SPROSTREDKOVANÉ UČENIE
Časť 5: Skúsenosť sprostredkovaného učenia v praxi
V predchádzajúcej časti sme hovorili o tom, že sprostredkované učenie je komplexný spôsob akým
sprostredkovateľ pôsobí na žiaka. Kľúčové prvky sprostredkovaného učenia sa v bežnom živote aj
v školskom prostredí objavujú spoločne a je veľmi ťažké ich od seba oddeliť. Pri vynechaní niektorého
z kľúčových prvkov nedochádza k sprostredkovanému učeniu. Použitie doplnkových prvkov
sprostredkovaného učenia môžeme voliť podľa potreby.

Rodič ako sprostredkovateľ
Mnoho rodičov dokáže intuitívne sprostredkovávať. Dôkazom toho sú nasledujúce príklady:
-

Vyberá, zdôrazňuje, preháňa, zoskupuje, plánuje, rozdeľuje alebo rytmizuje podnety, ktorými
pôsobí na dieťa.

-

Púta pozornosť dieťaťa rôznym oslovením („Ktože to je tu? Koho tu máme?“) alebo mu ukazuje
zaujímavé predmety („Čo zaujímavé tu máme?“). Dieťa má vo svojom zornom uhle a má s ním
očný kontakt.

-

Slovne označuje stavy dieťaťa („Vyzeráš, akoby sa ti chcelo spať.“).

-

Zachytáva a udržuje pozornosť dieťaťa (napríklad mu ponúka hračku alebo mu ju berie
a pritom pozoruje dieťa, kedy o hračku prejaví záujem).

-

Odpovedá na vokálne prejavy dieťaťa (napríklad ak dieťa vydáva nejaké hlásky, napodobňuje
ich alebo opakuje).

-

Sleduje, kam sa dieťa pozerá a predvída, čo ho zaujíma (podá mu hračku, na ktorú uprelo zrak).

-

Opakuje určité poradie pohybov so zámerom zaujať pozornosť dieťaťa a vyvoláva v ňom snahu
tieto pohyby napodobňovať (postaví na seba kocky, ktoré k sebe nepatria a preto spadnú,
pritom sa smeje a keď sa tak stane, ponúka túto hru aj dieťaťu).

1

-

Umiestňuje predmety do takej vzdialenosti od dieťaťa, prípadne na také miesto, aby na ne
dieťa dočiahlo pokiaľ bude chcieť.

-

Pri jedle rozpráva dieťaťu o kvalite jedla, popisuje, čo to je, prečo je konkrétne jedlo dobré.

-

Kŕmenie dopĺňa hovorením riekaniek alebo krátkych rozprávok, čím sa pôvodný cieľ nakŕmiť
rozširuje o nový záujem, a to o radosť z počúvania rozprávok, predvídanie poradia a sledu
udalostí v riekanke a podobne.

-

Počas prebaľovania alebo kúpania mu ponúka dostatok príjemných pocitov (dotýka sa ho,
hladká ho) a rozvíja jeho skúsenosti (komentuje, čo robí – berie mydlo, aká je voda, pomenúva
časti tela).

-

Povzbudzuje dieťa k spontánnemu porovnávaniu predmetov v okolí a k zisťovaniu, čo majú
spoločné alebo odlišné.

-

Ozrejmuje dieťaťu vzťahy medzi predmetmi a javmi.

-

Prepája minulé, prítomné a budúce udalosti, vytvára vzťah k minulosti aj k budúcnosti, určuje
ciele pre nastávajúce aktivity.

-

Naznačuje dieťaťu jednoduché možnosti deduktívneho uvažovania (ak má otec pred domom
zaparkované auto, asi už bude doma).

-

Vyjadruje sa k niečomu kriticky alebo s pochybnosťami, zhŕňa informácie ktoré má a na
základe predchádzajúcej skúsenosti kladie nahlas otázky.

-

Pri popise známeho prostredia orientuje dieťa k stabilným orientačným bodom, ukazuje na
časovú postupnosť (pozrieme večerníček a pôjdeme spať).

