Feuersteinova metóda (FIE metóda)
Existuje veľké množstvo metód učenia. Dnes sa pozrieme na Feuersteinovu metódu
učenia.
Autorom tejto metódy je Reuven Feuerstein izraelský profesor a celosvetovo
uznávaný psychológ, ktorý sa snažil dokázať, že inteligenciu je možno rozvíjať po
celý život a vytvoril metódu FIE – Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie
(Feuerstein Instrumental Enrichment).
V päťdesiatych rokoch 20. storočia začal pracovať v Izraeli s deťmi, ktoré nepodávali
v škole dostatočné výkony. Všímal si, že niektoré z nich zlyhávali v škole, ale v
mimoškolskom prostredí, pri hre, pri práci, ktorá zahŕňa komplexné znalosti, sa nijako
od svojich vrstovníkov neodlišovali. Tieto deti získali nové znalosti, ale na druhý deň
alebo aj za niekoľko hodín tieto znalosti už nemali. Niekedy až do tej miery, že sa
zdalo, ako by sa nikdy s týmito informáciami ani nestretli. Tiež si všimol, že niektoré
deti, ktoré sa niečo naučili, nedokázali naučené poznatky aplikovať v novej situácii.
Deti, ktoré nepodávali v škole dostatočné výkony, pri práci alebo pri hre sa
prejavovali úplne v norme.
Program FIE je medzinárodne uznávaná metóda, ktorá slúži k náprave porúch v učení,
rozvíjaniu poznania a myslenia. Pozostáva z viac než 500 stránok cvičení „papier a
ceruzka“, rozdelených do dvadsiatich inštrumentov. Cieľom cvičení je rozvinutie
celkového potenciálu dieťaťa a to v tempe aj náročnosti, ktorá mu
vyhovuje. Inštrumenty sú konštruované tak, že náročnosť cvičení sa postupne
zvyšuje. Metóda upevňuje sebadôveru, rozvíja sebavyjadrovanie a rešpektovanie iného
názoru a umožňuje adaptáciu v neustále sa meniacom svete. Učiteľ žiakov nehodnotí
známkami, deti sa nedelia na dobré a zlé. Nepoužívajú sa súťaže, pretože sa rešpektuje
osobnostné tempo každého dieťaťa. Učiteľ deti nenaháňa, ale vedie k tomu, aby
pracovali sústredene a premyslene. O tom hovorí aj základné heslo FIE „Dajte mi
chvíľku a ja si to rozmyslím...“. Myslenie nám pomáha riešiť problémy, vzťahy
s druhými ľuďmi, pomáha nám sa rozhodovať. Spôsob ako myslíme veľmi ovplyvňuje
kvalitu nášho života. Učí veci chápať, spracovávať, vedie k systematickému mysleniu,
odstraňuje povrchnosť a impulzivitu. Nenaučí množstvo poznatkov, ale ukáže cestu,
ako poznatky získať.
Feuersteinova metóda (FIE) je určená pre všetkých s rôznymi špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami, ktorí majú viac ako osem rokov, horná hranica nie
je uvedená, pretože z metódy môžu mať úžitok aj deti, dospelé osoby a seniori, ktorí
majú záujem a chuť na sebe pracovať.
Žijeme vo svete neustálych rýchlych zmien. Dnes vieme ťažko predpokladať, aké
znalosti budú potrebné o 10 -15 rokov. Snažiť sa deti pripraviť na uplatnenie sa
v neustále sa vyvíjajúcej spoločnosti a učiť deti myslieť v súvislostiach, aby získali
také zručnosti, ktoré budú vedieť využiť v akýchkoľvek meniacich sa podmienkach, je
veľmi dôležité. Za vhodnú metódu na dosiahnutie tohto cieľa považujeme
Feuersteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania (FIE). Preto sme sa FIE
rozhodli vyskúšať so žiakmi 3. ročníka v Základnej škole na Palešovom námestí 9
v Spišskom Podhradí v rámci jednej hodiny týždenne v ŠKD.
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