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„Nie mamy przecież pojęcia jak będzie wyglądał świat i rynek pracy w 
                             2050 roku i tak naprawdę nie wiemy, jakich konkretnych umiejętności 

                                                      będą potrzebowali ludzie. Czego zatem powinniśmy uczyć?” 
                                                                                            Yuval Noah Harrari 

                                       
 

 
                       

Koncepcja pracy z uczniem zdolnym 
 
Niniejsza koncepcja została opracowana na potrzeby projektu pilotażowego 
pt. „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych” będący zadaniem 
publicznym współfinansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki 
realizowanego w 2022r. Koncepcja podzielona jest na dwie części z czego pierwsza 
dotyczy nauczycieli, a druga uczniów szkół średnich. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
  
 
 
                                                                            Opracowanie: Lucyna Momot 
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1. Kilka słów o edukacji formalnej w 2022 r. 
 
Jednym z bardziej nurtujących pytań stojących przed współczesną edukacją jest 
dostosowania obecnych metod nauczania do  szybko zmieniającego się świata  
w którym na co dzień zalewają nas olbrzymie ilości informacji. Pojawia się coraz 
więcej danych, o wiele więcej niż człowiek jest w stanie przetworzyć na bieżąco,  
a w tym samym czasie  w szkole obserwuje się rosnącą liczbę uczniów z problemami  
emocjonalnymi oraz ze spektrum autyzmu czy Aspergera. 
 

Wielu ekspertów zajmujący się pedagogiką twierdzi, że szkoły powinny przestawić się 
na uczenie „czterech K” czyli krytycznego myślenia, komunikacji, kooperacji  
i kreatywności. W szerszym kontekście szkoły powinny kłaść mniejszy nacisk na 
umiejętności techniczne, a silniej akcentować uniwersalne umiejętności życiowe. 
Najważniejsza może być zdolność radzenia sobie ze zmianą, uczenia się nowych rzeczy 
i zachowywania równowagi psychicznej. 

                                                              „21 lekcji na XXI wiek” Yuval Noah Harrari                                                         

We współczesnej polskiej szkole wiedza przekazywana jest głównie jako porcje 
informacji czy gotowe zestawy ustalonych z góry umiejętności takich jak 
rozpoznawanie różnych substancji chemicznych czy rozwiązywanie równań 
matematycznych. Niestety bardzo rzadko rozpoznawanie substancji chemicznych 
odbywa się drogą eksperymentu, zazwyczaj jest to po prostu prezentacja. Nauczyciele 
sypią danymi, a uczniom mówi się, że powinni myśleć samodzielnie.     
 
Metoda projektu jest wciąż nowa i stosowana od czasu do czasu i to czy jest używana 
czy nie, zależy głównie od nauczyciela któremu się chce lub nie chce pracować w ten 
sposób. Nie ma odgórnych zaleceń dotyczących konkretnie sprecyzowanego czasu 
który ma być poświęcony na projekt. Zdarzają się szkoły, które realizują programy 
Erasmus, ale wciąż nie jest to normą i na co dzień przeważa tradycyjne nauczanie  
i przekazywanie wiedzy w formie gotowych informacji.      
 
Zamiast większej ilości informacji, uczniom potrzebna jest zdolność ich rozumienia. 
Szkoła powinna już robić sporo miejsca na naukę wspomaganą przez internet, który 
jest nieodłączną częścią życia cyfrowych tubylców, czyli uczniów którzy korzystają  
z internetu od wczesnego dzieciństwa. Natomiast szkoła głównie zabrania uczniom 
korzystania z telefonów podczas zajęć, zamiast zrobić z nich sensowny użytek. Dzieje 
się tak, ponieważ cyfrowi tubylcy uczeni są przez cyfrowych imigrantów. Jest to 
różnica pokoleń w sferze edukacji - jedni nie mogą zrozumieć drugich. A przecież  
w niedalekiej przyszłości ludzie być może będą uważali cyberprzestrzeń za bardziej 
atrakcyjną do nauki, gdzie do ogromnej bazy danych można trafić jednym 
kliknięciem. I nie potrzeba do tego wielkich zdolności, bo właściwie każdy może to 
zrobić. 
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Jednak szkoła nadal jest miejscem, w którym stosuje się oceny i to właśnie one 
przekładają się na wstępną informację dotyczącą tego czy możemy mieć do czynienia 
z uczniem zdolnym czy nie. Jeśli już udało się dostrzec uczniów zdolnych w szkole, 
czyli takich którzy posiadają ogólne zdolności umysłowe, specyficzne umiejętności  
w głównych przedmiotach szkolnych oraz zdolności psychomotoryczne, często 
osiągają wysokie wyniki w szkole, są laureatami konkursów wojewódzkich  
i olimpiad ogólnopolskich. Jest to łatwiejsza część charakterystyki. Widoczna  
i rozpoznawalna poprzez wynik z konkursu lub wysoką ocenę. Natomiast uczniem  
o wybitnych zdolnościach może równie dobrze być osoba nie wykazująca inicjatywy 
czy chęci do udziału w konkursach i olimpiadach. Wtedy często nie wiemy, jaki tak 
naprawdę talent ma dany uczeń, gdyż ludzie różnią się od siebie i osiągają 
niejednakowe rezultaty swojej pracy. Tak więc ustalenie czy uczeń jest uzdolniony to 
zadanie twórcze i wymagające, a mnogość definicji jest przyczyną wątpliwości co tak 
naprawdę oznacza określenie „uczeń zdolny”. 
 
