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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

Začal  nový  rok,  do  kterého  vstupujeme  tak  trochu  nejistě,  možná  s  větším
respektem, než tomu bylo v letech uplynulých.  Proč? Protože rok 2020 nám
připomněl naši křehkost, zranitelnost, otřásl našimi jistotami, na druhou stranu
nás ale také přinutil trochu přibrzdit, možná přehodnotit své priority a určitě nás
mnohému naučil.

Co  jsme se  tedy v  Cogitu  naučili?  Umíme zorganizovat  online  konferenci  i
kurzy.  Ne  že  bychom dávali  této  formě přednost,  ale  bude-li  to  opět  nutné,
máme technologie, které nám umožní v naší činnosti pokračovat dále a můžeme
se  pochlubit,  že  s  těmito  technologiemi  umíme  (dá  se  říci,  že  suverénně)
pracovat.

Na  začátku  nového  roku  stojíme  s  bohatou  nabídkou  vzdělávacích  akcí  pro
pedagogické i  nepedagogické pracovníky a s neochvějnou nadějí,  že v tomto
roce už nebudeme nuceni kurzy rušit,  ale naopak třeba ještě nějaké přidáme.
Celou nabídku samozřejmě najdete  na dalších  stránkách Zpravodaje  i  našem
webu. Kromě toho si ve Zpravodaji přečtěte postřehy z poslední konference a
zkušenosti z praxe našich zprostředkovatelů.

Přejeme všem svým příznivcům pevné zdraví a úspěšný rok 2021.

Irena Marušincová
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OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ

14.  11.  2020 se nám i  navzdory nepříznivé epidemiologické situaci  podařilo
uskutečnit  IX.  mezinárodní  konferenci  Cogito.  Vzhledem k okolnostem jsme
byli nuceni sejít se online, což sice zapříčinilo, že jsme byli ochuzeni o společné
chvíle o přestávkách, kdy obyčejně dochází k cenným výměnám zkušeností a
kontaktů,  ale  i  přesto  bylo  naše  tradiční  listopadové  setkání  hodnoceno
účastníky velice kladně a věříme, že každý odcházel obohacen i povzbuzen.

Jako hlavní mluvčí pro
nás  promluvil  prof.
Raffael  S.  Feuerstein,
který  přiblížil
problematiku autismu a
využití  Feuersteinovy
metody  při  práci  s
jedinci  s  touto
poruchou.  Dobrou
zprávou je,  že  Mgr.  et

Mgr. Vendula Jašková, Ph.D., která se v loňském roce zúčastnila semináře na
téma FIE a autismus přímo ve Feuersteinově institutu v Izraeli chystá na dané
téma seminář pro pedagogické pracovníky i rodiče.

Po  přednášce  nás  Mgr.  et  Mgr.  Vendula  Jašková,  Ph.D.  seznámila  se  svým
výzkumem na téma „Feuersteinova metoda jako možnost podpůrného opatření v
inkluzivní škole“, který uskutečnila v rámci svého doktorandského studia.

Poté následoval Inspirační seminář, jehož cílem bylo tak trochu nahradit právě
ty chybějící přestávky a dát účastníkům prostor sdílet své zkušenosti s metodou
FIE, popř. se zeptat na témata s metodou spojená. Zaznělo tak několik velice
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zajímavých a přínosných příspěvků, nicméně čas byl  příliš  krátký na to, aby
mohli promluvit všichni. V další části Zpravodaje (Postřehy z praxe) si můžete
přečíst jeden z příspěvků, který na konferenci zazněl, a k němu přidáváme dva
další, na které se nedostalo. 

Odpolední  část  konference  byla  věnována  CPD
semináři na téma Kognitivní funkce.

Reakce na konferenci:

Děkuji za příjemnou a podnětnou konferenci

Mnohokrát děkujeme za organizaci i náplň konference
v této nelehké době.  Vážíme si  profesního i  osobního
nasazení všech organizátorů této akce.

