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Copiii Minte Brici™ utilizeaza Mind Maps™
„Programul "Copiii Minte Brici utilizeaza Hărti Mentale" stimulează curiozitatea şi
entuziasmul copiilor pentru gândire, ştiinţă, empatie, inovare, învaţare, explorare,
povestire şi repovestire prin activități practice, care le deblochează imaginația cu
ajutorul Hărţilor Mentale (Mind Maps™). Atelierele săptămânale stârnesc
curiozitatea și creativitatea înnăscută a copiilor, inspirându-i să gândească, să
proiecteze, să creeze, să colaboreze şi să comunice.
Am creat programul pornind de la rezultatele obtinute de Tony Buzan în cei 45 de
ani de cercetare în domeniul învăţării şi de la teoria Inteligentei Multiple,
dezvoltată de Dr. Howard Gardner. L-am creat cu pasiune pentru a aprinde
pasiunea şi curiozitatea copiilor, pentru a-i motiva să gândească şi să acţioneze,
dezvoltandu-le astfel abilitatea de a ÎNVĂŢA pe tot parcursul vieţii, deoarece atunci
cand Gândim ... Învăţăm!
Promisiunea noastră este de a ajuta copiii să creadă în ei înșiși, de a dezvolta
atitudinea "Eu pot să o fac", de a-i ajuta să-și dezvolte capacitatea de a acționa fără
teamă și de a-i îndruma să rezolve problemele în mod independent și creativ,
lăsându-le astfel un sentiment de împlinire.
Competenţele secolului 21 - gândirea critică, comunicarea, colaborarea și
creativitatea sunt dezvoltate pe parcursul atelierelor tematice.

Carmen Dragomir,
Tony Buzan Licensed Instructor
Fondatoare www.MinteBrici.ro

Copiii Minte Brici™ cred în puterea imaginaţiei. Pe parcursul programului copiii
sunt inspiraţi să adore să înveţe şi să depună efort zilnic pentru a-şi atinge
potentialul maxim, pregatindu-i astfel pentru viaţă.”

Copiii Minte Brici™
utilizeaza Mind Maps™

Mind Mapping® – Tehnica De Gândire Ideală

Creată de psihologul britanic Tony Buzan, Harta Mentală este
un instrument care activează Gândirea Vizuală şi Învăţarea,
permitând copilului tău să învete mai USOR, mai RAPID şi
DEZVOLTĂ GÂNDIREA INTELIGENTĂ
mai AMUZANT … toată viaţa.
A COPILULUI
Combinaţia de cuvinte, culori, imagini, structură şi gândire
asociativă accelerează învăţarea.
Un Program
Anual,
Distractiv şi
Unic, pentru
Preşcolari

 Le încurajează gândirea CRITICA şi cea CREATIVA
 Le îmbunătaţeste CONCENTRAREA şi MEMORIA
 Le clarifică gândurile, ceea ce duce la creşterea INCREDERII în SINE
 Este ATRĂGĂTOR pentru copii, deoarece atunci când desenează Hărţi
Mentale:
 Sunt CONCENTRAŢI 100%
 Acordă ATENŢIE maxima activităţii
 Se DISTREAZĂ
 ÎNŢELEG de minune
 Îşi REAMINTESC lucrurile foarte uşor
 Sunt capabili să UTILIZEZE şi să APLICE cunoştinţele dobândite
 Este bazat pe Tematici:
 Anul 1 – EuGÂNDESC EuŞTIU ÎmiPASĂ EuINOVEZ
 Anul 2 – MăÎNTREB EuEXPLOREZ
EuARĂTşiPOVESTESC

Vârsta recomandata: 4-6 ani
Anul 1 din Program: 4 Module a cate 8 Ateliere
de 60 min.
Anul al 2-lea din Program: 4 Module a cate 8
Ateliere de 60 min.
Atelierele se ţin săptămânal.

