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Dzia ania na rzecz uczniów zdolnych podej-
mowane w polskim systemie o wiaty. Troska 
o rozwój osób zdolnych, uzdolnionych oraz 
utalentowanych stanowi  powinna sta y ele-
ment polityki o wiatowej ka dego pa stwa. 
Ten s uszny sk d in d postulat by  pomijany, a 
nawet budzi  kontrowersje. W ostatnich latach 
jednak znajduje swoje odzwierciedlenie w rz -
dowych dzia aniach na rzecz edukacji ucznia 
zdolnego. Rok szkolny 2010/2011 zosta  przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej og oszony 
Rokiem Odkrywania Talentów. W ramach mini-
sterialnego projektu Opracowanie i wdro enie 
kompleksowego systemu pracy z uczniem 
zdolnym podejmowane s  badania i dzia ania 
kierowane do uczniów zdolnych i ich nauczy-
cieli. Szko y i inne placówki o wiatowe mog  
ubiega  si  o certyfikat Szko y Odkrywców 
Talentów b d  Miejsc Odkrywania Talentów. 
Kolejny rok szkolny 2011/2012 przebiega  pod 
has em Szko a z Pasj , czyli szko y ukierunko-
wanej na zapewnienie warunków odpowied-
nich do potrzeb i mo liwo ci rozwoju ka dego 

ucznia, szko y sprzyjaj cej rozwojowi zainte-
resowa  uczniów, ich talentów, kreatywno ci. 
Szko a z pasj  to szko a, której klimat motywuje 
uczniów do aktywno ci poprzez stosowanie 
skutecznych metod nauczania, innowacyj-
nych rozwi za , organizacj  r norodnych zaj  
pozalekcyjnych tak e we wsp pracy z organi-
zacjami rz dowymi i pozarz dowymi. 

Przedstawione opracowanie wskazuje na to, 
i  Wirtualne Ko a Naukowe mog  by  jedn  z 
warto ciowych form wspieraj cych rozwój zain-
teresowa  i zdolno ci uczniów. Sprzyjaj  kszta -
towaniu niezwykle wa nych w procesie edukacji 
kompetencji zwi zanych z samodzielno ci  
poznawcz  takich jak: umiej tno  planowania i 
realizacji bada , umiej tno  wyszukiwania i kry-
tyczna analiza informacji, prezentacja w sposób 
zrozumia y i atrakcyjny dla odbiorców w asnych 
osi gni , a tak e autorefleksja i autokontrola 
oraz wsp praca w grupie. S  one dost pne 
dla uczniów w wieku gimnazjalnym bior c pod 
uwag  prawid owo ci rozwojowe i powinny by  
w tym okresie intensywnie kszta towane.


