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Za sta nów my się wspól nie: 

l Czy po tra fi my okre ślić za in te re so wa nia, pa sje, uzdol nie nia włas -

ne go dziec ka?

l Czy i jak czę sto za da je my dziec ku py ta nie, czym chce się za jąć w wol -

nym cza sie? 

l Czy wie my, co lu bi ro bić i co je go zda niem jest moż li we do osią gnię -

cia? 

l Jak do brze zna my za in te re so wa nia, moc ne stro ny, zdol no ści swo -

ich po ciech? 

l Jak do brze zna ją uzdol nie nia swo ich uczniów pe da go dzy i na u czy -

cie le w szko le? 

l Czy ucznio wie zdol ni po trze bu ją wspar cia od na u czy cie li i pe da go -

gów czy wręcz prze ciw nie, po nie waż są zdol ni – po ra dzą so bie sa mi,

„wy star czy tyl ko im nie prze szka dzać”? 

Dro dzy Ro dzi ce, za pra sza my do ref lek sji. 

Za pra sza my do lek tu ry Oświa to we go ABC,  tym ra zem po świę co ne go dzie ciom i uczniom zdol nym.

C

zy Two je dziec ko in te re su je się ro śli na mi? Lu -

bi kon stru o wać? Każ dą wol ną chwi lę po tra fi

spę dzić przy kom pu te rze, by po znać do koń -

ca je go moż li wo ści? 

A mo że tre nu je bie ga nie na dłu gie dy stan se, śpie -

wa lub tań czy i ma już ja kieś suk ce sy w któ rejś z tych

dzie dzin? 

Do strze gasz w nim szcze gól ną wraż li wość, je śli

cho dzi o po ma ga nie in nym?

A mo że in te re su je się astro no mią, fi zy ką lub ro -

bi co raz to no we do świad cze nia i eks pe ry men ty? 

Mo że właś nie pro jek tu je stro je lub za kła da zespół

mu zycz ny i czyn no ściom tym po świę ca wie le cza su

i uwa gi? 

Je śli któ re kol wiek py ta nie pa su je choć wnaj mniej -

szym stop niu do Two je go dziec ka, war to za trosz czyć

się o roz wój prze ja wia nych przez nie zdol no ści.

T

akie dzieci wy róż nia ją się wie dzą po zasz kol -

ną oraz nie kie dy ukie run ko wa ny mi już wokre -

sie wczes ne go dzie ciń stwa uzdol nie nia mi i pa -

sja mi. 

Ma ją też od mien ne od swo ich ró wieś ni ków po -

trze by roz wo jo we. Są wy ma ga ją cy, do cie kli wi, nie -

ła two ich za spo ko ić zdaw ko wą od po wie dzią na py -

ta nie, któ re właś nie za da li. In te re su ją się wszyst kim

i naj czę ściej wy trwa le, do mo men tu, aż za spo ko ją

swo ją cie ka wość oraz zgłę bią in te re su ją cy ich te mat. 

Po zy tyw ne:
l uczą się szyb ciej, chęt niej i ła twiej - ma ją do -

brą pa mięć, za pa mię tu ją wię cej i szyb ciej niż ich

ró wieś ni cy,

l są cie ka wi świa ta, za da ją wie le py tań, kwe stio -

nu ją wie dzę, 

lpo tra fią przez dłuż szy czas kon cen tro wać uwa -

gę na czymś, co je in te re su je,

l lu bią roz wią zy wać za da nia, prob le my, ba dać,

eks pe ry men to wać, sa mo dziel nie od kry wać wie -

dzę,

l naj czę ściej po sia da ją bo ga ty za sób słow nic -

twa, czę sto po słu gu ją się wy ra za mi, zwro ta mi

i po ję cia mi uży wa ny mi przez do ro słych, 

lma ją wy so kie ocze ki wa nia wo bec sie bie i in nych,

l in te re su ją się wie lo ma za gad nie nia mi na raz,

l ma ją po czu cie hu mo ru.

Ne ga tyw ne:
lma ją trud no ści w przy sto so wa niu do gru -

py (chęć ciąg łe go im po no wa nia, do mi no -

wa nia, po sta wa ry wa li za cyj na),

l nie któ rzy zdol ni oka zu ją lek ce wa że nie

ró wieś ni kom, a na wet na u czy cie lom i in -

nym do ro słym, w tym swo im naj bliż szym

– ro dzi com, by wa ją za ro zu mia li,

l po tra fią ma ni pu lo wać in ny mi dla osią -

gnię cia włas nych ko rzy ści lub sku pie nia

uwa gi na so bie,

l prze ja wia ją za cho wa nia rosz cze nio we,

cza sem re a gu ją agre syw nie lub lę ko wo,

lma ją trud no ści wsto so wa niu te o rii wprak -

ty ce. Pre zen tu ją wie dzę en cy klo pe dycz ną,

lce chu je ich chwiej ność emo cjo nal na, nie -

śmia łość lub nad po bu dli wość psy cho ru -

cho wa.

Ro dzi ce czę sto za da ją te py ta -

nia so bie, na u czy cie lom i spe cja li -

stom z za kre su edu ka cji uczniów

zdol nych. U tych osta t nich szu ka -

ją po mo cy w wy cho wy wa niu swo -

ich zdol nych, uzdol nio nych, a cza -

sem wręcz uta len to wa nych dzie ci. 

War to jed nak za sta na wiać się,

jak za dbać o to, aby jed nost ki te

mog ły jak naj bar dziej har mo nij -

nie się roz wi jać.

Im wcześ niej za cznie my ob ser -

wo wać wszel kie prze ja wy cie ka -

wo ści i za in te re so wań dziec ka, tym

bar dziej świa do mie każ de go dnia

bę dzie my uczest ni czyć w pro ce -

sie kształ to wa nia się je go uzdol -

nień. 

Za cznij my więc od za spo ka ja -

nia cie ka wo ści po znaw czej naj -

młod szych py ta ją cych nie u stan -

nie: co to?, po co?, dla cze go? Dzie -

cię ca cie ka wość ma wów czas

ogrom ne szan se prze ro dzić się

w do cie kli wość, chęć zgłę bia nia

ota cza ją ce go świa ta i sa mo dziel -

ne go zdo by wa nia wie dzy.

Nie zwy kle cen ne bę dzie więc czę ste
czy ta nie, opo wia da nie ba jek, hi sto rii,
tre ści ksią żek, któ re roz bu dza ją ową na -
tu ral ną, spon ta nicz ną cie ka wość.

Ro dzi ce są pier wszy mi i naj czę ściej naj -
bar dziej zna czą cy mi na u czy cie la mi iwy -
cho waw ca mi mło de go po ko le nia. 

Czę ste i dłu gie roz mo wy z dzieć mi ma -
ją zna czą cy wpływ na roz wój za in te re -
so wań i póź niej szych uzdol nień.  Wpro -
wa dza ją dzie ci w świat na u ki i wie dzy,
w ota cza ją cą rze czy wi stość. 