Doriţi să rulaţi Programul în Grădiniţă?
Luaţi legătura cu Carmen Dragomir
Tel: 0744 535 704
E-mail: carmen.Dragomir@mintebrici.ro
www.MinteBrici.ro

Mind Mapping® – Tehnica De Gândire Ideală

Copiii Minte Brici™
utilizeaza Mind Maps™
DEZVOLTĂ GÂNDIREA INTELIGENTĂ
A COPILULUI

Creată de psihologul britanic Tony Buzan, Harta Mentală
este un instrument care activează Gândirea Vizuală şi
Învăţarea, permitând copilului tău să învete mai USOR,
mai RAPID şi mai AMUZANT … toată viaţa.
Combinaţia de cuvinte, culori, imagini, structură şi gândire
asociativă accelerează învăţarea.
Copiii îşi dezvoltă gândirea critică şi creativitatea, utilizând
această tehnică de gandire vizuală şi învăţând noi strategii
de care vor beneficia pe tot parcursul vieţii.

Un Program de
Vacanta
Distractiv şi
Unic pentru
Preşcolari

Fiecare atelier are o tematică şi este îmbogăţit cu diferite
activităţi interactive care implică jocuri, culori, video,
poveşti, post-it-uri, proiecte, autocolante şi alte materiale
educative care angajează fiecare copil în propria sa calatorie
de învăţare.

 Le încurajează gândirea CRITICA şi cea CREATIVA
 Le îmbunătaţeste CONCENTRAREA şi MEMORIA
 Le clarifică gândurile, ceea ce duce la creşterea INCREDERII în SINE

Vârsta recomandata: 4-6 ani
Numar Ateliere: 8
Durată Atelier: 60 minute
Frecventa atelierelor: Luni şi/sau Joi
Nr. participanţi: min. 8 - max. 16
Loc: Grădiniţă / Club preşcolari

 Este ATRĂGĂTOR pentru copii, deoarece atunci când desenează Hărţi
Mentale:
 Sunt CONCENTRAŢI 100%
 Acordă ATENŢIE maxima activităţii
 Se DISTREAZĂ
 ÎNŢELEG de minune
 Îşi REAMINTESC lucrurile foarte uşor
 Sunt capabili să UTILIZEZE şi să APLICE cunoştinţele dobândite

Doriţi să rulaţi Programul în Vacanţă?

 Este bazat pe Tematici:
 1. EuGÂNDESC
 5. MăÎNTREB

Luaţi legătura cu Carmen Dragomir!
Tel: 0744 535 704
E-mail: carmen.dragomir@mintebrici.ro
www.MinteBrici.ro

2. EuŞTIU
6. EuEXPLOREZ

3. ÎmiPASĂ
4. EuINOVEZ
7-8. EuARĂTşiPOVESTESC

Mind Mapping® – Tehnica De Gândire Ideală

Copiii Minte Brici™
utilizeaza Mind Maps™
ACTIVEAZĂ ADEVĂRATUL POTENŢIAL
AL COPILULUI
Un Program
Distractiv şi
Unic pentru
Preşcolari şi
Părinţii lor

Creată de psihologul britanic Tony Buzan, Harta Mentală
este un instrument care activează Gândirea Vizuală şi
Învăţarea, permitând copilului tău să învete mai USOR, mai
RAPID şi mai AMUZANT … toată viaţa.
Combinaţia de cuvinte, culori, imagini, structură şi gândire
asociativă accelerează învăţarea.

Workshop de Întărire a
Relaţiei Părinte - Copil
Părinţii şi Copiii se vor bucura de 2 zile de week-end pline
de culoare, în care îşi vor întări legaturile de familie, vor
învaţa cum să deseneze Hărţi Mentale şi CUM să gândească
împreună.

Vârsta recomandata: 4-6 ani

Copiii îşi dezvoltă gândirea critică şi
creativitatea, utilizând această tehnică
de gândire vizuală şi învăţând noi
strategii de care vor beneficia pe tot
parcursul vieţii.

Numar Ateliere: 2
Durată Atelier: 3 ore
Frecventa atelierelor: Weekend/la Cerere
Nr. participanţi: min. 5 - max. 10 perechi
Parinte-Copil
Loc: Grădiniţă / Club preşcolari / Sala Seminar

Doriţi să rulaţi Programul în Gradiniţă/Club?
Luaţi legătura cu Carmen Dragomir!
Tel: 0744 535 704
E-mail: carmen.dragomir@mintebrici.ro
www.MinteBrici.ro

