Uczeń zdolny
Zestawienie bibliograficzne
Odkryj i maksymalnie wykorzystaj zarówno zdolności własne, jak i swoich wychowanków.
WITOLD DOBROŁOWICZ

Istnieje coś bardziej niespotykanego, coś o wiele lepszego niż zdolności, to jest zdolność
rozpoznawania zdolności.
ALBERT HUMBART

Uczeń zdolny - to uczeń osiągający lepsze wyniki od swoich rówieśników, w przypadku, gdy
zachowane są jednakowe dla wszystkich warunki pracy, lub uzyskujący te same co inni wyniki.
Zawdzięcza to wyższemu niż u innych rozwojowi takich zdolności, jak myślenie, zdolność obserwacji,
wyobraźnia, pamięć, uwaga, sprawności manualne i ruchowe [1].
Uczniowie zdolni charakteryzują się dwiema podstawowymi cechami: ponadprzeciętnymi
osiągnięciami lub potencjalnymi zdolnościami do takich osiągnięć. Cechę pierwszą można stwierdzić
obserwując rezultaty aktywności ucznia, cechę drugą - badając go instrumentami psychologicznymi,
na przykład testami. Trafna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, identyfikowanie uczniów
zdolnych poprzez wnikliwą obserwację sposobów uczenia się i myślenia oraz zachowania dzieci może
stanowić bardzo dobrą podstawę do wyodrębnienia tej grupy uczniów.
Badania wykazują, że zdolne dzieci często cechuje syndrom braku osiągnięć. Okazuje się, że o
sukcesie czy to w szkole, czy w przyszłej pracy zawodowej decyduje nie tylko wysoki wskaźnik
rozwoju intelektualnego czy duży poziom wiedzy, ale też inne czynniki. Ważną rolę odgrywają tu
zdolności twórcze, osobowość, motywacja, zdolność do wyznaczania celów i dokonywania trafnych
wyborów, odpowiedzialność za podejmowane czyny i decyzje, umiejętność rozpoznawania i oceniania
swoich zdolności i pragnień. Powyższe cechy nie są ostatecznie zdeterminowane w momencie
narodzin, ale podlegają ćwiczeniu i wyuczeniu. Dlatego też nauczyciele powinni włożyć jak największy
wysiłek w to, żeby je uwydatniać i wzmacniać [2].
Zadaniem nauczycieli i szkoły jest wspomaganie pełnego rozwoju dzieci, szczególnie tych zdolnych,
które potrzebują dodatkowej stymulacji, aby ujawnić i rozwinąć swe możliwości. Zadaniem szkoły jest
nie tylko uczyć, ale też wychowywać i wpajać różne wartości. Przygotowanie do życia nastawionego
na zmianę, umiejętność szybkiego znajdowania się w nowej sytuacji, rozwijanie wyobraźni,
innowacyjnego myślenia.
Od lat istnieje spór przedstawicieli różnych podejść do nauczania zdolnych dzieci. Jedni twierdzą, że
dla lepszego rozwoju potencjałów korzystniejsze jest nauczanie w specjalnie do tego przeznaczonych
szkołach. Przeciwnicy uważają, iż trafniejsza jest edukacja w szkołach masowych ze względu na
możliwość rozwoju społecznego i kontaktowania się z uczniami przeciętnymi. Należy bowiem
traktować ucznia zdolnego całościowo jako istotę nie tylko inteligentną czy twórczą, ale też społeczną,
emocjonalną, duchową. Uczniowie ci niewątpliwie potrzebują wsparcia i zrozumienia zarówno ze
strony nauczycieli, jak i rodziców.
Niniejsze zestawienie bibliograficzne skierowane jest do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców,
psychologów oraz rodziców pracujących z dziećmi zdolnymi i wspierających ich rozwój. Ujmuje wybór
literatury - zarówno wydawnictw zwartych, jak i artykułów z czasopism za lata 1998-2006, ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów najnowszych z lat dwutysięcznych. Opisy bibliograficzne
uporządkowane alfabetycznie według tytułów publikacji, wyróżniając książki i artykuły z czasopism.
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