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Dzia ania na rzecz uczniów zdol-
nych podejmowane w polskim systemie 
o wiaty. Troska o rozwój osób zdolnych, 
uzdolnionych oraz utalentowanych sta-
nowi  powinna sta y element polityki o wia-
towej 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 do-
wych dzia aniach na rzecz edukacji ucznia 
zdolnego. Rok szkolny 2010/2011 zosta  
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
og oszony Rokiem Odkrywania Talentów. 
W ramach ministerialnego projektu Opraco-
wanie i wdro enie kompleksowego systemu 
pracy z uczniem zdolnym podejmowane s  
badania i dzia ania kierowane do uczniów 
zdolnych i ich nauczycieli. Szko y i inne pla-
cówki o wiatowe mog  ubiega  si  o cer-
tyfikat 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 ukierunkowanej 
na zapewnienie warunków odpowiednich 
do potrzeb i mo liwo ci rozwoju ka dego 
ucznia, szko y sprzyjaj cej rozwojowi zain-
teresowa  uczniów, ich talentów, kreatyw-
no ci. Szko a z pasj  to szko a, której klimat 

motywuje uczniów do aktywno ci poprzez 
stosowanie skutecznych metod nauczania, 
innowacyjnych rozwi za , organizacj  r -
norodnych zaj  pozalekcyjnych tak e we 
wsp pracy z organizacjami rz dowymi i 
pozarz dowymi. 

Wyrazem troski jest tak e w czenie 
uczniów szczególnie uzdolnionych do grupy 
uczniów o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych (Rozporz dzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 
r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szko ach i 
placówkach (DzU 2013, nr 0, poz. 532)) i 
skierowanie uwagi placówek o wiatowych 
na nietypowe potrzeby, w a ciwo ci rozwo-
jowe, specyfik  uczenia si  i spo ecznego 
funkcjonowania tej grupy uczniów [49]. 

System o wiaty ma za zadanie zapewni  
uczniom szczególnie uzdolnionym opiek  
poprzez stworzenie mo liwo ci realizowania 
indywidualnych programów nauczania oraz 
uko czenia szko y ka dego typu w skró-
conym czasie, a tak e poprzez organizo-
wanie zaj  pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych, w ramach których mog  oni rozwija  
swoje zainteresowania i uzdolnienia oraz 
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The paper addresses important and topical 
issues of supporting gifted pupils from middle 
schools in the form of extracurricular activities 

through inclusion of modern technologies has 
been considered an interesting and valuable 
form of teaching cognitive independence among 
gifted students interested in mathematical and 

student associations and suggestions of the par
ticipants which can be helpful during implemen
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kszta towa  aktywno ci spo eczne i umie-
j tno ci sp dzania czasu wolnego (art. 1 
ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o sys-
temie o wiaty, DzU 2004, nr 256, poz. 
2572 z p n. zm.) [56]. Przywo ane rozwi -
zania legislacyjne od wielu lat umo liwia y 
stwarzanie uczniom zdolnym w a ciwych 
dla nich warunków edukacji i promocji, 
jednak by y niezwykle rzadko stosowane. 
Stworzone mo liwo ci nie by y zbyt szeroko 
rozpropagowane, a rodowisko szkolne 
nie zawsze dostrzega o wynikaj ce z tego 
korzy ci dla uczniów oraz opiekuj cych si  
nimi nauczycieli, a tak e organizacji pro-
cesu nauczania.

Dalsze dzia ania Ministerstwa Edukacji 
na rzecz uczniów zdolnych koncentruj  si  
wok  kwestii zwi zanych z olimpiadami 
(dost pnymi obecnie ju  dla gimnazjalistów) 
i konkursami przeznaczonymi dla uczniów 
m odszych. Wybierani w post powaniu kon-
kursowym organizatorzy olimpiad s  zobo-
wi zani nie tylko do dzia a  bezpo rednio 
zwi zanych z ich przebiegiem, ale równie  
do tworzenia systemu wsparcia nauczycieli 
i uczniów, którzy b d  uczestnikami kon-
kursów. Jest to zach t  do dzia a  d ugofa-
lowych zwi zanych z przygotowaniem si  do 
tych wydarze , okazj  do wymiany do wiad-
cze  na platformach edukacyjnych lub w 
ramach obozów szkoleniowych czy weeken-
dowych zaj  dodatkowych.

Zainteresowanie kwestiami zdolno ci 
przek ada si  tak e na wzrastaj c  w ostat-
nich latach liczb  publikacji dotycz cych 
rozpoznawania, rozwijania i kszta cenia tej 
szczególnej grupy uczniów. Oprócz publi-
kacji naukowych1 przygotowywane i upo-
wszechniane s  (na zlecenie O rodka Roz-
woju Edukacji) r nego rodzaju poradniki, 
podr czniki, przyk ady dobrych praktyk i 
rozwi za  modelowych w tym zakresie (por. 
http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.
php?option=com_phocadownload&view=-
category&id=127:poradniki&Itemid=1355).

Pomimo powszechnego przekonania, i  
to szko a powinna stanowi  naturalne, naj-
odpowiedniejsze miejsce wspierania roz-
woju dzieci i m odzie y wielu pedagogów 
dokonuje surowej oceny dzia a  podejmo-
wanych przez szko y na rzecz uczniów zdol-
nych. Szczególnie dobitnie brzmi opinia 
Doroty Klus-Sta skiej nazywaj cej szko  

„skansenem kulturowym …  piel gnu-
j cym kompetencje bezu yteczne, autode-
strukcyjne wobec jednostki i spo ecze -
stwa” [21, s. 26].