-

Ponúka dieťaťu stratégie na zapamätanie si niečoho.

-

Vyjadruje emócie voči predmetom, javom, situáciám, pracuje s gestami, prejavuje nadšenie,
mení intonáciu, opakuje slová, vokalizuje údiv.

-

Oceňuje kultúrne hodnoty.

-

Identifikuje niečo neverbálnym prejavom (napríklad sa na niečo uprene pozerá, ukazuje na
niečo, čím privoláva pozornosť dieťaťa).

-

Sprostredkuje vzťah medzi príčinou a následkom.

-

Prejavuje radosť z učenia („Je to zábava učiť sa nové veci, že?“).

Učiteľ ako sprostredkovateľ
-

Premýšľa o žiakoch, pre ktorých pripravuje hodinu. Pýta sa, čo o danej téme vedia, môžu
vedieť, ako a kde sa s tým mohli stretnúť („Varili ste už niekedy s mamou? Pomáhal niekto z vás
otcovi s opravou auta? Boli ste niekedy v múzeu?“).
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-

Premýšľa o vhodnej aktivite a o tom, ktoré pomôcky, predmety či materiály budú pre žiakov
užitočné.

-

Prebúdza u žiakov zvedavosť výberom pomôcok a materiálov. Ponúka im všetko, čo ich osloví,
je im blízke a môže pomôcť pri oboznamovaní sa s novým poznatkom.

-

V úvode každej učebnej aktivity zrozumiteľne vyjadrí, čo od nich bude požadovať, ponúkne im
skutočne jasné inštrukcie, pričom využije aj iné ako slovné zadanie ak je to potrebné („Chcem,
aby ste dobre porozumeli tomu, čo je násobenie, preto si najprv ukážeme tento príklad... na
ňom uvidíte, že násobenie je vlastne také rýchle sčítavanie...“)

-

Dáva jasne najavo, že je v jeho záujme aby si dané vedomosti a zručnosti osvojili, pripomína
im, s akým záujmom hodiny pripravuje a aká je pre neho dôležitá aj práca žiakov.

-

Vedie žiakov k poznaniu, prečo je daná učebná aktivita dôležitá a poukazuje na to, čo
z nadobudnutých poznatkov môžu využiť v budúcnosti.

-

Zaujíma sa, či žiaci o úlohu prejavujú záujem, zvyšuje ich motiváciu k činnosti a pýta sa, či
správne pochopili dôležitosť danej aktivity.

-

Pri samostatnej práci žiakov zisťuje, či dostatočne chápu čo majú robiť, či majú všetky
informácie, pomôcky a vedomosti potrebné k úspešnému zvládnutiu úlohy.

Z kazuistiky žiačky FIE školského klubu:

Bola veľmi aktívna pri upratovaní triedy, utieraní tabule, rozdávaní pomôcok. Všetky činnosti v
ktorých si verila chcela robiť výlučne sama. Ak ich robilo viac detí, nezniesla situácie, kedy nebola
prvá s prácou hotová. Výrazné ťažkosti sa preukázali pri kreslení. Jej úlohou bolo nakresliť, čo vie a
chce. Anastázia nenabrala odvahu vziať ceruzku do ruky a niečo samostatne nakresliť. Neurobila
na papier ani čiarku. Úplne zneistela a nepomohlo jej ani povzbudzovanie a rady od spolužiakov,
ktorí sa jej snažili pomôcť. Bolo na nej vidieť, ako so sebou vo vnútri bojuje, no strach zo zlyhania
boj stále vyhrával. Podobné situácie sa ešte veľakrát zopakovali pri čítaní aj písaní písmen a číslic.
Anastázia sa stále bránila argumentmi, že ona to nevie, že to bude zlé a máme jej dať pokoj.

-

Pomocnými otázkami pomáha žiakom formulovať odpovede, vedie ich k tomu, aby si sami
dokázali uvedomiť vzťahy medzi zadaním a odpoveďou, aby odpoveď skutočne obsahovala to,
čo zadanie vyžaduje.

-

Povzbudzuje žiakov, aby si zadanie prečítali viackrát a opakovane si ujasňovali, čo majú urobiť,
na čo všetko majú odpovedať.

