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SPROSTREDKOVANÉ UČENIE 

Časť 6: Zhrnutie  
 

 

Keď sme v roku 2013 začínali s aplikáciou 

Feuersteinovej metódy v rámci dobrovoľných 

popoludňajších školských klubov pre žiakov zo 

segregovaných rómskych osád, verili sme, že aj 

deti z inak podnetného prostredia, sa dokážu 

vďaka intenzívnej, dlhodobej práci s láskavým 

prístupom výrazne posunúť vo svojich 

kognitívnych schopnostiach a dobehnúť svojich 

rovesníkov zo strednej triedy.  

 

Psychologické testy, ktoré pre ETP robili výskumníci z Karlovej univerzity v roku 2016 uvádzajú, že 

priemerný mentálny vek žiakov na začiatku prvého ročníka bol 46,8 mesiaca, t. j. 3,9 roka). Dieťa, ktoré 

nedosiahlo úroveň školskej spôsobilosti a začne plniť povinnú školskú dochádzku, narazí na bariéru 

medzi svojou úrovňou a úrovňou, ktorú škola vyžaduje. Od prvého dňa v škole tak nie sú naplnené 

základné podmienky jeho budúceho úspechu  Žiaci zvyčajne čelia nepochopeniu učiteľov ich situácii, 

pretože učitelia legitímne predpokladajú ich školskú spôsobilosť. Zažívajú osobné zlyhania a frustráciu, 

čo má podiel na ich subjektívnom pocite sklamania zo školy, ktorá je pre nich nepríjemným prostredím. 

Žiak si nezriedka vytvára averziu voči škole, formálnemu vzdelávaniu, ale aj svetu majority. 

  

Deti, ktoré pravidelne navštevovali popoludňajšie Feuersteinove kluby, ktoré viedli láskaví učitelia 

z majoritného prostredia s pozitívnym prístupom k Rómom, majú v porovnaní so svojimi rovesníkmi 

z tej istej osady, ktorí sa popoludňajšieho vyučovania nezúčastňujú, lepšie školské výsledky 

a dochádzku, menej neospravedlnených hodín. Deti do klubov rady chodia, cítia sa v nich bezpečne 

a prijatí. Popri práci s inštrumentmi učiteľky v kluboch pre deti organizujú aj iné kultúrne, spoločenské 
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a športové aktivity a výlety, ktoré vytvárajú predpoklady na úspešnú integráciu týchto detí do 

ekonomického, spoločenského a kultúrneho života spoločnosti.   

 

Rozdiel medzi deťmi v klube a tými, ktoré do klubu nechodili je výrazný najmä pri opakovaní ročníka. 

Z pôvodnej skupiny dvanástich žiakov klubu vo Veľkej Ide postúpilo do terajšieho piateho ročníka bez 

opakovania šesť žiakov. Ďalší štyria piataci sú z triedy, ktorej triednou učiteľkou bola Natália - lektorka 

Feuersteinovej metódy - ale nechodili do klubu. Zo 17 žiakov, ktorí prišli do kontaktu s Feuersteinovou 

metódou vo Veľkej Ide (buď len prostredníctvom ranného vyučovania, alebo intenzívne aj popoludní 

v klube) je momentálne v piatom ročníku desať žiakov. Zo zvyšných 12 žiakov, s ktorými sa touto 

metódou nepracovalo, nie je v piatom ročníku ani jeden. Deti z klubu majú aj výbornú dochádzku, 

takmer všetci majú nula neospravedlnených hodín. 

 

Psychologičky, ktoré v apríli a máji 2018 uskutočnili psycho-diagnostické vyšetrenia detí z klubu a detí, 

ktoré klub nenavštevovali dospeli k nasledovným záverom: 

 

Deti, ktoré mali dostatok skúseností zo sprostredkovaného učenia, vedeného skúsenými 

profesionálnymi lektorkami, mali lepšie vybudované pracovné návyky v zmysle lepšej pozornosti – 

koncentrácia, distribúcia, práceschopnosť. Deti z kontrolnej skupiny mali pracovné návyky na nízkej 

úrovni, až nevybudované vôbec. Mali nižšiu koncentráciu a pomalé psychomotorické tempo. 

