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Uvodne napomene
Tekstovi u ovom zborniku, nastalom na osnovu diskusija na
13. okruglom stolu, organizovanom u čast jubileja uvažene
profesorke akademika Bosiljke Đorđević, prate tematiku koja
se nametala već više godina, a proistekla je iz utisaka da
pedagoška praksa u ovoj oblasti, kao, uostalom, i u drugima,
ne prati (ne upoznaje) i ne nastoji da empirijski verifikuje
teorijske postavke. Ubeđeni da ovo jedno bez drugog ne ide,
uvereni da teorija treba da ide ispred prakse, da joj krči put, da
razume, objašnjava i predviđa, a da praksa treba da verifikuje,
overava teorijske postavke i modele, želeli smo provocirati
istraživače u ovoj oblasti da svoju pažnju, istraživanja, usmere
ka testiranju savremenih shvatanja darovitosti. Misli se ne
samo na empirijska istraživanja, nego i na teorijske rasprave,
teorijske analize, novije alternativne metode i pristupe
kvalitativnih istraživanja i sl.
Koliko se u ovome uspelo ostaje čitaocima da prosude.
Verujemo da će neka razmišljanja i nalazi u ovom zborniku
zadovoljiti one koji ovo u njemu traže; da će se sa nekima od
ocena i pristupa u shvatanju darovitosti, teorijskim modelima
(teorijski model izvanredne ekspertize, Modularna teorija,
Kejsov model...), složiti i prihvatiti ih, iako su analize uočile
njihovu manjkavost, te da će ih, poput istraživanja iznetih u
ovom zborniku, i sami dalje, uz primenu, kritički analizirati.
Svaki ovaj korak biće jednako značajan i za teoriju i za praksu,
čak i ako ne bude imao izgled naučnog istraživanja (strogi
naučni nacrt), jer će biti korak dalje u sazrevanju misli o
vrednovanju teorijskih postavki u praksi, kao i korak bliže
prihvatanju ili odbacivanju određenih teorija i modela.
Vršac, decembra 2007. god.
Urednica
_______________________________________________________
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RAD BOSILJKE ĐORĐEVIĆ U
INSTITUTU ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA
Veoma mi je drago što sam u prilici da govorim o radu dr
Bosiljke Đorđević, višeg naučnog saradnika Instituta za pedagoška
istraživanja. Moji razlozi za radost su vrlo lični – u Institut sam
primljena na radno mesto koje je bilo upražnjeno odlaskom Bosiljke
Đorđević u penziju, a odlukom tadašnje direktorke, određena je
oblast kojom ću se baviti – obrazovanje i vaspitanje darovite i
talentovane dece i mladih. Činjenica da je trebalo da nastavim rad
koji je Bosiljka Đorđević započela u ovoj oblasti u Institutu,
opredelila me je da se u razmatranju njenih doprinosa usmerim na
ispitivanje, razvoj i podsticanje sposobnosti, talenata i kreativnosti
učenika. Na samom početku, želim da istaknem, da se rad Bosiljke
Đorđević ne može svesti samo na naučno-istraživački rad u Institutu,
ni u vreme dok je bila u radnom odnosu u Institutu. Sve vreme,
uključujući i sadašnje, Bosiljka Đorđević radila je i radi na više
projekata i sarađuje u više institucija.
Rad Bosiljke Đorđević videla sam kao četiri vrste
doprinosa: doprinos razvoju Instituta za pedagoška istraživanja,
doprinos unapređenju školske prakse, doprinos razvoju pedagogije u
Jugoslaviji i Srbiji i doprinos razvoju naučnih kadrova.
Najznačajniji doprinos razvoju Instituta za pedagoška
istraživanja se, po mom mišljenju, odnosi na proučavanje aktuelnih
problema vaspitanja i obrazovanja darovitih i talentovanih. Vredan
pomena je prikaz Prve svetske konferencije o darovitoj deci koja je
održana 1975. godine u Londonu u Velikoj Britaniji (Đorđević,
1975). Detaljan prikaz institucija i pristupa tretmanu darovitih
predstavlja koristan izvor informacija za zainteresovanog čitaoca,
dok analiza razmatranih problema i instraživačkih rezultata ukazuje
na pravce u kojima će se istraživati. Uočeno je da su daroviti vredan
društveni resurs, da zahtevaju posebnu podršku da bi ispoljili i
upotrebili svoje sposobnosti za društveno vredne ciljeve i doprineli
napredku sredine u kojoj žive i čovečanstva u celini. Iskustvo
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pokazuje da je tako i bilo, da je napravljen izbor bitnih problema i
pristupa koji su i danas aktuelni.
