
 
 

Metoda FIE v každém kraji 

 



Popis metody 
 

• Vychází ze strukturálně kognitivní 
modifikovatelnosti. 

• 20 instrumentů (každý na jiné 
deficity kognitivních funkcí), více 
než 500 s.  

• Použitelné pro populaci 8+ (sada 
Basic pro děti 2-8 let) 

• Vhodné pro individuální i 
skupinové hodiny. 

• Doporučená frekvence 3-5h týdně, 
v ČR 1h za týden. 

FEUERSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO 
OBOHACOVÁNÍ 

Cíle metody 

Rozvinout mentální schopnosti člověka do té míry, 
aby: 

 byl schopen se v nové situaci rychle a správně 
orientovat, 

 byl schopen samostatně a vhodně reagovat na 
podněty, kterým je spontánně vystaven a stal se 
tak samostatnou  osobností, 

 naučil se učit se, 

dále 

 náprava deficitů kognitivních funkcí, 

 rozvoj komunikačních schopností, 

 získání základních konceptů, operací a postupů, 

 transformace pasivního přijímání informací na 
aktivní vytváření informací - vyvolat proces 
myšlení. 



Zprostředkované učení 

 

 

Prof. R. Feuerstein definuje zkušenost zprostředkovaného učení 
jako kvalitu interakce, ve které rodiče, učitelé, vychovatelé, 
vrstevníci vkládají SEBE mezi podnět a jedince (dítě), aby 
zajistili, že jedinec vnímá, chápe a integruje smysluplným 
způsobem.  

 

 

 

 
Jo Lebeer: Programy pro rozvoj dětí s odchylkami výboje 2006, str. 54 

 



 

 Hlavní cíl 
 

 
Dávat do souvislostí 
předměty, události kolem 
nás tak, aby vznikl 
smysluplný systém. 



Hlavní cíl 
 

• Hledání shod a 
odlišností. 

• Samostatné porovnávání 
objektů a situaci. 

• Rozšíření kritérií při 
každodenním 
porovnávání. 

 

 



„Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu“ 

 

Hlavní cíle projektu: 

• vytvořit síť 13 Center kolegiální podpory, rovnoměrně 
rozložených po celé republice, která budou podporovat školy 
ve svém regionu a sdílet s nimi své zkušenosti,  

• zvyšovat kvalitu a šířit dobrou praxi metody FIE.  



Přínos projektu 

Pro pedagogy 

• Možnost vzdělávat se (kurzy FIE 
I, FIE II, FIE BASIC) 

• Supervize  
• Inspirační semináře 
• Finanční odměna za vedení 

kroužků 
• Finanční odměna za vedení CKP 
• Možnost setkávat se s kolegy z 

ostatních škol a sdílení 
zkušeností 
 

Zdokonalování se v metodě FIE a 
tím prohloubení znalostí a umění 
zprostředkovaného učení.  

Pro žáky 

• Možnost navštěvovat kroužky - 
převážně jsou podpořeni žáci se 
sociálním či jiným 
znevýhodněním 

• Instrumenty – zdarma 
 
Transformace pasivního přijímání 
informací na aktivní - vyvolání 
procesu myšlení. 
Schopnost samostatně a vhodně 
reagovat na podněty, kterým jsou 
spontánně vystaveni. 
Umět pracovat s chybou. 

Naučit se učit se. 
 



Centra kolegiální podpory 

 
• V každém kraji se 1x za měsíc 

koná setkání CKP, kam jsou 
zváni pedagogové z okolích 
škol, rodiče a široká veřejnost 
s cílem šíření dobré praxe. 

• 2x ročně setkávání všech CKP 
s cílem sdílení zkušeností z 
projektu a implementace 
metody. 



Brno a Tišnov 

Svitavy 

Opava 

Litvínov 

Karlovy Vary 

Valašské Meziříčí 

Vlašim 



Děkuji za pozornost 
jitka.peskova@charliekarlin.cz 