Waż ny ele ment roz poz na wa nia i roz wi -
ja nia zdol no ści to tak że wspól ne war -
to ścio we za ba wy, np. li cze nie su my

liczb w re je stra cjach mi ja nych sa mo -
cho dów pod czas pod ró ży, rozwiązywanie
za ga dek i ukła da nie za dań o przy go to -
wy wa nych właś nie na ob iad potrawach.

Tak że na u czy cie le, już

w przed szko lu i edu ka cji wczes -

nosz kol nej, wspie ra ją pier wsze

za in te re so wa nia, pa sje swo ich

po do piecz nych po przez stwa rza -

nie ta kich sy tu a cji dy dak tycz -

nych, któ re za chę ca ją je do: bu -

do wa nia z kloc ków, śpie wa nia

pio se nek, ta necz nych i re cy ta tor -

skich po pi sów, li cze nia, roz wią -

zy wa nia prob le mów w prak ty -

ce, ucze nia się pra cy w zes po le. 

Jak ro dzic mo że po znać,
czy je go dziec ko po sia da
szcze gól ne zdol no ści?

Ja kie są dzie ci
- ucznio wie zdol ni?

Ce chy i za cho wa nia dzie ci – uczniów zdol nych
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Jak wy cho wy wać zdol ne dziec ko?
Jak je wspie rać w roz wo ju?

Nie ma spe cjal nych me tod 
wy cho wy wa nia dzie ci zdol nych.

Czy Twoje dziecko jest zdolne?
Zdecydowanie tak!

Każdy z nas jest zdolny.  
Jednak różnimy się od siebie nie tylko

rodzajem posiadanych zdolności, 
ale także ich poziomem.

ZDOLNOŚCI DZIECI
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KA SIA (lat 10) – od naj wcześ niej szych lat lu bi

oglą dać baj ki, fil my, czy tać, słu chać opo wia dań i in -

for ma cji o zwie rzę tach. Pod czas wa ka cji opie ko wa ła

się na wet mrów ka mi. Cho re zwierzątko nie poz wo liło

jej do trzeć do szko ły na pier wszą lek cję. Z nie cier pli -

wo ścią cze ka na każ dy wto rek, kie dy jest lek cja przy -

ro dy. Za wsze jest za an ga żo wa na, uważ na, chęt nie po -

ma ga in nym wroz wią zy wa niu za dań, ćwi czeń. Uwiel -

bia do świad cze nia ieks pe ry men ty. Sa ma zsie bie pro -

wa dzi ob ser wa cje za cho wań swe go pu del ka i za pi su je

je w pa mięt ni ku. Za da je wie le py tań i każ dy te mat łą -

czy ze zwie rzę ta mi. Osta t nio wy gra ła kon kurs wie dzy

przy rod ni czej. Chcia ła by w przy szło ści le czyć zwie -

rzę ta.

Ka sia in te re su je się przy ro dą.   

Praw do po dob nie ma uzdol nie nia przy rod ni cze.    

Jak po móc ta kie mu DZIEC KU w roz wi ja niu 

za in te re so wań i uzdol nień?

Stwa rzaj moż li wo ści roz wo ju ob ser wo wa nych za -

in te re so wań po przez do star cza nie: al bu mów, cza so -

pism, fil mów, ksią żek o te ma ty ce zwią za nej ze zwie -

rzę ta mi, or ga ni zo wa nie wy cie czek do ZOO, mu ze ów

przy ro dy na tu ral nej, cen trów na u ki, la bo ra to riów, wy -

cie czek do la su, par ku. Za chę caj do pro wa dze nia

dzien ni ka ba dań, przy go to wy wa nia pro jek tów zwią -

za nych z za in te re so wa nia mi, a na stęp nie umoż li wiaj

pre zen ta cję na wet naj mniej szych osią gnięć na sze ro -

kim fo rum. Je śli za ob ser wu jesz, że za in te re so wa nie

to sta je się trwa łe – dziec ko przez dłu gi czas po sze -

rza swo ją wie dzę, zgłę bia tę te ma ty kę, do cie ka, sta -

wia py ta nia, po szu ku je włas nych od po wie dzi, wy ko -

rzy stu jąc róż ne źró dła wie dzy – da je to pod sta wę do

przy pusz czeń, że są to uzdol nie nia. Po twierdź wów -

czas swo je ob ser wa cje i przy pusz cze nia zwra ca jąc się

do spe cja li sty – na u czy cie la w szko le lub psy cho lo ga

w po rad ni psy cho lo gicz no-pe da go gicz nej. 

Czy wiesz, że:

Ten ro dzaj uzdol nień po sia da ją w du żej mie rze

pod róż ni cy, eko lo dzy, od kryw cy no wych lą dów,

przed sta wi cie le na uk bio lo gicz nych i ge o gra ficz -

nych, we te ry na rze. Do tej gru py za li czyć na le ży

tak że mi łoś ni ków tu ry sty ki, eko lo gii, na tu ry i zwie -

rząt, dba ją cy o ochro nę ich ży cia i har -

mo nij ny roz wój świa ta. 

ZBY SZEK (lat 12) – za wsze wo kół

nie go jest wie lu ko le gów. Ini cju je róż -

ne dzia ła nia na te re nie kla sy i szko ły.

Kie dy już pra cu je w gru pie, naj czę ściej

to on pla nu je, wy my śla, jak to zro bić,

że by by ło in te re su ją co, po dej mu je osta -

teczne de cy zje. Na ogół wszy scy go

słu cha ją. Im pre zy i spot ka nia, w któ -

re Zby szek się an ga żu je za wsze są cie -

ka we i do brze zor ga ni zo wa ne. Ko le -

dzy mó wią, że ro zu mie prob le my in -

nych. In te re su je się po li ty ką, chęt nie

oglą da i ana li zu je prze mo wy, wy stą -

pie nia waż nych osób ze sce ny po li tycz -

nej. Zby szek chciał by w przy szło ści ro -

bić wspól nie coś z in ny mi, pra co wać

z ludź mi.

Zby szek praw do po dob nie jest     

uzdol nio ny spo łecz nie.    

Ma wy so kie zdol no ści li der skie.

Jak po móc ta kie mu DZIEC KU

w roz wi ja niu  za in te re so wań i uzdol -

nień?

Stwa rzaj ta kie sy tu a cje, w któ rych bę dzie on mógł

sa mo dziel nie zor ga ni zo wać swo je uro dzi ny, poz wa -

laj za pra szać do do mu ko le gów i ko le żan ki i brać

udział w za ba wach z ró wieś ni ka mi. Pod su waj fil my,

książ ki, z któ rych bę dzie mógł uczyć się pra wi dło -

wych re la cji z in ny mi ludź mi, za chę caj do pu blicz -

nych wy stą pień, dys ku tuj iwy mie niaj po glą dy zdziec -

kiem. Po roz ma wiaj z na u czy cie la mi o two ich ob ser -

wa cjach co do za in te re so wań dziec ka ipo proś owska -

zów ki do pra cy z nim. 

