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Προτεινόμενη διάρκεια: 
1 ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 

Σε στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να 
βελτιώσουν την επικοινωνία τους με πελάτες και 
συνεργάτες

Leading & Managing Others
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–

Σε διευθυντές που θέλουν να ενισχύσουν τις 
διοικητικές τους δεξιότητες 

–

Το πρόγραμμα
Προετοιμάζει το στέλεχος επιχείρησης στην αντιμετώπιση 
δύσκολων καταστάσεων στην επικοινωνία και συνεργασία 
με συναδέλφους, υφισταμένους και προϊσταμένους. Ο 
συμμετέχων διδάσκεται πώς να ελέγχει τα δικά του 
συναισθήματα, πώς να διαχειρίζεται τα συναισθήματα των 
άλλων και το σημαντικότερο, πώς να επηρεάζει θετικά τα 
συναισθήματα των άλλων, προκειμένου να πάρει το 
καλύτερο αποτέλεσμα από την συνεργασία. 
Το πρόγραμμα διδάσκει την εφαρμογή της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνηε στην καθημερινότητα και 
επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν 
καταστάσεις, να εμβαθύνουν και να πειραματιστούν σε 
καταστάσεις που βιώνουν στο εργασιακό τους 
περιβάλλον.  

Σε ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν τις 
προσωπικές και επαγγελματικές τους σχέσεις με 
άλλους

–

Σε στελέχη που επιθυμούν να αυξήσουν την 
επιρροή τους στο περιβάλλον εργασίας τους

–

Σε εκείνους που επιθυμούν την προσωπική τους 
βελτίωση και ανάπτυξη

–

Απόστολος Παλάσκας 
Διευθυντής, KPMG Institute

Η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέεται άμεσα με 
την επίδειξη ηγετικών συμπεριφορών. Μελέτες 
δείχνουν ότι για τον manager, τα γνωρίσματα που 
σχετίζονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη έχουν 
διπλάσια σημασία από ότι το IQ ή όποια τεχνική 
δεξιότητα, στην απόδοση, στην αποτελεσματικότητα, 
στην αναγνώριση και καταξίωση.

Μεθοδολογία
Ένα έντονα διαδραστικό πρόγραμμα, βασισμένο κατά 
κύριο λόγο στις αρχές της βιωματικής μάθησης. 
Το μεγαλύτερο μέρος του πραγματοποιείται με μορφή 
εργαστηρίου, όπου γίνεται ευρεία χρήση σύγχρονων 
μεθόδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως τεχνικές 
brainstorming και brain writing, ερωτηματολόγια, 
συζητήσεις, ομαδικές δραστηριότητες, προσομοιώσεις, 
αναπαράσταση ρόλων. 

–

–



Συναισθηματική νοημοσύνη vs Γνωστική 
νοημοσύνη (IQ)

Η χρήση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 στην καθημερινότητα

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως 
απαραίτητη ηγετική δεξιότητα 

Συνοπτικό πρόγραμμα

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων
με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

100.03

• Ενδοπροσωπική ικανότητα

Συναισθήματα στο χώρο εργασίας

•

Τα πέντε πεδία συναισθηματικής νοημοσύνης
• Αυτεπίγνωση

• Αυτορρύθμιση

Αυτοέλεγχος

• Αυτοπαρακίνηση

Προσωπικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Ο ρόλος της αυτοπαρακίνησης στην επιτυχία

Παραδείγματα αυτοπαρακίνησης

• Ενσυναίσθηση

Η τέχνη της Ενεργητικής ακρόασης

Μπαίνοντας στη θέση του άλλου

Αποδοχή ή μη των συναισθημάτων των άλλων

Κυρίαρχα στυλ επικοινωνίας

• Παθητική και Επιθετική συμπεριφορά

•

Feedback

Χειρισμός διαφωνιών 

Οι δύο διαστάσεις της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης

Το «Γνώθι σ’αυτόν» 

Αναγνώριση πηγής συναισθημάτων

Αυτοέκφραση

Το παράθυρο Johari

Αντιμετώπιση δύσκολων και έντονων 
καταστάσεων στο χώρο εργασίας

• Κοινωνικές δεξιότητες

Επιρροή των συναισθημάτων των άλλων

Θετική επιρροή των συναισθημάτων των 
άλλων στο χώρο εργασία

• Βασικές επικοινωνιακές ανάγκες 
συνεργατών

• Τυπολογία συμπεριφορών

• Σημεία αναγνώρισης για το κάθε 
επικοινωνιακό προφίλ

• Τρόποι προσαρμογής για βελτιστοποίηση 
της επικοινωνίας επιρροής

Εφαρμογή της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης στη Διοίκηση ανθρώπων 

Διαχείριση συγκρούσεων 

Επιβράβευση και αναγνώριση

Διαπροσωπική ικανότητα

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

Πρακτικές εφαρμογές σε

–

–

–

–

Έκφραση συναισθημάτων στο χώρο 
εργασίας. Αποδεκτό ή μη;

Επικοινωνία με συναισθηματική 
νοημοσύνη