 

Deti z klubu mali vybudované základy strategického myslenia, pôsobili zaangažovanejšie a 

dynamickejšie. Vedeli lepšie ovládať svoje impulzy. Deti mimo klubu mali slabo rozvinutú verbálnu 

oblasť, bez schopnosti rozvinúť myšlienku. V behaviorálnom prejave dominovala impulzivita. Pôsobili 

zväčša pasívne. 

 

Deti z klubu sa pri podpore a verbálnom povzbudení vedeli vybudiť k lepším výkonom (hoc aj 

nesprávnemu, ale neboli rezignované). Tešili sa z úspechu, motivoval ich k ďalšej práci. Avšak 

neklubové deti neboli schopné ani po opakovanej mediácii využiť ponúknutú stratégiu. Nápovedu 

vedeli udržať v pamäti len krátky čas. Pri pochvale ostali bez akéhokoľvek emočného prejavu – bez 

úsmevu, či potešenia.  

 

Úspešné overenie účinnosti a efektivity Feuresteinovej metódy Inštrumentálneho obohacovania vo 

vzdelávaní žiakov zo segregovaných rómskych komunít vytvorilo predpoklady na zaradenie tejto 

inovatívnej metódy pri tvorbe nových národných verejných politík a opatrení v oblasti vzdelávania a 

starostlivosti v ranom detstve. Sme toho názoru, že Feuersteinovu metódu je potrebné zaviesť 
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systémovo do prostredia formálneho vzdelávania, a to od čo najútlejšieho veku a s čo najväčšou 

časovou dotáciou. Výskumná štúdia1 uvádza, že najväčšie zlepšenie nastalo u detí, ktoré boli v čase 

zaradenia do programu najmladšie a u tej skupiny detí, ktoré v popoludňajšom vyučovaní pracovali 

najdlhšie s inštrumentmi (pracovnými listami) Feuersteinovej metódy.  

 

 

Takéto riešenie si však vyžaduje politickú objednávku a najmä politickú odvahu. Po šiestich rokoch 

lobovania a advokovania za Feuersteinovu metódu, a po dvadsiatich rokoch advokovania za iné 

inovatívne opatrenia (zamerané na bývanie, zamestnávanie, finančnú inklúziu), ktoré preukázateľne 

zlepšujú situáciu obyvateľov marginalizovaných komunít vieme, že na Slovensku sa zatiaľ nevyrástol 

odvážny politik, ktorý by sa témou integrácie a inklúzie Rómov dlhodobo a cieľavedome zaoberal. 

 

Inou cestou, ako sa zdá, na Slovensku realistickejšou, sa javí aplikácia Feuersteinovej metódy 

v školskom a mimoškolskom vzdelávacom prostredí vedenom progresívnymi ľuďmi, ktorí nové 

opatrenia môžu síce uplatniť na menšej skupine šťastlivcov, ale nechýba im odvaha, húževnatosť 

a cieľavedomosť a po dlhodobom uplatnení inovatívnych postupov dosiahli vo vzdelávaní detí 

z rizikového prostredia chudobných rómskych osád viditeľné úspechy.  

 

                                                           
1 Kluby FIE a KK: Vliv na kognitivní, jazykové a matematické výkony. PedF UK, Katedra psychologie, Praha, str. 190 
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Použité fotografie vznikli počas rokov 2017 a 2018 a sú z Komunitných centier Stará Ľubovňa, 

Rankovce, Veľká Ida a Luník IX, Košice, kde ETP Slovensko organizuje popoludňajšie FIE kluby pre deti 

vo veku 9-13 rokov 
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