Wsp czesna szko a jest ukierunkowana 
g wnie na ucznia przeci tnego i pomimo 
wielu apeli rodowiska naukowego w nie-
wystarczaj cym zakresie wspiera potrzeby 
uczniów zdolnych [24]. W praktyce dzia-
anie nauczycieli sprowadza si  cz sto do 
przekazywania wiedzy encyklopedycznej 
i jej biernego odtwarzania przez uczniów, 
którym narzucono jako g wny cel nauki 
uzyskanie mo liwie najwy szego wyniku 
podczas egzaminu warunkuj cego lepszy 
start do kolejnego etapu edukacji. Per-
spektywa „troski, sta o ci, wielostronno ci, 
komplementarno ci, generatywno ci i zako-
rzenienia” nakre lona przez Andrzeja Góral-
skiego w publikacji „Zasadnicze przes anki 
skuteczno ci wychowania zdolnych: szkice 
do pedagogiki zdolno ci” (1991) zostaje w 
coraz wi kszym zakresie ograniczona przez 
konkretne sytuacje i wymagania systemu 
szkolnego, na co wskazuje Jan aszczyk 
[29, s. 63–67] dokonuj c refleksji nad sytu-
acj  ucznia zdolnego w zmienionej rzeczy-
wisto ci edukacyjnej.

Z pewno ci  powa n  przeszkod  jest 
tak e system klasowo-lekcyjny, który 
spe nia przede wszystkim oczekiwania eko-
nomiczno-spo eczne. Jednak poprzez swoj  
masowo  i ch  nauczenia wszystkich 
wszystkiego w szkole trudno jest urzeczy-
wistnia  postulat indywidualizacji nauczania. 
Je eli ju  jest on realizowany, to dzia ania 
tego rodzaju maj  miejsce zazwyczaj w 
odniesieniu do uczniów stwarzaj cych pro-
blemy, zagro onych niedostosowaniem 
spo ecznym lub drugoroczno ci . 

Konstruowanie wiedzy, kszta towanie 
umiej tno ci i nawyków odbywa si  równie  
w wielu innych miejscach i urzeczywistnia 
si  poprzez naturalny kontakt ze rodowi-
skiem, uczestnictwo w yciu zbiorowo ci w 
konkretnych sytuacjach yciowych, przez 
kontakt z intencjonalnie tworzonym prze-
kazem informacyjnym funkcjonuj cym w 
przestrzeni spo ecznej, ale równie  przez 
zorganizowane zaj cia pozalekcyjne i 
pozaszkolne [20, s. 347–348].

Pozalekcyjne i pozaszkolne formy roz-
wijania zdolno ci i zainteresowa . Roz-

1 Kluczowe monografie, których dane publikacyjne zamieszczono w bibliografii obejmuj  nast puj cych autorów: Boczarowa, O. (2011); 
Chruszczewski, M. H. (2009); Dyrda, B. (2012); Giza, T. (2011); Gruszczyk-Kolczy ska, E (2012); Ho bi , A. (2010); Jab onowska, M. (red.), 
(2013a; 2013b), Jab onowska, M., ukasiewicz-Wieleba J. (red.). (2012), Limont; Limont, W., Cie likowska, J., Dreszer, J. (red.). (2010); 
Limont, W., Cie likowska, J., Dreszer, J. (red.). (2008), aszczyk, J., Jab onowska M. (red.), (2008, 2009, 2011), ukasiewicz-Wieleba, J., 
Jab onowska, M. (2010).
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wijanie uczniowskich zainteresowa  i zdol-
no ci wymaga indywidualnego podej cia, 
uwzgl dniaj cego podmiotowo  i poten-
cja  zdolnych uczniów. Podej cie takie du o 
atwiej jest osi gn  w ramach zaj  poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych, gdzie liczba 
uczestników jest zdecydowanie mniejsza, a 
ich motywacja do nauki wsp gra z celami 
stawianymi przez nauczyciela. 

Nale y zauwa y , i  ko a zainteresowa  
s  powszechnie prowadzone w szko ach 
wszystkich szczebli. S  one przeznaczone 
dla uczniów zainteresowanych jakim  
zagadnieniem niezale nie od posiadanych 
zdolno ci. Z Raportu GUS „O wiata i wycho-
wanie w roku 2012/2013” (http://stat.gov.
pl/cps/rde/xbcr/gus/E_oswiata_i_wycho-
wanie_2012-2013.pdf s. 106) wynika, i  
w 2013 roku w polskich szko ach dzia a o 
286,3 tys. szkolnych k , klubów i zespo w 
prowadz cych zaj cia pozalekcyjne i nad-
obowi zkowe. W porównaniu z rokiem 
poprzednim odnotowano spadek o 4,7%. 
Najwi cej tego rodzaju zaj  by o prowadzo-
nych w szko ach podstawowych 145,1 tys., 
w których bra o udzia  1.745,7 tys. uczniów. 
Natomiast w gimnazjach prowadzono 
85,9 tys. zaj  dla 968,6 tys. zaintereso-
wanych nimi uczniów. Uczniowie gimnazjów 
wybierali g wnie zaj cia k  przedmioto-
wych (43,8% og u uczestników zaj  roz-
wijaj cych zainteresowania i uzdolnienia w 
gimnazjach) oraz sportowych (23% uczest-
ników). Na zaj cia artystyczne ucz szcza o 
12% uczestników zaj  pozalekcyjnych. 
Zaj cia informatyczne by y wybierane przez 
5%, a techniczne przez 2% wspomnianej 
grupy. 

Zaj cia dodatkowe z natury rzeczy ciesz  
si  wi kszym zainteresowaniem ze strony 
uczniów zdolnych ni  pozosta ych. To oni 
chc  si  rozwija  i je li maj  odpowiednie 
warunki zabiegaj  o to. Z bada  przepro-
wadzonych w latach 1998/99 przez Teres  
Giz  (2006) w grupie 445 uczniów szk  
podstawowych woj. lubelskiego, mazo-
wieckiego, ma opolskiego, podkarpackiego 
i wi tokrzyskiego, którzy zostali wskazani 
przez nauczycieli jako zdolni wynika, i  
ponad 85% by o uczestnikami zaj  dodat-
kowych rozwijaj cych zainteresowania i 
uzdolnienia. Co wi cej „nie wystarcza” im 
zazwyczaj jedno ko o zainteresowa . Ko a 
zainteresowa  gromadzi y 59,1% uczniów 
zdolnych, zaj cia z j zyków obcych 28,3%, 
zaj cia sportowe 18,2%, zaj cia artystyczne 
15,3% [8, s. 115]. 45,6% badanych wska-
za o na 2–3 formy zaj  w znacznej cz ci 

finansowanych przez rodziców. Uczest-
nikami jednego rodzaju zaj  by o 22,2% 
badanych, a 17,3% uczestniczy o w wi cej 
ni  trzech rodzajach [9, s. 305]. 