Czy wiesz, że: 

Ten ro dzaj zdol no ści po sia da ją: po li ty cy, spo łecz -

ni cy, sprze daw cy, psy cho te ra pe u ci, na u czy cie,

me ne dże ro wie, dy rek to rzy, li de rzy zes po łów za -

da nio wych, ne go cja to rzy, tu to rzy, pra cow ni cy so -

cjal ni, le ka rze i pie lę gniar ki. 

Na co dzień

uzdol nie nie to

prze ja wia się

za in te re so wa -

niem in ny mi

ludź mi, ich

prob le ma mi,

suk ce sa mi. Oso -

by ta kie są otwar -

te, życz li we, em -

pa tycz ne, po tra fią

wy ra żać i mó wić

ouczu ciach swo -

ich i in nych. Ma -

ją w wię kszo ści

po zy tyw ny sto su -

nek do ży cia i in -

nych lu dzi. Czę -

sto zna ko mi cie

wspie ra ją ich

w roz wo ju. Ich

ży cie to pas mo

dzia łań na rzecz

in nych. 

ZU ZIA

(lat 15) – za zwy -

czaj chce wszyst ko

prze my śleć, za sta na wia się nad so bą, ana li zu je włas -

ne po stę po wa nie, jest ref lek syj na. Lu bi  być sa ma ze

so bą.  Po zor nie wy i zo lo wa na, skon cen tro wa na na

włas nych prze ży ciach, do zna niach. Pro wa dzi pa mięt -

nik. Du żo czy ta, pi sze pięk ne opo wia da nia, wier sze,

re cy tu je, ma bo ga ty za sób słow nic twa. By ła la u re at -

ką olim pia dy z ję zy ka pol skie go. W dru giej kla sie

gim na zjum za pi sa ła się na tre ning in ter per so nal ny.

Lu bi kla so we za ję cia z panią psy cho log. Mó wi o so -

bie, że uda je się jej do cie rać do sa mej sie bie. Ana li -

zu je swo je za cho wa nia, po stę po wa nie. Pra cu je nad

so bą. Ma du że trud no ści na lek cjach ma te ma ty ki.

Prob le my spra wia ją jej za da nia lo gicz ne i ge o me tria

prze strzen na. 

Zu zia prze ja wia uzdol nie nia li te rac kie.    

Jak po móc ta kie mu DZIEC KU w roz wi ja niu

za in te re so wań i uzdol nień?

Za chę caj do czy ta nia i sa mo dziel ne go pi sa nia

tek stów. Na róż ne oka zje ku puj pa mięt nik, cie ka -

wą książ kę. Za chę caj do udzia łu w kon kur sach re -

cy ta tor skich, li te rac kich, od czy tach i otwar tych wy -

kła dach, spot ka niach z li te ra ta mi. Mo ty wuj do na -

wią zy wa nia kon tak tów z ko le ga mi i ko le żan ka mi,

je śli za u wa żasz, że Two je dziec ko po dob nie jak Zu -

zia, ma sła be re la cje z in ny mi. Roz ma wiaj z dziec -

kiem o je go od czu ciach, prze ży ciach i emo cjach.

Sta raj się jak naj wię cej słu chać i zro zu mieć uczu -

cia dziec ka. Ko rzy staj ze spot kań ze spe cja li sta mi,

wspie ra jąc się w wy cho wy wa niu te go ro dza ju dziec -

ka zdol ne go ich wie dzą i kom pe ten cja mi. Za dbaj

o po ko ny wa nie trud no ści w in nych przed mio tach,

nie wy wie raj jed nak na ci sku na do bre lub bar dzo

do bre oce ny z przed mio tu, któ ry sta no wi prob lem

dla dziec ka. 

Czy wiesz że:

Do gru py osób, któ re ce chu je ten ro dzaj uzdol nień,

za li cza my: wy bit nych pi sa rzy, fi lo zo fów, mi sty -

ków, psy cho te ra pe u tów, poe tów, kom po zy to rów,

ar ty stów i praw ni ków. Lu dzie ci naj czę ściej ro zu -

mie ją swo je emo cje, uczu cia, mo ty wa cje i sy stem

war to ści, któ rym się kie ru ją. W ży ciu waż ny jest

dla nich ich oso bi sty roz wój. Czę sto oso by te za -

in te re so wa ne są pra wem, prze strze ga niem re guł,

za sad, ko dek sów. Zwy kle kie ru ją się nor ma mi mo -

ral ny mi, by wa, że sta ją się au to ry te ta mi mo ral ny -

mi dla in nych.

Na przy kła dzie Zu zi ła two za u wa żyć, że ucznio -

wie uzdol nie ni w ja kimś kie run ku mo gą mieć tak że

kło po ty w ucze niu się. 

Są uczniowie, któ rym na u ka przy cho dzi ła two,

i ci, któ rzy mu szą wię cej wy sił ku wło żyć w za li cze -

nie da ne go przed mio tu, wy ka zu ją nato miast uzdol -

nie nia tzw. spe cjal ne/kie run ko we np. ar ty stycz ne,

spor to we, spo łecz ne itp. 
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!

?
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Wie lu psy -

cho lo gów, któ rzy

pod da li ana li zie

ka rie ry lu dzi wy -

bit nych, po twier -

dza, że po trze ba

oko ło dzie się ciu lat

pra cy i dzie się ciu

ty się cy go dzin, aby

osią gnąć mi strzo -

stwo w da nej dzie -

dzi nie. 

Świa do mi ro dzi -

ce bar dzo in te re su ją

się za gad nie nia mi

roz poz na wa nia zdol -

no ści i spo so ba mi ich

roz wi ja nia. Aby roz -

wi jać zdol no ści swo ich

po ciech szu ka ją spe cja li -

stycz nej po mo cy, wspar cia psy cho lo gicz no-pe da go gicz ne go w li te ra -

tu rze, w szko le i po za nią – w in sty tu cjach, or ga ni za cjach, w tzw. Miej -

scach Od kry wa nia Ta len tów (www.ore.edu.pl/od kry wa my ta len ty). 

