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Streszczenie 
Artykuł dotyczy teorii inteligencji wielorakich a także kompetencji  zawodowych 
współczesnego nauczyciela  jest interdyscyplinarnym ujęciem zagadnienia  z pogranicza - : 
psychologii, neurobiologii – a umiejscowionych kontekstach współczesnej pedagogiki. Teoria 
o istnieniu wielu niezależnych od siebie inteligencji Howarda Gardnera kwestionująca 
traktowanie inteligencji jako „jednolitej konstrukcji” jest bazą wyjściową do deliberacji nad 
osobniczymi predylekcjami sensorycznymi ucznia. Zdobyta wiedza takiej proweniencji 
pozwala nauczycielowi na bardziej kreatywną interakcje edukacją i wychowawczą z uczniem.  

Słowa kluczowe: Inteligencja wieloraka.  Integracja sensoryczna. Bodźce  mechaniczne, 
akustyczne, świetlne. Pedagogika. 

 
 
Abstract 
The paper concerns the theory of multiple intelligences and professional competences of a 
contemporary teacher. It is an interdisciplinary recognition of the issue on the border of: 
psychology, neurobiology and located contexts of the contemporary pedagogy. Howard 
Gardner’s theory on existence of multiple independent intelligences, contesting treatment of 
intelligence as a “uniform structure”, is the initial base of the deliberations over a student’s 
individual sensory predilections. The acquired knowledge of such provenance allows the 
teacher for more creative educational and pedagogic interaction with the student.  
 
Key words: multiple intelligence, sensory integration,  mechanical, acoustic, lighting,  
stimuli, pedagogy. 
 
Edukacja zorientowana na rozwój dziecka, czyli jaka?1 
Powszechnie jest założenie o konieczności wspomagania rozwoju dziecka wobec którego 
szkoła nie może być obojętna. Od lat poszukuje się zajęć, które wyzwolą jego wielostronną 
aktywność, przyczynią się do efektywnego uczenia się i rozwoju osobowości. Znaczącą rolę 
w tym zakresie odgrywa poczucie wartości dziecka, rzeczywisty obraz samego siebie, 
świadomość swoich mocnych i słabych stron (zob. G. Kryk, 2011). W związku z tym proces 
kształcenia dzieci w młodszym wieku szkolnym winien być skoncentrowany na stwarzaniu 
dzieciom warunków do podejmowania działań na miarę swoich możliwości. Jest to możliwe, 
jeśli podczas kreowania sytuacji dydaktycznych nauczyciel uwzględnia modalności 
sensoryczne uczniów i profil ich inteligencji. 

