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„Moim zdaniem celem szkoły powinno być rozwijanie różnych rodzajów inteligencji i pomaganie
ludziom w zdobywaniu zawodu oraz kształtowanie zainteresowań, które odpowiadają konkretnemu
spektrum inteligencji każdego z uczniów. Przekonany jestem, że osoby, którym się w tym pomaga są
bardziej kompetentne i bardziej angażują się w swoją pracę, a zatem mogą być bardziej skłonne do
służenia społeczeństwu w konstruktywny sposób”.
Howard Gardner
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WSTĘP
Zmiany zachodzące w społeczeństwie związane z procesem globalizacji wyznaczają charakter
naszych codziennych doświadczeń, są też powodem do zmiany w sposobie myślenia i działania. Współczesny świat potrzebuje ludzi kreatywnych i aktywnych, którzy tworzą świat według własnego pomysłu
i własnej wizji. Wiele wyzwań wciąż stoi przed współczesną szkołą, która jest odpowiedzialna za rozwój
osobowości młodych ludzi, aby byli innowacyjni, kreatywni i aktywni. Wymaga to koncentracji uwagi na
poszczególnych aspektach uczenia się i nauczania. Nie ulega wątpliwości, że przygotowanie każdego
człowieka do aktywnego udziału w tak zmieniającym się świecie wymaga jak najwcześniejszych oddziaływań. Szkoła oraz cały proces edukacyjny muszą być oparte na nowej wiedzy na temat aktywności poznawczej i twórczej uczniów, ich motywacji oraz wykorzystywaniu różnych rodzajów inteligencji. Współczesna edukacja zintegrowana to proces ciągłych przemian dokonujących się na podłożu zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych, a także nowe zrozumienie dziecka, jego wewnętrznych możliwości,
wartości, siły i nabytych doświadczeń. Zapewnia ona dziecku optymalne warunki wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju osobowości, wspomaga, wspiera, stymuluje rozwój dziecka, niweluje różnice,
wyrównuje braki, stwarza możliwości realizowania siebie i buduje system wartości dziecka. Dąży do aktywizowania i rozwijania postaw twórczych uczniów w procesie nauczania – uczenia się.
W związku z tym podstawą działań nauczyciela jest właściwe zorganizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz wiedza o właściwościach rozwojowych dziecka, jego możliwościach i zdolnościach. Postawa nauczyciela, system przekonań, styl kierowania klasą, sposób sprawdzania, kontroli,
stosowane wzmocnienia wpływają na relacje z uczniami i tworzą takie środowisko emocjonalne, które
sprzyja ich aktywności.
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych1 obowiązująca w placówkach edukacyjnych od września 2009 r. daje uczniom i nauczycielom podstawy do działania. Podstawa programowa jest powiązana z treściami zawartymi w programie „Zostań Noblistą”, które zachęcają
nauczyciela do pracy opartej na działaniu, eksperymentowaniu, posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przy zastosowaniu procesu indywidualizacji kształcenia.
Uczeń staje się badaczem, który uczy się poszukując, a nauczyciel staje się dla dzieci przewodnikiem
po świecie pięknym i wielkim. Śledzi rozwój uczniów, wspomaga i wspiera ich możliwości. Wykorzystuje
metody badawcze, eksperymentalne, wszelkie metody aktywizujące oraz metodę projektów.
Do programu dołączono także propozycje kart samooceny uczniów i kwestionariusze oceny programu dla nauczycieli i rodziców. Zaprezentowane narzędzia umożliwią szersze spojrzenie na wdrożenie
i realizację programu „Zostań Noblistą”.
Mamy nadzieję, iż program spełnia najnowsze wyzwania społeczno-edukacyjne i będzie inspiracją
do twórczych poszukiwań i ciekawych rozwiązań praktycznych.
									Autorki
1

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, z dnia 28 grudnia 2008 r., Dz.U. z 2009 r.
Nr 4 poz. 17.
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1. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program „Zostań Noblistą” jest przeznaczony dla pierwszego etapu kształcenia ogólnego w szkole
podstawowej. Jest dostosowany dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem
teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Założenia programu skoncentrowane są na dziecku
jako indywidualności procesu nauczania – uczenia się. Uwzględniają jego potrzeby rozwojowe w połączeniu z synkretycznym poznawaniem świata i możliwościami zaistnienia w nim poprzez aktywne działanie, przeżywanie i doświadczanie. Wspieranie rozwoju uczniów edukacji wczesnoszkolnej ma charakter
kształtowania innowacyjnej umiejętności uczenia się poprzez zaspokajanie naturalnej ciekawości świata,
odkrywanie swoich zdolności i doskonalenie ich oraz rozwój zainteresowań. Stanowi to właściwą podstawę przygotowania najmłodszych uczniów do dalszej edukacji i aktywnego, dorosłego życia. Tok przyjętych rozważań wyznacza realizację następujących założeń programowych:
•

Organizowanie warunków edukacyjnych w kontekście konstruowania wiedzy o świecie przez
uczniów w perspektywie występujących w nim paradygmatów o charakterze społecznym, kulturowym, przyrodniczym.

•

Zapewnienie bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością społeczną, kulturalną i przyrodniczą
jako niezbędnych warunków do realizacji postulatu wszechstronnego rozwoju ucznia, kształtującego myślenie naukowe, pobudzające motywację do samodzielnego wytwarzania pomysłów, planowania pracy twórczej, eksperymentowania, formułowania wniosków w aspekcie
refleksyjno-pragmatycznym i prezentowania efektów swojej pracy.

•

Planowanie sytuacji edukacyjnych w formach pracy indywidualnej, pracy w parach lub w grupach z uwzględnieniem działań nastawionych na zróżnicowanie uczniów pod względem wiekowym (dzieci, które rozpoczynają edukację w wieku 6 lat i 7 lat), ich indywidualnych oczekiwań
oraz możliwości rozwojowych.

•

Rozpoznawanie i rozwój inteligencji, rozumianej jako kategoria zbioru zdolności, talentów,
umiejętności, od których w dużej mierze uzależnione jest funkcjonowanie jednostki we współczesnym świecie.

•

Uwzględnianie w procesie kształcenia różnych stylów uczenia się, odwołując się do różnych rodzajów inteligencji i personalnych sposobów przyswajania wiedzy oraz wykorzystania ich jako
faktycznych możliwości do osiągnięcia sukcesu przez uczniów.

•

Stymulowanie rozwoju każdego ucznia poprzez wczesne rozpoznanie mocnych oraz słabych
stron i aranżowanie sytuacji edukacyjnych uaktywniających oraz doskonalących proces uczenia się, prowadzących do konfiguracyjnej współpracy różnych inteligencji, a więc do „wielointeligentego poznawania”.

•

Eksponowanie w procesie nauczania – uczenia się polisensoryczności poznawania i odkrywania z uwzględnieniem preferowanych przez uczniów stylów uczenia się i nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym także wyszukiwania oraz korzystania z różnych
źródeł informacji.
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•

Respektowanie w procesie edukacyjnym rozwoju umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia uczniów, jako podstawowych narzędzi mających zastosowanie w życiu codziennym do
prowadzenia elementarnych rozumowań.

•

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w połączeniu z rozszerzaniem posiadanego
zasobu pojęć i znaczeń, które są niezbędne do konstruowania wiedzy społecznej i osobistej,
wzbogacania jej o konteksty bardziej złożone, konieczne do zrozumienia alternatywnych sensów w szeroko pojętym środowisku.

•

Budowanie świadomości uczniów w zakresie języka obcego poprzez nabywanie sprawności
komunikowania się zarówno w mowie, jak i w piśmie.

•

Akceptowanie „istnienia wielu możliwych światów uczniów” i włączanie do procesu porozumiewania się nie tylko dyskusji, ale również i dialogu opartego na rozumieniu, nastawionego
na respektowaniu różnic w myśleniu i odczuwaniu świata2, czyniąc w ten sposób z każdego
dziecka podmiot edukacji, któremu przysługuje prawo do indywidualnego i wszechstronnego
rozwoju na miarę jego możliwości.

•

Wspieranie rozwoju dziecka przez respektowanie wielopodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny – środowisko lokalne.

Proponowany układ treści zawierający kontekst powyższych założeń programowych ma charakter
spiralny, określa realizację celów ogólnych i szczegółowych w miarę poszerzania wiadomości i umiejętności dzieci z uwzględnieniem stopnia trudności oraz możliwości poznawczych. Układ taki spełnia oczekiwania w zakresie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, pobudza do kreatywności, twórczości,
bycia gotowym do poznawania „nowego” poprzez organizowanie warunków do intensywnego kontaktu z rzeczywistością społeczną, kulturalną oraz przyrodniczą i szeroko pojętą działalnością praktyczną.

2. CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI
INTELIGENCJI WIELORAKICH
HOWARDA GARDNERA
Inteligencje wielorakie Howarda Gardnera to alternatywne podejście edukacyjne, które implikując pluralistyczne aspekty poznawania i poszerzania wiedzy uczniów prowadzi do odmiennej koncepcji
pracy szkoły. Pluralistyczne aspekty poznawania opierają się na założeniu, iż uczniowie posiadają różne
zdolności oraz odmienne style poznawania, a w związku z tym koncepcja pracy szkoły powinna być
skoncentrowana na uczniu jako podmiocie edukacji, wobec którego w całościowym procesie nauczania –
uczenia się uwzględniane są jego potrzeby, możliwości i zdolności. Prowadzić to ma do dwukierunkowych
działań pracy szkoły: do rozpoznania i rozwoju inteligencji, rozumianej jako kategoria zbioru zdolności,
talentów, umiejętności, od których w dużej mierze uzależnione jest funkcjonowanie jednostki we współczesnym świecie.
2

D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Wyd. UWM, Olsztyn 2000, s. 66.
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Zdaniem Gardnera inteligencja jest zdolnością wynikającą z ludzkiej biologii i psychologii, która
umożliwia gromadzenie i przetwarzanie nowego zbioru informacji, dając możliwości rozwiązywania problemów oraz tworzenia produktów, które mają konkretne znaczenie w danym środowisku w aspekcie
znaczeń kulturowych i społecznych. Zatem inteligencja jako konstrukt biopsychiczny – w rozumieniu
autora – posiada trzy zasadnicze konotacje: inteligencja jako cecha gatunkowa, inteligencja jako różnica
między jednostkami i inteligencja jako właściwe wykonanie zadania3. Toteż teoria inteligencji wielorakich koncentruje się na zdolności rozwiązywania problemów w świetle jej biologicznej genezy i jednostkowych zróżnicowań, przyjmuje te zdolności, które zdaniem twórcy są uniwersalne i charakterystyczne
dla rodzaju ludzkiego. Ukazując związek pomiędzy zdolnościami pretendującymi do miana inteligencji,
wyodrębnia następujące rodzaje inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, przestrzenną, muzyczną, cielesno-kinestetyczną, przyrodniczą, interpersonalną, intrapersonalną.
1. Inteligencja językowa (werbalna) – to zdolność do czytania, słuchania, wyrażania swoich myśli
w formie werbalnej i pisemnej. Inteligencja językowa wyraża się także ekspresją słowną, wrażliwością na wypowiadane dźwięki, rytm i modulację głosu oraz w dobrej percepcji słuchowej złożonej
z dźwięków słownych. Konsekwencją tego jest sprawność przechwytywania i odzyskiwania wiedzy
z obszaru pamięci werbalnej, umożliwiając także szybkie przypominanie wyuczonych odpowiedzi.
To także umiejętności oratorskie wyrażające się w płynności werbalnej oraz bogatym i kreatywnym
zasobie leksykalnym. Ten rodzaj inteligencji charakteryzuje się zdolnością do tworzenia nowych
pojęć słownych i neologizmów4.
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2. Inteligencja matematyczno-logiczna – to umiejętność wskazująca na wysoki poziom myślenia przyczynowo-skutkowego, koncepcyjnego i abstrakcyjnego, ukierunkowanego na wykrycie zależności
i uwarunkowań, co umożliwia ustalenie ciągów zdarzeń, układając je w logiczną strukturę. W tego
typu inteligencji zauważalna jest łatwość wykonywania operacji matematycznych, rozwiązywania
problemów5.
3

H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Wyd. Laurum, Warszawa 2009, s. 18, 52.

4

Zob. G. Krasowicz-Kupis, K. Wiejak, Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej,
Wyd. PWN, Warszawa 2006; P.G. Zimbardo, R.L. Johnson, V. MacCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje. Struktura
i funkcje świadomości, Wyd. PWN, Warszawa 2010.
Zob. J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Nowik, Opole 2009; H. Siwek,
M. Bereźnicka, Myślenie matematyczne jako wartość we wczesnoszkolnym kształceniu zintegrowanym, [w:]

5
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3. Inteligencja wizualno-przestrzenna – jej przejawem jest zdolność do tworzenia umysłowych obrazów przedmiotów i do myślenia o ich położeniu względem siebie. Dobrze rozwinięta inteligencja wizualno-przestrzenna wyraża się obrazami i tworzeniem w umyśle różnych wizerunków rzeczywistości. Wizualizacja jest najczęstszym sposobem zapamiętywania i odtwarzania zakodowanych obrazów.
Przejawem tego jest dobra orientacja w nowym miejscu i trójwymiarowej przestrzeni. Obejmuje ona
również wrażliwość wzrokowo-przestrzenną, która przejawia się w osiągnięciach plastycznych, jak
i naukowych, w dziedzinach pamięci wzrokowej i rzutowania6 .

4. Inteligencja muzyczna – rozumiana jako zdolność słuchowa, utożsamiana jest głównie z dobrze rozwiniętym analizatorem słuchowym i pamięcią muzyczną. Jako zdolność ma odzwierciedlenie w percepcji słuchowej, umiejętności komponowania oraz wykonywania muzyki. Inteligencja muzyczna,
a szczególnie wrażliwość słuchowa wspomagają proces przyswajania melodyjności i akcentowania
nowo wyuczonych i wypowiadanych słów7.
Kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych, red. K. Kraszewski,
B. Muchacka, WN AP, Kraków 2004.
Zob. H. Siewert, Testy inteligencji. Typy testów, przykłady zadań, rozwiązania, testy IQ do samodzielnego
przeprowadzenia, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2000; M. Suświłło, Inteligencje wielorakie w nowoczesnym
kształceniu, Wyd. UWM, Olsztyn 2004.
6

7

Zob. H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty..., dz. cyt., s. 20-21.
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5. Inteligencja cielesno-kinestetyczna – to zdolność tworzenia równowagi pomiędzy umysłem a ciałem. Obejmuje ciąg zróżnicowanych czynności umysłowo-motorycznych, które spełniają wiele funkcji. Wykonanie ciągu ruchów mimicznych czy odbicie piłki tenisowej – jak twierdzi Gardner – nie jest
rozwiązaniem zadania matematycznego. Mimo to zdolność wykorzystywania swojego ciała do wyrażania emocji (jak w tańcu), udziału w grze (jak w sporcie) albo wytworzenia nowego produktu jest
świadectwem i efektem schematu myślenia i działania8.

6. Inteligencja przyrodnicza – to zdolność do rozumienia świata przyrody i chęci zgłębiania jego tajemnic w kontekście zasobów naturalnych, jak i działań człowieka dbającego o utrzymanie naturalnego środowiska przyrodniczego. To także okazywanie zainteresowania zjawiskom przyrody poprzez
umiejętności obserwacyjne, prawidłowe wnioskowanie i posiadanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu wybranej dziedziny przyrody.
8

Tamże, s. 22-23.
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7. Inteligencja interpersonalna – przejawia się w zdolności komunikowania i łatwości nawiązywania
kontaktów społecznych, dostrzegania różnic między ludźmi oraz odczytywania ich intencji i pragnień.
Ten rodzaj inteligencji przejawia się w wykazywaniu zdolności przywódczych i umiejętności mediacyjnych. To również umiejętność współpracy w zespole, okazywania zachowań asertywnych, empatycznych, często integrujących interesy własne z interesami innych ludzi9.

8. Inteligencja intrapersonalna – określa zdolności rozumienia samego siebie, budowania samowiedzy
i patrzenia na świat z własnego punktu widzenia. Daje możliwości rozpoznawania własnych uczuć
oraz emocji oraz kierowania nimi, poddając je autokontroli10.
9

10

Zob. K. Albrecht, Inteligencja społeczna. Nowa nauka sukcesu, Wyd. Helion, Gliwice 2007; D. Goleman,
Inteligencja społeczna, Wyd. Rebis, Poznań 2007.
Zob. H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2002.
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Wyodrębnione przez Gardnera rodzaje inteligencji są rezultatem prac badawczych jego zespołu,
który zajmował się poszczególnymi grupami ludzi: cudownymi dziećmi, osobami upośledzonymi umysłowo o „wysypkowych” uzdolnieniach (zwanych uczonymi głupcami, fr. savant idiot), dziećmi autystycznymi
i o upośledzonej zdolności uczenia się. Osoby należące do diagnozowanych grup – zdaniem autora – odznaczają się bardzo „poszarpanym profilem poznawczym”, który niezwykle trudno jest wyjaśnić w kategoriach jednolitej inteligencji11. Potwierdzenie istnienia wyszczególnionych inteligencji autor odnajduje
w biologii, naukach kognitywnych, neuronalnych i edukacji, które dostarczają dowodów na to, że umysł
składa się ze względnie niezależnych obszarów czynnościowych.
Zaprezentowane rodzaje inteligencji, uznane przez Gardnera jako uniwersalne dla ludzkiego dziedzictwa niezależnie od środowiska kulturowego, stanowią naturalną linię rozwojową każdego człowieka,
ponieważ wszyscy ludzie posiadają pewne podstawowe zdolności każdej z tych inteligencji. Pomimo że
te zdolności są uniwersalne, mogą też występować w większym lub mniejszym nasileniu i być odmiennie
charakterystyczne dla każdej jednostki, tworząc w ten sposób niepowtarzalny profil inteligencji.
Autor koncentrując się na każdym rodzaju inteligencji, zauważa ich progresywność rozwojową w zależności od wieku, odbieranych bodźców i możliwości ich kodowania oraz rodzaju informacji płynących
ze środowiska, w którym jednostka funkcjonuje. Dlatego naturalna linia rozwojowa każdej inteligencji
zaczyna się od niewyćwiczonej zdolności schematyzowania, a więc na początku stadium rozwoju inteligencji, który ma miejsce w pierwszym roku życia dziecka – nazywanym przez autora – inteligencją surową. Wraz z wiekiem, inteligencja surowa pod wpływem przyswajania różnych systemów symbolicznych
ewaluuje i kształtuje swój dynamiczny status, który przejawia się w demonstrowaniu zdolności różnych
inteligencji. System symboli tworzą: język w zdaniach i opowiadaniach, muzyka w piosenkach, orientacja
wizualno-przestrzenna w rysunkach, umiejętności cielesno-kinestetyczne w gestach i w tańcu. Demonstrowany przez dzieci system symboli w wyniku rozwoju zaczyna odzwierciedlać system znakowy, który
uwidacznia się w formalnej edukacji szkolnej.
Osoby obdarzone wysokimi zdolnościami podstawowymi wyznaczonymi ramami danej inteligencji mają możliwość zaistnienia, dokonując zauważalnego postępu w określonych warunkach swojej
11

