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==============================================================================
SLOVO ÚVODEM
==============================================================================

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

léto  je  za  námi  a  nový  školní  rok  už  se  zase  rozběhl  na  plné  obrátky.  V  Cogitu  jsme  přes
prázdniny  nelenili  a  i  na  podzim jsou naplánovány nejen vzdělávací  kurzy,  ale i  další  ročník
mezinárodní  konference.  Navíc  se  Cogito  začátkem  října  aktivně  zúčastnilo  mezinárodní
konference společnsoti IACEP. Podrobnou zprávu o této konferenci přineseme v příštím čísle.

Nové číslo Zpravodaje je věnováno především škole – Vendula Jašková v rozhovoru představuje
svou základní školu vystavěnou na principech Feuersteinovy metody, Petra Dočkalová se zase
zamýšlí  nad přístupy k  učení,  aby  bylo  především radostí,  nikoliv  mučením,  jak  praví  lidové
úsloví.

Přečíst si můžete rovněž ohlédnutí za letní školou Feuersteinova Institutu, která letos proběhla v
Amsterdamu  a  za  Cogito  se  jí  zúčastnily  naše  dvě  trenérky  Feuersteinovy  metody  Vendula
Jašková a Kamila Štindlová.

Mnozí z vás se stále ptáte, jak je to se získáním neomezeně platného certifikátu lektora/lektorky
Instrumentálního obohacování. Pro připomenutí znovu otiskujeme podmínky, které jsme obdrželi
přímo z Feuersteinova Institutu v Izraeli a zároveň nabízíme zájemcům účast na prvním „živém“
CPD  semináři  v  rámci  letošní  konference  Cogita.  Neváhejte  a  určitě  využijte  této  výhodné
nabídky!

Příjemné čtení a hlavně úspěšný školní rok!

Irena Marušincová
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==============================================================================
KONFERENCE 2018
==============================================================================

                                                                             

Dne 3. 10. proběhla na Pedagogické fakultě UK v Praze  třídenní konference Mezinárodní asociace pro
kognitivní  vzdělávání a psychologii  (IACEP)  s názvem „Využití  Feuersteinova kognitivního přístupu k
učení při práci s dětmi a dospělými. Cogito na této konferenci zajišťovalo spolu s ATC Instrumentálního
obohacování Reuvena Feuersteina při Katedře psychologie Pedagogické fakulty UK jednodenní program v
rámci české sekce.  Zazněly následující příspěvky:

Využití metody FIE v rámci základní školy – přemosťování, příklady dobré praxe, vytváření
proinkluzivního prostředí

Jak  vytvářet  proinkluzivní  prostředí  v  základní  škole,  které  instrumenty  FIE  jsou  vhodné  a  proč?
Přemosťování jako prostředek k propojení teorie s praxí, jak postupovat při výuce ve škole, abychom
docílili efektivního upevnění poznatků. Uvádění principů do praktického života.

Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, pedagog a speciální pedagog, lektor a trenér metody FIE, základní škola
Otevřmysl

Využití prvků FIE ve speciálně pedagogické intervenci

Společné  vzdělávání,  a  s  tím  související  podpora  žáků  se  speciálními
vzdělávacími potřebami, je alfou a omegou současného školství. Přestože
legislativní dokumenty stanovují stupně podpůrných opatření a následné
využití optimálních aktivit, je pouze na znalostech a zkušenostech učitelů,
jaké  činnosti  budou  k  rozvoji  jedinců  se  speciálními  vzdělávacími
potřebami  volit.  V  této  souvislosti  bych  chtěla  poukázat  na  možnost
využití prvků FIE ve speciálně pedagogické intervenci, zejména pak u žáků
se specifickými poruchami učení.

PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Ostravské
univerzity

FIE a čtenářské strategie dospívajících s dyslexií

Příspěvek  se  bude  zabývat  problematikou  rozvoje  čtenářských  strategií
dospívajících  žáků  s  dyslexií  za  využití  Feuersteinova  instrumentálního
obohacování.  Nejprve  bude  představen  design  původního  výzkumu,
následně budou popsány jednotlivé výsledky a závěry pro další výzkumy a
vzdělávací praxi.

