
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

Descătușează-ți Geniul Învățării
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MEMORIE IMBATABILĂ

SCRIERE CREATIVĂ
pentru Tineri Adulți

STUDIEZ INTELIGENT 
CU HĂRȚI MENTALE

CITIRE RAPIDĂ și
MANAGEMENTUL CUNOȘTINȚELOR

INVĂȚ să ÎNVĂȚ

http://www.mintebrici.ro/


„Programul Descătuşează-ţi Geniul Învăţării este o călătorie în care elevii descoperă arta de
a învăța și de a-şi spori capacitatea și încrederea că pot învăţa repede, uşor şi plăcut.
Folosind tehnici și instrumente de învățare accelerată, ei îşi cresc eficiența în învățare cu
ajutorul Mind Maps™ şi al altor instrumente prietenoase cu creierul. Îşi maximizează
retenția și dezvoltați sistematic memoria pe termen lung.

Programele Minte Brici sunt dedicate dezvoltării abilității elevilor de a GÂNDI şi ÎNVĂŢA în
moduri antrenante, interesante şi plăcute. Am creat programele 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. Le-am creat cu pasiune pentru a
aprinde curiozitatea copiilor şi dorinţa lor naturală de a învăţa, pentru a-i motiva să
gândească şi să acţioneze, dezvoltandu-le astfel abilitatea de a ÎNVĂŢA pe tot parcursul
vieţii ... Usor, Rapid şi Plăcut.

Promisiunea noastră este de a aduce plăcerea și entuziasmul în învățare, pentru a cultiva
tineri care iubesc să înveţe pe tot parcursul vieţii şi ştiu cum să înveţe în mod eficient.
Cursurile sunt bazate pe activități care îi fac pe elevi să se bucure pe parcursul procesului de
învățare. Formăm și încurajăm elevii să devină persoane care învaţă independent, prin
aplicarea tehnicilor de învățare ale lui Tony Buzan, care sunt infuzate în programele
noastre.

Competenţele secolului 21 - gândirea critică, comunicarea, colaborarea și creativitatea sunt
dezvoltate pe parcursul programelor.

Tinerii Minte Brici™ cred în puterea imaginaţiei. Pe parcursul programulor, tinerii sunt
inspiraţi să adore să înveţe şi să depună efort zilnic pentru a-şi atinge potentialul maxim,
astfel pregatindu-se pentru viaţă.”

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

Descătușează-ți Geniul Învățării



INVĂȚ să ÎNVĂȚ
Program Complet de Dezvoltare a Abilitatilor de Invatare si Memorare 

Curs prezentat de Minte Brici – Academia de Studii cu Hărţi Mentale

Obiective Invăţare:
✓ Elevii se familiarizează cu mijloace de 

stimulare a învățării accelerate și
reținerii pe termen lung, pe care le 
exersează pe parcursul duratei
programului. 

✓ Știu cum își dezvoltă mentalitatea de 
învingători și obiceiuri "inteligente", 
care le sustin concentrarea, învățarea și
memoria.

✓ Elevii aplică strategiile și
tehnicile MinteBrici™ Învăț să Învăț pe
toată durata programului, primesc
feedback și își îmbunătățesc 
performanțele academice, in fiecare zi.

Introducere

Minte Brici™ ÎNVĂȚ să ÎNVĂȚ este un Program Complet de Dezvoltare a Abilităților de Învățare și 
Memorare, care:

✓Îmbunătățește performanța academică a elevilor

✓Le arată cum sa învețe mai repede și să rețină mai mult

✓Îi învață tehnicile de gândire, învățare și memorare care se potrivesc felului natural în care creierul
fiecăruia învață.

Face invatarea mai usoara, mai placuta si mai motivanta.

Rezultate

✓Îmbunătățirea Memoriei și a Capacității de Învățare

✓Îmbunătățirea Gândirii Critice și Creative, precum și a Abilității de Studiu

✓Creșterea Încrederii, Eficienței, Concentrării și Atenției

✓Îmbunătățirea Performantei Academice in mai puțin de 30 de zile

Doriţi să vă înscrieți Copilul?
Luaţi legătura cu Carmen Dragomir!

Tel: 0744 535 704
E-mail: carmen.dragomir@mintebrici.ro

www.MinteBrici.ro

Vârsta recomandata: 10-14 ani
Numar Sesiuni: 4
Durată Sesiune: 4 ore
Frecventa Sesiunilor: Weekend
Nr. participanţi: min. 6 - max. 12
Loc: Club / Sala Seminar

Înveți CUM să Înveți și devii 
IMBATABIL la Învătare!