Tamże, s. 24-25.
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egzystencji. Wysokie osiągnięcia jednostki nabiorą większego prawdopodobieństwa wtedy, gdy
warunki edukacyjne będą sprzyjać rozszerzaniu predyspozycji i pogłębianiu wiedzy. Jednak nie wszystkie jednostki wykazują wysoki poziom zdolności w zakresie danych inteligencji. Są również uczniowie,
którzy wykazują bardzo niski poziom zdolności i nie są w stanie wywiązać się z zadań wybranego obszaru inteligencji. Bez profesjonalnej pomocy oraz wsparcia edukacyjnego trudno rokować nadzieję na ich
prawidłowy rozwój. Dlatego niezmiernie ważna jest diagnoza poziomu inteligencji uczniów edukacji
wczesnoszkolnej i organizowanie warunków do rozwoju zarówno w wymiarze wyróżniających się rodzajów inteligencji, jak i słabo rozwiniętych.
Kontekst podjętych rozważań umożliwia zaprezentowanie następujących założeń teorii inteligencji wielorakich:
•

Każdy człowiek posiada charakterystyczne dla gatunku ludzkiego rodzaje inteligencji.
Są to: inteligencja językowa (lingwistyczna), inteligencja matematyczno-logiczna, inteligencja wizualno-przestrzenna, inteligencja cielesno-kinestetyczna, inteligencja muzyczna,
inteligencja przyrodnicza, inteligencja interpersonalna, inteligencja intrapersonalna.

•

Każdy posiada inny układ inteligencji, tworząc niepowtarzalny profil, przejawiający się
we współwystępowaniu różnych inteligencji o wysokim poziomie, np. inteligencja matematyczno-logiczna może współwystępować z inteligencją językową i łączyć się też z inteligencją muzyczną12. W związku z tym, nie wszyscy mają takie same zainteresowania
i zdolności oraz jednakowe sposoby uczenia się.

•

Istnieje możliwość rozwijania inteligencji poprzez odpowiednio zorganizowaną edukację.

•

Rozwijanie i kształtowanie inteligencji to uaktywnianie oraz doskonalenie kilku obszarów
jednocześnie, prowadzące do konfiguracyjnej współpracy różnych inteligencji.

Zatem myślenie o edukacji z wykorzystaniem inteligencji wielorakich wiąże się bezpośrednio
z potrzebą rozpoznawania u uczniów rodzajów inteligencji i zaplanowania optymalnej strategii pracy
dydaktyczno-wychowawczej, która umożliwi doskonalenie mocnych i ugruntowanych inteligencji do
wzmacniania słabych, jeszcze dobrze nieukształtowanych zdolności kwalifikujących się do innej kategorii
inteligencji.
Wykorzystanie założeń inteligencji wielorakich w koncepcji pracy szkoły, szczególnie w edukacji
wczesnoszkolnej, daje wiele korzyści rozpatrywanych na następujących, podstawowych płaszczyznach:
•

wczesne rozpoznanie mocnych i słabych stron uczniów, a w efekcie stymulowanie rozwoju
i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym;

•

umożliwienie indywidualnego rozwoju każdego dziecka w kontekście jego genetycznych i środowiskowych uwarunkowań;

•

rozszerzenie zakresu współpracy środowiska szkolnego z rodzicami ucznia w obszarze większej orientacji w szczegółowym rozwoju dziecka i świadomości wspierania go w warunkach
środowiska rodzinnego;

12

H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty…, dz. cyt. s. 112.
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•

nadanie szkole nowoczesnego i innowacyjnego wymiaru edukacyjnego, niwelującego ujednolicenie procesu nauczania – uczenia się.

Teoria inteligencji wielorakich wpisuje się w obszar wielostronnych i wieloaspektowych podejść
na rzecz rozwoju ucznia w procesie edukacji. W świetle jej założeń, każdy uczeń jest szczególnym i niepowtarzalnym podmiotem oddziaływań pedagogicznych, który wymaga dogłębnej analizy poznawczej
i doboru adekwatnych przedsięwzięć w celu wspierania jego rozwoju. W takim ujęciu koncepcja inteligencji wielorakich jest katalizatorem działań umożliwiających stworzenie skutecznych metod interwencji edukacyjnych, mających na celu wykrywanie i rozwijanie zdolności uczniów. Teoria ta zaprzecza instrumentalnym rozwiązaniom metodycznym i jest nowatorskim podejściem do procesu rozwoju dziecka
i jego edukacji, ponieważ jak twierdzi Gardner: „Musimy zmienić programy, tak by umożliwiały skupianie
się na umiejętnościach, wiedzy, a nade wszystko rozumieniu tego, co jest naprawdę dzisiaj potrzebne.
Musimy też jak najlepiej przystosować te programy do różnych stylów uczenia się i zdolności uczniów”13.

3. STYMULOWANIE ROZWOJU UCZNIA
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W KONTEKŚCIE ZAŁOŻEŃ
INTELIGENCJI WIELORAKICH
Stymulowanie rozwoju ucznia to proces organizowania warunków, w wyniku których pojawiające się bodźce mają wpływ na pobudzanie funkcji życiowych i udział w doskonaleniu wszechstronnego
rozwoju. Z pragmatycznego punktu widzenia stymulowanie rozwoju ucznia, rozumiane jest jako planowe przedsięwzięcie, działanie nauczyciela polegające na aranżowaniu środowiska edukacyjnego w taki
13

H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, dz. cyt., s. 119.
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sposób, aby pobudzać uczniów do aktywności, której efektem będzie rozpoznawanie, wzmacnianie i doskonalenie osiągnięć. To także ciąg nieprzerwanych działań wyrażających się w nieustannym czuwaniu
nauczyciela nad istotą jakości efektów realizowanych przedsięwzięć.
W kontekście rozpoczętych rozważań należy zadać pytania: co należy robić w warunkach pracy
szkoły, aby stymulować rozwój powszechnie występujących inteligencji; w jaki sposób, i jak organizować
środowisko edukacyjne ucznia edukacji wczesnoszkolnej, aby miało korzystny wpływ na rozwój i pogłębianie zdolności w zakresie wyszczególnionych inteligencji.
Schemat udzielania odpowiedzi na postawione pytania można zaprezentować w ustalonej kolejności :
55 określanie poziomu zdolności i umiejętności stanowiących o indywidualnym profilu inteligencji
każdego ucznia;
55 organizowanie środowiska edukacyjnego;
55 edukacja w plenerze;
55 postawa nauczyciela;
55 współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym dziecka.
OKREŚLANIE POZIOMU ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI STANOWIĄCYCH O INDYWIDUALNYM PROFILU INTELIGENCJI KAŻDEGO UCZNIA – to szczegółowa ocena słabych i silnych stron
uczniów, służąca optymalizacji organizowanych działań przez nauczyciela, skupiających się na jednostce oraz na jej progresywnym rozwoju. Ocena ta powinna być punktem wyjścia w procesie edukacji dla
każdego ucznia, jak i etapem formatywnym, weryfikującym i aktualizującym jego postępy. Każda forma
oceny – zdaniem Gardnera – powinna spełniać trzy podstawowe kryteria. Powinna być:

!

„sprawiedliwa wobec inteligencji”, to znaczy oceniana adekwatnie do jej przejawów;
dostosowana do rozwoju dziecka;
połączona z zaleceniami to znaczy wynik każdej oceny powinien uwzględniać
wykaz profesjonalnych działań zgodnych z kierunkiem stymulowania rozwoju
danego profilu inteligencji14.