                                                           
1 Treści zawarte w podrozdziale dotyczące systemu reprezentacyjnego WAK  i wielorakiej inteligencji pochodzą  
z artykułu Kryk G., (2016)   Młodsi uczniowie wobec pracy na rzecz własnego rozwoju (W:) G. Kapica, I. 
Konopnicka, G. Kryk, K. Solich (red.) Dzieciństwo czyni człowieka, Racibórz, Wyd. PWSZ, s. 125-137. 
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Systemem reprezentacyjny WAK (wizualny, audytywny, kinestetyczny) to system 
sensoryczny stanowiący swoistego typu „okablowanie” neurologiczne jednostki, które może 
odbywać się drogą skojarzeń wzrokowych, słuchowych bądź kinestetycznych (czuciowo – 
ruchowych). Model tego, czego doświadczamy w danej chwili jest uzależniony od sposobu 
przetwarzania przez nasze zmysły napływających informacji. Decyduje o tym, jak tworzymy 
nasz obraz świata, determinuje naszą osobistą strategię uczenia się i styl komunikowania się. 
Osoba posiadająca preferencje wzrokowe jest schludna i zadbana, chętnie przebywa  
w ładnym otoczeniu. Z łatwością potrafi tworzyć w umyśle bogate sceny, jak również 
postrzegać siebie w wielu różnych sytuacjach. Uczy się patrząc, obserwując różne sytuacje, 
demonstracje, często korzysta z pomocy wizualnych. Lubi czytać opisy, przy czym 
koncentrując się - przerywa je, żeby zapatrzeć się w przestrzeń. Poprawność ortograficzną 
zapamiętuje zestawiając ze sobą wyrazy i ich układy, ważny jest dla niej wygląd pisma.  
W koncentracji przeszkadza jej ruch i zaburzony porządek (tzw. wizualna dezorganizacja) 
oraz długie słuchanie. Problemy rozwiązuje w sposób zaplanowany i przemyślany. W czasie 
wolnym często coś ogląda, rysuje, pisze lub wpatruje się w dal. Wyraża swoją opinię mówiąc 
na ogół dość szybko, głośno, z gestami na wysokości głowy i wzrokiem skierowanym w górę 
− nad głową rozmówcy (na sufit), gdyż kontakt wzrokowy przeszkadza jej w skupieniu się. 
Pamięta twarze, ubrania, wygląd, zapomina imiona. Często używa wizualnych słów: patrz, 
zobacz, widzisz, wyobrażam sobie, naświetlić, wyjaśnić, niejasny pogląd, moja wizja…. 
Uczeń − „wzrokowiec” zazwyczaj siedzi wyprostowany i wodzi oczami za prowadzącym 
zajęcia. 
Osoba z preferencjami audytywnymi (dominacja słuchowego systemu reprezentacyjnego) 
nie przywiązuje uwagi do ubioru i wyglądu otoczenia. Wyraża swoje upodobania poprzez 
wewnętrzny dialog i ogólne zainteresowanie językiem mówionym. Podczas rozmowy często 
przechyla głowę na bok jakby nasłuchiwała albo rozmawiała przez telefon, zazwyczaj musi 
wtrącić swoje zdanie i coś wyjaśnić. Postrzega i uczy się przez aktywne przysłuchiwanie – 
czytając, myśląc na głos, słuchając innych i zwykle dużo dyskutując. W koncentracji 
przeszkadzają jej wszelkiego typu odgłosy, gdyż do nauki potrzebuje ciszy. Natomiast w 
innych sytuacjach ma potrzebę nieustannego wytwarzania bodźców słuchowych – nuci, 
śpiewa, gwiżdże, mówi do siebie. Rzadko potrzebuje kontaktu wzrokowego z rozmówcą, 
najczęściej spogląda w lewo lub prawo na wysokości swoich uszu. Dobrze pamięta imiona, 
ma natomiast trudności z zapamiętaniem twarzy. Uczy się pisać ortograficznie przez 
wymawianie poszczególnych głosek. Używa słuchowych zwrotów: zamieniam się w słuch, 
brzmi, mówię, słuchaj, ostatni dzwonek… . Uczeń – „słuchowiec” często cicho powtarza sobie 
słowa wypowiadane przez prowadzącego lub energicznie kiwa potakująco głową. 
Preferencje kinestetyczne (dominacja czuciowo – ruchowego systemu reprezentacyjnego) 
wiążą się z silnymi reakcjami uczuciowymi, emocjami lub wrażeniami dotykowymi. Ktoś taki 
postrzega i uczy się poprzez aktywność ruchową, bezpośrednie zaangażowanie  
i doświadczenia. Jego wyobraźnia pracuje w ruchu, musi się poruszać (wiercić), coś trzymać, 
czymś manipulować. Ma kłopoty z ortografią, aby zapamiętać słowo musi często go pisać.  
W koncentracji przeszkadza mu ruch w polu widzenia, przy czym sam cały czas zmienia 
pozycje. Długie słuchanie osłabia jego uwagę i cierpliwość. Kiedy jest w dobrym humorze 
podskakuje, lubi się przytulać i dotykać, potrafi tupać i szturchać, gdy jest zły. Często 
gestykuluje, mówi powoli, posługuje się przemyślanymi sformułowaniami, wprowadza 
chwile ciszy. Słucha i mówi ze wzrokiem skierowanym w dół dla przetworzenia informacji na 
poziomie emocjonalnym, ucieka oczami w kierunku ruchu. Jego ulubione wyrażenia to: 
poszło gładko, to mi nie leży, śliska sprawa, świeża myśl, wpaść do głowy, być świadomym, 
brać, trzymać, chwytać, wejść w kontakt, ramię w ramię… . Uczeń „kinestetyczny” podczas 
słuchania zazwyczaj swobodnie rozkłada się na krześle, przed nudą ratuje się rysowaniem 
czegokolwiek. Lubi bawić się różnymi przedmiotami: włączać i wyłączać długopis, 
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przekładać kartki lub podrzucać piłeczkę (por.: K. Gozdek -  Michaëlis, 1997, s. 159 −169; A. 
Smith, 1997, s. 43 – 47; M. Taraszkiewicz, 2001, s. 63−65; D. Elsner, M. Taraszkiewicz, 
2002, s. 11-13;  G. Dryden, J. Vos, 2000, s. 364-366; R. Linksman, 2001, s. 48 −49). 
Edukacja zorientowana na rozwój dziecka związana jest także z uwzględnianiem profilu jego  
inteligencji, gdyż każdy z nas jest w posiadaniu pewnych sprawności, zdolności  
i umiejętności, które ogólnie można nazwać inteligencją. H. Gardner już w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia wywołał rewolucję w poglądach na inteligencję 
twierdząc, że nie jest ona cechą stałą. W literaturze spotykamy się z następującymi jej 
rodzajami  (por. K. Gozdek − Michaëlis, 1997, s. 181−187; A. Smith, 1997, s. 55−64;  
M. Taraszkiewicz, 2001, s. 76−80; D. Elsner, M. Taraszkiewicz, 2002, s. 16−20; G. Dryden, 
J. Vos, 2000, s. 121−123, 344−356):  