ç KRA JO WY FUN DUSZ NA RZECZ DZIE CI 
ç CEN TRUM DZIE CI ZDOL NYCH – Spe cja li stycz na Po rad nia Psy cho lo gicz no-Pe da go gicz na,

Uni wersytet dla Ro dzi ców 
ç STO WA RZY SZE NIE PRZY JA CIÓŁ DZIE CI ZDOL NYCH
ç FUN DUSZ PO MO CY MŁO DYM TA LEN TOM JO LAN TY IALEK SAN DRA KWAŚ NIEW SKICH 

„Po ro zu mie nie bez ba rier” 
ç FUN DA CJA „PRI MUS IN TER PA RES”
ç FUN DA CJA EWY CZE SZEJ KO-SO CHAC KIEJ „PRO MO CJA TA LEN TU”
ç FUN DA CJA IM. S. BA TO RE GO
IN STY TU CJE.
ç Oś ro dek Pro mo cji Ta len tów http://www.gim na zjum54.waw.pl/view pa ge.php? pa ge_id=28
ç Fun da cja Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski „Dzie ło No we go Ty siąc le cia” http://www.dzie lo.pl/
ç Cen trum Edu ka cji Ar ty stycz nej http://www.cea.art.pl/
ç Pro jek ty Cen trum Edu ka cji Oby wa tel skiej www.ceo.org.pl/por tal/ener gia 

ç Uni wersytet Dzie ci www.uni wersytetdzieci.pl 
ç Oś ro dek Roz wo ju Edu ka cji – pro jekt „Opra co wa nie i wdro że nie kom plek so we go sy ste mu

pra cy z uczniem zdol nym” www.ore.edu.pl/uczen zdol ny 
PRO GRA MY I PRO JEK TY.
ç Pro jekt Ma zo wiec kie Cen tra Ta len tu i Ka rie ry www.mscdn.pl
ç Wars i Sa wa www.edu ka cja.war sza wa.pl 
ç DIA MEnT www.dia ment.edu.pl 
ç zDol ny Ślą zak www.zdol nys la zak.pl 
ç „Klub Mło de go od kryw cy” www.kmo.org.pl 
ç „Fi zy ka jest cie ka wa” www.fi zy ka jest cie ka wa.pl 
ç „New ton też był uczniem” www.new ton.amu.edu.pl 
ç „Mat ma mnie krę ci”, „Ma te ma ty ka bez gra nic” www.mbg.uz.zgo ra.pl 
PO LE CA MY uczniom zdol nym uczest nic two.w pi lo ta żo wych OLIM PIA DACH GIM NA ZJAL NYCH z:.
ç ma te ma ty ki
ç in for ma ty ki
ç ję zy ka an giel skie go
ç oraz z ję zy ka hisz pań skie go, 
któ re da ją ich la u re a tom moż li wość do sta nia się do wy bra nej szko ły po nad gim na zjal nej 
(czy taj wię cej na: www.ore.edu.pl/uczen zdol ny)

ZDOL NO ŚCI

W pro jek cie pro wa dzo nym przez

Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej i Oś -

ro dek Roz wo ju Edu ka cji „Opra co wa nie

i wdro że nie kom plek so we go sy ste mu

pra cy z uczniem zdol nym” zes pół eks -

per tów na zwał ucznia zdol ne go wska zu -

jąc na wy róż nia ją cą go przy naj mniej jed -

ną z trzech wy mie nio nych po ni żej cech:

l ma wy so kie osią gnię cia lub moż li wo -

ści ta kich osią gnięć w dzie dzi nie na u ki,

twór czo ści lub dzia łal no ści spo łecz nej

(oby wa tel skiej, cha ry ta tyw nej)

l  cha rak te ry zu je go wy so ki po ziom uzdol nień spe cjal nych (np. ar ty -

stycz nych, spor to wych, or ga ni za cyj nych, po znaw czych – zwy kle

przed mio to wych, spo łecz nych)

l odzna cza się wy so kim po zio mem zdol no ści ogól nych, ina czej po znaw -

czych, zwa nych też czę sto szkol ny mi (do ty czą przed mio tów szkol nych

ta kich jak: ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria itd.) 

Wy mie nio ne ce chy po par te są ce cha mi oso bo wo ści, mię dzy in ny -

mi wy so ką mo ty wa cją, ak tyw no ścią włas ną, za an ga żo wa niem, zdol -

no ścią prze wi dy wa nia.

UZDOL NIE NIA

Każ dy czło wiek po tra fi ry so wać,

ma lo wać, tań czyć, mó wić wjed nym

lub kil ku ję zy kach – jest więc zdol -

ny, tzn. po sia da zdol ność ogól nądo

wy ko ny wa nia po wyż szych ak tyw -

no ści. Jed nak efek ty po dej mo wa -

nych przez lu dzi dzia łań są róż ne

pod wzglę dem ja ko ści

– jed ni

wy ko na ją je le piej, in ni zde -

cy do wa nie go rzej.

Tych pier wszych

uznać moż na za -

tem za zdol niej -

szych, dru gich za

mniej zdol nych. 

TA LEN TY

Roz wi ja ne zdol no ścina tu ral ne, po par te 
wie lo go dzin ną pra cą (np. tre no wa niem
ja kiejś dzie dzi ny
spor tu), mo gą 
ujaw nić ta lent.

War to wie dzieć, że: wro dzo ne za dat ki, aby mog ły prze ro dzić się w ta lent, wy ma ga jąumie jęt ne go wspie ra nia, sty mu lo wa nia, mo ty wo wa nia,de ter mi na cji i wy tę żo nejpra cy dziec ka i je goopie ku nów – ro dzi cówi na u czy cie li.

Gdzie                                        szu kać miejsc wspar cia dla ZDOL NYCH

To róż ni ce in dy wi du al ne po mię dzy moż li wo ścia mi 
in te lek tu al ny mi każ de go z nas, któ re spra wia ją, że po mi mo
ta kiej sa mej wie dzy i mo ty wa cji nie któ rzy lu dzie osią ga ją
lep sze od in nych re zul ta ty w ucze niu się i dzia ła niu. 

Przy kła dów uczniów prze ja wia ją cych uzdol nie nia   w róż nych dzie dzi nach:

Osią gnię cia w dzie dzi nie

przed mio tów szkol nych, 

np. ty tuł fi na li sty lub 

la u re a ta w olim pia dzie, 

suk ce sy i wy róż nie nia 

w dzie dzi nie ar ty stycz nej 

lub spor cie to wska za nie

na uzdol nie nia spe cjal ne, 

kie run ko we. 

To zdol no ści spe cjal ne, ina czej kie run ko we umoż li wia ją ce
osią ga nie wy so kich re zul ta tów w róż nych dzie dzi nach,
np. z przed mio tów szkol nych, ale tak że w dzie dzi nach 
ar ty stycz nej, tech nicz nej, spo łecz nej itd.
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Uczeń zdol ny wy ma ga od na u czy cie la in dy wi -

du al ne go po dej ścia. 

Chce roz wią zy wać rze czy wi ste prob le my, uczyć

się wię cej, szyb ciej i ina czej niż po zo sta li ucznio -

wie w kla sie. 

Na u czy cie le opra co wu ją za da nia i prob le my,

opie ra jąc się na do dat ko wej li te ra tu rze, po szu ku -

ją eks per tów z da nej dzie dzi ny, któ rzy mo gli by pod -

czas za jęć po za lek cyj nych lub np. dro gą in ter ne to wą

pra co wać z uczniem nad wy bra ny mi za gad nie nia mi. 

