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Dispozice

Představte si, že jste účastníkem kurzu o vzdělávacích strategiích. V jeho průběhu jste postaven(a) před úkol téma určitým způsobem zpracovat. Kterému zadání byste dal(a) přednost? Ke kterému zadání byste přistoupil(a) s obavami či s nechutí? 

napište článek o …
vytvořte plakát o …
předveďte scénku o …


Pokud se vaše volba v obdobných situacích opakuje, velmi pravděpodobně inklinujete k jednomu ze tří stylů učení – sluchovému, zrakovému nebo pohybově-dotykovému. O stylech učení včetně jejich elementární diagnostiky Havlínová a kol.: Program podpory zdraví ve škole, Praha, 1998. Které další činnosti jim vyhovují?

vyjmenuj hlavní události
označ v časové přímce
seřaď kartičky podle
napiš zápis do deníku 
nakresli plánek ostrova
ukaž, jak se použije
popiš, jak funguje
vytvoř schéma 
postav model 
vysvětli, proč 
vylož graf 
proveď pokus 

Je zjevné, že určitý styl učení je podporován určitým stylem výuky - způsobem prezentace informací, zadáváním úkolů, zkoušením - zatímco jiný nikoli. Styl výuky je formován zejména vyučovacím předmětem, stylem učení učitele a materiálně technickým zázemím, přičemž naše základní školství se ve všech těchto aspektech vyvinulo tak, že preferuje sluchový učební styl, kdežto zrakový (méně) a pohybově-dotykový (více) citelně opomíjí. Ještě méně lichotivý je pohled na rozvoj jednotlivých typů inteligence podle Gardnera: Existuje bezpočet definic inteligence, od „schopnosti řešit testy inteligence“ po např. „Inteligence je průchodnost operačního systému, přístupnost dat (hustota a účelnost  sítě), je podmíněna hustotou a strukturou sítě asociačních spojů. Projevuje se schopností správně reagovat v nové, neznámé situaci, aplikovat známé poznatky do neznámých souvislostí, přizpůsobit se podmínkám.“ in Houška, T.: Škola je hra, Praha, 1991. Gardner (1993) odvodil své typy inteligence podle způsobu, jakým mozek zpracovává informace.  Typy inteligence podle Gardnera a charakteristika dětí s logicko-matematickou, jazykovou, prostorovou, kinestetickou, hudební, intrapersonální a interpersonální inteligencí např. in Fischer, R.: Učíme děti myslet a učit se, Portál, 1997 nebo in Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka, Kroměříž, 1995 nebo in Havlínová a kol.: Program podpory zdraví ve škole, Praha, 1998. 

a) logicko matematická
b) jazyková
c) prostorová
d) tělesně pohybová
e) hudební
f) intra-personální
g) inter-personální

Dominantní rysy učení podle jednotlivých typů inteligence a jim konvenující úkoly: 
	experimentování, kvantifikace		zjisti a porovnej
naslouchání, vyslovování			dokonči příběh	

	pozorování, zobrazování			nakresli plánek	
	zhotovení, manipulace		                     sestav z částí 
	melodizace, rytmizace			         napiš básničku 	
	prožívání, přisvojování			     naplánuj si postup	
	sdílení, sdělování			 prodiskutuj s ostatními 		

Jaké je zastoupení těchto typů ve vaší třídě? Máte v ní děti, které: 
	počítají rychle z hlavy, dávají otázky „kde končí vesmír“, mají rády hlavolamy

rády píší a čtou, vymýšlejí historky, vyprávějí vtipy, luští křížovky
dobře kreslí, orientují se v mapách, hrají si se skládačkami, prohlížejí si obrázky
vynikají v soutěživých sportech, jsou zručné při zpracování materiálů, napodobují jiné
hrají na hudební nástroje, zpívají si, pouští si hudbu k učení
jsou rády samy, mají vyhraněné názory, velkou sebedůvěru a silnou vůli
	rády hrají skupinové hry, mají hodně kamarádů, projevují empatii

