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Człowiek żyje poniżej swoich możliwości, 
posiada różne  rodzaje mocy,  
której z przyzwyczajenia nie wykorzystuje. 
 
                                                         Wiliam James 
                                         amerykański psycholog i filozof 
 



Dlaczego uzdolnieni  

i utalentowani są ważni ?  

 
 

Żadne państwo nie jest tak bogate, aby zrezygnować  
z kształcenia jednostek szczególnie uzdolnionych. 
 
Żadna szkoła nie może stwierdzić, że nie ma w niej 
uzdolnionych i utalentowanych uczniów. Oczywistym 
jest, że odsetek takich dzieci w poszczególnych 
placówkach może być różny. Uczniowie w jednej szkole 
postrzegani jako szczególnie uzdolnieni w innej mogą  
nie zostać za takich uznani*.  
 

 *J. Bates, S. Munday, Dzieci zdolne, ambitne, utalentowane, Liber, Warszawa 2005. 



Dlaczego uzdolnieni  

i utalentowani są ważni ?  

  

Główne przyczyny szczególnego zainteresowania  
sprawami kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionej  
to według T. Lewowickiego: 
 po pierwsze, gwałtowny światowy rozwój gospodarki, 

nauki i kultury sprawił, że wzrosło społeczne 
zapotrzebowanie na ludzi utalentowanych, twórczych; 

 po drugie, przemiany społeczne, polityczne, 
demokratyzacja oświaty, reformy edukacyjne wyzwoliły 
oddolną inicjatywę pedagogów na rzecz rozwijania 
indywidualnych uzdolnień*.  
 

*Lewowicki, Kształcenie uczniów zdolnych, Warszawa 1990. 



Dlaczego uzdolnieni  

i utalentowani są ważni ?  

 
 
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji ucznia 
zdolnego. Autorzy przyjmują różne kryteria wybitnych 
zdolności.  
Według J. W. Eby i J. F. Smutny uzdolnionymi  
i utalentowanymi nazywamy dzieci, o których 
profesjonaliści orzekli, że dzięki wybitnym zdolnościom 
są w stanie wykazać się zaawansowanymi 
dokonaniami*. 
 
*J. Eby, J. Smutny, Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1998. 

 



Dlaczego uzdolnieni  

i utalentowani są ważni ?  

 
M. Partyka konstatuje, że 
Koncepcja uzdolnienia twórczego jako synteza trzech pojęć 
psychologicznych: uzdolnienia, osobowości i twórczości.  
Proces formowania się uzdolnienia u jednostki rozpoczyna się  
w okresie wczesnego dzieciństwa i trwa przez całe życie*.  
 
D. Nakoneczna określa zdolności jako 
….różnice indywidualne, które sprawiają, że przy danym zasobie 
wiedzy i umiejętności  niektórzy uczniowie uczą się szybciej, 
łatwiej dostrzegają i rozwiązują problemy, trwalej zapamiętują, 
skuteczniej działają, trafniej wykorzystują zdobywaną wiedzę do 
rozwiązywania problemów dnia codziennego*.  
  
*M. Partyka, Zdolni, utalentowani, twórczy,  MEN, Warszawa 1999 
 *D. Nakoneczna, w poszukiwaniu koncepcji kształcenia zdolnych, Warszawa 1998  



Czy reformy wielkiego przełomu tworzyły 

warunki do rozwoju dla dzieci zdolnych  

i utalentowanych ? 

 

 
Wielkie reformy polskiej szkoły w czasach przełomów. 

Pierwsza wielka reforma polskiej szkoły była efektem działalności Komisji 
Edukacji Narodowej. 

Osiągnięcia KEN w zakresie działalności koncepcyjnej, planowania  
i prognozowania oświaty oraz jej nadzorowania okazały się niezwykle 
pożyteczne. Do dziś ujmują swoją prostotą: „Edukacja dziecięcia jest osnową 
starań około niego, podjętych na to by jemu było dobrze i aby z nim było 
dobrze.” 

Drugą próbę przeprowadzenia całościowej reformy edukacji podjęto w naszym 
kraju w okresie międzywojennym – na mocy ustawy z 1932 roku. Reforma 
jędrzejewiczowska umożliwiła zaistnienie kilkunastu szkół eksperymentalnych, 
z dorobku których czerpały polskie szkoły zarówno w okresie tzw. „humanizmu 
socjalistycznego”, jak i w okresie polskiej transformacji. 