1) inteligencja lingwistyczna (werbalna) – jest charakterystyczna dla ludzi 
zainteresowanych językiem, wyrażaniem się za pomocą słów. Osoby o tym rodzaju 
inteligencji wybierają profesje pisarzy, poetów, dziennikarzy, redaktorów, 
publicystów, scenarzystów, przywódców politycznych, nauczycieli, prawników, 
tłumaczy. Najczęściej charakteryzuje ich: wrażliwość na wzory i schematy, 
uporządkowanie, systematyczność, umiejętność prezentowania racji, poprawność 
ortograficzna, umiejętność rozumowania, zamiłowanie do czytania, słuchania, 
mówienia, pisania i rozwiązywania łamigłówek językowych; 

2) inteligencja logiczno-matematyczna (numeryczno-logiczna) – jest właściwa 
ludziom, których porywa świat abstrakcji i precyzji logicznego myślenia. Posiadają ją 
matematycy, fizycy, inżynierowie, bankierzy, księgowi, statystycy, planiści, 
programiści komputerowi, analitycy, a także detektywi, prawnicy, myśliwi, miłośnicy 
gier umysłowych, testów i szachów. Osoby te lubią: konstruować logiczne struktury 
myślowe, precyzyjnie się wysławiać, liczyć, rozwiązywać problemy, 
eksperymentować, być zorganizowane, robić uporządkowane notatki, pracować  
z komputerem. Fascynuje ich świat teorii, stawianie hipotez oraz analiza i synteza 
obrazów całości.  

3) inteligencja wizualno-przestrzenna – szczycą się nią architekci, malarze, rzeźbiarze, 
nawigatorzy, konstruktorzy, projektanci mody, stratedzy, fizycy teoretyczni, 
przewodnicy, szachiści. Są to ludzie, którzy: myślą wizualnie − obrazowo, używają 
przenośni, mają poczucie sensu całości, lubią sztukę, bez trudu odczytują mapy, 
wykresy i diagramy, zapamiętują informacje w formie wizualnej, mają dobre 
wyczucie koloru, podczas tworzenia obrazu danej rzeczy korzystają ze wszystkich 
zmysłów; 

