ZPRAVODAJ
ČÍSLO 2/2020
Kvalita života všech jedinců může být smysluplně zvýšena využitím zkušeností zprostředkovaného učení a
systematickým používáním nástrojů modifikovatelnosti. (R.Feuerstein)
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==================================================================
SLOVO ÚVODEM
=================================================================
Nedávno jsem zaslechla v rozhovoru dvou lidí poznámku „to bylo na začátku roku, když byl svět
ještě normální“. Určitě vám podobně jako mně naskakují myšlenky typu - Co je to vlastně
normální? Co je měřítkem normálnosti? Byl svět na začátku roku opravdu normální? Z jakého
úhlu pohledu? Atd., atd. Nakonec asi dojdeme k závěru, že když ne „normální“, pak určitě „jiný“.
Třeba se chodilo do školy, lidé docházeli na naše kroužky a terapie, hlásili se na naše kurzy…
Pamatujete:)?
Feuersteinova metoda nás mimo mnohé jiné vede k flexibilitě a kreativitě, a tak jsme si každý s
tím náhle „jiným“ světem snad dokázali zdárně poradit a vytěžili z něj hlavně to pozitivní – prostor
pro zklidnění, zastavení, zamyšlení, čas pro rodinu.
ATC Cogito bylo též nuceno na chvíli ve svých aktivitách polevit, zastavit se. Ale ve výsledku se
vlastně jednalo o veliké nadechnutí pro další činnost, která se zdárně rozběhla hned na konci
května, jakmile byla uvolněna vládní opatření. A tak měly naše trenérky přes celé léto napilno,
protože koronavirus zájem o vzdělávání v metodě FIE nezastavil, a to je moc dobře.
Pevně věřím, že se nám podaří zrealizovat i všechny zbylé kurzy, které jsou ještě do konce roku
naplánovány, a také že se sejdeme na naší tradiční konferenci. Více o plánovaných aktivitách i těch
proběhlých se dočtete uvnitř Zpravodaje.
Přeji všem pevné zdraví a pohodový start do nového (snad už zase „normálního“) školního roku.
Irena Marušincová
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=====================================================================================

NOVINKY
=====================================================================================
Od začátku tohoto roku převzala zodpovědnost za vyřizování objednávek instrumentů paní Irena
Papírníková. Instrumenty se objednávají přes online formulář na našich webových stránkách, popř. můžete
využít emailovou adresu: instrumenty@cogito-centrum.cz. Paní Papírníkové děkujeme za ochotu a
pečlivost, s jakou se své funkce zhostila!
Už od svého vzniku měl náš Zpravodaj sloužit především jako místo pro sdílení zkušeností z praxe. Způsob
komunikace dnešní doby moc vypisování článků nefandí. Navíc, kde na nějaké psaní brát čas, že? Přesto si
vás, všechny odběratele a tudíž snad i čtenáře Zpravodaje, dovoluji opět vyzvat – pište! Sdílené zkušenosti
jsou zdrojem povzbuzení, mnohdy poučení, někdy i pobavení a hlavně posílení vědomí, že v našem úsilí
nejsme sami. Uznejte sami, pouze informační Zpravodaj, jímž je toto číslo, to přece není ono!
Své články a postřehy posílejte prosím emailem na adresu: marusincova@cogito-centrum.cz. Bude pro nás
všechny radostí, když o sobě a své práci budeme vědět! Podaří se nám poskládat ještě do konce tohoto
roku Zpravodaj, kde informace, o tom, co bylo a co bude, budou jen okrajovou záležitostí? Tomu říkám
výzva…:).

==================================================================
IX. (MEZI)NÁRODNÍ KONFERENCE COGITO 2020
==================================================================
Letošní již IX. Konference Cogito proběhne 13. - 14. 11. 2020 v Třebíči.
Vzhledem k nejisté situaci ohledně koronaviru jsme se dohodli s Dr. Rafaelem S. Feuersteinem, který měl
být hlavním hostem letošní konference, že se nezúčastní osobně, ale zašle nám svou zdravici a přednášku
formou videonahrávky. Další program konference připravujeme, těšit se můžete především na čas pro
sdílení zkušeností, navázání nových kontaktů, ale i příspěvky z praxe.
Kdo by měl zájem na konferenci aktivně vystoupit se svým příspěvkem, nechť prosím zašle svou anotaci
do 30. 9. 2020 emailem na adresu: marusincova@cogito-centrum.cz.
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==============================================================================
KURZY VE 2. POLOLETÍ 2020
==============================================================================
Využijte ještě několika volných míst na následujících kurzech nebo na ně upozorněte své známé:):
FIE I – vstupní kurz:
FIE základní I:
FIE základní II:

5. - 16. 10. 2020, Praha
7. - 14. 12. 2020, Praha
24. - 31. 10. 2020, Třebíč

==================================================================
OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLÝMI KURZY
==================================================================

Matematika kognitivním způsobem
Hned prvním kurzem, který jsme po koronavirové krizi zrealizovali, byla novinka v naší nabídce Matematika
kognitivním způsobem. Ve dvou velmi intenzivních a inspirativních dnech jsme si pod vedením trenérek
Venduly Jaškové a Evy Corkery ujasnili význam a úžasnost matematiky, připomněli si principy
Feuersteinova přístupu k výuce a jejich důležitost, odhalili, jak který instrument FIE podporuje rozvoj
kognitivních funkcí nezbytných pro matematiku, a uvědomili si, co vše se musí u dětí rozvinout, aby byly
schopny pochopit, naučit se a využít matematickou operaci sčítání. Účastníci si kromě oprášených či nově
nabytých znalostí odnesli i spoustu inspirace do své praxe. Je nám ovšem všem jasné, že zůstat pouze u
sčítání nelze, takže už netrpělivě očekáváme, kdy trenérky vypíší pokračovací kurz:)!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V průběhu letních měsíců se pak vzdělávali lidé v metodě FIE v Novém Městě nad Metují, v Praze, v
Brně a Českých Budějovicích. S kurzem Zkušenost zprostředkovaného učení jsme zajeli také do
Chebu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Shoresh online
Tradiční letní škola Shoresh Feuersteinova institutu,
původně naplánovaná do Říma, letos proběhla poprvé
v historii v online podobě. Řím je Řím, ale ani online
podoba není marná, člověk aspoň ušetří za cestu a
ubytování a po večerech, pokud neřeší domácí úkoly
někde v online prostoru, může trávit čas s rodinou.
Nevýhodou
je
kromě
několikahodinového
každodenního upoutání k počítači, že ze svých
spolužáků vidíte jen obličej (ale díky za to, že aspoň ten
obličej je vidět), že spolu nemůžete vyrazit v poledne či večer na pizzu, a že se nepotkáváte s dalšími
nadšenci feuersteinisty, jen s tou svou skupinou (která ale byla perfektní!). Bohužel vás nepřišel do té vaší
skupiny ani pozdravit nikdo z vedení Feuersteinova institutu.
Ať tak, či onak, trenérský kurz, který jsem touto cestou absolvovala, pro mě byl nesmírným přínosem a
velmi si vážím toho, že se Feuersteinův institut dokázal k dané situaci tímto způsobem postavit a online
Shores napříč kontinenty a časovými pásmu uskutečnit. Díky tomu se tým trenérek našeho akreditovaného
tréninkového centra rozšiřuje o mou maličkost.
Irena Marušincová
Redakce: Irena Marušincová, Taťána Khýrová
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