
Program Taki jak Mozart 
W stronę wspierania i rozwijania zdolności  
 
Adresat: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy różnych placówek oświatowych zainteresowani wspieraniem i rozwijaniem 
zdolności uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. 
Cel: wdrożenie systemu wspierającego i rozwijającego zdolności uczniów w województwie świętokrzyskim poprzez  
uruchomienie potencjału intelektualnego nauczycieli twórczych w wyniku wyposażenia ich w wiedzę i umiejętności,  
zmotywowanie ich do dokonania transferu swoich doświadczeń do pracy z uczniami oraz udzielenie im wsparcia w tym 
zakresie. 
 
 Opis zrealizowanego przedsięwzięcia: 
 
Moduły: Cechy twórczego 

nauczyciela/ 
ucznia: 

Cele modułu: Treści modułu – działania 
ukierunkowane na pracę z uczniem: 

Oczekiwany rezultat: 

I  Zeus 
8 godz 

Dodatnia samoocena 
Niezależność 
Odwaga 

Kształtowanie 
adekwatnej 
samooceny , 
niezależności i odwagi 
w sytuacjach 
życiowych 

1. Trening interpersonalny – wybrane 
zagadnienia z komunikacji społecznej 
(asertywność, radzenie sobie ze stresem). 
2. Diagnozowanie mocnych i słabych stron 
uczniów. 
3. Budowanie autorytetu opartego na 
własnej postawie i aprobowanych 
wartościach. 

Nauczyciel/uczeń mówi o sobie: 
Jestem asertywny. Stale pracuję nad 
adekwatną samooceną. 
Lubię eksperymentować. Nie obawiam 
się czegoś, co jest nieznane. 

II Odys 
8 godz. 

Wyobraźnia twórcza 
Oryginalność 
Innowacyjność 

Rozwijanie twórczej 
wyobraźni, 
oryginalności myślenia,
innowacyjnych 
rozwiązań w 
sytuacjach 
dydaktycznych i 
wychowawczych 

1. Metody i techniki twórczego nauczania, 
ze szczególnym uwzględnieniem myślenia 
dywergencyjnego ukierunkowanego na 
poszukiwanie rozwiązań. 
2. Strategie efektywnego nauczania – 
uczenia się. 
2. Aranżowanie 
sytuacji rozwijających myślenie krytyczne, 
pytajne, refleksyjne. 
3. Wykorzystywanie uzdolnień specjalnych 
uczniów w różnych sytuacjach 
dydaktycznych. 
4. Promowanie oryginalności i 
innowacyjności myślenia i działania 
uczniów. 

Nauczyciel /uczeń 
Mówi o sobie:  
Posiadam bogatą wyobraźnię. Często 
wymyślam coś oryginalnego. 
Poszukuję różnych rozwiązań. 
Posiadam swoje pasje i 
zainteresowania. 

III Ikar 
8 godz. 

Fascynacja zadaniem 
Wrażliwość na problemy 

Tworzenie klimatu 
sprzyjającego 
fascynacji zadaniem. 
Rozbudzanie 
wrażliwości na 
problemy. 

1. Skupianie uwagi uczniów na 
interesujących problemach współczesnego 
świata. 
2. Budowanie klimatu dydaktycznego, w 
którym dominuje pełne zaangażowanie i 
fascynacja zadaniem. 
3.  Sztuka strategicznego planowania. 
Wizja własnej kariery. 

Nauczyciel/uczeń mówi o sobie: 
Interesuje mnie wiele problemów. 
Są takie dziedziny, które mnie fascynują 
i ciekawią. 
Często odczuwam radość i zapał. 

IV Dedal 
8 godz. 

Otwarty umysł 
Elastyczność 

Rozwijanie 
elastyczności w 
myśleniu i działaniu. 
Kształtowanie 
otwartego umysłu 
poprzez poszerzanie 
horyzontów 
intelektualnych i 
emocjonalnych. 

1. Analizowanie funkcjonowania 
osobowości twórczych. 
2. Ćwiczenia w łamaniu schematów – 
myślenie „całym mózgiem”. 
3. Trenowanie cierpliwości, wysiłku w 
działaniu – znaczenie Oceniania 
Kształtującego. 
4. Metody motywujące uczniów do 
osiągania celu.  
5. Umysł sztywny i elastyczny. 
6.Trudności w pracy z uczniem zdolnym- 
poszukiwanie optymalnych sposobów. 
 
 

Nauczyciel/uczeń mówi o sobie: Posiadam 
otwarty, „tolerancyjny” umysł. 
Potrafię łamać schematy.   
Stać mnie na wysiłek w dążeniu do celu. 

 
Autor i koordynator programu: Lidia Pasich  

 
Autorzy koncepcji poszczególnych modułów i prowadzący zajęcia: Lidia Pasich, Krzysztof Łysak 
 


