Brain Gym® v skupini
Za vse tiste, ki želite Brain Gym® uporabljati pri vsakdanjem delu v
skupini: razredu, oddelku ali drugje. Za tiste, ki že poznate postopke in
vaje ter tiste, ki si želite konkretnih aktivnosti, ki jih lahko že jutri
uporabite v svoji skupini.

¨Gibanje odpira
vrata v učenje.¨
(Paul E. Dennison)
Seminar je primeren za učitelje,
vzgojitelje, svetovalce na vseh
stopnjah, starše in tiste, ki želijo
začutiti naravnost uporabe
Brain Gyma v vsakdanu.

Brezje, 7. 10. 2017
Trajanje: 8 ur
PACE – priprava na delo

Kotizacija: 80 EUR

Naučili se bomo

Rok za prijavo: 26. 9. 2017

• 26 gibalnih aktivnosti iz sistema Brain Gym®
• enostavnega postopka za uporabo v skupini
• več o procesih pri učenju, možganih, delovanju telesa in iskanju
ravnotežja
• enostavnih ciljno naravnanih aktivnosti: prilagoditev in zabavnih iger za
takojšnjo rabo v skupini.
»Na seminarju Brain Gym 101 smo res delali v globino in se veliko naučili ... ko pa sem se udeležila še
krajšega seminarja Brain Gym v razredu, mi je postalo jasno, kako lahko enostavno Brain Gym uporabim
vsak dan. Ja in zdaj znam uporabiti tudi vse zapletene postopke, ki sem se jih naučila takrat.« (P.K.)

.

PRIJAVNICA

Podpisani ………………………………………………………… se prijavljam na seminar
Brain Gym®v skupini, ki ga bo vodila Mojca Vilfan na Brezjah, 7. 10. 2017.
E-NASLOV UDELEŽENCA…………………………………………………………………….………
TELEFON UDELEŽENCA

…………………………………………………………………………..….

Izvajalka

Mojca Vifan
Kotizacija: 80 EUR
8-urni seminar je osnovan na
podlagi teoretičnih znanj in
bogatih izkušenj rabe sistema
Brain Gym v skupinah v vseh

Točen naziv in naslov PLAČNIKA (ulica in hišna št., pošta)

…..…………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
davčna številka ………………………………….

starostnih obdobjih – kot dodatna
dejavnost ali del vsakdanjega
programa, prepleten z učnimi
vsebinami. Predznanje ni
potrebno.

Datum: …………………………

(Žig)

Podpis: ………….

Prijavnico s popolnimi podatki pošljite najkasneje do 26.9.2017.
Najhitreje se prijavite z elektronsko prijavnico na www.braingym.si
S podpisom prijavnice potrjujem pravilnost osebnih podatkov, se zavezujem, da bom poravnal prijavnino za seminar
in dovoljujem organizatorju, da moje osebne podatke uporabi za izvedbo seminarja in da mi v prihodnosti posreduje
ponudbe.Obvezujem se, da bom ob prijavi plačal/a 25% celotne kotizacije, ki se ob primeru odpovedi z moje strani
oz. neudeležbe seminarja ne vrača. Prijava je potrjena šele ob prejemu tega zneska na TRR organizatorja št. 031271000106219. Celotna kotizacija mora biti poravnana po izdanem računu, pred izvedbo seminarja, v nasprotnem
primeru udeležba na seminarju ni mogoča. Število prijav je omejeno. Seminar bo izveden ob zadostnem številu prijav.

Ko naučimo roki in oči sodelovati,
smo pripravljeni !

Saturn Izobraževanje in svetovanje ● Mojca Vilfan, Brezje 40a, 4243 Brezje ● www.braingym.si ● 041 358 076 ● saturn.bg@gmail.com
Brain Gym je zaščitena blagovna znamka Edu-K Foundation, www.braingym.org

