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Praca z uczniem zdolnym na lekcji historii w szkole ponadpodstawowej.
Literatura:
− M. Sobańska-Bondaruk, R. Lolo, Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr
1,
− Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii, Małgorzata Machałek, współpraca: Jarosław
Usowicz, ORE, Warszawa 2013,
− E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008,
− W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Sopot 2010,

Uczeń zdolny to uczeń, który cechuje się:
− zdolnością do efektywnego uczenia się rzeczy nowych; silną motywacją do zajmowania się
wybranymi dziedzinami działalności
− uzyskiwaniem stale wyróżniających się wyników w jakiejś aktywności;
− oryginalnością w myśleniu i działaniu, dużym nasileniem dążeń poznawczych;
− przejawianiem wysokiego poziomu myślenia analitycznego;
− łatwością rozumienia i przyswajania symboli abstrakcyjnych i stosunków symbolicznych,
właściwym posługiwania się symbolami we własnym działaniu;
− zainteresowaniami poznawczymi, zdolnością do koncentracji uwagi, zwłaszcza na treściach
abstrakcyjnych; tzw. szybkim stylem uczenia się;
− wrażliwością na problemy i wytrwałość w ich rozwiązywaniu;
− przeżywaniem satysfakcji z rozwiązywania problemów i pokonywania trudności
intelektualnych.
− określonymi postawami wobec szkoły, nauczycieli, treści kształcenia (m.in. duży krytycyzm w
stosunku do treści nauczania, metod nauczania).
Źródło: T. Lewowicki, Kształcenie uczniów zdolnych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.

Ponadprzeciętne zdolności uczeń zdolny przejawia w szkole na kilku polach:
− „akademickim” tj. w uczeniu się przedmiotów szkolnych odpowiadających gałęziom wiedzy
(np. potrafi wynajdywać oryginalne dowody i sposoby rozwiązań problemów matematycznych) ,
− artystycznym,
− technicznym,
− sportowym i motorycznym,
− społecznym (wykazuje talent przywódczy lub umiejętność skutecznego rozwiązywania
problemów społecznych ).
Zdolni uczniowie przejawiają typowe dla nich zachowania społeczne, takie jak:
− zainteresowanie problemami świata (politycznymi i społecznymi);
− indywidualizm, niekonwencjonalność, niezależność;
− nieuleganie autorytetom bądź ich kwestionowanie;
− odpowiedzialność;
− wrażliwość i intuicyjne rozumienie dobra i zła, wysoki poziom rozwoju moralnego;
− preferują towarzystwo starszych od siebie uczniów i osób dorosłych;
− chętnie dzielą się informacjami z kolegami, są gotowi do działania i współpracy, zwykle jednak
wolą pracować pojedynczo albo z rówieśnikami o podobnym poziomie zdolności. Nie lubią
natomiast pracować z osobami wolniej przyswajającymi wiedzę;
− mają rozwiniętą empatię, poczucie sprawiedliwości oraz uczciwości społecznej i intelektualnej;
− wykazują też zwykle większą dojrzałość, zrównoważenie i odporność emocjonalną niż ich
rówieśnicy.
− wrażliwi i przejawiają większą skłonność do dominowania; mają wysoką samoocenę.
(E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 355–
356; W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Sopot 2010, s. 17,
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Jak rozpoznać ucznia zdolnego:
Podstawowe znaczenie ma obserwacja ucznia: na lekcji, podczas realizacji projektu edukacyjnego lub
na zajęciach koła historycznego. Można wówczas sprawdzić jego samodzielność, umiejętność
planowania własnej pracy, poszukiwania wiadomości, selekcji i organizacji treści, sposobu prezentacji
wiadomości, formułowania ocen i hipotez w odniesieniu do treści historycznych itp.
Uczeń zdolny charakteryzuje się co najmniej jedną z trzech wymienionych cech:
− wysokim poziomem osiągnięć lub możliwością takich osiągnięć związanych z potencjałem w
dziedzinach nauki, twórczości lub działalności społecznej (charytatywnej, obywatelskiej,
wolontariatu itp.);
− wysokim poziomem uzdolnień specjalnych/kierunkowych (np. artystycznych, sportowych,
organizacyjnych, poznawczych związanych często z przedmiotami szkolnymi); wysokim
poziomem zdolności ogólnych (wysokie IQ – 120 i więcej).
− Wymienione cechy poparte są walorami osobowości, m.in. wysoką motywacją, aktywnością
własną, zaangażowaniem zadaniowym, zdolnościami przewidywania itp.
(Folder „Uczeń zdolny w systemie edukacji” wydany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Opracowanie i
wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, www.ore.edu.pl – Materiały do pobrania).

