Warsztat GIMNASTYKA MÓZGU

®

– poziom I i II

Kurs podstawowy nauczania Kinezjologii Edukacyjnej, która
stanowi prze³omowe osi¹gniêcie w szeroko rozumianej edukacji i
na ca³ym œwiecie uznawana jest za metodê wspieraj ¹c¹ proces
uczenia siê.
Kinezjologia Edukacyjna jest nauk¹ o zwi¹zkach ruchu cia³a
z organizacj¹ funkcjonowaniem mózgu. Wykorzystuje nowoczesn¹
wiedz¹ z neurofizjologii, anatomii, psychoterapii, psychologii
rozwojowej i nowoczesnej pedagogiki.
Za pomoc¹ prostych
æwiczeñ z Gimnastyki Mózgu ® oraz
procedur, których nauczysz siê na tym warsztacie wszystkie
czêœci mózgu zostan¹ w ³¹czone, to znaczy, ¿e Twoja fizjologia
zostanie przygotowana w sposób optymalny na uzyskanie celów,
które sobie postawisz.
Æwiczenia kinezjologiczne:
podnosz¹ energiê cia³a,
efektywnie
przygotowuj¹ do wykorzystania
specyficznych procesów myœlenia i koordynacji ró¿nych
umiejêtnoœci,
skutecznie poprawiaj¹ uczenie, pami êæ, koncentracj ê,
komunikowanie siê, organizacjê czasu, nauki i pracy,
uwalniaj¹ od stresu i pomagaj¹ go opanowaæ
Warsztat Gimnastyki Mózg ® zaplanowany jest tak, aby
uczestnicy odkryli ³atwiejsze i bardziej efektywne sposoby
u¿ywania wszystkich zmys³ów i ruchów ca³ego cia ³a, które s¹
przydatne do nauki i codziennych zadañ.
Kurs pomaga uczestnikom wyzwoliæ siê od nawyków stresu lub
wynagradzania, które zosta³y wbudowane w fizjologi
ê przez
doœwiadczenia z pocz¹tków uczenia siê. Te wczesne do œwiadczenia
mog¹, ale nie musz¹ okazywaæ siê pomyœlne, mimo to daj ¹ wyniki
w po¿¹danym uczeniu si ê. Gdy jako starsze dzieci lub doro œli
przystêpujemy do tego samego typu nowego uczenia siê lub gdy
chodzi o podobne doœwiadczenie, wchodzimy w stres.
Warsztaty Gimnastyka Mózgu ® maj¹ na celu :
aktywizacjê mechanizmów naturalnego rozwoju,
rozwój
i
integracjê procesów motorycznosensorycznych,
integracjê funkcji pó³kul mózgowych,
integracjê funkcji ró³nych poziomów rozwoju mózgu,
integracjê rozwoju ruchowego i osobowoœciowego,
integracjê
sfery
fizycznej,
emocjonalnej,
motywacyjnej, intelektualnej

Badania wykazuj¹, ¿e zarówno dzieci z trudnoœciami w nauce
jak i doroœli w nowej czy te ¿ stresowej sytuacji, wykazuj
¹
silni¹ tendencjê do czêstszego korzystania tylko z jednej
pó³kuli
mózgu.
Sytuacja
ta
uniemo¿liwia cz ³owiekowi
wykorzystanie
wszystkich
potrzebnych
zasobów
i
znacznie
zmniejsza efektywnoœæ myœlenia i dzia ³ania. U¿ycie obu pó ³kul,
jest naturalnym sposobem pracy mózgu, który zosta³ zaburzony w
procesie uczenia siê. Przywrócenie, a czasem nauczenie si ê go
na nowo daje ³atwoœæ uczenia si ê, zapamiêtywania, wchodzenia w
nowe sytuacje, radzenia sobie z lêkiem i stresem.