 



Czy reformy wielkiego przełomu tworzyły 

warunki do rozwoju dla dzieci zdolnych  

i utalentowanych ? 

 

 
Wśród szkół eksperymentalnych okresu międzywojennego warto przypomnieć 

Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie, kierowane przez Tadeusza 

Łopuszańskiego. Koncepcja wychowania tej szkoły opierała się na trzech 

podstawowych zasadach:  

 dążenie do bezwzględnego przestrzegania prawdy przez wychowanków; 

 rozbudzanie u uczniów i nauczycieli chęci współdziałania;  

 rozwój zainteresowań indywidualnych uczniów oraz zamiłowania do pracy 

twórczej w dziedzinach ich indywidualnych zainteresowań. 

Cele i kierunki wychowania w szkole T. J. Łopuszańskiego są aktualne  

i potrzebne współczesnej szkole – na ich podstawie można dzisiaj budować 

program wychowawczy w każdej placówce edukacyjnej. 

 

Z.T. Wierzbicki, J.B. Gliński, P. Gluzinski, T.J. Łopuszański i dzieło jego życia., Warszawa 1995 

 



Czy reformy wielkiego przełomu tworzyły 

warunki do rozwoju dla dzieci zdolnych  

i utalentowanych ? 

 

 

 

Krystyna Chałas, podkreślając rolę zainteresowań w rozwoju 
osobowościowym uczniów, konstatuje: 

„Możliwość realizowania zainteresowań stwarza poczucie 
wolności, a tym samym sensu życia. Zainteresowania integrują 
ludzi, powiększają świat dobra […] Istnieje związek zainteresowań 
z pracą zawodową. Człowiek zainteresowany swą pracą angażuje 
się w jakość jej wykonania, poszukuje nowych rozwiązań, dróg 
podnoszących jej efektywność.”*  

Na początku lat osiemdziesiątych pojawiają się w naszym kraju 
oddolne ruchy szkolne na rzecz reform oświatowych. 

 *K.K. Chałas, Pedagogika Gimnazjum. Polskie Gimnazja-Tradycja i teraźniejszość, Dzierżoniów 2001. 

 



Jak oddolne reformy lat 80 i 90-tych 

wpłynęły na tworzenie wizji i koncepcji 

pracy z uczniami uzdolnionymi ? 

 

 
 

W 1983 roku z inicjatywy dyrektorów najlepszych liceów 
ogólnokształcących w kraju pod kierownictwem naukowym  
dr Danuty Nakonecznej powstaje Towarzystwo Szkół Twórczych  
a dziesięć lat później w 1993 r. powstaje także Stowarzyszenie 
Szkół Aktywnych. 

 

Elitarność nie jest wadą, jeśli dotyczy intelektu. 



Znak tst i 

ssa 



BIAŁYSTOK, I LO im. A. Mickiewicza 

BYDGOSZCZ, VI LO im. A. J. Śniadeckich 

GDYNIA, III LO im. Marynarki Wojennej 

GORZÓW, II LO im. M. Skłodowskiej-Curie 

KATOWICE, III LO im. A. Mickiewicza 

KIELCE, III LO im. H. Sawickiej 

KRAKÓW, I LO im. B. Nowodworskiego 

LUBLIN, I LO im. St. Staszica 

ŁÓDŹ, I LO im. M. Kopernika 

OLSZTYN, II LO im. I. Gałczyńskiego 

OPOLE, III LO im. M. Skłodowskiej-Curie 

PŁOŃSK, I LO im. H. Sienkiewicza  

POZNAŃ, I LO im. K. Makuszyńskiego 

RZESZÓW, I LO im. St. Konarskiego 

BIELSK PODLASKI, I LO im. I. Kraszewskiego  

INOWROCŁAW, I LO im. J. Kasprowicza  

LĘBORK, I LO im. M. Skłodowskiej-Curie  

ŻARY, I LO im. B. Prusa  

RACIBÓRZ, I LO im. J. Kasprowicza  

OPATÓW, I LO im. B. Głowackiego   

OLKUSZ, I LO im. Kazimierza Wielkiego   

PUŁAWY, I LO im. A. Czartoryskiego  

WIELUŃ, I LO im. T. Kościuszki  

KĘTRZYN, I LO im. W. Kętrzyńskiego  

OLESKO, I LO im. M. Konopnickiej  

LESZNO, I Liceum Ogólnokształcące  

SANOK,  I LO im. KEN  

SZCZECINEK, I LO im. M. Skłodowskiej-Curie   

OSTRÓW MAZ., I Liceum Ogólnokształcące  

BOLESŁAWIEC, I LO im. Wł. Broniewskiego  

   

