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KURZ INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACENÍ ANEB CESTA KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UČENÍ
LEKTORKA: PaedDr. Eva Váňová
TERMÍN:
23. - 25. 5. 2012 (celkem 20 hodin)
MÍSTO:
PedF UK, Myslíkova 7, Praha 1
Kurz „Úvod do instrumentálního obohacení aneb cesta ke zprostředkování učení“ je
zážitkovým kurzem, který účastníky nechá nahlédnout do programu Reuvena Feuersteina
Instrumentální obohacení. Světově proslulý pedagog a psycholog sestavil ucelený systém pracovních
listů, které rozvíjí řešitelovy poznávací funkce a jeho schopnost projít učením v souvislostech. Metoda
přináší umění vytvořit si vlastní strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce
impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže lépe se
orientovat ve vlastním životě. Program posiluje pocity kompetence a odstraňuje negativní sebepojetí.
Mottem této laskavé metody jsou věty: „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím“. Účastníci kurzu nad
pracovními listy prožijí zprostředkované učení, které jim může být inspirací pro jejich školní či
poradenskou práci.

Proč se na kurz přihlásit?
-

metoda je inovativní a přináší do školní i poradenské práce spoustu podnětů a inspirací
kurz je ZDRAMA (účastníkům budou uhrazeny i originální pracovní listy
kurz je akreditován MŠMT v programu DVPP pod č.j. 32 906/2010-25-801

Pro koho je kurz určen:
-

především pro pedagogické pracovníky mající chuť nadále rozvíjet své vyučovací metody
pro pedagogické pracovníky, kteří pracují ve třídě s individuálně začleněným žákem
pro asistenty pedagoga

Upozornění: Absolventi kurzu dostanou Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. To je však neopravňuje k využívání
instrumentů FIE pro vlastní práci s dětmi nebo klienty. V případě takového zájmu, je možné využít některého z kurzů
pořádaného pod hlavičkou ICELP (Feuersteinova institutu) nebo UK Praha. Více informací obdrží účastníci přímo na kurzu.

Kurz je realizován v rámci projektu Vzděláním pro změnu za finanční podpory ESF a státního rozpočtu.