Każdy z nas potrzebuje mentora i z pewnością potrzebuje go również utalentowana 
jednostka. To mentor stwarza przestrzeń, w której pobudza aktywność własną 
jednostki uruchamiającą proces uczenia się. Mentor organizuje sytuacje wyzwalające 
i ukierunkowujące nowe doświadczenia, dające poczucie podmiotowości, 
decyzyjności.  Podejście humanistyczne zakładające, że w każdym drzemią ukryte 
talenty, pozwala na tworzenie egalitarnych systemów wsparcia dla młodzieży. 
Zdolności mogą wiązać się ze sprawnością w działaniu albo tylko ze sprawnością 
intelektualną, która często musi zostać dopiero odkryta. Poziomy osiągnięć, sukcesy  
i porażki zależą od cech osobowościowych, które mogą zmieniać się u młodego 
człowieka w miarę dojrzewania intelektualnego. Jednym z głównych zadań mentora 
– tutora jest rozpoznać nie tylko plastyczność umysłu, ale też osobowość 
podopiecznego. Dopiero taki kompleksowy ogląd pozwoli na dobór sposobów, metod 
i technik pracy wyzwalających ukryte zasoby myślowe i twórcze. Wykorzystanie 
synergii grupy, formułowanie kontrowersyjnych hipotez, tworzenie zaskakujących 
sytuacji, odrzucanie utartych prawd, zwalcza szkolną rutynę, uruchamia kreatywność, 
podświadome myślenie i otwartość na nowe wyzwania. 
   
Propozycja szkolenia dla nauczycieli. 5h 
 
Czym są zdolności? Jak je rozumieć, nazywać i dostrzegać? 
- Uczeń zdolny, czyli jaki? (studia przypadków) 
- Trójpierścieniowy Model Zdolności Josepha Renzulliego– sposób na rozwój 

potencjału ucznia. 
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- Jak uruchomić ciekawość poznawczą i sprawić, aby wiedza, umiejętności, 
twórczość, energia stały się żywiołami uczniów? 

- Jak wspierać tych, którzy mogą i chcą zmieniać świat? Tajemnica relacji Mistrza 
z uczniem. 

- Koncepcja 3R (rozgardiasz, różnorodność, rozróżnienie) w pracy ze zdolnymi. 
 
Propozycja zajęć dla uczniów uzdolnionych. 
 
Uczniowie zdolni to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które należy 
rozpoznać i zaspokoić. Celem pomocy jest wspieranie ucznia zdolnego, jego 
potencjału poprzez stworzenie w szkole takich warunków, aby uczeń mógł jak 
najbardziej poznać otaczający świat i przede wszystkim poznać samego siebie. 
Proponowane zajęcia wybiegają poza tradycyjną formę oraz podstawę programową, 
natomiast są związane z blokami przedmiotów humanistycznych i ścisłych. 
Zaplanowano również zajęcia wspierające ucznia od strony poznania samego siebie,  
a szczególnie swoich uzdolnień i mocnych stron. 
  