Díky za zorganizování v této nelehké době. 

 Perfektně jste se popraly s technikou, vysíláním cizojazyčného vstupu i
překládáním, každý měl prostor k vyjádření, nic se nesekalo.

 Pokud měla konference splnit cíl - sejděme se a sdílejme, co se nám daří, 
tak splnila. Věřím, že pro lidi, kteří jsou takto propojeni měla velký 
význam.

 Jako čerstvý absolvent FIE 1 jsem si nicméně od mezinárodní konferEnce 
slibovala i informační přínos. Zde je to slabší: V podstatě si odnáším info 
o disertační práci p. Jaškové (moc ráda si ji přečtu), že existuje odborná 
kniha v aj o autistech a metodě…

4



Dovoluji si Vám touto cestou poděkovat za tvůrčí a inspirativní obsah 
konference:-):-D;-) .Přeji Vám hodně zdaru v další práci. 

Já  Vám  moc  děkuji  za  možnost  seznámení  se  s  touto  metodou.  Pracuji  ve
speciální  MŠ  a  určitě  bych  chtěla  absolvovat  školení  a  tuto  metodu  začít
využívat.  Pro zatím jsem si  objednala nějaké  knihy  a budu se  těšit  na další
setkání. 

Tiež  veľmi  pekne  ďakujem  za  konferenciu  a  CPD  seminár.  Vážim  si  všetko
poznanie, ktoré nám sprostredkovávate a prehlbujete nás v ňom. 

Bylo to příjemné, inspirativní.:) 

Děkuji  za  skvělou  organizaci  konference.  Načerpal  jsem  hodně  podnětů  a
inspirace. A také mě potěšilo setkání se všemi, i když jen on-line. 

Ještě jenou bych chtěla všem poděkovat za krásné a pro mne velmi inspirativní
setkání a sdílení. 

Ďakujem krásne za všetko. Boli ste pre mňa veľkým obohatením, ktoré budem
môcť opäť posúvať ďalej.

V roce 2021 proběhne jubilejní X. mezinárodní konference, a to opět v listopadu. O
přesném termínu, místě konání i programu budeme včas informovat.
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BLAHOPŘÁNÍ

V  prosinci  2020  naše  dlouholetá  trenérka
Vendula  Jašková  obhájila  na  Masarykově
univerzitě  svou  dizertační  práci  na  téma
„Feuersteinova  metoda  jako  možnost
podpůrného  opatření  v  inkluzivní  škole“  a
získala  tak  titul  Ph.D.  Gratulujeme  k
úspěšnému  zakončení  studia  a  přejeme  (si),
aby  tě,  Vendulo,  neopouštěla  tvá  nezměrná
energie  a  dál  jsi  stejně  úspěšně  jako  dosud
pracovala jak s dětmi tak dospělými. Díky za
veškerou tvou dosavadní  i  budoucí  práci  pro
Cogito:).
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POSTŘEHY Z PRAXE, KTERÉ (NE)ZAZNĚLY 

NA KONFERENCI

Ládík

Chtěla jsem jen o sobě říci, že s metodou jsem se setkala poprvé v
letech 2012, 2013 prostřednictvím náchodské poradny. Vyslala mne
škola, aby si mohla udělat čárku a mě řekli, že mám toho "Ládíka" a
mohlo by se mi to hodit. Postupně jsem absolvovala FIE Standart 1,2
a FIE Basic 1,2 a později Deficity dílčích fcí - vše pod vedením paní
docentky Věry Pokorné.

