
 Tekst na prawach ogłoszenia

Minęły 3 lata realizacji programu „Zdolni z Pomorza”, który 
był kontynuacją działań zapoczątkowanych projektem Pomorskie – dobry 
kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach 
w zakresie matematyki, fi zyki i informatyki. Projekt „Zdolni z Pomorza” 
zakładał systemowe wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, 
a działania – służące temu systemowi – były podejmowane wspólnie 
przez wiele podmiotów. Partnerstwo rozumiano jako szeroko zakrojoną 
koalicję wielu instytucji, które poprzez określenie swoich oczekiwań 
oraz wskazanie obszarów, w których mogły służyć pomocą, miały 
przyczynić się do zapewnienia trwałego wprowadzenia rozwiązań 
dotyczących wspierania uczniów uzdolnionych. Zawarto porozumienia, 
które pozwoliły na kontynuację założeń projektowych od roku szkolnego 
2013/2014 w ramach programu „Zdolni z Pomorza”. 

Od początku programu współpracowano ze szkołami wyższymi – Akademią 
Pomorską w Słupsku, Politechniką Gdańską, Polsko-Japońską Akademią 
Technik Komputerowych oraz Uniwersytetem Gdańskim. W grudniu 2013 
partnerem programu została Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. 

Celem programu było wsparcie nauczycieli, którzy podejmują działania 
na rzecz uczniów wybitnie zdolnych poprzez skierowaną do nich specjalną 
ofertę szkoleniową, a dzięki temu wspomaganie uczniów województwa 
pomorskiego, posiadających szczególne uzdolnienia, poprzez zapewnienie 
im możliwości wszechstronnego rozwoju, wykształcenie w nich 

umiejętności prezentowania własnych osiągnięć oraz dostrzeżenia swojej 
własnej wartości. Programem zostały objęte Lokalne Centra Nauczania 
Kreatywnego, będące ośrodkami wspierającymi uczniów szczególnie 
uzdolnionych i nauczyciele pracujący z nimi oraz placówki oświatowe 
i nauczyciele placówek oświatowych województwa pomorskiego.
W ramach Programu zrealizowano szereg działań. Do najważniejszych 
należały szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konferencje 
dla nauczycieli w zakresie sposobu identyfi kacji uczniów uzdolnionych 
i ich specyfi cznych potrzeb, metod pracy z uczniami uzdolnionymi, rozwoju 
kreatywności oraz wspomagania ich rozwoju. 

Dzięki współpracy ze szkołami wyższymi, uczniowie z LCNK mogli uczest-
niczyć w spotkaniach akademickich, a najzdolniejsi zostali otoczeni opie-
ką mentorską. Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK), 

z siedzibą w Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Gdańsku, wspiera-
ło LCNK w cyklicznej diagnozie 
i rekrutacji uczniów, organizacji 
Konkursu Projektów oraz Ligi 
Zadaniowej, w organizacji spotkań 
akademickich w szkołach wyż-
szych województwa pomorskiego
oraz opieki mentorskiej dla uczniów 
o wybitnych uzdolnieniach i osiąg-
nięciach.

Najbardziej aktywni i zaanga-
żowani uczniowie oraz nauczy-
ciele uczestniczyli w obozach 
naukowych – w roku 2014 i 2015 
w Sztutowie, w 2016 w Ostrzycach. 
Było to możliwe dzięki wsparciu 

partnera programu Grupy LOTOS S.A., który również sponsorował nagro-
dy dla uczniów w ramach Konkursu Projektów oraz Ligi Zadaniowej. 

W ciągu trzech lat programem objęto blisko 3 tysiące uczniów szczególnie 
uzdolnionych z LCNK. Benefi cjentami programu byli również nauczyciele 
pracujący z uczniami zdolnymi oraz placówki oświatowe i nauczyciele 
placówek oświatowych woj. pomorskiego. 

Urszula Kornas-Krzyżykowska
nauczyciel konsultant 

ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej, 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Koordynator RCNK

Z rozmów o programie:

Jak ocenia Pan dotychczasowe 
efekty programu 
„Zdolni z Pomorza”?

