FEUERSTEINO INSTITUTO (Izraelis)
MĄSTYMO POTENCIALO STIPRINIMO PROGRAMA
The Feuerstein’s Instrumental Enrichment Program (FIE)
Birželio 15-19 dienomis (5-ios mokymų dienos)
Kiekvienas žmogus turi didžiulį, tačiau neretai užslopintą potencialą tobulėti, kiekvienas gali pagerinti
savo mokymosi bei mąstymo gebėjimus nepriklausomai nuo amžiaus, prigimtinių savybių ar net nuo
mentalinių (protinių) bei psichologinių sutrikimų. Taip yra todėl, kad žmogaus smegenys pasižymi
plastiškumu – jos geba keistis bei prisitaikyti, tačiau tai neįvyksta be papildomų pastangų ...

Feuersteino Instituto lektorė
LARISSA BEN YEHUDA
Mokymai skirti:
pedagogams, psichologams, socialiniams darbuotojams.
Programos taikymas:






Ypatingai gabių ir talentingų vaikų ir jaunimo ugdymui;
Specialių poreikių vaikų, jaunimo ir suaugusių ugdymui;
Hiperaktyvių vaikų ugdymui;
Bendrosioms ugdymo programoms;
Profesinio mokymo ir persikvalifikavimo programoms.
APIE PROGRAMĄ

Feuersteino Programos (FIE) tikslas – padėti kiekvienam pagerinti savo mokymosi
įgūdžius, išmokyti šiuos įgūdžius pritaikyti sprendžiant realaus gyvenimo problemas bei
maksimaliai atskleisti gebėjimų potencialą – kur kas didesnį nei kiekvienas individas
(žmogus) įsivaizduoja turįs.
Feuersteino Metodas (Mediated Learning Experience) – tai pasaulyje žinoma profesoriaus
Reuven Feuersteino sukurta unikali mokomoji technika, kuri padeda didinti ugdytinių
protinių gabumų kokybę, praplėsti mąstymo amplitudę ir palengvinti bei paspartinti
mokymąsi. Feuersteino metodas sutelktas į:
Mąstymo gebėjimus
Mokymosi gebėjimus
Talentų atskleidimą ir vystymą.
Jau daugiau nei 50 metų Feuersteino mokymosi instrumentai ir programos taikomos
Feueresteino instituto centruose daugiau nei 30-yje pasaulio šalių, o metodus pedagogai ir
psichologai taiko daugiau nei 80-yje šalių. Feuersteino programos užduočių rinkiniai ir
mokytojų knygos išverstos į 17 kalbų.
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IŠMOKĘ NAUDOTI FEUERSTEINO PROGRAMOS METODIKAS
JŪS GEBĖSITE:


Išmokyti mokinius* greitai,
savarankiškai ir motyvuotai mokytis
Feuersteino metodu atskleidžiama ir
skatinama instinktyvi (įgimta) vaikų
motyvacija mokytis, to pasėkoje
atsakomybė už tobulėjimą atsiduria
mokinio rankose ir pagerėja bei
pagreitėja mokymosi rezultatai



Lavinti mokinių* savistabą, kritinį
mąstymą bei kūrybiškumą.



Atskleisti mokinių* gabumus ir
talentus.



Padėti mokiniams* lengviau
integruotis į bendruomeninį
gyvenimą ir lengviau spręsti
bendravimo ir kitas problemas.



Sustiprinti mokinių* pagrindinius
mąstymo įgūdžius ir praplėsti
mokinių kognityvinių gebėjimų
ribas. Feuersteino Metodo pagalba
mokiniai mokomi įžvelgti sąsajas bei
priežasčių-pasekmių dėsningumą,
kontroliuoti impulsyvų mąstymą,
lyginti, prognozuoti, kategorizuoti,
diferencijuoti, kelti ir tikrinti
hipotezes bei pagrįsti išvadas



Padėti mokiniams* tapti
atsakingais, motyvuotais ir
savarankiškais, ir patiems
priiminėti sprendimus;



Veiksmingiau dirbti su specialių
poreikių mokiniais* .

* Tekste naudojamas apibendrinantis žodis Mokiniai, bet šiuo atveju turima galvoje visos
amžiaus grupės: vaikai, jaunimas, suaugusieji.
Mokymų dalyviai įgis mokymo metodikas ir praktinius instrumentus, kuriuos iškart
galės taikyti savo darbe.
APIE REUVENĄ FEUERSTEINĄ
Prof. Reuvenas Feuersteinas (1921-2014) – vienas geriausių kognityvinės srities
psichologų, sukūręs specialius mokymosi vertinimo instrumentus ir specialias
mąstymą, intelektą ir mokymąsi lavinančias programas. R. Feuersteinas 1956 m.
Jeruzalėje įkūrė Mokymosi potencialo stiprinimo institutą (ICELP) – tarptautinį
švietimo, gydymo bei tyrimų centrą, kurio pagrindinis tikslas yra įgalinti įvairių
gebėjimų žmones mokytis patiems. Institutas turi metodikas darbui su labai
talentingais vaikais ir padeda pagerinti mokymosi įgūdžius vaikams bei
suaugusiems, turintiems emocinių, psichologinių, kognityvinių ar socialinių
problemų.
Mokymus remia

Lietuvos švietimo konfederacija
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MOKYMŲ INFORMACIJA
Kada vyks mokymai?
2015 m. birželio 15-19 d.

REGISTRACIJA

Kur vyks mokymai?
Mokymų vieta viešbutis “Karolina”,
Sausio 13-osios g. 2, Vilnius.
Kokio dydžio bus mokymų grupė?
Formuojama mokymo grupė iki 20 asmenų.
Kokia kalba vyks mokymai?
Mokymai vyks anglų kalba.
Tam tikri terminai bus verčiami į rusų k.

Dalyviai gali registruotis iki
birželio 5 d. (imtinai)
Telefonu:
+ 370 638 33137; +370 650 86071,
Elektroniniu paštu: trainings@ayus.lt
Svetainėje: www.ayus.lt

Kokia mokymų kaina?
750 EUR (pietūs ir vakarienės įskaičiuoti)
Kiek kainuoja apgyvendinimas?
30 EUR vienviečiame kambaryje su pusryčiais;
17 EUR dviviečiame kambaryje su pusryčiais.
* Praneškite, ar bus reikalingas apgyvendinimas.
Ar bus išduodami sertifikatai?
Mokymų dalyviai išklausę Instrumentinio praturtinimo (IP) standartinę programą
(Standard) 1 iš 3 gaus Feuerstein instituto "Instrumental
Enrichment Mediator" sertifikatus ir mokymo metodikas bei praktinius instrumentus,
kuriuos iškart galės taikyti savo darbe.
Mokymus remia
Lietuvos švietimo konfederacija

Daugiau informacijos: http://www.icelp.info
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