ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

“Η πλέον
αποτελεσματική
μέθοδος επιλογής
& αξιολόγησης
ανθρώπινου δυναμικού”

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΕΚΣΥΝ
Η συναισθηματική νοημοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο στην προσωπικότητα του ατόμου.
Η Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΕΚΣΥΝ) σχεδιάστηκε για να μετρά
αποτελεσματικά τις βασικές δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης αποτελώντας
σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
Η ΕΚΣΥΝ χρησιμοποιεί 52 προτάσεις (items) για να μετρήσει αποτελεσματικά τις εξής τέσσερις
βασικές ιδιότητες – διαστάσεις:
•

Έκφραση και Αντίληψη των Συναισθημάτων

•

Χρήση Συναισθήματος για Διευκόλυνση της Σκέψης

•

Ενδιαφέρον και Ενσυναίσθηση

•

Έλεγχος Συναισθημάτων

Τα μετρήσιμα αποτελέσματα που προκύπτουν χρησιμεύουν στον ακριβή προσδιορισμό
της ικανότητας του αξιολογούμενου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά
του στις διάφορες εκφάνσεις της καθημερινής αλληλεπίδρασης σε διάφορα περιβάλλοντα

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΗΣ ΕΚΣΥΝ

Η ΕΚΣΥΝ είναι το πλέον σύγχρονο ψυχομετρικό εργαλείο με πολλαπλές εφαρμογές στο
εργασιακό περιβάλλον με τη δυνατότητα εφαρμογής σε λειτουργίες όπως:
•

Επιλογή – αξιολόγηση προσωπικού

•

Ανάπτυξη δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

•

Σχεδιασμός Διαδοχής

•

Επαγγελματικός επαναπροσδιορισμός και διαχείριση σταδιοδρομίας ενηλίκων

•

Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης (Outplacement)

•

Κέντρα Αξιολόγησης (Assessment Centers)

•

Ετερο-αξιολόγηση

“Η πλέον
αποτελεσματική
και ακριβής μέθοδος
προσδιορισμού της ικανότητας
διαχείρισης των
συναισθημάτων”
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ΕΚΣΥΝ

προσφέρει

πολλαπλές

• Πλήρης εναρμόνιση με το θεωρητικό μοντέλο των
Mayer, Caruso και Salovey (1999) που αποτελεί ένα από
τα πλέον σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα οργάνωσης
και ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης.
• Ικανοποιητικοί ψυχομετρικοί δείκτες τόσο σε επίπεδο
συγκλίνουσας όσο και σε επίπεδο αποκλίνουσας
εγκυρότητας (συσχέτιση με άλλες συναφείς κλίμακες
μέτρησης, όπως προσωπικότητας, κοινωνικών
δεξιοτήτων, ενσυναίσθησης, ευζωίας κ.ά.).
• Εμπειρικά δεδομένα που τεκμηριώνουν τη
συγχρονική εγκυρότητα της κλίμακας (συσχέτιση με
άλλες κλίμακες συναισθηματικής νοημοσύνης).
• Υψηλός βαθμός αξιοπιστίας, τόσο ως προς
τη σταθερότητα στον χρόνο όσο και ως προς τη
εσωτερική δομή της κλίμακας.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

“Ένα
αξιόπιστο
ψυχομετρικό εργαλείο
προσαρμοσμένο στα
δεδομένα της ελληνικής
πραγματικότητας”

Η εφαρμογή της ΕΚΣΥΝ προσφέρει σημαντικά οφέλη:
• Σχεδιασμός εξ’ αρχής στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού πληθυσμού.
• Στοχευμένη χρήση για συγκεκριμένους εργασιακούς τομείς και ρόλους (π.χ. μαθητές,
πωλητές, ανώτερα στελέχη οργανισμών, στρατιωτικοί και σώματα ασφαλείας, κ.ά.).
• Χορήγηση, βαθμολόγηση και εξαγωγή αποτελεσμάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
που εξασφαλίζει αξιοπιστία και ταχύτητα στην παραγωγή των αποτελεσμάτων αλλά και
της αξιολόγησης.
•

Αυτόματη και αναλυτική αναφορά αποτελεσμάτων.

• Λειτουργία ετερο-αξιολόγησης (360ο αξιολόγηση), για μία ολοκληρωμένη και έγκυρη
αξιολόγηση του ατόμου από πολλαπλές πηγές πληροφόρησης του κοινωνικού και
εργασιακού περιβάλλοντός του.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ομάδα μας, στην Human Innovation
Technologies S.A. αποτελείται από καθηγητές
Πανεπιστημίου, ερευνητές και εξειδικευμένους
επαγγελματίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων
από την ψηφιακή τεχνολογία, την εικονική
πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη
έως τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
(HR) και τη ψυχομετρία.
Η εταιρεία μας είναι πλήρως προσανατολισμένη
στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας
προσφέροντας
οικονομικά
αποδοτικές λύσεις για την ανάπτυξη και
διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Άγιου Ιωάννη 13, 85100, Ρόδος, Ελλάδα
http://www.Human-iTech.com
info@Human-iTech.com
+30 224 150 0373
+30 224 150 0375

“Ένα καινοτόμο
εργαλείο στην
υπηρεσία
της Διαχείρισης και
Ανάπτυξης
Ανθρώπινου

