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Talent - to robić z łatwością to, co jest trudne dla 

innych.  

Robić to, co niemożliwe dla talentu – oto geniusz. 

Henri Frederic   



Rozumienie pojęć - R. E. Bernacka 

 Uczeń zdolny jest obdarzony zdolnościami intelektualnymi, dzięki którym 

zdobywa osiągnięcia zdeterminowane tymi zdolnościami. 

 Uczeń uzdolniony uzyskuje bardzo dobre rezultaty w określonej sferze 

działalności, wysokie wyniki w konkretnych dziedzinach aktywności i 

wysokiej jakości wytwory. 

 Uczeń utalentowany posiada talent, który należy umiejscowić ponad 

uzdolnieniami (geniusz - efekty pracy, np. w postaci dzieła, są pionierskie i 

wchodzą do dorobku danej dziedziny). 

 Uczeń skuteczny trafnie rozpoznaje i dopasowuje się do nauczycielskiej 

etykiety prymusa, skutecznie wywiązuje się z roli ucznia i osiąga oczekiwane 

rezultaty. 

 FIAT UNO, BMW I FERRARI, Film Buntownik z wyboru - scena ze wzorem 

 

 



Cechy uczniów zdolnych (Barbara Clark) 

Charakterystyka kognitywna (myślenia kognitywnego): 

 zatrzymywanie dużych ilości informacji, 

 zaawansowane zdolności rozumowania, 

 różnorodne zainteresowania i duża ciekawość, 

 wysoki poziom rozwoju językowego i zdolności werbalnych, 

 niezwykła zdolność przetwarzania informacji, 

 elastyczne procesy myślenia,  

 przyspieszone tempo procesów myślenia, 

 kompleksowa synteza pomysłów,  

 zdolność dostrzegania wyjątkowych związków, 

 zdolność generowania oryginalnych pomysłów i rozwiązań,  

 zdolność integrowania pomysłów i dyscyplin, 

 wczesna zdolność stosowania i formułowania ram koncepcyjnych, 

 podejście oceniające w stosunku do siebie i innych, 

 wyjątkowa intensywność,  

 wytrwałość i ukierunkowanie na cel. 
 

 

 

 



Cechy uczniów zdolnych (Barbara Clark) 

Charakterystyka afektywna (uczuciowa): 

 wysoka akumulacja informacji o emocjach, 

 wyjątkowa wrażliwość na uczucia innych, 

 cięty dowcip, 

 podwyższona samoświadomość, poczucie bycia innym,  

 idealizm i poczucie sprawiedliwości,  

 samokontrola, 

 wyjątkowa głębia i intensywność emocjonalna,  

 wysokie oczekiwania w stosunku do siebie i innych,  

 perfekcjonizm, 

 silna potrzeba zgodności pomiędzy wartościami, działaniami,  

 wysoki poziom osądu molarnego. 

 

 

 

 



Cechy uczniów zdolnych (Barbara Clark) 

Charakterystyka fizyczna (doznań): 

 podwyższona świadomość sensoryczna, 

 wyjątkowa rozbieżność pomiędzy rozwojem fizycznym i intelektualnym. 

Charakterystyka intuicyjna: 

 wczesne zaangażowanie i zainteresowanie wiedzą intuicyjną,  

 otwartość na doświadczenia intuicyjne, 

 zdolność przewidywania, 

 zainteresowanie przyszłością. 

Charakterystyka społeczna: 

 silna motywacja wynikająca  z potrzeby samorealizacji, 

 wysoko rozwinięta zdolności konceptualizacji i rozwiązywania problemów 
społecznych,  

 przywództwo,  

 zaangażowanie z meta-potrzeby społeczeństwa (tj. sprawiedliwość, 
prawdę i piękno). 

 

 

 

 



Identyfikacja uczniów zdolnych  

i utalentowanych 

 nominacja przyznana przez nauczycieli,  

 nominacja przyznana przez rodziców, 

 nominacja przyznana przez grupę rówieśniczą, 

 nominacja przyznana przez eksperta z danej dziedziny, 

 autonominacja, 

 testy (osiągnięć i zdolności), 

 informacja o osiągnięciach i ocenach, 

 informacja o produkcie, 

 informacja o portfolio, 

 wskazanie wysokiego potencjału. 