V  kvalitativní  části  výzkumu  proběhla  realizace  speciálních  reedukací
dospívajících žáků s dyslexií za využití sady výukových materiálů založených
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na  principech  Feuersteinova  instrumentálního  obohacování.  V  této  části  práce  bylo  cílem  popsat  a
analyzovat vybrané faktory ovlivňující rozvoj čtenářských strategií dospívajících s dyslexií zapojených do
výzkumu  (vlastní  učební  proces,  chování  žáků  a  lektora);  zjistit,  jaké  čtenářské  strategie  jsou  u
dospívajících s dyslexií zapojených do daného výzkumu rozvíjeny, které deficity kognitivních funkcí se u
výzkumného vzorku projevují při recepci textu a jaká kritéria zprostředkovaného učení jsou při rozvíjení
čtenářských  strategií  výzkumného  vzorku  nejvíce  uplatňována.  Reedukace  se  uskutečnily  v  průběhu
školního roku 2015/2016 pod vedením lektora proškoleného ve Feuersteinově metodě. 

V  kvantitativní  části  výzkumu  bylo  cílem  ověřit,  zda  a  jak  se  odlišuje  sebepojetí  školní  úspěšnosti
dospívajících  žáků  s  dyslexií  zapojených  do  výzkumu  před  zahájením  a  po  absolvování  speciálních
reedukací  s  využitím  výukových  materiálů  dle  Feuersteinovy  metody.  Pro  měření  sebepojetí  školní
úspěšnosti zapojených žáků byly využity mezinárodně využívané diagnostické nástroje, tj. SPAS a MALS
dotazník. 

Výsledky a závěry kvalitativní části zahrnují podrobnou metodiku k sadě využitých výukových materiálů,
jejíž  součástí  jsou  příklady  možných  reakcí  žáků,  upozornění  na  problematická  a  stěžejní  místa  ve
vlastním učebním procesu, tj. v jednání žáků a lektora. Dále je předložen přehled deficitů kognitivních
funkcí projevujících se při recepci textu u pozorovaných žáků. Jsou popsány čtenářské strategie, které
byly  v  průběhu  reedukací  u  těchto  žáků  rozvíjeny,  a  charakterizována  jsou  i  aplikovaná  kritéria
zprostředkovaného učení.

PhDr. Hana Burešová, Ph.D., pedagog

Využití zkušenosti zprostředkovaného učení při předávání 
hodnot dětem

Základní otázky, kterými se budu ve svém příspěvku zabývat, jsou: 
 Jak  předávat  dětem  pozitivní  morální  hodnoty  v  moderní

společnosti,  která  staví  na  materiálnosti,  bezprostředním
uspokojení a egocentrismu? 

 Jaké  jsou  výhody  přístupu  založeného  na  zkušenosti
zprostředkovaného učení?

 Jak lze teorii zkušenosti zprostředkovaného učení využívat ke zprostředkování hodnot
 v rámci rodiny a školy? 
Hlavní  myšlenky  příspěvku  vycházejí  především  z  díla  Shmuela  Feuersteina  zaměřeného  na
mezigenerační přenos kulturních hodnot v rámci judaismu a z mé vlastní práce s dětmi. 

Mgr. Irena Marušincová, pedagog, ATC Cogito, Česko-anglické gymnázium České Budějovice

14.45 – 15.45
Učíme se učit, pracovat s informacemi, myslet v souvislostech

V rámci workshopu se zaměříme na efektivní učení, učení a
myšlení s využitím principů Zkušenosti zprostředkovaného
učení. Učení s ohledem na fungování mozku. Nejprve se
seznámíme s různými pohledy na učení, myšlení.
Zprostředkujeme si zkušenost se slovem UČENÍ. Poté si
vyzkoušíme cvičení zaměřené například: na paměť, myšlení v
souvislosti, pozornost, spolupráci. Vše bude prokládáno
příběhy z praxe. (videa, ukázky, materiály) Propojíme obsah
učiva + formu – příklad obsah, téma. Slovní druhy + třídění.
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Násobilka - využití paměti, nebo myšlení v souvislostech. Na závěr se necháme vzájemně obohatit 
otázkami a následnou debatou.

