CREŞTEM Elevi care GÂNDESC
E Distractiv sa Inveti cu
Harti Mentale

Ediţia
pentru
ŞCOLARI
Ciclul
Primar

MEMORIE IMBATABILĂ

SCRIERE CREATIVĂ CU
HĂRŢI MENTALE

Vrei să afli mai multe?
 Vorbeşte cu Carmen
www.MinteBrici.ro
0744 535 704
Carmen.Dragomir@MinteBrici.ro

Minte Brici este marcă înregistrată
LearningManager SRL

CREŞTEM Elevi care GÂNDESC
„Programul „CREŞTEM Elevi care GÂNDESC" stimulează curiozitatea şi
entuziasmul copiilor pentru gândire, învaţare, explorare, repovestire şi explicare
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 aduce distracția și entuziasmul în învățare, pentru a
cultiva persoane care iubesc să înveţe pe tot parcursul vieţii şi ştiu cum să înveţe în
mod eficient.
Competenţele secolului 21 - gândirea critică, comunicarea, colaborarea și
creativitatea sunt dezvoltate pe parcursul programelor.

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

Elevii Minte Brici™ cred în puterea imaginaţiei. Pe parcursul programulor, copiii
sunt inspiraţi să adore să înveţe şi să depună efort zilnic pentru a-şi atinge
potentialul maxim, astfel pregatindu-se pentru viaţă.”
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E DISTRACTIV SĂ ÎNVEŢI CU HĂRŢI MENTALE

Băieţi şi Fete care-şi dezvoltă Gândirea Vizuală, Învătarea Rapidă şi Reţinerea pe Termen Lung
Curs prezentat de
Minte Brici – Academia de Studii cu Hărţi Mentale
WORKSHOP

Introducere

Cum Pun Hărţile Mentale să
lucreze pentru mine?

Creată de psihologul britanic Tony Buzan, Harta Mentală (Mind Map™) activează Gândirea
Vizuală şi Învăţarea, permitând copilului tău să învete mai USOR, mai RAPID şi mai
AMUZANT … toată viaţa.
Harta Mentală stimulează toată gama de abilităţi corticale: cuvinte, culori, imagini, numere,
logică, ritm şi spaţialitate într-o singură şi unică tehnică super puternică.

Forţa Hărţilor Mentale este descătuşată atunci când sunt realizate conform regulilor stabilite
de Tony Buzan, părintele lor. Realizate corect, îţi dau libertatea de a explora expansiunea
infinită a creierului tău.

Rezultate
Ştie cum funcţionează creierul său şi este convins să-l utilizeze corect.
Workshop de descoperire a
fundamentelor Mind Mapping™:
 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
 Le încurajează gândirea CRITICA şi cea
CREATIVA

Gândeşte Asociativ.
Învată bazele Mind Mapping™.
Ia notiţe după gândurile proprii şi ale altora, utilizând Mind Mapping™.

Vârsta recomandata: 8-10 ani
Numar Ateliere: 4
Durată Atelier: 60 minute
Frecventa Atelierelor: Săptămânală / la cerere
Nr. participanţi: min. 12 - max. 16
Loc: Afterschool / Club / Şcoală Particulară sau Altfel

 Le îmbunătaţeste CONCENTRAREA şi
MEMORIA
 Le clarifică gândurile, ceea ce duce la
creşterea INCREDERII în SINE

√

Activităţi
Interactive

√

Abilităţi
esentiale
în viaţă

√

Activităţi
care stimulează
gândirea

Doriţi să rulaţi Workshop-ul?
Luaţi legătura cu Carmen Dragomir!
Tel: 0744 535 704
E-mail: carmen.dragomir@mintebrici.ro
www.MinteBrici.ro

E DISTRACTIV SĂ ÎNVEŢI CU HĂRŢI MENTALE

Băieţi şi Fete care-şi dezvoltă Gândirea Vizuală, Învătarea Rapidă şi Reţinerea pe Termen Lung
Curs prezentat de Minte Brici – Academia de Studii cu Hărţi Mentale
WORKSHOP

Introducere

Cum Învăţ Rapid şi Uşor cu Hărţi
Mentale?

Creată de psihologul britanic Tony Buzan, Harta Mentală (Mind Map™) activează Gândirea Vizuală şi
Învăţarea, permitând copilului tău să învete mai USOR, mai RAPID şi mai AMUZANT … toată viaţa.
Harta Mentală stimulează toată gama de abilităţi corticale: cuvinte, culori, imagini, numere, logică, ritm şi
spaţialitate într-o singură şi unică tehnică super puternică.
Un copil care învaţă uşor este capabil să colecteze informaţiile, să observe relaţii, să aplice ceea ce ştie
deja, să analizeze, să sintetizeze şi să interconecteze diferite aspecte. Workshop-ul „Cum Învăţ Rapid şi
Uşor cu Hărţi Mentale” dezvoltă abilitatea copiilor de a organiza date şi informaţii fragmentate, print-un
proces de învăţate activă.

