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Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego

Tylko wtedy traktujemy dzieci w sposób demokratyczny 
i zgodny z naturą równości, gdy zapewniamy każdemu 
dziecku optymalne warunki rozwoju, stosowne do jego 
możliwości.

J.L. French

The hard childhood of gifted children

Abstract: In the article the author tried to characterises the hard childhood of gifted 
pupils. It could seems that in spite of exceptional gifts and abilities it is impossible to talk 
about hard childhood or any difficulties in the pupil’s development. However the experi-
ences of gifted, their parents observations and lots of research lead to the conclusion that 
in the life of gifted and talented children we can find lots of inhibitors which disturb their 
correct growth.
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Ponadprzeciętne zdolności intelektualne, wybitne uzdolnienia specjal-
ne, wysoka kreatywność, to m.in. cechy wyróżniające jednostki niepospo-
lite i bardzo zdolne. Wydawałoby się, że dzięki tym nieprzeciętnym walo-
rom umysłu i osobowości nie można mówić w przypadku dzieci i uczniów 
zdolnych o trudnym dzieciństwie czy utrudnionym rozwoju. Doświadcze-
nie osób zdolnych, obserwacje rodziców i nauczycieli, a wreszcie badania 
naukowe (Gardner, 1998; Rimm, 1994; Rimm, 2000) prowadzą do 
wniosków, iż w przypadku jednostek obdarzonych dodatkowymi możli-
wościami możemy mówić o inhibitorach zakłócających prawidłowy ich 
rozwój; przyczyny tego stanu mają swoje źródła już we wczesnym dzie-
ciństwie. 

Zagadnienie trudnego dzieciństwa dzieci i uczniów zdolnych moż-
na rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to trudy związane 
z funkcjonowaniem osób wybitnie zdolnych, „cudownych dzieci” i „małych 
geniuszy” — jednostek reprezentujących najwybitniejsze zdolności i naj-
wspanialsze osiągnięcia. Druga płaszczyzna rozważań to osoby zdolne 
ponadprzeciętnie, jednakże nie w kategoriach „cudowności”, a w obsza-
rze dodatkowych potencjałów i możliwości, które odróżniają je od rówie-
śników, jeśli idzie o poziom intelektu, uzdolnienia specjalne czy kreatyw-
ność, i powodują, iż dzieci te rozwijają się szybciej niż ich rówieśnicy 
w dziedzinach reprezentowanych przez posiadane zdolności. W przypad-
ku pierwszej grupy osób wybitnie zdolnych możemy mówić o trudach to-
warzyszących ich niepospolitości. H. Gardner (1998) zwraca uwagę, iż 
osoby te od bardzo wczesnego dzieciństwa bezgranicznie poświęcają się 
reprezentowanej przez swój geniusz dziedzinie, a ich mistrzowskie do-
konania to efekt co najmniej dziesięcioletniej intensywnej pracy. U osób 
tych obserwuje się dynamiczny rozwój, ale też ponadprzeciętną aktyw-
ność i pracę w celu osiągnięcia mistrzostwa. Można zatem zadać pytanie, 
czy w odniesieniu do tych wybitnych dzieci wolno mówić o dzieciństwie, 
kojarzonym potocznie jako okres beztroski i zabawy? Wybitni twórcy, 
mali geniusze to raczej dzieci pozbawione tak rozumianego dzieciństwa. 