Cíl:
1. zaměřit se na učení s ohledem na fungování mozku, s využitím principů Zkušenosti zprostředkovaného 
učení
2. ukázat možnosti - praktická cvičení
3. sdílet a obohatit se vzájemně

Mgr. Petra Dočkalová, pedagog, soukromá praxe

Feuersteinova metoda jako kognitivní trénink u dospělých po traumatických úrazech mozku

Feuersteinova metoda nabízí jedinečný způsob kognitivního tréninku u klientů se specifickými potřebami
po traumatických poraněních mozku.  Schopnost  zvládat  nejen úkoly  běžného života,  ale  i  opětovný
návrat klienta do jeho profese, je zásadní motivací pro práci s metodou. Cílená stimulace a aktivace
kognitivních funkcí umožňuje klientům v obtížném období jejich života možnost opět zažít  úspěch ze
zvládnuté práce, ukazuje jim cestu jak přistupovat ke stále náročnějším úkolům a obnovuje jejich pocit
vlastní identity a sebevědomí.

Mgr. Eva Corkery, pedagog, soukromá praxe

Metoda FIE u studentů VŠ

Autorka příspěvku představí rámec, ve kterém se studenti psychologie a zájemci z řad pedagogických
pracovníků seznamují s metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování na
PedF UK. Tito mají možnost metodu „ochutnat“ v rámci volitelných kurzů či sebezkušenostních skupin.
Klíčovým zdrojem předkládaných zjištění jsou přitom reflexe samotných studentů, ve kterých hovoří o
svých  prožitcích  z  průběhu  lekcí.  Cíle  příspěvku  jsou  následující:  1)  představit  subjektivně  vnímané
přínosy metody pro studenty;  2)  zaznamenat,  jak studenti  nahlížejí  na základě vlastního prožitku na
metodu  FIE;  3)  upozornit  na  zásadní  momenty  využití  FIE  při  práci  se  studenty  a  pedagogickými
pracovníky.

PhDr. Barbora Lucká, Ph.D., Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Jistě  bylo pro Cogito ctí,  že  bylo k  účasti  na této prestižní  konferenci  přizváno.  Podrobnější
zpráva o této akci bude otištěna v příštím Zpravodaji.
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ATC COGITO  a ATC při Katedře psychologie PedF UK pod záštitou Pe-
dagogické fakulty UK vás zvou na:

VII. Mezinárodní konferenci Instrumentálního
obohacování R. Feuersteina

s hlavní přednáškou Dr. Valerie Lovegreen na téma: „Jak využívat příběhy ke
zlepšení schopnosti učit se a myslet“

Datum: 10. 11. 2018 
Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Rettigova 4, Praha 1

Program:
8.00 – 8.50 Registrace
9.00 – 9.10 Zahájení konference
9.10 – 9.20 Úvodní slovo, organizační informace
9.20 – 10.30 Valerie Lovegreen: Jak využívat příběhy ke zlepšení schopnosti učit se a myslet
10.30 – 10.45 přestávka na kávu
10.45 – 11.45 Valerie Lovegreen: dokončení přednášky, diskuze
11.50 – 12.30 Hana Burešová: FIE a čtenářské strategie dospívajících s dyslexií
12.30 – 13.00  Irena Marušincová: Využití zkušenosti zprostředkovaného učení při předávání
hodnot dětem
13.00 – 14.00 přestávka na oběd (bude zajištěn)
14.00 – 17.15 program v sekcích:

1. sekce:  14.00  –  15.30  Barbora  Lucká:  Učební  potenciál  ve  vztahu  k  FIE  –  CPD
WORKSHOP

2. sekce:  14.00  –  15.30  Helena Vacková:  Využití  zprostředkované samomluvy u dětí  s
opožděným vývojem řeči a poruchami autistického spektra

3. sekce:  15.45  –  17.15  Vendula  Jašková:  Přemosťování  principů  MLE  –  CPD
WORKSHOP