Ládík  je  můj  dnes  téměř  13ti  letý  syn  (ještě  mám téměř  15ti  letá
dvojčata  Adélu  a  Vojtu),  který  ve  třech  letech  onemocněl  těžkou
epilepsií (až 40 záchvatů denně), má za sebou neúspěšnou kortikoidní
léčbu  a  úspěšnou  léčbu  ketogenní  dietou  (nyní  kompenzován,  bez
viditelných záchvatů, eeg ještě něco ukazuje, s jedním lékem - míval
4kombinaci).  Ládík se  po stabilizaci  cca kolem 4.  roku učil  znovu
mluvit, chodit, samostatně jíst,  oblékat se ( to všechno uměl ve 2,5
letech).  Během  léčby  jsem  si  prošla  strachem,  zda  bude  žít,  zda
nebude  postižený,  zda  zvládne  jít  do  školy...V  5ti  letech  (r.2014),
neuměl napočítat do 2. Absolvovali jsme dynamické vyšetření u paní
docentky  Pokorné  a  začali  pracovat  na  instrumentech  (Uspořádání
bodů, Od jednotky ke skupině, Naučte se klást otázky...).  Pracovali
jsme denně, paní docentka mi řekla, ať se připravím, že se do 9. třídy
nadřu, ale že to postupně půjde. Láďa sice nastoupil do první třídy s
odkladem, ale většinu deficitů jsme dokázali odstranit. Dnes studuje v
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primě na gymnáziu. Stále to je někdy dřina, ale mám pocit, že to už
spíš  souvisí  s  náturou  (manžel  a  oba  synové  mají  chování  přes
kopírák).

Co se mé praxe týká, učila jsem 15 let na 2. stupni velké základní
školy M, Aj, Nj, kde jsem po absolvování FIE vedla 3členné skupinky
žáků  druhého  stupně  v  rámci  "nápravy".  V červnu  jsem dokončila
studium učitelství  1.  stupně  a  3.  rokem nyní  pracuji  na  malotřídní
škole, kde se snažím FIE aplikovat do výuky (dle slov Péti Dočkalové,
se kterou spolupracujeme a jsem s ní ve stálém kontaktu, se to snad
daří). Skupinky zatím nevedu, ale rády bych se k tomu vrátila.

O co jsem se ale chtěla hlavně podělit a co zaznělo několikrát i během
dnešní  konference  je  ta  myšlenka  víry.  Nejen  víry  mne  jako
zprostředkovatele,  nejen  víry  žáka  ve  smysl  toho  proč  se  učí,  ale
hlavně rodiče. V praxi bylo na dětech hodně vidět, když rodiče věřili
tomu, že hodina FIE pomůže a nebo, když tam posílali děti jen proto,
že to poradna napsala.

Moc fandím školám jako Otevřmysl, kde si jsou podporou rodičů jistí,
rodiče si je vybrali. Já dost narážím na to, že k nám děti chodí prostě
proto,  aby  nemuseli  dojíždět  a  rodičům jde  jen  o  splnění  základní
docházky.  Ale  pevně  věřím,  že  se  to  časem změní.  Sílu  mi  dávají
právě Vaše zkušenosti, že to jde.

Věra Kopecká, Jaroměř
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Jakub

Zhruba  před  rokem  a  půl  mě  oslovila  jedna  rodina,  zda  bych
nepracovala  s  jejich  dnes  14ti  letým  synem,  který  má  Williamsův
syndrom. Byla to pro mě od začátku veliká výzva, protože klienta s
Williamsovým syndromem jsem ve své praxi dosud neměla. Při našem
prvním setkání  jsem si  Kubu „otestovala“  pomocí  metody  Brigitte
Sindelar  zaměřené  na  prozkoumání  vyzrálosti  jednotlivých  dílčích
funkcí  (prostorová  orientace,  zrakové  vnímání,  sluchové  vnímání,
intermodální vztahy a vnímání časového sledu). Z testu vyšlo najevo,
že  Kuba  potřebuje  posílit  oblast  prostorové  orientace,  zrakové
diferenciace a sluchového vnímání, které jde v Kubově případě ruku v
ruce  se  zhoršenou  schopností  vyjadřování.  S  maminkou  jsme  se
dohodly,  že  prostorovou  orientaci  budou  procvičovat  doma  podle
metody Brigitte Sindelar a při našich společných lekcích se zaměříme
na  zrakovou  diferenciaci  tvarů.  Sluchové  vnímání  si  prozatím
navzájem tříbíme v rámci našich rozhovorů nad pracovními listy:).