Przebiegająca w ten sposób ocena pozwala odkrywać uzdolnienia uczniów w zupełnie niespodziewanych dziedzinach, pominiętych standardowym programem nauczania. Ma to duże znaczenie i wpływ
nie tylko na rozwój intelektualny każdego ucznia, ale także ma to swój udział w podwyższaniu samooceny
i budowaniu poczucia własnej wartości, zwłaszcza u tych uczniów, którzy nie wykazują zadowalających
osiągnięć w głównych obszarach edukacyjnych.
Niezbędnym i pomocnym elementem w określeniu poziomu zdolności i umiejętności, stanowiącym
o indywidualnym profilu inteligencji, jest znajomość i rozpoznanie wyróżniających się cech i zachowań
uczniów. Charakterystyczne oraz dominujące oznaki aktywności uczniów mogą świadczyć o przewadze
jednej inteligencji nad drugą i zakwalifikować je do dominującej kategorii inteligencji. Charakterystyczne
aktywności z dominującą kategorią inteligencji przejawiają uczniowie edukacji wczesnoszkolnej w następujący sposób:
14

Tamże, s. 110-113.
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Inteligencja językowa – uczniowie posiadają bogate słownictwo, chętnie się wypowiadają. Potrafią
wyjaśniać, argumentować i przekonywać innych. Przepadają za słuchaniem bajek, opowiadań i historyjek. Lubią żartować i układać barwne rymowanki, a także zabawy słowne, np. żarty, kalambury.
Szybko uczą się języków obcych, nowych słów i zasad gramatycznych. Przyswajają informacje poprzez słuchanie i pisanie.
Inteligencja matematyczno-logiczna – uczniowie obdarzeni wysoką inteligencją matematyczno-logiczną chętnie i sprawnie liczą, rozwiązują zadania, rebusy i zagadki. Wykazują się dociekliwością
i myśleniem przyczynowo-skutkowym. Posiadają zdolność rozumienia symboli. Są zainteresowani
strategicznymi i logicznymi grami. Szybko opanowują zasady korzystania i posługiwania się komputerem. Ponadto odznaczają się zamiłowaniem do przeprowadzania eksperymentów i myślenia
abstrakcyjnego. Poszukują nowych rozwiązań, chętnie posługują się symbolami, kodami alfabetycznymi i numerycznymi. Są konsekwentni w działaniu, precyzyjnie się wysławiają, lubią liczyć, eksperymentować w logiczny sposób i być dobrze zorganizowanym. Poszukują ładu i harmonii.
Inteligencja wizualno-przestrzenna – uczniowie z wysoką inteligencją przestrzenną posiadają zdolność rozumienia geometrii, dlatego często w tej dziedzinie odnoszą sukcesy. Mogą wykazywać także
zdolności plastyczne, którym towarzyszy wizualizacja przestrzenna. Chętnie swój wolny czas wypełniają zabawami lub grami konstrukcyjnymi, rysowaniem lub czynnościami planistycznymi.
Inteligencja muzyczna – uczniowie utalentowani muzycznie lubią śpiewać i tańczyć oraz wsłuchiwać się w dźwięki natury. Potrafią rozpoznać instrument, z którego wydobywa się dźwięk, i którego
nie widzą. Posiadają wyczucie rytmu i angażują się w różne aktywności muzyczne. Umieją prawidłowo wychwycić i odtworzyć dźwięk nawet po jednokrotnym wysłuchaniu. Mają zdolność rozumienia
struktury muzyki oraz tworzenia melodii i rytmów.
Inteligencja cielesno-kinestetyczna – uczniowie z przewagą tej inteligencji eksponują wyrazistą mimikę i gestykulację. Wykazują aktywność fizyczną, sportową. Lubią prace ręczne i projekty
mechaniczne.
Inteligencja przyrodnicza – uczniowie wykazują zainteresowanie przyrodą. Chętnie oglądają albumy ze zwierzętami. Posiadają zdolność szybkiego rozpoznawania i nazywania wielu roślin i zwierząt.
Często swoimi spostrzeżeniami przyrodniczymi dzielą się z rówieśnikami i nauczycielem.
Inteligencja interpersonalna – uczniowie łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami i dorosłymi.
Mają zdolności organizacyjne i przywódcze. Lubią pracować w grupie i pomagają innym w rozwiązywaniu problemów. Potrafią skoncentrować wokół siebie wielu rówieśników.
Inteligencja intrapersonalna – mają ją uczniowie wyciszeni i spokojni, skupieni na swoich emocjach
i doświadczeniach. Lubią się wyróżniać i dlatego starają się doskonalić. Jednak na zajęciach są raczej
mało aktywni. Częściej obserwują koleżanki i kolegów niż uczestniczą w zabawach grupowych.
Skuteczność rozpoznawania – oceniania uzależniona jest od poziomu i jakości wystandaryzowanych narzędzi określających poziom konkretnych profili inteligencji, oraz od umiejętności obserwacyjnych osób odpowiedzialnych za proces diagnostyczny. Im bardziej szczegółowe i profesjonalne narzędzia diagnostyczne i uważna obserwacja czynności, działań i osiągnięć uczniów, tym trafniejsza i rzetelna
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ocena oraz wysoka jakość wytyczonych zaleceń, ukierunkowanych na optymalizację osiągnięć uczniów.
Przeprowadzanie działań diagnostycznych i regularne aktualizowanie ocen jest zadaniem podstawowym, gwarantującym wysoką efektywność edukacyjną.
ORGANIZOWANIE ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO – wyraża się w aranżowaniu kształcących sytuacji, w wyniku których uczniowie uczestnicząc w nich gromadzą wartościowe doświadczenia,
odbierają bodźce, które dostarczają im okazji do rozwijania i pogłębiania schematów poznawczych
i emocjonalnych. Dogodne warunki, sprzyjające realizacji głównym założeniom teorii inteligencji
wielorakich można odnaleźć w koncepcji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Odpowiadają temu
trzy fundamentalne cechy, charakterystyczne dla tego typu edukacji, a mianowicie: tworzenie u dzieci
całościowego obrazu świata, pobudzanie aktywności indywidualnej i zbiorowej dzieci w procesie poznawania oraz planowanie różnorodnych form organizacji zajęć15.
Tworzenie całościowego obrazu świata wzbogacającego obszar doświadczeń uczniów odnajduje swe zastosowanie w konstruktywistycznym paradygmacie poznawczym. Wpisuje się on w praktykę
koncepcji inteligencji wielorakich, uwzględnia społeczny kontekst rozwojowy każdego ucznia. Organizowanie warunków edukacyjnych w kontekście koncepcji teorii wielorakich i konstruktywistycznego
paradygmatu musi opierać na podstawowym założeniu, iż proces nauczania się – uczenia się powinien
mieć charakter wyzwalający aktywność i twórczość uczniów w kierunku konstruowania wiedzy o sobie
i świecie, nadając jej życiowy sens. Jak twierdzi Józef Bałachowicz życiowy sens nadaje tylko sensowne
nauczanie, które jest podstawą rozumienia otaczającego świata, porządkowania własnych doświadczeń
i wyrażania ocen, a także włączenia się w nowe sytuacje w realnym życiu. Rozwój dziecka nie odbywa
się w próżni, jego indywidualny potencjał rozwinie się i wzbogaci, jeśli będzie wspierany w dobrze zorganizowanym środowisku edukacyjnym, bogatym w doświadczenia społeczne16. Dobrze zorganizowane
środowisko dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej – zdaniem Heleny Siwek – to także uwzględnianie
w procesie nauczania – uczenia się obok rzeczy znanych i bliskich rzeczy obcych i dalekich, które często powodują ożywienie wśród uczniów i które budzą zazwyczaj zainteresowanie17. Istotnym elementem
w procesie nauczania – uczenia się, w aspekcie podjętych rozważań, jest odwoływanie się do wszelkich
doświadczeń społecznych, które mogą być podstawą do wyreżyserowania sytuacji edukacyjnych. Jednak
tematycznie powinny być one dobrane na miarę uczącego się dziecka, stosownie do jego potrzeb rozwojowych, emocjonalnych i społecznych. W takim układzie wyreżyserowane sytuacje będą konstruktywnym materiałem edukacyjnym, na ich podstawie uczeń ma możliwość poznawania, poszerzania znaczeń
i sensów otaczającej rzeczywistości, tworzą dogodne warunki do rozwijania dziecięcego myślenia, refleksyjności, wyciągania wniosków, i zarazem są budulcem do projektowania własnych i odpowiedzialnych
działań.
Organizowanie środowiska edukacyjnego to także spojrzenie na ucznia z perspektywy preferowanych przez niego stylów uczenia się. Według Gardnera style uczenia się to konstrukty biopsychiczne, dzięki którym jednostka może zaznajomić się z jakimś obszarem wiedzy na tyle, że pozwoli jej to na
15

