9. Každý žák je jiný aneb diferenciace výuky

Úvodem několik řádků z RVP ZV: 

Principy RVP ZV
předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků
Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje RVP ZV
zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti žáků 
uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností žáků a využívat vnitřní diferenciaci výuky 

Pojetí základního vzdělávání
Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka ...


Znáte jistě děti, které se potýkají s češtinou, v matematice nic moc, ani v tělocviku třeba nevynikají. Ale zato umí pěkně kreslit nebo zpívat anebo jsou dobrými organizátory. Někdo zase nerozumí fyzice, ale zná spoustu zvířat a rostlin. Každý žák je prostě jiný. Učitelé vědí, že existují různé typy a styly učení a několik typů inteligence a jejich kombinace.

Popřemýšlejme nyní o tom, které děti na námi nabízené aktivity reagují pozitivně. Nejsou to ve většině případů stále ty samé? Ano, o takových dětech říkáme, že jsou bystré, šikovné, zapálené pro činnost, motivované… a ne náhodou jsou to také ty, jejichž rozložení inteligencí a temperament se podobá tomu našemu. Tyto děti na nás dobře reagují proto, že jim je náš přístup k řešení problémů a k aktivitám rovněž vlastní. Ale co ty ostatní? Kolik prostoru a možností samostatně tvořit a rozvíjet se tak ve svých silných stránkách mají na předem připravených aktivitách děti s „opačnými“ inteligencemi?

Každý učitel by tedy měl znát svůj typ a styl učení, své rozložení typů inteligence a záměrně se soustředit i na ty oblasti, které mu třeba nejsou tolik blízké, ale jeho žákům ano.


Učební typy 

Vizuální  

si dobře pamatuje obličeje, k učení potřebuje tabulky, grafy, ilustrace, psané slovo; při odpočinku čte knihu nebo sleduje film.
Auditivní 
pamatuje si dobře to, co slyší, dává přednost přednáškám před knihami; při odpočinku poslouchá hudbu
Kinestetický
nejlépe se učí, může-li zapojit celé tělo a prožívat situaci na vlastní kůži; při rozčilení zatne zuby, pěsti, pochoduje sem a tam, gestikuluje, odpočívá sportem 

Velmi častý je učební typ smíšený.


Příklady stylů učení 
·	aktivní – pasivní
·	závislý – nezávislý
·	rychlý – pomalý
·	konkrétní – abstraktní
·	s pevným řádem – nahodilý až chaotický 
·	orientovaný na proces – orientovaný na výsledek
·	hlasitý - tichý


Typ inteligence
Charakteristika
Potřeby a záliby
VERBÁLNÍ
Schopnost ovládnout a obsáhnout všechny stránky jazyka
Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory
LOGICKO-MATEMATICKÁ
Schopnost uvažovat logicky, systematicky, vědecky
Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických skládanek, hlavolamů, technické zájmy
PROSTOROVÁ
Schopnost přesně postřehnout, pochopit, uložit do paměti a  vybavit si tvary, uspořádání předmětů v prostoru, orientace v prostoru
Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění
HUDEBNÍ
Schopnost porozumět rytmickým a intonačním modelům hudby, kvalitám tónů a zvuků, schopnost pamatovat si informace ve zvukové podobě
Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj
TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ
Schopnost velice obratně používat svého těla jak pro sebevyjádření, tak pro činnosti zaměřené k určitému cíli (sport, herectví), schopnost dovedně zacházet s předměty
Tanec, běhání, skákání, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činností, dotykové zkušenosti, sportovní hry
INTERPERSONÁLNÍ
Schopnost všímat si chování a pocitů jiných lidí, rozpoznat a chápat rozdíly v jejich temperamentu, schopnostech, pohnutkách a náladách
Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory
INTRAPERSONÁLNÍ
Schopnost rozvíjet a ovládat vlastní pocity a prožitky, porozumění svému vlastnímu JÁ
Meditování, snění, klid  na samostatné uvažování a  plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů
PŘÍRODNÍ 
Schopnost vnímat změny v přírodě, zvýšená citlivost k percepci přírodních jevů a schopnost učit se z nich
Pobyt v přírodě, chov zvířat a pěstování rostlin, sledování literatury a filmů s přírodovědnou tematikou
Teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera


Jak ale vnitřně diferenciovat výuku ve třídě s 25 žáky tak, aby si v ní každý našel to své? Aby měl možnost zažít úspěch a pracovat způsobem, který mu vyhovuje? 