Sledi značajan istraživački poduhvat, kako za Bosiljku
Đorđević tako i za Institut. Radi se o ispitivanju adekvatne
obrazovne podrške za darovite i talentovane učenike u Srbiji.
Ispitivanje je sprovedeno u gradskim i seoskim osnovnim školama,
uz maksimalno angažovanje autorke u izboru učenika, pripremi i
realizaciji dodatnog rada na terenu, kao i na analizi dobijenih
podataka o napredovanju učenika. Rezultati višegodišnjeg rada
objavljeni su kao knjiga pod nazivom „Individualizacija vaspitanja
darovitih“, sa porukom da darovita deca treba da ostanu u odeljenju
sa ostalom decom, a da im se posebno ponude dodatni sadržaji i
aktivnosti (Đorđević, 1979). Sve što je rađeno u svetskim
razmerama, svi pokušaji obezbeđivanja raznovrsnih obrazovnih
mogućnosti za darovite učenike izvan redovne škole završavaju
vraćanjem na tu istu školu, te je razumljivo što je pomenuta knjiga
jedan od najviše citiranih izvora u pedagoškoj literaturi na
prostorima bivše SFR Jugoslavije.
Drugi značajan doprinos Bosiljke Đorđević, o kojem želim
da govorim, je doprinos unapređenju školske prakse kroz primenu
rezultata istraživanja. Darovita i talentovana deca se ne označavaju,
već se govori o njihovim mogućnostima i postignućima, što se i
danas smatra najboljim pristupom. Prevladava uverenje da većina
darovite dece treba da se školuje u običnim (redovnim) školama,
zajedno sa ostalom decom, koja imaju niže sposobnosti, ali da im se
ponude dodatni sadržaji i aktivnosti. U tom smislu definisan je
dodatni rad, kao obavezna podrška u okviru regularnog nastavnog
plana i programa. Dodatni rad se pojavljuje u zakonima koji regulišu
osnovno i srednje obrazovanje (iz 1974. godine, u čemu je Bosiljka
Đorđević lično učestvovala). Autorka ubrzo objavljuje priručnik o
tome kako isplanirati, organizovati i uspešno sprovoditi dodatni rad
za učenike osnovne škole (Đorđević, 1977).
Usledio je kontinuiran rad na proučavanju podsticanja
darovitosti i talenata, a razultati ovoga rada saopšteni su u više knjiga
i članaka. Primera radi, 1979. godine, Institut za pedagoška
istraživanja je bio organizator naučnog skupa koji je posvećen
identifikaciji darovitih i podsticanju darovitosti u školi. Takođe,
jedan broj radova sa rezultatima do kojih se došlo izložen je na
drugim domaćim i stranim naučnim skupovima i štampan u
zbornicima radova sa tih skupova. Pregled najvažnijih rezultata dat
je u tekstu koji je objavljen u Zborniku Instituta za pedagoška
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istraživanja štampanom povodom četrdeset godina postojanja i rada
Instituta (Đorđević i Maksić, 2000). Zbornik je bio posvećen
najznačajnijim istraživanjima koja su sprovedena u Institutu od
njegovog osnivanja do momenta štampanja Zbornika.
Izdvojiću još jedan članak objavljen u Zborniku Instituta za
pedagoška istraživanja (Đorđević i Maksić, 2005). Radi se o
pregledu istraživanja o podsticanju talenata i kreativnosti mladih na
osnovu rezultata istraživanja saopštenih na svetskim, evropskim i
regionalnim naučnim konferencijama koje su održane u periodu od
1975. do 2005. godine. Povod za ovaj članak bilo je obeležavanje
tridesetogodišnjice od organizovanja Prve svetske konferencije o
darovitoj i talentovanoj deci u našoj sredini. Rezultati ispitivanja
ukazuju da su predmet proučavanja najčešće bili: problemi
koncipiranja i definisanja darovitosti, talenata i kreativnosti,
instrumenti za identifikaciju darovitih osoba i načini njihovog
adekvatnog obrazovanja i vaspitanja. Zaključeno je da interesovanje
za darovitu decu i mlade s vremenom raste i da se širi sa istraživača i
nastavnika na roditelje, same darovite i druge značajne društvene
grupe i institucije.
Bosiljka Đorđević je učestvovala u više projekata o
darovitoj deci i mladima izvan Instituta za pedagoška istraživanja.
Najznačajniji rad sproveden je u saradnji sa Učiteljskim fakultetom u
Beogradu i Zajednicom učiteljskih fakulteta Srbije. U pitanju je
školski
neuspeh
darovitih
učenika
odnosno
postizanje
odgovarajućeg, visokog uspeha u školi i problem koji nastaje u
slučaju kada dete sa visokim sposobnostima ne postiže uspeh koji bi
odgovarao njegovim mogućnostima. Različite su procene toga šta je
neuspeh za samo dete i za njegovo okruženje, roditelje, nastavnike i
školu u celini. Autorka je utvrdila specifičan složaj osobina i uslova
u kojima odrastaju daroviti školski neuspešni učenici. Rezultati ovog
ispitivanja još uvek čekaju da se upotrebe u pružanju podrške
mladima za prevazilaženje prepreka na putu realizacije njihovih
kapaciteta (Đorđević, 1995).
Jednako vredan rad Bosiljke Đorđević u vezi sa
darovitošću, talentima i kreativnošću odvijao se i odvija se u saradnji
sa Višom školom za obrazovanje vaspitača iz Vršca (od 2007.
godine Visoka škola za obrazovanje vaspitača). Najbolji dokaz je
publikacija „Darovitost i kreativnost dece i mladih“, izdata 2005.
godine, u kojoj su sakupljeni prilozi Bosiljke Đorđević saopšteni na
ranijim okruglim stolovima (Đorđević, 2005). Tek se očekuju
rezultati međunarodnog ispitivanja, sprovednog pod rukovodstvom
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Bosiljke Đorđević, u koje su bili uključeni darovita deca i mladi iz
Srbije, Bosne i Hercegovine i Rumunije, njihovi roditelji, vaspitači i
nastavnici. Planirano je da se objavi više publikacija u kojima će biti
prikazano i objašnjeno kako deca i odrasli vide darovitost i uslove za
njen razvoj.
Svi do sada opisani rezultati, bez sumnje, potvrđuju
doprinos Bosiljke Đorđević razvoju pedagogije u Jugoslaviji i Srbiji.
Pored obrazovanja darovite i talentovane dece i mladih, Bosiljka
Đorđević se u okviru projekata realizovanih u Institutu bavila raznim
drugim problemima školstva i obrazovanja, kao što su organizacija i
efikasnost nastave, koncipiranje i određivanje nastavnih planova i
programa, društvene promene i funkcionisanje savremene porodice,
itd. Detaljniji prikaz ovih i drugih rezultata rada već smo čuli od
prof. dr Đorđa Đurića, te to ne bih ponavljala. Najkraće, u centru
interesovanja autorke je dete/ učenik, uz puno uvažavanje njegovih
mogućnosti, i obaveza škole, koja treba i može da podrži razvoj
svakog pojedinačnog deteta, i učini ga ne samo korisnim već i
zadovoljnim, srećnim i uspešnim članom šire društvene zajednice.
Četvrta vrsta doprinosa Bosiljke Đorđević o kojem želim da
govorim odnosi se na kolegijalnu podršku mlađim saradnicima;
neprekidno praćenje aktuelnosti, i jednaku spremnost na
informisanje i motivisanje svih zainteresovanih za proučavanje
obrazovanja i vaspitanja darovitih i talentovanih; često nezvaničan
ali pravi mentorski rad sa mnogim kandidatima, koji su uz njenu
pomoć radili svoje magistarske teze i doktorske disertacije; kao i
recenziranje velikog broja radova, koji su objavljeni kao članci i
monografije u Srbiji i šire. Ilustracije radi, bila je recenzent dve
knjige koje su objavljene devedesetih godina prošloga veka u
Institutu (Maksić, 1993, 1998). Uverena sam da je doprinos razvoju
naučnih kadrova ono za šta bismo trebali da budemo najviše zahvalni
Bosiljki Đorđević, jer je, upravo, ljudski resurs ključni faktor koji će
odrediti napredovanje savremenog sveta u veku koji je započeo.
