
       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotizacija: 130 EURm 

»Otroci in malčki naravno izvajajo tisto, kar strokovnjaki s področja zgodnjega razvoja in učenja imenujejo 

razvojna gibanja. Ta gibanja spodbujajo razvoj nevronskih poti v možganih, ki so nujno potrebne za učenje.« 

(C. Koestler, M. Ed) 

 

8-urni praktični seminar zajame poglobljen pogled v osnovne razvojne gibalne 

vzorce s poudarkom na tem, kako 7 gibalnih aktivnosti, gradnikov gibanja, iz 

sistema Movement Based Learning® uporabiti pri otrocih, ki imajo 

najrazličnejše sposobnosti. 

 

  

. 

Gradniki gibanja 
Movement Based Learning: Building Block Activities 

Cecilia Koestler je svoje delo posvetila otrokom s posebnimi potrebami in je 

skupaj z Gail Dennison v knjigi I am the child  opisala konkretne situacije v 

katerih ji je pri teh posebnih otrocih uspelo uporabiti Brain Gym. 

 

Kasneje je razvila 7 enostavnih gibanj in jih je v sklopu UČENJA NA OSNOVI 

GIBANJA (Movement Based Learning) poimenovala GRADNIKI GIBANJA 

(Building Block Activities). Izvajanje gradnikov gibanja prinese hiter in pogosto 

tudi zelo dramatičen napredek  v pozornosti, razumevanju, organizaciji, 

komunikaciji, gibanju ... Več o MBL na movementbasedlearning.com 

Izvajalka 

 Mojca Vilfan 
Licenzirana učiteljica BBA (MBL, 

Inc.), inštruktorica in svetovalka 

Brain Gym, OBO in DDP (Edu-K 

Foundation), prof. razrednega 

pouka in defektologije; mama, 

učiteljica, ind. terapevtka in 

predavateljica 
 

 
 

8-urni seminar je osnovan tako, da 

po njem lahko udeleženci 

samostojno uporabljajo naučene 

aktivnosti. Cecilijin namen je voditi 

odrasle, ki so vpeti v otrokov svet 

k osnovnemu razumevanju 

razvoja gibalnih vzorcev ter 

pristopanja, načrtovanja in 

opazovanja sprememb, ki 

narekujejo nove korake. 

Predznanje ni potrebno.  

Avtorica Cecilia Koestler, M. Ed 
 

 

Seminar je namenjen 

staršem in skrbnikom, 

učiteljem, vzgojiteljem, 

svetovalcem in terapevtom 

na vseh stopnjah, ter vsem 

tistim, ki želijo z gibanjem 

spodbuditi učenje in razvoj.  
Brezje, 14. 11. 2020, 

17.-20.ure 
 

Trajanje: 8 ur 

Kotizacija: 130 EUR 

Rok za prijavo: 6. 11. 2020 

 

Saturn Izobraževanje in svetovanje ● Mojca Vilfan, Brezje 40a, 4243 Brezje ● www.braingym.si ● 041 358 076 ● bg.mojca@gmail.com 

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

 

PRIJAVNICA  
 

Podpisani ………………………………………………………… se prijavljam na seminar 

GRADNIKI GIBANJA, ki ga bo vodila Mojca Vilfan na Brezjah, ___________2020. 

E-NASLOV UDELEŽENCA…………………………………………………………………….……… 

TELEFON UDELEŽENCA …………………………………………………………………………..…. 

Točen naziv in naslov PLAČNIKA (ulica in hišna št., pošta) 

…..…………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………… 

davčna številka …………………………………. 

 

Datum: …………………………  (Žig)  Podpis: …………. 

 Ob izvedbi bomo upoštevali priporočila NIJZ. 

Najhitreje se prijavite z elektronsko prijavnico na www.braingym.si 
 

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 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. . SI56 6100 

0002 3487 151. Celotna kotizacija mora biti poravnana po izdanem računu, pred izvedbo seminarja, v nasprotnem 

primeru udeležba na seminarju ni mogoča. Število prijav je omejeno. Seminar bo izveden ob zadostnem številu prijav. 


