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Instrumentální obohacování metodou Reuvena Feuersteina 

Metoda, která je založena na zprostředkovaném přístupu k dětem, žákům i dospělým a rozvíjí jejich 
kognitivní - poznávací  potenciál. 
Výhody: 

 napomáhá učení, zejména učit se v souvislostech, ve vztazích (smysluplně), v myšlenkové 
struktuře 

 učí myslet (ne mechanicky reprodukovat probírané učivo) 

 rozvíjí autentickou osobnost – dítě má být úspěšné bez dospělého  

 příznivě ovlivňuje rozvoj řeči (zlepšuje slovní zásobu, schopnost vyjadřování) 

 rozvíjí kompetence k učení a ke školní práci 

 
Pro děti a žáky od 8 let výše s výukovými a specifickými obtížemi: 

 vývojové poruchy učení  

 vývojové poruchy chování 

 obtíže v koncentraci pozornosti  

 nerovnoměrný vývoj 

 sociální znevýhodnění 

 deficity dílčích funkcí  

 rozvoj osobnosti 
 

Délka trvání :           15 týdnů práce s instrumentem   

Struktura programu :         1x týdně práce s lektorem v délce max. 1 hodiny 

Zásady práce: 

 neorientuje se na výkon, důležitý je způsob, jakým dítě a žák dojde k vyřešení úkolu 

 uplatňuje právo dítěte a žáka, aby svým tempem a ve svém čase splnili úkol; rozvíjí 
samostatnost, podporuje kompetence v učení, zejm. v jazykové oblasti /práce s pojmy/ 

 podporuje úspěšnost - každému dítěti se má umožnit, aby bylo úspěšné. Nepoužívá se soutěžení, 
protože se respektuje osobní pracovní tempo každého dítěte. 

 

Očekávané výsledky intervence: Cílem intervenčního programu je rozvinutí schopnosti učit se, tedy mít 
podíl na učebním procesu v nejširším slova smyslu, a to nejen ve škole, ale naučit se strategiím a 
postojům k učení, které pak pomáhají orientovat se ve vlastním životě i ve světě. 
 
 
Kde:  ZŠ Týniště nad Orlicí      Kdy: od 18. 3. 2019  14.00 – 15.00 
Cena: 140.- Kč za jeden instrument (soubor listů) 
Kontakt v případě zájmu: m.prazakova@ppprychnov.cz. 
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