Συναισθηματική
Νοημοσύνη
Ένα Σύστημα
15+1 Δράσεις

Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα για την ενσωμάτωση
της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Εταιρεία σας
Ανάπτυξη και Δέσμευση του Ανθρώπινου Δυναμικού
Ενδυνάμωση και Προοπτική της Εταιρείας

www.anadeixi.gr
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Η Δυναμική της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο όπως η Microsoft, L'Oreal, Hilton, HSBC, Boeing, Lockheed Martin, Ciba, Eli
Lilly, Toyota, Singapore Airlines , Shell, Avon, Kodac, Motorola, American Exrpress, ενσωματώνουν
τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στην ενδοεταιρική εκπαίδευση τους, αυξάνοντας την απόδοση της διοίκησης και
των εργαζομένων. Οι εταιρείες που πηγαίνουν ένα ήμα μπροστά αναζητούν και αναπτύσσουν διαρκώς τις
προσωπικές ικανότητες του Ανθρώπινου Δυναμικού τους όπως την αυτοαξιολόγηση ευσυνειδησία, αυτοέλεγχο
δέσμευση, πρωτο ουλία και καινοτομία αλλά και τις κοινωνικές όπως την επικοινωνία διαχείριση αλλαγής
ανάπτυξη ανθρώπων διαχείριση συγκρούσεων λειτουργικότητα σχέσεων επίτευξη στόχων δημιουργία ομάδων.
Η χρήση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην εργασία αφορά τις λειτουργικές σχέσεις του ανθρώπινου
δυναμικού σε όλο το οργανόγραμμα αλλά και του οργανισμού ως οντότητα με πολλές εσωτερικές και εξωτερικές
αλληλεπιδράσεις. Eπιδρά στην ηγεσία την ομαδικότητα τις διοικητικές δεξιότητες τη συνεργασία και την
δέσμευση στους σκοπούς της εταιρείας. Παράλληλα η χρήση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης δρα καταλυτικά
στη διαχείριση του stress στο εργασιακό και προσωπικό περι άλλον

Emotional intelligence is your ability to recognize and understand emotions in yourself and others,
and your ability to use this awareness to manage your behavior and relationships.
Emotional intelligence requires effective communication between the rational
and emotional centers of the brain
EI has twice the power of IQ to predict performance.
90% of top performers are high in emotional intelligence.
Emotional Intelligence accounts for 58% of performance in all types of jobs. It is the strongest driver of
leadership and personal excellence.
EI increased sales performance through recruiting and training more emotionally intelligent salespeople.
The learnable skills of emotional intelligence make a significant impact on organizational performance.
EI may be essential to differentiating world-class organizations in an increasingly complex and
competitive marketplace.

“Emotional intelligence increases corporate performance for a
number of reasons. But perhaps the most important is the ability of
managers and leaders to inspire discretionary effort —the extent to
which employees and team members go above and beyond the call
of duty.”
Harvard division of continuing education
“Emotional intelligenc e—the ability to understand your effect on
others and manage yourself accordingly —accounts for nearly 90
percent of what moves people up the ladder when IQ and technical
skills are roughly similar.”
Harvard Business Review

“Emotional intelligence accounts for 80 percent of career success.”
Daniel Goleman

www.anadeixi.gr
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Τι περιλαμβάνει το σύστημα

The Next Step in Business

Assess  αξιολόγηση

Train  εκπαίδευση και workshops

Support  εταιρικά εργαλεία

Change  ενσωμάτωση αλλαγής



CEO Personal Mentoring



One – to – One Coaching
executives and middle
management level



Emotional Intelligence



Diagnostics
Company EI Audit



Οne - to - One Interviews



Workplace EI Survey



Lectures on EI



Report/ EI Assessment



In – house seminars
staff & employees level



In- house workshops
business level



Executive workshops
senior level



HR department
workshops

Emotional
Intelligence
The Next Step

Action Plan
the Next Step

in Business



Corporate Manuals



EI Tools



Certifications



Lectures on Stress

Η στρατηγική του EI The Next Step In Business βασίζεται σε ένα συνδυασμό 15+1 δράσεων και
στοχεύει στην ενσωμάτωση της χρήσης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης μέσα στον οργανισμό.
Περιλαμβάνει ομιλίες, έρευνα, διερευνητικές συνεντεύξεις, διαβαθμισμένη εκπαίδευση, workshops,
test, coaching, mentoring, manuals, reports και action plan.

www.anadeixi.gr
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H Εφαρμογή του

