
 

 

Feuersteinove školské kluby – popoludňajšie vzdelávanie žiakov  
zo štyroch sociálne vylúčených lokalít v školskom roku 2018/2019  

(za obdobie od 1. novembra 2018 do 28. februára 2019) 
 
 
 
1. Stručné zhrnutie:  

Pokračujeme vo vzdelávaní FIE metódou a doplnkovými aktivitami v štyroch kluboch:  

 Stará Ľubovňa 

 Rankovce 

 Veľká Ida  

 Košice-Luník IX  

Po úvodných mesiacoch v novom školskom roku, kedy sa kolektívy detí zoznamovali s prípadnými 
novými „spoluklubistami“, lektormi a asistentmi (najmä vo Veľkej Ide, kde sa mierne obmenil kolektív 
a na Luníku IX, kde sa sformoval nový klub) a keď si zvykali na mierne upravený rozvrh (v minulom šk. 
roku boli kluby pondelok-štvrtok po tri hodiny, tento šk. rok pondelok-piatok po dve hodiny), 
v jesenných a zimných mesiacoch už pracovali zabehnutým tempom.  

Stará Ľubovňa: klub v komunitnom centre navštevuje 10 detí vo veku 10 rokov, ktoré vedie lektorka 
Marianna a asistent klubu – mladý cieľavedomý Róm Lukáš. Okrem pracovných listov FIE, s ktorými 
pomáha Dávid, vyškolený lektor FIE, sa deti venujú rôznym doplnkovým činnostiam. Aby posilnili 
školské učivo, venujú sa najmä matematike (geometria, násobilka, precvičovanie počtov), čítaniu 
s porozumením a písaniu. Hrajú sa rôzne vedomostné a spoločenské hry, radi chodia aj von (kolobežky, 
futbal, vychádzky, sánkovačky). V rámci ročného cyklu sa vždy v klube konajú sviatočné dielničky, kedy 
deti vyrábajú pohľadnice, ozdoby, alebo iné výrobky pri príležitosti rôznych sviatkov („Dušičky“, 
Mikuláš, Vianoce, Fašiangy - karneval, Valentín ...).  

Rankovce: klub navštevuje 15 detí vo veku 10 rokov vo viac-menej rovnakej zostave ako predošlý rok. 
Koná sa v komunitnom centre v blízkosti osady. Klub vedie lektorka Danka, certifikovaná lektorka FIE, 
spolu s rómskou asistentkou Luckou, mladou šikovnou dievčinou z miestnej rómskej komunity. Deti 
pokračujú v práci s FIE inštrumentmi, ale venujú sa aj doplnkovým aktivitám: precvičovanie školského 
učiva, kreatívne dielničky pri príležitosti sviatkov, prechádzky vonku spojené s tematickým výkladom 
(ročné obdobia, ovocie a pod.), výtvarné aktivity, vedomostné hry na tabletoch a pod.  

Veľká Ida: klub, ktorý sa koná v priestoroch Základnej školy vo Veľkej Ide navštevuje 12 detí (menšie 
obmeny oproti milému školskému roku), ktoré sú väčšinou vo veku 12 rokov (zopár detí má 13 rokov, 
jedno dievča 10 rokov). Vedie ho FIE lektorka Natália, ktorej v tomto roku pomáhajú 3 mentorky a 1 
mentor. Klub už nemá rómskeho asistenta, keďže deti sú už samostatnejšie. Mentori sa stretávajú 
s deťmi v trojčlenných skupinkách. Každý mentor/ka si s deťmi dohodne svoj čas stretnutia mimo 
konania klubu. Mentori majú za úlohu podporiť v deťoch individuálne záujmy, pomôcť s prípravou do 
školy a raz za mesiac vziať svoju skupinku detí mimo osadu na menší výlet do Košíc, alebo okolia. 



 

V klube sa venujú FIE inštrumentom, ale podobne ako v iných kluboch majú aj kreatívne dielničky, 
pracujú s interaktívnou tabuľou, tabletmi, oslavujú narodeniny, kreslia, čítajú. Napr. pri obľúbenej 
spoločenskej hre Dostihy a sázky si deti precvičujú aj základy finančnej gramotnosti.  

