
KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO KURZY FEUERSTEINOVA 
INSTITUTU 

Tento dokument obsahuje kvalifikační podmínky pro následující kurzy: 
− Instrumentální obohacování (FIE) Standard I a II (případně I, II, III) 
− Instrumentální obohacování (FIE) Basic I a II 

1. Všichni studenti, kteří absolvují jeden z  výše uvedených kurzů, ať už je jeho 
poskytovatelem Feuersteinův institut nebo Autorizované tréninkové centrum (ATC), obdrží 
po  splnění všech požadavků certifikát Zprostředkovatele Feuersteinova Instrumentálního 
obohacování. 

2. Certifikát má platnost 4 roky od  data vydání a  jeho platnost může být obnovena 
po splnění níže uvedených podmínek. 

3. CPD (Další profesní rozvoj) 
Obnovení certifikátu se odvíjí od dalšího profesního rozvoje (CPD) zahrnujícího následující: 

a. Každý absolvent kurzu FIE nebo FIE Basic, který s programy pracuje, vyplní on-line 
formulář prokazující jeho vlastní praxi. Formulář může vyplnit po  minimálně 30 
hodinách praxe s metodou. Formulář je dostupný také v  českém jazyce: https://
www.123formbuilder.com/form-1251222/ Praxi po  absolvování každého kurzu je 
potřeba doložit znovu-vyplněním formuláře. 

b. Pro  obnovení certifikátu je požadováno v  průběhu 4 let získat celkem 8 CPD 
kreditů. Vstupní kurz odpovídá 2 kreditům a je zahrnut do počtu získaných kreditů. 
Zbývající kredity je možné získat třemi různými způsoby (nebo kombinací 
kterýchkoliv z nich): 

a. Sledování on-line CPD lekcí prostřednictvím CPD webových stránek. 
Za  každou ukončenou lekci získáte 1 CPD kredit. Některá videa jsou 
dostupná ve  více jazycích. (Platba – 25 euro/lekce prostřednictvím CPD 
stránek, http://cpd.icelp.info).  

b. Absolvováním CPD seminářů „na živo“ organizovaných místním ATC je možné 
získat 2 CPD kredity. Každý seminář musí mít alespoň 4 hodiny. Platba 
probíhá prostřednictvím organizujícího ATC. 

c. Absolvováním dalších kurzů v  průběhu čtyřletého období (běžná platba 
za kurz, bez dalších poplatků za CPD). Za každý absolvovaný kurz účastník 
získá 2 CPD kredity. 

4. Vlastník certifikátu, který splní všechny CPD podmínky, obdrží certifikát s neomezenou 
platností. 

5. Pouze držitel platného Certifikátu Feuersteinova institutu je oprávněn nakupovat 
instrumenty a  přímo vyučovat studenty ve  Feuersteinově metodě. Instituce, která 
poskytuje trénink ve  Feuersteinově metodě, je povinna poskytnout každému úspěšnému 
absolventovi kurzu oficiální certifikát Feuersteinova institutu. 

6. Všichni zprostředkovatelé jsou oprávněni přímo vyučovat studenty či provozovat terapii 
v rámci těch instrumentů, pro které jsou certifikováni. 
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7. Všichni zprostředkovatelé jsou oprávněni objednávat a  dále prodávat dalším 
zprostředkovatelům pouze instrumenty, se kterými jsou oprávněni pracovat. 

8. Všichni zprostředkovatelé jsou oprávněni učit studenty nebo realizovat terapii 
prostřednictvím FIE instrumentů. Nejsou ale oprávněni učit (trénovat) další učitele nebo 
terapeuty studovanou metodu. 

9. Pro to, aby zprostředkovatelé mohli školit učitele a jiné odborné pracovníky, musí být 
kvalifikováni jako Trenér 1 / Trenér 2 v souladu s Podmínkami kvalifikace pro úroveň Trenér 
1 a Trenér 2 v  Instrumentálním obohacování (FIE) Standard / Basic, a podepsat smlouvu 
o spolupráci s Feuersteinovým Institutem jako ATA, ATC (Autorizované tréninkové centrum) 
nebo CFC (Certifikované Feuersteinovo centrum) nebo působit jako člen již existujícího 
ATC nebo CFC. 

Přečetl/přečetla jsem si tento dokument. Rozumím omezením, kterými jsem vázán/a 
a zavazuji se jednat v rámci výše zmíněných pravidel. 

Jsem si vědom/a a souhlasím, že osvědčení odborníka ve Feuersteinově metodě vyžaduje 
vysoké etické a morální uvědomění, a že jej budu vždy dodržovat. 

Jsem si vědom/a a souhlasím s tím, že autorská práva k Instrumentálnímu obohacení, LPAD 
a  ochranná známka Feuersteinovy metody jsou chráněny a  že jakékoliv jejich padělání 
nebo porušení výše uvedeného povede ke  zrušení mého certifikátu pro práci 
s  Feuersteinovou metodou a  k  vyvození všech právních důsledků v  souladu s  právními 
předpisy. 

Souhlasím s tím, že tento formulář a zde uvedené detaily budou poskytnuty Feuersteinovu 
Institutu. 

Jméno:   E-mail:   ........................................................... ........................

Datum:   Podpis:   ............................................................ ........................


