
Η συναισθηµατική ευφράδεια είναι το επόµενο βήµα 
στην ανάπτυξη ηγεσίας, για υπάρχοντες και υποψήφιους 
ηγέτες. Είναι ένα πρόγραµµα που δείχνει στους ηγέτες 
πώς να µεταφράσουν τις ποιότητες της συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης σε οµιλίες και παρουσιάσεις που 
παρακινούν, ενεργοποιούν και εµπνέουν τους 
ανθρώπους, να πετύχουν καλύτερα αποτελέσµατα.

Οι ηγέτες που έχουν αναπτύξει 
συναισθηµατική ευφράδεια, 
οµιλούν κατευθείαν στις πιο 
ψηλές προσδοκίες και φιλοδοξίες 
των ανθρώπων, κερδίζοντας µε 
αυτό τον τρόπο την αφοσίωση και 
τη δέσµευση των υφισταµένων 
τους και των συνεργατών τους. Η συναισθηµατική 
ευφράδεια περιλαµβάνει προηγµένες τεχνικές 
παρουσιάσεων που µετατοπίζουν το επίκεντρο στην 
ηγετική παρουσία και την αυθεντικότητα.

Οι ηγέτες σε όλα τα επίπεδα, αλλά ιδιαίτερα τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, οφείλουν να ξέρουν πώς να 
εµπνέουν, να ενεργοποιούν και να µοιράζονται τη σοφία 
των εµπειριών τους. 

Οι περισσότεροι σηµερινοί ηγέτες έχουν αποποιηθεί το 
ρόλο τους ως παρακινητές και 
εµπνευστές όταν µιλούν πίσω από 
το βήµα και διαβάζουν οµιλίες που 
τις έχουν γράψει άλλοι. Έχουν 
παραδώσει τα όπλα τους.

Πολύ συχνά µεσαία και ανώτερα 
στελέχη κάνουν βαρετές οµιλίες 
παρουσιάζοντας αποτελέσµατα 
τριµήνων, αντί να ζωγραφίζουν την 
εικόνα ενός ελπιδοφόρου µέλλοντος. Οµιλίες που αντί 
να χαράξουν ένα τολµηρό δρόµο και να εµπνεύσουν 
τους ανθρώπους, πλήττουν και αποτυγχάνουν να 
κινητοποιήσουν τους άλλους.

Η συναισθηµατική ευφράδεια είναι µια ποιότητα που 
κρύβεται πίσω από τις δυνατές, τις πανίσχυρες 
παρουσιάσεις. Οι συναισθηµατικά εύγλωττες οµιλίες 
ανεβάζουν το ηθικό και εµπνέουν εµπιστοσύνη στην 
ηγεσία.
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ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Οι συµµετέχοντες µαθαίνουν βιωµατικά τα 8 κύρια συστατικά της συναισθηµατικής ευφράδειας που είναι:

! Το συναίσθηµα είναι η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας του εγκεφάλου

! Λόγος από το κεφάλι µε την καρδιά εντελώς ανοικτή

! Χρήση µεταφορών και ιστοριών για τη δηµιουργία του πλαισίου 
αναφοράς του µηνύµατος

! Ανάπτυξη ενός µηνύµατος µε χαρακτηριστικά σλόγκαν

! Σχεδιασµός της οµιλίας από εσάς

! Εστίαση σε βάθος και όχι σε πλάτος

! Στόχευση στις µεγάλες προσδοκίες, τα ιδεώδη και τις φιλοδοξίες των 
ανθρώπων

! Ολοκλήρωση της οµιλίας µε ένα µήνυµα ελπίδας.