 

 

 

 

 

 

 



Identyfikacja zdolności uczniów 

Specjalistyczne testy: 

Pomiar inteligencji: 

 Bateria Testów APIS – PR 240 osiem testów werbalnych i niewerbalnych) - 

A. Matczak, A. Jaworska, , A. Ciechanowicz, J. Stańczak, E. Zalewska, 

 Kwestionariusz Twórczego Zachowania – KAHN S. Popka 

 Skala Postaw Twórczych vs Odtwórczych (SPTO) A. Mirskiego 

Nauczycielskie testy: 

 Kwestionariusz: Rozpoznawanie zdolności logiczno- matematycznych i 

językowych (na podstawie H. Gardnera), 

 Kwestionariusz: Rozpoznawanie zdolności  twórczych i wizualno-

przestrzennych (na podstawie H. Gardnera), 

 Karta identyfikacji zdolności twórczych : na podstawie Karla Rogersa, 

 Badanie stylów uczenia się:  model sensoryczny, prawo-lewopółkulowy, 

model Honey’a i Mumforda, klasyfikacja Blooma 



Uczeń zdolny 

 100 definicji zdolności – Ernst Hany 

Popularne ujęcia  zdolności; 

 są synonimem sprawności, biegłości i szybkości 
rezultatu, wyniku (B. Hornowski, H. J. Eysenck, Cz.Nosal) 

 wyższa jakość, głębokość i rozległość analizy, syntezy, 
procesu rozumowania (W. Szewczuk, Z. Pietrasiński, J. 

Strelau) 

 uzdolnienia to potencjał jednostki do uzyskania 
wysokich wyników lub wybitnych osiągnięć w jednej 
lub kilku dziedzinach (F. Mönks)  

 

 

 



Rozumienie pojęcia zdolności 

Różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji 

i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie osiągają w 

porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe rezultaty 

w uczeniu się i działaniu – Z. Pietrasiński 

Dzieci, które przejawiają możliwości zaawansowanych dokonań w 

dziedzinie umysłowej, twórczej, artystycznej, w zakresie zdolności 

przywódczych czy w poszczególnych przedmiotach nauczania i 

które w celu pełnego rozwinięcia tych możliwości wymagają usług 

lub zajęć niedostarczanych przez standardową szkołę -  S. Marland 

 



Trójpierścieniowy Model Zdolności  

J. Renzulliego 



Indywidualizacja nauczania może dotyczyć: 

 indywidualizacji celów, 

 różnicowania treści, 

 indywidualizacji tempa nauczania, 

 indywidualnych preferencji w zakresie 

stosowania strategii uczenia się, 

 doboru metod, środków i form. 

 

 

 

 



Zdolności i cechy osobowości ucznia tworzą zespół zdolności do 

przejawiania określonych osiągnięć, który wywołuje postawę 

ukierunkowanego dążenia 

zespół ten + intelektualne zdolności  

=  

jakość uczenia się  
 

ukierunkowane dążenie + cechy osobowości  

=  

ilościowy wymiar uczenia się (wysiłek i wytrwałość) 
L. Corno, R. E. Snow 

 



Planowanie pracy z uczniem zdolnym 

 Istotne jest zwiększenie zakresu umiejętności 

poprzez podwyższanie stopnia trudności zadań, 

a nie poszerzanie tematyki 

 Waga znaczenia kształcenia 

interdyscyplinarnego 

 Dwupoziomowe wymagania (podstawowe  

   i ponadpodstawowe) w pracy na lekcjach 

   i w pracach domowych 



Zadawanie pytań zgodnie z taksonomią 

 Beniamina Blooma 

 Poziom 1 – wiedza -  Przypomnij sobie! 

 Poziom 2 – pogłębiona wiedza – 
wnioskowanie  – Zrozum! Wyciągnij wnioski! 

 Poziom 3 – zastosowanie  – Zastosuj! 

 Poziom 4 – analiza – Podziel! 

 Poziom 5 – synteza -  Zbierz razem! 

 Poziom 6 – ewaluacja – Oceń! 

 

 



Stosowane metody pracy z uczniem zdolnym 

 wypowiedzi ustne,  

 analiza spontanicznych spostrzeżeń, 
pomysłów, sposobów 
proponowanych rozwiązań,  

 dyskusja, 

 burza mózgów,  

 inscenizacje,  

 testy i sprawdziany, rozwiązywanie 
zadań, 

  gry dydaktyczne,  

 kwerendy,  

 lektura wskazanych/wybranych 
tytułów,  

 analiza i interpretacja tekstów, 

 prace pisemne (twórcze pisanie), 

 samodzielne przygotowywanie 
zagadnień na podstawie 
wskazówek nauczyciela. 

 
 

 samodzielne rozwiązywanie 

problemów, 

 zajęcia laboratoryjne, 

 doświadczenia i eksperymenty, 

 prezentacje, prelekcje, wypowiedzi 

publiczne, 

 zajęcia terenowe, 

 wycieczki edukacyjne, 

 wykorzystanie w szkole pomocy 

dydaktycznych do stworzenia 

prezentacji lub eksperymentu, 

 udział w seminariach i wykładach 

poza murami szkoły, 

 narzędzia ICT, 

 e-learning jako forma uczenia się,  

 projekt edukacyjny.   