Wielu uczniów korzysta równie  z zaj  
prowadzonych przez publiczne lub niepu-
bliczne placówki wychowania pozaszkol-
nego. System Informacji O wiatowej (http://
www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-wyka-
z-szkol-i-placowek/27-wykaz-wg-typow.
html) wskazuje, i  na dzie  30.09.2013 r. 
funkcjonowa o 14 pa aców m odzie y, 
128 m odzie owych domów kultury, 58 mi -
dzyszkolnych o rodków sportowych, 
84 ogniska pracy pozaszkolnej, 10 ogrodów 
jordanowskich. Ponadto zarejestrowanych 
by o 60 pozaszkolnych placówek specja-
listycznych, 36 ognisk artystycznych oraz 
189 niepublicznych placówek w systemie 
o wiaty. 106 z wymienionych placówek by o 
prowadzonych przez osoby prywatne, pozo-
sta e przez powiaty, miasta i gminy.

Prawid owo ci rozwojowe i cechy 
zdolnych gimnazjalistów jako wyznacz-
niki organizacji edukacji pozalekcyjnej. 
O uczestnictwie w okre lonej pozalekcyjnej 
aktywno ci decyduj  zazwyczaj uczniowie 
wraz z rodzicami. Z wiekiem wzrasta liczba 
uczniów, którzy samodzielnie podejmuj  
decyzj  odno nie zaj  dodatkowych. 
Odpowied  „raczej ja” na pytanie o to, kto 
decydowa  o wyborze zaj  dodatkowych 
wskaza o 73% uczniów szk  podstawowych 
84% gimnazjalistów i 96% uczniów szk  
ponadgimnazjalnych [2, s. 308].

Szczególne znaczenie dla rozwoju edu-
kacyjnej autonomii, d enia do niezale -
no ci w obszarze zwi zanym z w asnym 
rozwojem ma wiek adolescencji, w którym 
zachodz  istotne zmiany w funkcjonowaniu 
poznawczym i spo ecznym. Uczniowie gim-
nazjum wkraczaj cy w a nie w ten okres 
chc  podejmowa  decyzje o swoim rozwoju 
i w coraz wi kszym zakresie maj  ku temu 
mo liwo ci. Wi e si  to mi dzy innymi z 
przechodzeniem od my lenia konkretnego 
do my lenia formalnego (w rozumieniu 
J. Piageta), rozwojem my lenia abstrakcyj-
nego [39, s. 173], które pozwala prowadzi  
wnioskowanie na podstawie r nych prze-
s anek, rozwa ania hipotez cz sto odmien-
nych, a nawet konkurencyjnych w stosunku 
do siebie [54, s. 351]. W a ciwo ci  pro-
cesów poznawczych m odzie y jest zdaniem 
Ireny Obuchowskiej [39, s. 174] zdolno  
do autorefleksji i autokorekty. 

Okres gimnazjalny to czas nawi zywania 
i wzmacniania relacji rówie niczych. W ich 
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kontek cie nast puje cz sto ocena w asnej 
osoby ucznia. Uczniowie szukaj  rodo-
wiska, w którym mogliby zosta  cenieni za 
posiadane umiej tno ci, które pozwoli oby 
im jednocze nie dzieli  si  w asnymi pogl -
dami i szuka  odpowiedzi na problemy. Prze-
jawiaj  oni „szczególn  wra liwo  na temat 
w asnej osoby … , samoocena staje si  
podstawowym regulatorem poczucia auto-
nomii, to samo ci, samodzielno ci i odpo-
wiedzialno ci za siebie.” [48, s. 32]. Grupa 
rówie nicza jest wi c wa nym punktem 
odniesienia dla aktywno ci nastolatków. 

Dzia aniom uczniów gimnazjum cz sto 
towarzyszy „s omiany zapa ” w a ciwy dla 
okresu rozwojowego wczesnej adole-
scencji. Nie potrafi  oni jeszcze realnie 
oceni  swoich mo liwo ci, przez co si gaj  
po zadania zbyt trudne, które ostatecznie 
niejednokrotnie porzucaj  [14, s. 500]. Jest 
to powa na bol czka organizuj cych zaj cia 
dodatkowe dla tej grupy wiekowej.

Adolescenci poszukuj  autorytetów – 
mistrzów, którzy byliby wzorami do na la-
dowania, dzia aj cymi twórczo, „którzy 
osi gn li wybitn  sprawno  dokona ” 
i „s  wzorem spe nionego cz owiecze -
stwa” [10, s. 98], ale jednocze nie pozosta-
wiali odpowiedni zakres swobody stanowi c 
„pomoc w odkrywaniu w asnej indywidual-
no ci i jej rozwoju” [28, s. 12].

Uczniowie zdolni „pracuj  samodzielnie i 
potrzebuj  do w asnej pracy tylko niewiel-
kiego wsparcia” (Terman, Oden, 1925) 
[25, s. 90]. Ceni  sobie i posiadaj  takie 
cechy jak: „otwarto  na nowe wyzwania, 
samodyscyplina, pracowito , wytrwa o , 
silna wola, „zdrowy perfekcjonizm” [27] u 
kolegów doceniaj  dzia ania wiadcz ce o: 
silnej motywacji, poczuciu obowi zku, termi-
nowo ci, pracowito ci, perfekcjonizmie [28, 
s. 94]. Jednocze nie charakteryzuj  si  
wi ksz  dojrza o ci , odporno ci  emocjo-
naln , posiadaj  zintegrowan  osobowo . 
S  bardziej wytrwali, aktywni i samowy-
starczalni [55]. Koncentracja na zadaniu, 
wytrwa o , upór w d eniu do celu to ich 
nieod czne cechy warunkuj ce uzyski-
wanie wysokich rezultatów. Ponadto szkolne 
i pozaszkolne formy rywalizacji, w których 
uczestnicz  uczniowie zdolni szczególnie 
cz sto pozwalaj  im lepiej pozna  swoje 
zalety i wady oraz podejmowa  dzia ania 
b d ce skutkiem samoregulacji, wiad-
cz cej o umiej tno ci kierowania sob  [57]. 

