Vil du lære
at styrke børn
og unges
tænkning?
Feuerstein Instrumental Enrichment (FIE) er træningsprogrammer, der har åbnet tænkningens væsen for børn,
unge og voksne verden over.
Feuerstein Danmark udbyder som de eneste i Danmark
autoriserede kurser i Feuerstein Instrumental Enrichmentprogrammerne FIE Standard, FIE Basic og FIE Tactile på dansk.

CENTR ALT PRINCIP
FIE er udviklet af den kognitive
psykolog Reuven Feuerstein og er
særligt rettet mod at træne og styrke
kognitivt udfordrede børn og unges
tænkning og indlæring.

FIE-programmerne
er baseret på, at
intelligens ikke er
en statisk størrelse.

Alle mennesker,
uanset kognitivt
funktionsniveau,
har potentiale til
at lære, når de får
formidlet en tilstrækkelig mængde og en
passende type af
lærings- og tænkningsredskaber.

KURSER
FIE Standard 1, 2 & 3
På kurserne undervises i metode til at korrigere ufuldstændige eller
underudviklede kognitive funktioner hos børn eller personer på
kognitivt niveau fra 8 til 18 år.
Tilmelding via feuerstein.dk

FIE Basic 1 & 2
FIE Basic handler om at gøre yngre børn skoleparate. Kurserne giver redskaber til at udvikle 4-7-årige børns gryende kognitive funktioner og til at hjælpe elever, der har svære kognitive udfordringer.
Tilmelding via feuerstein.dk

FIE Tactile
Kurset er rettet mod at blive i stand til at hjælpe og udvikle børn,
unge og voksne i alle aldersgrupper, som har opmærksomhedsforstyrrelser, fx ADHD og ADD. Kurset giver redskaber til at hjælpe
individet med at tænke og arbejde koncentreret og systematisk.
Tilmelding via feuerstein.dk

AUTORISERET CENTER
Feuerstein Danmark ledes af lektor i pædagogik, Lars Røgilds,
som har mere end 20 års erfaring inden for socialpædagogikken.
Lars Røgilds er den første danske certificerede træner i FIE.
Feuerstein Danmark har en samarbejdskontrakt med Feuerstein
Institute i Israel og er et Authorized Training Centre.
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Er I en institution eller gruppe, der
ønsker et specielt tilrettelagt kursus,
så kontakt os.
Kontakt: Feuerstein Danmark
Tlf. 22 98 97 88
Mail: lars@feuerstein.dk
www.feuerstein.dk