Dzieci wybitnie zdolne, osoby o niepospolitych umysłach już od wcze-
snego dzieciństwa narażone są na „ryzyko bólu, odrzucenia i samotności” 
(Gardner, 1998, s. 199). Ryzyko to związane jest do domeną nonkonfor-
mizmu jako cechy charakterologicznej wybitnych jednostek, która utrud-
nia im funkcjonowanie społeczne. Uczniowie o wybitnych uzdolnieniach 
są niezależni intelektualnie i społecznie, preferują pracę indywidualną, 
odrzucają opinie rodziców, rówieśników, są nonkonformistyczni i nie-
konwencjonalni, polegają tylko na sobie. Takie cechy z pewnością wiążą 
się z oryginalnością ich dokonań i sprzyjają aktywności twórczej, jed-
nak w wielu wypadkach prowadzą do wyobcowania, izolacji społecznej 
i trudności w kontaktach rówieśniczych. Dzieci takie żyją we „własnym 
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świecie”, gdzie potrzeba afiliacji i kontaktów rówieśniczych często zastę-
powana jest przez iluzorycznych, wymyślonych przyjaciół. 

Nie wszystkie „cudowne dzieci” zostają dorosłymi wybitnymi twórcami 
dokonującymi wyjątkowych osiągnięć w swojej dziedzinie. Wiele z nich 
w okresie dorastania doznaje kryzysów, po których nie jest w stanie 
powrócić z tą samą energią do swoich zainteresowań (Gardner, 1998, 
s. 89). Oczekiwania społeczne, wyobrażenia rodziców oraz własne aspi-
racje niejednokrotnie stanowią zbyt duże obciążenie psychiczne i w przy-
padku pojawiających się trudności i niepowodzeń wpływają na obniżenie 
poczucia własnej wartości. 

Badanie wpływu środowiska rodzinnego na rozwój zdolności i uzdol-
nień twórczych należą do najciekawszych problemów pedagogicznych. 
Problematyka ta jest podejmowana nie tylko przez badaczy z dziedziny 
pedagogiki i psychologii (Mendecka, 2003; Nęcka, 2001; Szmidt, 
2009), ale także socjologów oraz biografów wybitnych twórców. W obsza-
rze eksploracji związku pomiędzy środowiskiem rodzinnym jednostek 
zdolnych a ich osiągnięciami należy wymienić m.in. następujące proble-
my: warunki materialno -bytowe w rodzinie a poziom zdolności jednostki; 
relacje interpersonalne w rodzinie a rozwój potencjału uzdolnień; wpływ 
traumatycznych wydarzeń na rozwój zdolności; atmosfera i styl wycho-
wania a wykorzystanie zdolności. K.J. Szmidt (2009, s. 22) analizując 
wpływ rodziny na twórczość dziecka, zauważa, iż w rodzinach wybitnych 
twórców często pojawiają się zdarzenia o charakterze traumatycznym, do 
których należą: śmierć któregoś z rodziców, choroby, rozstania i rozwody, 
konflikty i napięcia pomiędzy członkami rodziny. Nie oznacza to jednak, 
iż doznanie traumy w dzieciństwie należy traktować jako warunek wy-
bitnej twórczości. Autor stoi na stanowisku, iż w przypadku wybitnych 
twórców, którzy w dzieciństwie doznawali różnego rodzaju konfliktów 
rodzinnych, mamy do czynienia z rozwojem twórczości wbrew traumie, 
a nie dzięki niej. W psychologii znany jest mechanizm „ucieczki w twór-
czość” polegający na intensywnym zainteresowaniu się wybraną dziedzi-
ną twórczości w celu wyrwania się z traumatycznej sytuacji rodzinnej 
(Szmidt, 2009, s. 22).