Wsparcie, jakiego udziela kinezjolog, mo¿e dotyczy æ
ró¿nych poziomów funkcjonowania, np. usprawnienia wzroku,
s³uchu i ruchu; trudnoœci z pisaniem i
czytaniem; braku
koncentracji,
motywacji,
porozumiewaniem
siê; stresu
zwi¹zanego z prac¹ lub jej utrat
¹; zdawania egzaminów;
podejmowania decyzji; a tak¿e g ³êbszych problemów natury
psychologicznej, maj¹cych pod³o¿e w zdarzeniach z przesz³oœci.
Z Gimnastyki Mózgu ® skorzystaj¹ :
Dzieci:
którym æwiczenia umo¿liwi¹ efektywniejsze uczenie
siê, popraw¹ pamiêci i koncentracji,
z
problemami
emocjonalnymi,
nadpobudliwe
psychoruchowo,
z zaburzeniami zachowania (agresja lêk )
specjalnych potrzebach edukacyjnych
M³odzie¿

i doroœli:
którym æwiczenia umo¿liwi¹ osi ¹ganie wyznaczonych
celów, w bardziej harmonijny sposób ni¿ dotychczas
z
ró¿nymi problemami natury somatycznej,
emocjonalnej, psychomotorycznej,
z
trudnoœciami w podejmowaniu decyzji oraz
okreœlania celów ¿yciowych i zawodowych,
poprzez terapiê antystresow¹ (egzaminy, klasówki),
poprzez poprawê funkcjonowania umys³u,
poprzez osobisty rozwój

Proste
æwiczenia,
których
nauczysz
siê w czasie
warsztatów wykorzystasz w ka¿dej ¿yciowej sytuacji, zarówno
osobistej
(klasówka,
egzamin,
wyst¹pienie publiczne,
prezentacja, negocjacje, mediacje), jak i zawodowej ( praca
z osob¹ indywidualn¹, grup¹, szeroko pojêta terapia, pomoc w
uczeniu siê bez wzglêdu na wiek)

Dla nauczycieli s¹ to sprawdzone, znakomite, krótkie
æwiczenia do zastosowania przed lekcj¹ czy podczas przerw
œródlekcyjnych,
które
znacznie
poprawiaj¹ jako œæ pracy
uczniów.
Warsztaty przeznaczone s¹ dla :
nauczycieli, pedagogów, psychologów, rehabilitantów,
osób zawodowo zajmuj¹cych siê terapi¹ i pomaganiem
dla rodziców pragn¹cych wspiera æ i stymulowaæ rozwój
swoich dzieci,
osób zajmuj¹cych siê rozwojem osobistym i zawodowym
Po ukoñczeniu warsztatu Gimnastyka Mózgu®– poziom I i II
( 32 godz.)
Uczestnicy otrzymuj¹ :
Certyfikat
Polskiego
Stowarzyszenia
Kinezjologów
uprawniaj¹cy do pracy z doros³ymi i dzieæmi metod ¹
Gimnastyki Mózgu
Amerykañski
certyfikat
Miêdzynarodowej Fundacji
Kinezjologii Edukacyjnej uprawniaj¹cy do pracy z
doros³ymi i dzieæmi metod¹ Gimnastyki Mózgu za
granic¹
Materia³y szkoleniowe

Prowadz¹cy : Iwona Nowakowska – Skopinstruktor Gimnastyki Mózgu,
instruktor Arte-Kinezjologii,
instruktor Kinezjologii dla
Biznesu,
Z zawodu pedagog, posiada miêdzynarodowe certyfikaty w
zakresie metody Neurolingwistycznego Programowania ( trener
NLP ), coachingu, Psychodramy wg Moreno.
Szkolenia w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej
odby ³a
w Miêdzynarodowym Instytucie Kinezjologii u trenerów z USA,
Rosji, Niemiec m.in., prowadzone przez : Swietlanê Mazgutow ¹,
Renatê Wennekers, Ann Erickson, Carlê Hannaford, Paul ê Olesk¹,
Dona Cambela, Jerzego Teplitza, Sharon Plaskett.
Obecnie pracuje jako doradca i konsultant dla edukacji i
biznesu, prowadz¹c szkolenia, coachingi i terapie.
Zainteresowania: strategie sukcesu ludzi i firm, odkrywanie
w³asnych strategii sukcesu, przywództwo, rozwój osobisty,
osi¹ganie celów i pokonywanie trudnoœci w uczeniu siê.

