Brain Gym©170:
Brain Gym© za osebe s posebnimi potrebami
Avtorica in ustanoviteljica podjetja Movement Based Learning je

Cecilia Koester, izkušena učiteljica in terapevtka, ki je program osnovala
na podlagi svojih izkušenj in nas s svojo energijo, sposobnostmi in znanjem
takoj navduši, da začnemo spet odkrivati preprostost osnov gibanja in
učenja, ter na novo pridobivati ali širiti znanja in izkušnje, ki jih že imamo s
področja Brain Gym-a. Seminar je primeren za strokovne delavce na vseh
področjih in stopnjah vzgoje in izobraževanja, delovne in fizioterapevte,
medicinsko osebje, posebej dragocen je za starše. Predznanje ni potrebno.
Seminar bo izvajala Mojca Vilfan licencirana učiteljica in svetovalka z
licencama Brain Gym in MBL, Inc. Cecilia svoje dragoceno znanje predaja svojim učencem in Mojca je
šele tretja oseba s to licenco v Evropi in 11. na svetu
Cecilia Koester je osebno izkušnjo uporabe Brain Gyma z otroci s PP opisala v knjigi I am the Child. Je
tudi avtorica priročnikov za uporabo Brain Gym-a in Gradnikov gibanja: Movement Based Learning for
Children of All Abilities in Interfacing Brain Gym with
Children who have Special Needs.
Lokacija:

Brezje

Obseg: 4 dni (32 ur):

9.-10.5. in 23. – 24. 5. 2020
Kotizacija: 432 EUR za zgodnjo prijavo do 1. 2. 2020
480 EUR za prijavo od 2.2.2020 dalje
Prijava je upoštevana ob plačilu 25% zneska celotne kotizacije na TRR
organizatorja 03127 – 1000106219. Ta znesek se v primeru odpovedi
udeležbe ali neudeležbe s strani prijavljenega ne vrača.
Seminar bo potekal v slovenskem jeziku Vsak udeleženec dobi obsežen
priročnik v slovenskem jeziku.
Število mest je omejeno..

Prijave na:

www.braingym.si

Na seminarju se bodo prepletale teoretične in praktične vsebine, tudi izkušnje
dela z otroki/odraslimi s PP.
Vsebina seminarja:
- 26 gibalnih aktivnosti iz sistem Brain Gym in njihove prilagoditve za izvajanje z OPP
- 7 gradnikov gibanja, vaj ki postavijo temelj učenju
- 5-stopenjski model uravnoteženja in načela edukacijske kineziologije
- razvojni gibalni vzorci, ki vplivajo na integracijo živčnega sistema in učenje
- vodenje v prepoznavanju zmožnosti in potreb posameznika
- evalvacija izvedenega programa in načrtovanje novih ciljev

- uporaba prilagojenega programa Brain Gym© za osebe s posebnimi potrebami doma in v
ustanovi

www.braingym.si
Saturn Izobraževanje in svetovanje Mojca Vilfan s.p.
Brezje 40 a, 4243 Brezje, Slovenija
saturn.bg@gmail.com
00386 41 358 076

PRIJAVNICA
Podpisani ……………………………………………………………………………………… se prijavljam na (ustrezno označi):
6 32 urni seminar Brain Gym 170 (9. -10. 5. 2020 in 23. – 24. 5. 2020), ki ga organizira Saturn
Mojca Vilfan s.p. in ga bo izvajala Mojca Vilfan licencirana učiteljica in svetovalka.
E-NASLOV UDELEŽENCA* ……………………………………………………………………………………….………
TELEFON UDELEŽENCA* ……………………………………………………………………………………………..….
(*podatka potrebujemo za obveščanje o seminarju pred izvedbo.)

Ime organizacije/ PLAČNIKA: ………………………………………………………………………………………………………….……
Točen naziv in naslov PLAČNIKA (ulica in hišna št., pošta) ………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
davčna številka PLAČNIKA ………………………………….

Datum: ………………………………

(Žig)

Podpis: ………………………………………

S podpisom te prijavnice potrjujem pravilnost osebnih podatkov in se zavezujem, da bom poravnal prijavnino za
seminar. Organizatorju dovoljujem, da uporablja osebne podatke za namen organizacije seminarja in kasnejše
ponudbe svojih izdelkov in storitev. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi seminarja v primeru
premajhnega števila prijav ali odpovedi inštruktorja.
Obvezujem se, da bom ob prijavi poravnal 25% celotne kotizacije, ki se mi ob moji neudeležbi ali odjavi ne
vrača. Prijava bo potrjena šele ob plačilu zneska na TRR 03127-1000106219.
Celotna kotizacija mora biti poravnana 7 dni pred izvedbo seminarja, sicer udeležba ni mogoča.
Izpolnjeno prijavnico pošljite na Saturn Mojca Vilfan s.p., Brezje 40a, 4243 Brezje. Hitreje gre z elektronsko
prijavnico na www.braingym.si