W drugiej grupie dzieci zdolnych, które stanowią znacznie większy 
odsetek populacji niż „cudowne i genialne dzieci”, możemy mówić o róż-
norodnych sytuacjach, w których napotykają one przeszkody i trudności 
związane z ujawnianiem i rozwijaniem ich uzdolnień. Wśród czynników, 
które należy rozpatrywać w kategoriach przyczyn niewykorzystywania 
przez uczniów zdolnych ich ponadprzeciętnych zdolności, znajdują się 
te o charakterze zewnętrznym (rodzinne, szkole, związane z funkcjono-
waniem w grupie rówieśniczej) oraz wewnętrznym (związane z cechami 
osobowościowymi). Trudne dzieciństwo dzieci zdolnych ma często swo-
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je podłoże w negatywnych sytuacjach rodzinnych, które z czasem stają 
się podstawową przyczyną wystąpienia niepowodzeń w rozwoju dzieci 
zdolnych i ich porażek edukacyjnych. Rodzina jako pierwsze i naturalne 
środowisko wychowawcze dziecka nie tylko zaspokaja jego potrzeby bio-
logiczne i psychiczne, ale także kształtuje jego cechy i dyspozycje, które 
warunkują szkolną karierę dziecka. To w rodzinie kształtuje się system 
wartości dziecka, aspiracje edukacyjne, postawy wobec szkoły, nauczycieli 
i obowiązków szkolnych, w rodzinie ma także miejsce pierwsza intuicyjna 
diagnoza zdolności i uzdolnień dziecka. Rodzina to również środowisko, 
w którym od 3. roku życia dziecka dokonują się w nim procesy identyfi-
kacyjne. Dzieci naśladując swoich rodziców, kształtują w sobie skłonności 
i dążenia do powodzeń lub niepowodzeń. W rodzinie, w kontakcie z rodzi-
cami, formują się motywacja dziecka, nawyki i umiejętność systematycz-
nej pracy, a także zdolności pokonywania trudności. Powodzenie dziec-
ka w szkole jest konsekwencją jego sytuacji w domu, która w wypadku 
różnych nieprawidłowości czy patologii może wywołać negatywne zabu-
rzenia w rozwoju psychicznym i uczuciowym, a tym samym spowodować 
wystąpienie trudności w nauce szkolnej. Szczególnie ważnym okresem 
dla rozwoju przyszłych zdolności dziecka jest wczesne dzieciństwo. Ro-
dzice często w sposób nieświadomy i niezamierzony mogą hamować i tłu-
mić rozwój uzdolnień dziecka. Przyjmując postawy nadopiekuńczości lub 
wrogości, odrzucania i braku zainteresowania rzeczywistą działalnością 
dziecka, rodzice szkodliwie wpływają na rozwój samodzielności dzieci 
i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Częstym błędem 
wychowawczym w rodzinach dzieci zdolnych jest z jednej strony brak za-
interesowania sytuacją dziecka w szkole (zdolne, a więc samo sobie pora-
dzi), z drugiej strony — niekonsekwencja, niejasne wymagania, zawyżone 
aspiracje i sprzeczne, nieadekwatne do możliwości dziecka oczekiwania. 
Porównywanie osiągnięć, wyśmiewanie porażek, bagatelizowanie obni-
żeń wyników w nauce to prosta droga do kształtowania się niepowodzeń 
szkolnych. Często w rodzinach tych uczniów występują liczne problemy 
natury emocjonalnej, rodzice są niezrównoważeni, dominujący lub też 
obarczają dzieci nadmierną władzą, ich stosunki z dziećmi cechuje na-
silona ambiwalencja, napięcia i konflikty (Rimm, Lowe, 1998; Rimm, 
1990; Rimm, 1994). W rodzinach uczniów zdolnych, a źle uczących się 
zauważa się rozbicie rodziny (French, 1973; Rimm, 1994), restrykcyjny 
i karzący styl wychowania, nieprawidłową komunikację interpersonal-
ną (Borzym, 1979). Badania Blooma (za: Rimm, 2000, s. 305) dowo-
dzą, że bardzo ważną rolę w osiągnięciach dziecka zdolnego odgrywają 
wsparcie, entuzjazm i podobieństwo uzdolnień ich rodziców. Jednak zbyt 
duża presja i identyfikowanie się rodziców z osiągnięciami dziecka może 
być przyczyną problemów. W rodzinach dzieci zdolnych mamy często do 
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czynienia z tzw. kontridentyfikacją (Rimm, 2000, s. 112—114), czyli 
nadmiernym identyfikowaniem się rodziców z dzieckiem. W takiej sy-
tuacji rodzic nadmiernie identyfikujący się z dzieckiem nie pozwala mu 
na samodzielność i inicjatywę, co powoduje jego uległość oraz zależność 
od innych oraz brak umiejętności podejmowania decyzji. Często rodzice, 
którzy nie spełnili swoich marzeń i aspiracji, pragną, aby dzieci osią-
gnęły to, czego im się nie udało osiągnąć. Skupiają nadmierną uwagę 
na dziecku i jego sukcesach, i nie pozwalają dziecku, aby uczyło się na 
własnych błędach. Dzieci zdolne, nadmiernie uzależnione od rodziców 
często pozostają w tyle za rówieśnikami, brakuje im pewności siebie, nie 
potrafią stawić czoła problemom i wykonać zadania bez niczyjej pomocy. 
W sytuacji samodzielnego działania odczuwają nieustanny stres, obawę, 
strach i potrzebują nieustannego wsparcia, aprobaty i uwagi. Doświad-
czenia, jakie wynoszą dzieci z domu, w dużej mierze wpływają na ich 
późniejsze stosunki z nauczycielami i rówieśnikami w szkole. 