BLOK ZAJĘĆ – NAUKI HUMANISTYCZNE 
 
1. Kultura i sztuka. 
Świat kultury i sztuki jest światem, który nie ma barier, ani granic i gotowy jest na 
przyjęcie wszystkich najodważniejszych idei. Artystyczna płaszczyzna ma wiele do 
zaoferowania i młodzi ludzie powinni mieć przestrzeń i mentora z którym będą mogli 
porozmawiać o współczesnej kulturze i sztuce i zastanowić nad następującymi 
kwestiami:   
- Logo jako współczesna sztuka. 
- Co mówią do nas flagi różnych krajów? 
- Historia najsłynniejszych fotografii z całego świata. 
- Miejska dżungla i graffiti w przestrzeni miast. 
Czas: 2h 
 
2. Pamięć i mnemotechniki. 
Mnemotechnika to sztuka wspierania pamięci. Nie chodzi o to, by przyswoić wiedzę 
na krótko (na przykład do czasu klasówki), ale by ją zapamiętać trwale i w dowolnym 
momencie móc z niej korzystać. Aby to osiągnąć, należy zaktywizować obie półkule 
mózgu: lewą odpowiedzialną za rozumienie słów i logiczne myślenie (to jej 
używamy, gdy czytamy tekst z podręcznika) oraz prawą, której domeną są 
kreatywność i wyobraźnia (ta półkula często bywa przez nas zaniedbywana). Techniki 
mnemotechniczne skłaniają do pracy obie części naszego mózgu, dzięki czemu 
zapamiętujemy skutecznie, to znaczy na zawsze. 
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- kurs praktyczny część 1 
- kurs praktyczny, część 2 
Czas 2h 
 
3. Porozmawiajmy o sukcesie 
Zajęcia poświęcone psychologicznym aspektom osiągania sukcesu. Szczegółowej 
analizie poddane będą następujące tematy: 
- Spokój ducha. 
- Zdrowie i energia witalna. 
- Stosunki międzyludzkie. 
- Finansowa wolność. 
- Cele. 
- Samorealizacja. 
Czas 2h 
 
4. Języki obce 
Kilkugodzinny blok zajęć zaczynający się od samodzielnej diagnozy językowej  
w oparciu o: 
- Test predyspozycji językowych (Test sprawdzający zdolność uczenia się języka 

obcego i intuicję językową)  
a następnie wysłuchanie światowej klasy mówców We the People – słynne 
przemówienia w języku angielskim. 
Czas: 1h 
 
5. Współczesne metody komunikacji. 
Omówienie metod komunikacji zrodzonych w internecie. Rysunkowy charakter 
komunikacji, zwięzłość formy, ogromna doza ironii – oto cechy, które charakteryzują 
współczesne sposoby komentowania rzeczywistości. Podczas zajęć uczniowie będą 
zgłębiali następujące tematy: 
- Język w popularnych mediach. 
- Memy sposobem komunikacji. 
- Języki emotikon. 
- Analiza językowa na przykładzie współczesnych twórców. 
Czas: 1h 
 
 
BLOK ZAJĘĆ-NAUKI ŚCISŁE 
 
Nauki ścisłe – zajęcia w języku angielskim.   
1. Zajęcia poświęcone tegorocznej Nagrodzie Nobla w dziedzinie fizyki.   
2. Zajęcia poświęcone tegorocznej Nagrodzie Nobla w dziedzinie ekonomii. 
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Fizyka 
Badania dotyczące mechaniki  kwantowej prowadzone przez Alaina Aspecta, Johna 
F. Clausera i Antona Zeilingera zaowocowały Nagrodą Nobla w 2022r. Badacze 
pokazali, że można badać i kontrolować cząstki w tzw. splątanych stanach 
kwantowych, gdy stan jednej z tych cząstek determinuje stan drugiej, nawet jeśli 
znajdują się tak daleko od siebie, że nie zdąży się między nimi przenieść żadna 
informacja.   
To jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk, które fizycy potrafią badać i w coraz 
większym stopniu wykorzystywać. Konsekwencje tych prac będą potężne. To co 
widzimy to dopiero początek. Jak podkreśliła podczas ogłaszania laureatów członkini 
Komitetu Noblowskiego Eva Olsson, mechanika kwantowa to żywa i szybko 
rozwijająca się dziedziną. "Ma szerokie potencjalne zastosowanie w bezpiecznym 
przesyłaniu informacji, rozwoju komputerów kwantowych i nowoczesnych 
czujników". 
Aspect, Clauser i Zeilinger byli typowani do Nagrody Nobla z fizyki od około dekady. 
Konspekt zajęć – załącznik nr 1. 
Czas 2h 
 