Pro  naši  společnou  práci  jsem  zvolila  Feuersteinův  instrument
Analytické  vnímání.
Vzpomínám  na  naše
první  setkání,  kdy
Kubova pozornost po 10
–  15  minutách
ochabovala,  Kuba  více
než okatě zíval a práce
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nám šla velice pomalu. Často jsem si nebyla jistá, zda rozumí, co po
něm  chci,  zda  správné  splnění  úkolu  je  opravdu  výsledkem  jeho
přemýšlení  či  je  to  náhoda  nebo  přemíra  mého  zprostředkovávání.
Nyní zhruba po roce a půl už vím naprosto jistě,  že výkony, které
Kuba při práci podává, jsou výsledkem jeho přemýšlení. Během doby
se prodloužila doba jeho soustředění, nyní už vydrží půl někdy i tři
čtvrtě hodiny bez svých „úniků“. Dokáže zaměřit pozornost, dokáže
vyhodnotit  svou  práci,  zda  odpovídá  zadání  úkolu  či  nikoliv,  je
ochoten  nedostatky  opravit,  omezila  se  zbrklost.  Několikrát  už  mě
překvapil vlastním přemostěním, kdy sám od sebe vymyslel, co mu
úkol  připomíná,  podařilo  se  mu najít  analogie  z  oblastí,  které  zná.
Přemosťování je totiž na práci s metodou podle mého to nejkrásnější,
ale zároveň nejnáročnější. Dlouhou dobu jsem za Kubu přemosťovala
já, nyní už je ale mým dobrým parťákem.

Do  naší  společné  práce  jsem  zařazovala  i
instrument Naučte se klást otázky, porozumíte
tomu, co čtete a zkoušíme společně i počítat.

V tomto školním roce jsem se rozhodla, že práci
na Analytickém vnímání na čas přerušíme a
zkusíme pracovat s instrumentem Uspořádání
bodů. První hodina po prázdninové pauze mě
nadchla. Kubík přišel velice dobře naladěný,
plný zážitků z prázdnin, které mi nadšeně
sděloval. Poté jsme popřemýšleli nad titulní
stránkou instrumentu – Co jsou to body? Co je
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uspořádání? Co vše můžeme uspořádat?  Určitě se k tomuto tématu
budeme  ještě  vracet,  protože  jsme  ho  ani  zdaleka  nevyčerpali,  ale
chtěla jsem Kubu i nechat „ochutnat“ pár prvních úkolů. Šlo mu to
skvěle.  Ocenila jsem především jeho trpělivost,  preciznost a ochotu
promýšlet  jednotlivé  kroky  nejprve  v  hlavě  a  teprve  poté  kreslit
tužkou.  Doufám,  že  i  následující  hodiny  se  ponesou  v  této  skvělé
pracovní atmosféře:).

Kuba  stále  potřebuje  při  práci  velkou  podporu,  potřebuje
zprostředkovávat, jak se do úkolu pustit, co je cílem, jak na to jít. Ale
právě o tom všem Feuersteinova metoda je. Zpočátku bylo pro Kubu
složité na mé otázky odpovídat, postupem doby to ale dokáže čím dál
lépe a já vím, že mu takovýto způsob komunikace velice pomáhá učit
se o věcech přemýšlet. Když si není jistý, co se po něm chce, nebo už
vší té naší práce má právě tak dost, utíká Kubík ke svým jistotám –
kočka Micinka, železnice a stavební stroje jakéhokoli druhu. V této
oblasti je učitelem on mě, protože tolik strojů jako on tedy ani zdaleka
neznám:). A tak se vzájemně obohacujeme a posunujeme v poznávání
i našich schopnostech dál. A přesně o tom Feuersteinova metoda je.