Po trze by ucznia zdol ne go ob li gu ją na u czy cie li

do przy go to wy wa nia do dat ko we go ma te ria łu po -

sze rza ją ce go wie dzę i za wsze wy kra cza ją ce go nie -

co po nad moż li wo ści ucznia zdol ne go tak, aby sta -

wia ne przed nim za da nia nie by ły zbyt ła twe ani też

zbyt trud ne. 

W wie lu szko łach, aby od po wie dzieć na spe cjal -

ne po trze by edu ka cyj ne uczniów zdol nych, re zy -

gnu je się z sy ste mu kla so wo-lek cyj ne go oraz tra dy -

cyj nych me tod or ga ni za cji za jęć. Na u czy cie le opra -

co wu ją in dy wi du al ne pla ny lek cji dla da ne go ucznia

lub gru py uczniów, któ re umoż li wia ją im udział wza -

ję ciach w in nej kla sie lub szko le. 

Co raz czę ściej pod pi sy wa ne są tak że po ro zu mie -

nia z uczel nia mi. Naj zdol niej si ucznio wie uczest -

ni czą w wy kła dach, eks pe ry men tach, uczą się wspól -

nie ze stu den ta mi w la bo ra to riach, przy go to wu ją pro -

jek ty, pro wa dzą ba da nia. Uczest ni czą w kon sul ta -

cjach ze spe cja li sta mi z da nej dzie dzi ny wie dzy. 

Szko ły co raz czę ściej we współ pra cy z uczel nia -

mi, in sty tu cja mi na u ko wy mi or ga ni zu ją Fe sti wa -

le Na u ki, No ce Na u kow ców, spot ka nia z pi sa rza mi,

ak to ra mi – ludź mi na u ki i kul tu ry.

Roz wój i kształ ce nie dzie ci zdol nych wy ma ga

róż no rod nych dzia łań do sto so wa nych do in dy wi -

du al nych po trzeb i moż li wo ści ucznia.

Jak pra co wać 
z uczniem zdol nym, 
aby roz wi jał 
swój po ten cjał?
1

2

3

4

5

6

7

O

bec nie co raz wię cej

na u czy cie li i spe cja -

li stów wdzie dzi nie

edu ka cji uczniów zdol nych

uwa ża, że wszy scy ucznio -

wie są zdol ni, jed nak oko ło

3-5% uczniów po sia da wy -

bit ne zdol no ści i wy ma ga in nych

niż po zo sta li zdol ni me tod i form na u cza nia. Nie któ -

rzy ba da cze, eks per ci są zda nia, że ucznio wie ci sta -

no wią ok. 25% ogó łu uczniów. Do tej gru py za li -

cza ją tych, któ rzy ma ją wy so kie uzdol nie nia i osią -

gnię cia w dzie dzi nach uzna wa nych za tzw. kie run -

ko we, spe cjal ne,np. uzdol nie nia ta necz ne, ar ty stycz -

ne, spor to we lub spo łecz ne.

MIT: Uczeń zdol ny to ta ki, któ ry osią ga wy so kie wy -

ni ki w na u ce, bie rze udział w olim pia dach.

FAKT: Wie lu uczniów zdol nych osią ga sła be wy ni -

ki w na u ce. 

MIT: Ucznio wie uzdol nie ni nie po trze bu ją wspie ra -

nia, i tak so bie po ra dzą, po nie waż są in te li gen tni.

FAKT: Ucznio wie zdol ni po dob nie jak in ni po trze -

bu ją wspar cia, po mo cy psy cho lo gicz no-pe da go gicz -

nej, cza sem na wet wię kszej niż in ni ucznio wie. Zna -

ny jest wśród uczniów zdol nych prob lem osią ga nia

słab szych wy ni ków w sto sun ku do rze czy wi stych

moż li wo ści.

MIT: Uczeń, któ ry osią ga sła be wy ni ki w na u ce, nie

jest uczniem zdol nym.

FAKT: Uzdol nie nia nie za wsze prze kła da ją się na wy -

so kie osią gnię cia szkol ne. Zna my wie lu wy bit nych,

uta len to wa nych lu dzi, któ rzy mie li prob le my z na u -

ką w szko le np.:

To masz Edi son (1847-1931) – naj ge nial niej szy

wy na laz ca w hi sto rii. Wy na lazł m.in. ża rów kę elek -

trycz ną, fo no graf. Wpro wa dził ulep sze nia do ka me -

ry fil mo wej, te le fo nu, te le gra fu, ma szy ny do pi sa nia.

Spę dził w szko le za led wie 3 la ta, a je go na u czy ciel

uznał, że Edi son jest opóź nio ny w roz wo ju. Od 21.

ro ku ży cia opra co wał po nad 1000 wy na laz ków. Sły -

nął z wiel kiej pra co wi to ści i cier pli wo ści.

MIT: Uczeń z nie peł no spraw no ścią nie jest uczniem

zdol nym.

FAKT: Uczeń z nie peł no spraw no ścią mo że być tak

sa mo uzdol nio ny, czy uta len to wa ny jak każ dy in ny

uczeń. Na u czy cie lo wi trud niej jest go roz poz nać,

po nie waż naj czę ściej sku pia się on na sfe rze sła bych

stron i trud no ści zwią za nych z nie peł no spraw no ścią.

Ta cy ucznio wie na zwa ni zo sta li w li te ra tu rze przed -

mio tu „ucznia mi pod wój nie wy jąt ko wy mi”. Na u -

czy ciel lub zes pół na u czy cie li przy go to wu je dla ta -

kie go ucznia in dy wi du al ną kar tę po trzeb i plan dzia -

łań wspie ra ją cych, któ re za pew nia ją ucznio wi zdol -

ne mu i jed no cześ nie ma ją ce mu trud no ści w na u ce

- wspar cie ozna cza ją ce za pla no wa ne, ce lo we od -

dzia ły wa nia na u czy cie la, ro dzi ców, psy cho lo ga i co -

raz czę ściej tak że za pra sza ne go do wspól ne go pla -

no wa nia pracy z takim uczniem – na u czy cie la te ra -

pe u ty.

4 róż no rod ność ofer -

ty za jęć po za lek -

cyj nych

4uczes t  n i c  two

i suk ce sy szko ły

w kon kur sach

i olim pia dach

4 za pi sy w do -

ku men tach

s z k o  ł y

d o  t y  c z ą  c e

edu ka cji uczniów zdol nych

4przy na leż ność szko ły do sie ci Szkół Od kryw -

ców Ta len tów

4współ pra cę szko ły z in ny mi: szko ła mi, uczel -

nia mi, do ma mi kul tu ry, in sty tu cja mi i or ga ni -

za cja mi po za rzą do wy mi oraz ro dzi ca mi w po -

dej mo wa niu wspól nych dzia łań, któ re słu żą roz -

wi ja niu uzdol nień uczniów

4pra cę wy cho waw czą ukie run ko wa ną na róż no -

rod ne gru py uczniów, gdzie uczeń zdol ny mo -

że wy ko rzy stać swo ją wie dzę, dzie ląc się nią

z in ny mi, re a li zu jąc za da nia ja ko „po moc -

nik” na u czy cie la, po ma ga jąc słab szym, ini -

cju jąc dzia ła nia w zes po le, roz wią zu jąc

prob le my. 