Kszta towanie samodzielno ci 
poznawczej jako g wny cel edukacji 
gimnazjalistów. Okres adolescencji sprzyja 

rozwojowi samodzielno ci poznawczej, 
która w rozumieniu Stanis awa Palki, jest 
zwi zana z umiej tno ci  rozwi zywania 
problemów badawczych oraz opracowy-
wania zagadnie  na podstawie r norod-
nych róde  informacji [45]. Samodzielno  
ta wyra a si  w: formu owaniu problemów, 
projektowaniu bada , prowadzeniu bada , 
analizowaniu i interpretowaniu uzyskanych 
rezultatów, a tak e gromadzeniu, doborze 
i analizowaniu informacji pochodz cych 
z r nych róde . Przyjmuje ona posta  
czynno ci w a ciwych dla osób doros ych 
prowadz cych badania naukowe [6]. Win-
centy Oko  podkre la potrzeb  kszta to-
wania samodzielno ci my lenia zach caj c 
nauczycieli do wdra ania swoich pod-
opiecznych „do formu owania problemów i 
poszukiwania pomys w ich rozwi zywania, 
do rozwi zywania problemów i sprawdzania 
tych rozwi za , wreszcie do poszukiwania 
zastosowa  tych rozwi za  w nowych 
sytuacjach” [41, s. 365–366]. Rozwojowi 
my lenia sprzyja pozytywny stosunek do 
podejmowanych problemów, automoty-
wacja do ich rozwi zania [43, s. 1964]. Z 
kolei samodzielne my lenie i dzia anie skon-
centrowane na rozwi zywaniu problemów 
rozwija umiej tno  prezentowania w asnego 
zdania i obrony swoich pogl dów [40]. 

Wy ej wymienione umiej tno ci wpisuj  
si  w wymagania podstawy programowej 
kszta cenia ogólnego na III i IV etapie edu-
kacyjnym, w ród których wymieniane s : 
my lenie naukowe (umiej tno  wykorzy-
stania wiedzy o charakterze naukowym do 
identyfikowania i rozwi zywania problemów, 
a tak e formu owania wniosków opartych na 
obserwacjach empirycznych dotycz cych 
przyrody i spo ecze stwa); umiej tno  
sprawnego pos ugiwania si  nowoczesnymi 
technologiami informacyjno-komunikacyj-
nymi; umiej tno  wyszukiwania, selek-
cjonowania i krytycznej analizy informacji; 
umiej tno  rozpoznawania w asnych 
potrzeb edukacyjnych oraz uczenia si ; 
umiej tno  pracy zespo owej (Rozporz -
dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kszta cenia ogólnego w poszczegól-
nych typach szk , Dz. U. z 2012 r. poz. 
997). Przywo ane wy ej cele staj  si  rów-
nie  wa ne i realizowane w ramach dzia a  
pozaszkolnych, opisanych w dalszej cz ci 
artyku u.

Wirtualne Ko a Naukowe – nowoczesn  
form  wspierania uczniów zdolnych. 
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Coraz cz ciej alternatyw  dla tradycyjnych 
sposobów pozaszkolnego wspierania roz-
woju uczniów zdolnych staj  si  formy wyko-
rzystuj ce nowe technologie. W ostatnich 
latach uruchamiane s  do  licznie projekty 
finansowane ze rodków EFS, w ramach 
których m odzie  mo e rozwija  swoje zdol-
no ci, pasje i zainteresowania poprzez 
korzystanie z e-learningowych form kszta -
cenia. Autorzy tych projektów bazuj  m.in. 
na zainteresowaniu m odzie y prac  w ro-
dowisku internetowym oraz mo liwo ciach 
tego medium. Istotnym krokiem ze strony 
Ministerstwa Edukacji jest tak e dopusz-
czenie prowadzenia zaj  (obowi zkowych 
zaj  edukacyjnych, zaj  rozwijaj cych 
zainteresowania i uzdolnienia, zaj  dydak-
tyczno-wyrównawczych i specjalistycznych 
organizowanych dla uczniów wymagaj -
cych szczególnego wsparcia w rozwoju lub 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych) 
z wykorzystaniem form kszta cenia na odle-
g o  (zmiany obowi zuj  od 01.09.2014 r.). 

Do projektów wykorzystuj cych nowo-
czesne technologie na rzecz wspierania 
rozwoju zdolno ci nale  Wirtualne Ko a 
Naukowe (WKN), powsta e w ramach pro-
jektu e-Akademia Przysz o ci2. Wzi o w 
nich udzia  385 zdolnych gimnazjalistów ze 
165 szk  w ca ej Polsce. Pracowali oni od 
marca 2011 roku do wrze nia 2012 roku 
pod opiek  dwunastu pracowników nauko-
wych (z UJ w Krakowie, UP w Krakowie, 
IJF PAN w Krakowie, AGH w Krakowie, 
UMK w Toruniu). G wny cel wirtualnych k  
zosta  okre lony jako „zapewnienie utalen-
towanym uczniom …  mo liwo ci dost pu 
do zaawansowanych metod samodzielnego 
uczenia si  w kontakcie z nauczycielem 
akademickim oraz innymi utalentowanymi 
uczniami poprzez Sie ” [51, s. 2]. Powsta o 
dziewi tna cie Wirtualnych K  Naukowych 
zorganizowanych wok  nast puj cych dzie-
dzin: biologia, chemia, geografia, fizyka, 
informatyka, matematyka oraz jedno ko o 
interdyscyplinarne. 

Decyzj  o przyj ciu ucznia do wirtualnego 
ko a podejmowano bior c pod uwag  wiele 
czynników nawi zuj cych w podstawie teo-
retycznej do za o e  Friedy Paitner (1993). 
Uwzgl dniano wi c to, czy ucze  by  laure-

atem w konkursie matematyczno-przyrod-
niczym w szkole podstawowej, je li nie by  
laureatem brano pod uwag  wynik uzyskany 
ze sprawdzianu ko cz cego szko  podsta-
wow , przeprowadzono równie  dla potrzeb 
identyfikacji test diagnostyczny z cz ci 
matematycznej i przyrodniczej (test mia  za 
zadanie m.in. u atwi  rozpoznanie uczniów 
utalentowanych w zakresie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, zawiera  
dodatkowe zadania dotycz ce umiej tno ci 
kluczowych na wy szym poziomie odpo-
wiadaj cym II klasie gimnazjum, ale niewy-
magaj ce znajomo ci szczeg w materia u 
programowego), uwzgl dniono równie  
rezultat obserwacji nauczycielskich w pierw-
szych trzech miesi cach nauki w gimnazjum 
(obserwacja nie koncentrowa a si  jedynie na 
osi ganych przez ucznia wynikach, ale tak e 
uwzgl dnia a jego ciekawo , motywacj , 
zaanga owanie i wyobra ni ) oraz przygo-
towany przez ucznia opis zainteresowa  z 
wyszczególnieniem dotychczasowych osi -
gni  w jednej z sze ciu dziedzin, w zakresie 
których organizowane by y ko a. Taka wielo-
aspektowa ocena dawa a szans  na dobór 
uczniów zainteresowanych, zmotywowanych 
i kompetentnych, którzy rzeczywi cie skorzy-
staj  z proponowanego rozwi zania.

Praca k  zak ada a samodzielne dzia ania 
ucznia. Kontakt z nauczycielem i innymi 
uczestnikami by  mo liwy poprzez uczest-
nictwo w synchronicznych i asynchronicz-
nych spotkaniach na platformie e-learnin-
gowej oraz udzia  wybranych uczniów w 
dwóch obozach naukowych3. 

Opiekunowie mieli du  swobod  w pro-
jektowaniu i prowadzeniu Wirtualnych K  
Naukowych. Podstaw  programu poszcze-
gólnych z nich by y autorskie koncepcje 
pracy ze zdolnymi uczniami przygotowane 
przez opiekunów naukowych. Ka da kon-
cepcja zawiera a:

– opis problemów badawczych propono-
wanych uczniom

– harmonogram wirtualnego ko a,
– cele do osi gni cia w ramach projektu,
– propozycje powi za  z innymi przed-

miotami (dyscyplinami) realizowanymi w 
ramach projektu e-Akademia Przysz o ci,

– wykaz tematów realizowanych w ramach 
projektu,

2 Projekt e-Akademia Przysz o ci - ogólnopolski program kszta towania kompetencji kluczowych autorstwa Wydawnictw Szkolnych i Pedago-
gicznych S.A. Adresowany do uczniów, którzy w roku szkolnym 2010/2011 rozpocz li nauk  w szkole gimnazjalnej i realizowany przez 3 lata w 
200 gimnazjach z ca ej Polski. Misj  projektu by o przygotowanie uczniów do funkcjonowania w spo ecze stwie wiedzy i uczenia si  przez ca e 
ycie, g wnym celem za  kszta towanie kompetencji kluczowych gimnazjalistów z uwzgl dnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(ICT), nauk matematyczno-przyrodniczych, j zyków obcych i przedsi biorczo ci oraz jak najlepsze przygotowanie nauczycieli do kszta cenia 
uczniów w tym zakresie. Na potrzeby projektu zosta  opracowany Gimnazjalny Program Kszta towania Kompetencji Kluczowych (GKKK).
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– sposób organizacji pracy Wirtualnego 
Ko a Naukowego na platformie e-learnin-
gowej.

Praca poszczególnych k  by a zr ni-
cowana i uwarunkowana specyfik  danego 
przedmiotu4. Fundament programu ka -
dego ko a stanowi a zaproponowana przez 
opiekuna naukowego koncepcja pracy z 
uczniami w ramach konkretnej dyscypliny. 

Dzia alno  k  biologicznych ognisko-
wa a si  wok  tematu Fenologia wybranej 
biocenozy w powi zaniu z analiz  czynników 
biotycznych i abiotycznych warunkuj cych 
jej rozwój. W ramach indywidualnych pro-
jektów zadaniem uczniów by o prowadzenie 
obserwacji cykliczno ci zjawisk przyrodni-
czych i odnotowywanie zmian zachodz -
cych na wybranej przez siebie powierzchni 
badawczej. 

Praca uczestników k  chemicznych sku-
pia a si  g wnie na kszta towaniu umiej t-
no ci w zakresie interpretowania zjawisk 
chemicznych wyst puj cych w bliskim oto-
czeniu za pomoc  procesów i zmian zacho-
dz cych w mikro wiecie.

Tematem wiod cym k  z fizyki by a pro-
mieniotwórczo . M odzi fizycy mieli spo-
sobno  samodzielnej oceny poziomu 
radioaktywno ci w r nego rodzaju prób-
kach badawczych. Tak wyznaczony i osi -
gany cel pracy pozwoli  zrozumie  uczniom, 
i  naturalne izotopy promieniotwórcze 
„koegzystuj ” z lud mi od wielu tysi cy lat.

Dwa ko a naukowe z geografii pracowa y 
nad zagadnieniem Globalne zjawiska i pro-
cesy w rodowisku lokalnym. Prowadzone 
w ramach WKN z geografii projekty indywi-
dualne wymaga y od uczniów samodzielnej 
pracy terenowej w otoczeniu najbli szym 
miejscu ich zamieszkania.

W ramach k  z informatyki gimnazjali ci 
najwi cej czasu po wi cili na zagadnienia 
zwi zane z projektowaniem grafiki 3D, 
modelowaniem 3D, animacj  komputerow , 
tworzeniem zaawansowanych portali WWW, 
programowaniem.

Praca najliczniej reprezentowanych k  
z matematyki skupia a si  wok  szeroko 
poj tej geometrii trójk ta. Wszelkie dzia ania 

realizowane w ramach WKN z matematyki 
mia y przybli a  m odych naukowców do 
„odkrycia” twierdzenia Cevy.