15.30 – 15.45 přestávka na kávu
4. sekce:  15.45  –  17.15  Eva Corkery:  Feuersteinova metoda  jako kognitivní  trénink u

dospělých 
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5. sekce: 15.45 – 17.15 Petra Dočkalová: Učíme se učit, pracovat s informacemi, myslet v
souvislostech

17.20 – 17.30 Ukončení konference
17.30 – 18.00 Valná hromada členů Cogito
Změna programu vyhrazena

Konferenční poplatky: 

Členové Cogita: 600,-  Kč (se zaplaceným příspěvkem na rok 2018)
1300,- Kč zájemci o CPD workshop

Ostatní: 800,-  Kč
1500,- Kč zájemci o CPD workshop

Studenti Pedagogické fakulty UK mají účast zdarma při řádné registraci do naplnění kapacity
konference. 

Online přihláška zde.

==============================================================================
KURZY 
==============================================================================

KURZY – PODZIM 2018

FIE I 
24. 9. - 1. 10. Praha, ve spolupráci s VOŠ Jabok
3. - 11. 10. České Budějovice

FIE základní I – modul B
2. - 7. 11. + 12. - 15.11. Praha

FIE základní II
26. 10. - 2. 11. Třebíč

Bližší informace ke kurzům včetně online přihlášek naleznete na www.centrum-cogito.cz

KRÁTKODOBÉ KURZY – ROK 2019

Již nyní se můžete hlásit na kurz Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí, který je naplánován
na rok 2019 v těchto termínech:
4. - 5. 2. 2019 Praha nebo České Budějovice (dle preference zájemců)
25. - 26. 8. 2019 Praha
27. - 28. 10. 2019 České Budějovice

Bližší  informace  ke  kurzu  včetně  online  přihlášek  naleznete  rovněž  na  http://www.centrum-
cogito.cz/

Nabídka všech kurzů je neustále doplňována a aktualizovaná na našich webových stránkách.
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==============================================================================
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ FIE (CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT)
==============================================================================
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==============================================================================
PŘÍSPĚVKY Z PRAXE
==============================================================================
Otevřmysl – rozhovor s Mgr. et Mgr. Vendulou Jaškovou
Irena Marušincová

Otevřmysl je třebíčská základní škola založená na principech Feuersteinovy metody. Poprosili jsme její 
zakladatelku, Mgr. et Mgr. Vendulu Jaškovou, aby povyprávěla, jak škola vznikala a jaká jsou její 
specifika.

Jak a kdy vznikl nápad založit svou vlastní školu?
Nápad na vznik vlastní školy už mám od čtvrté třídy ZŠ, kdy jsem si kreslila plán na vlastní MŠ. Vždy jsem
říkala, že by mne bavilo učit ve škole, kde se respektuje osobnost dítěte, učitele i rodiče. Říkala jsem, že
až mi dá někdo klíče od školy, tak tam půjdu. To se bohužel nestlalo, takže jsem to musela vzít do svých
rukou.
Bylo obtížné nápad zrealizovat? S čím jsi nejvíc bojovala?
Když člověk své myšlence věří a dělá vše pro to, aby se myšlenka stala skutečností, tak se Váš nápad
opravdu zhmotní. Nejnáročnější byly prvotní „porodní bolesti“, najít způsob, jak to vše dát do chodu,
najít lidi, kteří táhnou za stejný provaz a podrží Vás, kdy je potřeba. Zpočátku jsme bojovali s počty žáků –
nedůvěra, co a jak bude. Což je u nových projektů zcela normální. Dále pak prostor pro školu. 
S kolika třídami a dětmi Otevřmysl začínala? 
Začínali jsme s jednou třídou – spojený první a druhý ročník – 12 dětí. 
Kolik tříd a žáků má v současné době?
V současné době máme 52 žáků ve třech třídách od prvního do čtvrtého ročníku. 