4) inteligencja muzyczna – cechuje ludzi, którzy odznaczają się niezwyczajną 
wrażliwością na dźwięki. Można do nich zaliczyć: wykonawców muzyki, 
kompozytorów, dyrygentów, melomanów, osoby zajmujące się wyrobem                          
i produkcją instrumentów muzycznych, stroicieli pianin, recenzentów wydarzeń 
muzycznych. Wymienione osoby cechuje wrażliwość na rytm, tonację, barwę 
dźwięków, ładunek emocjonalny muzyki, a czasami głębokie uduchowienie; 

5) inteligencja kinestetyczna (motoryczna, inteligencja ciała) – jest charakterystyczna 
dla osób, którzy mają zamiłowanie do ruchu. Najczęściej występuje u: tancerzy, 
aktorów, atletów, sportowców, wynalazców, chirurgów, mimów, instruktorów karate, 
kierowców wyścigowych i osób uzdolnionych technicznie. Odznaczają się oni: 
niezwykłym poczuciem równowagi i harmonią ruchów (zręczność, gibkość, 
elastyczność), wysoką umiejętnością ekspresji, dobrym poczuciem czasu, szybkim 
refleksem oraz kontrolą nad przedmiotami;  

6) inteligencja interpersonalna (społeczna) – jest właściwa ludziom o bardzo wysokiej 
wrażliwości na relacje międzyludzkie. Posiadają ją osoby wybierające zawód 
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polityków, nauczycieli, przywódców religijnych, psychoterapeutów, sprzedawców, 
menedżerów, lekarzy, pielęgniarek, doradców. Obdarzeni są oni cechami liderów: 
potrafią uczyć i wpływać na innych, łagodzić konflikty, tworzą więzi i współpracują. 
Są dobrymi negocjatorami, łatwo nawiązują kontakty z innymi ludźmi  i odczytać 
cudze intencje. Mają wielu przyjaciół  i zasadniczo pozytywny stosunek do życia. Są 
wrażliwi na różne typy ludzkich osobowości, potrafią pomagać  i wspierać innych w 
rozwoju. Cechuje ich wysoka empatia; 

7) inteligencja intrapersonalna (duchowa, intuicyjna) – związana jest                              
z umiejętnością głębokiej refleksji nad własną naturą. Najczęściej spotykana jest              
u pisarzy, psychoterapeutów, filozofów, mistyków, guru, doradców oraz mądrych 
starszych osób. Cechuje ich nadzwyczajna samoświadomość, zdolność do 
rozpoznawania swoich emocji, uczuć, wartości, wysoka samoregulacja, spolegliwość. 
Interesuje ich spójność i harmonia wewnętrzna.  

8) przyrodniczo-ekologiczna - charakteryzuje ludzi pasjonujących się przyrodą, 
ochroną i obroną żyjących istot oraz ginących gatunków. Dotyczy ona w dużej mierze 
podróżników, ekologów, odkrywców nowych lądów, przedstawicieli nauk 
biologicznych i geograficznych oraz weterynarzy. Są to miłośnicy turystyki, 
wielbiciele natury i zwierząt; 

9) kreatywna (twórcza) – właściwa osobom, dla których istotą życia jest zmiana 
pewnych stanów rzeczy na lepsze. Cechuje je myślenie innowacyjne nieograniczone 
żadnymi barierami – tworzą, kreują, wymyślają przedmioty, których jeszcze nie ma. 
Tu także mieszczą się nieustanni „przerabiacze”;  

10) historyczna - obdarzeni są nią ludzie zainteresowani zmianami w aspekcie rozwoju 
świata o ogromnej wyobraźni umożliwiającej symulacje przeszłych zdarzeń. Do grupy 
tej należą: historycy, archeologowie, dziejopisarze, konserwatorzy zabytków, 
kolekcjonerzy. Osoby te pasjonuje analiza dziejów człowieka i cywilizacji. 
Inteligencja ta nie obca jest także prognostykom, futurystom i wizjonerom; 

11) zmysłowa −  to znakomite połączenie pełnej percepcji świata i siebie samego. Ten 
rodzaj inteligencji przejawiają wielcy twórcy, którzy dzięki integracji wszystkich 
zmysłów mają doskonałą pamięć (świat jest widziany, słyszany, odczuwany  
i wyobrażany). Zaliczyć można tu także ludzi lubiących tańczyć, smakowicie jadać, 
kochających przyrodę oraz zabawy z dziećmi.  