Ekonomia 
Kryzysy finansowe to tematyka prac tegorocznych laureatów Nagrody Nobla. 
Nobliści z ekonomii w 2022 r. to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond i Philip H. 
Dybvig za "badania nad bankami i kryzysami finansowymi". Wybór tegorocznych 
laureatów koresponduje z ryzykami dla gospodarki światowej w najbliższych 
kwartałach.  
Ich prace są fundamentalne i mają olbrzymie znaczenie praktyczne. Szczególnie 
może nawet teraz, gdy polityka zacieśniania i umacniający się dolar mogą wywołać 
kolejne kryzysy jak skomentował tegoroczny wybór na Twitterze Paul Krugman, 
laureat ekonomicznej Nagrody Nobla z 2008 r. 
Najbardziej znany z tegorocznych laureatów to Ben Bernanke, który w latach 2006-
14 były szefem Fedu i zarządzał amerykańskim bankiem centralnym w trakcie 
kryzysu finansowego w latach 2007-09, a w 2009 r. został człowiekiem roku 
tygodnika "Time". 
Konspekt zajęć – załącznik nr 2. 
Czas 2h 
 
Podsumowanie zajęć z bloku ścisłego 
Sesja nastąpi 9 grudnia 2022 przy bezpośrednim, interaktywnym udziale w Nobel 
Week Dialogue, konferencji poprzedzającej rozdanie Nagród Nobla, które zawsze 
odbywa się 10 grudnia w Sztokholmie. Tematem tegorocznej sesji jest „Przyszłość 
życia” 
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Dostęp do konferencji będzie możliwy poprzez zarezerwowany bilet z linkiem do 
konferencji udostępniony przez  Centrum Nauczania Języka Angielskiego Lingua. 
Link będzie udostępniony zainteresowanym uczestnikom. 
 
Bezpośredni dostęp możliwy również tutaj: 
 
https://www.nobelprize.org/events/nobel-week-dialogue/stockholm-2022/ 
 
Możliwość dołączenia do dyskusji poprzez hashtag #nobelprizedialogue 
Czas 4h 
 
 
 TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
- Umiejętność zawierania znajomości. 
- Inicjowanie rozmowy, zadawanie pytań. 
- Reagowanie na krytykę. 
- Wyrażanie krytyki. 
- Emocje, uczucia, potrzeby. 
Czas 10h 
 
 
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 
 
1. Indywidulane spotkania z psychologiem  
Wsparcie będzie miało na celu pomoc w przezwyciężeniu uczniom trudności 
psychospołecznych (m.in. lęk, stres, trudności z akceptacją wśród uczestników). 
Czas trwania 1h/uczeń  
 
2. Grupowe spotkania z psychologiem 
Grupowe zajęcia z psychologiem  będą miały na celu poprawę funkcjonowania 
emocjonalnego i społecznego, niwelowanie zachowań społecznie niepożądanych, 
pokazywanie sposobów radzenia sobie w kontaktach z rówieśnikami oraz 
wypracowanie tolerancji na błędy i niepowodzenia, doskonalenie umiejętności 
społecznych przez modelowanie zachowań tj. m.in. pomoc w uwalnianiu się od 
zachowań niepożądanych, nauka umiejętności przebywania w grupie, wykształcenie 
motywacji do komunikowania się, wzbudzanie zainteresowania otoczeniem, poprawa 
umiejętności spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napływających 
z otoczenia, budowanie poczucia własnej wartości, pozytywne wzmacnianie 
osiągnięć 

https://www.nobelprize.org/events/nobel-week-dialogue/stockholm-2022/
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nauka aktywnej komunikacji jako sposób na wyrażanie emocji, nauka i modelowanie 
zachowań pożądanych, ćwiczenia rozwijające sferę emocjonalno- uczuciową, 
uczenie przestrzegania zasad i norm obowiązujących w sytuacjach grupowo-
społecznych, wypracowanie tolerancji na błędy i niepowodzenia, uczenie zdolności 
przewidywania konsekwencji różnych zachowań 
Czas trwania 5h 
 
WSPARCIE DORADCY ZAWODOWEGO 
 
1.Indywidulane wsparcie z doradcą zawodowym  
Pomoc w uświadomieniu uczniom ich predyspozycji zawodowych oraz zajęć 
zgodnych z ich umiejętnościami i zdolnościami. Doradca zawodowy pomoże 
wskazać kierunek rozwoju zainteresowań oraz wskazać możliwości dostosowania się 
do wymagań rynkowych i oczekiwań społecznych. 
Czas trwania 1h/UP 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studium przypadku ucznia zdolnego. 
 