 

 

 

 



Przyspieszanie nauki: 

 wcześniejsze podejmowanie nauki w szkole, 

 przeniesienie do klasy programowo wyższej,  

 przyspieszenie dotyczące przedmiotu,  

 skondensowanie programu nauczania, 

 uczenie się we własnym tempie, 

 kursy na poziomie szkoły wyższej dla uczniów 
szkoły ponadgimnazjalnej, 

 wcześniejszy wstęp do wyższej szkoły. 

Rola mentora/tutora/coacha 

 

 

 



Wzbogacanie nauki – 

cele programów dla uczniów uzdolnionych: 

 przewidywanie stopnia samopoznania uczniów 
uzdolnionych w określonym  wieku w aspekcie 
intelektualnym, emocjonalnym i społecznym 

 zaspokojenie potrzeby zdobywania informacji – zdolni 
chcą być dobrze poinformowani, cechuje ich samodzielność 
w „wypróbowaniu” wiedzy, działalność twórcza, pociąg do 
nowości, 

 adaptacja komunikacyjna – kształtowanie umiejętności 
werbalnego współdziałania (prace twórcze dyskusje, 
prezentacje, opracowania….). 

 pomoc uczniom w samorealizacji – twórcze ukierunkowanie, 
nie wyjaśnianie tez teoretycznych, ale wyrażanie uczuć, 
emocji, postaw…. 

 



Programy dla uczniów uzdolnionych powinny: 

 umożliwić pogłębioną naukę tematów wybieranych przez uczniów, 

 zabezpieczać samodzielność w nauczaniu, tj. nauczanie kierowane przez 
samego ucznia, 

 rozwijać metody i nawyki pracy badawczej, 

 rozwijać myślenie kreatywne, krytyczne i abstrakcyjno – logiczne, 

 zachęcać i stymulować wysuwanie nowych idei, podważających stereotypy i 
powszechne poglądy, 

 sprzyjać rozwojowi samopoznania, świadomości oryginalnych zdolności 
własnych, a także indywidualnych cech innych ludzi, 

 uczyć oceniania wyników własnej pracy, wykorzystując różnorodne kryteria. 

Wzbogacanie pionowe – uzupełnianie zakończonego procesu uczenia się 
aktywnością na wyższym poziomie. 

Wzbogacanie poziome – dostarczanie większej liczby kształcących 
doświadczeń  na tym samym poziomie trudności. 

 

 



Grupowanie 

Uczniowie zdolni uczą się lepiej w środowiskach bez 
wyraźnej struktury i odnoszą największe korzyści z 
pośrednich metod nauczania. 

Grupowanie  to stwarzanie interakcji z innymi uczniami 
zdolnymi w środowiskach edukacyjnych zaprojektowanej w 
taki sposób, by sprostać potrzebom uczniów zdolnych. 
Często wynika z potrzeby przyspieszenia treści nauczania, 
np. grupy przedmiotowe, które powinny być oparte na 
zainteresowaniach uczniów.  

Ukierunkowywanie implikuje przydział do specjalnego 
toku czy programu zajęć z innymi uczniami o podobnych 
zdolnościach, np. szkoły artystyczne. 

 

 

 



Aspekt prawny kształcenia ucznia zdolnego: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, DzU, 2004, nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu 

udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji i indywidualnego 

programu lub toku nauki, DzU, 2002, nr 3, poz. 28;  

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu i toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia 

ogólnego, DzU, 2010, nr 61, poz. 381. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach, DzU, 2010,. nr 228, poz. 1487. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady 

Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, DzU 2005, nr 106, poz. 890. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, DzU,2002, nr 13, poz. 125, z późn. 

zm. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków 

tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, DzU, 

2002, nr 126, poz. 1078.  



Wspieranie aktywności własnej uczniów zdolnych 

rozwiązywanie 
problemów 

dywergencyjnych 

prowokowanie 
nietypowych 

sytuacji i 
zdarzeń 

niekonwencjonalne  

metody, sposoby i 
formy pracy 

uczenie się 
poprzez dobre 

wzorce 

konstruktywna 
krytyka 



Etapy pracy badawczej ucznia: 

PYTANIA BADAWCZE 

sformułowanie problemu badawczego 

EKSPLIKACJA 

doprecyzowanie problemu badawczego 

wybór i uzasadnienie hipotez 

 

HIPOTEZY 

wysunięcie hipotezy 

 

OPERACJONALIZACJA 

wyrażenie pojęć i terminów w języku czynności 

ustalenie sposobu badań: gdzie ? jak? skąd? co dalej? 

