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• Îţi măsori nivelul de inteligenţă emoţională (EQ)
• Afli despre specificul românesc al EQ
• Îţi dezvolţi cunoaşterea şi autocontrolul emoţiilor
• Foloseşti inteligenţa emoţională pentru
a depăşi stresul profesional
• Îţi sporeşti şansele de fericire şi împlinire

Speakeri:

Dorothy Spry

Career Performance, Anglia

Daniel Bichis,
Competent Consulting

Mariana Bichis,
Competent Consulting
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Parteneri:

• ªtiþi ce ºanse de a face carierã ºi a fi fericit/ã aveþi?
• ªtiþi ce anume sã dezvoltaþi în continuare pentru a putea intra în vizorul marilor angajatori?
• ªtiþi care sunt efectele unui nivel EQ redus asupra vieþii de cuplu, asupra rezistenþei la stres
ºi stãrii de sãnãtate?
• ªtiþi cum puteþi sã vã transformaþi emoþiile dintr-un factor perturbator în aliaþi de nãdejde,
atât pe plan profesional, cât ºi personal?
• Aþi gãsit în cãrþile citite pânã acum metode practice de dezvoltare a inteligenþei emoþionale,
nu doar descrieri ale efectelor sale?

La toate ºi multe alte asemnenea întrebãri vã oferã rãspunsuri ºi soluþii
EQ Day® for Life – evenimentul pe care îl aºteptaþi de multã vreme!

inteligenþa emoţională
Ce este?
Inteligenþa emoþionalã este
capacitatea de recunoaºtere,
înþelegere ºi utilizare a
emoþiilor în vederea luãrii
celor mai bune decizii ºi a
automotivãrii pentru aplicarea lor în practicã.

De ce este importantă?
EQ s-a dovedit a fi un factor
determinant pentru prezicerea
capacitãþii unei persoane de a
avea succes în viaþa profesionalã ºi a fi fericitã în cea
personalã.

Cine a descoperit-o?
Conceptul a fost popularizat
de cãtre Daniel Goleman, cel
care va veni în România la
sfârºitul lunii septembrie, dar
teoria a fost elaboratã de profesorii Peter Salovey ºi Jack
Meyer.

De notat în agendã:
17 octombrie 2007

EQ Day for Life
U Business Center

Cum se măsoară?
Primul test validat ºtiinþific de
mãsurare a nivelului de inteligenþã emoþionalã (EQ) a fost
elaborat de dr. Reuben BarOn.
Testul EQi continuã sã fie cel

mai folosit atât în coaching, cât
ºi pentru selecþia ºi dezvoltarea
personalului din marile corporaþii.

EQ poate fi mărit?
Spre deosebire de inteligenþa
academicã (mãsuratã prin IQ),
cea emoþionalã creºte continuu de-a lungul vieþii, iar
mãrirea sa poate fi acceleratã
prin tehnici uºor de învãþat ºi
aplicat.

Ce efecte se obţin?
Participanþii la seminar descoperã cum pot sã aducã mai
mult echilibru în viaþa lor ºi
învaþã strategii practice prin
care se eliminã efectele
nocive ale stresului.

Ce oferă workshopul?
Inteligenþa emoþionalã le permite managerilor sã acþioneze
ca lideri transformaþionali,
capabili sã-ºi conducã companiile în procesele de schimbare impuse de piaþa actualã.
Educarea EQ s-a dovedit a fi
cea mai eficientã metodã de
dezvoltare a leadershipului.

Obiective:

• aflaþi care este impactul inteligenþei emoþionale
asupra societãþii româneºti
• vã mãsuraþi nivelul EQ ºi distribuþia competenþelor de inteligenþã emoþionalã, cu testul
BarOn EQi
• puteþi opta pentru Raportul de Dezvoltare
Personalã sau de Dezvoltare Profesionalã
• învãþaþi tehnici practice prin care vã puteþi creºte
nivelul EQ ºi dezvolta competenþele emoþionale
pe trei dimensiuni:
• autocunoaºtere,
• autocontrol ºi motivare,
• gestionarea stresului,
• descoperiþi o metodã simplã ºi eficientã de dezvoltare personalã ºi profesionalã.

programul evenimentului
Seminarul EQ Day for Life
8:30 - 9:00

Înregistrarea participanþilor ºi Welcome Coffee

9:00 -10:30

Inteligenþa emoþionalã a românilor – Daniel
Bichiº, trainer EQ, Competent Consulting