Irena Marušincová

FIE s dospělými

Ráda bych ve svém příspěvku navázala na to, o čem jsem mluvila na
loňské konferenci.  Pokračuji  v práci  s klienty ve středním a vyšším
věku. Uvědomuji si při našich setkáváních, jak je zejména pro starší
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lidi špatným společníkem samota, a to nejen proto, že se nemají s kým
podělit  o  to,  co  prožívají,  ale  docela  prozaicky  i  proto,  že  se  jim
vytrácí slovní zásoba. Tady vidím jako hodně důležitou část lekce nad
instrumentem to naše přemosťování, kde se bavíme o docela běžných
situacích. Snažím se klienty povzbuzovat, aby své myšlenky sdělovali
různými způsoby, aby tak svou slovní zásobu udržovali nebo dokonce
rozšiřovali.

Pokračuji v práci s klientem, který má po onkologické léčbě mozku
problémy  s krátkodobou  pamětí.  Setkáváme  se  pravidelně  jednou
týdně a  zejména v poslední  době je  patrný docela  výrazný pokrok.
Jako příklad bych uvedla první stranu instrumentu Kategorizace, který
jsme před nedávnem začali probírat. Oba jsme byli překvapeni, když
po 2  minutách,  které  měl  k dispozici,  aby si  prohlédl  obrázek,  byl
schopen si vzpomenout skoro na všechny objekty, které na obrázku
jsou.  Přitom před  nedávnem ještě  nebyl  schopen  si  zapamatovat  4
slova tak, aby je mohl bezprostředně poté, kdy je slyšel, zopakovat. 

Mezi mé klienty přibyl starší  manželský pár.  Pán má také problém
s pamětí po úrazu hlavy. Probíráme instrument Uspořádání bodů a pán
byl  zpočátku velmi nemluvný.  Na můj požadavek,  aby pojmenoval
obrázek,  který  má  z bodů  sestrojit,  stereotypně  odpovídal  „nic  mi
nenapadá“.  Všimla  jsem  si,  že  tak  reagoval  vždycky,  když  jeho
poněkud upovídaná manželka vychrlila několik různých pojmenování.
Zkusila jsem zvolit strategii, že nebudou pojmenování říkat nahlas, ale
každý si je napíše a pak je přečtou. A najednou pána napadlo i několik
různých pojmů. Takže mým hlavním úkolem se stalo krocení

12



upovídané paní,  snažila jsem se ji  nad stránkou zaměstnat a  víc se
věnovat  pánovi.  Mám  radost,  že  i  on  se  postupně  rozpovídal  a
předtím,  než  jsme  museli  práci  kvůli  koronavirovým  omezením
přerušit,  už  nebylo  třeba,  aby  si  nápady  zapisoval,  spontánně
odpovídal  bez  psaní  přímo.  A byla  jsem až  překvapena,  do jakých
hloubek jsme byli schopni se dostat při přemosťování.

Do lekcí  s těmito  svými  klienty  zařazuji  vždy  asi  desetiminutovku
různých  logických  hádanek  nebo  jazykových  cvičení.  Využívám
k tomu hlavně  knížku Raymunda  Smullyana  „Jak  se  jmenuje  tahle
knížka“ nebo stránky Cvičení paměti z časopisu Vital.

A jako loni i  letos musím konstatovat,  že práce není prospěšná jen
mým klientům, ale i mně – můj vlastní mozek nemá šanci lenošit.

