
Charakteristika pUedmEtu FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování) 

VzdElávání v oblasti mEkkých dovedností smEUuje k rozvíjení 
poznávacích funkcí, k plánování práce a promýšlení a stanovení strategií 
vedoucích k Uešení úkol].  Cílem pUedmEtu je rozvinutí učebního potenciálu 
žáka, který je uchopen v širokých souvislostech. 

PUedmEt FIE využívá stránek cvičení „papír a tužka“ profesora Reuvena 
Feuersteina, rozdElených do jednotlivých instrument]. Všechny instrumenty 
jsou určeny k získávání pUedpoklad] učení. Metoda akceleruje myšlení žák], 
zvyšuje efektivitu učení, pUináší radost a klid do jakékoliv práce a učí žáky 
pracovat s chybou. 

D]raz je kladen na rozvíjení Ueči. Žák musí umEt slovnE vyjádUit každý 
myšlenkový pochod, každou strategii, kterou používá. Pomocí Ueči určitou 
informaci, ale i strategii zvnitUní, to znamená, že si ji osvojí natolik, že ji 
používá i za jiných okolností. Musí umEt adekvátnE a pUesnE odpovEdEt na 
danou otázku nebo vyUešit daný úkol. Systematicky se proto pEstuje nejen slovní 
zásoba, ale i obsahovE i formálnE pUesné vyjadUování. 

U žák] se podporuje vnitUní motivace k učení prostUednictvím slovní formulace 
- „ Rozmysli si to“. V logu celého programu stojí: „Nechte mE, já si to 
rozmyslím…“  Žáci jsou k tomu vybízeni u každého úkolu, takže se to postupnE 
stává součástí jejich strategie. Žák kromE toho pUijímá podíl odpovEdnosti z 
učení. Učitel p]sobí proti pasivitE žák], demonstruje, že jsou schopní a mohou 
podat výkon. Každému žákovi je umožnEno, aby byl úspEšný. Nepoužívá se 
soutEžení, protože se respektuje osobnostní tempo každého žáka. Klade se d]raz 
na spolupráci a naslouchání, na vzájemné sdílení myšlenek, pUístup] k úkolu. 
Obsahem sdílení je i strategie Uešení úkol]. PUedpokládá se dokonce, že každý 
žák m]že vidEt určitý problém ze svého úhlu pohledu, který je dán jeho 
zkušeností a je ovlivnEn kulturou a sociálním prostUedím, ve kterém vyrostl. 
Žáci se mají naučit toleranci k druhým.  Takové vedení má pUímý dosah na 
orientaci v osobním i společenském životE. 

Žáci se mají naučit reflektovat své myšlení a vhled. Mají se naučit hodnotit své 
poznávací dovednosti. Zobecnit zp]soby uvažování. Učí se tak metakognici 
nebo metamyšlení. 

PUedmEt FIE propojuje a aplikuje získané dovednosti s reálným životem, se 
všemi obory, se kterými se človEk v životE setkává. 

  

 



Výchovné a vzdElávací strategie, které vedou k utváUení a rozvíjení 
klíčových kompetencí 

Na konci základního vzdElání žák: 

Kompetence k učení 

 vybírá a využívá vhodné zp]soby práce 
 kombinuje metody a strategie 
 plánuje, organizuje a Uídí vlastní práci 
 vyhledává a tUídí informace a na základE jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivnE využívá 
 uvádí vEci do souvislostí 
 získané výsledky porovnává a kriticky posuzuje 

Kompetence k Uešení problém] 

 Ueší problémy a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 
 vyhledá informace vhodné k Uešení problému, nachází jejich shodné, 

podobné a odlišné znaky, využívá získané vEdomosti a dovednosti k 
objevování r]zných variant Uešení, nenechá se odradit pUípadným 
nezdarem a vytrvale hledá konečné Uešení problému 

 ovEUuje prakticky správnost Uešení problém] a osvEdčené postupy aplikuje 
pUi Uešení obdobných nebo nových problémových situací 

 sleduje vlastní pokrok pUi zdolávání problém] 
 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvEdomuje 

si zodpovEdnost za svá rozhodnutí a výsledky svých čin] zhodnotí 

Kompetence komunikativní 

 formuluje a vyjadUuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 účinnE se zapojuje do diskuse, obhajuje sv]j názor a vhodnE argumentuje 

 
Kompetence sociální a personální 
 

 účinnE spolupracuje ve skupinE, na základE poznání nebo pUijetí nové role 
v pracovní činnosti pozitivnE ovlivOuje kvalitu společné práce 

 podílí se na utváUení pUíjemné atmosféry v týmu, na základE ohleduplnosti 
a úcty pUi jednání s druhými lidmi pUispívá k upevOování dobrých 
mezilidských vztah], v pUípadE potUeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 



 pUispívá k diskusi v malé skupinE i k debatE celé tUídy, chápe potUebu 
efektivnE spolupracovat s druhými pUi Uešení daného úkolu, oceOuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje r]zná hlediska a čerpá poučení z toho, 
co si druzí lidé myslí, Uíkají a dElají 

 vytváUí si pozitivní pUedstavu o sobE samém, která podporuje jeho 
sebed]vEru a samostatný rozvoj; ovládá a Uídí svoje jednání a chování tak, 
aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 
 
Kompetence občanské 
 

 respektuje pUesvEdčení druhých lidí, váží si jejich vnitUních hodnot, je 
schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 
uvEdomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, 
je si vEdom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

 rozhoduje se zodpovEdnE podle dané situace, poskytne dle svých 
možností účinnou pomoc  
 
Kompetence pracovní 
 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdElávacích 
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své pUípravy na budoucnost, činí 
podložená rozhodnutí o dalším vzdElávání a profesním zamEUení 

 