10:30-11:00

Pauzã de cafea

11:00-12:30

Gestionarea inteligentã a stresului – Mariana
Bichiº, trainer de stres management, Competent
Consulting

12:30-13:00

Biblioterapia – metodã eficientã de dezvoltare
a inteligenþei emoþionale – Irene Arsene,
Editura Curtea Veche

13:00-14:00

Masa de prânz

14:00-15:30

Tehnici practice de dezvoltare a inteligenþei
emoþionale – Daniel Bichiº, trainer EQ,
Competent Consulting

15:30-16:00

Pauzã de cafea

16:00-17:30

Mãsurarea ºi dezvoltarea EQ prin testul
BarOn – Dorothy Spry, trainer EQi ºi autor,
Career Performance, Marea Britanie

Workshopul special
18:30-20:30

Inteligenþa emoþionalã a liderilor – Dorothy
Spry, trainer EQi ºi Daniel Bichiº, consilier EQi
ºi trainer EQ

Toþi participanþii au ocazia sãºi mãsorare nivelul de inteligenþã emoþionalã (EQ), precum ºi distribuþia abilitãþilor
evidenþiate de testul BarOn
EQi.

Completarea testelor se face
online, înainte de eveniment,
iar Raportul de Dezvoltare
Personalã, Profesionalã sau a
Leadershipului va fi inclus în
mapa evenimentului.

De vizitat urgent:
www.eqday.ro
www.eq-testing.ro
www.inteligentaemotionala.ro

EQ Day® for Life – daþi viaþã fericirii ºi succesului !

Despre organizatori Despre vorbitori
Competent Consulting ºi-a asumat misiunea de
a pune la dispoziþia publicului românesc cele
mai avansate tehnici ºi strategii de inteligenþã
emoþionalã ºi NLP. În acest fel sunt susþinute
evoluþiile pozitive ºi durabile, ce genereazã
avantaje competitive majore pentru organizaþii
ºi îmbogãþesc viaþa persoanelor care beneficiazã de serviciile noastre. Studiul „Inteligenþa
emoþionalã la locul de muncã - 2007”
reprezintã prima investigare ºtiinþificã a impactului pe care îl are EQ asupra companiilor
româneºti ºi angajaþilor acestora.

• Dorothy Spry este consilier de carierã, Training Partener al MHS, editorul testului EQi, ºi
co-autoarea cãrþii Psychometric Testing
Pocketbook.
• Mariana Bichiº este trainer de management
al stresului, certificatã internaþional. Promoveazã o abordare holisticã a interac’iunii dintre emoþii, gânduri ºi acþiuni.
• Daniel Bichiº este trainer NLP ºi de inteligenþã emoþionalã. Deþine multiple certificãri
internaþionale în privinþa mãsurãrii ºi dezvoltãrii inteligenþei emoþionale.

Cum particip

şi eu?

Preţuri
• Participare la seminarul EQ Day® for Life

110 EUR/persoană + TVA
• Testul BarOn EQi – Raportul de dezvoltare personalã sau
Raportul de dezvoltare profesionalã (opþional)

30 EUR/raport + TVA
• Workshop special Inteligenþa emoþionalã a liderilor,
inclusiv EQi – Raportul de dezvoltare a leadershipului

220 EUR/persoană + TVA
• Pachet Seminar + Workshop, inclusiv Raportul de dezvoltare
a leadershipului, precum ºi Raportul de dezvoltare profesionalã
sau personalã

300 EUR/persoană + TVA

Ce beneficii primesc?

Informaþii ºi înscrieri

021-6887548
0726-801-881
0788-294-801

• Participanþii la seminarul EQ Day® for Life beneficiazã ºi de:
• un exemplar al raportului studiului Inteligenþa emoþionalã la
locul de muncã - 2007,
• opþional raportul testului EQi de Dezvoltare personalã sau
Profesionalã
• alte materiale puse la dispoziþie de vorbitori ºi sponsori,
• douã coffee break ºi masa de prânz,
• traducerea simultanã a prezentãrii lui Dorothy Spry.
• Participanþii la workshopul Inteligenþa emoþionalã a liderilor
beneficiazã ºi de:
• un exemplar al raportului studiului Inteligenþa emoþionalã la
locul de muncã - 2007,
• raportul testului EQi de Dezvoltare a Leadershipului ºi de
Dezvoltare personalã sau Profesionalã
• un coffee break
• traducerea simultanã a prezentãrii lui Dorothy Spry.