W 2019 Patrycja była uczennicą 6 klasy szkoły podstawowej. Osiągała wysokie 
wyniki w nauce i miała wzorowe zachowanie. Miała szerokie zainteresowania, pisała 
własnego bloga na temat przeżyć dnia codziennego i otaczającego ją świata. 
Właściwie to była dobra niemal we wszystkich przedmiotach i w żadnym nie wybijała 
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się ponad oceny bardzo dobre. W pewnym momencie zainteresował się nią nauczyciel 
języka angielskiego i zachęcił do udziału w konkursach językowych.  Patrycja miała 
łatwość uczenia się języka angielskiego, tym bardziej że mieszkała kilka lat w Irlandii 
ze swoimi rodzicami. Nauczyciel zaproponował Patrycji udział w konkursie 
wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty w Krakowie. Jest to konkurs 
organizowany każdego roku i składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego  
i wojewódzkiego. Laureat takiego konkursu jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty 
z przedmiotu  z którego został laureatem i jest przyjmowany do każdego typu szkół 
średnich na terenie całej Polski. 
 
Patrycja podchodziła do konkursu trzy kolejne lata. W pierwszym roku utknęła na 
etapie szkolnym, w drugim roku została finalistką, a w trzecim roku zdobyła 
upragniony laur. 
 
Paradoksalnie Patrycja powinna przejść ten konkurs w pierwszym roku próby, gdyż 
wtedy jeszcze na świeżo miała kontakt z językiem. Tak się jednak nie stało. 
 
Problemem były przynajmniej dwa aspekty, jeden to różnica kulturowa 
odzwierciedlająca się w sposobie testowania kandydatów, drugim problemem była 
niewystarczająca znajomość języka polskiego. Patrycja nie była w stanie 
przetłumaczyć zdań na język polski, ani z polskiego na angielski i tutaj traciła sporo 
punktów. 
 
Patrycja pracowała indywidualnie ze swoim nauczycielem od dwóch lat, ale ze strony 
pedagoga była to praca charytatywna i to właśnie nauczyciel zadbał o to, aby wsparcie 
dla zdolnych uczniów przebiegało formalnie i aby w końcu zauważono fakt, że dzieci 
zdolne też potrzebują wsparcia systemowego. Po rozmowie z rodzicami Patrycja 
udała się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu zdiagnozowania 
szczególnych potrzeb edukacyjnych. Otrzymała opinię poradni i dyrektor szkoły 
uruchomił nauczanie indywidualne dla uczennicy. 
 
Kulisy pracy wyglądały tak, że nauczyciel przynosił Patrycji książki z własnych 
zasobów. Szkoła nie dysponowała żadnymi pozycjami książkowymi do pracy nad 
konkursem, mimo tego, iż biblioteka szkolna jest wyposażona wyjątkowo dobrze. 
Rodzice Patrycji wykupili jej dostęp do platform internetowych gdzie mogła 
poszerzać wiedzę językową. Patrycja pracowała z dużym wysiłkiem i  na 
różnorodnych materiałach. Nauka w końcu przyniosła oczekiwany efekt. 
 
Nauczyciel Patrycji, mentor, stworzył swojej uczennicy przestrzeń, w której 
występowały sytuacje wyzwalające i pobudzające aktywność do nauki. Po jakimś 
czasie Patrycja pracowała właściwie samodzielnie, z niewielką kontrolą nauczyciela. 
To dało jej poczucie decyzyjności i Patrycja wysłała jedną ze swoich prac pisemnych 
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pt. The Impact of Coronavirus on my Daily Life do magazynu Stone Soup. Praca 
została opublikowana, co wyzwoliło kolejne pozytywne emocje u uczennicy,  
a emocje te przełożyły się na ogromną motywację do dalszej nauki. Kolejnym etapem 
była samodzielna decyzja Patrycji o podejściu do Egzaminu Cambridge, poziom 
Advanced (C1 według poziomów skali Europy, czyli swobodne posługiwanie się 
angielskim na studiach czy w pracy). Patrycji udało się również i to. 
 