Emotional Intelligence

the Next Step in Business

Diagnostics – Workplace EI Audit – One to One Interviews
διερευνητικές και στοχευόμενες συνεντεύξεις για την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης

Lectures on EI
εισαγωγικές ομιλίες στο σύνολο των εργαζομένων για τη δυναμική χρήση της
Συναισθηματικής Νοημοσύνης και τη σύνδεση της με τη διαχείριση του stress

Workplace ΕΙ Survey
ατομικό ερωτηματολόγιο προσανατολισμένο σε δύο πεδία - προσωπικά και
επαγγελματικά θέματα- για την καταγραφή της παρούσας κατάστασης

Employees and Staff: Emotional Self Awareness/Self Confidence
διαδραστικά σεμινάρια προσωπικού για την επιρροή των συναισθημάτων στην απόδοση και την
αναγνώριση της ατομικής δυναμικής τους

Middle Management: Social skills / Relationship management - Motivation
διαδραστικά workshops στελεχών για την ανάπτυξη λειτουργικών και υποστηρικτικών
σχέσεων και συναισθηματικής παρακίνησης υφισταμένων
του stress στην εργασία

HR Department: Development of Emotional intelligence
διαδραστική εκπαίδευση των στελεχών HR στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση της χρήσης
συναισθηματικής νοημοσύνης στον οργανισμό και το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού
του stress του προσωπικού

Executives: Self Awareness -Self Regulation in Leadership
διαδραστικά workshops διευθυντών για την κατανόηση της προσωπικής δυναμικής τους
και τη διαχείριση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς τους

Middle Management & Executives: Key Leadership EI Skills
διαδραστικά σεμινάρια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διαχείριση της αλλαγής και
της επικοινωνίας, στις θέσεις ευθύνης

www.anadeixi.gr
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H Εφαρμογή του

Emotional Intelligence

the Next Step in Business

CEO Mentoring
ατομικό mentoring στον CEO/Γενικό Διευθυντή της εταιρείας σε θέματα Work Life
Balance & Leadership ΕΙ Management

Executives & Middle Management: One to One Coaching
ατομικό coaching στους διευθυντές της εταιρείας με στόχο την προσωπική τους ενδυνάμωση,
απόδοση, και διαχείριση της ατομικής τους ευθύνης στην υποστήριξη των εργαζομένων

Corporate Manuals
εταιρικά tailor made εγχειρίδια με υλικό της εκπαίδευσης και οδηγίες διαχείρισης
Συναισθηματικής Νοημοσύνης

ΕΙ tools
εργαλεία μέτρησης και αναγνώρισης συναισθηματικών μοτίβων

Certifications
απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Corporate Stress Assessment
παράδοση αποτελεσμάτων Workplace ΕΙ Survey, One to One interviews και
συμπερασμάτων της εκπαίδευσης

Action Plan – The Next Step
παράδοση μελέτης με συγκεκριμένες προτάσεις υποστήριξης εταιρείας και
εργαζομένων και των αναγκαίων περαιτέρω δράσεων

Lectures on
on Stress
Stress
Lectures
Εισαγωγικές ομιλίες σχετικά με τις επιπτώσεις του stress στην υγεία και τεχνικές
άμεσης αντιμετώπισης του

www.anadeixi.gr
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+ Lectures on Stress

Το Stress
στην προσωπική και επαγγελματική ζωή
Οι επιπτώσεις του stress και η αναγκαιότητα
της άμεσης διαχείρισης του

Η αύξηση του Stress των εργαζομένων
έχει τεράστια επίδραση

Οι ομιλίες

Οι

εισαγωγικές

ομιλίες

έχουν

στόχο



Στην υγεία



Την ποιότητα ζωής



Το εργασιακό κόστος

απόδοση τις τεχνικές άμεσης αντιμετώπισης του



Την απόδοση της εταιρείας

και παράλληλα να αξιολογήσουν τα συμπτώματα

να ενημερώσουν όλους τους εργαζόμενους για
τις επιπτώσεις του stress στην υγεία και την

και τους δείκτες stress κατά τη διάρκεια της.

Ενημερώστε τους εργαζόμενους για τους κινδύνους
που προκύπτουν από το στρες καθώς και για τους
τρόπους αντιμετώπισης τους

Μπορεί

να

υλοποιηθεί

στην

έδρα

και

τις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας σε όλη
την Ελλάδα.

Ομιλία διάρκεια 3 ώρες

Μετρήσεις- test- τεχνικές

Stress και ...


