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Ca orice muschi, creierul uman are nevoie de
antrenament. Cu o experienta de 15 ani în instruire,
Echipa Minte Brici® vă prezintă un curs de formare,
pe deplin acreditat, în Mind Mapping Practitioner,
aprobat şi certificat de inventatorul Hărţilor Mentale
(Mind Maps®) şi al Cartografierii Gândurilor (Mind
Mapping®) Tony Buzan, autor, psiholog, consilier
guvernamental în educatie.
Cursul este livrat de Carmen Dragomir - TLI,
ThinkBuzan Licensed Instructor în Mind Mapping şi
iMindMap.
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Ştiinţa din spatele Hărţilor
Mentale
Descoperă ştiinţa care stă la baza
CUM şi DE CE Hărţile Mentale sunt
atât de puternice, inclusiv studii
asupra memoriei, creativităţii,
productivităţii, precum şi marturii
edificatoare
Procesul de Gândire
Explorezi modul în care noi
gândim,
limitările
procesului
tradiţional de gandire şi impactul
pe care il are acesta asupra
abilităţii noastre de a fi cu
adevărat creativi.

www.mintebrici.ro

Cursul
Trainer

Înveţi cum să desenezi Hărţi
Mentale, stapânind principiile care
stau
la
baza
Cartografierii
Gândurilor. Descoperi de ce ai
nevoie de cuvinte cheie, culori, linii
curbate şi imaginaţie fără limite.

Inscriere

Fundamentele Hărţilor Mentale

Beneficii

În cadrul acestui curs, vei învăţa şi te vei antrena
împreună cu un trainer acreditat ThinkBuzan în Mind
Mapping, care are o experienţă de 16 ani în educaţia
managerială a adulţilor, instruire şi facilitare.
Vei stăpâni un instrument de gândire extrem de
versatil, care este utilizat de peste 250 milioane de
oameni din întreaga lume şi din organizaţii ca Apple,
United Nations, Disney, NASA, Microsoft. Pe parcursul
celor 2 zile de curs acreditat în Mind Mapping
Practitioner, vei învăţa principiile de bază în
Cartografierea Gândurilor, ştiinţa care stă la baza
funcţionării Hărţilor Mentale şi cum poţi aplica
Hărţile Mentale în viaţa de zi cu zi.
Minte Brici, prin Carmen Dragomir - TLI, îţi pune la
dispoziţie cunoştinţele şi materialele necesare şi
facilitează dezvoltarea abilităţilor tale de Practician în
Mind Mapping.
Ideal pentru persoane active, care doresc mai mult
decât să-şi crească productivitatea, creativitatea,
capacitatea de învăţare şi memorare cu ajutorul
Hărţilor Mentale. Doresc să-i Înveţe să Înveţe pe
copii şi elevii români, cu ajutorul Hărţilor Mentale.

Trecerea în revistă a cursului

In-House

Cursul

Cursul

Aplicaţii ale Hărţilor Mentale

Poate ca Hărţile Mentale arată
draguţ, dar ele sunt foarte
serioase în a te transforma într-o
persoană organizată. O structura
ierarhică, radiantă, cu stimulente
vizuale puternice, îţi permite să
înregistrezi o cantitate mare
informaţii, într-un mod clar şi
concis.
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La
finele
cursului,
fiecare
participant va prezenta proiectul
său personal, folosind Hărţile
Mentale. Participanţii vor primi
feedback 1-1 de la trainer.

www.mintebrici.ro

Inscriere

Feedback 1-1

Beneficii

Cum se poate îmbunătăţi
productivitatea

Trainer

Hărţile Mentale sunt versatile. Te
vom antrena în diferite metode de
utilizare a Cartografierii Gândurilor,
pentru
a-ţi
imbunătăţi
următoarele
abilităţi:
brainstorming, planificare, studiu,
comunicare, elaborare decizii,
auto-cunoaştere,
creativitate,
memorare si învăţare.

In-House

Acces rapid la idei creative
Hărţile Mentale ajută la stimularea
gândirii creative şi la generarea
unui numar mai mare de idei. Îţi
vom arăta cum să-ţi descătuşezi
energia creatoare şi să exploatezi
întregul potenţial al creierului tău.