Inteligence a její typy jsou jen jedním z nesčetných faktorů  Vedle faktorů neurobiopsychických spolupůsobí faktory biogeocenotické, socioekonomické, kulturní a další, jakékoli třídění je ostatně podružné. Faktory se liší i svou proměnlivostí v čase, od momentálních nálad a míry uspokojení fyziologických potřeb přes zájmy a zaměření až po trvalé způsoby vnímání a přemýšlení. , které determinují dispozice žáka k učení. Společně s nimi tyto dispozice určují např. vlastnosti osobnosti Temperament sestávající z komponent sklon k vyhledávání nového, vyhýbání se poškození, závislosti na odměně a vytrvalosti je podle Cloningerovy teorie osobnosti asi ze dvou třetin určen geneticky a z jedné třetiny je získaný učením, zatímco u charakteru (sestávajícího z komponent sebezaměření, ochoty spolupracovat a přesahu vědomí) je poměr vrozeného a naučeného opačný. Individuální tempo prakticky nelze ovlivnit.   , smyslové vnímání, hybnost a praxie, emotivita a paměť, jazyk a řeč, pozornost atd. včetně všech anomálií a dysfunkcí těchto systémů. Nejrůznější typologie  Zajímavou typologii odvozenou od polarit extrovertní – introvertní, smyslový – intuitivní, myšlení – cítění, posuzování – vnímání přináší Otto Kroeger, Janet Thuesenová in Typologie, Triton, Praha, 2004. 
Klasifikaci žákovských typů  - divergující, asimilující, konvergující, akomodující - uvádí Ch. Claxton a P. Murrellová, 1987, dostupné na  http://petr.olmer.cz/chinin/12_tema.php jsou užitečné do té míry, pokud nevedou ke zkratkovitému nálepkování, ale jsou východiskem pro uvědomění si různosti jako normy, chápání individuální povahy vzdělávacích potřeb a přizpůsobování stylu vyučování těmto potřebám. V tom je síla i slabost učitelské profese. 
Kde je hranice mezi kvalifikovanou pedagogickou diagnostikou a diletantstvím na poli psychologie? Hlavním rozlišovacím kritériem je asi praktický, pomáhající přístup – cílem pedagogické diagnostiky není popis osobnosti dítěte, ale nalezení nejlepší strategie vyučování. (Pro začátek postačí eliminace strategií nevhodných a škodlivých, např. nucení hlubokého introverta k exhibicím a duševnímu striptýzu před celou třídou, „urychlování“ osobního tempa přidáváním úkolů k procvičování, vyzývání dyslektiků k plynulému hlasitému čtení apod.). 
Taková diagnostika nemůže být založena jen na pozorování (které typy činností žák zvládá a které nikoli) a studiu dokumentace (vývoj hodnocení, zdravotní záznamy), ale její součástí musí být dotazování Návrh otázek (výroků) do žákovského dotazníku (zčásti jsou použity otázky z materiálů skotské inspekce):

OTÁZKA/VÝROK


ANO
NE
Většinou rozumím tomu, co paní učitelka vysvětluje.


Většinou stihnu udělat všechno, co paní učitelka chce.


Vyučování mě většinou baví.


Když něčemu nerozumím, paní učitelka mi poradí.


Když něčemu nerozumím, spolužáci mi poradí.


Myslím si, že mě paní učitelka dobře zná.


Když mám něco dobře, paní učitelka mě pochválí.


Ve třídě bývají mé práce vystaveny.


Spolužáci se ke mně chovají slušně.


O přestávkách si můžu hrát nebo odpočívat.




 a zpětná vazba, tj. proces hledání účinných strategií učení se nemůže odbývat bez účasti žáka, bez jeho metakognice vlastního učení.

Na co se zaměřit? 
Vidí a slyší žák dobře, nemá používat nějaké kompenzační pomůcky (např. dyslektické okénko)? Je pravák nebo levák? S nepraváctvím, leváctvím a zvláště zkříženou lateralitou bývá spojena řada problémů v chování dětí, které za ně ovšem nemohou.  Nemá nějaké zdravotní omezení? 
V jakém rodinném prostředí žák vyrůstá, jak je vychováván, jaké má podmínky k učení?
Jaká je úroveň sociálních dovedností žáka, lze předpokládat, že je zlepší v rodině?
Jaké je postavení žáka ve třídě, jak se snáší se spolužáky?
Jak se mění výkon žáka podle toho, zda pracuje sám nebo ve skupině, v různých skupinách? 
Jaké má žák zájmy, jaké má vědomosti a dovednosti mimo to, co se učí ve škole?
Jaké má žák vědomosti a představy o tématu, o němž se budeme učit?
Který druh úkolů a činností žákovi vyhovuje a který nikoli?
Jak se žák v mých hodinách cítí, jak se mu pracuje, co je pro něj obtížné, co mu pomáhá?
Co se žák učí v jiných předmětech, jak to souvisí s mými hodinami?
Jak se dlouhodobě vyvíjí hodnocení prospěchu i chování žáka? 
Má žák pocit, že je úspěšný, jsou jeho práce vystavovány, je chválen?
Jakým způsobem žák tráví přestávky?


Respektování dispozic

Metody pedagogické diagnostiky používají učitelé, kteří chtějí poznat dispozice žáků k učení. Znají své žáky, počítají s tím, že každý se učí jinak, a snaží se vést výuku tak, aby vytvářeli pestrou škálu příležitostí, úkolů a činností pro všechny. Příště o psychofyzickém nalaďování. 
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