υγεία σώμα και μυαλό



mini test stress



επικοινωνία και συμπεριφορά



κλιμακούμενη μέτρηση stress



επαγγελματική επιτυχία και απόδοση





επαγγελματικές και προσωπικές
σχέσεις

3 τεχνικές για την άμεση μείωση
του stress



9 anti-stress συμ ουλές

Το στρες θεωρείται ως η επιδημία του 21ου αιώνα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Έχει υπολογιστεί ότι το 75% -90% των επισκέψεων στους γιατρούς αφορούν θέματα υγείας που προκύπτουν από το στρες

Θεωρείται η πρωταρχική αιτία για την μακροχρόνια απουσία του ανθρώπινου δυναμικού

Έρευνες κατέδειξαν ότι δημιουργεί 72% ανασφάλεια και αναδιοργάνωση στην εργασία και 66% φόρτο εργασίας

www.anadeixi.gr
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Εmotional Intelligence Το EI ενσωματώνεται σε όλον τον
οργανισμό και το Ανθρώπινο Δυναμικό
του
στοχεύοντας
στην
ανάπτυξη
λειτουργικών σχέσεων την ενδυνάμωση
των εργαζομένων την διαχείριση της
αλλαγής
την
υποστήριξη
της
επικοινωνίας και την ανάδειξη της
ποιοτικής διαφοροποίησης μίας εταιρείας.

Το υλικό της εκπαίδευσης προσαρμόζεται
στην εκάστοτε εταιρεία με
άση τις
ανάγκες
της
τα
ευρήματα
της
εργασιακής
έρευνας
ΕΙ
και
τα
συμπεράσματα ατομικών συνεντεύξεων
των
επιλεγμένων
στελεχών
του
οργανογράμματος.

Η δράση υποστηρίζεται από καινοτόμα
προγράμματα και συστήματα όπως τα
360ο Executive Selection, Corporate
Stress Management System, Εργαλεία
ανάπτυξης και διάγνωσης εταιρειών για
τις εταιρείες που στοχεύουν στην
ουσιαστική διαφοροποίηση τους.

the Next Step in Business Info

Το EI διεξάγεται στις εγκαταστάσεις σας
και η διάρκεια υλοποίησης του εξαρτάται
από τον αριθμό των συμμετεχόντων σε
συνδυασμό με τις επιλογές των δράσεων.

Η κουλτούρα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης είναι απαραίτητη
για την
καλύτερη ενσωμάτωση του συστήματος
στον εκάστοτε οργανισμό. Η υποστήριξη
και η ευθυγράμμιση της διοίκησης με
τους σκοπούς του συστήματος είναι
προαπαιτούμενες ώστε να μπορεί να
αξιοποιηθεί όλη η δράση.

Για μεμονωμένες υπηρεσίες και επιλογή
αντιστοίχων σεμιναρίων ζητήστε από
την ΑΝΑΔΕΙΞΗ την κατάλληλη πρόταση
εκπαίδευσης ειδικά για την εταιρεία σας
και τις ανάγκες της.

Εταιρικό Προφίλ

Η συμ ουλευτική εταιρεία ΑΝΑΔΕΙΞΗ έχει γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η ακτίνα δράσης παροχής
των υπηρεσιών περιλαμ άνει την Ελλάδα Κύπρο και Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Όλα τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρείας μας διαθέτουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία από πολυεθνικές
και ελληνικές εταιρείες και εξαιρετικές σπουδές στο Ανθρώπινο Δυναμικό το Μάρκετινγκ τις Οικονομικές Επιστήμες
και την Διοίκηση Επιχειρήσεων. Οι τομείς δραστηριοτήτων μας περιλαμ άνουν υπηρεσίες όπως Οργάνωση και
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιες Σχέσεις και Εταιρική Προ ολή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
όπως και ολοκληρωμένα συστήματα Διαχείρισης Στρες και Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Στα πλαίσια των
εκπαιδευτικών μας λύσεων έχουμε δημιουργήσει μερικά από τα πλέον καινοτόμα ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά
σεμινάρια & workshops που έχουν συμ άλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη κορυφαίων εταιρειών και στελεχών.

www.anadeixi.gr
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Αθήνα:

Α. Διάκου 21 Βριλήσσια ΤΚ 15235

Θεσσαλονίκη:

Ν. Μάντζαρου 16 ΤΚ 54627

www.anadeixi.gr
Anadeixi

athens@anadeixi.gr
info@anadeixi.gr

2313 033123
2310 253713

Anadeixi Human Resources Services
anadeixiblog.blogspot.gr
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