
prědstavení realizátora seminárě a lektora, organizace prub̊eȟu seminárě

vymezení základní terminologie, 

identifikace pr ̌ícǐn, proc ̌mozek nefunguje, jak by fungovat mohl nebo meľ

pr ̌ínos tréninku pameťi pro praxi

prědstavení metod a technik tréninku kognitivních funkcí

typologie pameťi a dalších kognitivních funkcí

diskuse, zhodnocení a námeťy pro další spolupráci 

 PROGRAM SEMINÁRĚ

Úvod 

Teoretický blok

Praktické ukázky cvicění v jednotlivých kognitivních oblastech 

Záveř seminárě 

 POZVÁNKA NA SEMINÁR ̌NA TÉMA

21. zárí̌ 2021

Posilování pameťǒvých a poznávacích
funkcí pro lepší firemní kondici 

K úcǎsti na seminár ̌i se lze pr ̌ihlásit prostrědnictvím vyplneňí online prǐhlášky  a uhrazením úcǎstnického poplatku ve výši 400 Kc,̌

a to nejpozdeǰi do 14. zár ̌í 2021.  Pr ̌ihlášeným úcǎstníkum̊ bude zaslána k proplacení faktura.  Kapacita seminárě je omezena. 

S prí̌padnými dotazy nás prosím kontaktujte na e-mail: v.beck@menssana.cz nebo tel. 604 329 012. 

v 10:00 hod. budova Krajské hospodáršké komory, 
ul. Výstavní 2224/8, Ostrava – Mariánské Hory – školící místnost (prí̌zemí)

Seminár ̌pro Vás prǐpravilo Centrum trénování pameťi spolecňosti MENS SANA, z.ú. 

ve spolupráci s Krajskou hospodárškou komorou Moravskoslezského kraje

Pomuž̊eme Vám zlepšit si pameť ̌tréninkem, ukážeme Vám ruz̊né pameťǒvé

techniky a naucí̌me Vás, jak si zapamatovat údaje a data, která denně

potrěbujete a nevyplácí se je zapomínat.

Ukážeme Vám, jak si zapamatovat telefonní cí̌sla Vašich obchodních partneru.̊

Poradíme Vám, jak se neztratit v záplave ̌jmen a oblicěju,̊ se kterými jednáte.

Dozvíte se tipy, jak si zlepšit svou pameť,̌ aby Vaše jednání byla cǎsove ̌efektivní.

Seznámíme Vás s technikami pro rozvoj prostorové prědstavivosti, logického

uvažování cǐ koncentrace.

Relativne ̌krátký cǎs strávený s námi Vám umožní prodloužit schopnost Vaší

koncentrace a tím zvýšit Vaši výkonnost ve firme.̌

 CO VÁM ÚČAST NA SEMINÁRǏ PRǏNESE?

S NÁMI BUDETE MÍT PAMEŤ ̌V KONDICI A ZVÝŠÍTE TAK KONDICI VAŠÍ FIRMY!!!

dlouhodobe ̌pracuje v oblasti kognitivní rehabilitace

je vedoucím Centra trénování pameťi spolecňosti MENS SANA, z.ú.

pus̊obí jako lektor Pameťǒvé akademie spolecňosti BOTUMY s.r.o.

je akreditovaným trenérem pameťi

absolvoval školení pameťǒvého atleta Jakuba Poka

LEKTOR MGR. ANTONÍN LIŠKA 

 VYPLNIT ONLINE PRǏHLÁŠKU

Seminár ̌se koná za financňí podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeniDXGiQfSZ20ux_kgtaDDp2YJwenez7PsVaf1pH7cuzlX2w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeniDXGiQfSZ20ux_kgtaDDp2YJwenez7PsVaf1pH7cuzlX2w/viewform?usp=sf_link