Dr hab. Marek Bednarczyk, 
dziekan 

Wydziału Informatyki 
Polsko-Japońskiej 

Wyższej Szkoły Technik Komputerowych 
w Gdańsku

Ogromnym osiągnięciem programu jest to, że zostały 
nawiązane sieci wymiany informacji, przekazywania 
dobrych praktyk pomiędzy ludźmi, którzy mają pozy-
tywne doświadczenia w kształceniu młodych, zdol-
nych Pomorzan w różnych częściach województwa. 
Z drugiej strony Urząd Marszałkowski ma dzięki tego 
rodzaju kontaktom dużo lepszą wiedzę na temat tego, 
jak wygląda dystrybucja zdolnych – okazało się, że 
mamy ich dużo więcej niż się wydawało – oraz w jaki 
sposób można im pomóc. 

Jako młody człowiek uczestniczyłem w zajęciach do-
datkowych organizowanych przez Uniwersytet Gdański 
i potem miałem możliwość kończenia studiów dokto-
ranckich w Wielkiej Brytanii. To, z czym w tej chwili 
mamy do czynienia, to podniesienie tego niegdyś hob-
bystycznego przedsięwzięcia oferowanego np. przez 
uniwersytet, na szczebel ogólnowojewódzki. Bardzo 
odpowiada mi ten projekt i jako uczelnia z przyjemnoś-
cią będziemy nadal uczestniczyć w programie „Zdolni 
z Pomorza”.

Adam Burak, 
Dyrektor 

ds. Marketingu i Komunikacji w Grupie LOTOS
Wspieranie edukacji różnych szczebli od wielu już lat 
jest jednym z obszarów aktywności Grupy LOTOS. In-
westycja w kształcenie służy wszystkim - młodzież roz-
wija swoje zainteresowania i zdobywa nowe umiejętno-
ści, kadra nauczycielska integruje się wobec nowych, 
często interdyscyplinarnych projektów, a biznes wspie-
ra te poczynania, przyczyniając się do wzrostu kom-
petencji być może przyszłych pracowników. Cieszymy 

się, że projekt się rozwija i jest realizowany w głównych 
lokalizacjach naszej działalności – poza Gdańskiem, 
także w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach.

Jak postrzega Pani dotychczasowe efekty 
programu?

Regina Osika, 
Koordynator 

Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, 
Sopot

Absolwenci gimnazjów uczestniczący w programie 
dostają się do dobrych liceów, zgodnie ze swoimi pla-
nami. Bez wątpienia wątek związany z dobrą pracą, 
dobrą szkołą – liceami, studiami jest widoczny. Efek-
tem jest także pozytywna integracja osób o zaintere-
sowaniach naukami ścisłymi, wokół zagadnień ich in-
teresujących przy wykorzystaniu różnych aktywności. 
Uczestnicy programu rozpoznają się, wiedzą, jaki profi l 
i zainteresowania z kim wiązać, w związku z czym nie 

siedzą w domu samodzielnie rozwiązując zadania, tyl-
ko rzeczywiście wychodzą z inicjatywą i realizują różne 
projekty razem.

Co osiągnąłeś dzięki uczestnictwu 
w programie „Zdolni z Pomorza”?

Paweł Lewandowski, 
I LO w Starogardzie Gdańskim: 

Mogłem spotykać się z osobami, które miały podobne 
zainteresowania, mogliśmy razem tworzyć coś kon-
struktywnego i edukować się w kierunku, który nam 
się najbardziej podoba. W pewnym sensie nauka była 
dla nas zabawą, nie przymusem, ponieważ robiliśmy 
to, co nas interesuje.

Bartłomiej Bollin,
Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie: 

Udział w programie dał mi możliwość rozwoju 
oraz poznania nowych ludzi, wymiany poglądów i do-
świadczeń oraz zweryfi kowania dotychczasowej wiedzy.

obóz naukowy 2015 - Sztutowo spływ kajakowy

warsztaty dla nauczycieli

sieć nauczycieli kreatywnych

Program „Zdolni z Pomorza”
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