W praktyce szkolnej na u czy cie le: 

ç przy go to wu ją dla uczniów zdol nych:

l do dat ko we za da nia do wy bo ru, 

ç za chę ca ją uczniów zdol nych do:

l re a li za cji pro gra mów mię dzy -

na ro do wych 

l czy ta nia li te ra tu ry

obcojęzycznej

l udzia łu w cie ka wych pro -

jek tach edu ka cyj nych

l udzia łu w olim pia dach

i kon kur sach

l po ma ga nia młod szym,

słab szym w na u ce

l przy go to wy wa nia

i pre zen to wa nia re fe ra tów,

pro wa dze nia dys ku sji, przed -

sta wia nia pro jek tów, któ rych by -

li po my sło daw ca mi lub li de ra mi

w pra cy zes po ło wej

ç or ga ni zu ją za ję cia dla

uczniów o po dob nych uzdol nie -

niach, cza sem w róż nych wie ko wo

gru pach i w róż nych szko łach, miej -

scach np. Cen trum Na u ki Ko per nik,

w do mach kul tu ry, klu bach

spor to wych itp.

Cen ną ini cja ty wą po dej mo wa ną przez
szko ły jest spo ty ka nie się z no wy mi
ucznia mi i ich ro dzi ca mi tuż po roz po -
czę ciu ro ku szkol ne go

Wy cho waw ca kla sy pod czas prze pro wa -

dza ne go wy wia du, wspól nie z psy cho lo giem

lub pe da go giem szkol nym, okre śla po trze by

ucznia, je go za in te re so wa nia imoż li wo ści. Do -

ko nu je wstęp ne go roz poz na nia zdol no ści iocze -

ki wań za rów no sa me go ucznia, jak i je go ro dzi -

ców co do spo so bu na u cza nia iucze nia się wszko -

le, a tak że dzia łań, któ re szko ła mog ła by pod jąć

w ce lu jak naj lep sze go od po wie dze nia na spe -

cjal ne po trze by edu ka cyj ne ucznia. Czę sto już pod -

czas pier wsze go spot ka nia do ko nu je wy bo ru spoś ród

ofer ty za jęć po za lek cyj nych tych, któ re naj le piej bę -

dą roz wi ja ły za in te re so wa nia ipa sje dziec ka. Wszko -

łach tych ce ni się współ pra cę z ro dzi ca mi. Ro dzi ce

i na u czy cie le wspól nie pla nu ją i trosz czą się o roz wój

uczniów zdol nych. 

NA U CZY CIEL NA U CZA NIA WCZES NOSZ KOL NE GO

Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, że uczeń zdol ny jest

in dy wi du a li stą w my śle niu, dzia ła niu i prze ja wia -

nych pre dys po zy cjach oraz po sia da nych umie jęt no -

ściach. Na lek cjach za da je mnó stwo py tań lub je śli

jest nie ak cep to wa ny, za my ka się w so bie, nu dzi się.

Je śli ma sil ną wo lę, prze ciw sta wia się po le ce niom,

nie ak cep tu je ru ty ny i pod po rząd ko wa nia się ogól -

nym re gu łom. 

NA U CZY CIEL SZKO ŁY POD STA WO WEJ

Dzie ci zdol ne uczą się szyb ko i chęt nie, ale wo lą

pra co wać sa mo dziel nie. Nu dzą się, gdy dłu go wy ko -

nu ją jed ną czyn ność.  Wy ko ny wa nie po dob nych ćwi -

czeń w ce lu wy tre no wa nia umie jęt no ści trak tu ją ja -

ko ka rę. Nie uwa ża ją na lekcjach, ale gdy je py tam,

do sko na le wie dzą, co od po wie dzieć. 

NA U CZY CIEL GIM NA ZJUM

Mo ja uczen ni ca Ola, gdy ma do wy bo ru wyj ście

ze zna jo my mi czy obej rze nie do ku men tu do ty czą ce -

go glo bal ne go ocie ple nia, bez wa ha nia wy bie ra no -

we wia do mo ści z te go te ma tu, chce wszyst ko wie dzieć

i jest to waż niej sze od to wa rzy skie go spot ka nia.

(z ar ty ku łu za miesz czo ne go w cza so piś mie in ter ne to wym

Tren dy, nr 2/2009) 

Na u czy cie le o roz poz na wa niu i roz wi ja niu zdol no ści

Jak szko ła może wspie rać zdol nych
in dy wi du al ny tok na u ki
in dy wi du al ny pro gram na u cza nia
sy ste my sty pen dial ne, gran ty
moż li wość wcześ niej sze go roz po czę cia na u ki
moż li wość pro mo cji do kla sy pro gra mo wo wyż szej

J

e że li na u czy ciel stwier dzi, że da ny uczeń opa -

no wał pod sta wę pro gra mo wą z przed mio tów na -

u cza nia prze wi dzia nych dla tej kla sy, przy tym

po sia da du żo wię kszą wie dzę niż je go ró wieś ni cy,

wów czas mo że wnio sko wać do dy rek to ra szko ły oob -

ję cie ta kie go ucznia in dy wi du al nym pro gra mem lub

to kiem na u ki.

Fak ty i mi ty 
na te mat uczniów zdol nych:

Ja kich uczniów w szko le
uzna je my za zdol nych? 

Na co war to zwró cić uwa gę, 
po szu ku jąc szko ły dla dziec ka zdol ne go?

Co mo że zro bić szko ła, 
aby roz wi jać zdol no ści uczniów?
Co mo że zro bić szko ła, 
aby roz wi jać zdol no ści uczniów?
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W ja kich ob sza rach pra cy z uczniem
zdol nym szko ła po win na le piej niż
do tych czas współ pra co wać z pla -
ców ka mi spe cja li stycz ny mi, np. z po -
rad nią psy cho lo gicz no-pe da go gicz -
ną?

OD PO WIA DA: JO AN NA WOJ TU LE WICZ, NA U CZY CIEL -

KA JĘ ZY KA POL SKIE GO, DO RAD CA ME TO DYCZ NY M.ST.

WAR SZA WY DO SPRAW WSPIE RA NIA UCZNIÓW UZDOL -

NIO NYCH 

Na le ża ło by uści ślić for my współ pra cy szko ły

z uczniem i je go ro dzi ca mi, nie moż na za pom nieć

o ko niecz no ści po zy ski wa nia peł nej in for ma cji do -

ty czą cej uzdol nień i moż li wo ści in te lek tu al nych, za -

in te re so wań ucznia, co uła twi pro jek to wa nie in dy wi -

du al nej ścież ki roz wo ju ucznia. W War sza wie w każ -

dej po rad ni za trud nio ny jest pra cow nik, któ ry prze -

szedł do dat ko we szko le nia dotyczące za gad nie ń zwią -

za nych z dia gno zą i roz wi ja niem uzdol nień. Spe cja -

li ści ci opra co wa li rów nież we wnętrz ną pro ce du rę

zgła sza nia przez szkoły uczniów na ba da nia. 