Rezultate
Apreciază beneficiile învăţării multisenzoriale.
Gândeşte Asociativ.
Desenează corect o Hartă Mentală, conform regulilor de Mind Mapping™.
Utilizează Hărţi Mentale pentru a-şi organiza eficient învăţarea şi gândirea

Workshop de utilizare a tehnicii
Mind Mapping™ în învăţare:
 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
 Le încurajează gândirea CRITICA şi cea
CREATIVA

Evaluează şi îşi reaminteşte eficient date şi informaţii
Este capabil să răspundă la întrebări cu ajutorul Mind Maps™.

Vârsta recomandata: 8-10 ani
Numar Ateliere: 6
Durată Atelier: 60 minute
Frecventa Atelierelor: Săptămânală / la cerere
Nr. participanţi: min. 12 - max. 16
Loc: Afterschool / Club / Şcoală Particulară sau Altfel

 Le îmbunătaţeste CONCENTRAREA şi
MEMORIA
 Le clarifică gândurile, ceea ce duce la
creşterea INCREDERII în SINE

√

Activităţi
Interactive

√

Abilităţi
esentiale
în viaţă

√

Activităţi
care stimulează
gândirea

Doriţi să rulaţi Workshop-ul?
Luaţi legătura cu Carmen Dragomir!
Tel: 0744 535 704
E-mail: carmen.dragomir@mintebrici.ro
www.MinteBrici.ro

E DISTRACTIV SĂ ÎNVEŢI CU HĂRŢI MENTALE

Băieţi şi Fete care-şi dezvoltă Gândirea Vizuală, Învătarea Rapidă şi Reţinerea pe Termen Lung
Curs prezentat de Minte Brici – Academia de Studii cu Hărţi Mentale
WORKSHOP
Înţeleg şi Explic

Introducere
Creată de psihologul britanic Tony Buzan, Harta Mentală (Mind Map™) activează Gândirea Vizuală şi
Învăţarea, permitând copilului tău să învete mai USOR, mai RAPID şi mai AMUZANT … toată viaţa.
Harta Mentală stimulează toată gama de abilităţi corticale: cuvinte, culori, imagini, numere, logică, ritm şi
spaţialitate într-o singură şi unică tehnică super puternică.
Repovestirea este o experienţă transformaţională care motivează şi dă forţă copiilor să facă propriile lor
descoperiri. Cu ajutorul abordării tehnicii de Mind Mapping™ si a teoriei Inteligentei Multiple în învăţare
şi instruire, copii folosesc instrumente prietenoase cu creierul pentru a-şi îmbunatăţi capacitatea de
înţelegere şi explicare.

Rezultate
Creşte increderea în sine a copilului, ceea ce duce la auto-motivare.
Îmbunătăţeşte şi încurajează exprimarea liberă şi creativitatea.
Promovează gândirea critică şi inovativă.
Workshop de utilizare a Hărţilor
Mentale şi Inteligenţei Multiple în
învăţare şi comunicare:
 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
 Le încurajează gândirea CRITICA şi cea
CREATIVA
 Le îmbunătaţeste CONCENTRAREA şi
MEMORIA
 Le clarifică gândurile, ceea ce duce la
creşterea INCREDERII în SINE
 Le arată cum Învăţând pe altul, Înveţi cu
adevărat!

Utilizează Hărţi Mentale pentru a-şi organiza eficient învăţarea cu sens (înţelegerea) si prezentarea
explicaţiei
Încurajează învăţarea colaborativă prin dezvoltarea capacităţii de contributor activ
Echipează copii cu abilităţi de comunicare verbală

Vârsta recomandata: 8-10 ani
Numar Ateliere: 8
Durată Atelier: 60 minute
Frecventa Atelierelor: Săptămânală / la cerere
Nr. participanţi: min. 12 - max. 16
Loc: Afterschool / Club / Şcoală Particulară sau Altfel

√

Activităţi
Interactive

√

Abilităţi
esentiale
în viaţă

√

Activităţi
care stimulează
gândirea

Doriţi să rulaţi Workshop-ul?
Luaţi legătura cu Carmen Dragomir!
Tel: 0744 535 704
E-mail: carmen.dragomir@mintebrici.ro
www.MinteBrici.ro

Mind Mapping® – Tehnica De Gândire Ideală

E Distractiv sa Inveti cu
Harti Mentale
ACTIVEAZĂ ADEVĂRATUL POTENŢIAL
AL 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.

