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Ваша дитина дізнається: 

Навіщо потрібна 

ціль і чим вона 

відрізняється від 

мрії 

Які якості 

характеру ведуть 

до успіху 

Які бувають емоції, 

звідки вони 

беруться і як ними 

управляти 

Як будувати 

ефективні 

взаємовідносини з 

іншими людьми 

Що таке співпраця, 

і що таке 

підтримка 

Від чого і кого 

залежать наші цілі, 

наш настрій і наші 

відносини 

Що таке 

домовленості і 

чому їх потрібно 

виконувати 

Який зв’язок між 

впевненістю в собі, 

чесністю і 

свободою 

Як це, коли «Світ  

починається з 

мене!» 

В програмі діти отримують особливий досвід взаємодії: виконують психологічні 

вправи, грають в ігри, ведуть захопливі дискусії, займаються творчістю і 

відслідковувати результати своїх слів та вчинків. 



Ця програма для вас і Вашої дитини якщо: 

Ви знаєте, що значні результати в житті 

залежать від вміння домовлятися і хочете 

навчити цьому своїх дітей. 

Ви втомились повторювати одне і те саме 

своїй дитині, яка Вас не чує  або свідомо 

ігнорує. 

Ви шукаєте інтерактивну модель 

навчання, де дитина отримає  реальний 

досвід взаємодії з дорослими, 

ровесниками і розкриє свій потенціал. 

Вам знайомі дитячі образи, сльози, 

фрази: «не хочу», «не буду», «не цікаво», 

«не вмію», впертість, хлопання дверима, 

надто багато комп’ютора. 

Ви усвідомлюєте, що в школі поки що не 

вчать важливим життєвим навикам: 

ставити цілі, вирішувати конфлікти, брати 

відповідальність, бути впевненим. 

Ви хочете, щоб Ваша дитина була 

соціально активною, вміла приймати 

рішення і бачила цінність в своєму 

розвитку. 
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Які переваги сім’я отримує від спільної участі 

На  порозі 

підліткового віку 

дитина бачить вас не 

тільки як батька або 

маму, а й як друга і 

наставника 

Спільне проходження 

програми дає можливість 

батькам зрозуміти 

внутрішній світ дитини, що її 

радує, мотивує, в чому її 

сильні сторони і де 

потрібна підтримка 

Знання і вміння, отримані 

на цьому тренінгу  

значно підвищують рівень 

довіри та поваги дітей до 

своїх батьків. 

Унікальність програми НЕО-лідер в тому, що батьки і діти проходять її разом на правах рівних 

учасників. Методи роботи в програмі: розвиваючі вправи, групові дискусії, творчі завдання, 

самостійна робота, мозкові штурми, рухливі ігри. 



Зміст програми НЕО-лідер 

Модуль націлюючий (2 заняття по 3 години): 

 

Основна ціль: закласти фундамент ідеї «авторського підходу» до власного життя та 

своїх результатів. 

 

В результаті модуля учасники: 

• Дізнаються про ефективні якості характеру лідера та почнуть їх усвідомлено 

тренувати в своєму житті 

• Отримають чітке уявлення про те, що таке ціль в житті успішної людини та 

навчаться їх правильно формулювати 

• Прояснять, які бувають стратегії досягнення цілей і що є підтримуючим  фактором 

на шляху до них  

• Отримають досвід, як можна швидко, легко і весело створювати дружні та 

довірливі взаємовідносини між людьми 



Зміст програми НЕО-лідер 

Модуль дій та взаємодій (2 заняття по 3 години):  

 

Основна ціль: дати знання та інструменти управління власним емоційним станом. 

 

В результаті модуля учасники: 

• Дізнаються на практиці, які є основні групи емоцій і що являється їх напівтонами 

• Відслідкують, як проявляються емоції в тілесних відчуттях  та в творчості 

• Аналізуючи свій досвід і обговорюючи його, виявлять способи виходу з трьох 

найбільш рушійних емоційних станів 

• Практикуватимуть управляти своїми емоціями та емоціями інших людей 



Зміст програми НЕО-лідер 

Модуль надихаючий (2 заняття по 3 години): : 

 

Основна ціль: надихнути на легкість в досягненні цілей, пов'язаних з вмінням 

будувати стосунки з іншими людьми. 

 

В результаті модуля учасники: 

• Проживуть досвід турботи про інших людей 

• Потренуються в майстерності бути вдячним та унікальним 

• Зберуть весь досвід програми для подальшої реалізації всіх навиків у житті та 

досягненні успіху 



Додаткові бонуси і переваги 

• Коуч-сессія  (1година) для вирішення індивідуальних потреб родини (консультації 

протягом програми) 

• Мотиваційна підтримка кожного учасника спеціально підготовленими 

спеціалістами протягом всієї програми 

• Додаткові заняття для батьків (2 заняття по 1.5 години за запитом) 

 



Дякуємо за 

увагу! 
 

 

Команда iTeen 

 


