
 

 

ემოციური ინტელექტი ცხოვრებისთვის 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ემოციები ცხოვრების ტემპს, მოტივაციასა და 

გადაწყვეტილებების მიღების სტრატეგიებს გვკარნახობს. შესაბამისად, ემოციური 

ინტელექტის განვითარება თანამედროვე ადამიანის წარმატების საწინდარია. კვლევები 

ცხადყოფს, რომ ემოციური ინტელექტი ადამიანის კეთილდღეობასა და 

პროდუქტიულობის ხარისხზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს. 

 

არსებობს  6 ძირითადი მიზეზი თუ რატომ უნდა აიმაღლოთ ემოციური ინტელექტი: 

1. რთული ცხოვრებისეული სიტუაციებიდან გამოსავალის საპოვნელად 

2. გადაწყვეტილებების მიღების უფრო ეფექტიანი სტრატეგიების გამოსამუშავებლად 

3. სტრესისადმი მდგრადობის ასამაღლებლად 

4. კონფლიქტების მართვის უნარების გასაუმჯობესებლად 

5. ლიდერული უნარების განსავითარებლად 

6. წარმატებული და დაბალანსებული ცხოვრების შესაქმნელად 

 

ტრენინგ-კურსის მიზანი: 

გააცნოს მონაწილეებს ემოციური ინტელექტის კონცეფცია და შეუქმნას პლატფორმა 

ემოციური ინტელექტის განვითარებისთვის.  თითოეულ მონაწილეს ტრენინგის 

დასრულებისას ექნება ემოციური ინტელექტის განვითარების ინდივიდუალური გეგმა.  

 

ტრენინგ-კურსის სწავლის შედეგები 

ტრენინგ კურსის მსმენელებმა იციან: 

❖ ემოციური ინტელექტის კონცეფცია და ძირითადი კომპონენტები 

❖ თუ რა კომპეტენციებს ფლობენ მაღალი ემოციური ინტელექტის მქონე ადამიანები 

❖ ტვინის ნეიროფიზიოლოგია და მისი მნიშვნელობა ემოციების მართვის პროცესში 

❖  ემოციური ჰიგიენის ცნება და მისი ძირითადი ინსტრუმენტები 

❖  ემოციური ინტელექტის განვითარების სტრატეგიები 

 

ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს შეუძლიათ: 

●   ემოციების იდენტიფიკაცია და რესურსად გამოყენება 

●   ემოციებთან გამკლავების ეფექტიანი სტრატეგიების გამომუშავება 

●   ემოციების მართვისთვის პრაქტიკული ინსტრუმენტების შეთვისება 

●   ემოციური ჰიგიენის დაცვა 

●   მიზანზე ორიენტირებული, გააზრებული გადაწყვეტილებების მიღება 

●   ემოციური ინტელექტის განვითარებაზე შემდგომი მუშაობა 

 

ტრენინგ-კურსის შინაარსი: 

★ ემოციური ინტელექტის კონცეფცია 

★ IQ და EQ - ადამიანის სოციალური წარმატება 

★ ემოციური ინტელექტის 4 სფერო და მათი განვითარების თავისებურებები  



★ ემოციების ზეგავლენა გადაწყვეტილებების მიღებაზე 

★ ემოციების ფიზიოლოგია და წარმოშობის კანონები 

★ ემოციების ანბანი და ემოციური გააზრებულობა 

★ ნეგატიური ემოციური მდგომარეობის რესურსად გარდაქმნის თავისებურებები. 

რეალური    ქეისების მოდელირება  

★ როგორ ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენს გრძნობებზე და გავხდეთ ჩვენი თავის 

ეფექტური მენეჯერი 

★ ემოციური ჰიგიენა, სტრესის მართვის ინსტრუმენტები.  

★ ემოციური წონასწორობის პროფილაქტიკა  

★ ემოციების მართვის მინი-ტექნიკების შესწავლა 

★ ემოციების მართვის ეფექტური სტრატეგიების განსაზღვრა 

★ ემოციური ინტელექტის შეფასება, ძლიერი მხარეებისა და განვითარების არეების 

გამოვლენა  

★ ემოციური ინტელექტის განვითარების სამოქმედო გეგმის შექმნა 

 

ტრენერი:  ეკატერინე ბაბუნაშვილი, სერტიფიცირებული ქოუჩი, ბიზნეს ტრენერი, 

ქოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაციის (ICF) საქართველოს წარმომადგენლობის 

პრეზიდენტი  

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 

14 სთ (2 სრული დღე) 

 

ტრენგის ჩატარების დრო და თარიღი: 

ტრენინგის ყველა მონაწილეს გადაეცემა ორენოვანი სერტიფიკატი 

 

ტრენერის ინფორმაცია საიტისთვის 

ეკატერინე ბაბუნაშვილი არის სერტიფიცირებული ქოუჩი საერთაშორისო 

გამოცდილებით (Erickson International, ICBT, ICP Centre, Coaches Rising), ქოუჩინგის 

საერთაშორისო ფედერაციის (ICF) საქართველოს წარმომადგენლობის პრეზიდენტი 

(coachfederation.org), ადამიანების ტიპოლოგიის - DISC-ის ლიცენზირებული 

პრაქტიკოსი/პროფაილერი და ემოციური ინტელექტის განვითარების სპეციალისტი, 

სპიკერი.  

 

 

 

 

 

 

 

 