OD PO WIA DA: LI DIA PA SICH, NA U CZY CIEL-KON SUL -

TANT W ŚWIĘ TO KRZY SKIM CEN TRUM DO SKO NA LE -

NIA NA U CZY CIE LI

W spół pra ca szko ły z po rad nią psy cho lo gicz no-

pe da go gicz ną mog ła by być lep sza w za kre sie: 

l udzie la nia wspar cia w za kre sie po trzeb emo cjo -

nal nych i spo łecz nych,

l fun kcjo no wa nia ucznia w zes po le,

l umie jęt no ści ra dze nia so bie z „in no ścią”

l umie jęt no ści ra dze nia so bie z za zdro ścią i opo rem

ze stro ny ró wieś ni ków,

l umie jęt no ści ra dze nia so bie z sa mot no ścią 

OD PO WIA DA: TE RE SA OGNIEW SKA, CEN TRUM EDU -

KA CJI NA U CZY CIE LI W KO SZA LI NIE

 Prze de wszyst kim w za kre sie wspie ra nia na u czy -

cie li w roz wi ja niu u uczniów ich kre a tyw no ści – tre -

nin gi twór czo ści, a tak że w za kre sie tu to rin gu – czym

jest i jak go sto so wać w pra cy z uczniem zdol nym. 

Czy szko ły po win ny two rzyć dla
uczniów zdol nych zin te gro wa ne ofer -
ty edu ka cyj ne?

OD PO WIA DA: JO AN NA WOJ TU LE WICZ, NA U CZY CIEL -

KA JĘ ZY KA POL SKIE GO, DO RAD CA ME TO DYCZ NY M.ST.

WAR SZA WY DO SPRAW WSPIE RA NIA UCZNIÓW UZDOL -

NIO NYCH 

Szko ła jest zob li go wa na do or ga ni zo wa nia kół

za in te re so wań, uwzględ nia ją cych róż ne go ro dza ju

pa sje uczniów. Jest rze czą na tu ral ną, że ta kie for my

edu ka cji po za lek cyj nej ist nie ją i ma ją zna czą cy

wpływ na kształ to wa nie in te lek tu al nych i pros po -

łecz nych po staw mło de go czło wie ka.W du żych oś -

rod kach miej skich ist nie je moż li wość uzu peł nie nia

szkol nej ofer ty edu ka cyj nej o dzia ła nia in sty tu cji

po zasz kol nych (te atr, mu zea, ga le rie, klu by spor to -

we, wyż sze uczel nie). Jest to ze wszech miar za sad -

ne, gdyż uczeń po lek cjach roz wi ja swo je uzdol nie -

nia w in nej prze strze ni (te atr, ga le ria, la bo ra to rium,

sa le wy kła do we), ma wów czas bez poś red ni kon takt

z wy so kiej kla sy spe cja li sta mi w da nej dzie dzi nie,

pa sjo na ta mi, eks per ta mi, ar ty sta mi. Sta no wi to nie -

zwy kle waż ny czyn nik ua trak cyj nia ją cy za ję cia,

wzmac nia ją cy mo ty wa cję do pra cy i cie ka wość po -

znaw czą uczniów (dzie ci i mło dzie ży). Ucznio wie

szkół war szaw skich mo gą ko rzy stać z bo ga tej ofer -

ty za jęć po zasz kol nych, któ ra jest na bie żą co uak tu -

al nia na i znaj du je się na stro nie in ter ne to wej Biu ra

Edu ka cji Urzę du m.st. War sza wy.Nato miast w mniej -

szych miej sco wo ściach, w któ rych do stęp do oś rod -

ków edu ka cji po zasz kol nej jest ogra ni czo ny, zin te -

gro wa na ofer ta edu ka cyj na dla uczniów zdol nych

re a li zo wa na w szko łach ma szcze gól ne uza sad nie -

nie.

O zdol no ści na le ży się
od po wied nio za trosz czyć

Wśród uczniów zdol nych za u wa ża się róż no rod -

ne prob le my emo cjo nal ne i spo łecz ne, któ re czę -

sto ma ją wpływ na ich pra wi dło we fun kcjo no -

wa nie w gru pie. Prob le my te mo gą po wo do wać

sy tu a cje, w któ rych do ro śli, za rów no na u czy cie -

le, jak i ro dzi ce, nie do strze gą uzdol nie nia dziec -

ka, po nie waż sku pia ją się w swych od dzia ły wa -

niach wy cho waw czych właś nie na owych trud -

no ściach ucznia. 

Wszyst kie dzie ci, nie za leż nie od te go, czy po -

tra fią to wy ra zić, ocze ku ją od do ro słych uczest -

nic twa w zdo by wa niu przez nich wie dzy, za an -

ga żo wa nia, dzie le nia z ni mi ich szkol nych suk -

ce sów i po ra żek. Je śli ro dzi ce i na u czy cie le re -

pre zen tu ją wo bec zdol nych dzie ci głów nie po -

sta wę nad mier nie wy ma ga ją cą, np. ocze ku ją ce -

lu ją cych ocen, re pre zen to wa nia szko ły i suk ce -

sów zwią za nych z uczest nic twem w licz nych

kon kur sach czy olim pia dach, mo że się oka zać,

że nie wszy scy ucznio wie bę dą w sta nie spro -

stać tym wy ma ga niom. Wów czas z po wo du lę -

ku, po czu cia osa mot nie nia, bra ku wia ry we włas -

ne moż li wo ści w dziecku utrwala się przekonanie,

że wca le nie jest zdol ne. 

Dzie ci uzdol nio ne wda nej dzie dzi nie lub te zwy -

so kim po ten cja łem in te lek tu al nym, nie mo gą

być po strze ga ne przez do ro słych głów nie z per -

spek ty wy li sty ich osią gnięć i ce lu ją cych ocen.

W pra cy z tą gru pą uczniów na le ży zda wać so -

bie spra wę, że nie któ re czyn ni ki, na przy kład:

nie rów ne tem po roz wo ju in te lek tu al ne go, róż -

ni ce oso bo wo ścio we, ne ga tyw ne od dzia ły wa nie

śro do wi ska szkol ne go czy do mo we go, mo gą

zna czą co wpły nąć na szkol ne fun kcjo no wa nie

i spo wo do wać ob ni że nie i po gor sze nie wy ni ków

w na u ce i roz wo ju. 

