INFORMACJE O INDEED
Zespół Indeed to eksperci-praktycy, którzy specjalizują się
w swoich dziedzinach. Połączyliśmy ich doświadczenia
w jednym zespole, aby spojrzeć na Twoją organizację
z różnych stron i zaproponować najlepsze rozwiązanie.
Współpracując z nami, zapewniasz sobie wsparcie
specjalistów, których kompetencje wpłyną na rozwój
potencjału zawodowego Twoich pracowników.

www.indeed.best
praktycy w swoich dziedzinach

blended learning

rozwój kompetencji zawodowych

best partner to develop your crew

INTELIGENCJA EMOCJONALNA
„Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami.”

– Daniel Goleman
best partner to develop your crew

WSTĘP
Zdajemy sobie sprawę, że każdą organizację tworzą ludzie, dlatego bardzo przykładamy się do rozwoju ich
kompetencji zawodowych. Dziękujemy za zaufanie.
W dzisiejszych czasach o efektywności managera decydują już nie tylko jego umiejętności zarządcze.
Dobrego lidera charakteryzuje też zdolność panowania nad emocjami oraz intuicyjna umiejętność
poddawania się ich wpływowi we właściwym czasie. Podczas szkolenia poruszymy wymienione
zagadnienia oraz dowiemy się więcej o inteligencji emocjonalnej. Prowadząca Sylwia Dąbrowska, na co
dzień pracuje nie tylko z managerami, ale również ze sportowcami, dzięki czemu może przybliżyć wpływ
EQ z obydwu perspektyw. Uczestnicy szkolenia poznają gotowe techniki, dzięki którym osiągną lepszą
kontrolę nad swoimi emocjami nie tylko w pracy.
Na kolejnych stronach znajdą Państwo:
•
informacje o zespole trenerów Indeed,
•
szczegółowy zakres szkolenia,
•
profil trenera prowadzącego szkolenie.
Szkolenie poprowadzone przez trenera praktyka przybliża najnowsze trendy w danej dziedzinie oraz
pokazuje przykłady z wieloletniego doświadczenia zawodowego. Dzięki koordynacji warsztatów przez
zespół Indeed odpowiadamy na indywidualne potrzeby organizacji i do nich dopasowujemy zakres
szkolenia.
Zapraszamy do kontaktu.

Sylwia Dąbrowska
Trener

Szymon Górnik
Założyciel Indeed
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ZAKRES SZKOLENIA „INTELIGENCJA EMOCJONALNA”

WEBINARY

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

AGENDA
•
•
•
•
•

Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej
Inteligencja emocjonalna w sporcie
Case study
Inteligencja emocjonalna na przykładach
Dodatkowe materiały i badania o EQ
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ZAKRES SZKOLENIA „INTELIGENCJA EMOCJONALNA”

WEBINARY

Inteligencja emocjonalna i podstawy jej
rozwoju:
•
•
•

DZIEŃ 2

DZIEŃ 1

Kompetencje IE wg Daniela Golemana
Koncepcja „przywództwa na bliską odległość”
Obszary rozwoju przywództwa na poziomie
ciała, intelektu, emocji i duchowości

Inteligencja emocjonalna w biznesie:
•
•
•

Kompetencje wg Reldana S. Nadlera
Efektywne oddziaływanie na siebie i na ludzi
Wpływ emocji na smokontrolę

Rozwój samoświadomości:
•
•
•
•

Czym są emocje?
Świadomość emocji w ciele
Uświadomienie sobie własnych przekonań
Elementy treningu uważności
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ZAKRES SZKOLENIA „INTELIGENCJA EMOCJONALNA”

WEBINARY

Inteligencja emocjonalna w relacjach:
•
•
•
•

DZIEŃ 2

DZIEŃ 1

Aktywne słuchanie w porozumiewaniu się
lidera z zespołem
Koncentrowanie się na zachowaniu, a nie na
ocenach
Wpływ indywidualnych przekonań na
komunikację
Oddzielanie faktów od wyobrażeń

DZIEŃ 4

Inteligencja emocjonalna w zespołach
i organizacjach:
•
•
•

Radzenie sobie z konfliktem w grupie
Radzenie sobie z emocjami na różnych
etapach rozwoju zespołu
Wpływ emocji lidera na emocje w zespole

Superwizja własnej pracy jako lidera:
•
•
•
•
•

Rozwiązywanie trudnych sytuacji z własnych
zespołów
Praca z ograniczającymi przekonaniami
Zarządzanie emocjami na co dzień
Mindfulness emocji
Aikido emocji
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INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:
•

Czym jest inteligencja emocjonalna oraz jak zbudować uważność
na emocje własne i innych

•

Technik rozwijania swoich mocnych stron w odniesieniu do
kompetencji zawodowych

•

Zasad otwartej komunikacji

•

Jak budować atmosferę emocjonalną w kontekście efektu
zawodowego

•

Jak emocje wpływają na efektywność pracy zespołowej oraz
kulturę całej organizacji

•

Jak zarządzać emocjami i jaki mają one wpływ na zachowania
menedżera

•

Wykorzystać swoje mocne strony jako lider i zbadać obszary warte
usprawnień
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SYLWIA DĄBROWSKA – EKSPERT INDEED
Specjalista w treningu indywidualnych predyspozycji przekładających się na produktywność
całych zespołów. Pracując z przedstawicielami ze świata biznesu i sportu, rozwija talenty
managerów oraz zawodników i trenerów. Pokazuje wartość dobrej komunikacji oraz wpływ
inteligencji emocjonalnej na osiągane wyniki.

Sylwia prowadząc konsultacje i szkolenia z nowoczesnych metod zarządzania wykorzystuje wiedzę
zdobytą podczas współpracy ze sportowcami. Praca z przedstawicielam dwóch światów pozwala
jej uzupełniać swoją wiedzę o inny punkt widzenia, a znajdując podobieństwa i różnice między nimi
skuteczniej trafiać do swoich odbiorców. Specjalizuje się w tematach inteligencji emocjonalnej oraz
facylitacji bazując na wieloletnim doświadczeniu w handlu i zarządzaniu zespołami sprzedażowymi.
Jest certyfikowanym moderatorem Design Thinking i często pokazuje jego możliwości przy
współpracy z zespołami projektowymi. Najbardziej lubi działać z młodymi ludźmi oraz ciekawymi
organizacjami, które dają jej możliwość wspólnego realizowania postawionych celów oraz
partnerską relację.
Prelegentka kongresów branżowych, w tym Kongresu Psychologii Sportu w Warszawie

Doktorantka AGH na kierunku Zarządzanie, absolwentka Centrum Psychoedukacji i Promocji
Zdrowia orzy Polskim Stowarzyszeniu Psychologów i Praktyków
Certyfikowany konsultant MindSonar oraz moderator Design Thinking

Facylitator zespołów sportowych, projektowych oraz warsztatów biznesowych
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lat doświadczenia
w prowadzeniu drużyn sportowych
i indywidualnych zawodników
w oparciu o autorskie programy

sportowców w procesie
treningu mentalnego
(drużynowo i indywidualnie)

matka, kobieta, trener,
organizator, wizjoner,
wykładowca, autor
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