
 

Vår utbildningsfilosofi: 

På Euniq’em AB arbetar vi aktivt med den inre processen hos varje kursdeltagare. Vi lägger 

tonvikten på att deltagaren tillförs vårt budskap med sina egna referensramar.  

Ingen utveckling sker om den inte implementeras hos individen. Att aktivt koppla ny 

information till det egna jaget är en förutsättning för fortsatt utveckling.  

Detta kan ske:  

... när kursdeltagaren kan referera metoder och erfarenheter utifrån sin egen plattform. All 

ny kunskap måste implementeras för individen på ett trovärdigt sätt. Deltagaren skall ges 

möjlighet att referera ny information till det dagliga arbetet. Vi kartlägger referensramar och 

startar på den plattform deltagaren står för att varje delmoment skall införlivas i arbetslivet. 

Ingen förändring kan ske om inte individen kan relatera den till sin egen situation och 

plattform 

... när budskapet är anpassat till varje individs förutsättningar. Vi anpassar 

utbildningsmomenten så att de tillfredsställer den intelligens som dominerar hos respektive 

individ. Allt enligt Howard Gardners teorier (forskare Harvard University). Vi har olika 

inlärningsstilar. En varierad undervisning, som tillgodoser varje deltagares förutsättningar, är 

därför vårt arbetssätt. 

 ... när kunskap och budskap är i balans. Motsatsen är kunskap som inte kan relatera till det 

dagliga livet. Vi väljer att arbeta utifrån en bas som bygger på vardagliga händelser som 

direkt kan få deltagaren att se ett sammanhang utifrån sin egen referensram , och därigenom 

generera en positiv förändring hos individen. 

 ... när vi bemöter deltagarna med respekt och ödmjukhet. Det finns ingen motsättning 

mellan att ha människan i centrum och effektivitet! Vi får deltagarna att känna sig 

betydelsefull och att alla ”vågar vara sig själv”. Den utgångspunkten för lärandet är det 

centrala i vår pedagogik. Det är först när alla öppnar sig och vågar släppa taget om sin egen 

tilldelade roll som mottagligheten för 

 ... när innovation och utveckling är i fokus. De metoder vi använder är relativt nya på svenska 

marknaden. Med detta avser vi BrainGym®, Processinriktad Inlärning, Gamefication och 

Målinriktad reflektion. Gemensamt för dessa metoder är att de hjälper individen att 

utvecklas emotionellt, socialt, fysiskt, intellektuellt och ökar förmågan att leva mer avspänt. 
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