H. Siwek, Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, WN AP, Kraków 2004, s. 23.
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J. Bałachowicz, Konstruktywizm w teorii i praktyce, „Edukacja” 2003, nr 3.
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zrozumienie treści. To także stosowanie odpowiednich stylów działania, które ukazują sposób uczenia
się i wykonania czynności, prowadzących do rozwiązania zadania czy problemu. Style uczenia się są odzwierciedleniem wykorzystywanych dominujących zdolności w obszarze poszczególnych rodzajów inteligencji, i dlatego mogą ujawniać się pojedynczo, jako jeden styl bądź jako kombinacja kilku stylów.
Małgorzata Suświłło18 – w toku założeń teorii inteligencji wielorakich – dokonuje następującej charakterystyki przejawów uczenia się z uwzględnieniem dominujących obszarów inteligencji.
Inteligencja językowa (werbalna) – dzieci z przejawami inteligencji językowej uczą się skutecznie
poprzez słuchanie i pisanie. Słuchając i powtarzając umiejętnie porządkują informacje.
Inteligencja matematyczno-logiczna – uczniowie wykazujący ten rodzaj inteligencji najchętniej
uczą się poprzez dostrzeganie związków między obiektami; wykazują przy tym zdolność do wnioskowania w kategorii przyczyn i skutków, co ułatwia im proces kodowania i przetwarzania informacji.
Inteligencja muzyczna – uczniowie utalentowani muzycznie potrzebują muzyki, żeby się uczyć
i dużo łatwiej przyswajają nowe rzeczy, gdy są one zaśpiewane, wystukane lub zagwizdane.
Inteligencja wizualno-przestrzenna – umożliwia uczenie się poprzez wizualizację, a więc poprzez obrazy i wyobrażenia. Uczniowie ze zdolnościami inteligencji przestrzennej przyjmując informacje, przekładają je na obrazy, a gdy trzeba, potrafią wyszukać je wśród wyobrażeń nagromadzonych wcześniej.
Inteligencja cielesno-kinestetyczna – dzieci z wysoką inteligencją cielesno-kinestetyczną uczą się
najlepiej poprzez gry, przedstawienia i czynności manualne. Przyswajają informacje, odwołując się
do wrażeń fizycznych.
Inteligencja interpersonalna – uczniowie z przejawami inteligencji interpersonalnej lubią pracować w grupie. Pomagają innym w rozwiązywaniu problemów i w nauce.
Inteligencja intrapersonalna – uczniowie z przewagą inteligencji intrapersonalnej przyswajają
wiadomości najlepiej poprzez obserwację i słuchanie. Samodzielnie ustalają cele oraz podejmują
decyzję. Najlepiej uczą się w ciszy i skupieniu.
Styl uczenia się dziecka można poznawać podczas zabaw, rodzaju podejść do różnych sytuacji
edukacyjnych, kontaktów z innymi, po tym, co lubi i co mu sprawia najwięcej przyjemności. Niektórzy
uczniowie uczą się nowych rzeczy w określony sposób, podczas gdy inni wolą uczyć się tego całkowicie inaczej. Sposób uczenia się, jaki dany uczeń preferuje jest w zasadzie stylem uczenia się tego ucznia.
Na przykład ci uczniowie, którzy lubią historyjki obrazkowe mogą mieć inny styl uczenia się od tych, którzy lubią śpiewać, wymyślać konstrukcje budowlane lub wcielać się w różne role19.
Zatem wiedza nauczyciela z zakresu sposobów uczenia się to ważny element planowania procesu
nauczania. Jest ona nieocenionym wskaźnikiem dla nauczyciela nie tylko do aranżowania sytuacji edukacyjnych umacniających aktualne sposoby uczenia się, ale to również organizowanie warunków do
rozwijania „plastyczności odbioru informacji”, rozumianej jako tworzenie kombinacji stylów uczenia się.
Bowiem jak twierdzi Gardner: „Wiedząc o stylach uczenia się i indywidualnych układach inteligencji,
18
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upieranie się przy tym, że wszyscy uczniowie muszą się uczyć tej samej rzeczy w ten sam sposób byłoby
niewybaczalne”20.
W planowaniu procesu nauczania – uczenia się nauczyciel powinien wziąć pod uwagę nie tylko znajomość sposobów uczenia się swoich uczniów, ale także możliwość stymulowania rozwoju innych zdolności, które należą do poszczególnych kategorii inteligencji wielorakich. Stymulowaniu rozwoju inteligencji
wielorakich mogą sprzyjać następujące rodzaje aktywności uczniów:
Inteligencja językowa – słuchanie, czytanie, różne formy wypowiedzi ustnych i pisemnych
(opowiadanie, opis, sprawozdanie, list, zaproszenie, ogłoszenie, redagowanie swobodnych tekstów, komponowanie innego zakończenia opowiadania, tworzenie ilustrowanych książeczek tematycznych z własnymi tekstami, tworzenie historyjek wzbogaconych dialogiem), deklamowanie
i układanie wierszy, rymowanek, żartów słownych, wyszukiwanie informacji w różnych źródłach,
instruowanie poleceń, przeprowadzanie wywiadów i zdawanie z nich relacji.
Inteligencja matematyczno–logiczna – ćwiczenia w wykonywaniu działań, rozwiązywanie zadań tekstowych, rebusów i zagadek matematycznych oraz innych sytuacji problemowych,
prowokujących do dostrzegania przyczyn i skutków, myślenia hipotetycznego i analogicznego, uwieńczonego odkrywaniem prawidłowości i formułowaniem wniosków, posługiwaniem
się schematami i odczytywaniem ich, dokonywaniem pomiarów w środowisku naturalnym
i innymi czynnościami praktycznymi, mającymi zastosowanie w życiu codziennym, np. planowanie
budżetu na zorganizowanie wycieczki lub inne okoliczności.
Inteligencja przyrodnicza – wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, organizowanie
wycieczek w formie plenerów edukacyjnych, obserwowanie naturalnego środowiska, pogody
i notowanie wniosków, prowadzenie swojego obserwatorium z wybranym okazem przyrodniczym
oraz udokumentowanie obserwacji, hodowanie roślin, poznawanie zasad opieki nad zwierzętami,
spotkania z ludźmi wykonującymi zawody odpowiadające tematyce, np. leśnik, biolog, weterynarz,
meteorolog, rolnik, ekolog, itd.
Inteligencja muzyczna – granie na dowolnym instrumencie, rozpoznawanie i odtwarzanie
wysłuchanych rytmów, wyklaskiwanie, rytmiczne recytowanie tekstów, dobieranie muzyki do
tekstu, tworzenie ilustracji muzycznych do wysłuchanych lub przeczytanych tekstów, wyrażanie
siebie przez muzykę, wymyślanie melodii.
Inteligencja wizualno-przestrzenna – rysowanie, budowanie, planowanie, projektowanie,
szkicowanie, wizualizacja odtwórcza i twórcza, różnego rodzaju sytuacje edukacyjne z zastosowaniem orientacji przestrzennej (opisywanie ilustracji, obrazów i innych dzieł sztuki z odniesieniem do różnych perspektyw porównawczych), przedstawianie informacji w postaci graficznej,
odczytywanie schematów i map, wytyczanie drogi na podstawie mapy, poruszanie się w terenie na
podstawie wyznaczonego szyfru, tworzenie prostych prezentacji multimedialnych, wykonywanie
map mentalnych do różnych problemów edukacyjnych i swoich myśli, porównywanie własności
figur geometrycznych, wykonywanie prac technicznych według własnej wyobraźni.
20
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Inteligencja cielesno-kinestetyczna – różnego rodzaju ćwiczenia ruchowe, wymagające refleksu, ilustrowanie ruchem wysłuchanych informacji, pantomima, odgrywanie ról, zajęcia teatralne, dotykanie różnych materiałów i omawianie ich własności, modelarstwo.
Inteligencja interpersonalna – sytuacje edukacyjne zachęcające do współpracy, gry zespołowe z przestrzeganiem reguł postępowania, projekty edukacyjne, badanie i rozumienie związków
z ludźmi, ćwiczenia efektywnej komunikacji, wyzwalanie aktywności uczniów do roli mentora i tutora, zachęcanie do zabierania głosu w dyskusji, organizowanie kontaktów społecznych z możliwością przeprowadzania wywiadów lub zadawania pojedynczych pytań.
Inteligencja intrapersonalna – odkrywanie i wskazywanie na wartości, ukierunkowanie na
refleksyjność i samoocenę, rozwijanie samodzielności oraz sprawstwa we własnym postępowaniu,
wyrażanie własnego punktu widzenia, dostrzeganie mocnych i słabych stron swojego działania.
Niezbędnym elementem w aspekcie organizowania środowiska edukacyjnego, uwzględniającym
style uczenia się i stymulowanie rozwoju innych zdolności, które należą do kategorii inteligencji wielorakich jest odpowiednie wykorzystanie przez nauczyciela metod i środków dydaktycznych. W kontekście
koncepcji teorii wielorakich wybór metody, form pracy i dobór środków dydaktycznych jest czynnością
niezbędną, ponieważ przesądza w wielu przypadkach o tym, czy uczeń zrozumie przekaz informacji
i odniesie sukces, czy też będzie skazany na deficyt odbioru, poznania i zrozumienia. Dlatego istotne
jest stosowanie zróżnicowanych podejść w zależności od uzdolnień poszczególnych uczniów. Kształcenie w kierunku inteligencji wielorakich, a więc tworzenia warunków do zrozumienia przez wszystkich
uczniów zaplanowanych treści będzie możliwe, kiedy wybrane tematy edukacyjne będą realizowane na
różne sposoby, odpowiadające rodzajom inteligencji. To znaczy realizowane treści można przekładać na