Košice, Luník IX: náš najmladší klub, ktorý vznikol len tento školský rok v októbri. Rozbeh bol náročný 
a fungovanie si stále hľadá svoj ustálený režim. V klube je zapísaných 12 detí, ale bežne lektorky Vierka 
a Petra pracujú s väčším počtom detí. Sú to buď súrodenci, alebo kamaráti, ktorí najmä v zimných 
mesiacoch nemajú vonku čo robiť a zvedavé prídu do komunitného centra. Tu vždy nájdu činnosť, ktorá 
je pre ne zaujímavá. S aktivitou detí, či ich prítomnosťou v klube nie je problém, skôr nás mrzí, že sa 
nepodarilo dosiahnuť partnerstvo s miestnou základnou školou, aby klub mohol bežať v ich priestoroch 
(deti by mali na aktivity väčší kľud, vlastnú miestnosť s pomôckami). Obsahovo sa ale klub rozbehol 
veľmi dobre, deti začali prácu aj s FIE inštrumentmi. Lektorky majú prácu rozdelenú, Vierka, ktorá je 
FIE lektorka pracuje s deťmi najmä s FIE inštrumentmi a Petra, ktorá je vyštudovaná výtvarníčka, 
s deťmi najmä tvorí (okrem výtvarných aktivít, aj práca s videom, fotografiou, keramika, tvorba 
vlastných hier, napr. rómsko-slovenské pexeso a pod.). Venujú sa aj školskému učivu, matematike 
hravou formou, čítaniu. Z času na čas si pozvú zaujímavého hosťa, ktorý s deťmi beseduje, či idú mimo 
sídlisko Luník IX (kino, vianočné trhy a pod.). Obľúbenou aktivitou v klube je „kulinársky kútik“, 
v ktorom pečú, pripravujú jedlo, alebo ochutnávajú jedlo, ktoré dosiaľ nepoznali (napr. indické). 

 

2. Organizácia klubov: 

Výučba v kluboch je organizovaná podobne ako predchádzajúci školský rok, upravili sme čas výučby. 
Deti majú dvojhodinový blok (120 minút) každý deň počas všetkých dní školského vyučovania 
a následne má lektor čas na dvojhodinovú prípravu na nasledujúci deň, samostatné vzdelávanie sa 
a administratívnu prácu. Deti majú v kluboch zabezpečený olovrant.  

V kluboch Stará Ľubovňa, Rankovce a Luník IX lektorkám asistujú rómski asistenti. Ich pracovnú náplň 
sme opísali v predošlom reporte, preto sa teraz zameriame skôr na ich prínos. Ukazuje sa, že spojenie 
medzi klubom a rodinou, resp. komunitou prostredníctvom človek, ktorý z komunity pochádza, je 
veľmi nápomocné. Dochádzka detí do klubu, vybudovanie dôvery, efektivita práce s deťmi v klube, 
spolupráca s rodičmi – na toto všetko má vplyv asistent. Na druhej strane, touto pracovnou 
príležitosťou dávame aj jemu samotnému možnosť zvýšiť si šance uspieť na pracovnom trhu, keďže 
bude mať za sebou reálnu pracovnú skúsenosť.  

Vo Veľkej Ide už vzhľadom na vyšší vek detí (sú v priemere o dva roky staršie ako deti v ostatných 
kluboch) už lektorke pomáhajú mentori. Je to akási nadstavba a zameranie sa na intenzívnejšiu prácu 
s dieťaťom. Záleží od osobnosti mentora aké aktivity si so svojou skupinkou detí (jeden mentor sa 
venuje trojici žiakov) zvolí, ale v zásade ide vždy o voľnočasové aktivity, ktoré tie-ktoré deti preferujú. 
Okrem nich sa snažia aj robiť s deťmi prípravu do školy, i keď skôr hravým a zábavným spôsobom 
(rôzne logické, vedomostné či spoločenské hry). Zvyčajne raz za mesiac „vytiahnu“ deti von z obce a idú 
spolu do cukrárne, na pizzu, do ZOO či do kina. Snažia sa deťom sprostredkovať zážitky, ktoré bežne 
zažívajú deti zo strednej triedy, ale nie deti zo vylúčenej komunity. Pomáhajú im zvyšovať sociálne 
zručnosti, sebavedomie a orientáciu vo svete mimo ich vlastnej komunity. Mentori sa stretávajú 
s deťmi dva krát po dve hodiny v týždni.  

