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EMOCIJU VADĪBA MAINĪGĀ VIDĒ
Ikvienam, kas apzinās emociju svarīgumu cilvēku, laika un procesu vadībā, kam svarīga 
produktīva saskarsme darba vidē un lēmumu pieņemšanas gaitā.

KURSA IEGUVUMI
Izpratne par principiem un rīkiem, kuri palīdz:
• Saprast savas un apkārtējo cilvēku emocijas;
• Mazināt trauksmi, stresu un izdegšanu, pārvaldīt emocijas un rīcību;
• Veidot jēgpilnu komunikāciju un labvēlīgu darba vidi;
• Ne tikai apgūt, bet  arī trenēt savu potenciālu un apzinātību ikdienā;
• Gūt gandarījumu no komunikācijas.

PAR TRENERI

Elita Kazaine

Mg.Sc. (RISEBA), personāla vadības maģistre (RISEBA)
• Profesionāls biznesa treneris, sertificēts Emocionālās Inteliģences praktiķis;
• Docētāja augstskolā “Turība”, vieslektore “Valsts administrācijas skolā”;
• Papildus kvalifikācija: Genos EI Practitioner, Professional Trainer. Methods of 

Business Training (ICTB); The Artistry of Leadership (CCE approved by ICF); 
Team Coaching (Erickson College); Methods from the Adizes Methodology 
For Managing Accelerated Change; Professional Coach (Erickson College 
International);

• Apmācības vadījusi: Baltic Sotheby’s International Realty, Augstsprieguma tīkls, 
Jūrmalas Dome, Privatizācijas aģentūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts 
ieņēmumu dienests, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra, Ferratum Bank, 

DATUMS:
15. un 17. 
februāris

LAIKS:
09:00 - 12:00

DALĪBAS MAKSA:
165 EUR + PVN

VIETA:
Mācības
tiešsaistē

PROGRAMMA
2 tiešsaistes treniņu sesijas | 6 akadēmiskās stundas

EMOCIONĀLĀ INTELIĢENCE | TRAUKSME, STRESS UN IZDEGŠANA | VĒSTĪJUMA NODOŠANA

SESIJA I SESIJA II
EQ un IQ galvenās atšķirības
• Kāpēc šīs atšķirības darba vidē ir svarīgas?
Sajūtu tests “Mans kolēģis/vadītājs”
• Ko tas liecina par mani?
EQ sešu kompetenču modelis
• Saskarsmes un komunikācijas lomas un stili
Personīgā attīstība: plāns vai plūsma?
• Kas nepieciešams tieši man? Un kas būs, ja tas nebūs?

FEAR pieeja
• Kas cilvēkus motivē, kas izdedzina?
• SCARF motivācija
STOP Emotion
• Kā novērst stresu un apzināti vadīt savas rīcības?     
Vēstījuma nodošana: Partneris, Bailes, Drošība, Saturs
• Kādas ir atšķirības klātienē, neklātienēe, sociālajos 

tīklos? 