Trudne dzieciństwo dzieci zdolnych związane jest także z problemami 
w rozwoju emocjonalnym, który często pozostaje opóźniony w stosunku 
do tych sfer, jakie wiążą się z posiadanymi uzdolnieniami. W. Limont 
(2007, s. 109—127) przytacza wyniki badań psychologów wskazujące na 
występowanie nierówności w rozwoju dzieci zdolnych. Nierówności te 
określane są jako tzw. asynchronie rozwojowe. Polegają one np. na tym, 
że we wczesnym okresie rozwoju dzieci zdolnych możemy mieć do czy-
nienia z sytuacją nierównomiernego rozwoju różnych sprawności, lub też 
na przyspieszaniu w rozwoju jednych sprawności w stosunku do norm 
typowych dla danej grupy wiekowej. Takie asynchronie są częstą przy-
czyną pojawiania się wspomnianych wcześniej problemów w społecznym 
i emocjonalnym funkcjonowaniu uczniów zdolnych. Autorka wskazuje na 
najczęstsze przyczyny ujawniania się asynchronii rozwojowych u dzieci 
zdolnych. Asynchronie te są związane z niezwykle bogatym, różnorod-
nym, zewnętrznie i wewnętrznie zróżnicowanym obszarem doświadczeń 
rozwojowych tych dzieci, który z jednej strony umożliwia wzmaganie ich 
wewnętrznych potencjałów, a z drugiej powoduje nieharmonijny i nierów-
nomierny rozwój.