A jak to bylo se zaměstnanci?
Začínaly jsme ve dvou, já a jedna paní vychovatelka a uklízečka v jedné
osobě. Učitelky jsem si potom vybírala sama, buď ty, které znám nebo
ty, které mi někdo doporučil. Jedna podmínka pro učitele je - dělají si
kurz  FIE,  aby  mohli  s dětmi  pracovat  zkušenostně  zprostředkovaně.
V letošním roce si budou dvě učitelky dodělávat kurz FIE. Je to nutná
podmínka, aby se škola ubírala stylem a filosofií, kterou potřebujeme. 
Můžeš stručně popsat, v čem se výuka v Otevřmysli liší od výuky v
běžných školách?
Čím se liší, nemůžu říci úplně přesně, každá škola je jiná. Můžu říci, jak
to funguje u nás, dvakrát týdně mají děti FIE v každém ročníku – první
má Uspořádání  bodů – základní  a  Urči  emoci,  druhý –  Od empatie
k činnosti, Od jednotky ke skupině, třetí – Porovnávání, Naučte se klást
otázky, porozumíte tomu, co čtete. 
Na prvním místě je pro nás klima ve třídě a ve škole, když se děti necítí

bezpečně,  tak  se  nemohou  ani  nic  naučit.  Dále  používáme  při  všech  činnostech  zkušenost
zprostředkovného  učení,  chceme,  aby  děti  pochopily  věci  kolem  sebe  a  aby  se  v  okolním  světe
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orientovaly, aby byly schopné to, co se naučily a objevily v běžném životě. Dále se děti mohou pohybovat
při práci tak, aby jim místo pro práci bylo příjemné. 
Dětem je dána „svoboda“ odpovědnost za své učení, musí si organizovat samy svojí práci, kde, kdy, s kým,
kolik času na to budou potřebovat. Některé děti potřebují více času na to, aby pochopily princip svobody
a odpovědnosti. 
Pořádáte pro děti i nějaké doplňkové akce?
Děti mají v rámci družiny – sportovní aktivity – lezení po stromech, lanech, vyrábění, keramiku, kroužek
Tančící kostky – Lego programování, keramika, nově bude dramatický kroužek, náboženství, tancování,
kytara. Dále pak pořádáme jarmarky, v letošním roce plánujeme akci ke 100 letům výročí republiky. 
Jak žáky v Otevřmysli hodnotíte? 
Žáky hodnotíme slovně, hodnotíme jejich posun, píšeme jim, v čem mají rezervy. Děti se hodnotí samy,
co jim jde a v čem se chtějí zlepšit. 

Jaká je spolupráce s rodiči?
Někteří rodiče pro školu dýchají, jsou velice aktivní a zapojují
se do různých věcí. Někteří přijdou vždy pomoci. Někteří těch
je málo jenom dítě dovezou a nic víc je nezajímá. 
Co bys doporučila člověku, který by chtěl založit podobnou
školu?
Ať věří svojí myšlence, dělá vše, aby to vyšlo, obklopí se lidmi,
kteří tomu také věří. Ať se nebojí a řeší jen důležité věci, jinak
ho všechno odradí  hned  na  začátku.  Doufám,  že  odvážných
bude  více,  abychom  mohli  mít  více  pohodových  škol  a
spokojených dětí. 

Děkuji za rozhovor  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nový školní rok aneb Učení a vzdělávání by nemělo být mučení
Mgr. Petra Dočkalová
vyšlo 6. 9. 2018 v EDUinu

Svět se vyvíjí, děti, které nyní chodí do škol, budou mít podle odhadů sebeřízené zaměstnání a budou
potřebovat pochopit samy sebe. Pracovat na sobě celý svůj život. K tomu budou potřebovat umět se
prezentovat, komunikovat, plánovat, chápat své emoce a další, především tzv. měkké dovednosti.

Škola ztratila funkci primárního vzdělávání. Děti, ale i dospělí se vzdělávají i mimo školu – na Skautu,
chodí na kroužky, jezdí s rodiči na interaktivní výstavy, učí se na letních školách, táborech, odpoledne v
jazykových školách, v kavárnách, učí se mezi sebou. Mají k dispozici videa, dokumenty, audio nahrávky.
Chodit do školy pouze pro informace již nestačí. Kde ale tyto informace najít, jak s nimi kriticky zacházet,
jak argumentovat by mělo být jedním z cílů učení.