Na warsztat nale¿y ze sob¹ zabraæ:
wygodne ubranie, wygodne obuwie i du¿¹, co najmniej 1,5
litrow¹ butelkê wody niegazowanej do picia, oraz swoje cele i
pragnienia, otwartoœæ, ciekawoœæ, poczucie humoru.

Program Gimnastyka Mózgu ® – sesja 1
1. Historia Kinezjologii Edukacyjnej i stan obecny w Polsce i
na œwiecie.
2. Fizjologiczne podstawy kursu ( zarys aktywizacji mózgu i
specjalizacji
funkcji, znaczenie naturalnego rozwoju)
3. Zjawisko integracji, wysokiego i niskiego biegu.
4. Kroki naturalnego uczenia siê.
4.1.
Praca z celem, czyli dlaczego jedni osi¹gaj¹ cele a
inni osi¹gaj¹ pora¿ki
4.2.
Æwiczenia Gimnastyki Mózgu® :
stymuluj¹ce pracê du ¿ej i malej motoryki, sprzyjaj ¹
ce
udoskonaleni i integracji po³¹czeñ prawej i lewej
pó³kuli
oraz
ca³oœciowego odbioru materia u na
³
poziomie analizy i uogólnieñ,
rozci¹gaj¹ce miêœnie, likwiduj¹ce napiêcia i stres,
zapewniaj¹ce
intensywnoœæ przebiegu procesów
nerwowych,
sprzyjaj¹ce
pog³êbieniu pozytywnego nastawienia,
wp³ywaj¹ce na emocjonalno-limbiczny uk³ad mózgu,
5. Narzêdzia
Gimnastyki
Mózgu.
Sprawdzenia
i
procedury
równowa¿eñ.
5.1.
Procedura zdejmowania stresu i wyboru pozytywnych
mo¿liwoœci,
5.2.
Reedukacja i wsparcie naturalnych ruchów oczu i
wzrokowych nawyków,
5.3.
Reedukacja i aktywizacja s³uchu,
5.4.
Lateralne przewzorowanie Dennisonowskie,

Program Gimnastyka Mózgu ® – sesja 2
1. Teoretyczne podstawy trójwymiarowego systemu mózgu i
systemu intelekt – cia³o.
2. WskaŸnik miêœniowy. Fizjologiczne podstawy Gimnastyka
Mózgu ® i æwiczenia.
3. Lewa i prawo stronna integracja cia³a. Usprawnianie
procesów
porozumiewania siê, komunikacji ze sob¹, z
innymi.
4. Integracja przednich i œrodkowych obszarów mózgu.
Usprawnianie procesów organizacji siebie w czasie i

przestrzeni. Zarz¹dzanie emocjami. Program
antystresowy.
5. Integracja przednich i tylnych partii mózgu.
Usprawnianie w zakresie lepszego zrozumienia sytuacji,
dzia³añ w³asnych i innych ludzi.
6. Technika trójwymiarowego przewzorowania.
7. Wybrane studia przypadku.
Warsztat Gimnastyka Mózgu – sesja 1 i 2 prowadzony jest metod¹
aktywn¹.
Uczestnicy
pracuj¹ w wi
êkszoœci w parach, ale te¿
indywidualnie i zespo³owo.
Ka¿de æwiczenie interaktywne oraz procedury równowa¿eñ i
reedukacji poprzedzone jest prezentacj¹.