-

Otvorene pracuje so svojimi emóciami, záujem o žiakov a ich prácu prejavuje aj neverbálne.
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- V rámci diskusie systematicky prepája práve
osvojené vedomosti so situáciami v bežnom
živote.
- Vyzýva žiakov, aby sami hľadali príklady
situácií zo svojho života.
- Prepája poznatky z minulosti so súčasnosťou.
- Dáva žiakom priestor nielen na to, aby dosiahli
správne vyriešenie úlohy, ale aj na to, aby
premýšľali o postupoch, ktoré na správne riešenie použili.
-

Dáva žiakom možnosť, aby jasne porozumeli dôvodom, prečo sa na hodine niečo odohráva,
kam činnosť smeruje, v čom spočíva jej hodnota.

-

Učebné situácie a informácie, ktoré deťom odovzdáva obohacuje o osobné, spoločenské
a kultúrne významy, aby nezostali neutrálne a pre žiakov tak nevýznamné a nezaujímavé.

-

Dáva najavo svoj pozitívny vzťah k učivu, čím vzbudzuje u žiakov záujem.

-

Podporuje a oceňuje činnosti, a tak im dodáva pozitívnu hodnotu.

-

Odhaľuje význam činností a poznatkov v súvislostiach aktuálneho učiva aj z perspektívy
budúcich udalostí.

-

Využíva intonáciu, intenzitu hlasu na označenie dôležitých informácií a významu v nich
obsiahnutom.

-

Ukazuje, že si všimol pokrok prípadne pozitívne zmeny v zručnostiach a vedomostiach svojich
žiakov.

-

Svoje postrehy so žiakmi zdieľa. Je dôležité, aby vedel žiakom popísať v čom ich zmena alebo
posun spočíva, čo ho na ich práci prekvapilo, čo mu urobilo radosť a podobne. Tým posilňuje
ich motiváciu a pocit kompetencie.

Doplnkové prvky sprostredkovaného učenia
Doplnkové prvky sprostredkovaného učenia nemusia byť súčasťou sprostredkovania. Výrazne však
ovplyvňujú individuálne odlišnosti pri tvorbe vlastného kognitívneho štýlu, schopnosti myslieť,
postojov k učebným a poznávacím situáciám, taktiež vývoj sebapoznania žiaka a jeho vnímanie
druhých ľudí. Pre lepšiu prehľadnosť tieto prvky Málková1 rozdeľuje do dvoch skupín:

1

G. Málková: Sprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit se, str. 116

4

-

prvky súvisiace s ovládaním procesu učenia,

-

prvky súvisiace s podporou sociálneho rozvoja žiaka.

A. Prvky súvisiace s ovládaním procesu učenia
Aby učiteľ podporil rozvoj myslenia u žiakov, je potrebné aby pre nich zámerne dokázal vytvárať
príležitosti, ktoré im pomôžu:
1. získať pocit kompetencie,
2. regulovať a kontrolovať svoje konanie a správanie pri vyučovacom procese tak, aby boli pre
nich prínosom,
3. vyhľadávať a rozpoznávať ciele pri učení a riešení úloh,
4. prijímať učenie ako výzvu naučiť sa riešiť nové a zložitejšie problémy, či zodpovedať otázky,
5. uvedomovať si samých seba ako ľudské bytosti schopné premeny,
6. posilňovať presvedčenie o dostupnosti pozitívnych alternatív pri riešení náročných alebo
nových úloh.