„język konkretów”, odwołując się do różnych rodzajów inteligencji i personalnych sposobów przyswajania wiedzy. Istotne jest, aby metody nauczania były adekwatne do parametrów poznawczych uczniów,
aby zapewniały także wszechstronny rozwój jednostki poprzez organizowanie warunków sprzyjających
równomiernemu rozwojowi obu półkul mózgu człowieka, zapobiegając zniekształceniu psychiki ludzkiej
poprzez nadmierny rozwój jednej z nich, a mianowicie tej, która odpowiedzialna jest za procesy intelektualne21. Zatem metody pracy powinny być tak dostosowane do treści realizacyjnych, aby umożliwiały
jednostce poznawanie, odkrywanie, przeżywanie oraz działanie. Przyjmując tę tezę możemy wnioskować, że do realizacji wymienionych funkcji niezbędna jest także – oprócz stwierdzonych personalnych
sposobów przyswajania wiedzy przez uczniów – metodyczna aktywizacja pogłębiająca, która dzięki swej
różnorodności może nadawać dynamiczność tworzącym się niepowtarzalnym profilom inteligencji. I tak
na przykład do realizacji treści matematycznych, a dokładnie – do doskonalenia rozwiązywania zadań
matematycznych – można wykorzystać następującą konfigurację rozwijanych inteligencji: językową,
matematyczno-logiczną, przestrzenną, cielesno-kinestetyczną, interpersonalną. Do każdej z nich niezbędny jest wybór odpowiednich metod, opracowanie ćwiczeń i przygotowanie środków dydaktycznych
tak, aby zaistniała możliwość wszechstronnego potraktowania doskonalonych rodzajów inteligencji.
Do tego typu konfiguracji można zaproponować następującą sytuację edukacyjną: Uczniowie otrzymują treść opowiadania lub bajki. Tekst zawiera również pewne dane matematyczne, bez których treść
U. Tyluś, Wybrane strategie edukacyjne w kontekście założeń neurodydaktyki, „Paedagogica at Utilitatem
Disciplinae” 2011, R. 7, s. 41-51.
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traciłaby sens. Treść ta daje możliwość wszechstronnej analizy tekstu (począwszy od doskonalenia
techniki czytania, rozumienia tekstu, oceny postępowania bohaterów i przewidywania konsekwencji
działań, po komponowanie dalszej i wymyślonej części historii), wyboru zdań, które utworzą zadanie matematyczne, ułożenia pytania matematycznego, rozwiązania go, zaprezentowania treści zadania lub samego rozwiązania w postaci rysunku, komiksu lub dramy. Praca może mieć charakter indywidualny albo
grupowy, doskonalący różne formy współpracy.
Aranżując sytuacje edukacyjne należy pamiętać o zróżnicowanych koncepcjach metodycznych
umożliwiających wieloaspektowość w dochodzeniu do wiedzy z przewagą metod aktywizujących o charakterze dyskusyjnym, grupowego podejmowania decyzji, planowania i rozwijania twórczego myślenia
w zależności od realizowanych treści programowych. Jednakże należy pamiętać również, iż strategie podające to także ważne momenty w procesie nauczania – uczenia się, ponieważ nie tylko ćwiczą pamięć,
dają podstawy do tworzenia nowej wiedzy, służą również operatywności wiedzy nabytej wcześniej oraz
niewątpliwie przyczyniają się do zastosowania jej w praktyce. Nie należy we wspieraniu rozwoju umysłowego ucznia pomijać podającej strategii nauczania, bowiem nie każdą frazę wiedzy uczniowie są w stanie
samodzielnie zdefiniować, a do pojęć odległych i zupełnie nieznanych nie potrafią tworzyć nowych charakterystyk i wybierać właściwych strategii działania. Należy jednak stosować ją w procesie edukacyjnym z umiarem, w połączeniu z takimi metodami i formami nauczania, które będą wyzwalać w uczniach
edukacji wczesnoszkolnej ciekawość poznawania świata, a tym samym dochodzić do nowej wiedzy, która
wypłynie z ich bezpośrednich doświadczeń22.
Zróżnicowanym podejściom metodycznym wzbogacającym dziecięce doświadczenia towarzyszyć
powinny „absorbujące” materiały – pomoce dydaktyczne. Powinny stanowić one nie tylko materiał poglądowy, ale również być dla uczniów inspiracją do pobudzania szerokiego zakresu kombinacji inteligencji.
Zastosowanie pomocy dydaktycznych w poszczególnych sytuacjach edukacyjnych wymaga od nauczyciela przemyślenia i trafności w kontekście przydatności metodycznej i stymulacji rozwojowej uczniów. Dlatego wykorzystywane pomoce w postaci gotowych materiałów i kącików tematycznych powinny prowokować uczniów do: rozwoju sensorycznego i umiejętności dokonywania logicznej analizy rzeczywistości;
badania oraz porównywania zjawisk i okazów; doskonalenia umiejętności językowych i dramatycznych;
rozwijania wyobraźni i kreatywności. Bogate problemowo i sensownie wykorzystane przez nauczyciela
pomoce dydaktyczne służą doskonaleniu zdolności poznawczych, niejednokrotnie też przyczyniają się do
rozwoju zainteresowań i ujawniania talentów uczniów.
Powołując się na stwierdzenie Gardnera, że inteligencja jest dynamiczna i wielopłaszczyznowa, jest
ono równoznaczne z tym, że proces nauczania powinien uwzględniać szeroki zakres dziecięcego funkcjonowania, dostosowując warunki edukacyjne do każdego ucznia, dając tym samym możliwość uczenia się
poprzez radość działania i odczuwania satysfakcji z wykonanych zadań. Zatem środowisko edukacyjne
to miejsce, w którym każdy uczeń staje się aktywnym podmiotem edukacji z możliwością polisensorycznego poznawania, twórczego i kreatywnego uczenia się poprzez wykorzystanie swoich indywidualnych
zdolności, potrzeb i zainteresowań.
22
U. Tyluś, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kreatorem wszechstronnego rozwoju umysłowego wychowanków,
„Nauczanie Początkowe” 2010, s. 17-22 .
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EDUKACJA W PLENERZE
Nieodzownym elementem wzbogacającym szanse rozwojowe uczniów jest tworzenie możliwości do uczenia się w warunkach naturalnych. W tym kontekście to głównie włączenie w proces edukacyjny potencjalnych możliwości środowiska tworząc „most edukacyjny” pomiędzy szkołą a środowiskiem
lokalnym jako systemu dydaktyczno-wychowawczego, który w całokształcie działań zagwarantowałby
ciąg racjonalnych ofert służących rozwojowi i realizacji potrzeb uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła
czerpiąc inspiracje z edukacyjnych sukcesów i przedsięwzięć pozaszkolnych oraz wprowadzając uczniów
w realny świat zjawisk i rzeczy nie tylko umożliwia bezpośrednie poznawanie, ale również pozwala na wykorzystanie wiedzy zdobytej w szkole do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów w najbliższym
otoczeniu. Takie sytuacje to doskonałe okazje do stymulowania rozwoju uczniów, bowiem uczniowie współpracując ze sobą mają możliwość swobodnego eksplorowania otoczenia poprzez zaangażowanie różnych
zmysłów, wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności. Istotą organizowania naturalistycznych form edukacyjnych, które można nazwać „powtarzającymi się wycieczkami środowiskowymi” jest także pobudzanie
do krytycznego, twórczego i kreatywnego myślenia, co może odnaleźć zastosowanie w najróżniejszych
produktach uczniów, tworząc dokumentację rozwoju twórczego (prace indywidualne, zespołowe,
projekty). Do wybranych można zaliczyć, np. porównywanie sensów opisów z warunkami naturalnymi;
przeprowadzanie eksperymentów, doświadczeń; badanie i weryfikowanie zjawisk naturalnych; kompozycje w aspekcie określonej formy sztuki; projektowanie przestrzenne. Realizacja tematyczna może być
uzależniona od pozaszkolnych ofert środowiska lokalnego i odwiedzanych placówek, np. teatr, muzeum,
galerie sztuki, ogrody botaniczne, itd.
Organizowanie takich warunków to także przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania
w społeczeństwie, a więc tworzenie możliwości do czerpania przyjemności i korzyści z nauki, pracy
i z dóbr kultury, a przez to świadome kształtowanie kompetencji społecznych, podatności do zachowania tożsamości regionalnej i narodowej.
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POSTAWA NAUCZYCIELA
Aktywne i twórcze odkrywanie oraz poznawanie świata przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej
to jeden z najważniejszych celów kształtujących świadomość egzystencjalną, przygotowujących go do
dorosłego i odpowiedzialnego życia. Jednak nastawienie uczniów na samodzielne odkrywanie siebie
i świata nie zapewnia wystarczających warunków do rozwoju. Bez pomocy i wsparcia nauczyciela proces edukacyjny staje się mało efektywny, ponieważ nie zapewnia niezbędnych struktur organizacyjnych, pobudzających i naprowadzających na proces poznawania i opanowywania konkretnych treści
programowych. Dlatego też jednym z ważnych czynników stanowiącym o efektach nauczania – uczenia
się jest postawa nauczyciela odnajdująca właściwą formę pokierowania, wspierania swoich uczniów
w procesie edukacyjnym. Celem świadomych oddziaływań nauczyciela w myśl założeń koncepcji inteligencji wielorakich jest:
•