Celem nielicznego ko a interdyscypli-
narnego by o zaznajomienie tej grupy gim-
nazjalistów z wielo ci  bada  interdyscy-
plinarnych z pogranicza nauk, takich jak: 
matematyka, informatyka, biologia, fizyka.

Analiza koncepcji poszczególnych k  
przeprowadzona pod k tem poznania 
za o e  dotycz cych sposobu organizacji 
pracy Wirtualnych K  Naukowych wykaza a, 
e pomys y prowadz cych w tym zakresie 

by y do  zbie ne. Wynika to z pewno ci  
zarówno z narzuconej formy (kszta cenie na 
odleg o ), jak i odgórnej koncepcji.

Pierwsze spotkania poszczególnych 
k  po wi cono identyfiakcji uczniowskich 
pasji, aby prowadz cy mogli zweryfikowa  
adekwatno  zaproponowanej przez siebie 
problematyki do faktycznych zainteresowa  
uczniów. Opiekunowie byli bardzo otwarci 
na propozycje badawcze uczniów, wynika-
j ce z ich indywidualnych zainteresowa . 
Deklarowali, e „ka de z za o e  i koncepcji 
b dzie natychmiast korygowane, je li oka e 
si , e jest niew a ciwe lub niewystarcza-
j ce, a uwzgl dniaj c zr nicowany poziom 
uczniów oferowali indywidualne dostoso-
wanie wszelkich dzia a  ko a do oczekiwa  
i mo liwo ci ka dego z uczestników pro-
jektu” [52, s. 10]. Wynika o to z uznania roz-
wijania zainteresowa  za priorytet w pracy 
z uczniami. Szczególne znaczenie mia o tu 
rozwijanie u uczniów zainteresowa  prac  
badawcz , wykszta cenie umiej tno ci 
takich jak: formowania problemu badaw-
czego, dobór metod i narz dzi badawczych, 
gromadzenie i opracowywanie danych, pre-
zentacja wyników. 

WKN mia y wdra a  uczniów do samo-
dzielnej pracy badawczej, dlatego za pod-
stawow  form  pracy uznano realizacj  pro-
jektów badawczych, staraj c si  tym samym 
wykszta ci  u uczniów umiej tno  samodziel-
nego prowadzenia obserwacji, do wiadcze , 
notowania wyników (niekiedy zapiski te by y 
prowadzone w formie bloga) oraz porz dko-
wania zebranych informacji w specjalnie do 

3 Pi ciodniowe obozy odby y si  we wrze niu 2011 i 2012 roku. W ka dym z nich bra o udzia  oko o 100 uczniów. By y one istotnym elementem 
WKN. Stanowi y okazj  do bezpo redniego spotkania z wybitnymi naukowcami, wys uchania przygotowanych przez nich wyk adów. Podczas 
nich uczestnicy mieli mo liwo  wymiany zebranych do wiadcze  z rówie nikami oraz bezpo redniej pracy warsztatowej w grupie pod okiem 
swojego opiekuna naukowego. Organizatorzy zapewnili uczestnikom obozów tak e dodatkowe atrakcje: konkursy, gry, zaj cia sportowe, 
zwiedzanie miasta. Podsumowaniem pierwszego obozu by  udzia  gimnazjalistów w Nocy Naukowców, podczas której uczniowie mieli okazj  
odwiedzi  laboratoria naukowe, uczestniczy  w pokazach, eksperymentach, warsztatach, spotkaniach z naukowcami, a tak e wzi  udzia  w 
licznie zorganizowanych konkursach, grach i zabawach. Puent  drugiego obozu i jednocze nie pracy Wirtualnych K  Naukowych stanowi a 
konferencja Do serca nauki przez wiat liczb, algorytmów, zjawisk, substancji i organizmów, na któr  najaktywniejsi gimnazjali ci przygotowali 
pod okiem swoich opiekunów 22 wyst pienia i 42 plakaty na sesj  posterow . Uczniowie przygotowali tak e 45 tekstów do publikacji ksi kowej.
4 Opis przygotowany na podstawie: Szaleniec H. (2012): Wirtualne Ko a Naukowe ólnych 
WKN.
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tego opracowanych formularzach. Uczniowie 
podejmowali pierwsze próby formu owania 
hipotez, wyci gania wniosków z uzyskanych 
wyników, szukania powi za  z innymi dziedzi-
nami nauki. Wymiernym efektem ko cowym 
projektów badawczych by y przygotowane 
przez uczniów sprawozdania z przeprowa-
dzonych bada  i uzyskanych wyników, które 
przewa nie mia y posta  prezentacji, a nie-
kiedy artyku u wzorowanego na publikacjach 
naukowych.

W ramach WKN uczniowie mieli okazj  
pracowa  zarówno indywidualnie, jak i 
zespo owo. Uczestnicy mogli kontaktowa  
si  z opiekunem oraz pozosta ymi cz onkami 
ko a drog  e-mailow , telefoniczn , poprzez 
Skype’a. Mimo braku bezpo redniego kon-
taktu, wa nym elementem w pracy WKN by y 
w a nie dzia ania zespo owe nad wybranym 
zagadnieniem. Dzi ki dost pnemu na plat-
formie oprogramowaniu do pracy grupowej 
uczniowie mieli okazj  nauczy  si  dysku-
towa  o swoich pomys ach i dokonaniach 
na forum grupy. Form  prowadzenia dys-
kusji by y zazwyczaj zamieszczane na forum 
dyskusyjnym tematyczne w tki, uzupe niane 
czy podsumowywane przez prowadz cego 
podczas spotka  na czacie lub sesji na 
ywo.

Praca w ramach grup badawczych roz-
wija a u uczniów zdolno ci interpersonalne 
oraz umiej tno  komunikacji w rodowisku 
wirtualnym. Wirtualne ko a stanowi y tak e 
okazj  do systematycznej, publicznej pre-
zentacji wyników przeprowadzonych przez 
ucznia bada , oswaja y wi c z wyst pie-
niami na forum publicznym. Ponadto stwa-
rza y sposobno  do formu owania wnio-
sków, opanowania sztuki argumentowania, 
a tak e poszanowania dla wyników pracy 
innych osób.

