10 % popust
na zgodnjo prijavo

Optimal Brain Organization
Optimalna
organizacija
možganov
Glavni namen
spoznavanja svojega
dominantnega profila ni
predalčkanje, ampak
zavedanje in
spoštovanje svoje
unikatnosti … in (z orodji
Brain Gyma in Edu-K)
iskanje najboljših poti k
uspehu.

Seminar primeren za vse, ki
so zaključili seminar Brain
Gym 101 in si želijo
poglobiti svoje znanje,
razumevanje in delovanje

Brezje, 25. – 26. 11.
2017

Sem levičar ?
Sem desničar?
Uporabljam obe očesi ali morda samo eno?
Je to sploh pomembno?
Ali v stresnih situacijah vedno končam v že znanih
neučinkovitih vzorcih?
Se podobno dogaja mojim bližnjim? Mojim otrokom?
Ob spoznavanju dominantnih profilov bomo odgovorili na taka
in podobna vprašanja in se naučili naše izkušnje življenja in
učenja razumeti in spreminjati. Naučili se bomo konkretnih
dejavnosti za pomoč sebi in drugim: doma, v šoli, službi …

Na seminarju bomo
•
•
•
•

•
•
•

•
•

prepoznavali dominantne profile,
raziskovali svoj osebni dominantni profil,
prebujali svoje skrite darove in
potenciale,
oznakam desnohemisferen,
levohemisferen, levičar idr. dali nov
pomen,
odkrivali pomen izkušenj zgodnjega
učenja in družine v povezavi s profili,
spoznali enkratnost in pomembnost vseh
različnih dominantnih profilov,
spoznali nova uravnoteženja in se urili v
njihovi rabi za doseganje lahkotnosti v
vsakovrstnih učnih situacijah.
povezali nova orodja z že znanimi iz
sistema Brain Gym® /Edu-K,
poglobili razumevanje trodimenzionalnega delovanja možganov.

Da bi bolje razumeli
svoje edinstvene
pristope k učenju in jih s
pomočjo Brain Gyma®
uporabili v popolnosti.

Brezje, 14. 3. 2015

Izvajalka

Mojca Vifan
Kotizacija: 260 EUR
16-urni licenčni seminar je
na drugi stopnji
izobraževanja v okviru EduK, zato je pogoj za
udeležbo predznanje s
seminarja Brain Gym 101.

Brain Gym® nam odpre nove
možnosti za doseganje naših
ciljev. Optimal Brain
Organization® pa nam ponudi
dodatne informacije in postopke,
da bi bolje razumeli zakaj v
procesu učenja delujemo na
nam specifičen način in nam
zelo nazorno pokaže, kako
specifične gibalne aktivnosti
spremenijo naše delovanje in nas
usmerijo k celostni in dinamični
rabi naših možganov.

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

Optimal Brain Organization
Brezje, 25.-26.11. 2017

Optimalna organizacija možganov
Seminar izvajam Mojca Vilfan, profesorica
razrednega pouka in defektologije, Brain
Gym® inštruktorica in svetovalka ter
inštruktorica Double Doodle Play® in
Optimal Brain Organization®.

Trajanje: 16 ur
Kotizacija: 260 EUR
Rok za prijavo: -

Teoretični del seminarja bogatim z izkušnjami, ki
jih pridobivam ob uporabi sistema pri
individualnem in skupinskem delu z otroki,
mladostniki in odraslimi.

10 % popust
na zgodnjo prijavo

do 20. 9. 2017

Kadarkoli se na delavnicah z otroci ali odraslimi
poigramo z vsebinami iz OBO, sta navdušenje in
radovednost neskončna. Radi si poiščemo
razlago za naše delovanje in navdušeni smo nad
orodjem, ki pomaga na poti k uspehu.

Prijave

Mojca Vilfan s.p.
Brezje 40 a, 4243 Brezje
041 358 076

Organization ® je Paul

Dennison.
16-urni seminar je del druge
stopnje izobraževanja v okviru
Edu-K in je obvezen za tiste, ki
želite pridobiti licenco Brain
Gym® inštruktorja ali svetovalca.
Primeren je za strokovne delavce
v vrtcih in šolah ter starše, ki že
imajo znanje s seminarja Brain
Gym 101®.

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

saturn.bg@gmail.com
www.braingym.si

¨Gibanje odpira
vrata v učenje.¨
(Paul E. Dennison)

Rok za prijavo je 10.11.2017. Hitreje se
prijavite z elektronsko prijavnico na
www.braingym.si

Avtor seminarja Optimal Brain

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. 03127-1000106219.

Celotna kotizacija mora biti poravnana do
izvedbe seminarja, v nasprotnem primeru
udeležba na seminarju ni mogoča.

Število prijav je omejeno. Seminar bo
izveden ob zadostnem številu prijav.
Saturn Izobraževanje in svetovanje

●

Mojca Vilfan

●

www.braingym.si

●

041 358 076

●

saturn.bg@gmail.com

Brain Gym je zaščitena blagovna znamka Edu-K Foundation, www.braingym.org

PRIJAVNICA

Podpisani ………………………………………………………… se prijavljam na seminar Optimal Brain

Organization®, ki ga bo vodila Mojca Vilfan na Brezjah, 25.-26.11. 2017.
E-NASLOV UDELEŽENCA
TELEFON UDELEŽENCA

……………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………..….

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

(Žig)

Podpis: ………………………………………