Activităţi Abilităţi Activităţi
Interactive esentiale care stimulează

în viaţă gândirea
√ √ √

mailto:carmen.dragomir@mintebrici.ro?subject=Copii Minte Brici utilizeaza Harti Mentale - Cerere GRADI
http://www.mintebrici.ro/


CITIRE RAPIDĂ și MANAGEMENTUL CUNOȘTINȚELOR
Tineri care Citesc Rapid, Înțeleg Ușor și Rețin mai Mult!

Curs prezentat de Minte Brici – Academia de Studii cu Hărţi Mentale

Obiective Invăţare:
✓ Invata despre CUM citeste creierul

✓ Isi creste viteza de citire cu ajutorul a 5 
tehnici simple

✓ Isi depaseste credintele limitative 
despre citire

✓ Invata cum sa retina mai multa 
informatie in timpul si dupa citire

✓ Invata sa realizeze notite cu harti
mentale

✓ Invata limitele metacunoasterii

✓ Invata sa construiasca pe ceea ce stie
deja pentru a dobandi noi cunostinte

✓ Invata tehnica reviziilor mentale pentru 
a transfera informatia in memoria pe 
termen lung

Introducere

Elevii din ciclul gimnazial sunt bombardați dintr-odată cu foarte multe materiale care trebuie citite, 
comparativ cu nivelul de încărcare cu care erau obișnuiți în ciclul primar. Acest curs îi ajută să-și crească

viteza de citire, în contextul măririi gradului de înțelegere și retenție pe parcursul citirii.

Elevii iși pot dubla cu ușurință timpul în care citesc, înțeleg și rețin, utilizand tehnici simple, îndelung 
testate de Tony Buzan. 

Rezultate

✓Isi creste viteza de citire cu ajutorul a 5 tehnici simple

✓Isi depaseste credintele limitative despre citire

✓Invata cum sa retina mai multa informatie in timpul citirii si dupa citire

✓Invata sa realizeze notite cu harti mentale

✓Invata sa construiasca pe ceea ce stie deja pentru a dobandi noi cunostinte

✓Invata tehnica reviziilor mentale pentru a transfera informatia in memoria pe termen lung

Doriţi să vă înscrieți Copilul?
Luaţi legătura cu Carmen Dragomir!

Tel: 0744 535 704
E-mail: carmen.dragomir@mintebrici.ro

www.MinteBrici.ro

Vârsta recomandata: 10-14 ani
Numar Sesiuni: 2
Durată Sesiuni: 4 ore
Frecventa Sesiunilor: Weekend
Nr. participanţi: min. 8 - max. 16
Loc: Club / Sala Seminar

Citești mai Repede, Înțelegi 
Ușor, Reții mai mult!

Activităţi Abilităţi Activităţi
Interactive esentiale care stimulează

în viaţă gândirea
√ √ √

mailto:carmen.dragomir@mintebrici.ro?subject=Copii Minte Brici utilizeaza Harti Mentale - Cerere GRADI
http://www.mintebrici.ro/


STUDIEZ INTELIGENT cu HĂRŢI MENTALE
Tineri care obţin succesul academic Studiind Inteligent, nu Studiind mai Mult!

Curs prezentat de Minte Brici – Academia de Studii cu Hărţi Mentale

Obiective Invăţare:
✓ Stiluri de Învățare

✓ Cum să-ți stabilești Obiective

✓ Cum să-ți Organizezi Studiul și Temele

✓ Cum Revizuiești materia eficient

✓ Cum reduci anxietatea indusă de teste

✓ Cum „desenezi” lecțiile

✓ Cum citești pentru a înțelege

✓ Cum iei notițe memorabile

✓ Cum îți îmbunătățești memoria

Introducere

Este un curs care ajută elevii să depăşească anxietatea indusă de TOCEALĂ („Oare mai şiu? Dacă mă
blochez ca data trecută? Dacă mă întreabă ceva ce nu era în testele rezolvate? …”) învăţându-i abilitatea 

esenţială de a studia eficace şi de a-şi atinge obiectivele de învăţare dorite.

Sesiunile acoperă o gamă largă de tehnici de predare și învățare, inclusiv tehnica de a asculta, de a vedea, 
de a “juca” și de a se juca!

Jocurile și actvitățile fac ca sesiunile să fie distractive și angajante, în timp ce simulările îi poartă pe elevi în 
situații de studiu prin noile tehnici "de studiu inteligent" pe care le învață.

Înscrieți-vă pentru a vedea cât de ușor este să "studiați inteligent"! 