 
Teoria inteligencji wielorakich  inspiracją dla kompetencji współczesnego nauczyciela 
Psycholog i neurobiolog Howard Gardner  autor teorii o istnieniu wielu niezależnych od 
siebie inteligencji, kwestionuje  traktowanie inteligencji jako jednolitego konstruktu – 
utożsamianego na  przykład  z  czynnikiem dominującym −  ogólnie i całościowo 
determinującym naszą inteligencje. Profesor Gardner podważa dotychczasowe metody 
pomiaru inteligencji, oparte na badaniach wykorzystujących wyniki różnorodnych testów.  
W naszych rozważaniach skoncentrujemy się na wykorzystaniu wiedzy psychologicznej  
o inteligencji wielorakiej w pracy współczesnego nauczyciela. 
W związku z tym (w kontekście edukacji) Howard Gardner chce zaproponować zupełnie 
nowe role i zadania dla pedagogów co bezpośrednio wiąże się z opanowaniem  
i wyznaczeniem dodatkowych kompetencji. Proponuje mianowicie dla „specjalistów”, 
których celem byłoby aby w szkole znalazło się miejsce jak najlepsze zrozumienie zdolności  
i zainteresowań uczniów (H. Gardner, 2002, s. 28). Nabywanie  takich cech antycypujących 
zdolności i zainteresowania uczniów  wymaga od nauczyciela interdyscyplinarnej wiedzy  
z pogranicza psychologii i pedagogiki. Ważnym czynnikiem jest również intuicja zawodowa 
nabywana przez wieloletnią praktykę, a integracja tych trzech elementów może wówczas dać 
pozytywne efekty. Jednak w praktyce szkolnej ma miejsce swoista aporia bowiem wiedza 
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teoretyczna wyniesiona z  akademickiego przygotowania do zawodu w kontakcie z praktyką 
natrafia na poważne problemy. W tym miejscu warto odwołać się do definicji określających 
semantyczną przestrzeń terminologiczną. Czym są zatem kompetencje w zawodzie 
nauczyciela?  
Wacław Strykowski w swojej książce, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, 
uwzględniając założenia i cele współczesnej edukacji proponuje wyróżnić następujące 
obszary kompetencji ważnych dla zawodu nauczyciela. Lista ta ma oczywiście charakter 
otwarty, a należą do nich, kompetencje merytoryczne,  psychologiczno- pedagogiczne,  
diagnostyczne, związane z poznawaniem uczniów i ich środowiska, kompetencje  
w dziedzinie planowania i projektowania,  dydaktyczno-metodyczne, kompetencje 
komunikacyjne, medialne i techniczne, kompetencje związane z kontrolą i oceną osiągnięć 
uczniów oraz jakościowym pomiarem pracy szkoły, kompetencje dotyczące projektowania  
i oceny programów oraz podręczników szkolnych, a także autoedukacyjne, związane  
z rozwojem zawodowym. Ciekawe definicyjne ujęcie kompetencji przedstawia  
M. Czerepaniak-Walczak, według której jest to „harmonijna kompozycja wiedzy, sprawności, 
rozumienia i pragnień” (M. Czerepaniak-Walczak, 1997, s.27). 
T. Lewowicki natomiast zwraca uwagę, że w kategorii kompetencji społecznych powinny się 
znaleźć takie cechy jak wrażliwość, otwartość na problemy na problemy jednostek i na 
problemy społeczne, nastawione na porozumienie się z innymi ludźmi, samokrytycyzm i 
nastawienie na własny rozwój, samoedukację, uznanie praw innych, szacunek dla 
podmiotowości i innych (T. Lewowicki, 2002, s. 17). 
Kompetencje wiążą się z zapewnieniem i obowiązkiem wykonywania pewnych działań. Są 
one również związane z osiąganiem standardów w obrębie danej praktyki. Kompetencje to 