 

  



 

 Wypromowanie inspirującej idei szkół i klas autorskich, która  

w początkach lat 80-tych pobudziła do twórczych poszukiwań wielu 

nauczycieli na wszystkich poziomach kształcenia. W tym czasie zostały 

opracowane i upowszechnione różnorakie programy klas autorskich, 

tworzone przez wychowawców przy czynnym zaangażowaniu uczniów 

i rodziców.  

 Rozszerzenie w 1983 r. skali ocen z czterech stopni do sześciu, którą  

od 1990 r. zastosowano jako obowiązującą w całym systemie szkolnym. 

Wprowadzono oceny opisowe, stymulujące pożądane postawy uczniów.  

 Wdrażanie do praktyki szkolnej aktywnych metod nauczania, 

pobudzających myślenie, ułatwiających dostrzeganie i rozwiązywanie 

problemów, przeciwdziałających szkolnemu znużeniu i nudzie.  
AŁYSTOK, I LO im. A. Mickiewicza 

BYDGOSZCZ, VI LO im. A. J. Śniadeckich 

Najważniejsze osiągnięcia w ponad  

35-letniej działalności innowacyjnej  

Szkół Twórczych i Aktywnych 



 

 Wypracowanie i wdrożenie (w 1992 r.) programów klas wstępnych, 

zwanych „zerówkami”, grupujących uczniów z klas siódmych i ósmych.  

W 1998 r. zostały one wprowadzone jako klasy gimnazjalne w całym 

systemie szkolnym.  

 Opracowanie, wdrażanie i upowszechnianie systemu wykrywania  

i wspomagania w rozwoju uczniów uzdolnionych. Opracowano metody 

nauczania zindywidualizowanego, pozwalające na skrócenie nauki  

z jednego lub kilku przedmiotów, jak i na łączenie nauki w szkole 

podstawowej i gimnazjum,  w liceum i w uczelni wyższej. Podobne 

rozwiązania znalazły się z czasem w dokumentach MEN. 

AŁYSTOK, I LO im. A. Mickiewicza 

BYDGOSZCZ, VI LO im. A. J. Śniadeckich 

Najważniejsze osiągnięcia w ponad  

35-letniej działalności innowacyjnej  

Szkół Twórczych i Aktywnych 



 

 Tworzenie systemu wychowawczego, wspartego na wskazaniach 

personalizmu katolickiego, trójczynnikowej teorii rozwoju osobowości   

i założeniach edukacji humanistycznej. W klasach gimnazjalnych, grupujących 

młodzież w okresie przyśpieszonego rozwoju psychofizycznego założenia 

wychowawcze wzorowane są na modelu rodziny i na wartościach pedagogiki 

pozytywnej.  

 Opracowanie i wdrażanie koncepcji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

opartej na refleksyjnej praktyce, na poczynaniach nauczycieli-mistrzów  

w zakresie nauczania i wychowania i na kierowanym samokształceniu. 

 Prowadzenie - od ponad 20 lat – systematycznych badań nad przyswajaniem 

wiedzy i umiejętności uczniów w gimnazjach TST i SSA, głównie w zakresie 

matematyki i przedmiotów przyrodniczych, w aspekcie podnoszenia poziomu 

kształcenia w wyżej wymienionych dziedzinach wiedzy. 

 

Najważniejsze osiągnięcia w ponad  

35-letniej działalności innowacyjnej  

Szkół Twórczych i Aktywnych 



 

 Nawiązana, przed 15 laty, współpraca Towarzystwa Szkół Twórczych 

z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich pozwoliła pogłębić 

badania nad karierami szkolnymi i akademickimi laureatów olimpiad 

międzynarodowych, które są prowadzone od 1983 r. 

 Upowszechnianie innowacji wypracowanych przez Towarzystwo Szkół 

Twórczych i Aktywnych odbywa się poprzez seminaria i konferencje 

szkoleniowe nauczycieli, a nade wszystko przez wydawane nakładem 

własnym książki i biuletyny edukacyjne.    

