EQ KIDS
ZDRAVI, SREČNI IN USPEŠNI OTROCI & MLADOSTNIKI
Starši, učitelji, mentorji, trenerji, … vsi tisti, ki so vključeni v izobraževanje ali odraščanje
otrok in mladostnikov imajo največjo možnost, da vplivajo na njihovo čustveno
inteligenco. Spretnosti čustvene inteligence so pridobljene, ne prirojene, in se na otroke
in mladostnike prenašajo z vzgojo, učenjem in zgledom. Kajti pomagamo jim pri
razumevanju in razčlenjevanju čustev, dojemanju odnosov in okolja, izoblikujemo jim
vrednote in moralni kompas, itd – učimo jih živeti.
Odrasli vključeni v vzgojno-izobraževalni sistem so gonilna sila otrokove in
mladostnikove zmožnosti, da pokažejo in izoblikujejo svojo čustveno inteligenco. Otroci
z razvito čustveno inteligenco demonstrirajo boljše vedenje in obnašanje, imajo boljše
ocene v šoli, so srečnejši, so bolj družbeno prilagojeni, imajo boljše rezultate in so
pozneje uspešnejši na svojih delovnih mestih ter v življenju.
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Socialno in čustveno EQ učenje
otrok in mladostnikov

Spoznavanje in razumevanje
čustev ter mentalnih procesov

Vzgoja in starševstvo za
oblikovanje vedoželjnosti,
odločnosti, odgovornosti in
skrbnosti

Samozavedanje in refleksija

EQ pedagoška praksa

EQ kompleksnost odraščanja in
soočanje z izzivi

EQ lingvistika in EQ komunikacija
EQ mentoriranje otrok in
mladostnikov

Izoblikovanje identitete in
prepoznavanje osebnih
potencialov

Prepoznavanje želja, postavljanje
ciljev in asertivnost
Empatija in oblikovanje odnosov

Oblikovanje EQ okolja

EQ komunikacija

Učenje o najučinkovitejšem vs.
najlažjem in najhitrejšem odzivu

Sprejemanje odločitev in reševanje
problemov

NEVRO INŠTITUT ČUSTVENA INTELIGENCA
Je eden izmed vodilnih ponudnikov EQ-i 2.0 & EQ 360 testiranj, transformacijskih EQ Trainingov in EQ Retreat programov za posameznike in organizacije na globalni ravni.

Zakaj smo Nevro Inštitut Čustvena Inteligenca edinstveni?
Za RAST in USPEH poskrbimo mednarodna
ekipa strokovnjakov z interdisciplinarnim
znanjem in izkušnjami.

Za RAST in USPEH poskrbimo mednarodna
interdisciplinarnim znanjem in izkušnjami.
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Uporabljamo ZNANSTVENO utemeljene pristope in high-edge nevro-kognitivno
tehnologijo za celostno in posamezniku prilagojeno obravnavo.
Izvajamo transformacijske IMERZIJSKE treninge, ki zagotavljajo trajnostne
miselne in vedenjske spremembe.

V celoto povezujemo interdisciplinarna znanja s področij nevrokognitivne znanosti, KVT, pozitivne psihologije, čustvene
inteligence, MBTI profiliranja, itd.
Slednje uspešno prenašamo v
programe in gradiva, ki so najvišje kakovosti in eno najboljših v
industriji. Naši programi in treningi so preverjeni, ocenjeni in
certificirani
certificirani s strani mednarodnih zvez in organizacij za demonstrirano kakovost, odličnost in integriteto.
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Naše poslanstvo je s pomočjo
znanstvenih pristopov opolnomočiti ljudi,
da si ustvarijo zdravo, navdihujoče in
izpopolnjujoče življenje. Pri NEVRO
INŠTITUT ČUSTVENA INTELIGENCA
verjamemo, da bo aktivno
izvajanje čustvene inteligence
vsem nam pomagalo ustvariti več
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