 

3. Doplnkové aktivity/aktivity nad rámec vyučovania popoludňajších klubov 

Výlety 

Žiaci z klubu Rankovce boli v novembri v Prešove na výstave Leonardium. Dozvedeli sa o živote a diele 
Leonarda da Vinci, ba pomocou tabletu si mali možnosť zmeniť Mona Lízu podľa vlastnej fantázie 
a odniesť si ju domov. Pohrali sa s Leonardovými vynálezmi a overili si ich funkčnosť, pričom sa 



 

presvedčili,  že kladka skutočne uľahčuje zdvíhanie ťažkých bremien. Doma nadšene o výlete 
rozprávali, takže rodičia navrhli, že na jar by sa pridali k deťom na spoločný výlet. Lektorka s asistentkou 
už plánujú výlet na Betliar. Aj pre rodičov je to veľký zážitok ísť organizovaným autobusom na 
nepoznané miesta.  

Klub Veľká Ida bol tiež v novembri v Prešove, ale za iným zážitkom. Vybrali sa do soľnej jaskyne 
a Solivaru. Dozvedeli sa prečo je soľ liečivá a aj ako sa vyrába. Cukráreň a obed v reštaurácii bol bonus, 
ktorý sa samozrejme všetkým páčil. V decembri navštívili deti so svojou lektorkou vianočné trhy 
v Košiciach.  

S deťmi z klubu na Luníku IX sme navštívili v Auparku v Košiciach 5D kino. Deti dostali špeciálne 
okuliare, sedačky sa s nimi hýbali podľa toho čo sa odohrávalo na plátne, boli obklopené vôňami, či 
hmlou. Ako povedali, bol to pre ne neskutočný zážitok. 

Deti so Starej Ľubovne boli v novembri na výlete vo vojenskom historickom tábore pri Starej Ľubovni. 
Opísali sme ho v predošlom reporte. V decembri sa vybrali na vianočné trhy, za vianočnou výzdobou 
a atmosférou do Popradu. Vo februári, keď sa trošku oteplilo, boli deti na celodennom výlete v prírode.  

 

Besedy, večierky, stretnutia s rodičmi 

V kluboch sa uskutočnili aj besedy zo zaujímavými hosťami, napr. na Luníku IX si deti mohli vypočuť 
rozprávanie rómskej starenky, pamätníčky rómskeho holokaustu a druhej sv. vojny. Do Starej Ľubovne 
prišiel o svojej práci porozprávať pán policajt.   

Halloween, Mikuláš, Vianoce a karnevalové fašiangy, či Valentín sú vždy príležitosťou pre posednie, 
vystúpenie pre rodičov, či spoločnú zábavu.  

Počas novembra až decembra sa v každom klube uskutočnili spoločné skupinové stretnutia s rodičmi 
v neformálnej atmosfére. Problémom naďalej zostáva, že len málo rodičov za úprimne zaujíma 
o vzdelanie svojich detí. V každej lokalite je skupinka prevažne mamičiek, ktoré pravidelne chodia na 
každé stretnutie, či večierok, ale aj skupinka rodičov, ktorí javia len veľmi málo záujmu o školské či 
mimoškolské aktivity svojich detí. Všeobecne sa dá konštatovať, že rodičia si pochvaľujú, že sa deti 
v klube aj pripravujú do školy, keďže oni na to doma nemajú podmienky a ani kapacity. Tešia sa 
z výrobkov ich detí aj pokrokov. Výzvou je pre nás zostáva ako aj ich zapojiť do aktívnejšej participácie 
v procese vzdelávania ich detí.   
 
 
 
4. Prezentácia výsledkov FIE klubov odbornej verejnosti a ďalším záujemcom 

Aktivity a výsledky FIE školských klubov sme prezentovali:  
 

 november 2018: na stretnutí v Bratislave organizovanom Sociou, ktoré sa týkalo ranej 
starostlivosti detí z vylúčených komunít 

 január 2019: v Košiciach na stretnutí neziskových organizácií, ktoré sú združené v Platforme 
„Mosty z generačnej chudoby“ 

    
 
 
5. Výsledky a dosiahnuté výstupy: 

 rozbehnutie nového FIE klubu na Luníku IX v Košiciach pre 12 žiakov  

 Intenzívna podpora 12 žiakov z klubu Veľká Ida prostredníctvom 4 mentorov, ktorí sa venujú 

deťom nad rámec aktivít v klube.  

http://etp.sk/projekty/budujeme-nadej-na-luniku-ix/


 