Proces učení začíná už při výkladu tohoto slova. Je potřeba zpochybnit některé mýty, které jsme si předali
– „učení – mučení,  učíme se pouze ve škole u lavice.  Učíme se
pouze  pod  tlakem.  Zbavit  se  porovnávání,  kdo  je  nejchytřejší,
nejlepší.   Spíše se zaměřit na silné a slabé stránky, které máme
všichni.“
 
Jak tedy reagovat na to, že se pohled na učení mění?
Rodiče  si  kladou  otázky  a  ptají  se  na  metody,  programy.
Montessori,  Začít  spolu,  Waldorf,  Intuitivní  pedagogika,  klasická
matematika, Hejného metoda, Škola hrou – J.  A. Komenský, FIE,
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Svoboda učení, Daltonův plán, Jenský plán. Co je alternativa, co ne. Všechny tyto metody mají společné
to, že je kdysi  vymysleli  lidé,  kteří s dětmi pracovali,  pozorovali  je a na základě pozorování vymýšleli
metody, jak dětem učení přiblížit, aby je to bavilo a zároveň bylo efektivní.  Je potřeba si připustit, že
žádnou metodu nemohu „navléknout“ na dítě, člověka, který se učí. Učitel by ale metody měl znát, aby
mohl přinejmenším možnosti zprostředkovat a dítěti umožnit více přístupů. Každý se učíme jinak, není
jeden jediný mozek stejný, nejlepší učební podmínky neznáme. V praxi je potřeba pozorovat dítě, jakým
stylem se učí, soustředit se na to, jak přemýšlí, komunikuje, pak jsme schopni ho v procesu učení vést.

Všechny skupiny, které se podílejí na procesu učení – dítě-rodič-učitel si kladou otázky v souvislosti s
učením.

Nejčastější otázky rodičů?
1. Jak zařídit, aby učení dítě bavilo, nejlépe, aby se do školy těšilo?

(mohu  ho  inspirovat,  hledat  i  v  tom,  co  mne  nebaví  něco,  co  se  mohu  naučit-  příklad:
vyjmenovaná slova – trénuji paměť, mohu trénovat vytrvalost, mluvit s dítětem, změnit otázky
typu Jak bylo ve škole? na to – O čem jste dnes ve škole mluvili? Co jste řešili?)

2. Jak máme udělat to, aby nebyl jen na mobilu?
(přestat nadávat, že je na mobilu a přijmout technologii jako nástroj, nástroj, pomocí něhož se
mohu učit – poznávání rostlin, GPS, podle zájmu dítěte)  

3. Jak vymyslet, aby ve škole rozvíjeli jeho silné stránky, aby ho podporovali.
(komunikovat s učitelem, být v kontaktu, učit se spolupracovat, pokud kritika, tak konstruktivní a
respektovat kompetence, učitel by měl být odborník na metody, učení, rodič by měl být odborník
na své dítě, tyto pohledy jsou velmi obohacující)  

4. Co máme dělat, když prostě nechceme každý den dvě hodiny trávit nad učením?
(pracovat se zpětnou vazbou, pořádat schůzky ve 3, dítě-rodič-učitel,  pracovat s cíli,  plánovat
společně)

Učitelé pokládají tyto otázky.  
1. Jak mám udělat, aby mne děti respektovaly?

(uvědomit  si,  že  pokud  budu  respektovat  já  je,  budu  se  o  ně  zajímat,  bude  to  postupně
oboustranné, pokud nebudou mít hranice, naučit se to společně)

2. Jak mám přijmout to, že se mění role učitele a jak se k tomu postavit?
(vzdělávat se, účastnit se kurzů, konferencí o neurovědě ve vzdělávání, číst články, inspirovat se
kolegy, přístupy, účastnit se debat o vzdělávání, stále se rozvíjet)

3. Jak především rodičům vysvětlit, proč zadávám domácí úkoly?
(pracovat na sobě a být odborníkem, vědět, jak funguje paměť, znát studijní techniky, vědět, jak
pracuje oko v procesu učení, jak vnímat dynamiku skupiny, pracovat s cíli a dětem vždy říci, co se
na tom daném příkladu mohou naučit)

Děti (zde velmi záleží na věku) se ptají
1. Proč se mám učit slovní druhy, k čemu mi to je?