1. Pocit kompetencie
V živote sú úspešní najmä ľudia, ktorí sa cítia kompetentní a schopní niečo dosiahnuť a naučiť sa.
Feuerstein sa domnieva, že pocit kompetentnosti sa u človeka utvára jedine počas sprostredkujúcich
interakcií s inými ľuďmi, a to vďaka pozitívnej spätnej väzbe od iných, tzv. významných osôb. Cítiť sa
kompetentným nie je to isté ako byť skutočne kompetentný. Deti svoje zručnosti často nedokážu
doceniť. Pretože aj napriek tomu, že nejakú činnosť veľmi dobre zvládajú, bez uznania a kladného
hodnotenia inými ľuďmi o sebe nemajú primeranú predstavu. Na to, aby nám naše úspechy pomáhali
budovať pocit kompetencie, potrebujeme pozitívnu spätnú väzbu od ľudí z nášho okolia. Pozitívne
sebavnímanie považujú autori viacerých štúdií za významný faktor ovplyvňujúci školskú úspešnosť
žiakov. Preto by malo byť vytváranie príležitostí na budovanie pocitu kompetencie súčasťou
vyučovacích metód a tiež aj prístupu učiteľa k žiakom.

Obsah vyučovania, učebné materiály a pomôcky by mali byť adekvátne úrovni myslenia žiaka. Iba tak
mu dáme príležitosť zažiť úspech. Súčasne by mal učiteľ vedieť vytvoriť pri výučbe možnosť čeliť
ťažkostiam, rovnako primeraným vývojovej úrovni žiaka. Zmysel sprostredkovaného učenia sa ukáže
najmä v situáciách, kde dieťa zadanú úlohu nedokáže zvládnuť samé, ale dokáže ju zvládnuť
s podporou učiteľa. Úlohou učiteľa je ponúkať žiakovi možnosti k osvojeniu si všeobecných
predpokladov na zvládnutie náročných úloh. Žiak tak dostáva príležitosť naučiť sa stratégie užitočné či
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nevyhnutné pre zvládnutie takmer každej úlohy. Napríklad zručnosť rozlišovať podstatné
a nepodstatné informácie, čítať pozorne zadanie úlohy, rozpoznať problém a podobne.

Ďalšou úlohou učiteľa pri sprostredkovanom učení je uvádzanie konkrétnych dôvodov, prečo sa žiakovi
podarilo úloha vyriešiť a tiež popísanie jednotlivých krokov riešenia a uplatnených stratégií. Zdôrazňuje
najmä tie, ktoré najviac prispeli k riešeniu. Učenie sa sprostredkovaním pocitu kompetencie dáva
žiakom možnosť zažiť, že úspech v určitom type úlohy sa môže stať predpokladom pre zvládnutie
ďalších a náročnejších úloh. Preto je dôležité, aby učiteľ vedel presne pomenovať dôvody úspešného
zvládnutia úlohy, ktorú žiak riešil. Hodnotenie by nemalo byť neurčitého typu (napríklad: urobil si to
dobre, urobil si to zle). Účinok má skôr hodnotenie presne označujúce kroky, ktorými žiak postupoval
pri riešení (napríklad: túto čiaru si urobil veľmi precízne; všimol som si, ako si pozorne čítal zadanie
úlohy; zistil som, ako dôsledne si prehliadal obrázok a neponáhľal si sa a podobne). Práve presné
pomenovania sú základom toho, aby s nimi žiak mohol v ďalších situáciách či úlohách pracovať
samostatne.

Učiteľ môže vyjadriť sprostredkovanie pocitu kompetencie aj nasledujúcimi spôsobmi:
-

slovné ocenenie žiaka: „Výborne! Fantasticky! Podarilo sa ti... Šikovne si urobil...“;

-

neverbálne prejavy radosti;

-

výzva žiaka na zopakovanie toho, čo sa mu podarilo: „To sa ti mimoriadne podarilo, to si
niekedy môžeme zopakovať...“;

-

presný popis krokov vedúcich k úspechu: „Na obrázku si použil veľkú škálu farieb, vhodne si
využil celý priestor papiera.“;
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-

pozitívne hodnotenie žiakom osvojenej kompetencie: „Čítal si zadanie naozaj pozorne.“
Ak sa stane pocit kompetencie súčasťou sebavnímania žiaka, vytvára v ňom pozitívny,
optimistický postoj k učeniu a prebúdza v ňom zvedavosť.