„zbiór wiedzy, umiejętności dyspozycji oraz postaw i wartości, niezbędnych dla skutecznej 
realizacji nałożonych zadań” (S. Dylak, 1995, s. 28). W zawodzie nauczyciela istotną rolę 
odgrywają kompetencje specjalistyczne, dydaktyczne i psychologiczne. Przez  kompetencje 
specjalistyczne rozumie się wiedzę i umiejętności w zakresie nauczanego przedmiotu. 
Kompetencje dydaktyczne obejmują natomiast między innymi takie umiejętności, jak: 
planowanie pracy rocznej z klasą, realizowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem 
podstawowych zasad nauczania, operacjonalizowanie celów i ich realizowanie dzięki 
właściwemu doborowi metod nauczania i form organizacyjnych pracy na lekcji, 
uwzględniających możliwości rozwojowe uczniów. Psychologiczne zaś pozwalają 
nauczycielowi na odpowiednie motywowanie uczniów do nauki, jak również wspierają 
integracje zespołu klasowego. Umiejętności menadżerskie i animacyjne są również 
konsekwencją właściwie rozwiniętych kompetencji psychologicznych, a także 
organizacyjnych. W tym kontekście warto  zaznaczyć wielką rolę psychologii w pracy 
nauczyciela przede wszystkim  wiedzę z  zakresu teorii inteligencji wielorakich. Ta wciąż 
nowa jeszcze koncepcja Gardnera wymaga od nauczyciela rzetelnej erudycji psychologicznej.          
Poznania  teorii opartej na wnikliwej obserwacji reakcji człowieka w jego różnorodnych 
sytuacjach życiowych. Narracja i interpretacja psychologiczna zachowań ułatwia zrozumienie 
postaw ucznia jego kreatywności i osobniczych predylekcji. Aby realizować profesjonalnie  
tego typu działania edukacyjne i wychowawcze, muszą nauczyciele systematycznie poszerzać 
wiedzę o inteligencji wielorakiej a także innych zagadnieniach psychologicznych. Dopiero  
w takiej sytuacji będzie można oczekiwać od nich inspiracji, wynikającej z posiadanej wiedzy 
psychologicznej wykorzystywanej w swoistej synergii z posiadaną wiedzą pedagogiczną, 
wszak edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez kompetentnych nauczycieli 
zadań w zakresie przekazywania uczniom rzetelnej wiedzy, kształcenia ich umiejętności  
i wychowawczego wspomagania rozwoju osobistego w oparciu o treści teoretyczne 
weryfikowane przez praktykę. 
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Jedną z ważniejszych kompetencyjnych misji nauczyciela jest kształtowanie dobrze pojętego 
partnerstwa między rodzicami a szkołą. Partnerstwa, którego głównym celem jest 
współdziałanie a efektem docelowym − korzyści edukacyjne uczniów. Warunkiem zaś 
efektywnej współpracy są kompetencje komunikacyjne nauczyciela oparte na jasno 
formułowanych celach i  konkretyzacji zadań przeznaczonych do wykonania.  Zatem i w tym 
przypadku warto by nauczyciel odwołał się do wiedzy zaczerpniętej z teorii inteligencji 
wielorakich, gdyż działania postawy i zachowania rodziców również mogą być rozpoznawane 
i oceniane przy jej udziale. Utylitarny aspekt wiedzy psychologicznej w zawodzie nauczyciela 
często jest pomijany bowiem wydaje się zbyt oczywisty i oparty na spontanicznej obserwacji  
i intuicji. Niestety w akademickich programach edukacyjnych nowoczesna psychologia oparta 
na naukowych interpretacjach zachowań człowieka też nie znajduje przynależnego jej 
miejsca.  
Powszechnie uważa się, że zawód nauczyciela to profesja, a nawet powołanie, a od osób 
