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Vážení příznivci Feuersteinova instrumentálního obohacování,  

vážení zprostředkovatelé, vážení hosté,  

 

srdečně vás jménem Autorizovaného tréninkového centra Feue rsteinova 

instrumentálního obohacování p ři kated ře psychologie PedF UK zveme 

v sobotu 16. listopadu 2013 od 10 hod. do budovy Pe dagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v ulici M.D.Rettigové č. 4 

na 

„První setkání ATC“ , 

na kterém zazní v mnoha příspěvcích, jak se nám daří pracovat s metodou profesora Reuvena 

Feuersteina, a novinky týkající se zabezpečení naší práce – z ČR i z Izraele.  

 Uslyšíte: 

- jak je možné získat finance z Evropských fondů na Feuersteinovu metodu (PhDr. Vlaďka 

Moravčíková a Katka Pokorná, M.Sc.) 

- o práci s dětmi ze základní školy s Instrumentálním obohacováním propojené s testováním 

pomocí WISC III (Mgr. Daniela Pokorná) 

- o Instrumentálním obohacování na církevní škole (Mgr. Jana Pucharová) 

- o Instrumentálním obohacování na malotřídce (Mgr. Věra Konečná) 

- že Instrumentální obohacování je na místě u nadaných dětí (Mgr. David Toegel) 

- o práci s vysokoškoláky (Mgr. Petra Kadlecová a Mgr. Bára Šímová) 

- jak vypadá práce s Feuersteinovou metodou na ZŠ, když patří do vyučovacích hodin a na škole je 

celý tým zprostředkovatelů (pedagožky ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8) 

- novinky (PaedDr. Eva Váňová) 

Na „Prvním setkání ATC“  budeme moci s radostí přivítat i prorektora Univerzity Karlovy pana 

prof. PhDr. Stanislava Štecha , CSc.  

Prosíme vás všechny, kteří plánujete zúčastnit se „Prvního setkání ATC“, abyste laskavě poslali 

stručnou zprávu o vašem úmyslu paní Mgr. Vlaďce Havlíkové, nejlépe prostřednictvím e-mailu 

Havlikova.Vladena@seznam.cz nebo přes sms na tel. č. 732 570 563. Děkujeme. Účast na tomto setkání 

je bezplatná.  

Těšíme se na vás!    Za ATC: 

       Mgr. Gabriela Málková Seidlová, Ph.D. 

       Mgr. Daniela Pokorná 

       PhDr. Hana Sotáková 

       PaedDr. Eva Váňová 

       PhDr. Miroslav Rendl, CSc.   