 

Najważniejsze osiągnięcia w ponad  

35-letniej działalności innowacyjnej  

Szkół Twórczych i Aktywnych 



Książki i biuletyny edukacyjne ilustrujące 

działalność innowacyjno-wdrożeniową TST, SSA, 

SNO oraz Stowarzyszeń Regionalnych 

dukacyjneilustrujące działalność 

innowacyjno-wdrożeniową   

TST, SSA, SNO oraz Stowarzyszeń 

Regionalnych 



Książki i biuletyny edukacyjne ilustrujące 

działalność innowacyjno-wdrożeniową TST, SSA, 

SNO oraz Stowarzyszeń Regionalnych 



Książki i biuletyny edukacyjne ilustrujące 

działalność innowacyjno-wdrożeniową TST, SSA, 

SNO oraz Stowarzyszeń Regionalnych 



Książki i biuletyny edukacyjne ilustrujące 

działalność innowacyjno-wdrożeniową TST,  

SSA, SNO oraz Stowarzyszeń Regionalnychwdrożen 

TST, SSA, SNO oraz Stowarzyszeń 

Regionalnych 



Książki i biuletyny edukacyjne ilustrujące 

działalność innowacyjno-wdrożeniową TST, SSA, 

SNO oraz Stowarzyszeń Regionalnychbiuletyny 

edukacyjne ilustrujące działalność 

innowacyjno-wdrożeniową   

TST, SSA, SNO oraz Stowarzyszeń 

Regionalnych 



Książki i biuletyny edukacyjne ilustrujące 

działalność innowacyjno-wdrożeniową TST, SSA, 

SNO oraz Stowarzyszeń Regionalnych i 

iRegionalnych 



Stowarzyszenie Innowacyjnych 

Szkół Regionu Opolskiego:  

PSP-13 szkół 

PG-10 szkół 

PPG-10 szkół 

ZS-8 szkół 



Zakres tematyczny działalności  

SIS RO  

 Nowatorstwo pedagogiczne, 
 Wdrażanie innowacji pedagogicznych w zakresie 

wychowania i nauczania, 
 Skuteczne metody doskonalenia zawodowego, 
 Upowszechnianie wiedzy o pracy wybitnych 

nauczycieli. 



Wymiana doświadczeń w ramach  

SIS RO  

„Regionalnie i nowocześnie” – spotkanie kadry kierowniczej Stowarzyszenia  
w Zespole Szkół w Chróścicach dotyczące rozwijania i wspierania zdolności 
uczniów. Zainteresowanie wzbudziło przedstawienie „Jak się z prątków żyło – rys 
historyczny wikliniarstwa w Chróścicach” połączone z warsztatami wikliniarskimi 
dla uczestników. 



Publikacje SIS RO  

„Zmieniamy siebie i swoją szkołę”.   
Rzecz o wspólnym trwaniu  
i działaniu. 
 

Opole, Rok 2007, ss.290 

 

Publikacja recenzowana przez dr Stanisławę 

Włoch z Instytutu Studiów Pedagogicznych 

Uniwersytetu Opolskiego. 

 

 



Publikacje SIS RO  

„Najlepsze praktyki 

innowacyjne w szkole”. 

Opracowanie zbiorowe pod 

redakcją Ireny Koszyk. 
 
Opole 2008 

 

(Publikacja recenzowana przez dr Eugenię 

Karcz -Uniwersytet Opolski). 
  

 

 



 

 

Jak szkoły opolskie inspirują się 
dorobkiem reformatorskim szkół 

krajowych? 



Etapy budowania szkolnej 

koncepcji pracy z uczniem 

uzdolnionym 

1. Problem pracy z uczniem uzdolnionym integralnie powiązany 
z koncepcją programową pracy szkoły. 

2. Rola dyrektora w procesie tworzenia systemu pracy z uczniem 
uzdolnionym: określenie zadań, analiza metod i form 
realizacji, tworzenie warunków programowo – 
organizacyjnych, monitoring wdrażanych działań  

3. Zespół klasowy podstawowym ogniwem w wykrywaniu 
zdolnych uczniów i rozpoznawaniu ich potrzeb. 

4. Indywidualizacja przy jednoczesnym uspołecznianiu jako 
problem nauczycieli i szkoły. 

5. Tworzenie środowiska wychowawczego sprzyjającego 
rozwojowi uzdolnień, pasji i zainteresowań.  



Zadania szkoły w kształceniu 

zdolnych na przykładzie wiodących 

szkół w Opolu (ZSO nr II i ZSO) 

 Zindywidualizowanie i zróżnicowanie pracy z uczniami  
i szczególnych uzdolnieniach (bloki zajęć, grupy, ITN); 

 Opieka naukowa, wychowawcza, psychologiczna; 

 Zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe; 

 System motywacyjny (stypendia, nagrody itp.); 

 Współpraca z placówkami kształcenia wyższego stopnia  
(np. uczelnie) i niższego stopnia (np. wiedza o uczniu); 

 Specjalne programy nauki, kształcenie wielopoziomowe, udział  
w olimpiadach i konkursach; 

 Warsztaty naukowe, seminaria, sesje naukowe, programy; 

 Wolontariat, funkcje asystenckie, praca na rzecz innych; 

 Współpraca z rodzicami. 



Zindywidualizowanie i zróżnicowanie 
pracy z uczniami o szczególnych 
uzdolnieniach w wiodących szkołach  
w Opolu (ZSO nr II i ZSO) 

 Aktywne metody; 

 Praca w małych grupach; 

 Zajęcia pozalekcyjne; 

 Koła przedmiotowe; 

 Indywidualny tok i program nauki; 

 Uczniowie – asystenci; 

 Mapy zadań indywidualnych; 

 Projekty; 

 Konkursy, olimpiady, zawody. 
 



Zajęcia pozalekcyjne, koła 
przedmiotowe w wiodących szkołach  
w Opolu (ZSO nr II i ZSO) 

 12 grup fakultetów przedmiotowych - od matematyki, fizyki, chemii 
po podstawy prawa, filozofię, ekonomię; 

 10 grup zajęć pozalekcyjnych – wiedzy i umiejętności – np. klub 
dziennikarski, Koło Ratownictwa  Medycznego, Klub Europejski, 
warsztaty psychologiczne, koło politologiczne, DKF, koło literackie, 
informatyczne, ekologiczne; 

 Języki obce (francuski, niemiecki, rosyjski); 

 Zajęcia sportowe – lekkoatletyka, gry zespołowe, szachy; 

 Grupy artystyczne – teatr, zespoły muzyczne, kabaret, koło 
plastyczne, kurs tańca; 

 Sekcje Samorządu Uczniowskiego. 



Warsztaty naukowe, seminaria, sesje 
naukowe, programy edukacyjne  
w wiodących szkołach w Opolu  
(ZSO nr II i ZSO) 

 
 Wyjazdowe, tematyczne i przedmiotowe warsztaty 

naukowe; 

 Organizacja sesji popularnonaukowych; 

 Obozy naukowe TST-Mielno; 

 Planowanie i realizacja programów edukacyjnych  
i profilaktycznych; 

 Warsztaty sportowe – np. obozy narciarskie. 

 

 

 

 



Miejsce rozwijania zainteresowań  

i uzdolnień – Miasto Opole 

  

 EDUKACJA NIE JEST KOSZTEM A INWESTYCJĄ 
 

Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

dzieci i młodzieży, ma swoje odzwierciedlenie przez Miasto 

Opole polityce oświatowej. 

 . 

Zostało uwzględnione w dokumentach programowych:  

 Strategia rozwoju Miasta Opola w latach 2012 - 2020, 

 Polityka oświatowa Miasta Opola na lata 2016 – 2020.  

 Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola –  
z 2016 r. 



Miejsce rozwijania zainteresowań  

i uzdolnień – Miasto Opole  

 

Miasto Opole od wielu lat zapewnia szkołom odpowiednie 

warunki do tworzenia bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych,  

przeznaczając w swoim budżecie znaczące środki na ten 

cel.  

 

Uznając, że mądre i wartościowe zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieci i młodzieży jest bardzo istotne, 

ponieważ umożliwia rozwijanie zainteresowań i pasji, 

przyczynia się do kształtowania twórczej i aktywnej 

postawy młodych ludzi w życiu społecznym.  
 



Zajęcia dodatkowe – godziny 

miejskie 
 

Od roku szkolnego 2006/07 w Opolu wprowadzony został 

system przydzielania szkołom godzin na zajęcia 

pozalekcyjne, określający liczbę godzin przypadających na 

oddział na danym etapie kształcenia, tzw. godziny miejskie.  

W celu poszerzenia oferty edukacyjnej i uatrakcyjnienia 

propozycji zajęć pozalekcyjnych szkoły realizowały tzw. 

godziny miejskie, corocznie ponad 2 tys. godzin miejskich 

tygodniowo. 

Obecnie połowa z tych godzin została zastąpiona godzinami 

zajęć realizowanych w ramach projektów unijnych. 

 

 

 



Zajęcia dodatkowe w ramach tzw. 

godzin miejskich w Opolu 
 

Godziny miejskie na poszerzenie oferty edukacyjnej i uatrakcyjnienie 

propozycji zajęć pozalekcyjnych szkoły przeznaczały: 

Szkoły podstawowe i gimnazja: 

  realizację zajęć kół przedmiotowych i kół zainteresowań, 

  SKS oraz gry i zabawy dla dzieci młodszych, 

  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

  gimnastykę korekcyjną, 

  realizację innowacji pedagogicznych, 

  dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

  przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego (w gimnazjach), 

  inne zajęcia – działalność klubów, zespoły wokalne. 
 

 



Zajęcia dodatkowe w ramach tzw. 

godzin miejskich w Opolu 

 

     W szkołach ponadgimnazjalnych na: 

  rozszerzające wiedzę przedmiotową, 

  poszerzające naukę języka obcego,  

  artystyczne, 

  rozwijające różne dziedziny wiedzy społecznej, 

  rekreacyjno-sportowe. 
 

 



Zajęcia dodatkowe – godziny 

miejskie 
 

Z analiz przeprowadzonych bezpośrednio po wprowadzeniu systemu 

wynikały następujące proporcje wykorzystania: 

W szkołach podstawowych, gdzie łączna liczba godzin miejskich 

wynosiła 522, ponad 5% godzin przeznaczono na zajęcia z uczniem 

zdolnym; 

W gimnazjach, gdzie łączna liczba godzin miejskich wynosiła 399, 

ok. 10% przeznaczono na zajęcia z uczniem zdolnym; 

W szkołach ponadgimnazjalnych łączna liczba godzin miejskich 

wynosiła 1129 ponad 5% godzin przeznaczono na zajęcia z uczniem 

zdolnym.  

 

 



Zajęcia dodatkowe w ramach tzw. 

godzin miejskich w Opolu 
 

W ocenie dyrektorów, przyznanie szkołom przez organ prowadzący 

dodatkowych godzin miejskich, pozwoliło na: 

 swobodę w zakresie modelowania zajęć pozalekcyjnych  

w szkołach, uwzględniając specyficzne potrzeby uczniów, 

 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, 

 podniesienie poziomu nauczania języków obcych, 

 rozszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach, 

 wzrost zaangażowania uczniów w życie szkoły, jak również 

integracji i uspołecznienia dzieci i młodzieży, 

 stworzenie uczniom szansy wykazania się w mniejszym 

zespole, ucząc pokonywania nieśmiałości, odpowiedzialności 

oraz asertywności. 
 

 



Wzbogacanie oferty 

edukacyjnej Miasta Opola 

Poza systemem dodatkowych godzin Miasto Opole zapewnia 

szeroki wachlarz możliwości rozwoju pasji i uzdolnień dzieci 

i młodzieży szkolnej: 

programy kształcenia (innowacyjne, autorskie), 

indywidualny tok nauki, 

specjalistyczne oddziały (dwujęzyczne, sportowe), 

bogata oferta zajęć pozaszkolnych, 

centrum nauk przyrodniczych. 

 

 



Wzbogacanie oferty 

edukacyjnej Miasta Opola 

 Liczne innowacje pedagogiczne na wszystkich etapach edukacyjnych; 

 Rozszerzanie nauczania języków obcych w szkołach i przedszkolach;  

 Dwujęzyczne oddziały w szkołach w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych (od września w szkołach podstawowych); 

 Oddział międzynarodowy w PSP nr 20; 

 Eksperyment pedagogiczny – np. nowy zawód w ZSB; 

 Klasy sportowe (piłka nożna i ręczna, siatkówka, pływanie, lekkoatletyka); 

 Dodatkowe zajęcia przygotowujące maturzystów do egzaminów  

z matematyki; 

 Centrum Nauk Przyrodniczych – popularyzacja nauk matematyczno – 

przyrodniczych. 

 



Wzbogacanie oferty 

edukacyjnej Miasta Opola 

1. Współpraca z Politechniką Opolską w tworzeniu klas patronackich  
w szkołach ponadgimnazjalnych. Utworzono 15 klas patronackich, 
zorganizowano 52 spotkania (wykłady, seminaria zajęcia laboratoryjne),  
w których udział wzięło 1869 uczniów. Zaangażowanych  
w działania partnerskie było 69 nauczycieli szkół i wykładowców Politechniki 
Opolskiej.  
 

2. Umowy o współpracy szkół z opolskimi uczelniami: Uniwersytetem 
Opolskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji, Państwową Medyczną 
Wyższą Szkołą Zawodową. 
 

3. Patronat Uniwersytetu Opolskiego nad przedszkolem (PP Nr 25). 
Powołanie Uniwersyteckiej Akademii dla Rodziców (całoroczny cykl 
wykładów dla rodziców prowadzonych przez specjalistów i ekspertów z zakresu 
wychowania, opieki i zdrowia). 
 



Rola placówek wychowania 

pozaszkolnego 

 
 
Zajęcia pozaszkolne realizowane przez: 
 Młodzieżowy Dom Kultury – ponad 900 godzin 

tygodniowo, 
 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – ponad  

400 godzin tygodniowo.  
 
Mają one na celu: 
 rozwój osobowościowy dzieci i młodzieży szkolnej, 
 rozwój pasji i zainteresowań uczniów. 

 



Rola Poradni psychologiczno – 

pedagogicznej  

 Proces diagnozy potrzeb dziecka zdolnego kończy się 

opracowaniem indywidualnego programu działań 

wspierającego jego rozwój. 

  

Zgodnie z ujawnionymi potrzebami Poradnia realizuje 

następujące formy pomocy: 

 Terapia indywidualna dla uczniów zdolnych, 

 Programy psychoedukacyjne – środowiskowe, 

 Psychoedukacja skierowana do rodziców, 

 Konsultacje dla nauczycieli, 

 Indywidualne konsultacje dla rodziców oraz terapię 

rodzin dzieci i młodzieży zdolnej.  
 
 



Rola ośrodka doskonalenia 

nauczycieli   

 Działania Miejskiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Opolu, ukierunkowane na przygotowanie 

nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym, to: 

 Szkolenia, 

 Konkursy dla uczniów, 

 Konkursy dla nauczycieli, 

 Akademia Młodych Matematyków, 

 Akademia Najmłodszych Matematyków, 

 Budowanie systemu innowacji, 

 Prowadzenie działalności promującej 

i wydawniczej. 
 

 
 



Złoty Klucz WPROST 2017 

 

Na II Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie (2016 r.) 

Miasto Opole otrzymało nagrodę Złoty Klucz „Wprost” w kategorii 

"Edukacja" za odkrywanie i wspieranie młodych talentów m.in.  

za realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 

następujących projektów:   

 

1. Projekt „Odkrywanie Talentów – promocja uzdolnień uczniów  

na wszystkich poziomach edukacyjnych (programy: Opolskie 

Młode Talenty, Opolskie Ogrody Talentów, tytuł „Opolski 

Orzeł”).  

2. Projekt rozwijania i wspierania uzdolnień artystycznych na 

wszystkich poziomach edukacyjnych (programy: Teatralne ABC, 

Lekcje Grotowskiego, Winda Nieczynna, Galeria Wyobraźni).  

 

 

 

 



Złoty Klucz WPROST 2017 

 

1. Program edukacji regionalnej – (projekty: Mały OPOLANIN,  

„Z dzieckiem, Tatą i Mamą Opole zwiedzamy). 

 

2. Projekt rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich  

i komunikacyjnych. 

 

3. Projekt edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży  z wszystkich 

poziomów edukacyjnych - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. 

 

4. Projekt „KOLOROWE LATO” – letnie warsztaty artystyczne, 

profilaktyczne i integracyjne dla dzieci młodszych oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami. 

 

 

 



21 listopada 2014, www.nto.pl 

Jeśli chcesz się uczyć,  

to najlepiej w Opolu 

Tu dzieci mają dobry start i robią 

duże postępy – wynika z badań 

Evidence Institute.  

 

Przed Opolem tylko Rzeszów  

i Warszawa. 

23 maja 2017, www.nto.pl  

Jak kształcić dziecko,  

to właśnie w Opolu 

Opole zajęło 2. miejsce w Rankingu 

samorządów sprzyjających 

edukacji.  

 

Jakość kształcenia jest tu lepsza  

niż w Krakowie i Warszawie. 

http://www.nto.pl/
http://www.nto.pl/


RANKING 2014 – najlepsze 

miasta powyżej 100 tys. 

mieszkańców 

W tej kategorii wielkości gmin liderami zostały: 

1. Rzeszów 2. Warszawa 3. Opole 

Duże miasta stoją przed największymi wyzwaniami 

pod względem organizacji i zarządzania oświatą.  

Tu liczy się przede wszystkim dobra strategia, efektywne 

wydatkowanie pieniędzy oraz tworzenie systemu 

zapewniania jakości kształcenia na większą skalę.  



RANKING 2017 – najlepsze 

miasta powyżej 100 tys. 

mieszkańców 
 

1. Rzeszów 2. Opole 3. Kraków 

Wysoka pozycja Opola pokazuje, że mądra 

polityka edukacyjna i wsparcie dla oświaty 

mogą przynieść świetne efekty.  

Dzięki mądrej polityce nasze miasto może 

konkurować w zakresie edukacji z miastami 

większymi i o wiele zamożniejszymi.  

 

 



Ranking szkół ponadgimnazjalnych 

PRESPEKTYWY 
 

Bardzo wysoka pozycja szkół w corocznych edycjach  

Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, 
przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.  

 
W 2017 r. najwyższe pozycje zajęły: 
 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III – 23. miejsce na 500 szkół, 
 Publiczne Technikum nr 5 (ZSE) – 12. miejsce na 300 szkół. 
 
Osobny ranking podzielony dla liceów ogólnokształcących i techników.  
• Licea ogólnokształcące oceniane wg 3 kryteriów tj.: sukcesy  

w olimpiadach (30%), wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów 

obowiązkowych (25%), z przedmiotów dodatkowych (45%).  

 

• Technika oceniane wg 4 kryteriów tj.: sukcesy w olimpiadach (20%), 

wyniki z egzaminu maturalnego - przedmioty obowiązkowe (20%),  
z przedmioty dodatkowe (30%), wyniki z egzaminu zawodowego (30%).  
 



Wspieranie jakości edukacji poprzez 

projekty edukacyjne 

współfinansowane przez Unię 

Europejską 2007 – 2013  

 

Miasto Opole znalazło się na wysokiej pozycji w rankingu 

DOTACJE UNIJNE W OŚWIACIE. 

Odnotowano bardzo wysokie wykorzystanie środków 

unijnych na wspieranie jakości edukacji w Opolu  

w oparciu o projekty edukacyjne współfinansowane  

przez Unię Europejską 2007 – 2013. 



Wnioski z badań dotyczących 

rozwoju pasji i uzdolnień uczniów -  

Miasto Opole 
 

 

 

 

 

Mając świadomość, że uczeń zdolny to trudny i bardzo 

złożony partner nauczyciela, ważne są: 

 Konieczność wypracowania metod i narzędzi 

do diagnozy i pracy z dzieckiem uzdolnionym; 

 Objęcie takich uczniów opieką psychologiczną; 

 Motywowanie uczniów w formie nagród, stypendiów; 

 Potrzeba stworzenia międzyszkolnych klubów uczniów 

uzdolnionych; 

 Budowa szkolnych koncepcji pracy z uczniem 

uzdolnionym; 
 



Wnioski z badań dotyczących 

rozwoju pasji i uzdolnień uczniów - 

Miasto Opole 
 

 

 

 

 

Mając świadomość, że uczeń zdolny to trudny i bardzo 

złożony partner nauczyciela, ważne są: 

 Konieczność zwiększenia kompetencji nauczycieli  

w zakresie pracy z dzieckiem uzdolnionym; 

wprowadzenie w kształceniu nauczycieli modułu 

dotyczącego pedagogiki zdolności; 

 Pedagogizacja rodziców w kontekście dziecka 

uzdolnionego już od pierwszego etapu edukacyjnego; 

 Organizacja tematycznych konferencji, seminariów  

i warsztatów dotyczących problematyki zdolności 

(wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia). 

 
 



Warszawa, grudzień 2017 r. 

Dziękuję za 

uwagę 
dr Irena Koszyk 
Naczelnik Wydziału Oświaty w Opolu 
Prezes Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych 
Regionu Opolskiego  


