ODKRYWANIE TALENTÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU
W związku z kończącym się rokiem szkolnym 2010/2011, ogłoszonym przez Panią
Katarzynę Hall, ministra edukacji narodowej, Rokiem Odkrywania Talentów, na Dolnym
Śląsku odbyły się cztery konferencje pn. „Rozwój zdolności i talentów – wyzwaniem ku
przyszłości”, a 13 czerwca 2011 r. miała miejsce Dolnośląska Gala Talentów.
Konferencje odbywały się kolejno w gimnazjach nr 1 (!) w Zgorzelcu (16.05),
Polkowicach (17.05), Wrocławiu (24.05) i Strzegomiu (25.05). Ich gospodarzami były szkoły
należące do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, a adresatami – dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych, nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego,
odpowiedzialni za kształt edukacji w rejonach: jeleniogórskim, legnickim, wrocławskim,
wałbrzyskim.
Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przy
współudziale Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Po wykładzie związanym z problematyką wiodącą, podkreślającym istotną rolę
współczesnej szkoły we wspieraniu zdolności i talentów uczniów, miały miejsce prezentacje:
Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, projektu MEN „Opracowanie i wdrożenie
kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, szkoły gospodarzy na temat
„Rozpoznawanie, wspieranie i efekty działań w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół
Wspierających Uzdolnienia” oraz młodzieżowych domów kultury, działających w lokalnym
środowisku, na temat „Formy i sposoby wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Współpraca
ze szkołami”.
Konferencje urozmaiciły występy artystyczne uczniów ze szkół należących do
Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierającej Uzdolnienia, które systemowo wpływają na
wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, realizując szkolne programy rozwijania
zainteresowań i wspierania uzdolnień. W sumie zaprezentowało się 21 szkół z sieci oraz 4
domy kultury, które - współpracując ze szkołami - efektywnie wspierają pasje i talenty
swoich podopiecznych.
Celem nadrzędnym konferencji było budowanie koalicji różnych podmiotów wokół
problematyki pracy z uczniem uzdolnionym oraz upowszechnienie informacji
o kompleksowych rozwiązaniach w obszarze rozwijania potencjału tkwiącego w młodych
ludziach.
Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień istnieje już ponad 10 lat, budowany jest
przez wiele instytucji, m.in. Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu, Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola, Fundację
Edukacji Międzynarodowej i DODN, wewnątrz którego działa Zespół Dolnośląskiego
Centrum Wspierania Uzdolnień. U źródeł przyjętych rozwiązań systemowych leży
przekonanie o konieczności popularyzowania idei egalitarnej, która sprzyja rozwojowi
każdego ucznia. Taki sposób myślenia - jak się okazuje - jest zbieżny ze znowelizowanym
prawem oświatowym, priorytetami MEN, ale też tendencjami nowoczesnej edukacji w Unii
Europejskiej.
7 czerwca 2011 r., z inicjatywy Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w Auli Jana Pawła
II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się szczególna uroczystość z udziałem
186. laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz 11. najlepszych sportowców ze
szkół dolnośląskich. Audytorium stanowili m.in. pracownicy wyższych uczelni, najpewniej
zainteresowani pozyskaniem pasjonatów poszczególnych dziedzin nauki. Prezentacja
osiągnięć młodych ludzi jest już tradycją w dolnośląskiej oświacie. Warto przypomnieć, że
30 marca odbyła się Gala Laureatów Konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak
Gimnazjalista, na której pojawili się ci uczniowie, którzy funkcjonują na niższych etapach

edukacyjnych i którzy – być może – za lat kilka będą święcić triumfy podczas zmagań
olimpijskich.
Niezwykle spektakularny charakter miała Dolnośląska Gala Talentów, która odbyła
się 13 czerwca 2011 r. w Sali Widowiskowej Trzebnickiego Domu Kultury i spełniła rolę
podsumowania Roku Odkrywania Talentów w regionie. Głównymi bohaterami spotkania byli
uczniowie ze wszystkich etapów edukacyjnych, rozwijający swoje uzdolnienia w szkołach
i placówkach wychowania pozaszkolnego, które zostały uhonorowane w minionym roku
szkolnym tytułami Miejsc Odkrywania Talentów i Szkół Odkrywców Talentów. Dzieci
i młodzież prezentowali głównie uzdolnienia artystyczne: tańczyli, śpiewali, grali na
instrumentach muzycznych, ale również odkrywali przed publicznością pasje poznawcze.
Uroczystość, płynnie prowadzona przez wizytatorów KO we Wrocławiu, Panią
Mariolę Kolan i Pana Marka Sieczkę, zaszczyciły swoją obecnością osoby, które mają
bezpośredni lub pośredni wpływ na kształt polskiej i regionalnej edukacji. Wśród gości
pojawili się m.in. Pan Jarosław Duda, senator Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
Pani Lilla Jaroń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Beata
Pawłowicz, Dolnośląski Kurator Oświaty, Pan Marek Długozima, Burmistrz Gminy
Trzebnica, zatem gospodarz uroczystości i liczni przedstawiciele samorządów terytorialnych
miast i gmin, związków zawodowych oraz instytucji, które wspierają oświatę.
Rok szkolny 2010/2011 należy już do przeszłości, ale czas pracy z uczniem na rzecz
odkrywania jego mocnych stron trwa. Akcja wyszukiwania Miejsc Odkrywania Talentów
i Szkół Odkrywców Talentów została przedłużona z intencją, że sieć placówek sprzyjających
rozwojowi dzieci i młodzieży się znacznie zagęści. Ministerialny projekt „Opracowanie
i wdrożenia kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” jest realizowany przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji i z pewnością przyniesie kolejne, już widoczne w szkolnej
praktyce rezultaty. Ruszą regionalne konkursy typu zDolny Ślązaczek, zDolny Ślązak
Gimnazjalista i rozpoczną się zmagania uczniów na olimpiadach przedmiotowych
i turniejach, przy czym część olimpiad będzie miała charakter pilotażowy i obejmie nie tylko
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, ale i z etapu wcześniejszego. W wielu dolnośląskich
szkołach i placówkach oświatowych odbędą się audyty pozwalające uzyskać certyfikat
Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Już na początku października w ramach grantu
kuratoryjnego dla dyrektorów i liderów szkół z DSSWU odbędzie się kilkudniowe szkolenie
„Umiejętności kluczowe w kształceniu uczniów zdolnych”, które zwróci uwagę na te
elementy w edukacji młodych ludzi, które warunkują ich samorealizację oraz przyszłe
funkcjonowanie w społeczeństwie. Zapewne odbędzie się wiele konferencji, warsztatów,
seminariów, podejmujących problematykę szeroko pojętych uzdolnień, konsolidujących
środowiska samorządowe i oświatowe. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na
pewno będzie uczestniczył w działaniach na rzecz wspierania szkół w ich rozwoju i – przy
współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – w kreowaniu
regionalnej edukacji.
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