Rol  opiekuna WKN by o przede 
wszystkim odpowiednie naprowadzanie, 
wspomaganie opanowania konkretnych 
umiej tno ci badawczych poprzez kon-
trol  prowadzonego przez ucznia procesu 
badawczego. Uczniów prowadzono metod  
odkrywania – otrzymywali oni do rostrzy-
gni cia mniejsze problemy, które mia y 
prowadzi  do odkrywania wi kszych zagad-
nie , twierdze . Prowadz cy jedynie zbiera  
i podsumowywa  wypracowane wnioski. 
Opiekunowie k  k adli du y nacisk na 
samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej 

do rozwi zania danego zagadnienia, aktywi-
zowanie uczniów i stwarzanie takich sytuacji 
dydaktycznych, by ucze  móg  samodzielnie 
pokonywa  napotkane trudno ci [36].

Wirtualne Ko a Naukowe z perspek-
tywy ucznia5 

Jak wynika z przedstawionej powy ej cha-
rakterystki Wirtualne Ko a Naukowe okre li  
mo na mianem zaj  dopasowanych do 
potrzeb i zainteresowa  uczniów zdolnych. 
Równie  poczynione przez pomys odawców 
WKN za o enia co do programu pracy k , a 
wi c zr nicowanie: tre ci (dopasowanie do 
indywidualnych zainteresowa ), form pracy 
(w grupach o podobnym poziomie i rodzaju 
zdolno ci, a tak e nauka indywidualna oraz 
tutoring), metod (g wnie problemowych, 
aktywizuj cych), sprzyja  powinny rozwi-
janiu zdolno ci, indywidualnych uczniow-
skich pasji i zainteresowa . Wyniki uczniow-
skich ocen m.in. w zakresie proponowanych 
zada  i form aktywno ci, przydatno ci wir-
tualnych k  zostan  zaprezentowane w dal-
szej cz ci tekstu6. 

Wirtualne Ko a Naukowe dla wi kszo ci 
uczestników okaza y si  wymagaj c  i cza-
soch onn  form  pracy. Jedynie grupa 25% 
uczniów mog a pochwali  si  pe nym uczest-
nictwem w zaj ciach, podobny odsetek 
uczniów (22%) uczestniczy  w mniej wi cej 
po owie zaj . Spora grupa uczniów (26,9%) 
uczestniczy a w zaj ciach jedynie spora-
dycznie, a grupa 22,5% zrezygnowa a z 
udzia u ju  na pocz tku b d  po kilku pierw-
szych zaj ciach7. 

Oceniaj c poziom swojego zaanga o-
wania najwi cej uczniów (23,2%) okre li o 
je jako przeci tne. Niewiele mniej uczniów 
(21,1%) stwierdzi o, e by o ono du e. 
Bardzo mocno zaanga owanych by o nie-
ca e 16% uczniów, w pe ni zaanga owa-
nych by o natomiast 9% ankietowanych. 
Podsumowuj c, zaanga owaniem wy szym 
ni  przeci tne wykaza o si  prawie po owa 
respondentów (45,6%). Natomiast zaanga-
owaniem ni szym ni  przeci tne, wykaza o 

si  31,2% wszystkich osób, w tym 15,6% 
osób by a s abo zaanga owanych, 11,8% 
bardzo s abo zaanga owanych, a nieca e 
4% osób wykaza o si  ca kowitym brakiem 
zaanga owania.

Praca uczniów w ramach WKN zbli ona 
by a do procesu badawczego. Wykorzy-
stane w ten sposób zosta y formy i metody 

5 Ocena wirtualnych k  jako formy wspierania rowoju uczniów zdolnych by y m.in. przedmiotem bada  realizowanych w ramach projektu 
„E-learning w edukacji ucznia zdolnego. Badania zrealizowane zosta y ze rodków Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 
w Warszawie.
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pracy, które sprzyjaj  rozwijaniu zdolno ci. 
M odzi jeszcze uczniowie – gimnazjali ci 
mieli okazje podj  dzia ania w a ciwe dla 
pracowników nauki. Ponad 40% badanych 
uzna o wi kszo  z wyznaczonych im zada  
za ciekawe i ambitne. Zaproponowane 
formy aktywno ci w ramach Wirtualnych 
K  Naukowych równie  by y przychylnie 
ocenione przez uczestników. Za najbardziej 
atrakcyjne uczniowie uznali dyskusje na 
internetowym forum grupowym (zdaniem 
59,3% ankietowanych), samodzielne pro-
wadzenie obserwacji czy eksperymentów 
(58%) oraz samodzielne uzyskiwanie wiedzy 
(57,2%). Tylko nieco mniejszym, ale rów-
nie  znacznym zainteresowaniem cieszy y 
si  sesje na ywo (53,3%), prace w zespo-
ach badawczych (51,7%) oraz czynno ci 
badawcze (47,9%).

Okre laj c korzy ci odniesione z uczest-
nictwa w wirtualnym kole uczniowie najcz -
ciej wskazywali na zdobycie nowej wiedzy 

lub umiej tno ci (62,3%) oraz rozwój zain-
teresowa  (58%). Uczestnicy najbardziej 
docenili udzia  w wirtualnym kole w kon-
tek cie rozwoju umiej tno ci wykorzystania 
mo liwo ci nowych technologii dla w asnej 
edukacji, osobistego rozwoju oraz umie-
j tno ci samodzielnej nauki. Szczeg owe 
wyniki przestawia wykres 1.
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Wykres 1. Procentowy rozk ad oceny 
rozwoju wybranych umiej tno ci

Oceniaj c przydatno  wirtualnych k  dla 
edukacji i w asnego rozwoju 49,4% uczest-
ników uzna o, e jest to dobra forma zaj  
wspomagaj cych rozwój uczniów. Prawie 
po owa badanych uczniów (48,5%) przy-
zna a, e je li by aby taka mo liwo  to 
chcieliby kontynuowa  w przysz ym roku 
szkolnym nauk  w wirtualnych ko ach, grupa 

32,5% uczniów nie by a zdecydowana, a 
19% nie by o zainteresowanych kontynuacj  
uczestnictwa w wirtualnym kole.