Co raz czę ściej w prak ty ce spo ty ka my się z sy -

tu a cją, kie dy ro dzi ce i na u czy cie le tych uczniów

zwra ca ją uwa gę, że ci, któ rzy osią ga li naj wyż -

sze wy ni ki w na u ce,

wktó rych po kła da -

no na dzie je

z w i ą  z a  n e

z ich edu ka -

cją, uczą się

co raz sła -

biej. Zja wi -

sko to zwią -

za ne jest

z za -

ni żo ny mi osią gnię cia mi szkol ny mi i mo że do -

ty czyć na wet 50 proc. po pu la cji dzie ci zdol nych.

Je że li ro dzi ce lub na u czy cie le za u wa żą kil ka

zwy mie nio nych po ni żej za cho wań, po win ni po -

roz ma wiać z dziec kiem, wy cho waw cą kla sy

i psy cho lo giem lub pe da go giem szkol nym, pod -

jąć dzia ła nia ma ją ce na ce lu prze zwy cię że nie

te go ha mu ją ce go, a czę sto wręcz nisz czą ce go

wy so ki po ten cjał dziec ka prob le mu: 

l sła be wy ni ki prac kon trol nych, spraw dzia nów i od -

po wie dzi; nie dba łe wy ko ny wa nie za dań do mo -

wych; 

l ner wo wość, płacz li wość lub nad mier ną nie śmia -

łość; 

l du że moż li wo ści in te lek tu al ne i jed no czes ny brak

umie jęt no ści ucze nia się; 

l sze ro ką wie dzę ogól ną przy jed no czes nym bra ku

opa no wa nia prze ra bia ne go ma te ria łu; 

l sze ro kie za in te re so wa nia po zasz kol ne i mi ni mal -

ny wy si łek wkła da ny w pra ce szkol ne; 

l nie u mie jęt ność wy zna cza nia re al nych ce lów i nie -

re a li stycz ne ocze ki wa nia co do włas nej oso by; 

l ten den cję do wy co fy wa nia się lub agre syw nej do -

mi na cji w gru pie; prob le my w na wią zy wa niu kon -

tak tów z ró wieś ni ka mi; 

l nie u mie jęt ność pra cy w gru pie; prob le my z dys cy -

pli ną i prze ciw sta wia nie się po le ce niom na u czy -

cie la, ro dzi ców; 

l bier ne lub ne ga tyw ne po sta wy wo bec obo -

wiąz ków szkol nych; 

l uni kanie dzia ła nia w nie zna nych i no -

wych sy tu a cjach w oba wie przed nie -

po wo dze niem; trud no ści w koń cze niu

roz po czę tych zdań i prac; 

l prob le my z kon cen tra cją, nie zor ga -

ni zo wa nie w pra cy. 

4w ro ku 2012 na stro nie in ter ne to wej Oś rod ka Roz wo ju Edu ka cji www.ore.edu.pl/uczen zdol ny uka -

za ły się po rad ni ki do pra cy z uczniem zdol nym:

Ro dzi com po le ca my szcze gól nie po rad nik     

„Jak pra co wać ze zdol ny mi. 

Po rad nik dla na u czy cie li i ro dzi ców”    

au tor stwa M. Mach i M. Bra u na    

W ro ku 2013 uka żą się:

Klu bik ma łe go ma te ma ty ka – roz wi ja nie ak tyw no ści

ma te ma tycz nych u dzie ci I eta pu edu ka cyj ne go au tor stwa

B. Ro żek, E. Ur bań skiej

Jak pra co wać z uczniem zdol nym? Po rad nik na u czy -

cie la ma te ma ty ki pod re dak cją M. Mi ko łaj czyk

Rozsze rzo ny pro gram ma te ma ty ki w gim na zjum au -

tor stwa W. Gu zic kie go

4 od ro ku 2010 pro wa dzo ne są czte ry pi lo ta żo we olim -

pia dy dla gim na zja li stów z: ma te ma ty ki, in for ma ty ki, jęz.

an giel skie go, a tak że z jęz. hisz pań skie go da ją ce la u re a -

tom upraw nie nia – oce nę ce lu ją cą z da ne go przed mio tu,

wpis na świa dec twie oraz moż li wość do sta nia się do wy -

bra nej szko ły po nad gim na zjal nej bez wzglę du na licz bę pun któw uzy ska ną z te stu gim na zjal ne go – sprawdź,

www.ore.edu.pl/uczen zdol ny.

Oś ro dek Roz wo ju Edu ka cji, re a li zu jąc pro jekt „Opra co wa nie i wdro że nie kom plek so we go sy ste mu pra -

cy z uczniem zdol nym”, współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu

Spo łecz ne go, pro wa dzi za da nie do ty czą ce sie ci szkół i miejsc od kry wa nia ta len tów. Za pra sza my szko ły

i miej sca, gdzie na u czy cie le i in struk to rzy pra cu ją na co dzień z ucznia mi zdol ny mi, do przy stą pie nia do sie -

ci SOT/MOT. Wię cej in for ma cji znaj du je się na stro nie www.ore.edu.pl/uczen zdol ny w za kład ce Od kry -

wa my Ta len ty. Tu ro dzi ce i na u czy cie le znaj dą in for ma cję gdzie skie ro wać dziec ko, że by roz wi ja ło ta lent.

O

ś ro dek Roz wo ju Edu ka cji za pra sza Czy tel ni ków za in te re so wa nych te ma tem do za poz na nia się ze stro -

ną in ter ne to wą ORE www.ore.edu.pl/Uczeń zdol ny, gdzie znaj dą Pań stwo mię dzy in ny mi ma te -

ria ły, opi nie eks per tów, przy kła dy do brych prak tyk w szko łach, in for ma cje o pi lo ta żo wych

olim pia dach oraz naj czę ściej za da wa ne py ta nia i for mu ło wa ne wąt pli wo ści przez ro -

dzi ców, na u czy cie li wraz z od po wie dzia mi. Za pra sza my Pań stwa tak że do za da wa -

nia py tań po przez for mu larz kon tak to wy. 

Przy po mi na my:

O uczniach zdol nych w Internecie

UCZEŃ ZDOL NY 
w PY TA NIACH i OD PO WIE DZIACH

1
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Szko ły
Od kryw ców Ta len tów

Miej sca
Od kry wa nia Ta len tów

Zdol no ści
a osią gnię cia szkol ne
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R

e for ma edu ka cji wią że się z włą cze niem uczniów zdol nych do gro na uczniów o spe cjal nych po -

trze bach edu ka cyj nych. Za da niem na u czy cie li jest in dy wi du a li za cja pra cy na lek cji i w za ję ciach

po za lek cyj nych, do sto so wa nie za dań do moż li wo ści i pre dys po zy cji po szcze gól nych uczniów tak, aby

uczeń zdol ny mógł uczyć się wię cej, po sze rzał wie dzę z da ne go te ma tu i aby w kon sek wen cji szyb ciej

niż je go ko le dzy i ko le żan ki mógł opa no wać da ne za gad nie nie.

War to wie dzieć:


