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WARTOŚĆ XXI 

Wartość moich zdolności, talentów, sprawności 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój integralny osoby 

2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY  

Odkrywanie własnej indywidualności 

2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Umiejętność rozpoznawania i rozwijania własnych zdolności 

2.4. PROPONOWANE TEMATY 

 Rozwój osoby nie zależy od rodzaju talentów, ale od sposobu korzystania z nich. 

 W jaki sposób rozwijać talenty, by rozwijały moją osobowość? 

 Rozwój talentów a poczucie spełnionego życia. 

2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

 Obowiązek rozwijania własnych umiejętności. 

 Zdolności i talenty podkreślają wyjątkowość człowieka. 

 Indywidualne umiejętności pomagają odnaleźć swoje miejsce w grupie.  

Zasady 

 Odkrywam i rozwijam własne zdolności. 

 Korzystanie z talentów pomaga mi rozpoznać własną drogę życia. 

 Wrodzone i nabyte zdolności wykorzystuję, by pomagać innym. 
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2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

 Rodzice jako pierwsi rozpoznają zdolności dziecka. 

 Atmosfera rodzinna powinna zachęcać do rozwijania talentów dzieci. 

 Kształtowanie zdolności i sprawności służy dobru ogółu. 

Zasady 

 Przyglądam się dziecku i pomagam mu rozeznać jego talenty. 

 Aprobuję te zachowania, które służą rozwijaniu zdolności dziecka. 

 Wspieram dziecko w jego wysiłkach doskonalenia własnych sprawności.  

 2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

 Umiejętnie dobrane programy szkolne pomagają odkryć zdolności dzieci. 

 Szkoła wychodzi naprzeciw zainteresowaniom uczniów. 

 Szkoła stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i sprawności uczniów. 

Zasady 

 Czuwam nad tym, aby szkoła była miejscem rozwijania zainteresowań uczniów. 

 Oferuję uczniom szeroką gamę propozycji, które pozwolą im rozeznać ukryte talenty. 

 Zwracam uwagę na to, by uczniowie nie zaniedbali się w pracy nad kształtowaniem swoich 

zdolności. 

2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Proponuję uczniom odczytanie biblijnej przypowieści o talentach (Mt 25,14-30)  

i rozważenie jej w kontekście ich własnych przeżyć i doświadczeń. W ramach komentarza  

i dyskusji staram się uświadomić uczniom, że nie ma osoby, która by nie była obdarzona żadnymi 

zdolnościami, przez co każdy z nas jest indywidualnością. Praca nad sobą wymaga, aby talenty  

w sobie odnaleźć, rozwijać i zrobić z nich użytek dla dobra własnego i innych. Możemy również 

rozwijać swoje talenty mimo naszych niedoskonałości. Potrzebna jest do tego wiara w siebie, 

wysiłek i praca. 
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2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Poprzez odkrywanie, a następnie przypatrywanie się własnym zdolnościom  

i sprawnościom, młody człowiek potrafi zobaczyć własną indywidualność. Odkrywa jednocześnie, 

że rozwój talentów nadaje jego życiu pewien określony kierunek. Podążanie tą drogą sprawia, że 

doznaje uczuć spełnienia i satysfakcji. Wysiłek włożony w rozpoznawanie talentów owocuje 

rozwojem całego człowieka i wpływa na innych ludzi
1
. Odnajdując swoje powołanie, młody 

człowiek realizuje tym samym wolę samego Stwórcy
2
. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Na skutek złego odczytania, zlekceważenia lub nieodpowiedniego wykorzystania własnych 

talentów, osoba może zaniedbać swój własny rozwój, kierując tym samym swoje życie na drogę, 

która nie przyniesie jej zadowolenia i satysfakcji. Nierozeznanie własnych sprawności może 

również spowodować, że rozwój osoby ograniczy się do posiadania dóbr materialnych, przy 

jednoczesnym zaniedbaniu pracy nad kształtowaniem własnego człowieczeństwa
3
. 

 

                                                 

1
 „Rozwój zatem, w rozumieniu Pisma Świętego, nie jest jedynie pojęciem laickim, świeckim, ale jawi się − również 

ze swymi akcentami społeczno-gospodarczymi − jako współczesny wyraz zasadniczego wymiaru powołania 

człowieka. [...] Sam Pan Jezus, w przypowieści o talentach, zwraca uwagę na surowość, z jaką został potraktowany 

ten, który odważył się ukryć otrzymany dar: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem  

i zbierać tam, gdziem nie rozsypał [...] Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów» 

(Mt 25, 26-28). My, którzy otrzymujemy dary Boże, aby owocowały, winniśmy «siać» i «zbierać». Jeśli tego nie 

czynimy, będzie nam odebrane i to, co mamy. Niech zgłębianie tych surowych słów pobudzi nas do bardziej 

zdecydowanego podjęcia przynaglającego dzisiaj wszystkich obowiązku współpracy w pełnym rozwoju innych: 

«rozwoju całego człowieka i wszystkich ludzi». SRS 30. 
2
  „Kto by chciał odstąpić od trudnego, ale wzniosłego zadania polepszania losu całego człowieka i wszystkich ludzi 

pod pretekstem ciężaru walki i stałego wysiłku przezwyciężania przeszkód, czy też z powodu porażek i powrotu do 

punktu wyjścia, sprzeciwiałby się woli Boga Stwórcy”. SRS 30. 
3
 „Zgodnie z tym nauczaniem rozwój nie może polegać tylko na użyciu, na władaniu i na nieograniczonym posiadaniu 

rzeczy stworzonych i wytworów przemysłu, ale nade wszystko na podporządkowaniu posiadania, panowania  

i użycia podobieństwu człowieka do Boga oraz jego powołaniu do nieśmiertelności”. SRS 29. 