 Klub vo Veľkej Ide dlhodobo sledujeme prostredníctvom ich školských výsledkov (známky na 

polročnom a koncoročnom vysvedčení) a počtu neospravedlnených hodín, ktoré nám poskytuje 

základná škola. Aktuálne výsledky: Z pôvodnej skupiny dvanástich FIE žiakov, ktorí spolu začali 

chodiť do klubu v nultom ročníku, postúpilo do piateho ročníka bez opakovania šesť žiakov. Ďalší 

štyria piataci sú z triedy, ktorej triednou učiteľkou bola Natália - lektorka FIE - ale nechodili do 

klubu. Dá sa teda povedať, že zo 17 žiakov, ktorí prišli do kontaktu s metódou FIE (buď len 

prostredníctvom ranného vyučovania, alebo intenzívne aj popoludní v klube) je momentálne 

v piatom ročníku desať žiakov. Zo zvyšných 12 žiakov (kontrolná skupina), s ktorými sa FIE 

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

dochádzku, takmer všetci majú nula neospravedlnených hodín. 

 Napísali sme prvú verziu publikácie o sprostredkovanom učení, ktorá môže poslúžiť odborníkom 

ako východiskový materiál pre tvorbu modelu efektívneho vzdelávania žiakov z MRK, ako aj 

ďalším odborníkom pre advokačné aktivity smerujúce k systémovým zmenám vo vzdelávaní 

žiakov z MRK. Publikáciu plánujeme vydať v najbližších mesiacoch formou dokumentu, ktorý sa 

bude dať voľne stiahnuť z webovej stránky www.etp.sk. 

 

 

 

6. Financovanie FIE klubov a fundraising 

FIE školský klub vo Veľkej Ide, pokračuje v tomto školskom roku vďaka podpore Karpatskej nadácie a 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Od februára 2019 prevzala štafetu Nadácia VÚB, ktorá bude 
klub sponzorovať do júla 2019.  

Rozbehnutie klubu na Luníku IX čiastočne financuje Nadácia pre deti Slovenska.  

Na nákup edukačných pomôcok, FIE inštrumentov, športových potrieb, vedomostných spoločenských 
hier a kreatívnych potrieb prispela americká organizácia LDS Charities.  

Prostredníctvom projektu Erasmus+ financujeme odborné materiály a videá, ktoré budú slúžiť na 
prezentačné účely.      

Prostriedky získané verejnou zbierkou na darcovskom portáli Ľudia Ľudom sú určené na „vreckové“, 
ktoré používajú mentori pre deti z FIE klubu vo Veľkej Ide. Deti si môžu za ne dopriať drobné výlety za 
kultúrou, či športom (vstupné na podujatia, cestovné) a občerstvenie počas nich. Do zbierky prispievajú 
individuálni darcovia. Pre každé dieťa v klube priebežne získavame dary v hodnote 10 eur/mesačne.  

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5634 

Vianočné darčeky tento rok deťom zabezpečila Diakonia Českobratskej cirkvi evanjelickej 
prostredníctvom zbierky Krabice od bot. Do nej prispeli hračkou, knihou, oblečením, elektronikou  
individuálni darcovia z Čiech. Deti mali z darčekov obrovskú radosť.  

 

7. Zverejnené informácie o projekte 

Všetky články dokumentujúce aktivity v kluboch zverejňujeme na webovej stránke ETP Slovensko 

a na ETP facebook stránke: 

http://etp.sk/projekty/skolske-kluby-fie/ 

https://www.facebook.com/etpslovensko/ 

 

http://www.etp.sk/
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5634
http://etp.sk/projekty/skolske-kluby-fie/
https://www.facebook.com/etpslovensko/


 

Finančná správa je v prílohe.  

Fotografická dokumentácia: V prílohách. 
 
 
POZVÁNKA 
Deti na Luníku IX sa zaujímali odkiaľ máme peniaze na aktivity, ktoré s nimi robíme. Lektorka Petra 
im porozprávala o úspešnej firme z Bratislavy a láskavej pani Hollenovej. Deti sa vehementne 
dožadovali stretnutia s ňou a hneď začali vyrábať pozvánku a pohľadnicu k narodeninám.  
 
Vážená pani Hollenová, vážený pán Hollen, vážený pán Kolenčík, srdečne Vám ďakujeme za Vašu 
podporu a týmto Vás a Vašich kolegov pozývame na návštevu do Košíc!  
 
 