Uczestnicy WKN zostali poproszeni 
tak e o ocen  czynników utrudniaj cych 
i u atwiaj cych prac  w wirtualnym kole. 
W ród czynników utrudniaj cych, zdaniem 
uczniów, prac  w ramach wirtualnego ko a 
najwi cej osób wskaza o na problemy ze 
zorganizowaniem czasu na samodzieln  
nauk  (67,7%) oraz problemy techniczne: 
z komputerem, platform  b d  Internetem 
(58,8%). Tylko 5% uczniów wskaza o, e nie 
mia o adnych trudno ci. W ród czynników 
u atwiaj cych nauk  w WKN uczniowie naj-
cz ciej wskazywali w asne kompetencje 
informatyczne (63,9%), atwo  i szyb-
ko  komunikacji za po rednictwem sieci 
Internet (50,8%) oraz odpowiednie warunki 
do samodzielnej nauki w domu: w asny 
pokój, dost p do komputera pod czonego 
do sieci Internet, atmosfer  sprzyjaj c  
nauce (43,3%). Najmniej osób wskaza o na 
do wiadczenie z tak  form  nauki. Tylko 3 
uczniów z grupy osób badanych zadekla-
rowa o, e przed przyst pieniem do wirtu-
alnego ko a uczestniczy o w innym kursie 
e-learningowym.

Ciekawych informacji dostarcza tak e 
uczniowska ocena wad i zalet udzia u w wir-
tualnych ko ach. Do najwa niejszych zalet 
(wykres 2) uczniowie zaliczyli mo liwo  
zdobycia wiedzy wykraczaj cej poza pro-
gram nauki szkolnej (50,6%); mo liwo  
pracy w indywidualnym tempie (48,9%) oraz 
dowolnym miejscu i czasie (45,1%). Równie 
wysoko uczniowie cenili sobie sposobno  
pracy pod opiek  autorytetu z danej dzie-
dziny. Dopasowanie programu do zainte-
resowa  ucznia równie  by o w ich ocenie 
niew tpliw  zalet  (34,6%). 
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6 Cz sto ci procentowe (poza ocena poziomu uczestnictwa) zosta y wyliczone dla grupy 238 uczniów. W analizach i opisie nie brano pod 
uwag  uczniów, którzy ju  na samym pocz tku zrezygnowali z zaj  w WKN.
7 Brak czasu by  najcz ciej wskazywan  przez uczniów przyczyn  sporadycznego uczestnictwa b d  rezygnacji z wirtualnych zaj . 
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Wykres 2. Zalety nauki w wirtualnym kole
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Wykres 3. Wady nauki w wirtualnym kole

Natomiast wady nauki w WKN (wykres 3), 
zdaniem uczniów, to brak bezpo redniego 
kontaktu z nauczycielem (65,2%) oraz 
innymi uczniami (49,8%). W dalszej kolej-
no ci uczniowie zwracali uwag  na niemo -
no  uzyskania natychmiastowej odpowiedzi 
od nauczyciela, na to e musieli po wi ci  
du o czasu na samotn  nauk . To wszystko 
mog o wp ywa  na brak odpowiedniej 
atmosfery do nauki. Nale y równie  zwróci  
uwag , e taka forma nauki wymaga a od 
ucznia du ej samokontroli – co uczniowie 
odnotowywali jako powa n  wad  tej formy 
kszta cenia (36,1%).

Podsumowanie. Przedstawione opra-
cowanie wskazuje na to, i  Wirtualne Ko a 
Naukowe mog  by  jedn  z warto ciowych 
form wspieraj cych rozwój zainteresowa  i 
zdolno ci uczniów. Sprzyjaj  kszta towaniu 
niezwykle wa nych w procesie edukacji 
kompetencji zwi zanych z samodzielno ci  
poznawcz  takich jak: umiej tno  plano-
wania i realizacji bada , umiej tno  wyszu-
kiwania i krytyczna analiza informacji, pre-
zentacja 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  pra-
wid owo ci rozwojowe i powinny by  w tym 
okresie intensywnie kszta towane.

Wymagaj  jednak uprzedniego przygoto-
wania ze strony uczniów. Uczniowie zdolni 
korzystaj cy z edukacji na odleg o  musz  
charakteryzowa  si  du  samodzielno ci , 
niezale no ci  w procesie uczenia si  oraz 
wytrwa o ci  i systematyczno ci . Te uwa-
runkowania (nie badane podczas rekrutacji 
do Wirtualnych K  Naukowych) mog y by  
przyczyn  rezygnacji lub s abego zaanga o-
wania niektórych uczestników. 

Wyra nymi korzy ciami dla uczniów 
zdolnych z uczestnictwa w pozalekcyjnych 
formach rozwijania zainteresowa  i zdol-
no ci jest mo liwo  kontaktu z uczniami 
o podobnych predyspozycjach i pasjach 
daj ca szans  na prze ycie wspólnoty i jed-
nocze nie mobilizuj ca do dobrze poj tej 
rywalizacji. Wspominaj  o nich gimnazjali ci 
dokonuj c refleksji zwi zanej z WKN. Wa ny 
z ich punktu widzenia by  równie  kontakt ze 
specjalistami w konkretnych dziedzinach.

Podnoszona w kontek cie edukacji na 
odleg o  kwestia oszcz dno ci czasu, 
atwiejszej dost pno ci nie do ko ca 
potwierdzi a si . Du ego zaanga owania 
i czasu wymaga bowiem uczestnictwo w 
pracy wirtualnego ko a, gdzie bezpo rednie 
wsparcie w sytuacji problemowej jest utrud-
nione lub odroczone w czasie. 

Pomimo ogranicze , takich jak cho by: 
ograniczenie bezpo redniego kontaktu z 
prowadz cym i grup , konieczno  wi k-
szej samodyscypliny i nak adu pracy, ko a 
naukowe wykorzystuj ce nowoczesne tech-
nologie s  warto ciow , atrakcyjn  form  
edukacji pozalekcyjnej wart  upowszech-
nienia. 
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