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Συναισθηματική Νοημοσύνη
και Εταιρική Ανάπτυξη
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Κυρίαρχα Στυλ Επικοινωνίας 

• Βασικές επικοινωνιακές ανάγκες συνεργατών
• Τυπολογία συμπεριφορών
• Σημεία αναγνώρισης για το κάθε επικοινωνιακό προφίλ 
• Τρόποι προσαρμογής για βελτιστοποίηση της

επικοινωνίας & επιρροής 

Το Συναισθηματικά Νοήμον Άτομο  

• Μύθοι για την Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Συναισθηματική Νοημοσύνη & σύγχρονο Management 
• Οι πέντε διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης:  
▫ Αυτεπίγνωση
▫ Αυτορρύθμιση
▫ Κίνητρα Συμπεριφοράς 
▫ Ενσυναίσθηση 
▫ Κοινωνικές δεξιότητες 

• Επικοινωνία προσωπικών απόψεων ανά περίσταση 
• Δημιουργία δεσμών & ηγεσία
• Χειρισμός διαφωνιών και συγκρούσεων

Η Συναισθηματικά Νοήμων Ομάδα    

• Η ανάγκη για ομαδικότητα
• Στάδια ανάπτυξης της ομάδας
• Επίπεδα ομαδικής συνείδησης σε κάθε στάδιο  
• Πως θα βοηθήσω την ομάδα μου να αναπτυχθεί στο

κάθε στάδιο 

Ο Συναισθηματικά Νοήμων Οργανισμός 

• Η Ομαδικότητα σε επίπεδο Οργανισμού
• Η Συναισθηματική Νοημοσύνη σε επίπεδο Οργανισμού
• «Χάσματα» στην Συναισθηματική Νοημοσύνη του

Οργανισμού
• Πέντε Απλά Μυστικά της Επιτυχίας

Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης  

Ελίνα Διαμαντάκη���������  
Ανώτερη Σύμβουλος, KPMG Institute

Χάρις Περδικάρη�
Ανώτερη Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Εισηγήτριες

Συνοπτικό πρόγραμμα

Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Οι συναισθηματικές δεξιότητες που οφείλει να
καλλιεργήσει κανείς για να αναπτύξει ουσιαστικές
συνέργειες, ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες, να
διαπρέψει στο χώρο εργασίας του και να διασφαλίσει
την ευημερία και πρόοδο της επιχείρησης όπου
εργάζεται. 

Σε ποιους απευθύνεται: 
•  Σε στελέχη που επιθυμούν να καλλιεργήσουν τις

συναισθηματικές δεξιότητες που απαιτούνται για 
τη σύναψη ουσιαστικών συνεργιών, ακόμη και υπό
αντίξοες συνθήκες

•  Σε στελέχη που πιστεύουν ότι διορθωτικές ενέργειες
στη διαχείριση εαυτού και σχέσεων είναι ζωτικής
σημασίας για την επαγγελματική διάκριση και την
ανάπτυξη αποτελεσμάτων στις ομάδες που
συμμετέχουν  

•  Σε όλους όσους επιθυμούν να αυξήσουν τη θετική
επίδρασή τους στα επιχειρησιακά δρώμενα

Το σεμινάριο
Καθώς η ανάγκη για υψηλή αποδοτικότητα γίνεται όλο
και πιο έντονη, η αποτελεσματική διαχείριση ομάδων
αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Το Coaching
αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές δραστηριότητες
του μάνατζερ διότι μέσω της καθοδήγησης των
ανθρώπων μπορεί να επιτευχθεί ευθυγράμμιση τους 
με τους στόχους του τμήματος.

Μεθοδολογία
Ένα έντονα διαδραστικό σεμινάριο, 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, κοκ. 