Irena Papírníková

A  na  závěr  ještě  jeden  příspěvek,  který  nebyl  plánován  na
konferenci,  ale  na  závěrečné  setkání  kurzu  Zkušenost
zprostředkovaného učení:

Mareček

Kurz  jsem  absolvovala  hlavně  kvůli  synovi  Marečkovi,  který  má
Downův syndrom. A tam mě to velmi motivovalo k dalšímu hledání
cest a tak jsem zapojila i staršího syna a začali jsme poprvé tím, že
jsme naučili Marečka hrát hru Čáp ztratil čepičku, měla barvu
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barvičku...Našli  jsme  jako  pomůcku  Marečkovy  oblíbené  míčky  a
protože v prostoru to nešlo, nejprve jsme hráli ve třech u krabice s
míčky  o  dvou  barvách.  Postupně  jsme  barvy  přidali  a  když  to
fungovalo, míčky jsme nechali volně v místnosti a poté se přesunuli
na zahradu. Místo míčků jsme později využili barevnou stavebnici a
postupně přidávali další předměty a zabralo to.

Dále jsem měla velký cíl posunout Marečka v řeči. Vyhledala jsem
spolupráci  s  výbornou  klinickou  logopedkou  a  doplnila  si
informace...byla jsem příliš daleko. Je třeba vrátit se zpět a začít od
základů  pro  řeč.  Tedy  od  hrubé  a  jemné  motoriky  HLAVNĚ  přes
porozumění  a  také  orientaci.  Mareček  je  zdatný  pozorovatel  a
opakovatel. Takže i přes snahu nám někde základy možná unikly a tak
je  teď  náš  první  cíl  probrat  se  zpětnou  vazbou  v  porozumění  a
rozšíření pojmů.

Absolvovali  jsme  "nácvik"  přes  oblíbené  jídlo...termix.  Cesta  do
obchodu se zalaminovaným obalem, Mareček si u pultu kartičkou a
rovnou i slovně řekl o termix, zaplatil a vítězně si nesl úlovek domů,
kde se odměnil. Byla pro něj motivace, že to zvládl sám a bylo mu
rozuměno. Takže jsme pokračovali tím, že se dá koupit i  v dalších
obchodech a že podobně to funguje i s dalšími věcmi, které má rád.
Třeba nakoupit,  uvařit  a  potom...S neuvěřitelnou trpělivostí  vaří.  V
kuchyni se vyzná výborně. Při ukládání nádobí přesně ví, co kam patří
a dokáže se v 6 ti letech obsloužit do velké míry sám. Vyndá jídlo z
lednice, odnese na sporák, naběračkou nandá, v případě potřeby po
sobě uklidí ... snažím se toho využít i v dalších oblastech. Vzhledem k 
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tomu, že při těchto činnostech je právě trpělivý a pozorný.

Díky  nevzdávání  jsme  pokročili  na  další  drobnou  metu  v  oblasti
dodržování  hygieny.  Překonali  jsme  blok  v  "čůrání  do  záchodu".
Zvýšenou  komunikací,  dlouhým  bezvýsledným  zkoušením  a
komentováním toho, jak to děláme my.

Poučila jsem se ve směru neulpívat na tom, co nám jde...ale využít to
k posunu dál.

Snažím se  posunout  i  v  oblasti...dát  více  zodpovědnosti  a  důvěry.
Situace,  kdy jsem pozorovala  jak děda dal  Marečkovi  důvěru a po
tom,  co  přehodil  míček za  nízký sousedovic  plot,  ho  přes  ten  plot
přendal a s důvěrou poslal sebrat míček. Mareček filuta a útěkář danou
důvěru nezneužil a opravdu disciplinovaně míček hledal.

Jako  poslední  věc  bych  ráda  zmínila  snahu  přiblížit  Marečkovi
pochopení ztráty babičky. Velmi bolestná zkušenost ve velmi vypjaté
době a Mareček nerozuměl a babičku stále hledal. Měli velmi krásný a
propojený oboustranný vztah. Ve spolupráci s paní Skalovou z rané
péče  jsme  pro  Marečka  vytvořili  knihu  s  obrázky  a
fotkami...vysvětlování jsem propojila s návštěvou hřbitova a různými
způsoby jsem se snažila Marečkovi říct, že babička není. Babička pro
Marečka byla prim, nyní sám od sebe vyhledává dědu a prohlubuje
cestu k němu.

