doi: 10.15503/onis2017.168.178

Odkrywanie i wspomaganie rozwoju zdolnoҲci
i talentÓw matematycznych wҲrÓd uczniÓw
Tomasz Szwed
Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tesz@interia.eu

Abstrakt
Teza. Trudno jest odkry° zdolnoïci matematyczne ucznia. Jeszcze trudniejsze jest
piel¿gnowanie jego talentu matematycznego. Potrzebna jest wiedza, doïwiadczenie
i gotowoï° do rozwizywania przez nauczyciela matematyki róČnorodnych problemów, w tym wychowawczych. Polski system edukacyjny wypracowaÙ doï° skuteczne mechanizmy zarzdzania uzdolnieniami matematycznymi uczniów.
Omówione koncepcje. W artykule zostaÙa opisana struktura i wÙaïciwoïci zdolnoïci matematycznych uczniów oraz sposoby ich identyÞkacji. Wskazano równieČ na
istotn rol¿ nauczyciela matematyki w rozwħaniu uzdolnieÚ matematycznych. Opisano standardy ksztaÙcenia uczniów uzdolnionych matematycznie zaproponowan
przez Jerzego Janowicza. Na zakoÚczenie pokazano róČnorodnoï° szkolnych i pozaszkolnych form dziaÙalnoïci edukacyjnej, równieČ w odniesieniu do konkretnych
organizacji pozarzdowych.
Wyniki i wnioski. W Polsce jest podejmowanych wiele pozytywnych dziaÙaÚ na
rzecz odkrywania i rozwħania uczniów uzdolnionych matematycznie. WaČn rol¿
odgrywaj szkoÙy jak równieČ organizacje pozarzdowe dziaÙajce w obszarze edukacji matematycznej. Nadal jednak jest potrzeba prowadzenia badaÚ oraz upowszechnianie wïród nauczycieli wyników badaÚ juČ przeprowadzonych.
Oryginalnoï°/wartoï° poznawcza podejïcia. Autor dokonaÙ przegldu najwaČniejszych kwestii zwizanych z odkrywaniem i rozwħaniem uczniów uzdolnionych
matematycznie. WymieniÙ konkretne polskie organizacje pozarzdowe i wskazaÙ na
ich dziaÙania przynoszce wymierne rezultaty edukacyjne. PoruszyÙ kwestie wychowawcze zwizane z prac nauczycieli matematyki w obszarze zdolnoïci matematycznych.
SÙowa kluczowe: zdolnoïci matematyczne, standardy pracy z uczniem zdolnym,
identyÞkacja uzdolnieÚ, organizacje pozarzdowe, rola nauczyciela, szkolny system
wspierania zdolnoïci
Exploration and furtherance of mathematical talents among pupils
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Abstract
1. Thesis. It is diĜcult to discover the pupil’s mathematical skills. It is even more
diĜcult to foster his/her mathematical talent. The teacher needs knowledge, experience and readiness to solve various problems, including pedagogic ones. The Polish
educational system has worked out quite eĜcient mechanisms of pupils’ mathematical skills management.
2. Discussed conceptions. The article describes the structure and features of pupils’ mathematical skills and the methods of their identiÞcation. The signiÞcant role
of maths teacher in the development of mathematical skills is also indicated. One describes the standards of education of mathematically giĞed pupils proposed by Jerzy
Janowicz. In conclusion the variety of school and out-of-school forms of educational
activities, also with reference to speciÞc non-governmental organizations, is shown.
3. Results and conclusions.In Poland many positive activities for the beneÞt of discovering and development of mathematically giĞed pupils are undertaken. A signiÞcant role is played by schools as well as by non-governmental organizations that operate
in the area of mathematical education. However, research is still needed to be carried out
and the results of the already existing research should be publicized among the teachers.
4. The originality/cognitive value of the aĴitude. The author made a review of the
most signiÞcant issues connected with discovering and development of mathematically giĞed pupils. He enumerated speciÞc Polish non-governmental organizations and
indicated their actions that give rational educational results. He discussed pedagogic
issues connected with the work of a maths teacher in the area of mathematical skills.
Key words: mathematical skills, standards of work with a giĞed pupil, identiÞcation of skills, non-governmental organizations, the role of a teacher, school system of
supporting skills

Wst҄p
Problematyka rozpoznawania, odkrywania i rozwħania uzdolnieÚ matematycznych uczniów nie jest tematem nowym. Od wielu lat jest podejmowana w literaturze
oraz w codziennej praktyce dydaktycznej. Na drodze zawodowej kaČdego nauczyciela matematyki znajdzie si¿ bowiem uczeÚ wykazujcy ponadprzeci¿tne zdolnoïci
w zakresie uczenia si¿ matematyki. Sytuacja taka jest szans, ale i obowizkiem obarczonym odpowiedzialnoïci nauczyciela. Niniejszy artykuÙ jest prób praktycznego
uj¿cia wiedzy dotyczcej problematyki uzdolnieÚ matematycznych uczniów oraz opisania codziennej praktyki edukacyjnej w tym obszarze, w polskim systemie oïwiaty.

Poj҄cie zdolnoҲci, talentu matematycznego i inteligencji matematycznej
Poj¿cia zdolnoïci i talentu s synonimami. Jednak róČni autorzy podejmuj si¿ ich
rozróČnienia. WedÙug CzesÙawa Nosala (1990, s. 22-29) zdolnoï° to dyspozycja globalna odnoszca si¿ do umysÙu jako caÙoïci, i lokalna, wyspecjalizowana w przetwarzaniu
bodĊców okreïlonego typu. Odpowiadaj temu zdolnoïci ogólne (rozumowanie, inteligencja) i specjalne ( m. in. matematyczne). Zdolnoï° to wartoï° graniczna, oznaczajca pewien kres moČliwoïci, który moČe osign° okreïlona dyspozycja, i której nie
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przekroczy, nawet przy najlepszym wy°wiczeniu i najkorzystniejszym ukÙadzie warunków ïrodowiskowych. Edyta Gruszczyk-KolczyÚska (2012, s. 21) powoÙujc si¿ na
Edwarda N¿ck¿ wyróČnia zdolnoïci trojakiego rodzaju: moČliwoïci potencjalne, moČliwoïci rzeczywiste i faktyczne osigni¿cia zdolnego czÙowieka wyraČone poziomem
wykonania czynnoïci i zadaÚ. Wspomniana autorka (Gruszczyk-KolczyÚska, 2012, s.
22) opisuje trójpierïcieniowy model zdolnoïci Josepha S. Renzulliego. Model ten obejmuje wybitne ogólne zdolnoïci mierzone za pomoc testów IQ lub innych specjalistycznych testów, twórczoï° w dziedzinie, w której dziecko ma duČe osigni¿cia oraz
zaangaČowanie i siln motywacj¿ do doskonalenia umiej¿tnoïci w danej dziedzinie.
Ze zdolnoïciami mamy do czynienia wówczas, gdy zaistnieje ïcisÙa interakcja mi¿dzy
trzema nast¿pujcymi zespoÙami cech: ponadprzeci¿tne zdolnoïci – zdolnoïci ogólne,
mierzone za pomoc testów do badania inteligencji ogólnej, oraz zdolnoïci specyÞczne,
np. zdolnoïci matematyczne, zaangaČowanie w prac¿ oraz twórczoï°. Rozwini¿ciem
koncepcji J. Renzulliego jest koncepcja Franza Mænksa (Kinga GaÙzka, Ewa MuzioÙ,
2014, s. 15), wedÙug którego na kaČdy z trzech wymienionych zespoÙów duČy wpÙyw
ma ïrodowisko spoÙeczne skÙadajce si¿ z rodziny, szkoÙy i rówieïników. Jeïli któryï
ze skÙadników ïrodowiska spoÙecznego nie wspóÙdziaÙa co najmniej z jednym zespoÙem cech, wówczas nast¿puje zahamowanie rozwoju zdolnoïci. E. Gruszczyk – KolczyÚska (2012, s.22) rozróČnia równieČ zdolnoïci ogólne odnoszce si¿ do moČliwoïci
intelektualnych czÙowieka, jak równieČ zdolnoïci specjalne, które warunkuj sukcesy
w okreïlonej dziedzinie nauki. Inny podziaÙ zdolnoïci uwzgl¿dnia zdolnoïci poznawcze proste i zÙoČone. Proste to np. skupianie uwagi, spostrzeganie, zapami¿tywanie itp.
W sytuacji, gdy kilka zdolnoïci prostych Ùczy si¿, tworzy zdolnoï° zÙoČon, umoČliwiajc wykonanie skomplikowanych dziaÙaÚ na wysokim poziomie. Warto zwróci°
uwag¿ na zadatki wrodzone uzdolnieÚ w znaczeniu dziedziczonych cech umysÙu.
Warunkuj one osigni¿cia ponadzwyczajnych sukcesów w danej dziedzinie. Nie ulega jednak wtpliwoïci, Če musz by° piel¿gnowane i rozwħane. Zadatki wrodzone
stanowi punkt wyjïcia dla rozwoju uzdolnieÚ. Maj teČ charakter ogólny, s plastyczne i mog rozwin° si¿ w róČnych kierunkach pod wpÙywem wychowania oraz edukacji, w trakcie okreïlonych aktywnoïci dziecka. Efektem rozwħania i piel¿gnowania
zadatków wrodzonych w danym kierunku jest formowanie si¿ uzdolnieÚ specjalnych
w danej dziedzinie. Wysoki stopieÚ uzdolnieÚ specjalnych okreïla si¿ talentem. Jest to
poÙczenie wybitnych uzdolnieÚ z determinacj doskonalenia umiej¿tnoïci koniecznych do osigania nadzwyczajnych sukcesów w danej dziedzinie. Jan Strelau uwaČa
(Ewa Landau, 2013, s. 50), Če talent to wybitne zdolnoïci ogólne i (lub) specjalne, urzeczywistniajce si¿ dzi¿ki interakcji z innymi czynnikami (wewn¿trznymi i zewn¿trznymi) w okreïlonej dziaÙalnoïci czÙowieka. Jeszcze inne rozróČnienie poj¿° proponuje
E. Gruszczyk-KolczyÚska (2012, s. 51). Autorka wyróČnia wybitne uzdolnienia znajdujce swój wyraz w dziaÙalnoïci w okreïlonej dziedzinie oraz talent stanowicy gÙówny
rys osobowoïci czÙowieka zdolnego, umoČliwiajcy mu podniesienie wÙasnych uzdolnieÚ na wyČszy poziom. Szczególnym przypadkiem talentu moČe by° geniusz, rzadkie
zjawisko, pozwalajce na realizacj¿ wybitnych uzdolnieÚ w skali mi¿dzynarodowej.
Gdy zdolnoïci s intensywnie rozwħane, w poÙczeniu ze skutecznym ksztaÙtowaniem
okreïlonego zakresu umiej¿tnoïci i wyt¿Čon prac, utalentowane osoby mog osign° poziom genialnoïci. Zdarza si¿ to jednak niezwykle rzadko.
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Bardzo praktycznym rozróČnieniem poj¿° zdolnoïci i talentu jest propozycja amerykaÚskiego departamentu szkolnictwa, który w swojej polityce ksztaÙcenia uczniów
zdolnych i utalentowanych przyjÙ nast¿pujce deÞnicje: „Uczniowie zdolni to ci, którzy posiadaj potencjaÙ do osigni¿cia najwyČszych wyników w wielu dziedzinach
nauki i sztuki. Uczniowie utalentowani to tacy, którzy posiadaj potencjaÙ do osigania najlepszych wyników w jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej”. (MaÙgorzata Taraszkiewicz, Agnieszka Karpa, 2009, s. 9).
W. A. Krutiecki (1968 - za Barbara Gawda, 1996) opisuje dwa rodzaje uzdolnieÚ
matematycznych. Pierwszy z nich, typ produktywny, zwany takČe heurystycznym,
pozwala na formuÙowanie oryginalnych praw, zasad i znajdowanie nowych rozwizaÚ. W takim podejïciu zdolnoïci matematyczne nabieraj kolorytu uzdolnieÚ
twórczych, odwzorowujcych nowe rozwizywanie problemów matematycznych.
Drugi typ, nieproduktywny, zwany równieČ algorytmicznym, zwizany jest z opanowaniem znanych schematów rozwizaÚ i post¿powaniem wedÙug z góry ustalonych
procedur. Cz. Nosal (1974) opisuje dwa style myïlenia matematycznego: algebraiczny
i geometryczny. Styl algebraiczny jest zwizany z myïleniem skoncentrowanym na
liczbach, natomiast styl geometryczny oscyluje wokóÙ obrazów.
W literaturze przedmiotu (Limont, 2012, s. 47) moČna równieČ spotka° poj¿cie inteligencji logiczno-matematycznej b¿dcej jedn z dziewi¿ciu cz¿ïci modelu inteligencji wielorakiej Gardnera. WedÙug tego modelu inteligencja matematyczna obejmuje
myïlenie indukcyjne i dedukcyjne oraz rozumienie poj¿° matematycznych.

Struktura i wҝaҲciwoҲci zdolnoҲci matematycznych
Niezb¿dnym czynnikiem warunkujcym zrozumienie zdolnoïci matematycznych
jest poznanie ich wewn¿trznej struktury. Uzdolnienia matematyczne skÙadaj si¿ bowiem z szeregu uzdolnieÚ wzajemnie ze sob powizanych (Beata Rubianka, 2007, s.
191). W. A. Krutiecki (1971, s. 257-276) opisuje struktur¿ zdolnoïci matematycznych.
WedÙug niego zdolnoïci matematyczne budowane s w trzech etapach rozwizywania zadaÚ matematycznych:
• Etap percepcji informacji matematycznej (zdolnoï° postrzegania materiaÙu
matematycznego, zdolnoï° rozumienia formalnej struktury zadania).
• Etapy rozwizywania zadaÚ (problemów) matematycznych (zdolnoï° logicznego myïlenia na materiale symboli matematycznych, zdolnoï° do uogólniania materiaÙu matematycznego, czyli umiej¿tnoï° przypisania rozwizywanego zadania do grupy zadaÚ, które rozwizuje si¿ wedÙug okreïlonego
schematu, rozumowanie strukturami zredukowanymi, czyli skracanie procesu rozumowania, gi¿tkoï° myïlenia, czyli umiej¿tnoï° stosowania róČnych
sposobów rozwizania zadania, ekonomia w rozwizywaniu zadaÚ, czyli
zdolnoï° do rozwizywania sposobami prostymi i oszcz¿dnymi czasowo, odwracalnoï° toku myïlenia, czyli umiej¿tnoï° zmiany kierunku myïlenia w zaleČnoïci od potrzeb i sytuacji).
• Etap przechowywania informacji matematycznej (zdolnoï° zapami¿tywania
w sposób uogólniony schematów rozwizywania zadaÚ, symboli matematycznych czy przeksztaÙceÚ).
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Cz. Nosal poddaje krytyce koncepcj¿ Krutieckiego (Pilecka, Rutkowska, Wrona,
2004) i proponuje opis wÙaïciwoïci zdolnoïci matematycznych w postaci postulowanych hipotez.
• Poziom przyswajania j¿zyka symboli matematycznych oraz jego skÙadni.
• Ratwoï° dokonywania transformacji zespoÙów symboli (zdaÚ matematycznych) zgodnie z reguÙami skÙadni i reguÙami dedukcji.
• Wizualizacja, czyli przetwarzanie wyraČeÚ matematycznych w obrazy umysÙowe.
• Sprawnoï° pami¿ci operacyjnej polegajca na moČliwoïci przetworzenia informacji, zanim zostan z tej pami¿ci usuni¿te. Decyduje o tym szybkoï° przetwarzania lub trwaÙoï° pami¿ci operacyjnej.
• Wgld we wÙasne procesy odbioru i przetwarzania informacji. Zdolnoï° ta
sÙuČy wykrywaniu bÙ¿dów myïlenia matematycznego.
• Ratwoï° wykonywania metaoperacji modyÞkujcych cigi myïlowe w celu
usuni¿cia bÙ¿dów i dostosowania myïlenia do wymogów zadania matematycznego.
• Kompetencja logiczna rozumiana albo zgodnie z intencj J. Piageta jako wynik
asymilacji i akomodacji bdĊ jako ujawniajca si¿ w pewnych okolicznoïciach
dyspozycja niezaleČna od tych procesów.
• Gi¿tkoï° myïlenia rozumiana jako odpornoï° na hamujcy wpÙyw sztywnych
struktur poznawczych.
• Zasób strategii oparty na reguÙach heurystycznych, czyli swobodne wykorzystanie róČnorodnych metod rozwizywania zróČnicowanych problemów
matematycznych.
• Ratwoï° dokonywania wgldu, czyli nagÙego odkrywania rozwizaÚ problemów matematycznych.
• Dobra znajomoï° struktury zdolnoïci daje nauczycielom moČliwoï° szybkiego ich rozpoznania wïród swoich uczniów.

Identyfikacja uczniÓw uzdolnionych matematycznie
WedÙug Katarzyny Makowskiej (2010, s. 6-9) do najbardziej widocznych symptomów
wyróČniajcych uczniów uzdolnionych matematycznie, na które nauczyciel powinien
zwróci° uwag¿, moČna zaliczy°: zainteresowanie zjawiskami zachodzcymi w przyrodzie oraz naturaln potrzeb¿ zadawania pytaÚ dotyczcych ïwiata, wysok motywacj¿
do pracy i duČe zaangaČowanie na lekcji, Ùatwoï° szukania róČnych, niezalgorytmizowanych sposobów rozwizywania jednego zadania, podawanie wÙasnych pomysÙów na
rozwizania zadania, zdolnoï° dostrzegania bÙ¿dów w rozumowaniu oraz umiej¿tnoï°
ich korygowania, twórcze wykorzystanie wiedzy i umiej¿tnoïci matematycznych w rozwizywaniu problemów. Józef Hawlicki (1971, s. 19) wymienia kryteria do okreïlenia
jakoïci róČnych uzdolnieÚ wybitnych uczniów. NaleČ do nich Ùatwoï° uczenia si¿ matematyki, inteligencja ogólna, pilnoï° oraz wyraĊny talent do matematyki.
Istnieje jeszcze bardziej rozbudowany zestaw symptomów wskazujcych na
ponadprzeci¿tne uzdolnienia matematyczne (W. Pilecki, G. Rutkowska i L. Wrona,
2004, s. 316-317). NaleČ do nich wysoka aktywnoï° poznawcza, czytanie ponad172
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programowej literatury, wysoka i trwaÙa motywacja, Ùatwoï° dokonywania wgldu,
konstruowanie wÙasnych indywidualnych sposobów rozwizywania zadaÚ, Ùatwoï°
posÙugiwania si¿ w trakcie rozwizywania zadaÚ róČnymi sposobami, samokontrola
wÙasnego myïlenia matematycznego wyraČajca si¿ mi¿dzy innymi w dostrzeganiu
bÙ¿dów i ich samodzielnym poprawianiu. Iwona Fechner-S¿dzicka (1999, s. 14) wskazuje na kilka ĊródeÙ identyÞkacji zdolnoïci. S to testy osigni¿° szkolnych, grupowe
i indywidualne testy inteligencji, nominacje rodziców, nominacje nauczycieli, nominacje ekspertów, nominacje rówieïników, osigni¿cia w konkursach i olimpiadach,
oryginalne wytwory, czyli konkretne rozwizania zadaÚ matematycznych.

Rola nauczyciela w rozwijaniu zdolnoҲci matematycznych uczniÓw
WedÙug Kazimierza Kotlarskiego (1990, s. 141) rol nauczyciela jest nie tylko identyÞkacja uzdolnieÚ, ale ich rozwħanie i ksztaÙtowanie. Nauczyciel moČe to osign°
poprzez kierowanie procesem rozwizywania problemów matematycznych, tak aby
rozwħa° u uczniów wszystkie komponenty wchodzce w skÙad zdolnoïci matematycznych. Nauczyciel powinien stwarza° sytuacje sprzyjajce rozwħaniu zdolnoïci
myïlenia krytycznego, przedstawia° w zespoÙach klasowych problemy i przytacza°
prowokujce wypowiedzi, pobudzajce do myïlenia twórczego. Oprócz tego nauczyciel powinien stwarza° sytuacje, w których uczeÚ sam b¿dzie miaÙ moČliwoï° tworzenia, ukÙadania i zadawania pytaÚ, które s dla niego nurtujce. WaČnym zadaniem
nauczyciela jest takČe ksztaÙtowanie wyobraĊni przestrzennej uczniów.
Niezwykle istotn umiej¿tnoïci nauczyciela matematyki jest ksztaÙtowanie myïlenia matematycznego. Nauczyciel moČe to zrobi° poprzez wykorzystywanie bÙ¿dów
uczniów do rozwħania u nich myïlenia krytycznego, prowokowanie sytuacji, w których
uczeÚ b¿dzie miaÙ moČliwoï° zakwestionowania pomysÙów i rozumowania innych, celowe przedstawianie uczniom zadaÚ wadliwie skonstruowanych oraz przedstawianie
uczniom kilku rozwizaÚ tego samego zadania. Zabiegiem dydaktycznym uÙatwiajcym rozwój myïlenia matematycznego jest teČ konstruowanie zadania w taki sposób,
aby koniecznoï° wykorzystania pewnych wzorów, zasad, reguÙ, deÞnicji i twierdzeÚ
nie sprowadzaÙa si¿ do mechanicznego i bezmyïlnego zastosowania.

Standardy ksztaҝcenia uczniÓw uzdolnionych matematycznie
Indywidualne prowadzenie uczniów uzdolnionych matematycznie, a tym samym
pomoc w rozwħaniu ich talentu, jest obowizkiem kaČdego nauczyciela matematyki.
Nie jest to jednak obowizek Ùatwy. Nauczyciel powinien mie° ïwiadomoï° pewnego ukÙadu kompetencyjnego b¿dcego podstaw ksztaÙcenia zdolnoïci matematycznych. Jerzy Janowicz zaproponowaÙ standardy ksztaÙcenia uczniów zdolnych (2015,
s.19-25). WedÙug niego praca z uczniem uzdolnionym matematycznie powinna przebiega° na kolejnych pi¿ciu etapach. Standardy te reprezentuj wszystkie obszary aktywnoïci matematycznej.
• Standard A – uczeÚ rzemieïlnik – sprawne wykonywanie typowych czynnoïci matematycznych. Standard ten obejmuje biegÙoï° w posÙugiwaniu si¿ narz¿dziami matematycznymi na takim poziomie, aby nie stanowiÙy one dodat-
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kowej trudnoïci przy wykonywaniu czynnoïci wyČszego rz¿du. Narz¿dziami
tymi s obliczanie, konstruowanie, przeksztaÙcanie (arytmetyczne, algebraiczne, geometryczne), tworzenie modeli (algebraicznych, geometrycznych i innych) oraz zapisywanie procesów w j¿zyku matematyki.
Standard B - uczeÚ ekspert – caÙoïciowe spojrzenie na prowadzony proces
i dobieranie pod tym ktem okreïlonych procedur. MoČna tu wskaza° tworzenie logicznego cigu wniosków, matematyzacj¿ (oprócz tworzenia modelu
równieČ manipulowanie nim, przeksztaÙcanie, itp.), interpretacj¿ rozumowania lub jego rezultatów, wykorzystywanie i przetwarzanie informacji danych
w róČnych formach jak równieČ wyjaïnianie zauwaČonych prawidÙowoïci.
Standard C – uczeÚ odkrywca – zdolnoï° do generowania rozwizaÚ prostych, pomysÙowych, bÙyskotliwych i oryginalnych
Standard D – uczeÚ detektyw – zdolnoï° do stawiania i weryÞkacji hipotez,
odkrywania zÙoČonej struktury logicznej, doboru adekwatnych narz¿dzi, tworzenia i realizacji schematu rozwizania oraz pogÙ¿bionej interpretacji uzyskanych wyników.
Standard E – twórca – zdolnoï° do ogólniejszego rozwaČania opisanej sytuacji,
poszukania analogicznych problemów, nowatorskiego zastosowania metody
uČytej w rozwizaniu innego problemu, dostrzegania nowych obszarów eksploracji, umiej¿tnoï° kontynuowania problemu, stawiania oryginalnych pytaÚ.

Szkolne i pozaszkolne formy dziaҝalnoҲci edukacyjnej na rzecz uczniÓw
uzdolnionych matematycznie
Proces rozpoznawania oraz wspomagania zdolnoïci matematycznych wïród uczniów
moČe by° przedmiotem oddziaÙywaÚ dydaktyczno - wychowawczych w ramach dziaÙalnoïci konkretnej szkoÙy. MoČna do nich zaliczy° chociaČby realizacj¿ projektów edukacyjnych w ramach róČnych programów Þnansowanych m.in. z Unii Europejskiej. Niektóre
szkoÙy realizuj programy wsparcia uzdolnieÚ w ramach swoich dziaÙaÚ statutowych.
PrzykÙadem moČe by° XIV Liceum OgólnoksztaÙcce im. Polonii Belgħskiej we WrocÙawiu. DziaÙania programu wsparcia koordynuje Szkolny Koordynator Konkursów i Olimpiad, w szkole funkcjonuj KoÙa Naukowe, organizowane s tematyczne warsztaty i obozy olimpħskie. (www.lo14.wroc.pl, dost¿p 21.12.2016). Tak skoordynowana dziaÙalnoï°
skutkuje bardzo wysokimi osigni¿ciami na szczeblu krajowym i mi¿dzynarodowym
oraz wysok pozycj w ogólnopolskich rankingach szkóÙ ponadgminazjalnych.
I. Fechner-S¿dzicka (1999, s. 19-36) zaproponowaÙa przygotowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolnoïci opartego na pi¿ciu obszarach wspóÙpracy: nauczyciel –
uczeÚ, nauczyciel – rodzic, uczeÚ – uczeÚ, nauczyciel – nauczyciel i rodzic – rodzic. KaČdy z wymienionych obszarów realizuje konkretne cele oraz przynosi wyraĊne korzyïci
dla caÙej spoÙecznoïci szkolnej, przede wszystkim dla uczniów. W obszarze nauczyciel
– uczeÚ rozszerza horyzonty myïlowe ucznia, wskazuje drog¿ dodatkowych ĊródeÙ
wiedzy i informacji, motywuje ucznia do poszukiwaÚ i dziaÙaÚ, nagradza. Ponadto
stwarza okazj¿ do prezentacji osigni¿°, stosuje metody aktywne rozwħajce twórcze
myïlenie, pracuje wielopoziomowo, róČnicuje materiaÙ pod wzgl¿dem treïci, stopnia
trudnoïci i zainteresowaÚ. W obszarze nauczyciel – rodzic nast¿puje wymiana informa174
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cji i doïwiadczeÚ oraz gwarantuje rodzicom wspóÙudziaÙ w procesie edukacyjno-wychowawczym. Obszar wspóÙpracy uczeÚ – uczeÚ moČe by° podstaw integracji zespoÙu
klasowego, pracy w grupach, wspóÙpracy z pedagogiem szkolnym. Obszar wspóÙpracy
nauczyciel – nauczyciel powinien by° ĊródÙem wymiany informacji, dzielenia si¿ wiedz i doïwiadczeniem oraz szkoleÚ rady pedagogicznej, w szczególnoïci zespoÙów
przedmiotowych. Obszar rodzic – rodzic to budowanie grup wsparcia i wspóÙpracy.
Wïród form pracy z uczniami uzdolnionymi i utalentowanymi matematycznie realizowanymi w szkole znajduj si¿: kóÙka, zaj¿cia seminaryjne, warsztaty, obozy matematyczne, ligi zadaniowe, przygotowanie do konkursów matematycznych lokalnych,
uczniowskie prezentacje matematyczne, wojewódzkie konkursy matematyczne tzw.
kuratoryjne, konkursy i olimpiady ogólnopolskie. Na szczególn uwag zasÙuguje
konkurs fotograÞczny „Matematyka w obiektywie” organizowany przez Uniwersytet SzczeciÚski. Przygotowane w ramach konkursu projekty fotograÞczne mog by°
skuteczn inspiracj do zainteresowania si¿ matematyk i s niewtpliwie wyrazem
talentu i twórczoïci. Konkurs cieszy si¿ coraz wi¿ksz popularnoïci i sprzyja popularyzacji matematyki szkolnej.
Do form pracy z uczniami uzdolnionymi i utalentowanymi matematycznie realizowanych poza szkoÙ moČemy zaliczy° (MaÙgorzata MikoÙajczyk, 2012, s. 81-205):
koÙa matematyczne, mecze matematyczne, wycieczki matematyczne, zaj¿cia na terenie
wyČszych uczelni, korespondencyjne kluby olimpħczyka, kóÙka olimpħskie, seminaria
uczniowskie, uczniowskie prace badawcze z matematyki. Niezwykle istotnym wsparciem merytorycznym dla uczniów i nauczycieli jest biblioteczka olimpħczyka. WedÙug
Jacka Dymela (MikoÙajczyk, 2012, s. 205) ksiČki dla olimpħczyków moČna podzieli°
na trzy kategorie: pozycje prezentujce konkretne metody rozwizywania zadaÚ, zbiory zadaÚ uÙoČonych tematycznie, a takČe zbiory zawierajce zestawy zadaÚ z róČnych
konkursów i olimpiad polskich i zagranicznych. Powszechnie znanym i cenionym ĊródÙem wiedzy dla uczniów i nauczycieli jest czasopismo „Delta”. Wydawc jest Uniwersytet Warszawski. Do koÚca roku 2016 ukazaÙo si¿ 512 numerów. Zawartoï° merytoryczna tego czasopisma jest utrzymana na bardzo wysokim poziomie. Czytelnicy maj
w zwizku z tym okazj¿ do rozwizywania powaČnych problemów matematycznych.
Mog teČ zapozna° si¿ z elementami historii przedmiotów ïcisÙych, by° na bieČco
z dziaÙaniami ïrodowisk akademickich na rzecz edukacji matematycznej.
Bardzo konkretnym wsparciem dla nauczycieli uczniów uzdolnionych s rezultaty
projektu Oïrodka Rozwoju Edukacji pt: „Opracowanie i wdroČenie kompleksowego
systemu pracy z uczniem zdolnym”. NaleČ do nich mi¿dzy innymi publikacje – poradniki dla nauczycieli i rodziców oraz wiele innych materiaÙów pomocniczych publikowanych na stronie internetowej. Wykaz publikacji znajduje si¿ w bibliograÞi. Oïrodek
Rozwoju Edukacji prowadzi dziaÙalnoï° szkoleniow i wydawnicz. Wspiera lokalne
oïrodki rozwoju edukacji stymulujc proces rozwoju zawodowego nauczycieli.

DziaҝalnoҲѴ polskich organizacji pozarzѱdowych w obszarze uzdolnieҞ
matematycznych
W Polsce funkcjonuje wiele organizacji pozarzdowych dziaÙajcych na rzecz wspierania edukacji matematycznej, w szczególnoïci uczniów uzdolnionych i utalentowa-
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nych matematycznie. Do najbardziej znanych fundacji realizujcych swoje cele statutowe
w tych obszarach naleČ: Fundacja Rodziny Maciejko, Fundacja Akces, Fundacja mBanku, Fundacja Matematyków WrocÙawskich, Fundacja Matematyka dla Wszystkich. Do
wspierania uczniów oraz ich nauczycieli, przyczyniaj si¿ równieČ nast¿pujce stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznych, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Stowarzyszenie Bez Rutyny, Stowarzyszenie ROSE, Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
oraz istniejce bodaj najdÙuČej z wymienionych Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Organizacje pozarzdowe mog si¿ pochwali° konkretnymi dziaÙaniami. I tak na
przykÙad Fundacja Matematyków WrocÙawskich organizuje Mecze Matematyczne, Festiwal Nauki, Marsze na Orientacj¿, Spotkania Matematyczne, konkurs KOMA Matematyka bez granic, konkursy KoALa i Geometria Elementarna oraz Zimow SzkoÙ¿ Matematyki. Fundacja tworzy i utrzymuje równieČ WrocÙawski Portal Matematyczny. (www.
math.uni.wroc.pl/fmw, dost¿p 21.12.2016). Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej (SEM) organizuje bdĊ organizowaÙo: Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki, Olimpiad¿ Matematyczn, Olimpiad¿ Matematyczn Gimnazjalistów. KaČdego
roku, poczwszy od 2008, SEM organizuje konferencje b¿dce silnym wsparciem dla nauczycieli pracujcych z uczniami utalentowanymi matematycznie. DuČ popularnoïci
ciesz si¿ równieČ plakaty merytoryczne SEM. (www.sem.edu.pl, dost¿p 21.12.2016). Na
uwag¿ zasÙuguje równieČ Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, dziaÙajce od ponad
dwudziestu pi¿ciu lat. GÙówn dziaÙaniem SNM jest organizacja corocznych krajowych
konferencji dla nauczycieli matematyki. KaČdego roku konferencja o charakterze szkoleniowym gromadzi setki nauczycieli z caÙej Polski. Nauczyciele ci maj okazj¿ do wymiany doïwiadczeÚ i generowania nowych pomysÙów do pracy z uczniami w swoich
szkoÙach. Stowarzyszenie opiniuje projekty aktów prawnych, wspiera równieČ uczniów
i ich nauczycieli w ramach dziaÙalnoïci swoich lokalnych oddziaÙów.
Fundacja Rodziny Maciejko w ramach swoich dziaÙaÚ przygotowuje materiaÙy pomocnicze dla nauczycieli matematyki i nieodpÙatnie udost¿pnia je w swoich zasobach
sieciowych. Wïród materiaÙów tych znajduj¿ si¿ m. in. Þlmy instruktaČowe uČyteczne
w procesie samoksztaÙcenia uczniów.
Wiele organizacji pozarzdowych pozyskuje ïrodki Þnansowe na dziaÙalnoï° edukacyjn realizowan w ramach zaj¿° pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Jest to znaczcy
wkÙad w rozwój polskich talentów matematycznych.

Wychowawcze aspekty pracy z uczniami uzdolnionymi
Istnieje jeszcze jeden niezwykle istotny problem, b¿dcy swego rodzaju kontekstem
zdolnoïci i talentów. Jest to praca wychowawcza z uczniem uzdolnionym matematycznie. Nauczyciel matematyki podejmujcy si¿ tej pracy naraČa si¿ na wiele trudnoïci.
Wynikaj one przede wszystkim z faktu niezwykle specyÞcznej osobowoïci ucznia
utalentowanego. Jak zauwaČa Anna Stasiak-Przybylska (2013, s. 246-247) „uczniowie
zdolni w testach inteligencji osigaj wysokie wyniki, które nie przekÙadaj si¿ na osigni¿cia szkolne”. Praca wychowawcza, towarzyszca pracy merytorycznej, powinna
by° skupiona wokóÙ czynników wspierajcych rozwój talentu. Jak zauwaČa John Calwin Maxwell (2008, s. 19) „sam talent nie wystarczy”. Jakie czynniki wspieraj talent?
176
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• „Wiara, poniewaČ ten talent wzmaga,
• zamiÙowanie, wyraČajce si¿ pasj, go pobudza,
• inicjatywa niewtpliwie talent aktywuje,
• skupienie talent ukierunkuje,
• przygotowanie ustawia je we wÙaïciwych ramach i proporcjach,
• °wiczenie wyostrza a wytrwaÙoï° podtrzymuje,
• odwaga wystawia talent na prób¿,
• zdolnoï° do uczenia si¿ rozwħa talent,
• charakter chroni talent,
• relacje z ludĊmi wpÙywaj pozytywnie (bdĊ negatywnie),
• osobista odpowiedzialnoï° ucznia wzmacnia jego talent,
• praca zespoÙowa pomnaČa”.
Dobrze zaplanowana i konsekwentnie realizowana praca wychowawcza moČe zapobiec zmarnowaniu talentu uczniowskiego. Talent bowiem jest zwizany z ci¿Čk
prac, zarówno ucznia, jak i nauczyciela.

Podsumowanie
„Uzdolnienia matematyczne wyodr¿bnione s spoïród uzdolnieÚ specjalnych,
które wchodz w skÙad struktury zdolnoïci czÙowieka” (Rubianka, 2007, s. 185 - za:
Hornowski, 1986). NieÙatwo jest odkry° te uzdolnienia i skutecznie nimi zarzdza°.
Wymaga to od nauczyciela wyspecjalizowanej wiedzy, doïwiadczenia i przede
wszystkim gotowoïci podj¿cia si¿ wyzwania pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie. Praca ta, mimo oczywistych trudnoïci organizacyjnych i merytorycznych,
daje nauczycielowi wiele satysfakcji. System pracy z uczniami uzdolnionymi w polskiej rzeczywistoïci edukacyjnej jest w cigÙym rozwoju. Zbierane jest doïwiadczenie,
powstaj publikacje pomoce uczniom i nauczycielom. Funkcjonowanie systemu przynosi wymierne rezultaty. Polscy uczniowie odnosz sukcesy na mi¿dzynarodowych
olimpiadach i konkursach. PrzykÙadem mog cztery medale zdobyte przez Adama
Klukowskiego, Mateusza Kobaka, PawÙa Piwka i Piotra Ambroszczyka, podczas 57.
Olimpiady Matematycznej (International Mathematical Olympiad, IMO), która odbyÙa si¿ w Hongkongu w 2016 roku. (www.men.gov.pl; dost¿p 9.03.2017). Nauczyciele
korzystaj ze wsparcia samorzdów, organizacji pozarzdowych oraz rozwizaÚ systemowych. WaČnym zadaniem dla ïwiata nauki jest prowadzenie badaÚ nad uzdolnieniami matematycznymi oraz upowszechnianie wyników badaÚ juČ przeprowadzonych. WedÙug B. Rubianki (2007, s. 189) pozyskana w ten sposób wiedza moČe
posÙuČy° w ksztaÙtowaniu i rozwħaniu w sobie umiej¿tnoïci pomagajcych w podnoszeniu wÙasnego poziomu uzdolnieÚ matematycznych.
Na zakoÚczenie warto doda°, Če zdolnoïci matematyczne uczniów nie rozwħaj
si¿ samoczynnie. Z opracowania B. Rubianki (2007, s. 196-197) wynika, Če czynnikami
wpÙywajcymi na poziom zdolnoïci matematycznych s czynniki rozwojowe, dydaktyczne, intelektualne i pozaintelektualne. Jednym z najwaČniejszych czynników jest
nauczyciel i jego postawa wobec ucznia, w szczególnoïci entuzjazm i zaangaČowanie
w nauczanie matematyki.
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