
UZUPEŁNIAJĄCY PRZEWODNIK PO SZKOLENIU 

NAZWA ORGANIZACJI:  

INDEPCIE 

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI: 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA 

Według raportu WEF, inteligencję emocjonalną definiuje się jako „bycie wrażliwym na 
potrzeby i uczucia innych i bycie wyrozumiałym i pomocnym w pracy. Bycie 
świadomym reakcji innych ludzi i rozumienie przyczyn tych reakcji”. Bardziej 
szczegółowo, inteligencja emocjonalna „jest zdolnością rozpoznawania własnych uczuć 
i uczuć innych osób, zdolnością motywowania siebie i radzenia sobie z relacjami w 
sobie oraz w relacjach. Osoby z wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej mogą 
pomóc rozładować stres i konflikty oraz poprawić komunikację, aby osiągnąć 
maksymalną efektywność w pracy”. Związek między wysokim poziomem inteligencji 
emocjonalnej i wysoką wydajnością został udokumentowany w badaniach. W 2020 
roku inteligencja emocjonalna pozostanie jedną z najważniejszych umiejętności dla 
pracowników mimo ciągłych przemian na rynku pracy. 

KOMPETENCJE: 

▪ Radzenie sobie z własnymi emocjami
▪ Radzenie sobie z relacjami w relacjach interpersonalnych
▪ Stosowanie inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy
▪ Rozwój i wydajność dzięki inteligencji emocjonalnej
▪ Osobisty i organizacyjny rozwój inteligencji emocjonalnej w kontekście zawodowym

CELE: 

▪ Zrozumienie znaczenia inteligencji emocjonalnej w obecnym kontekście zawodowym
▪ Wzrost świadomości efektów związanych z inteligencją emocjonalną z punktu widzenia

świata zawodowego
▪ Odkrycie ryzyka związanego z brakiem inteligencji emocjonalnej
▪ Dostrzeżenie obszarów rozwoju zawodowego związanego z inteligencją emocjonalną
▪ Odkrycie wpływu, jaki może wywierać organizacja opierająca się na inteligencji

emocjonalnej

https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1


 

REZULTATY: 

▪ Rozwój inteligencji emocjonalnej w środowisku pracy 
▪ Stosowanie inteligencji emocjonalnej w szukaniu pracy i procesie zmiany zawodu 
▪ Stosowanie technik i narzędzi związanych z inteligencją emocjonalną w organizacji 
▪ Używanie inteligencji emocjonalnej do poprawy relacji międzyludzkich w środowisku 

pracy 
▪ Wyposażenie organizacji w solidne struktury emocjonalne 

 

INFORMACJE O EKSPERTACH: 

 
▪ Imię i nazwisko: Francisco Canovaca 
▪ Krótka biografia: Architekt, współzałożyciel studia 

architektonicznego Canovaca&Suarez. Certyfikowany 
manager projektów. Magister zarządzania projektami 
(Uniwersyter Camilo Jose Cela) i magister coachingu, 
inteligencji emocjonalnej i NLP (Uniwersytet CEU San Pablo 
w Andaluzji). Trener personalny, trener biznesu. Uwielbia 
rozwój osobisty i zawodowy, kierując się zdolnościami 
analitycznymi, dyscypliną, ciągłym doskonaleniem, 
efektywnością, samowystarczalnością, empatią i ciągłym 
rozwojem. 

▪ Stanowisko: Dyrektor i założyciel Coacharte 
▪ Firma: Coacharte to firma trenerska opierająca się na stosowaniu coachingu i 

inteligencji emocjonalnej na różnych polach, takich jak przywództwo czy prowadzenie 
przedsiębiorstw. Specjaliści z Coacharte zajmują się stosowaniem coachingu 
personalnego i biznesowego, skupiając się na rozwoju oraz pielęgnowaniu relacji w 
świecie zawodowym. Stosują swoje osobiste doświadczenie, ale także silne zaplecze 
zawodowe w zakresie architektury, używając pojęć struktur, fundamentów i solidności 
tworzeniu wydajnych zespołów.  
 

JAK DALEJ PRACOWAĆ NAD UMIEJĘTNOŚCIĄ: 

 Bibliografia: 

- Working with Emotional Intelligence. Daniel Goleman (1998). 
 

- Emotional Intelligence at work. Hendrie Weisinger. (1998). 

- Emotional intelligence: What it is and why you need it.  
https://www.weforum.org/agenda/2017/02/why-you-need-emotional-intelligence/ 
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- The massive benefits of boosting your Emotional Intelligence 
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/emotional-intelligence-career-life-
personal-development/ 

- Why you should focus on becoming more emotionally intelligent in 2020 
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/emotional-intelligence-2020-goals-
ambition/ 

- Emotional intelligence: do you have it? 
https://www.weforum.org/agenda/2016/12/do-you-lack-emotional-intelligence-
some-signs-that-you-do 

 Wideografia:

- Emotional Intelligence at work 
https://www.youtube.com/watch?v=FfHF23q3uhw 

- Strategies to become more emotional intelligent 
https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA 

- Six steps to improve your emotional intelligence 
https://www.youtube.com/watch?v=D6_J7FfgWVc 

- How EI makes leaders more impactful. 
https://www.youtube.com/watch?v=75obHtjUsG8 

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla 
jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie 
ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
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