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, CUM să înveţe mai
uşor cu ajutorul lor şi CUM să gândească împreună.

Vârsta recomandata: 6-10 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: Afterschool / Club / Şcoală Particulară sau
Altfel / Sală Seminar

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

MEMORIE IMBATABILĂ

Băieţi şi Fete care-şi dezvoltă Memoria de Lucru şi Reţinerea pe Termen Lung
Curs prezentat de Minte Brici – Academia de Studii cu Hărţi Mentale
Fii Stăpânul Memoriei Tale!

Introducere
„Indiferent dacă înveţi sau aplici tehnici de memorare, în tot acest timp, tu iţi utilizezi şi stimulezi puterea
creativităţii.” - Tony Buzan.
În ultimul timp, elevilor a început să nu li se mai ceară să regurgiteze informaţii atunci când sunt evaluaţi.
Asta nu înseamnă că a dispărut necesitatea de a-şi îmbunătăţi memoria de lucru, atât de necesară la
şcoală şi în activităţile zilnice. Acest curs utilizează metode prietenoase cu creierul pentru antrenarea
memoriei de lucru şi a retenţiei pe termen lung.

Rezultate
Ştie cum achiziţionează creierul informaţiile şi cum şi le reaminteşte
Înţelege ritmul memoriei şi prin ce căi îşi poate creşte volumul lucrurilor învăţate şi reţinute
Îşi îmbunătăţeşte capacitatea de concentrare
Ştie cum să codeze şi să decodeze informaţia într-un mod simplu şi prietenos pentru creier, prin
utilizarea tehnicilor de memorare adecvate.

Vârsta recomandata: 8-10 ani
Obiective Invăţare:
 Tehnici de Memorare
 Citirea şi Reţinerea
 Instrumente de Memorare adecvate
studiului

Numar Ateliere: 8
Durată Atelier: 60 minute
Frecventa Atelierelor: Săptămânală / la cerere
Nr. participanţi: min. 12 - max. 16
Loc: Afterschool / Club / Şcoală Particulară sau Altfel

 Îmbunătăţirea Reamintirii lucrurilor
învăţate
 Revizia cu Hărţi Mentale
 Planul de Îmbunătăţire a Memoriei

√

Activităţi
Interactive

√

Abilităţi
esentiale
în viaţă

√

Activităţi
care stimulează
gândirea

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

SCRIERE CREATIVĂ CU HĂRŢI MENTALE

Băieţi şi Fete care Gândesc mai bine şi Scriu mai bine
Curs prezentat de Minte Brici – Academia de Studii cu Hărţi Mentale
Gândeşti mai bine,
Scrii mai bine!

Introducere
Scrierea oferă elevilor multe beneficii, dar abilitatea de a explora lumi noi este, fără îndoială, una dintre
cele mai importante. Fie că scriu ficţiune, fie că au în vedere un subiect de reflecție personală, scrierea
îmbunătățește gândirea critică și încurajează imaginația.
Când elevii scriu în mod regulat, capătă mai multă încredere în activitatea lor şcolară și în propriile idei.
Scrierea Creativă este o modalitate excelentă prin care elevii îşi văd propria forţă, atât în interiorul, cât și
în afara sălii de clasă. În plus, încurajând copii să gândească imaginativ și, în același timp, permiţându-le
să-și exerseze abilitățile de scriere, apar multe rezultate pozitive, cum ar fi: sporirea stimei și încrederii în
sine, precum și o înțelegere mai profundă a propriei persoane și a competențelor sale.

Rezultate
Ştie cum să utilizeze Harta Mentală în generarea ideilor şi organizarea scrierilor creative
Înţelege cum să trezească interesul cititorului începând cu Titlul
Ştie să scrie cursiv, emoţionant, antrenant
Foloseşte un checklist pentru a scrie povestiri interesante

Vârsta recomandata: 9-10 ani
Obiective Invăţare:
 Gândesc şi Creez cu Hărţi Mentale
 Îmi planific şi organizez povestirile cu
Hărţi Mentale
 Tehnici pentru o Introducere grozavă
 Strategii pentru crearea unor detalii
incitante
 Inceperea frazelor şi variaţia
 Paragrafe si tranziţii care emoţionează
 Cai de realizare a unui Final grandios
 Checklist scriere creativă

Numar Ateliere: 8
Durată Atelier: 60 minute
Frecventa Atelierelor: Săptămânală / la cerere
Nr. participanţi: min. 12 - max. 16
Loc: Afterschool / Club / Şcoală Particulară sau Altfel

√

Activităţi
Interactive

√

Abilităţi
esentiale
în viaţă

√

Activităţi
care stimulează
gândirea

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