 

NARZĘDZIA BADAWCZE 

Wybór narzędzi badawczych 

pilotaż 



Etapy pracy badawczej ucznia: 

WYBÓR PRÓBY BADAWCZEJ 

Określenie liczebności sposobu doboru 

REALIZACJA BADAŃ  

gromadzenie materiału empirycznego 

WERYFIKACJA 

prowadzona w trakcie badań 

końcowa 

ANALIZA 

opracowanie bazy danych 

konfrontacja pytań z danymi 

SPRAWDZANIE HIPOTEZ 

ustalanie rozwiązania 

formułowanie wniosków 

 

SPRAWDZANIE HIPOTEZ 

intuicyjne 

statystyczne 



Metody konstruktywistyczne oparte na indywidualnej 

konstrukcji wiedzy, a nie na lustrzanym odbiciu: 

przetwarzanie 
informacji 

kategoryzowanie 

porównywanie 

 i wyszukiwanie 
prawidłowości 

transformacja uogólnianie 
wytwarzanie 

wiedzy 



Idee konstruktywistyczne Seymoura Paperta 

• Uczenie się przez tworzenie 

• Wykorzystywanie nowoczesnych technologii 

• Czerpanie przyjemności z nauki 

• Uczenie się uczenia 

• Umiejętne gospodarowanie własnym czasem 

• Uwolnienie się od strachu przed błędami 

• Uczenie się przez całe życie 

• Wykorzystanie technologii cyfrowych 

 



Metody konstruktywistyczne oparte na indywidualnej 

konstrukcji wiedzy, a nie na lustrzanym odbiciu: 

Metoda WebQuest 

Metoda puzzli eksperckich 

Metoda stacji zadaniowych 

 Synektyka  - łączenie razem na pozór 

niepowiązanych ze sobą elementów, co z kolei 

motywuje umysł do poszukiwania nowych idei i 

rozwiązań w wybranym przez nas problemie 

 



Działania wspierające aktywność uczniów 

 – doświadczenia krystalizujące Rodzaj aktywności Działanie 

emocjonalna • przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad i turniejów 

• wykorzystywanie różnych narzędzi do samooceny 

osobowościowa • umożliwienie uczniowi zaprezentowania publicznie swojej 

pracy badawczej (lub projektowej) 

• praktyczne wykorzystanie efektów pracy twórczej ucznia 

• umożliwienie przygotowywania przez ucznia fragmentów 

lekcji 

• umożliwienie uczniowi udziału w sesjach, seminariach, 

warsztatach prowadzonych przez szkoły wyższe 

• przeprowadzenie diagnozy (w porozumieniu z poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna) określającej styl uczenia się  

ucznia, rodzaj zdolności oraz przygotowywanie ćwiczeń i 

zadań z uwzględnieniem  wyników diagnozy 

• zapoznanie ucznia z technikami planowania i 

monitorowania własnego rozwoju 

społeczna • powierzenie uczniowie roli eksperta (np. w czasie pracy 

metoda puzzli, eksperckich lub asystenta nauczyciela 

• umożliwienie uczniowi udziału w pracach  charytatywnych, 

wolontariacie 



Rozwiązania organizacyjne wspierające rozwój 

uczniów zdolnych 

 Formularz diagnozy wstępnej 

 Indywidualny program lub tok nauki; przykład 

formularza o udzielnie zezwolenia na indywidulany 

program nauki, przykład formularza wniosku o 

udzielnie zezwolenia na indywidualny tok nauki 

 Zasady realizacji indywidualnego programu i toku 

nauki 

 Plan indywidualnego rozwoju  



Cechy mistrzów: 

• godny naśladowania mistrz 

• inspiruje i pobudza do rozwoju 

• jest wybierany przez ucznia 

• jest opiekunem i wychowawcą  

 

Mentor 

• wykorzystuje potencjał i samodzielność ucznia 

• dyskutuje z uczniem o jego sposobach pracy i 
efektach , jakie przynoszą 

• nie ma tak ścisłych relacji  z uczniem jak mentor 
 

Tutor 

• udziela pomocy uczniowi, wzmacniając i 
udoskonalając jego działania 

•  zadaje pytania będące bodźcami do decyzji i 
przemyśleń ucznia 

Coach 



KOMPETENCJE NAUCZYCIELA W KONTAKCIE Z 

UCZNIEM ZDOLNYM  

(J. Renzulli i W. Limont) 



Polecana oferta 

 Sieć współpracy samokształcenia E- Polonista 

 XIII Tydzień Kultury Języka (Gdy pasja w duszy 

gra) 

 Metodyka pracy z uczniem zdolnym 

 Program pracy z uczniem zdolnym jako 

innowacyjne rozwiązanie dydaktyczne 

 

 http://www.scdn.pl 

 