(vést je v tom, aby se samy zamyslely, proč, kde to využiji, učit se násobilku jen proto, abych byla
chytrá, je málo, násobilku potřebuji denně, například když si kupuji 15 rohlíků za 2 Kč) 

2. Jak se mám učit? 
Přečtu si to a nic si nepamatuju. (uvědomovat si, jak se učím, potřebuji na to klid, nebo se učím
při hudbě, pamatuju si to, čemu rozumím, potřebuji při učení zkouknout i videa, mluvit o tom)

3. Proč musím opisovat výpisky? Stejně jim nerozumím.
(výpisky, pokud je opisuji pouze od učitele, mohou být výpisky jeho, může se stát, že potřebuji
výpisky ve formě myšlenkové mapy, zjistit opět, co mně vyhovuje)
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A kde tedy můžeme začít všichni, aby se stalo učení přínosné pro všechny? Jak navázat spolupráci?
1. Začít  vnímat  učení,  jako  oboustranně  obohacující  proces.  Podpořit  dobré  vztahy  a  vytvořit

spoluučící se skupinu. Nejsme soupeři, kdo bude mít víc jedniček, ale obohacujeme se navzájem,
vnímáme, jak každý myslíme trochu jinak. Nehodnotíme, učíme se naslouchat. Učíme se chápat
sami sebe.

2. Přizvat děti do procesu učení, aby se staly aktéry. Pracujeme s cíli. Učitel plánuje obsah 
výuky (například slovní  druhy),  děti  mohou navrhnout,  že se  chtějí  učit  slovní  druhy pomocí
didaktické hry, skupinové práce, prací v centech vzdělávání)

3. Učíme se pracovat s různými nástroji v procesu učení.

Příklad: Téma Rodina
Dětem nabízím různé možnosti, nástroje k tomuto tématu. Slovník, počítač, učitel, knihy. Jsou vedeny k
aktivnímu vyhledávání a zpracování témat jedinečným způsobem.

4. Zaměřit se na učení ve společném sdílení, ale zachování jedinečnosti.
5. Při procesu učení hledat odpovědi na otázky – K čemu mi to je? Proč se to mám učit?

Například obsah učiva:  Slovní  druhy.  Forma je  a díky  tomuto tématu se  naučím myšlenkový
proces třídění, klasifikace.

Příklad: Počítáme příklad 23 + 9 – výsledek je 32. Poté debata, jak jste to počítali?
Možností je několik – např. rozklad přes 10 23 + 7 + 2
nebo 3+9 je 12 + 20
další 23 +10 je 33 -1. Toto vše si společně zprostředkujeme a bavíme se o výhodnosti.

6. Zaměřit se na to, že pouze naučit se například vyjmenovaná slova nestačí. Je potřeba, 
abychom předávali i hodnotové vzdělávání – jako je respekt, svoboda, slušné chování, empatie.

7. Zaměřit se na mentální operace jako je soustředěnost, práce s představou, sebekontrola, 
práce s emocemi, vytrvalost a další.

8. A možná to nejdůležitější. Zaměřit se na podporu příjemné, důvěryhodné atmosféry. Tam, 
kde se cítíme dobře a cítíme přijetí, tam chceme být.

Zde je uvedeno několik možností, směrů, je vždy na vás, abyste hledali a uvědomovali si smysl a cíl. Přeji
vám všem do nového školního roku hodně trpělivosti, obohacení, respektu.

Citát pro vás:
„Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim
má zkazit dobrou náladu.“ (A.Einstein)