Posiadanie preferencji metodycznych do organizowania warunków, w których uczniowie
mieliby okazję do wykazania się wielointeligentnym funkcjonowaniem. Wielointeligentne
funkcjonowanie to przede wszystkim zachęcanie wszystkich uczniów do aktywnej i twórczej
współpracy poprzez aranżowanie sytuacji wieloaspektowego i polisensorycznego poznawania, angażującego możliwe kombinacje inteligencji. Dobrze zorganizowane warunki (wielotematyczne ośrodki poznawcze i stanowiska pracy, np.: matematyczne, konstrukcyjne, językowe,
przyrodnicze, muzyczne, ruchowe), w tym i sytuacje edukacyjne umożliwiają nauczycielowi
dokonanie rzetelnej diagnozy każdego ucznia.

•

Znajomość sposobów diagnozowania ucznia i profesjonalizm w ustalaniu jego profilu
inteligencji. Nauczyciel w tym kontekście powinien wykazać się umiejętnością szczegółowej
obserwacji i zapisywania jej wyników w specjalnie opracowanych arkuszach obserwacyjnych
przeznaczonych dla każdego ucznia. W celu uzyskania wiarygodnych wyników należy wykorzystać każdy moment edukacyjny, a więc obserwować ucznia podczas nauki i spontanicznych zachowań, zwracając uwagę na preferowane zabawy, wybór środków dydaktycznych
i rodzaj twórczości, którą sam wybiera. Obserwację można prowadzić w środowisku szkolnym, zarówno w czasie zajęć, jak i przerw, podczas plenerów edukacyjnych, spontanicznych
zachowań, jak i w zorganizowanych przez nauczyciela stanowiskach pracy, a więc w takich
okolicznościach, które dostarczą nauczycielowi jak najwięcej informacji do ustalenia mocnych i słabych stron ucznia, rozpoznawania zainteresowań oraz skłonności niezbędnych do
ustalania profilu inteligencji oraz wyciągania wniosków będących podstawą do konstruktywnych rozwiązań. Znajomość i umiejętność diagnozowania to także konfrontacja zastosowanej procedury dydaktyczno-wychowawczej wobec danego ucznia z wynikami jego testów
osiągnięć szkolnych, która może skłaniać do kontynuacji zaplanowanych zamierzeń edukacyjnych bądź ich zmiany.

•

Przeprowadzanie życzliwych i szczerych rozmów z uczniami, których celem jest poinformowanie o efektach ich osiągnięć, a mianowicie wyeksponowanie mocnych stron, które zapewnią
uczniowi poczucie sukcesu i będą warunkiem kształtowania własnej wartości i podwyższania
samooceny, wyzwalają one aktywność, motywację w kierunku rozwoju poznawczego. To również dyskretne wskazanie na słabsze obszary aktywności uczniów, które należy doskonalić.
Motywowanie do rozbudzania aktywności uczniów powinno być życzliwą sugestią i zachętą
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poprzez nagradzanie ucznia, docenianie jego wysiłku i efektu, tym samym unikanie przesadnej
krytyki w odniesieniu do niepowodzeń ucznia, występujących w pracy nad wykonaniem zadania. Krytyka powinna być zastąpiona tłumaczeniem, objaśnianiem, zachęcaniem, udzielaniem
wskazówek umożliwiających uniknięcie niepowodzenia.
•

Organizowanie sytuacji edukacyjnych w taki sposób, aby każdy uczeń miał możliwość poznawania siebie w działaniu, stymulowania rozpoznanych dominujących stron inteligencji i wyzwalania aktywności w kierunku stłumionych, niemających warunków do zaistnienia zdolności.
Profesjonalnie dobrane metody, formy pracy, pomoce dydaktyczne, problemowe sytuacje edukacyjne wraz z ćwiczeniami pozwolą uczniom zdobywać wiadomości i kształtować umiejętności, rozwijając procesy poznawcze wyznaczone funkcjonalnością obu półkul mózgu (lewa półkula mózgu odpowiedzialna jest za logiczne myślenie, mowę, czytanie, pisanie, liczenie, liniowość, dostrzeganie szczegółów, analizę, myślenie przyczynowe, ukierunkowanie na strukturę,
pamięć operacyjną itd.; zaś prawa półkula mózgu za rytmy, obrazy, wyobraźnię, porównania,
barwy, wymiary, relacje przestrzenne, syntezę, intuicję, muzykę, sztukę, spontaniczne działanie, ukierunkowanie na kontakty z ludźmi itd.). Dlatego planowane i realizowane sytuacje edukacyjne oraz ćwiczenia powinny wykazywać twórcze podejście nauczyciela, do zapewnienia
uczniom sukcesu edukacyjnego poprzez danie im szansy na właściwy rozwój obu półkul mózgowych, uwzględniające różne rodzaje aktywności i sprzyjające synchronizacji rozwojowej.

•

Organizowanie warunków edukacyjnych, w kontekście konstruktywicznego modelu poznawania, przekłada się na poznawanie świata przez uczniów na wiele sposobów, a w związku z tym
należy organizować warunki nauczania w taki sposób, aby uczeń był aktywny i poprzez interioryzację, włączanie nowych doświadczeń do utworzonych wcześniej, budował struktury wiedzy, nadając jej coraz szersze konteksty i znaczenia społeczne23. Konstruktywistyczny model
kształcenia przedstawia poniższy rysunek 1.

Rys. 1. Współczesne rozumienie procesu uczenia się
Źródło: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 483.

W całokształcie procesów konstruowania wiedzy uczniów ważne jest także podejście nauczyciela jako konstruktywisty. Nauczyciel konstruktywista poznaje swojego ucznia, pobudza go do działania
Zob. D. Klus-Stańska, J. Kruk, Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy
przez dziecko, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
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poprzez stawianie problemowych i twórczych zadań, diagnozując jednocześnie stopień gotowości do
organizowania innej aktywności o wyższym stopniu trudności, która prowadzi do przekroczenia progu
ich aktualnych możliwości i zastosowania nowej wiedzy w życiu codziennym24. To także nauczyciel facylitator, który dbając o wszechstronny rozwój swoich uczniów wspiera ich będąc przewodnikiem, doradcą
i twórczym organizatorem w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu ich umiejętności.
Jednocześnie należy umiejętnie zwracać uwagę rodziców i ukierunkować metodycznie na organizowanie aktywności ich dzieci w warunkach pozaszkolnych w oparciu o wytyczony profil inteligencji ze
wskazaniem dziedzin, w których uczeń może rozwijać się lepiej zachowując wyższą jakość poznawania
oraz słabych stron, będących wskaźnikiem do pomocy specjalistycznej. Jednocześnie trzeba zachęcać rodziców do aktywnej współpracy na płaszczyźnie rodzic – nauczyciel – szkoła, ponieważ priorytetowym
celem jest to, aby dziecko odniosło sukces.

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELA
ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM UCZNIA
Nie tylko środowisko szkolne może organizować warunki do stymulowania rozwoju swoich
uczniów. Także środowisko rodzinne, znając zdiagnozowany profil inteligencji swojego dziecka, może
wspomagać proces rozwoju jego zainteresowań. Może również organizować kompleksowość warunków,
które będą sprzyjać ukierunkowaniu rozwoju swojego dziecka na podstawie rozpoznanych mocnych
i słabych stron. Jednak należy zwrócić uwagę rodziców na to, że rozpoznawanie mocnych i słabych stron
u uczniów edukacji wczesnoszkolnej jest procesem, który ma charakter dynamiczny, a więc zmieniający w czasie nasilenie występujących symptomów charakterystycznych dla poszczególnych profili inteligencji. Dlatego jednoznaczne uświadomienie rodziców o utrzymującej się stabilności wykrytych zdolności może tworzyć niebezpieczeństwo przedwczesnego ukierunkowania dziecka na pewną dziedzinę
rozwojową. Istnieje też niebezpieczeństwo – jak stwierdza Gardner – że rodzice którym bardzo zależy
na osiągnięciach swojego dziecka będą na nie wywierali silną presję, by wyróżniało się w pozostałych
dziedzinach programowych bądź przeciwnie – może im mniej zależeć na osiągnięciach swojego dziecka w dziedzinach artystycznych (plastyka, muzyka), a bardziej na sukcesach skoncentrowanych w sferze
języka i logiki25. Profesjonalna współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym dziecka powinna obejmować kompleksowość możliwych przedsięwzięć począwszy od: umożliwienia rodzicom uczestniczenia
i pokazania możliwości ich dzieci w różnych sytuacjach edukacyjnych oraz formach ekspresji i działania;
wskazania i dokładnego omówienia z rodzicami wyników każdego rodzaju diagnoz (wstępnej, formatyw24
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H. Gardner, Inteligencje wielorakie, dz. cyt., s. 157.

