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Seminar
VISION
GYM ®

22. – 24. marec 2013

Seminar Vision Gym® / Telovadba za oči, znan tudi pod imenom
LOKACIJA
Osnovna šola Žirovnica
Zabreznica 4, 4274 Žirovnica

Vision Circles® / Vidni krogi, je zemljevid do izpopolnitve
razvojnih spretnosti skozi gibanje, igro in umetnost. Poudarek
je na izboljšanju vida.

OBSEG
24-urni seminar

Seminar bo vodila

(od 8.30 do 17.00)

RENATE
WENNEKES

SEMINAR JE
NAMENJEN
Vsem, ki želijo izboljšati svoje
zaznavne spretnosti:


priznana inštruktorica iz Nemčije,
strokovnjak na področju pedagoške
kineziologije in integracije otroških
refleksov. Predava na različnih koncih
sveta.

zaposlenim v vzgoji in
izobraževanju,



staršem,



zdravstvenim delavcem,



osebam z učnimi težavami,



vsem, ki želijo izboljšati
vid,



vsem zainteresiranim.

JEZIK
Seminar bo v angleščini, za
prevajanje bo poskrbljeno;
gradivo bo v angleščini in
deloma v slovenščini.

PRIJAVE IN
INFORMACIJE
Avevita, Meta Bizjak Eržen s.p.
Na Trati 17
4248 Lesce
tel: 031 341 222
e-mail: avevitaslo@gmail.com
ŠTEVILO MEST JE OMEJENO!
Seminar se šteje za pridobitev
naziva Brain Gym inštruktor na
drugi stopnji Vision Circles 220.

KAJ SO VISION CIRCLES /
VIDNI KROGI?
Vsak vidni krog je naše
osebno področje
zaznavnega zavedanja. So
darovi, ki nam jih ob
rojstvu podari narava. Ko
se prilagajamo navzven
usmerjenemu učenju, se
naše zaznavno zavedanje
postopoma zmanjšuje.
Prevzemanje učnih metod
ljudi okoli nas vse od
rojstva dalje zavira naše
prirojene sposobnosti.
Razvoj otroških refleksov
(tudi zaznavni, čustvi,
telesni in miselni) pri
otroku je močno odvisen
od okolja, ki ga zanj
ustvarjajo odrasli. Vidni
krogi močno povečajo
naše individualno
zaznavno zavedanje.

Skozi gibanje, igro in umetnost nas seminar
VISION GYM oskrbi z načrtom za izpopolnitev
razvojnih spretnosti. Preko dejavnosti, ki
negujejo prožnost zaznavanja, nam ponuja
izboljšanje vida. Vsak od osmih strukturiranih
delov vključuje edinstven zaznavni pogled in
poudarja različne vidno-kinestetične, slušne in
zaznavne spretnosti.
Poleg tega seminar vključuje tudi bežen vpogled
v številne osnovne prirojene otroške reflekse, ki
številnim učencem povzročajo težave.
Seminar je hkrati tudi odlična delavnica za
osebnostni razvoj!
Udeleženci seminarja se naučijo 32 Vision Gym™
gibalnih vaj za hitro in naravno integracijo vidnih,
slušnih in taktilnih sposobnosti.
Vsak od osmih delov vključuje:
 prevzorčenje primarnih zaznavnih
spretnosti,
 vizualizacijo za preboj homeostaze,
 Brain Gym™ za vidno, slušno in kinestetično
zavedanje,
 izkušnjo 34 - ih Vision Gym™ gibalnih vaj
 izkustveno igro.

Društvo Bravo
Gotska 18
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
www.drustvo-bravo.si
drustvo.bravo@guest.arnes.si

AveVita, Meta Bizjak Eržen s.p.
Na Trati 17
4248 Lesce, SLOVENIJA
031 341 222
avevitaslo@gmail.com

PRIJAVNICA ZA SEMINAR VISION GYM® / TELOVADBA ZA OČI
(Vision Circles® / Vidni krogi)
Pogoj za prijavo je opravljen tridnevni osnovni Brain Gym® 101 seminar.
Podpisani/a

_____________________________________________________________________________

stanujoč/a ________________________________________________________________ se prijavljam na
3-dnevni seminar Vision Circles/Vision Gym®, ki bo od 22. do 24. marca 2013 potekal na OŠ Žirovnica in ga
organizirata Avevita in društvo Bravo po ceni 300 EUR (ponovno opravljanje seminarja stane 200 eur) na
osebo.
Ime

organizacije/plačnika

________________________________________________________________,

naslov plačnika ______________________________________________________ (ulica, kraj, poštna št.),
davčna številka plačnika (če je plačnik pravna oseba) __________________________________________,
e-naslov udeleženca*_____________________________________________ in osebni telefon udeleženca*:
_____________________________________ .
*obvezno izpolniti za pošiljanje informacij in obveščanje pred seminarjem

Datum: _______________________

Podpis:___________________________
ŽIG PODJETJA
(če je plačnik pravna oseba)

S podpisom te 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 za
različne izdelke in storitve iz lastne ponudbe. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi organizacije seminarja v primeru
premajhnega števila prijav ali odpovedi inštruktorja. Seminar bo potekal v angleškem jeziku, za prevajanje bo poskrbljeno.
Literatura bo v angleškem jeziku.
Obvezujem se, da bom ob prijavi plačal/a 10% 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 0209 1025 5219 584.

Celotna kotizacija mora biti poravnana do 18. marca 2013, v nasprotnem primeru udeležba na seminarju ni
mogoča. V ceno je vračunan DDV.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov podjetja Avevita, Na Trati 17, 4248 Lesce najkasneje do 23.
februarja 2013.

