
Šolo bo z De Bonovimi orodji za bolj kovito,
ustvarjalno                , nekonfliktno razmišljanje in delovanje 
izvajala edina licencirana trenerka  De Bonih metod
v Sloveniji, gospa Nastja Mulej.

Termini šole: 
1.       4. 12. (sreda)
2.      17. 12. (torek) 
3.       8. 1. (sreda)
4.      22. 1. (sreda)
5.       5. 2. (sreda)
6.       18. 2. (torek)  
7.       5. 3. (sreda)
8.      19. 3. (sreda)
9.       1. 4. (torek)
10.      15. 4. (torek)
11.      7. 5. (sreda)

od 14.20- 15.50 bo potekala Šola za razmišljanje za odrasle (Šest 
klobukov razmišljanja, Lateralno razmišljanje) 8 cena na
delavnico je 30 EUR, skupaj 240 EUR. 

od 16.00 - 16.55 - Šola za razmišljanje za otroke (CoRT1 )1 1
kupaj 110 EUR.

 ïïïKÇÉÄçåçKëáK
Prijave pošljite na e-pošto: info.zdaj@gmail.com. 
Lokacija bo znana novembra.

Kontakt:
info.zdaj@gmail.com

FB: Zavod Z.D.A.J.
               GSM 031 301 619

.

Želiš ZRASTI 
v kreativnega  podjetnika, podjetnico?

Da lahko zagotovimo prijave v našem lokalnem okolju, prijave zbiramo do   
13.11.2013. Število prijav je omejeno. 

5 tedenska mini akademija K.F.P. za otroke od 8 ...

Kako biti kreativen? Kako biti finančno pismen? Podjeten?
Vabljeni na sodelovalno tekmovanje v igri Firma KIDS! 
(http://www.lisac-lisac.si/)
5 srečanj, 5 tehnik za kreativno razmišljanje, 5 nagrajenih mini podjetnikov!
Prijave na  031 301 619, info.zdaj@gmail.com. Zbor 18.11. ob 9. uri pri 
piceriji Paradajz!

ZA OTROKE OD 8 LET NAPREJ
18.11.2017  od 9. do 12. ure pri  Piceriji Paradajz
25.11.2017 od 9. do 12. ure na Ranču Dravinja
2.12. 2017 od 9. do 12. ure pred Kulturnim domom Slov.Konjice
9.12.2017 od 9. do 12. ure pred Kulturnim domom Slov.Konjice
16.12.2017 od 9. do 12. ure pred Kulturnim domom  Slov.Konjice

Program:
Prvi dve šolski uri s 5 minutnim odmorom: Otroci spoznajo gostujoče pod-
jetje in podjetnika. Otroci razmišljajo o novih idejah v povezavi s podjetjem.
15 minutni odmor za prigrizek....
Drugi dve šolski uri: Igrali bomo igro Firma Kids, kjer se bodo otroci spoznali 
z osnovnimi pojmi; Kaj je to strošek, prihodek, dobiček, …Spoznali bodo, 
kako denar kroži, ...

Zmagovalec posamične delavnice  prejme nagrado!
Prispevek za prigrizek za posamičen dogodek je 1,5 EUR.

Zakaj:
Otroci se bodo družili s podjetniki.
Naučili se bodo kreativnih tehnik za razmišljanje CoRT4. Iskali bodo ideje za 
posameznega podjetnika. Razvijali bodo domišljijo.
Z igro Firma Kids se bodo igrali podjetnike, kjer bodo ugotavljali kako kroži  
denar, kaj je strošek, kaj je dobiček, ...
Zabavali se bomo ob dobrem prigrizku.