Próba przyjrzenia się głębszej charakterystyce funkcjonowania 
uczniów zdolnych pokazuje, że w grupie tej, podobnie jak u pozostałych 
dzieci, zauważa się różnorodne problemy natury emocjonalnej i społecz-
nej, które niejednokrotnie zakłócają ich właściwy rozwój oraz prawidłowe 
funkcjonowanie w szkole i w gronie rówieśników, przyjmują wręcz po-
stać barier rozwojowych, które uniemożliwiają ujawnienie się wielu prze-
jawów zdolności. Problemy te bardzo często mogą maskować i ukrywać 
rzeczywisty potencjał zdolności. W praktyce zdarza się, iż właściwości 
charakterystyczne dla osób zdolnych i twórczych utrudniają ich rozwój 
8 Chowanna…
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i negatywnie wpływają na relacje społeczne. Uczniowie posiadający wy-
bitne zdolności są często nadwrażliwi emocjonalne, intelektualnie czy 
wyobrażeniowo, co skutkuje różnorodnymi problemami społecznymi. 
W populacji uczniów zdolnych można zauważyć następujące problemy, 
które przeszkadzają w prawidłowym szkolnym funkcjonowaniu: brak 
samokrytycyzmu, potrzeba komentowania wszystkiego, zamykanie się 
w sobie, nadmierna płaczliwość, wybuchowość i kłótliwość, brak empa-
tii lub zbytnie przejmowanie się problemami innych, tendencje do mani-
pulowania innymi, częste zmiany nastrojów, zmienność zainteresowań, 
niecierpliwość, słomiany zapał, wielość pomysłów i trudności w ich re-
alizacji, potrzeba natychmiastowego uzyskania odpowiedzi, przerywa-
nie wypowiedzi innym oraz kończenie wypowiedzi za innych, wzmożo-
ne napięcie, trudności w utrzymaniu dyscypliny, nieobecność myślami, 
życie we własnym wyobrażonym świecie, rozkojarzenia i trudności ze 
skupieniem uwagi, marzenie na jawie. Zachowania te wskazują na braki 
w emocjonalnej i społecznej równowadze rozwojowej. Można zatem mó-
wić o niskim poziomie zdolności związanych z inteligencją emocjonalną, 
która nie rozwija się tak płynnie jak zdolności intelektualne, twórcze czy 
artystyczne. Ten rodzaj negatywnych zachowań uczniów można zaobser-
wować na etapie szkoły podstawowej, gdzie przybierają one raczej łagod-
ną formę. Jeśli rodzic czy nauczyciele w szkole podstawowej bagatelizują 
te problemy, nie podejmują żadnych działań korekcyjnych, to wraz z wie-
kiem dziecka, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, zachowania te 
nasilają się w szczególny sposób i często prowadzą do sytuacji, w której 
uczniowie zdolni uczą się znacznie poniżej swoich możliwości. Ważną za-
sadą w codziennej pracy z uczniami zdolnymi jest traktowanie opisanych 
przejawów nadwrażliwości emocjonalnej jako typowych cech związanych 
z osobowością osób zdolnych, a nie jako wskaźników trudności czy opóź-
nień rozwojowych. Bardzo często dzieci zdolne są przez niedoświadczo-
nych praktyków błędnie diagnozowane jako uczniowie nadpobudliwi czy 
uczniowie z trudnościami w nauce lub zaburzeniami w rozwoju. Takie 
podejście do dziecka zdolnego przynosi wręcz katastrofalne skutki i po-
woduje całkowite zahamowanie rozwoju zdolności.

Trudne dzieciństwo to także problemy w społecznej akceptacji i funk-
cjonowaniu w grupie rówieśniczej. Wysokie osiągnięcia uczniów zdolnych, 
ich dynamiczny rozwój, który sprawia, że rówieśnicy pozostają w tyle, są 
często przyczyną zazdrości otoczenia. Wiele cech typowych dla uczniów 
zdolnych jest różnie ocenianych przez środowisko, w którym uczeń funk-
cjonuje. Oryginalne zainteresowania dziecka zdolnego mogą w opinii ró-
wieśników zostać uznane za dziwaczne, gdyż różnią się od zaintereso-
wań większości uczniów w tym wieku. Odmienność zachowań uczniów 
zdolnych ma swoje konsekwencje w funkcjonowaniu społecznym i emo-
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cjonalnych, bywa spostrzegana z pewną niechęcią, nieufnością, krytyką 
czy nawet brakiem życzliwości ze strony rówieśników. Z kolei negatywne 
zachowania uczniów zdolnych są powodem braku tolerancji zachowań, 
poglądów i zdolności uczniów przeciętnych. Dlatego niezmiernie ważna 
jest rola wychowawców i nauczycieli, którzy we współpracy z rodzicami 
powinni czuwać nad rozwojem społeczno -emocjonalnym dzieci ponad-
przeciętnie zdolnych.

Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego może dotyczyć także jego sy-
tuacji szkolnej. A. Salcher (2009) stoi na stanowisku, iż współczesne 
systemy edukacyjne opierają się na przestarzałych „ideach przemysło-
wej produkcji masowej”, których celem jest kształcenie skierowane wy-
łącznie na rozwój intelektu. Dzieci kreatywne oraz te obdarzone innymi 
zdolnościami niż intelektualne doznają w takich systemach wielu pora-
żek, które uniemożliwiają im prawidłowy rozwój i wykorzystanie swoich 
zdolności. W codziennej praktyce większość nauczycieli ukierunkowana 
jest na pracę z uczniami przeciętnymi i słabymi (por. też: P itu ła: 2008, 
s. 103—111). Wymagania stawiane wobec uczniów zdolnych ogranicza-
ją się do wymagań dostosowanych do możliwości uczniów przeciętnych 
i słabych, dominują zadania polegające na odtwarzaniu wiedzy, przeka-
zywaniu i utrwalaniu wiadomości i rozwijaniu myślenia reprodukcyjne-
go. W ocenie osiągnięć uczniów zdolnych uwzględniane jest opanowanie 
wiadomości i umiejętności zgodnych z programem nauczania, natomiast 
często pomija się rozwój ich zdolności, zainteresowań i aktywności twór-
czej. Uczniowie zdolni w takich sytuacjach odbierają szkołę jako nudną, 
zadania jako zbyt łatwe i niestymulujące, tracą motywację i zapał do na-
uki, a w konsekwencji zaniżają poziom swoich osiągnięć. 

Praktyka pedagogiczna wskazuje, iż uczniowie zdolni często napo-
tykają brak wsparcia psychologiczno -pedagogicznego zarówno w szkole, 
jak i w ramach działań systemu poradnictwa i poradni psychologiczno -
 -pedagogicznych (por. też: P itu ła 2008, s. 103—111). Wyniki diagnozy 
przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (styczeń 2007 — o wyni-
kach kontroli opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi por. [http://
bip.nik.gov.pl], którą przeprowadzono w 76 jednostkach oświatowych — 
MEN, 74 szkoły publiczne, Stowarzyszenie Krajowy Fundusz na rzecz 
Dzieci) wskazują na to, że występują liczne nieprawidłowości powodujące 
brak zorganizowanych i systemowych działań w zakresie opieki i kształ-
cenia uczniów zdolnych. Do nieprawidłowości należy zaliczyć: niewiel-
ką liczbę szkół obejmujących uczniów zdolnych indywidualnym tokiem 
nauki, dużą liczbę szkół, które nie korzystają z możliwości składania 
wniosków o stypendia dla zdolnych, spadek liczby uczniów objętych indy-
widualnymi programami nauczania, nieuwzględnianie problemów pracy 
z uczniem zdolnym w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w szkole. 
8*
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W raporcie NIK stwierdza się także pasywne podejście dyrektorów szkół 
i większości nauczycieli do problemu kształcenia zdolnych, marginalizację 
problemów wyłaniania uczniów zdolnych i opieki nad nimi, co przejawia się 
m.in. niechęcią do podnoszenia umiejętności niezbędnych do pracy z tymi 
uczniami. Wyniki diagnozy przeprowadzonej w latach 2004—2006 dopro-
wadziły do wniosków, iż MEN nie podejmowało systemowych działań, któ-
re zapewniałyby dostateczną opiekę nad uczniami szczególnie zdolnymi.

Jak wynika z zaprezentowanych analiz, trudne dzieciństwo to pro-
blem dotykający także dzieci zdolne. Podstawowym zadaniem i zasadą 
wychowania jest stwarzanie każdemu dziecku optymalnych możliwości 
rozwoju i maksymalnych szans na wykorzystanie jego zdolności. Aby zre-
alizować ten postulat, potrzebni są mądrzy rodzice, dobrzy nauczyciele  
i przyjazny system edukacji, w którym wszystkie podmioty odpowiedzial-
ne za rozwój zdolności i talentów dzieci będą potrafiły zgodnie z sobą 
współpracować. 
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