Mimo wsparcia od nauczyciela i rodziców Patrycja zaczęła doświadczać izolacji 
rówieśniczej w momencie kiedy ogłoszono jej sukcesy. Zastanawiała się nawet nad 
zmianą szkoły, czyli problem musiał być dosyć bolesny. Nauczyciele nie do końca 
orientowali się w tej kwestii, Patrycja milczała na ten temat, ale że wytrwałość była 
jej silną cechą charakteru postanowiła zostać w tej samej szkole do jej ukończenia.  
 
Zdarza się, że uczniowie zdolni nie funkcjonują dobrze w grupach rówieśniczych. 
I analogicznie mimo początkowego wsparcia od grona pedagogicznego Patrycja 
zaczęła być też bardziej surowo rozliczana przez nauczycieli. Wymagano od niej 
więcej na innych przedmiotach. 
Prawie zmuszono ją do pisania egzaminu próbnego z angielskiego, z którego była 
zwolniona na mocy rozporządzenia, dopiero interwencja nauczyciela angielskiego 
zablokowała decyzję o pisaniu egzaminu. Nauczycielowi chodziło o to, żeby 
potraktować Patrycję szczególnie i wyjątkowo, bo na to zapracowała. I żeby odczuła, 
że to co osiągnęła  jest ważne. 
 

Nadszedł czas, aby poszerzyć nasze rozumienie talentów. Najważniejszym wkładem, 
jaki może wnieść oświata do rozwoju dziecka jest dopomożenie mu w znalezieniu 
dziedziny, która najbardziej odpowiada jego talentom, w której będzie kompetentnym 
fachowcem, w której praca będzie dawała mu zadowolenie. Zupełnie straciliśmy to z 
pola widzenia 

                                                                                       Howard Gardner 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kojarzeni są zwykle jako 
uczniowie, którzy mają problemy z nauką i niskie oceny. W szkole planuje się dla 
nich zajęcia wyrównawcze.  Dla uczniów zdolnych, którzy również mają swoje 
specjalne potrzeby edukacyjne nie planuje się specjalnych zajęć, rzadko wysyła się 
ich do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Oni zazwyczaj nie rzucają się  
w oczy, nie potrzebują wsparcia. Natomiast specjalne potrzeby edukacyjne odnoszą 
się zarówno do dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się, jak i uczniów 
zdolnych Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych pozwala na właściwy 
dobór metod, środków i oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych prowadzący do 
zaspokojenia potrzeb, a tym samym stworzenia optymalnych warunków rozwoju 
intelektualnego  
i osobowościowego 
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Przypadek Patrycji jednak pokazuje, że gdyby w pewnym momencie nie pojawił się 
mentor, wskazując jej  ścieżki do rozwoju, to ta droga trwałaby z pewnością dłużej,  
a może nawet nigdy by się nie wydarzyła. Jest takie powiedzenie „drzemiący talent”, 
a kwestia zauważenia go bywa przypadkiem czy po prostu dobrym zbiegiem 
okoliczności.                 
Uczeń zdolny pracuje w szybszym tempie, jest bardziej dociekliwy, często 
przeszkadza, jest rzadko wyróżniany i nagradzany, a niekiedy nawet karany za 
nietypowe przejawy swojej aktywności. Rozwój i kształcenie dzieci zdolnych 
wymaga działań różnorodnych, nieschematycznych, dostosowanych do 
indywidualnych predyspozycji ucznia. Indywidualny program lub tok nauki jest jedną 
z najszybszych dróg przygotowania ucznia szczególnie uzdolnionego do 
uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uczeń uzdolniony to ten, 
który szybciej opanowuje dany poziom umiejętności, uzyskuje szczególnie dobre 
wyniki w jakiejś działalności. Jest to także uczeń, który posiada umiejętności twórcze. 
 
Propozycja zajęć dla uczniów uzdolnionych jest częścią pilotażowego projektu, 
rozpoczynającego się w 2022 roku. Efekty projektu najprawdopodobniej nie będą 
widoczne i mierzalne od razu, ale z pewnością różnorodne treści będą bardzo cenne 
dla jego uczestników i wniosą wiele pozytywnych aspektów do współczesnej 
edukacji. 
 
Centrum Nauczania Języka Angielskiego LINGUA 
październik 2022 
 
Lista ciekawych propozycji książkowych.   
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