LEADING WITH EMPATHY
3 module online x 3,5 ore
OBIECTIVE
1. Înțelegerea modului în care emoțiile afectează deciziile și acțiunile.
2. Descoperirea și exersarea modalităților de a-și conștientiza, accepta și gestiona propriile
emoții.
3. Descoperirea modului în care pot folosi contagiunea emoțională într-o direcție pozitivă.
4. Descoperirea unor modalități de a gestiona emoțiile celorlalți.
5. Descoperirea importanței empatiei, compasiunii și aprecierii.
6. Dezvoltarea abilității de a da un feedback care să ﬁe acceptat, apreciat și aplicat.
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Că este nevoie să gestioneze emoții pentru a inﬂuența angajamentul și rezultatele într-o direcție pozitivă.
Cum emoțiile liderului inﬂuențează emoțiile membrilor echipei – contagiunea emoțională.
Să își gestioneze propriile emoții înainte de a încerca să lucreze cu ale celorlalți.
Să identiﬁce și să înlăture barierele care îi împiedică să-și accepte emoțiile inconfortabile.
Să caute sursa și semniﬁcația propriilor emoții pentru a le accepta și gestiona.
Să urmărească indicii ale emoțiilor celorlalți atât în discuții telefonice și videoconferițe cât și în scris.
Să asculte empatic.
Să transmită atenție față de emoțiile celorlalți prin exprimări care dovedesc ascultarea empatică.
Să țină cont de emoțiile celorlalți și să le gestioneze înainte de a încerca să poarte discuții emoționale.
Să exprime apreciere.
Să țină cont de perspectiva celuilalt atunci când îi dau feedback.
Să dea feedback pe comportamente.
Să gestioneze constructiv reacțiile celuilalt la feedback.

Între module participanții vor primi misiuni de realizat în practică. Acestea sunt
teme practice de utilizare în practică a unor instrumente și comportamente
discutate în cursuri. Misiunile sunt discutate pe durata următorului modul.
Grupă de max. 12 participanți

Contact: office@trendconsult.eu

METODOLOGIE
• Exercițiu urmat de discuții și concluzii referitoare la
aplicabilitatea în practică
• Discuții facilitate în plen
• Introspecție urmată de împărtășire în plen
• Chestionare anonimă on-line, urmată de aﬁșarea
răspunsurilor în timp real și discutarea lor
• Grupuri de lucru
• Prezentarea concluziilor în plen
• Role play în plen
• Role play în triade urmat de analiză și concluzii