Frontální výuka většinou nic z toho žákům neumožní. Zařazujme proto co nejvíce individuální a skupinovou práci a dávejme dětem možnost volby (výběr činnosti, způsob zpracování úkolu, vlastní organizaci času). Při plánování jakéhokoliv tématu připravujme aktivity, ve kterých se uplatní různé typy inteligencí.

Možná vás napadne, že je potřeba rozvíjet žáka všestranně. Úkolů, které nejsou právě jeho parketou, má ve škole i tak dost a dost. My, kteří neumíme malovat, se přece také z vlastní touhy po sebezdokonalování nepřihlásíme na kurz malování, když nám to nikdy nic neříkalo. Dospělý člověk, který neumí číst v mapě, se raději někoho zeptá na cestu, a tak si v situaci pomůže právě tou inteligencí, která je mu vlastní. V tomto případě tedy místo prostorové použije jazykovou a výsledek je stejný. 
Odborník na otázky vztahu mezi fungováním lidského mozku a chováním člověka MUDr. František Koukolík říká: ,,Cílem pedagogiky by mělo být rozvíjení těch druhů inteligence, které dítě má, nikoli nátlak ve směru, kde dítěti talent chybí. Pak může dítě přijít i o to, co má.“

V následujících příkladech zadání úkolů v různých centrech aktivit k danému tématu se můžete pokusit odhalit,  jakému typu inteligence nejlépe vyhovuje ten který úkol.


Téma Člověk – část Svaly a kůže
* Přečtěte si v encyklopedii na str. 52 o svalech a kůži a odpovězte na otázky: …
* Předveďte si vzájemně různé výrazy tváře: pláč, strach, zlost, úsměv, údiv
* Rozmyslete si vlastní vyprávění na téma Můj úraz (název můžete změnit). Napište osnovu tohoto vyprávění. Můžete nakreslit i obrázek. V kruhu nám svůj příběh budete moci vyprávět.
* Přečtěte si, jak pracují svaly. Vyrobte si ,,model ruky“. Vyzkoušejte si pokus, který se týká kůže: Velká kniha pokusů (str. 35 a 38)
* Vytvořte ve skupině plakát s názvem Chraňte svoji kůži. Podle myšlenkové mapy si vyberte, o čem byste chtěli kreslit a psát. Domluvte se na rozvržení plakátu.
* Zahrajte si turnaj v ,,páce“ každý s každým po jednom zápase. Můžete hrát na ,,2 poločasy“ pravou rukou a levou rukou. Výsledky zapisujte do tabulky. Promyslete bodování a vyhodnocení. Kolik zápasů by sehrálo 3, 4, 5 , 6 … hráčů?


Téma Člověk - část Krevní oběh a dýchání
* Napište vše, co víte o krvi.	
* Vysvětlete tato rčení: ,,Má dobré srdce. Má srdce na dlani. Má srdce jako kámen. Dávám ti své srdce. Má srdce jako zvon.“ Diskutujte, co jednotlivá rčení znamenají. Zkuste to potom napsat. Pokud se neshodnete, klidně napište názorů víc. Můžete nakreslit i obrázek, který by význam rčení vyjadřoval.
* Poslouchejte chvíli, jak tluče srdce kamaráda. Potom se pokuste tlukot srdce napodobit vhodným zvukem.
* Počítejte vaši tepovou frekvenci za různých podmínek a zapisujte do tabulky. (Počet tepů za čtvrt minuty/za minutu v klidu, po rychlé chůzi do šatny a zpět, po 20 dřepech). 
* Udělejte pokus Zkouška plic (Velká kniha pokusů str. 36).	
* Složte si každý 1 lodičku z barevného papíru. Zahrajte si závod, loďky pohánějte foukáním.
* Vyberte si každý jeden balónek, nafoukněte ho, zavažte a vyzdobte podle vlastní fantazie. Můžete použít fixy, krepák, barevný papír, vlnu, kůži aj. Balónek si potom vezmete domů.

Věřte, že taková výuka těší nejen žáky, ale i učitele. Nakonec možná budete s obdivem sledovat, co všechno vaši žáci dokáží, a budete se nejednou při vyučování výborně bavit. 


Poznámka: v úvodním  textu bylo použito několika citací a tabulek z manuálu pro lektory Step by Step autorů Ivy Cichoňové a Zdeňka Dlaboly. 






