„Nechtě mě chvilku … já si to rozmyslím …“

Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feurstein Instrumental Enrichment – FIE) je
metoda, která akceleruje a strukturuje naše myšlení, zvyšuje jeho efektivitu, učí pracovat
s chybou, přinese radost a klid do naší práce.
V padesátých letech začal R.Feuerstein pracovat v Izraeli s dětmi, které nepodávaly ve škole
dostatečné výkony. Všímal si, že některé z nich selhávají ve škole, protože nejsou schopny se
vyrovnat s formální situací učení, ale v mimoškolním prostředí, ve hře, při práci, která
zahrnuje komplexní činnosti, se nijak od svých vrstevníků neodlišují. Jiné děti se naučí
novým dovednostem, ale druhý den nebo i za několik hodin tyto dovednosti ztrácejí. Někdy
tak lehce, že se zdá, jako by se nikdy s těmito informacemi a dovednostmi nesetkaly. Jsou
děti, které se něčemu naučí, ale nedovedou naučený poznatek aplikovat v nové situaci. Děti,
které nepodávají ve škole dostatečné výkony, se mohou doma při práci nebo ve hře projevovat
zcela v normě.
Děti, které nejsou schopny se učit ze zkušenosti nebo při školní výuce trpí deficitem
v kognitivní oblasti. Nejsou schopny poznatky strukturovat, organizovat a myslet
v souvislostech. Jejich základní charakteristika je překotnost v jednání a myšlení. Informace
nepřijímají komplexně, ale jednotlivě. Nejsou schopny se poučit ze svých předchozích chyb.
Jejich neúspěšnost vyplývá z rozvinutí poznávacích funkcí, nikoli z oslabení intelektu.
Metoda instrumentálního obohacování učí tyto děti si své činnosti naplánovat, strukturovat,
předem promyslet strategii potřebnou ke splnění úkolu, měnit strategii pokud se změní
podmínky úkolu.
R.Feuerstein sestavil ucelený systém pracovních listů, které rozvíjejí poznávací funkce,
schopnost projít učením v souvislostech, dají řešiteli jistotu, že zvládne problémy, se kterými
se setká. Metoda přináší umění vytvořit si individuální a funkční strategii řešení, posiluje
sebedůvěru, učí pracovat s chybou a odstraňuje strach z chyby, upravuje pracovní tempo,
rozvíjí vyjadřovací schopnosti, učí respektu k názoru druhého.
Převzato z webu Evy Váňové
Zajímavé odkazy:
http://www.ucime-se-ucit.cz/uvod/
http://charliekarlin.cz/