Dagmar Ryšlavá
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PŘEHED KURZŮ NA ROK 2021

Nabídka  kurzů  je  průběžně  doplňována.  Aktuální  informace  včetně  online
přihášek  jsou  k  dispozici  na  našich  webových  stránkách  (www.cogito-
centrum.cz).

Únor

Zkušenost zprostředkovaného učení pro pedagogické pracovníky

termín: 4. - 5. 2. 2021

online

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování I (vstupní kurz)

termín: 8. - 19. 2. 2021

České Budějovice

Matematika kognitivním způsobem

termín: 26. - 27. 2. 2021

Třebíč/online

Březen

Zkušenost zprostředkovaného učení pro pedagogické pracovníky

termín: 13. a 27. 3. 2021

online
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https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/zkusenost-zprostredkovaneho-uceni---akreditovany-kurz-pro-pedagogicke-pracovniky-25
https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/matematika-kognitivnim-zpusobem-1-24
https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/kurzy-feuersteinovy-metody-instrumentalniho-obohacovani-6
https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/zkusenost-zprostredkovaneho-uceni---akreditovany-kurz-pro-pedagogicke-pracovniky-18
http://www.cogito-centrum.cz/
http://www.cogito-centrum.cz/


Duben

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování I (vstupní kurz)

termín: 19. - 30. 4. 2021

Praha

Zkušenost zprostředkovaného učení pro rodiče 

termín: 23. 4. a 30. 4. 2021

České Budějovice

Květen

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování základní I

termín: 17. - 28. 5. 2021

Praha

Zkušenost zprostředkovaného učení pro pedagogické pracovníky 

termín: 27. - 28. 5. 2021

České Budějovice 

Červen - červenec

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování standard II

termín: 26. 6. - 3. 7. 2021

Třebíč

17

https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/feuersteinova-metoda-instrumentalniho-obohacovani---standard-2-26
https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/zkusenost-zprostredkovaneho-uceni---akreditovany-kurz-pro-pedagogicke-pracovniky-19
https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/feuersteinova-metoda-instrumentalniho-obohacovani---zakladni-1-31
https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/zkusenost-zprostredkovaneho-uceni-pro-rodice-20
https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/feuersteinova-metoda-instrumentalniho-obohacovani---vstupni-kurz-29


Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování základní II

termín: 4. - 11. 7. 2021

Praha

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování základní I

termín: 12. - 19. 7. 2021

České Budějovice

Srpen

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování standard II

termín: 2. - 9. 8. 2021

České Budějovice

Září

Matematika kognitivním způsobem II

termín: 17. - 18. 9. 2021

Třebíč

Říjen

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování I (vstupní kurz)

termín: 4. - 15. 10. 2021

Praha
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https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/feuersteinova-metoda-instrumentalniho-obohacovani---vstupni-kurz-33
https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/matematika-kognitivnim-zpusobem--2-28
https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/kurzy-feuersteinovy-metody-instrumentalniho-obohacovani-34
https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/feuersteinova-metoda-instrumentalniho-obohacovani---zakladni-1-32
https://cogito-centrum.cz/seminare-kurzy/feuersteinova-metoda-instrumentalniho-obohacovani---zakladni-2-27


Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování I (vstupní kurz)

termín: 18. - 29. 10. 2021

České Budějovice

CHYSTÁME:

 Seminář  Feuersteinova  metoda  instrumentálního  obohacování  v
kontextu autismu

 Inspirativní semináře pro zprostředkovatele FIE

 Životopisnou přednášku o prof. Reuvenu Feuersteinovi,  který by v
letošním roce oslavil své 100. narozeniny

Na objednávku máme připravenou akreditovanou přednášku Inkluze žáků s 
Downovým syndromem v praxi (bližší informace: marusincova@cogito-
centrum.cz)

Redakce: Irena Marušincová, Taťána Khýrová

kontakt: marusincova@cogito-centrum.cz
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