wykonujących go wymaga się wiedzy, kultury, zaangażowania, wrażliwości i zrozumienia. 
Nauczyciel powinien zrezygnować z roli, która polega głównie na przekazywaniu gotowej 
wiedzy na rzecz osoby, która wspiera uczenie, przygotowuje młodych ludzi do roli 
kreatywnych, innowacyjnie myślących twórców wyrażających  własne myśli. Do tego stanu 
rzeczy potrzebna jest intelektualna baza oraz szerokie spektrum wiedzy interdyscyplinarnej. 
Nauczyciel XXI wieku to nauczyciel, który nie tylko ogranicza się do przekazywania 
informacji, ale zwraca uwagę na rozwijanie kreatywności, doskonali umiejętność pracy  
w grupie, rozwija u uczniów nie tylko tzw. twarde kompetencje, które łatwo poddać 
weryfikacji, ale przede wszystkim doskonali działania w zakresie kompetencji miękkich, 
które są bardziej cenione przez przyszłych pracodawców. Współczesny pedagog nie  
zapomina o  rozwijaniu zainteresowań uczniów, rozpoznaje i doskonali zdolności  i nade 
wszystko dba o to, aby  nie stracili oni chęci do nauki.  
Obecnie Szkoła Polska  zbyt tradycyjnie wyposaża  uczniów głównie w teoretyczne 
wiadomości i umiejętności. Natomiast  uczniowie zdolni z natury rzeczy krytycznie 
nastawieni do wiedzy podawanej w programach szkolnych, wolą  rozwiązywać problemy  
i zadania o charakterze dywergencyjnym, eksperymentować, tworzyć, czemu jednak bardzo  
często zupełnie nie służą obecne programy nauczania . 
Uczniom  o najwyższych zdolnościach umysłowych  potrzebne są odrębne programy – 
przemyślane dopasowane do indywidualnych potrzeb  dobrze ciekawie skonstruowane – 
przez profesjonalnie  przygotowanych nauczycieli – programy które, faktycznie rozwijają  
i doskonalą wiedzę i ponadprzeciętne  umiejętności, gdyż im bardziej uczniowie uzdolnieni 
odbiegają od przeciętnych zdolności intelektualnych swych rówieśników, tym mniej 
odpowiedni jest dla nich typowy program nauczania szkolnego.  
Dlatego też, jeżeli pedagog ma efektywnie pracować, musi być współtwórcą programów 
szkolnych, a nie tylko ich realizatorem. Jest bowiem tą osobą która określa elementy procesu 
dydaktycznego, wnosi odpowiednie poprawki i uzupełnia, a zarazem dokonuje pedagogicznej 
oceny efektów wprowadzanych zmian. Jako specjalista orientuje się w tendencjach 
rozwojowych danej dyscypliny naukowej, w jej aktualnych osiągnięciach. Prowadzi to daleko 
idących modyfikacji lub nawet całkowitego przekształcania programu nauczania, co  
w konsekwencji oznacza, że nauczyciel jest nie tylko odpowiedzialny za sposób kształcenia, 
ale i za dobór treści nauczania (H. Komorowska, 1999, s. 144). 
Ponownie teoria inteligencji wielorakich przypomina o swoim istnieniu w przestrzeniach 
współczesnej pedagogiki jako azymut nowych kierunków działania skoncentrowanych na 
osobniczych możliwościach i potrzebach młodego człowieka. Zapewnia pomoc przy 
budowaniu przez nauczyciela koncepcji preparacyjnych, preorientacji zawodowej, a także 
wykazuje realne (choć często ukryte) możliwości rozwoju osobowości ucznia. 
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Refleksja końcowa 
Każde dziecko ma swoje mocne strony, które w szkole często pozostają niezauważone. 
Nadszedł więc czas na zmiany w sposobie kształcenia, na kreowanie sytuacji edukacyjnych 
umożliwiających wielozmysłowe i wielointeligentne poznawanie świata.     
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