Fundamentele Cartografierii Gândurilor
Pe parcursul acestei sesiuni, vei învăţa să citeşti şi să produci Hărţi
Mentale. Înveţi cum să desenezi de la A la
Z Hărţi Mentale, stapânind principiile care stau la baza Cartografierii
Gândurilor. Descoperi de ce ai nevoie de cuvinte cheie, culori, lunii
curbate şi imaginaţie fără limite. Vei descoperi cum poţi dezvolta o
hartă mentală pentru a-ţi atinge scopul de învăţare şi memorare.
Deasemenea, vei învăţa cum să desenezi Harţi Mentale prin gândire
rapidă, care îţi vor fi benefice la serviciu.
Hărţile Mentale .... La lucru
Hărţile Mentale sunt versatile. Te vom antrena în diferite metode de
utilizare a Cartografierii Gândurilor, pentru aţi imbunătăţi următoarele abilităţi: brainstorming, planificare, studiu,
comunicare, prezentare, creativitate, memorare si învăţare. Vei crea
un număr de hărţi mentale pentru a-ţi putea dezvolta şi exersa noua
abilitate
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Ştiinţa din spatele Hărţilor Mentale
Descoperă ştiinţa care stă la baza CUM şi DE CE Hărţile Mentale sunt
atât de puternice, inclusiv studii asupra
memoriei, creativităţii, productivităţii, precum şi marturii
edificatoare.

Beneficii

Gânduri despre Gândire
Această sesiune face o introducere in procesul de gândire. Explorezi
modul în care noi gândim, limitările
procesului tradiţional de gandire şi impactul pe care il are acesta
asupra abilităţii noastre de a fi cu adevărat creativi. Vei descopiri de
ce Harta Mentală este o reflectare a modului în care creierul nostru
gândeşte, participând activ la o serie de activităţi şi teste de gândire.

In-House

Agenda Cursului – Ziua 1

Agenda Cursului – Ziua a 2-a

Cursul

Harta Mentală pentru Memorie
Sesiune practica de realizare a unei hărţi mentale individuale care
maximizează memoria şi capacitatea proprie de concentrare. Te
vei distra participând la teste de memorie şi vei învăţa trucuri utile
în reţinerea informaţiilor.

Trainer

Brainstorming cu Hărţi Mentale
Sesiune practica de brainstorming în grup, facilitată cu ajutorul
Harţilor Mentale. La finele sesiunii, vei realiza împreună cu toţi
colegii o hartă mentală care reprezintă ideile întregului grup. Te
vei distra participând la teste de creativitate.

Inscriere

Harta Mentală pentru Elaborarea Deciziilor
Sesiune practica de Elaborare a Deciziilor, facilitată cu ajutorul
Harţilor Mentale. Înveţi cum să utilizezi gândirea critică şi cea
creativă pentru a realiza harta mentală pentru elaborarea
deciilor.Te vei distra participând la alte teste de creativitate.

Cartografierea Gândurilor ... La Final
Cursul se inchide cu o trecere în revistă şi o sumarizare a
conţinutului. Vei crea o hartă mentală proprie care va cuprinde
gândurile tale despre ceea ce ai învăţat pe parcusul acestor 2 zile
şi asupra a ceea ce intenţionezi să faci începând de mâine, cu
ajutorul hartilor mentale,
Minte Brici® 2015 LearningManager SRL
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In-House

Beneficii

Cartografierea Gândurilor Mele
Aceasta sesiune iţi oferă oportunitatea să lucrezi la proiectul tău
personal. Vei crea propria ta Hartă Mentală din materialele pe
care ţi le-ai adus la curs: rapoarte/carte de sumarizat, documente
de planificat, produs şi prezentat, idei de generat, planuri de
elaborat, decizii de luat, articol de scris, etc

Vezi Bio Carmen pe LinkedIn / ThinkBuzan.com
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Pentru înscriere,
click pe buton:
Ce mai este inclus in preţ?

•
•
•
•
•

1 caiet de desen A3 - "Primul meu caiet de Hărţi
Mentale„
Certificatul ThinkBuzan Practitioner in Mind
Mapping, de la ThinkBuzan
Inscrierea in clubul ALUMNI si profil on-line pe
site-ul www.MinteBrici.ro
1 Licenţa iMindMap 9 - Versiunea "Home &
Student", în valoare de 80EUR
In fiecare zi, in program sunt cuprinse 2 pauze
de cafea, cu durata fiecare de 15 min. si o pauza
de pranz cu durata de 60 min.

www.mintebrici.ro

Trainer

Înregistrare Curs

Inscriere

Carmen este fascinată de
puterea minţii şi de
procesul creativ de gândire
şi este pasionată să înveţe
oamenii cum să gândească
mai creativ în fiecare zi, să
înveţe mai repede şi să
reţină mai mult.

Pentru a vedea care este
disponibilitatea cursului, click pe
buton:

Beneficii

În cadrul acestui curs, vei învăţa şi te vei antrena
împreună cu Carmen Dragomir, care a fost instruită de
Tony Buzan. Carmen este ThinkBuzan Licensed
Instructor în Mind Mapping şi iMindMap. Ea are
o experienţă de peste 15 ani în educaţia managerială
a adulţilor, instruire şi facilitare. Peste 5000 de
manageri şi-au dezvoltat capacităţile profesionale
alături de Carmen.

Disponibilitate

In-House

Carmen Dragomir - TLI

Înscriere

Cursul

Trainer

Dezvoltarea Viitoare

Certificatul
Certificatul oficial de Practician în
Mind Mapping, semnat de Tony
Buzan şi ThinkBuzan CEO, Chris
Griffiths, prin care sunt recunoscute
abilităţile practice, dobândite în
Cartografierea
Gândurilor
si
desenarea Hărţilor Mentale.
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Ca Practician in Mind Mapping, fii
parte din comunitatea Minte Brici!
Implică-te alături de noi şi cu
ajutorul Hărţilor Mentale, hai să
susţinem copii să-şi dezvolte una
dintre cele mai importante
competenţe:
SĂ ÎNVETE SĂ ÎNVEŢE!

www.mintebrici.ro

Trainer

Cursul

Beneficiile acreditarii includ:

Inscriere

Profilul personal va apărea pe
site-ul www.mintebrici.ro. Vei
fi recunoscut ca Practician in
Mind Mapping şi vei putea săţi împartăşeşti experienţa şi
ideile legate de utilizarea
Hărţilor Mentale în viaţa de zi
cu zi.

Beneficii

Acest curs este aprobat de inventatorul Mind
Mapping®, Tony Buzan. ThinkBuzan este singurul
furnizor de formare, care poate certifica oficial
furnizorii cursurilor de Mind Mapping. Echipa Minte
Brici, prin Carmen Dragomir - TLI, va oferă un curs
oficial, Mind Mapping like a PRO, cu acreditare Mind
Mapping Practitioner.

Profilul Unic

In-House

Certificarea

Cursul

Beneficii
Cine ar trebui să participe la acest curs?
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• Care este ştiinta care stă la baza Cartografierii
Gândurilor
• Care sunt regulile de realizare a unei Hărţi Mentale
• Cum să-ţi produci propriile Hărţi Mentale
• Să gândeşti creativ, utilizând Hărţile Mentale
• Să foloseşti Hărţile Mentale pentru:
• luarea deciziilor
• studiu şi învăţare
• memorarea informaţiilor
• notarea şi organizarea propriilor gânduri
• luarea notiţelor după gândurile altuia (cărţi,
discursuri, articole, etc)
• auto-analiză

www.mintebrici.ro

Inscriere

Ce vei Învăţa la acest Curs?

Beneficii

Alătură-te celor 250 milioane de utilizatori de
Hărţi Mentale din organizaţii ca:

• Vor fi perfect capabili să citească şi să producă Hărţi
Mentale.
• Vor şti cum să utilizeze Hărţile Mentale
în brainstorming, planificare, studiu, comunicare,
auto-cunoaştere, creativitate, memorare si învăţare.

In-House

Cursul este ideal pentru persoane active,
care doresc mai mult decât să-şi crească
productivitatea,
creativitatea,
capacitatea
de
învăţare
şi
memorare
cu
ajutorul Hărţilor Mentale:
• Doresc să-i Înveţe să Înveţe pe copii şi elevii
români, cu ajutorul Hărţilor Mentale, din
poziţia de Părinte şi Practician în Mind
Mapping.

Trainer

Ce vor realiza participanţii la acest curs?

Cursul

In-House

Inscriere

Trainer

Hărţile Mentale pot revoluţiona modul în care
lucrezi zilnic. Îţi permit să gândeşti fiecare
situaţie din mai multe puncte de vedere, făcând
acest lucru într-un mod concis şi mai ales, fără
să-ţi irosească timpul.
Hărţile
Mentale
facilitează
dezvoltarea
abilităţilor esenţiale în business: elaborare
decizii, organizarea ideilor (proprii şi ale altora),
creativitate individuală şi de grup, analiză,
definirea şi rezolvarea problemelor, stabilirea
obiectivelor, memorie şi comunicare. Cursul se
poate adapta în funcţie de necesităţile de
business ale organizaţiei.

Pentru solicitarea de informaţii suplimentare
faţă de cele prezentate mai sus sau pentru
informaţii privind planificarea viitoare a
cursurilor open, apasati aici
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In-House

Beneficii

Cursurile în regim in-house se negociază cu
fiecare organizaţie, în funcţie de numarul de
participanţi şi se programează la date stabilite
de comun acord.

