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W ogólnych założeniach naszej szkoły praca z uczniem zdolnym ma na celu: wyszukiwanie
młodych talentów, indywidualizację procesu nauczania stymulującą rozwój ucznia, kształtowanie
u uczniów zdolnych myślenia twórczego i rozwijania oryginalności, podtrzymywanie
zainteresowań, wzmacnianie wiary w siebie oraz nauczanie umiejętności przezwyciężania
kryzysów, przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym szczeblu, z równoczesnym
promowaniem ich działań i osiągnięć w konkursach i zawodach różnego szczebla (promowanie
uczniów uzdolnionych w szkole i poza nią).
-zidentyfikowanie ucznia zdolnego przez nauczyciela, rozpoznanie rodzaju uzdolnień i
zainteresowań ucznia,
-indywidualizacja i opieka nad uczniem w czasie procesu dydaktycznego,
-wzbogacenie lekcji o środki dydaktyczne, które będą odpowiadać zainteresowaniom i
poziomowi rozwoju intelektualnego i/lub artystycznego ucznia,
-różnicowanie zadań i prac,
-nagradzanie i promowanie uczniów zdolnych w szkole i poza szkołą,
-stosowanie odpowiednich metod nauczania,
-stwarzanie uczniom zdolnym możliwości uczestnictwa w konkursach, warsztatach, plenerach,
turniejach i olimpiadach,
-informowanie uczniów zdolnych o możliwościach uzyskania stypendiów oraz pomoc w
staraniach o przyznanie takich stypendiów, systematyczne monitorowanie i typowanie uczniów
zdolnych do konkretnych stypendiów.
W pracy z uczniem zdolnym nauczyciele naszego gimnazjum są zobowiązani do ciągłego
poszukiwania najbardziej aktywizujących form i metod pracy w procesie lekcyjnym.
Dostrzeganie przejawów zdolności pozwala nam dostosować proces nauczania do procesu
uczenia się poprzez regulowanie tempa nauki i organizację materiału nauczania. Pracę z uczniem
zdolnym realizujemy przez: przydzielanie uczniom dodatkowych zadań podczas pracy
indywidualnej i grupowej, stwarzanie sytuacji wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności,
różnicowanie stopnia trudności prac domowych i prac klasowych, stopniowe zwiększanie
wymagań w stosunku do ucznia zdolnego, inspirowanie uczniów zdolnych do aktywności
twórczej i oryginalności myślenia. Znaczna część działań dydaktyczno - wychowawczych, które
poszerzają wiedzę uczniów, odbywa się poza czasem przewidzianym w planach nauczania. Są to
dodatkowe zajęcia prowadzone głównie w godzinach popołudniowych. Stosujemy również
wszystkie metody aktywizujące proces uczenia, wymagające twórczego myślenia i rozwijające
zdolności podstawowe jak spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, pamięć, koncentrację, myślenie
dedukcyjne i indukcyjne. Sami organizujemy konkursy szkolne i międzyszkolne, gry
dydaktyczne, wykorzystujemy technologię komputerową, treningi i gry sportowe.
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Przykłady
indywidualizacji i
różnicowania treści,
metod, form pracy z
uczniem zdolnym

Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia
uczniów)

Czy szkoła posiada
Szkolny System
Wspierania Zdolności
i Talentów?
(jeśli tak, proszę w kilku
zdaniach przedstawić jego
zalety)
Współpraca z innymi
osobami/ instytucjami
działającymi na rzecz
ucznia zdolnego

Przykładem pracy nauczycieli naszego gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 z uczniami
zdolnymi jest wdrażanie innowacji pedagogicznych: z języka angielskiego - „Living in a global
village – komunikacja bez barier językowych” i wychowania fizycznego - „Uczeń wykształcony
fizycznie”. Gimnazjum jest organizatorem Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla
Gimnazjalistów (odbyły się cztery edycje). Organizujemy również konkurs „Cichy Bohater”
(sześć edycji) adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta.
Kolejnym przykładem indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem
zdolnym jest utworzenie od 1 września 2012 roku klasy sportowej o specjalnościach: piłka
siatkowa (dziewczęta) i piłka nożna (chłopcy). Ponadto nasi uczniowie pracują samodzielnie nad
zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania. Opracowują zagadnienia, przygotowują
proste doświadczenia i prezentują wyniki na forum. Korzystają ze wskazanych przez nauczyciela
źródeł i literatury, poszukują i selekcjonują materiały. Tworzą prezentacje multimedialne, edytują
zdjęcia. Indywidualizacja nauki na lekcjach odbywa się również poprzez powierzanie roli lidera
grupy, rozwiązywanie trudniejszych zadań w ramach omawianego zagadnienia. Nauczyciele
motywują uczniów do samodzielnego uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych, takich jak
spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, warsztaty, konkursy i turnieje sportowe.
Nasi uczniowie wykazują postawy twórcze i samodzielność w korzystaniu z różnych źródeł
informacji, zgłaszają własne pomysły działań, dokumentują, interpretują i prezentują wyniki
doświadczeń i obserwacji, odnoszą sukcesy w konkursach, zawodach i warsztatach. Wymiernymi
efektami pracy są m.in. plakaty i foldery promujące szkołę, miasto czy własne sukcesy,
prezentacje multimedialne publikowane na stronie internetowej szkoły i miasta, jak również
artykuły w prasie lokalnej. Wszystkie osiągnięcia gimnazjalistów są prezentowane na bieżąco na
stronie internetowej szkoły.
Nie, trwają prace koncepcyjne nad wewnętrznym systemem wspierania uczniów
zdolnych.

Współpracujemy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, co ma wpływ na rozwój ucznia
zdolnego. Realizujemy programy edukacyjne Centrum Edukacji Obywatelskiej. Młodzież bierze
udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wystawach i konkursach organizowanych przez
Miejską Bibliotekę Publiczną lub Miejski Dom Kultury. Współpracujemy z mińskimi szkołami
w zakresie organizacji konkursów i zawodów sportowych. Uczestniczymy w programie
społecznym „Kibic przez duże K”. W ramach tych projektów gimnazjaliści uczą się współpracy,
tolerancji, czy asertywności. Swoją wiedzę i umiejętności prezentują podczas konkursów,
turniejów, zawodów. Współpracujemy również z Powiatowym Centrum Wolontariatu.
Gimnazjaliści promują swoje pozytywne zachowania, działania i postawy, zachęcają
rówieśników do niesienia pomocy innym. Nasi uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych
uczestniczą w treningach lokalnych klubów sportowych, rozwijając swoje umiejętności
pływackie, piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie. Nauczyciele wychowania fizycznego
współpracują z trenerami, wymieniają doświadczenia. Efektem są wysokie wyniki na szczeblu
miejskim, powiatowym i regionalnym.

2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

