
WSPARCIE UCZNIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ JAKO UCZNIA 

ZDOLNEGO I UZDOLNIONEGO – SCENARIUSZ RADY 

PEDAGOGICZNEJ 

 

Uczestnicy: nauczyciele szkół o profilu artystycznym 

Cele:  

- poznanie specyfiki funkcjonowania ucznia zdolnego 

- usystematyzowanie aktów prawnych dotyczących edukacji uczniów zdolnych 

- wypracowanie najtrafniejszych form i metod pracy oraz wsparcia ucznia zdolnego 

Czas trwania: 90 minut 

 

Plan rady pedagogicznej: 

1. Czym są zdolności i uzdolnienia, co jest wyznacznikiem ich rozpoznania – burza 

mózgów, wspólne zdefiniowanie pojęć 

 

Zdolności - Zespół względnie stałych właściwości człowieka, warunkujących łatwość 

uczenia się oraz efektywność wykonywania czynności, w określonej dziedzinie 

działalności (Encyklopedia PWN). 

Właściwości pozwalające na łatwe opanowanie nauki, zdobycie wiedzy, jakiejś 

umiejętności. (Słownik Języka Polskiego) 

Względnie stałe warunki wewnętrzne człowieka współdeterminujące efektywność 

wykonywania czynności w specyficznej sferze działalności człowieka” (Strelau) 

 

Uzdolnienia - to specyficzna konfiguracja zdolności ogólnych i specjalnych, 

umożliwiająca bardzo dobre wykonanie określonej, ukierunkowanej treściowo 

działalności. 

Ludzie różnią się od siebie poziomem uzdolnień specjalnych i w konsekwencji 

osiągają niejednakowe efekty swojej pracy. Autentyczne uzdolnienia w wielu 

kierunkach zdarzają się bardzo rzadko. Najczęściej spotyka się człowieka 

posiadającego uzdolnienia w jakiejś jednej dziedzinie aktywności.  

Uczeń jest uznawany za zdolnego jeśli posiada wysokie zdolności ogólne, uzdolnienia 

kierunkowe, predyspozycje twórcze oraz charakteryzuje się wysokim 

zaangażowaniem zadaniowym (J.S. Renzulli, The three – ring conception of 

giftednees: a developmental model for creative producitivity). 

 

Zdaniem T. Lewowickiego (T. Lewowicki, Kształcenie uczniów zdolnych. WSiP, Warszawa 

1986.) za ucznia zdolnego można uznać takiego, który posiada co najmniej jedną z 

czterech wymienionych cech: 

1) wysoki poziom zdolności ogólnych, inteligencji (I. I. = 120 i więcej), 

2) wysoki poziom zdolności specjalnych – uzdolnień, 



3) wysokie osiągnięcia lub możliwości takich osiągnięć w nauce bądź innych 

dziedzinach  działalności wartościowej społecznie, 

4) osiągnięcia oryginalne i twórcze lub możliwości takich osiągnięć. 

 

2. Zapoznanie uczestników z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi pracę z 

uczniem zdolnym.  

 

3. Potencjał i wyzwania w pracy z uczniem zdolnym – praca w grupach metodą sześciu 

kapeluszy myślowych Edwarda de Bono 

 

Biały – fakty, konkretne dane – „Wiem, że…”, „Dane wskazują na…” 

Czerwony – uczucia – „Kiedy myślę o …”, „Wzbudza we mnie uczucie…” 

Czarny – zagrożenia – „Muszę skrytykować…”, „Mankamentem jest…” 

Żółty – korzyści – „Korzyści to…”, „Zaletą jest…” 

Zielony – możliwości, pomysły, innowacje – „Co by było gdyby…”, 

„Załóżmy, że…” 

Niebieski – analiza procesu, kierowanie pracą grup – „Kolejnym krokiem 

będzie…”, „Podsumowując…” 

Pracę należy ukierunkować również na czynniki sprzyjające i niesprzyjające 

samorozwojowi uczniów (predyspozycje wrodzone i nabyte), trudności edukacyjne i 

społeczne, możliwości i ograniczenia szkoły, a także możliwość włączenia do pracy 

rodziców i podjęcie działań systemowych. 

 

4. Zadania nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym (częściowo na podstawie efektów 

pracy w grupach), m.in.: 

• Identyfikacja i diagnozowanie ucznia zdolnego. 

• Stworzenie mu warunków do optymalnego rozwoju intelektualnego, 

osobowościowego do samorealizacji. 

• Indywidualizacja nauczania. 

• Wspieranie twórczego i innowacyjnego myślenia; 

• Pomoc merytoryczna, udostępnianie źródeł wiedzy. 

• Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych, kół zainteresowań. 

• Motywowanie do rozwoju. 

• Pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych. 

• Wskazywanie form wypoczynku i relaksu. 

• Stosowanie profilaktyki problemów związanych z występowaniem wybitnych 

zdolności. 

• Włączenie do współpracy instytucji działających na rzecz uczniów zdolnych 

(placówki specjalistyczne, ośrodki specjalistyczne, stowarzyszenia, fundacje); 

• Pomoc w planowaniu dalszego rozwoju ucznia i jego kariery zawodowej. 

 

5. Stworzenie listy „dobrych praktyk”, metod i form pracy dedykowanych uczniom 

zdolnym. 

 

6. Podsumowanie spotkania. 