Inspirující literatura:
J.Holt – Jak se děti učí, Proč děti neprospívají
F.Vester – Myslet, učit se …a zapomínat?
Ph.Dr. V.Pokorná – Rozvoj vnímání a poznávání
T.Buzan – Použávejte hlavu, Myšlenkové mapy pro děti
odkazy na další články :
https://pravednes.cz/DockalovaPetra.profil
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==============================================================================
SHORESH 2018
==============================================================================
Ohlédnutí za SHORESH 2018
Vendula Jašková
V roce 1978 začal Feuersteinův Institut pořádat každoroční letní školu zvanou Shoresh (čti: šoreš). Název

je  odvozen  od  hebrejského  slova  pro  „kořeny“  a  připomíná  i
stejnojmenné  městečko  poblíž  Jeruzaléma,  kde  se  zprvu  mezinárodní
letní  škola  konala.  Postupem  doby  se  Shoresh  stal(a/o)  jedou  z
nejdůležitějších událostí v kalendáři Feuersteinova institutu.
Shoresh  trvá  dva  týdny,  během  nichž  proběhne  více  než  tucet  kurzů
zaměřených  na  všechny  oblasti  Feuersteinovy  metody:  Instrumentální
obohacování,  LPAD, program FIE-taktilní.  Lektory jsou přední odborníci
Feuersteinova  institutu.  Každoročně  se  na  Shoresh  sjedou  stovky
účastníků z více než padesáti států světa. 

Letos  se  letní  škola  Feuersteinova  institutu  konala  v  Amsterdamu  a
zúčastnily se jí i dvě lektorky ATC Cogito Mgr. et Mgr. Vendula Jašková a

Mgr. Kamila Štindlová, aby si rozšířily své trenérské kompetence v metodě FIE. Jak Shoresh vnímaly a
prožívaly prozradila Vendula Jašková: 

„Začátek  léta  začal  akčně,  spolu  s  Kamilou  Štindlovou  jsme  se  vydaly  zvýšit  svou  kvalifikaci  ve
Feuersteinově  metodě.  Ještě  před  cestou  bylo  třeba  vyplnit  několikero
formulářů  a  dokumentů,  jelikož  obě  již  delší  dobru  pracujeme  jako
trenérky  metody  a  svou  práci  musíme  Institutu  dokládat.  Nicméně
všechny potřebné dokumenty jsme zaslaly včas, takže jsme 3. 7. mohly v
klidu  odletět  z  letiště  Václava  Havla  směr  Amsterdam.  Letos  SHORESH
slavil své 40. narozeniny, atmosféra byla tedy slavnostní a účast veliká –
potkávaly jsme se s účastníky z 31 států světa.

Hned po příletu do hotelu Shipol Novotel jsme si vyslechly přednášky R.
Feuersteina  –  syna  prof.  Feuersteina.  Seznámil  nás  s koncepcí  ICELP,
s oblastmi, kterým se věnují – vzdělávání, rehabilitace, podpora.

Další  přednáška se  týkala  LPAD. Novinkou LPAD je  skupinové vyšetření,  které
probíhá pomocí aplikací v počítači. Může tak být vyšetřeno více dětí současně.
My jsme z této informace byly poněkud rozpačité, při dalších příležitostech jsme
vedly  diskuzi  o  výhodách  a  nevýhodách  tohoto  vyšetření.  Produktem  tohoto
„dynamického“ vyšetření  je  rozdělení  dětí  dle  profilů,  podle  toho,  která  z fází
kognitivních  funkcí  je  oslabena.  Přišlo  nám  to  poněkud  jako  návrat  zpět  ke
standardizovaným  textům.  Odpovědí  na  naše  otázky  bylo,  že  nový  postup
zjednoduší  práci  učitelům.  My  máme  ale  jinou  představu  o  dynamické
diagnostice. 

Další den jsme se s Kamilou rozdělily, Kamila byla na kurzu FIE základní 2 – trenérský, já jsem absolvovala
kurz FIE standard 2 trenérský. Na kurzech jsme absolvovaly hodně zajímavých přednášek a získaly jsme
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nové  podněty  pro  naše  další  tréninky.  Trénovali  nás  odborníci  z institutu:  Feuerstein,  Kozulin,  Falik,
Benhur, Lovegreen a další. Domů jsme odjížděly naplněny novou energií a elánem do další práce.“

==============================================================================
PRO INSPIRACI
==============================================================================
Postřehy z kurzů FIE
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Redakce: Taťána Khýrová, Irena Marušincová
 el. kontakt: zpravodaj-cogito@seznam.cz; irena.marusincova@email.cz;

www.centrum-cogito.cz
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