ που επικυμοφμε. ( Βιωματικζσ
αςκιςεισ)
5. EQ vs IQ. Γνωςτικι νοθμοςφνθ και ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ. Οι άνκρωποι με
υψθλό IQ δεν ζχουν απαραιτιτωσ τθν ικανότθτα να λειτουργοφν αποτελεςματικά και
επιτυχθμζνα. Σε αντίκεςθ με τθ γνωςτικι νοθμοςφνθ που αναπτφςςεται τα πρϊτα
χρόνια τθσ ηωισ μασ θ ςυναιςκθματικι μπορεί να αναπτφςςεται κακ’ όλθ τθ διάρκειά
τθσ.



Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ ςτον χώρο εργαςίασ.
Κάκε εργαηόμενοσ κουβαλά ςτονεργαςιακό χϊρο τθν προςωπικι ςυναιςκθματικι του agenda.
Η αντίλθψθ των ςυναιςκθμάτων τόςο των δικϊν μασ όςο και των άλλων καλλιεργεί
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, κετικό κλίμα και δθμιουργικι διάκεςθ ςτον χϊρο εργαςίασ.



Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ και θγεςία.
Η θγεςία ζχει να κάνει με το όραμα, τθν ζμπνευςθ, τθν πρόκλθςθ και τθ διαχείριςθ τθσ
αλλαγισ και τθν επικοινωνία. ( Βιωματικζσ αςκιςεισ).



Διαφορετικά επικοινωνιακά ςτυλ και ςτυλ ςυμπεριφοράσ.
Αναγνωρίηω τον προςωπικό μου τρόπο επικοινωνίασ και ςυμπεριφοράσ αλλά και των άλλων.
Επικετικι-Πακθτικι-Θετικι. Τα οφζλθ τθσ Θετικισ ςυμπεριφοράσ ςτο χϊρο εργαςίασ και ςτθν
προςωπικι μασ ηωι.

* Για τισ βιωματικζσ αςκιςεισ κα χρθςιμοποιθκοφν τα εργαλεία τθσ Points of you®, μιασ εταιρίασ,
πρωτοπόρου ςτον κόςμο, που ειδικεφεται ςτθν εκπαίδευςθ για τθν προςωπικι και επαγγελματικι
ανάπτυξθ. Τα εργαλεία τθσ, που βαςίηονται ςτθ φωτοκεραπεία, ςε ςυνδυαςμό με ςυγκεκριμζνθ
μεκοδολογία μασ εμπνζουν και μασ βοθκοφν να μετακινθκοφμε από τισ εγκατεςτθμζνεσ απόψεισ και
πεποικιςεισ μασ και να αναηθτιςουμε άλλεσ οπτικζσ ςτα κζματα που μασ απαςχολοφν. Είναι μια
εμπνευςμζνθ και προκλθτικι διαδικαςία που οξφνει τθν αντίλθψι μασ και ανοίγει νζεσ προοπτικζσ.
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