Nivell 4:
PRACTICUM INSTRUCTOR BRAIN GYM®
Curs de 32 h
Pre-requisits: haver fet el 3r nivell de la formació Brain Gym®
Comparteix els teus coneixements de Brain Gym® amb totes aquelles
persones que estan interessades en conèixer i aplicar aquesta meravellosa
tècnica.
Aquest curs t’ofereix l’oportunitat de ser Instructor/a i Consultant reconegut/da
de Brain Gym®. Amb ell podràs utilitzar la marca enregistrada de Brain Gym®
Edu-K® i ser membre enregistrat de la Fundació Brain Gym® Edu-K®.

Un Model Co-Creatiu d’Aprenentatge per a viure i crèixer està disenyat per a
aquells que desitgen desenvolupar i ensenyar amb èxit Brain Gym en una
classe o en format de sessions privades. Aquest curs, enregistrat per l’estat de
Califòrnia, ofereix la prospectiva del mestre de Brain Gym, una oportunitat de
practicar i ensenyar la teoria de l’aprenentatge i com s’aplica per a la seva
integració. El curs s’ensenya en tres seccions: la primera està disenyada per
aportar una bona base i comprensió de la teoria i els processos de les
activitats, equilibris i remodelatges de Brain Gym ensenyats al curs de Brain
Gym. La segona cobreix els mètodes i procediments de l’ensenyament efectiu i
la tercera recolza l’eventual futur dels instructors en fer un pla d’acció per a
ensenyar després quan tornin a casa seva.

Pre-requisits: Brain Gym (dues vegades), OBO Organització dels Perfils
Cerebrals, Edu-K en Profunditat, casos d’estudi i 30 hores efectives de cursos
enriquidors.
Programa i panoràmica del Curs Practicum per a Instructors de Brain Gym
1. El poder individual
Objectius Personals i Professionals
Taller Actiu i Dinàmic de Brain Gym®
2. L’Instructor/a Competent
Brain Gym® Preguntes i Respostes
3. El Consultant i Instructor Co-Creatiu
Facilitant el diàleg durant el Brain Gym®
4. El poder de la xarxa de treball
El Professional a la Kinesiologia Educativa
PRACTICUM INSTRUCTOR BRAIN GYM®
Dates: per determinar temporada 2011/2012
Requeriments: Brain Gym (dues vegades), OBO Organització dels Perfils Cerebrals, Edu-K
en Profunditat, casos d’estudi i 30 hores efectives de cursos enriquidors.
Durada: 32 h repartides en 2 caps de setmana.
Horari: per determinar.
Data límit d’inscripció: 1 setmana abans de la data d'inici del mòdul.
Cost de l'itinerari: 550 € ( 200 € per endavant, resta a l’inici del mòdul.)
Responsable del taller: Isabel Compan.