Σαν αποτέλεσµα του προγράµµατος οι συµµετέχοντες θα µάθουν:

! Πώς να συµπεριλάβουν µηνύµατα παρακίνησης και ενεργοποίησης σε κάθε οµιλία

! Γιατί το πλαίσιο αναφοράς είναι εξίσου σηµαντικό µε το περιεχόµενο

! Πώς να λένε ιστορίες που να κάνουν το µήνυµα τους να εντυπώνεται στο µυαλό των ακροατών τους

! Προηγµένες δεξιότητες εµπλοκής του ακροατηρίου

! Πώς να χρησιµοποιούν νοητικές αναπαραστατικές εικόνες και άλλα ρητορικά σχήµατα που 
ενεργοποιούν το συναίσθηµα για να κερδίζουν το ακροατήριό τους
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

! Το µοντέλο αυτό είναι ένα πολύ πρακτικό και 
εύκολο εργαλείο που έχει αποδειχτεί 
πολύτιµο για νέους ή έµπειρους 
εργαζόµενους κάθε ηλικίας που θέλουν να 
αναπτύξουν αποτελεσµατικές δεξιότητες 
παρουσίασης θεµάτων µε την χρήση 
ιστοριών, µε απώτερο σκοπό να 
παρακινήσουν και να ενεργοποιήσουν προς 
δράση. Η δράση µπορεί να αφορά 
συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς τοµείς, 
όπως:

! Εκπαίδευση

! Πωλήσεις

! Άσκηση Ηγεσίας

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

! Το Coach Lab  αποτελείται από τέσσερις  
ενότητες, που µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
ανεξάρτητα η µια από την άλλη, σύµφωνα µε 
τις ανάγκες προγραµµατισµού του πελάτη.

! Η διαδικασία εκπαίδευσης περιλαµβάνει 
παρουσίαση τεχνικών, ασκήσεις, παιχνίδια 
αυτοσχεδιασµών και την χρήση Video. 

! Ο αριθµός των συµµετεχόντων µπορεί να 
κυµαίνεται από 3 έως 5 ώστε να 
µεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες για προσωπικό 
coaching.

! H διάρκεια του εργαστηρίου είναι 2 ηµέρες.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής ενότητες :

1) Emotional Eloquence
! Θεωρία συναισθηµάτων 
! Συναίσθηµα - παρακίνηση - πειθώ
! Συναισθηµατική νοηµοσύνη
! Τα  8 βήµατα της συναισθηµατικής ευφράδειας
! Ροή ενέργειας   

2) Emotions in vitro 
! Τα 6 βασικά συναισθήµατα
! Παραγωγή Σύνθετων συναισθηµάτων 
! Bασική δοµή Οµιλίας
! Μύθοι και πανανθρώπινες αλήθειες
! Ιστορίες, µεταφορές, παροµοιώσεις, ζωντανές 

εικόνες 

3) Emotions  in Vivo
! Τροποποίηση και προσαρµογή στις ανάγκες του 

ακροατηρίου
! Συναισθηµατική σύνδεση µε το ακροατήριο
! Αυθεντικότητα - άποψη
! Σύµβαση και ανατροπή
! Εκφραστικά µέσα

4) Performing
! Ενεργοποιήστε τη φαντασία
! Από τις δεξιότητες παρουσίασης στις δεξιότητες 

αναπαράστασης
! Πρόθεση & απεύθυνση,
! Status management
! Προσωπικά σχέδια βελτίωσης
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Το Σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής ενότητες :
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Τροποποίηση και προσαρµογή στις ανάγκες του 
ακροατηρίου
Συναισθηµατική σύνδεση µε το ακροατήριο
Αυθεντικότητα - άποψη
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Θεωρία συναισθηµάτων 
Συναίσθηµα - παρακίνηση - πειθώ
Συναισθηµατική νοηµοσύνη
Τα  8 βήµατα της συναισθηµατικής ευφράδειας
Ροή ενέργειας   

 
Τα 6 βασικά συναισθήµατα
Παραγωγή Σύνθετων συναισθηµάτων 

Σύµβαση και ανατροπή
Εκφραστικά µέσα

Ενεργοποιήστε τη φαντασία
Από τις δεξιότητες παρουσίασης στις δεξιότητες 
αναπαράστασης
Πρόθεση & απεύθυνση,

Προσωπικά σχέδια βελτίωσης
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