
Interven ční program instrumentálního obohacení Reuvena 

Feuersteina - FIE  

 

FIE (Feuersteinś Instrumental Enrichment) je zkratka speciálního programu instrumentálního 

obohacování pro systematickou výuku myšlení. Autorem metody je Reuven Feuerstein, který 

v padesátých letech začal v Izraeli pracovat s dětmi, které nepodávaly ve škole dostatečné 

výkony. Sama metoda vznikla v roce 1975 a od té doby prošla několika revizemi. V naší 

republice se první kurzy uskutečnily v roce 2001. 

Při práci je využíváno cvičných listů -  instrumentů, jejichž obtížnost se postupně zvyšuje. 

Každý instrument je zaměřen na specifický deficit v poznávacích schopnostech, sám je však 

určen k získávání mnoha dalších předpokladů učení. Velmi významné je pak elegantní 

přenesení zkušenosti z papíru do světa, ve kterém se pohybujeme. Je možné pracovat 

s jednotlivci i s celými skupinami. Skupina nabízí sdílení postupů práce, názorů na řešení 

úkolů i vytváření aplikací v běžném životě, individuální lekce zase umožňují absolutní 

přizpůsobení možnostem a tempu dítěte. 

Cílem cvičení je rozvíjení učebních předpokladů dítěte v co nejširších souvislostech. Učitel 

má za úkol třídit informace, vybírat podněty, pomůcky, měnit situaci, zjednodušovat ji a 

interpretovat. Účastní se i rozvoje žákovy odpovědi. Odpověď musí reagovat na danou otázku 

a má být co nejpřesnější. Dítě má být stimulováno, povzbuzováno ke komentářům a v žádném 

případě nemá dávat jen správnou odpověď. Má se naučit klást samo otázky a podílet se na 

výkladu tím, že samo vymýšlí příklady, vycházející z jeho zkušeností, které se tak současně 

rozšiřují a obohacují. Je vedeno k dalším asociacím a jejich hodnocení podle daných pravidel. 

Feuerstein do svých pracovních listů zařazuje i práci s chybou, kterou musíme předpokládat a 

dále s ní pracovat. I zde se nachází nesmírně důležité propojení s běžnou praxí - chybuje 

každý z nás a chyba je součástí našeho života. Děti musí vědět, proč určitou činnost dělají, 

proč se probírá látka v daném pořadí, jak je stavěna, co muže být použito z minulých 

informací, proč je používána určitá metoda apod.  

Tím je podporována jejich  vnitřní motivace k učení. 



 

 

Mottem všech instrumentů je logo: „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím…“.  

Děti jsou k myšlení a rozmyšlení svých kroků vybízeny u každého úkolu, takže se přemýšlení 

postupně stává součástí jejich strategie. Tím je také kontrolována a omezována jejich 

impulzívní jednání a případná hyperaktivita. Kromě toho přijímají podíl odpovědnosti z učení. 

Nehodnotí se známkami, děti se nedělí na dobré a špatné. Mají být motivovány způsobem 

práce. Každému dítěti se má umožnit, aby bylo úspěšné. Jsou stimulovány otázkami. 

Nepoužívá se soutěžení, protože se respektuje osobnostní tempo každého dítěte. Je to 

vyjádřeno i třemi tečkami na konci  loga. Klade se důraz na spolupráci a naslouchání. 

Feuerstein mluví o vzájemném sdílení myšlenek a přístupů k úkolu. Předpokládá se dokonce, 

že každé dítě může vidět určitý problém ze svého úhlu pohledu, který je dán jeho zkušeností, 

je ovlivněn jeho kulturou a sociálním prostředím. Tak se mají děti učit věcné a intelektuálně 

opodstatněné toleranci k druhým.   

 

Dále je při práci kladen důraz na rozvíjení řeči.  

Děti řečí kontrolují a upřesňují informace, které dostávají. Musí umět vyjádřit řečí každý 

myšlenkový pochod, každou strategii, kterou používají. Pomocí řeči tak určitou informaci, ale 

i strategii zvnitřní, to znamená, že si ji osvojí. Dále se postuoně naučí adekvátně a přesně 

odpovědět na danou otázku nebo vyřešit daný úkol. Systematicky se proto pěstuje nejen 

slovní zásoba, ale i obsahově i formálně přesné vyjadřování. 

Děti se také učí reflektovat své myšlení a vhled.  

Mají se naučit hodnotit své poznávací dovednosti a zobecnit způsoby uvažování, zvyšuje se 

tak jejich kritické myšlení a způsoby duševní práce tak, aby se dobře orientovaly ve vlastním 

životě i ve světě.  


