Programa

“MBA-ul copiilor CLEVER”
pentru copii cu varste intre 6 si 13 ani *

Modulul 1: Tehnici de Comunicare pentru copii
Comunicare cu membrii familiei
Comunicarea la scoala cu profesorii si colegii
Comunicarea cu persoane cunoscute si necunoscute
Tipuri de comunicare
Exersarea diferitelor tehnici de comunicare
Constientizarea propriilor modalitati de comunicare
Exprimare si limbaj potrivite in functie de ocazii
Eu pe cine ascult?
Modulul 2: Marketing Personal
Cum sa ma prezint corect
Cum sa vorbesc despre mine, preocuparile mele, despre familia mea
Ce, cand si cum trebuie sa vorbesc
Cum sa-mi scot in evidenta talentul
Cum sa ma fac placut
Abilitati de prezentare
Etica si comportament in societate
Cuvinte si expresii imprumutate din jurul nostru
Miscare si vorbire; Improvizatie si actorie
Modulul 3: Organizare si Management-ul timpului
Organizarea unei zile astfel incat sa imbin mersul la scoala si rezolvarea temelor cu joaca si
plimbarile in parc
Tehnici de concentrare a atentiei
Activitati urgente si activitati importante. Prioritizarea acestora
Activitatile potrivite in diferite momente ale zilei
Modulul 4: Mini – Finante
Cum sa-mi gestionez singur banii
Prioritatile financiare
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“Pusculita” CLEVER
Valoarea banilor in ochii copiilor
Mini – plan de business
Cum imi vin ideile?
Orientarea catre rezultat
Modulul 5: Negociere
Increderea in fortele proprii
Tehnici de negociere
Care pe care?
Portia de motivatie
Cum negociez in vacanta?
Pune in practica ceea ce ai invatat:
Bazarele din Turcia… prima provocare a Nogociatorulului Clever
Modulul 6: Leadership
Vreau sa fiu lider!
Dezvolta liderul din tine!
Sunt exemplu pentru ceilalti copii
Cum comunica liderul?
Ce fel de lider esti? Leadershipul carismatic
Decizia. Tipuri de decizii
Strategii de responsabilizare a prietenilor de joaca
Atitudinea, abilitatile si rolul unui mini-lider

Parteneri ai acestui program:

* Programul se organizeaza de asemenea in gradinite pentru copiii care au implinit varsta de
4 ani, dar si pentru adolescenti, sub denumirea “MBA-ul adolescentilor CLEVER”
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