Źródło: Jak pracować z uczniem
zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii, Małgorzata Machałek, współpraca: Jarosław Usowicz, ORE, Warszawa 2013,

Możliwości pracy z uczniem zdolnym
Ćwiczenie: Jakie specyficzne potrzeby edukacyjne mają uczniowie zdolni?
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Źródło: Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii, Małgorzata Machałek,
współpraca: Jarosław Usowicz, ORE, Warszawa 2013, s.16.

−
−
−
−
−

przydzielenie nauczyciela tutora-opiekuna;
proponowanie udziału w konkursach i olimpiadach oraz stworzenie systemu wsparcia.
zapewnienie wsparcia psychologicznego;
współpraca z rodzicami / opiekunami ucznia.
indywidualizacja pracy na lekcji;

Trudności w pracy z uczniem zdolnym
Ćwiczenie: Jakie trudności mogą pojawić się w pracy z uczniem zdolnym ?
Kompetencje jakie powinien posiadać nauczyciel ucznia zdolnego.
− merytoryczne – rozległą, stale aktualizowaną wiedzę historyczną, znajomość warsztatu
badawczego historyka, znajomość najnowszej literatury przedmiotu i umiejętność wskazania
właściwych lektur, znajomość różnych źródeł wiedzy historycznej, w tym również wartościowych
zasobów internetu, znajomość metodologii historii;
− dydaktyczne – znajomość dydaktyki pracy z uczniem zdolnym, umiejętność przeprowadzania
diagnozy, kontroli i oceny uczniów, zdolność planowania i projektowania procesu dydaktycznego,
właściwy dobór metod, form i strategii pracy, w tym umiejętność opracowania właściwego
programu pracy z uczniem zdolnym, indywidualizacja nauczania, w tym angażowanie różnych
zmysłów w proces uczenia się oraz umiejętność dostosowania metod nauczania do stylu uczenia
się ucznia;
− psychologiczne – umiejętność udzielenia wsparcia w zakresie motywacji wewnętrznej ucznia,
uczenie go samodzielności, dbanie o integralny rozwój ucznia, wskazywanie właściwych technik
pracy umysłowej.
Źródło: Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii, Małgorzata Machałek, współpraca:
Jarosław Usowicz, ORE, Warszawa 2013, s.50.
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Propozycja pracy na lekcji ukierunkowanych na pracę z uczniem zdolnym (szkoła podstawowa)
Opis lekcji:
przedstawienie przebiegu i znaczenia misji chrystianizacyjnej biskupa Wojciecha do
Do wykonania zadań potrzebny będzie podręcznik, fotografie przedstawiające drzwi gnieźnieńskie oraz opis drzwi
gnieźnieńskich zamieszczony na stronie internetowej www.poland.gov.pl/Drzwi,Gnieznienskie,10289.html

Źródło: Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii, Małgorzata Machałek, współpraca:
Jarosław Usowicz, ORE, Warszawa 2013, s.50.

Ćwiczenie: Posługując się wzorem, opracuj tabelę z zadaniami dla uczniów szkoły
ponadpodstawowej do tematu lekcji: Unie z Węgrami i Litwą.
Wykonane ćwiczenie proszę przesłać na adres: m.szymczak@ih.uz.zgora.pl
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Nr dopuszczenia: 1019/1/2019

Dydaktyka historii, II rok 2 stopnia – 27.03.2020 – dr Małgorzata Szymczak, Instytut Historii UZ

