
PARTENERII PROIECTULUI

Partenerii din cadrul proiectului au dezvoltat și

desfășurat cu succes cursul de formare online

DISAWORK.

Pe parcursul celor cinci săptămâni de program, în

perioada 19 mai - 26 iunie 2022, consorțiul s-a

bucurat de participarea a aproape 90 de

participanți, motivați de interesul de a explora

numeroasele aspecte ale inteligenței emoționale

la locul de muncă.

Datorită angajamentului și participării lor, aceștia

și-au putut analiza propriile comportamente și

abilități pentru a obține rezultate atât pe plan

personal, cât și profesional. 

August 2022

Aplicarea Inteligenței
Emoționale la locul de muncă  

@Disawork.eu

 

Coordonatorul proiectului: InterMediaKT NFP

info@intermediakt.org

+30 2610220515

CONTACT

https://disawork.eu/

Cei care nu au putut participa la cursul live

pot accesa în continuare toate materialele

trainingului, accesând site-ul

(https://disawork.eu/) și creându-și un cont

în secțiunea "Start Learning".

În plus, aceștia își pot testa abilitățile de

inteligență emoțională prin intermediul

testului nostru de autoevaluare

(https://disawork.eu/quiz/).
Despre curs

Care este progresul proiectului?

Proiectul DISAWORK - Dezvoltarea și

implementarea unei abordări social-emoționale la

locul de muncă - implementat pe o perioadă de

24 de luni se îndreaptă spre ultimele etape.

Nucleul proiectului a fost reprezentat de sistemul

de formare dezvoltat cu scopul de a evidenția
cum influențează inteligența emoțională relațiile
noastre cu ceilalți, dar și cu noi înșine, dar și care

sunt abilitățile necesare pentru a conduce echipe

în mod eficient și pentru a gestiona diversele

personalități întâlnite la locul de muncă.

https://m.facebook.com/Disawork-105021875126582/
https://disawork.eu/contact/#
https://disawork.eu/contact/#


Profesioniștilor

Antreprenorilor

Liber profesioniștilor

Persoanelor interesate să își

dezvolte abilitățile emoționale.

Sprijinul acordat de către Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului,
reflectând doar opiniile autorilor. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru modul în care pot fi utilizate informațiile
conținute.

Pe scurt despre instruire

Cursul este dedicat:

August 2022

Înregistrați-vă pe platforma

https://disawork.eu/ și creați-vă
un cont.

Urmăriți videoclipuri, seminarii web

și învățați în ritmul dumneavoastră.

Evaluați-vă cunoștințele prin

provocări amuzante și

provocatoare.

1.

2.

3.

@Disawork.eu https://disawork.eu/

Instruirea a constat într-o structură mixtă care a

combinat webinarii și module de învățare în ritm

propriu, precum și "provocări săptămânale" pentru

a testa cunoștințele nou dobândite și pentru a

autoevalua progresul.

Cursul a fost împărțit în 5 module corespunzătoare

a 5 săptămâni, fiecare dintre acestea

concentrându-se pe anumite abilități emoționale:

Modul 1 - Gândire critică și rezolvarea problemelor

Modul 2 - Empatie și inteligență emoțională

Modul 3 - Evaluare, luarea deciziilor și Asertivitate

Modul 4 - Abilități de comunicare și Negociere și

Managementul resurselor umane

Modul 5 - Autocontrol și Gestionarea rezistenței la

schimbare

Structura instruirii 

Procesul de învățare online


