التاريخ / 13 :أغسطس 2016 /

السادة  /مسؤولي التدريب

الرقم2016 / 6496 :

المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد..

يهديكم مركز " التربويون لالستشارات " تحياته متمنياً لكم دوام التوفيق والتقدم والنجاح في أعمالكم.
ويسرنا أن نقدم لكم عرضنا الخاص ببرنامج:

الكاريزما ولغة اجلسد واالتيكيت
فلسفتنا التدريبية احلديثة:


التركيز على اكساب الجدارات وليس المعارف والمهارات فقط.



استخدام أنماط جديدة من الممارسات داخل قاعات التدريب (التدريب بالممارسة ،والتعلم مع األقران ولعب األدوار والمحاكاة وغيرها)



استخدام األلعاب التدريبية المبرمجة.



البيئة التدريبية الجاذبة والممتعة



الشهادات الدولية المعتمدة من مؤسسات عالمية.

الكاريزما ولغة اجلسد واالتيكيت
أهداف الورشة:

 تطوير مهارات المشاركين على مواكبة التغيرات والتفكير بشكل مختلف للتفوق على المنافسين وابهار الذات
واآلخرين.

 التعرف على دقائق الشخص اآلخر من خالل حركات الجسد Non Verbal communication
 إكساب المشاركين القدرة على إيصال صورتهم وانطباعاتهم صحيحة لآلخرين.

 إكساب المشاركين القدرة على التصرف بإيجابية في المواقف السلبية عن طريق التحكم بلغة الجسد.

 إكساااب المشاااركين القاادرة علااى تقاادير المسااافات التااي يجااب تركهااا بياانهم وفااين اآلخاار تبع ااً للمواقااف واتيكياات
التعامل مع اآلخرين.

حمتويات الورشة

الشخصية الكاريزمية:

 السيادة الشخصية.

 الشخصية الكاريزمية مفهومها ومقوماتها.
 أسراس الشخصية الكاريزمية.

 هل شخصيتك كاريزماتية؟؟ (اختبار).
 مفهوم مسؤولية الشخص عن نجاحه.
 متطلبات القيادة الشخصية.
 بناء المصداقية.

 جهاد النفس -التخطيط-اتخاذ القرار -السعي للتميز -التطوير والتأقلم.
 أين أنت اآلن؟ تقييم الذات(نقاط القوة ونقاط الضعف).
 تعريف النجاح الشخصي.

 قانون النجاح.

 نظرية التوازن.
 الذكاء الوجداني.

 فهم اآلخرين والتعامل معهم بفاعلية.
 إدارة الذات (كينونة الذات -مراحل البناء -تأكيد الذات):
 oفهم الذات.

 oتقدير الذات والتطوير الشخصي.

 oمراحل تغيير الذات( مرحلة اإلسقاطات  -مرحلة االستيعاب -مرحلة االستعداد -مرحلة التطبيق-
مرحلة الصيانة والمحافظة  -مرحلة القضاء على المشكلة).

 oأدوات تطوير الذات.

 oمسؤوليات الحفز الذاتي.

 oوضع أهداف خطة تطوير شخصية
لغة اجلسد واالتيكيت:

 oلغة الجسد :تعريفها وتأثيرها  -منشأها وتطورها.
 oلغة الجسد فن أم علم؟

 oهل يستطيع المرء أن يفسر لغة جسد اآلخرين.
 oاالتصال غير اللفظي ومعوقاته.

 oلغة الجسد وعالقتها بالنشاطات العقلية المختلفة ومظاهر ظهورها وانعكاسها على السلوك
 oالتعبير غير اللفظي ودقته في معرفة الشخص اآلخر.

 oالتعامل مع لغة اإلشارات واألبحاث التي تمثل لغة الجسد .
 oالتعرف على اللغات العديدة التي يعبر بها اإلنسان عن نفسه تحت االنفعال والحاالت النفسية المتغيرة.
 oالعوامل التي تؤثر على لغة الجسد

 oتعبيرات الوجه

 oحركات الجسم
 oالصور والرسوم

 oالتعرف على ما يفكر به اآلخرون من خالل وضعية الجسد
 oاإلتيكيت (تعريفة ،نشأته ،أهميته).

 oاالنطباع االول ( كيف تجعل النظرة االولي لصالحك ) .
 oالصورة الذهنية (كيف تحمي سمعتك