Rezultate

✓Îşi dezvoltă obiceiul de a studia inteligent

✓Învață cum să citască pentru a întelege şi reţine mai Rapid şi mai Uşor

✓Învață să realizeze notițe cu hărți mentale

✓Învață tehnici de memorarare

✓Învață tehnica studiu cu Mind Maps™ pentru învăța activ și a transfera informația în memoria pe 
termen lung

Doriţi să vă înscrieți Copilul?
Luaţi legătura cu Carmen Dragomir!

Tel: 0744 535 704
E-mail: carmen.dragomir@mintebrici.ro

www.MinteBrici.ro

Vârsta recomandata: 10-14 ani
Numar Sesiuni: 2
Durată Sesiuni: 4 ore
Frecventa Sesiunilor: Weekend
Nr. participanţi: min. 8 - max. 16
Loc: Club / Sala Seminar

Studiezi Inteligent, ai succes 
academic şi timp să respiri !

Activităţi Abilităţi Activităţi
Interactive esentiale care stimulează

în viaţă gândirea
√ √ √

mailto:carmen.dragomir@mintebrici.ro?subject=Copii Minte Brici utilizeaza Harti Mentale - Cerere GRADI
http://www.mintebrici.ro/


MEMORIE IMBATABILĂ
Tineri care-şi îmbunătățesc capacitatea de Reținere și Reamintire pe termen Lung 

Curs prezentat de Minte Brici – Academia de Studii cu Hărţi Mentale

Obiective Invăţare:
✓Tehnici de Memorare

✓ Îmbunătățirea Concentrării

✓Citirea şi Reţinerea

✓ Instrumente de Memorare adecvate 
studiului

✓ Îmbunătăţirea Reamintirii lucrurilor 
învăţate

✓Revizia cu Hărţi Mentale

✓Planul de Îmbunătăţire a Memoriei

Introducere

„Indiferent dacă înveţi sau aplici tehnici de memorare, în tot acest timp, tu iţi utilizezi şi stimulezi puterea 
creativităţii.” - Tony Buzan.

Cursul Memorie Imbatabilă este realizat pentru a oferi elevilor de gimnaziu abilitatea de a-și reaminti în 

mod constant, la momentul potrivit, cunoștințele învățate: în timpul testelor, în timpul conversațiilor (chiar 
și atunci când sunt ascultați de profesor) , în timpul prezentărilor și al scrierii  temelor. Și pentru a crea o 

impresie bună – aceasta fiind una dintre caracteristicile oamenilor de succes. Iar o memorie prodigioasă nu 
au doar oamenii norocoși – oricine poate urma un curs de memorie pentru a-și dezvolta întregul potențial. 

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 rutina memoriei și 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.

Doriţi să vă înscrieți Copilul?
Luaţi legătura cu Carmen Dragomir!

Tel: 0744 535 704
E-mail: carmen.dragomir@mintebrici.ro

www.MinteBrici.ro

Fii Stăpânul Memoriei Tale!

Activităţi Abilităţi Activităţi
Interactive esentiale care stimulează

în viaţă gândirea
√ √ √

Vârsta recomandata: 10-14 ani

Numar Sesiuni: 2
Durată Sesiune: 4 ore
Frecventa Sesiunilor:  Weekend
Nr. participanţi: min. 8 - max. 16
Loc: Club / Sală Seminar

mailto:carmen.dragomir@mintebrici.ro?subject=Copii Minte Brici utilizeaza Harti Mentale - Cerere GRADI
http://www.mintebrici.ro/


SCRIERE CREATIVĂ pentru Tineri Adulți
Tineri care Gândesc mai bine şi Scriu mai bine

Curs prezentat de Minte Brici – Academia de Studii cu Hărţi Mentale

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

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

Doriţi să vă înscrieți Copilul?
Luaţi legătura cu Carmen Dragomir!

Tel: 0744 535 704
E-mail: carmen.dragomir@mintebrici.ro

www.MinteBrici.ro

Vârsta recomandata: 10-14 ani
Numar Sesiuni: 2
Durată Sesiuni: 4 ore
Frecventa Sesiunilor: Weekend
Nr. participanţi: min. 8 - max. 16
Loc: Club / Sala Seminar

Gândeşti mai bine, 
Scrii mai bine!

Activităţi Abilităţi Activităţi
Interactive esentiale care stimulează

în viaţă gândirea
√ √ √

mailto:carmen.dragomir@mintebrici.ro?subject=Copii Minte Brici utilizeaza Harti Mentale - Cerere GRADI
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