Jak wychowywać zdolne dziecko?
Jak je wspierać w rozwoju?
Rodzice często zadają te pytania sobie, nauczycielom i specjalistom z zakresu
edukacji uczniów zdolnych. U tych ostatnich szukają pomocy w wychowywaniu
swoich zdolnych, uzdolnionych, a czasem wręcz utalentowanych dzieci.
Nie ma specjalnych metod wychowywania dzieci zdolnych.
Warto jednak zastanawiać się, jak zadbać o to, aby jednostki te mogły jak najbardziej
harmonijnie się rozwijać. Im wcześniej zaczniemy obserwować wszelkie przejawy
ciekawości i zainteresowań dziecka, tym bardziej świadomie każdego dnia będziemy
uczestniczyć w procesie kształtowania się jego uzdolnień.
Zacznijmy więc od zaspokajania ciekawości poznawczej najmłodszych
pytających nieustannie: co to?, po co?, dlaczego? Dziecięca ciekawość ma wówczas
ogromne szanse przerodzić się w dociekliwość, chęć zgłębiania otaczającego świata
i samodzielnego zdobywania wiedzy.
Niezwykle cenne będzie więc częste czytanie, opowiadanie bajek, historii,
treści książek, które rozbudzają ową naturalną, spontaniczną ciekawość.
Rodzice są pierwszymi i najczęściej najbardziej znaczącymi nauczycielami
i wychowawcami młodego pokolenia.
Częste i długie rozmowy z dziećmi mają znaczący wpływ na rozwój
zainteresowań i późniejszych uzdolnień. Wprowadzają dzieci w świat nauki i wiedzy,
w otaczającą rzeczywistość.
Ważny element rozpoznawania i rozwijania zdolności to także wspólne
wartościowe zabawy, np. liczenie sumy liczb w rejestracjach mijanych samochodów
podczas podróży, rozwiązywanie zagadek i układanie zadań o przygotowywanych
właśnie na obiad potrawach.
Także nauczyciele, już w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, wspierają
pierwsze zainteresowania, pasje swoich podopiecznych poprzez stwarzanie takich
sytuacji dydaktycznych, które zachęcają je do budowania z klocków, śpiewania
piosenek, tanecznych i recytatorskich popisów, liczenia, rozwiązywania problemów
w praktyce, uczenia się pracy w zespole.
Czy Twoje dziecko jest zdolne?
Zdecydowanie tak!
Każdy z nas jest zdolny.
Jednak różnimy się od siebie nie tylko
rodzajem posiadanych zdolności,
ale także ich poziomem.

Gdzie szukać miejsc wsparcia dla ZDOLNYCH?








KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
CENTRUM DZIECI ZDOLNYCH – Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI ZDOLNYCH
FUNDUSZ POMOCY MŁODYM TALENTOM JOLANTY I ALEKSANDRA
KWAŚNIEWSKICH Porozumienie bez barier”
FUNDACJA „PRIMUS INTER PARES”
FUNDACJA EWY CZESZEJKO-SOCHACKIEJ „PROMOCJA TALENTU”
FUNDACJA IM. S. BATOREGO

INSTYTUCJE:
 Ośrodek Promocji Talentów
www.gimnazjum54.waw.pl/viewpage.php? page_id=28/
 Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
www.dzielo.pl
 Centrum Edukacji Artystycznej
www.cea.art.pl
 Projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.ceo.org.pl/por tal/energia/
 Uniwersytet Dzieci
www.uniwersytetdzieci.pl
 Ośrodek Rozwoju Edukacji – projekt „Opracowanie i wdrożenie
kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”
www.ore.edu.pl/uczenzdolny
PROGRAMY I PROJEKTY:
 Projekt Mazowieckie Centra Talentu i Kariery
www.mscdn.pl
 Wars i Sawa
www.edukacja.warszawa.pl
 DIAMEnT
www.diament.edu.pl
 zDolny Ślązak
www.zdolnyslazak.pl
 „Klub Młodego odkrywcy”
www.kmo.org.pl
 „Fizyka jest ciekawa”
www.fizykajestciekawa.pl
 „Newton też był uczniem”
www.newton.amu.edu.pl
 „Matma mnie kręci”, „Matematyka bez granic”
www.mbg.uz.zgora.pl
Informacje zaczerpnięte ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Czytaj więcej na www.ore.edu.pl/uczenzdolny
Opracowała Magdalena Bartosiewicz-Żegota