2. Kontrola a ovládanie procesu vlastného učenia
Podstatou pri vytváraní predpokladov pre rozvoj tejto zručnosti je naučiť žiakov používať systematický
a logický postup pri riešení nových alebo zložitých úloh. Tým sa naučí:
- pozorne čítať, prezerať zadanie úlohy a presne vnímať všetky jeho časti („postrehol si, že
súčasťou zadania je aj obrázok? Môžeme sa naň pozrieť a popremýšľať, čo nám ten obrázok
hovorí...?“);
- rozpoznať v zadaniu úlohy problém a pomenovať ho, to znamená povedať, čo máme robiť
(„Vieme čo máme robiť? Čo od nás v zadaní chcú? Pripomína táto úloha nejakú inú, ktorú sme už
riešili?“);
- zhromažďovať a vyhľadávať informácie („Čo potrebujeme vedieť, aby sme úlohu vyriešili? Máme
niekde nejaké informácie ktoré nám pomôžu?“);
- ovládať stratégie na systematické skúmanie („Ktorý obrázok si začneme pozerať ako prvý, aby
sme žiadny nevynechali? Ten v strede alebo posledný? Alebo začneme postupne od začiatku?“);
- vyberať z množstva informácií tie, ktoré na riešenie úlohy potrebujeme („Ktorá z informácií nám
najviac pomôže? Ktorá z informácií je pre nás na riešenie úlohy nepotrebná?“);
- vytvárať si plány na postup riešenia, plánovať jednotlivé kroky („Skús nám povedať, ako budeš
pri riešení postupovať, ktoré kroky podnikneš.“);
- obmedzovať impulzívnosť a zbrklosť pri práci („Ak budeme pracovať príliš rýchlo, môže sa stať,
že prehliadneme niečo dôležité.“);
- vyjadrovať výsledky riešenia primeraným spôsobom zrozumiteľným druhým ľuďom, používať
presné a jasné pomenovania (namiesto ukazovacích zámen používať plnovýznamové slová:
„Kniha je tam hore/ Kniha je na hornej polici vpravo.“).
Feuerstein zastáva názor, že práve tento prvok sprostredkovaného učenia má veľký význam najmä pri
práci s nepokojnými deťmi. Tvrdí, že roztržitosť a nesústredenosť detí je väčšinou výsledkom prístupu
dospelých, pretože zdôrazňujú a oceňujú iba ich šikovnosť a rýchlosť. Pokiaľ budeme u dieťaťa chváliť
rýchlosť na úkor jeho snahy najskôr si riešenie premyslieť a potom zvolený postup realizovať,
podporujeme nerozvážne správanie sa pri učení.
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Ak učiteľ dokáže regulovať a kontrolovať svoje správanie, žiaci si to postupne osvoja tiež. Sebareguláciu
začnú chápať ako súčasť schopnosti reflektovať vlastné myslenie a správanie a v určitej situácii svoje
myslenie a správanie hodnotiť („Čo som spravil inak, že sa mi zrazu úlohu podarilo vyriešiť? Bolo moje
správanie v danej situácii vhodné?“).

Aby sprostredkovanie regulácie a ovládania procesu učenia bolo naplnené, vyžaduje sa od učiteľa aby:
-

zrozumiteľne vysvetlil dôvody, prečo použil pri regulácii žiakovho správania určité obmedzenia
(„Chcem, aby si skôr než začneš kresliť, premýšľal, preto ti vezmem gumu a dám len jeden
papier. Takže by si si mal kresbu vopred premyslieť, pretože ju nebudeš môcť opraviť.“);

-

vytvárať priestor, aby žiaci mohli svoju prácu a výkon hodnotiť samostatne, aby po dokončení
úlohy dokázali sami zistiť, či úlohu vyriešili správne („Znova si prosím ťa prečítaj zadanie a uisti
sa, že tvoje riešenie spĺňa to, čo od nás v zadaní chceli. Ako spoznáš, že je tvoja odpoveď
správna?“).

Pre nedočkavých žiakov, ktorí pracujú skôr ako si preštudujú zadanie, môže učiteľ cielene pripraviť
úlohy, ktoré sa bez systematickej prípravy nedajú vyriešiť. Potom je na mieste nadviazať na ich
neúspech a viesť s nimi dialóg, aby pochopili, aké výhody prináša systematické skúmanie pri riešení
neznámych úloh („Čo môžeme urobiť, aby sme si v budúcnosti ušetrili prácu a nemuseli opravovať?“).
Prípadne učiteľ použije konkrétne príklady poučenia sa z vlastných chýb.

3. Vyhľadávanie a rozpoznávanie cieľov učenia
Pokiaľ dokážeme sprostredkovať žiakom zručnosť vyhľadávať a určovať ciele učenia, neskôr si budú
vedieť stanoviť ciele vo vlastnom živote a plánovať cesty ako ich dosiahnuť. V bežnom vyučovacom
procese sú to ale učitelia, ktorí rozhodujú o cieľoch a o tom, ako sa k nim priblížiť. Učiteľ sám hodnotí,
nakoľko sa žiakom daný cieľ podarilo dosiahnuť a ako úspešne. Pre rozvoj myslenia je však veľmi
dôležité, aby sa žiaci podieľali na výbere cieľov a rovnako aj na výbere spôsobov ich dosahovania. Žiaci,
ktorí túto možnosť dostanú, vytýčené ciele dosahujú oveľa častejšie ako keď im ciele určí niekto iný,
napríklad učiteľ. Takýmto spôsobom budujeme u žiakov aj osobnú zodpovednosť.

4. Učenie ako výzva
Podstatou sprostredkovania výzvy je vytváranie učebných situácií, ktoré do učenia vnášajú nejaké nové
prekážky či zložitejšie situácie, samozrejme pre žiaka stále prekonateľné. Feuerstein v tomto prvku vidí
predpoklad, na základe ktorého je neskôr možné budovať rôzne stratégie na prispôsobovanie sa
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zmeneným životným podmienkam. Dospelí ľudia rozvíjajú u detí schopnosť prispôsobovať sa zmenám
tým, že vyhľadávajú pre deti situácie, v ktorých sa stretávajú s niečím novým a neznámym. Miera
novosti a náročnosti však nesmie brániť dieťaťu zvládať situáciu úspešne a s potešením.

Učiteľ má pre svojich žiakov vytvárať úlohy, ktoré sú dostatočne nové a zaujímavé, predstavujú výzvu
k prekonávaniu prekážok, nie sú však príliš náročné, aby ich neodradzovali. Odhadnúť úroveň
náročnosti pre jednotlivé deti je veľmi náročné. Z toho dôvodu je vhodné zapojiť do procesu žiakov,
aby sme ich predpoklady a možnosti dokázali spoločne zhodnotiť.

Sprostredkovanie výzvy podporuje aj zámerná pozitívna práca s chybou. Učiteľ podporuje aj ochotu
žiaka hľadať nové riešenia či fakt, že žiak sa nenechá odradiť po prvom neúspechu a snaží sa cieľ
dosiahnuť inou cestou. Ako príklad môžu poslúžiť životy známych osobností a ich počiatočné
neúspechy:
-

Meno „Einstein“ je spájané s inteligenciou a je synonymom pre génia. Už vieme, že priekopník
v teórii relativity, sám Albert Einstein, nevedel plynule rozprávať až do veku 9 rokov. Jeho
rebelská povaha viedla k tomu, že ho vyhodili zo školy a jeho prestup do Zürichu na
Polytechnickú školu bol zamietnutý. Jeho skoré neúspechy mu nezabránili získať Nobelovu
cenu za fyziku v roku 1921. Veril, že „úspech je vlastne neúspech, ktorý je v procese“. Dodnes
má jeho objav vplyv takmer na všetky aspekty života, vrátane kultúry, náboženstva, umenia a
televízneho vysielania. Len preto, že ste doteraz nezožali za niečo úspech, neznamená, že
nemôžete byť úspešný2.

-

Thomas Alva Edison bol jedným z najvýznamnejších vynálezcov vo svete. Pripisuje sa mu
viacero vynálezov. Vedeli ste, že zlyhal až 1000 krát, kým vynašiel žiarovku?3

-

Bill Gates je americkým podnikateľom, spoluzakladateľom spoločnosti Microsoft a dnes je
predsedom jej predstavenstva a hlavným softwarovým architektom. Vedeli ste, že jeho prvý
podnikateľský zámer skrachoval skôr ako dosiahol zisky?4

-

Slávny maliar Vincent Van Gogh sa dnes radí k najvýznamnejším maliarom v dejinách vôbec.
Vedeli ste, že počas svojho života predal len jeden jediný obraz?5

-

Simon Cowell je zakladateľom viacerých talentových súťaží, ktoré objavili už viaceré spevácke
hviezdy. Vedeli ste, že v minulosti mu skrachovala jedna z jeho nahrávacích spoločností?6

2

https://svetbohatych.com/5-slavnych-zlyhani-ktore-vas-inspiruju-k-uspechu/
http://mysliinak.sk/5-spravani-ktore-mozu-zabit-tvoje-sebavedomie/
4 https://klocher.sk/7-slavnych-ludi-ktorych-neodradil-ani-prvotny-neuspech-a-dnes-patria-medzi-tych-najuspesnejsich-na-svete/
5 https://www.interez.sk/blog/vincent-van-gogh-vyroky-a-citaty/
6 https://klocher.sk/7-slavnych-ludi-ktorych-neodradil-ani-prvotny-neuspech-a-dnes-patria-medzi-tych-najuspesnejsich-na-svete/
3
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5. Možnosť človeka meniť sa a rozvíjať
Tento prvok vedie žiakov k uvedomeniu si zmien vo svojom správaní, v zručnostiach, výkonoch, čím
posilňujú presvedčenie o možnosti zmeny. Viera dieťaťa, že má možnosť sa meniť k lepšiemu
predstavuje výrazný aktivujúci prvok v jeho učení sa. Dôležitým faktorom pre sprostredkovanie tohto
presvedčenia je schopnosť dospelých ukazovať dieťaťu pozitívne zmeny, ktoré sa prejavujú v závislosti
na konkrétnych učebných činnostiach alebo životných udalostiach. Kľúčové je v tomto prípade
zaznamenávanie týchto zmien. Nemenej dôležité je na tieto pozitívne zmeny žiakov upozorňovať a
umožňovať im samým tieto pokroky sledovať.

Vhodné je napríklad deťom, ktoré sa učia čítať, dať ten istý text prečítať v rôznych časových intervaloch
školského roka. Zmeny v čítaní zaznamenávať a deťom potom ukázať, v čom konkrétne sa zlepšili, čím
ich pozitívne motivujeme. Prípadne žiakom zakladať portfólia s ich prácami, ktoré budú mať voľne
dostupné aby samé mohli pozorovať vlastné zmeny.

6. Pozitívne alternatívy
Podstatným prvkom sprostredkovaného učenia je vytváranie príležitostí, pri ktorých si žiak môže
uvedomiť, že na riešenie úlohy existujú rôzne pozitívne možnosti. Častokrát sa v živote ocitneme
v situácii, v ktorej si nie sme istí, či ju zvládneme. Feuerstein pracuje s teóriou, podľa ktorej pokiaľ sa
rozhodneme, že určitú prekážku nedokážeme prekonať, vzdávame sa automaticky pokusu hľadať cestu
na jej zvládnutie. Potom hľadáme dôvody, prečo riešenie nie je možné nájsť, namiesto toho, aby sme
hľadali spôsob ako prekážku zdolať.

Učitelia aj rodičia by mali deti viesť k presvedčeniu, že väčšina problémov má riešenie a ukazovať im,
aká je dôležitá vytrvalosť a odvaha nevzdávať sa ani v náročných situáciách. Postoj dospelého človeka
je pre dieťa dôležitým vzorom a práve presvedčenie dospelého o pozitívnych možnostiach tu zohráva
kľúčovú rolu. Ak učiteľ verí, že jeho žiaci sú schopní sa rozvíjať a byť úspešní, bude stále ochotný hľadať
možné spôsoby, ako im v tom pomáhať.

B. Prvky súvisiace s podporou sociálneho rozvoja žiaka
Tieto zložky sprostredkovaného učenia súvisia s rozvojom individuality žiaka a jeho vzťahov k druhým
ľuďom. Patrí sem:
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-

sprostredkovanie zdieľania,

-

sprostredkovanie vnímania individuality a psychologických odlišností,

-

sprostredkovanie pocitu spolupatričnosti.

1. Sprostredkovanie zdieľania
Tento prvok je vyjadrením prirodzenej potreby človeka spolupracovať na určitých činnostiach
s druhými ľuďmi. Táto potreba tvorí významnú časť sociálneho života človeka. Jej absencia môže viesť
k ťažkostiam alebo abnormalitám v intelektovom aj osobnostnom vývoji jedinca.

Súčasné školské prostredie viac ako zdieľanie a spoluprácu uprednostňuje súťaženie a súperenie. Je
však veľmi dôležité podporovať taktiež systematickú podporu schopnosti spolupráce so spolužiakmi.
Dobrým príkladom je práca vo dvojici či v skupinách, kde žiaci majú príležitosť tento pocit zažiť.

2. Sprostredkovanie vnímania individuality a psychologických odlišností
Pre sprostredkovanie prvku individuality a jedinečnosti každého z nás je veľkým prínosom ponúkať
žiakom aktivity, ktoré im umožnia uvedomiť si odlišnosti medzi ľuďmi, či už v názoroch, želaniach alebo
v spôsobe myslenia. Vhodná je napríklad diskusia súvisiaca s riešením danej úlohy, v ktorej žiaci lepšie
porozumejú rozdielom a pochopia, že iných ľudí a ich skutky môžeme posudzovať len v prípade, že
porozumieme motívom ich konania. Hľadanie zdrojov odlišností je pre žiakov cennou skúsenosťou,
ktorá im prostredníctvom poznávania iných ľudí pomáha upevňovať vnímanie seba samého.
Dieťa v prostredí komunitného centra sa stretáva s rôznymi úlohami, ktoré musí riešiť v spolupráci
s ostatnými deťmi. Stretáva sa s rôznymi postojmi, názormi, riešeniami, ale aj spôsobmi konania,
myslenia a uvažovania. Tak vzniká široká paleta možností, ako danú úlohu vyriešiť. Deti sú nútené
vnímať a prijímať odlišnosti svojich kamarátov, učia sa spracovať tieto odlišnosti a dôsledkom spoločnej
diskusie a spolupráce je uvedomovanie si vlastnej identity, vlastnej hodnoty.

3. Sprostredkovanie pocitu spolupatričnosti
Jednou z potrieb človeka je patriť k určitému spoločenstvu ľudí, zdieľať, vytvárať a odovzdávať jeho
hodnoty, zvyky a názory. Učiteľ v triede napomáha vytvárať atmosféru spolupatričnosti. Výborne na to
slúži spoločné plánovanie a realizácia rôznych spoločenských podujatí alebo triedny projekt, vydávanie
triedneho časopisu, organizácia podujatí pre rodičov, mladších spolužiakov, charitatívna činnosť
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a podobne. Náplň aktivity z pohľadu cieľov sprostredkovaného učenia nie je prioritou. Podstatná je
forma. Úlohou učiteľa je, aby sa na aktivite podieľal každý žiak, aby ju prijali všetci a kroky na jej
uskutočnenie plánovali spoločne po vzájomnej diskusii a dohode.

Pri plánovaní návštevy múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach boli deti z FIE klubu v Rankovciach
zapojené do prípravných aktivít. Niektoré boli poverené zistiť návštevné hodiny múzea a cenu
vstupného, iné mala za úlohu navrhnúť trasu aj s časovým rozpisom, ďalšie robili pod vedením lektorov
kalkuláciu stravy a zisťovali možnosti občerstvenia. Výsledkom spoločnej práce bola vydarená exkurzia
do múzea a spoločne prežitý čas pri obhliadke a prechádzke po Medzilaborciach a občerstvenie
v reštaurácii. Takýmto spôsobom boli účastníci výletu zapojení do spoločného plánovania a cítili
zodpovednosť za priebeh výletu.

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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