Letní příměstský tábor s FIE: Pomozme dětem přemýšlet
Závěrečná zpráva
Od 9. do 13. července 2018 se konal v DSP Hagibor na Praze 10 vždy mezi 9:00 a 14:00 Příměstský
tábor s FIE, který pořádalo Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina, z.ú.
ve spolupráci s Poradnou pro integraci, z.ú. Tábora se zúčastnilo 10 dětí ve věku 3-12 let, přičemž
přibližně polovina dětí čelila dlouhodobému zdravotnímu znevýhodnění (mentálnímu, fyzickému
nebo jejich kombinaci). Dětem se věnovaly čtyři profesionální lektorky Feuersteinovy metody
instrumentálního obohacování (FIE), které při práci s dětmi a vzdělávacích aktivitách využívaly
nejenom principy metody FIE, ale nabídly jim i řadu dalších podpůrných, relaxačních, výtvarných
i pohybových aktivit.
Při pořádání pilotního letního tábora s FIE byla pro organizační tým ATC stěžejní zpětná vazba rodičů
zúčastněných dětí, které se zúčastnilo 7 z 10 zúčastněných rodičů. Všichni rodiče, kteří na zaslaný
dotazník odpověděli, by své dítě na letní příměstský tábor s FIE přihlásili znovu, kdyby se konal příští
rok. Na rodiče děti po návratu z tábora působily spokojeně (5x), nadšeně (4x), často se rodiče
setkávali s tím, že děti byly doma klidnější, rozebíraly zážitky z tábora a předváděly nově získané
kompetence (např. operovaly s pojmy vodorovná a svislá čára a jejich vyvození, pravý úhel,
rovnoběžky, atp.). Na lektorkách rodiče oceňovali zejména kompetence pracovat s metodou FIE,
přímou komunikaci s dětmi, kreativitu a týmovou práci.
Neméně významná byla i zpětná vazba lektorek, které oceňovaly výbornou spolupráci s rodiči,
výtečné zázemí DSP Hagibor i ochotu a vstřícnost personálu. I přes rozdílný věk a zdravotní
znevýhodnění některých dětí nebylo nutné tvořit oddělené skupinky, což byla velká výhoda zejména
pro děti, které tím získaly možnost dalšího vzájemného obohacení.
Nejdůležitější pro nás všechny ale byla zpětná vazba od dětí – všichni jsme měli radost, že se děti již
od druhého dne každé ráno na tábor těšily, aktivity je bavily a po návratu domů se k táboru vracely
povídáním o tom, co a jak během dne dělaly …
Organizační tým ATC by závěrem rád vyjádřil poděkování a vděk Poradně pro integraci, bez jejíž
spolupráce by uspořádání tohoto letního příměstského tábora nebylo možné. Zároveň bychom rádi
poděkovali vedení i zaměstnancům DSP Hagibor za vytvoření vřelého a chápavého prostředí
pro pořádání tábora s FIE ...
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