26

26
URSZULA TYLUŚ, MARIA HAWRYLAK

nych, końcowej) z wyszczególnieniem eksponowanych profili inteligencji wraz z współtowarzyszącymi
oraz pojawiającymi się w mniejszym natężeniu zdolnościami. Fachowa pomoc szkoły powinna służyć
profesjonalnymi sugestiami w zakresie wspomagania rodziców w rozwoju dziecka i pomocy w zrozumieniu jego potrzeb ze wskazaniem propozycji środków stymulujących rozwój.

4. ZADANIA I CELE EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ
Zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 28 grudnia 2008 r.26 celem edukacji
wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym,
etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich
możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Należy zadbać o to,
aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dąży się
do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia
świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoły
podstawowej.
26

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, z dnia 28 grudnia 2008 r., dz. cyt.
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ZADANIEM SZKOŁY JEST:
•

realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym
tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

•

respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń –
szkoła – dom rodzinny;

•

rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

•

kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

•

poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych
warunków do nauki oraz zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

•

wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

•

dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata,
w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

•

sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym27.

Tak przedstawione zadania szkoły wymagają, aby proces dydaktyczno-wychowawczy w klasach I-III
był zintegrowany i ukazywał dzieciom scalony obraz świata przy wykorzystaniu wielokierunkowej działalności uczniów.
Proces uczenia się nie powinien być organizowany przypadkowo, intuicyjnie czy dla „wypełnienia
czasu”. Dziedziny edukacji wczesnoszkolnej muszą być podporządkowane tym celom, które uważamy dla
naszych dzieci za najważniejsze.
W proponowanym programie zostały wyeksponowane takie cechy myślenia uczniów jak:
•

wrażliwość na problemy;

•

elastyczność myślenia, czyli umiejętność dostosowania posiadanej wiedzy i umiejętności do
różnych pojawiających się nowych sytuacji i kontekstów, formułowania wniosków opartych na
obserwacjach empirycznych;

•

krytycyzm i samodzielność myślenia;

•

niezależność myślenia od opinii nauczyciela lub rówieśników.

Na podstawie obowiązującej podstawy programowej28 sformułowano cele ogólne i szczegółowe,
które będą punktem wyjścia do sformułowania celów operacyjnych (patrz tabela 1).
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Tabela 1. Cele ogólne i szczegółowe

OBSZARY KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH

CELE SZCZEGÓŁOWE
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI poprawnego
POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OJCZYSTYM:
w zakresie mówienia:
– wzbogacanie słownictwa dzieci,
– wdrażanie do uważnego słuchania i jasnego wyrażania własnych myśli,
– uświadamianie, iż język umożliwia wyrażanie stanów psychicznych i jest narzędziem komunikowania się z innymi ludźmi.
w zakresie pisania:
– kształtowanie umiejętności czytelnego, estetycz-

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH I SKUTECZNEGO KOMUNIKOWANIA
SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

nego i poprawnego pisania,
– kształcenie umiejętności ortograficznych,
– kształtowanie umiejętności pisania wielozdaniowych wypowiedzi,
– kształtowanie umiejętności układania i pisania
tekstów o różnej treści i przeznaczeniu.
w zakresie czytania:
– kształtowanie umiejętności płynnego, poprawnego i wyrazistego czytania,
– kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozszerzanie zasobu słownictwa poprzez kontakt z dziełami
literackimi,
– wyrabianie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką,
– wdrażanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w projektowaniu oraz prezentowaniu małych form teatralnych,
– kształtowanie postawy twórczego odbioru literatury, architektury, dzieł teatralnych i filmowych.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ W JĘZYKU
OBCYM

– kształtowanie umiejętności rozumienia prostych
poleceń,
– udzielanie właściwej odpowiedzi na postawione
pytania,
– zapamiętywanie i wygłaszanie z pamięci wierszyków i rymowanek, śpiewanie piosenek,
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na
temat historyjek obrazkowych,
– kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– rozumienie potrzeby uczenia się języka obcego,
– kształtowanie umiejętności korzystania ze słowników i środków audiowizualnych.
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cd. Tabela 1. Cele ogólne i szczegółowe

OBSZARY KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNO-LOGICZNYCH I WIZUALNO-PRZESTRZENNYCH

CELE SZCZEGÓŁOWE
– kształcenie czynności umysłowych ważnych do
uczenia się matematyki: spostrzegania, uwagi, pamięci, myślenia, wyobrażeń,
– rozwijanie wyobraźni i orientacji przestrzennej,
– kształtowanie pojęcia liczby naturalnej i działań
na liczbach: dodawania, odejmowania, mnożenia,
dzielenia,
– kształtowanie elementarnych pojęć geometrycznych,
– rozwijanie świadomego i sprawnego rachowania,
opanowanie techniki rachunkowej,
– kształcenie umiejętności zastosowania zdobytej
wiedzy teoretycznej w sytuacjach życiowych,
– kształtowanie świadomości wartości pieniądza
i umiejętności właściwego zagospodarowania
własnych oszczędności,
– kształcenie umiejętności odczytywania i praktycznego zastosowania prostych diagramów, wykresów,
– kształcenie umiejętności odczytywania i interpretowania danych z tabel,
– rozwijanie indywidualnego podejścia do działań
twórczych i kultury technicznej.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW Z INNYMI DZIEĆMI
I DOROSŁYMI

KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI OSOBISTEJ
I SPOŁECZNEJ POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH
SYTUACJACH EDUKACYJNYCH W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, ŚRODOWISKU LOKALNYM,
REGIONIE I KRAJU

– rozwijanie empatii wobec rówieśników i dorosłych,
– kształtowanie szacunku do siebie i innych osób,
– rozbudzanie potrzeby dzielenia się własnymi wiadomościami i umiejętnościami z innymi,
– kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów i przestrzegania norm społecznych,
– uwrażliwianie na dostrzeganie różnic pomiędzy
ludźmi, akceptowanie różnorodności,
– kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów według reguł obowiązujących w różnych
grupach społecznych,
– kształtowanie tożsamości narodowej i patriotyzmu poprzez poznawanie historii.
– rozwijanie potrzeby uczenia się i osiągnięć,
– rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo
w różnych formach aktywności społecznej,
– kształtowanie twórczej postawy,
– rozwijanie umiejętności poznawania środowiska
rodzinnego, najbliższej okolicy, kraju, Europy,
– rozwijanie umiejętności do okazywania szacunku
ludziom, zwyczajom, tradycjom i symbolom narodowym,
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cd. Tabela 1. Cele ogólne i szczegółowe

OBSZARY KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH

CELE SZCZEGÓŁOWE
– wdrażanie do właściwego korzystania z dóbr użyteczności publicznej, np. dróg, komunikacji, sklepów, instytucji, obiektów kulturalnych itp.,
– kształtowanie właściwych postaw w czasie działań indywidualnych i zespołowych,

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI DZIAŁANIA W RÓŻNYCH MIEJSCACH I SYTUACJACH,
W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI
I WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW MULTIMEDIALNYCH DLA WŁASNEGO ROZWOJU

– wdrażanie do pełnienia ról zgodnie z przyjętymi
regułami,
– kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, przyjmowania odpowiedzialności za wspólne
działania i efektywnego współorganizowania pracy w grupie,
– kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł (książki, telewizja, prasa, Internet),
– wdrażanie do odpowiedniego, kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.
– wdrażanie do korzystania z odpowiednich programów edukacyjnych,
– kształtowanie umiejętności korzystania z Internetu jako źródła informacji,
– wdrażanie do nabywania wiedzy i umiejętności
w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu,
– inspirowanie do twórczej pracy na komputerze.
– wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
rozwijających sprawność fizyczną,
– wdrażanie do aktywnego trybu życia,

ROZWIJANIE

ZAINTERESOWAŃ

POPRZEZ

UCZESTNICTWO W RÓŻNYCH FORMACH
AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo innych w szkole, w domu, na
ulicy, w czasie zabaw,
– wyrabianie umiejętności bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych,
– uwrażliwienie na potrzeby osób z niepełnosprawnością,
– wdrażanie do przestrzegania zasad fair play
w sporcie,
– kształtowanie właściwej postawy w sytuacjach
zwycięstwa i porażki oraz rozumienia istoty zdrowej rywalizacji,
– rozwijanie samoświadomości, samooceny sprawności psychomotorycznej i samokontroli,
– wpajanie zasad i umiejętności racjonalnego, bezpiecznego wykorzystania wolnego czasu,
– stwarzanie okazji do ekspresji muzycznej, emocjonalnej i ruchowej.
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cd. Tabela 1. Cele ogólne i szczegółowe

OBSZARY KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH

CELE SZCZEGÓŁOWE

– wdrażanie do rozumienia i poszanowania świata
roślin i zwierząt,
– budzenie zaciekawienia otaczającym środowiskiem,
ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ PRZYRODNICZYCH I POTRZEBY KONTAKTU Z PRZYRODĄ

– wdrażanie do ochrony środowiska i jego zasobów,
– wdrażanie do umiejętnego obserwowania zjawisk
atmosferycznych,
– uwrażliwienie na piękno przyrody i jej ochronę,
– uświadomienie wzajemnej zależności człowieka
i świata przyrody,
– kształtowanie ekologicznego stylu życia,
– budzenie postawy badawczej i kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA I OCZEKIWANE
EFEKTY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW