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PRAKTIČNI ASPEKTI SAVREMENIH SHVATANJA
DAROVITOSTI∗
_______________________________________________________
Rezime: Nakon kratkog osvrta na relaciju između teorije i prakse kao
dinamičke interakcije, ukazuje se na zahteve koje teorijskom radu na području
darovitosti nameće praktična delatnost. Sledi prikaz određenih ključnih pitanja
ljudskog razvoja prema kojima svaka teorija tog razvoja, uključujući i teorije
razvoja darovitosti, mora da zauzme stav. U završnom delu rada ukazuje se na
izvesne teškoće do kojih dolazi prilikom pokušaja praktične primene teorijskih
saznanja.
Ključne reči: daroviti, teorije darovitosti, razvoj darovitosti, odnos između
teorije i prakse.

_______________________________________________________

Poštovane koleginice i kolege, svako razmatranje praktičnih
aspekata savremenih shvatanja darovitosti nas, pre ili kasnije, dovodi
do odnosa između teorijske i praktične delatnosti ili, kraće, između
teorije i prakse. Taj odnos nije jednosmeran, kao što, možda,
sugeriše naslov našeg današnjeg skupa, jer su teorija i praksa u
dinamičkoj interakciji, čak, i onda kada neka praktična aktivnost
deluje ateoretično, podrobnija analiza razotkriva, kao što je poznato,
izvesne manje ili više eksplicitne i sistematične empirijske
generalizacije i opšte teorijske postavke u osnovi te aktivnosti.
Istraživanja na području psihologije darovitosti i drugih
relevantnih disciplina trebalo bi da doprinose stvaranju jedne
koherentne i sveobuhvatne teorije darovitosti. Za sada, kao što je
poznato, ne postoji jedna takva jedinstvena teorija darovitosti.
Međutim, to nije problem samo ovog posebnog područja istraživanja
∗

Rad je napisan u okviru naučnoistraživačkog projekta Globalizacija i metateorijske
koncepcije pedagoške metodologije, odobrenog od Ministarstva nauke i zaštite životne
sredine (br. 149049A), Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
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već i psihologije – i ne samo psihologije! – kao sistema naučnih
disicplina. Teorijska objašnjenja treba da omoguće predviđanje
daljeg toka razvoja darovitih pojedinaca kao i njihovu buduću
stvaralačku produkciju. Isto tako, ta objašnjenja, povezana u više ili
manje koherentne teorije, treba da omoguće identifikaciju darovitih
pojedinaca, a zatim i optimizaciju njihovog razvoja. Ovo poslednje
ne znači samo omogućavanje neometanog razvoja njihove
dispozicije da jednog dana postanu produktivni, kreativni stvaraoci,
već i podsticanje tog razvoja preduzimanjem posebnih vaspitnoobrazovnih mera. To se od teorije očekuje, odnosno to ona obećava i
u tom smislu treba razumeti reči Kurta Levina (Kurt Lewin, 18901947), poznatog nemačko-američkog psihologa iz prve polovine
dvadesetog veka, da ništa nije praktičnije od dobre teorije. (Usput
navedimo i to da Levin nije bio samo dobar teoretičar već i
praktičar.)
S druge strane relacije, tri praktična razloga, koji se često
ističu u naučnim, političkim i drugim raspravama o darovitima i
darovitosti umnogome određuju značaj naučnog istraživanja
darovitosti. Reč je o (1) društvenoj potrebi, (2) pravu na lični razvoj i
(3) otklanjanju poremećaja (Wottawa & Hossiep, 1997; Božin,
2007).
Društvena potreba proističe iz saznanja da je za optimalno
funkcionisanje društva u celini neophodan doprinos pojedinaca koji
se ističu velikim učinkom na području politike, upravljanja, nauke,
tehnike i umetnosti. Stoga je posebno podsticanje i podržavanje
pojednaca sa takvim dispozicijama potreba svakog društva koje želi
da održava i unapređuje opšte blagostanje.
Pravo na lični razvoj se često ističe kao jedna od važnih
tekovina savremene civilizacije na području vaspitanja i
obrazovanja. Ono znači da društvo mora svakom detetu da obezbedi
uslove koji će omogućiti opitmalan razvoj njegovih dispozicija. To,
dalje, znači da društvo treba da pruža posebnu podršku u razvoju ne
samo deci sa određenim nedostacima ili oštećenjima, već i
darovitima1. Međutim, u praksi, s obzirom na ograničena sredstva
koja se gotovo po pravilu izdvajaju za tu svrhu, ovaj etički zahtev
usmeren na pojedince i njihove posebne potrebe obično se u izvesnoj
meri zadovoljava u slučaju dece ometene u razvoju, dok se
potrebama darovite dece veoma malo ili uopšte ne izlazi u susret.
Otklanjanje poremećaja izvesnog broja darovitih je takođe
značajan razlog bavljenja ovom kategorijom dece i adolescenata.
Reč je o mogućim poremećajima u emocionalnom i socijalnom
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razvoju, poremećajima ponašanja ili slabom uspehu u školi –
poremećaji čije otklanjanje, ili, bar, ublažavanje, usled osobenosti
darovitih, iziskuju sasvim drukčiji pristup nego kod ostale dece.
Radi potpunosti, navedimo i to da razvojni psiholozi ističu
još jedan razlog bavljenja darovitima i darovitošću: značaj
razumevanja darovitosti za razumevanje ljudskog razvoja uopšte
(Feldman & Benjamin, 1986; Božin, 2007).
Ovom prilikom hteli bismo da dodamo još nešto u vezi sa
pravom na lični razvoj kao razlogom bavljenja darovitima. Naime,
kao što je poznato, nepreduzimanje nekih posebnih mera u smislu
podsticanja i podržavanja razvoja darovitih obično se obrazlaže time
da će zbilja darovite osobe pre ili kasnije uspeti da se potvrde na
jednom ili više područja cenjene ljudske delatnosti. Štaviše,
preduzimanje bilo kakvih posebnih mera ne bi značilo samo
održavanje postojećih već i stvaranje novih nejednakosti među
ljudima – ističu protivnici posebne društvene brige o darovitima (up,
npr, Winner, 1996). Međutim, rezultati savremenih istraživanja,
opšte uzev, ne idu u prilog takvim shvatanjima. Tako su Bendžamin
Blum i saradnici u svom klasičnom istraživanju razvoja talenta
(Bloom, 1985; up. takođe Božin, 2007) ustanovili da nijedan od
ukupno 120 proučavanih istaknutih pojedinaca na području nauke,
umetnosti i sporta nije dostigao najviše domete samostalno, već je
presudna bila pomoć drugih (pre svega porodice i učitelja), s tim što
su se uloga porodice i karakteristike učitelja i podučavanja menjale
tokom vremena. Iz niza veoma zanimljivih nalaza Bluma i saradnika
navedimo još i to da razvoj talenta do najviših nivoa iziskuje znatna
materijalna sredstva, odnosno da su učitelji u trećoj, poznoj etapi tog
razvoja veoma retki i veoma dobro plaćeni. Iz toga nije teško
zaključiti da bez organizovane društvene podrške daroviti iz
neprivilegovanih porodica imaju veoma male šanse da razvijaju
svoje potencijale.
* * *
Darovitost je karakteristika pojedinaca u razvoju tako da je
svaka obuhvatnija teorija darovitosti nužno teorija o razvoju
darovitosti ili, kako bi rekao Fransoa Ganje (Gagné, 2004), o
transformisanju darova (gifts) u talente (talents). Zbog toga je svaka
celovitija teorija darovitosti, slično teorijama ljudskog razvoja
uopšte, primorana da zauzme stav prema nekim ključnim pitanjima
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razvoja. Sa Patrišom Miler (Miller, 1983) možemo razlikovati
sledeća četiri pitanja ili problema te vrste:
- Šta je ljudska priroda?
- Da li je razvoj kvalitativan ili kvantitativan?
- Kako nasleđe i sredina doprinose razvoju?
- Šta je to što se razvija?
Prvo pitanje – šta je ljudska priroda? – tesno je povezano sa
viđenjem ljudske prirode određenog teoretičara, a to je, opet, u tesnoj
vezi sa njegovim pogledom na svet. Naime, svaka razvojna teorija,
pa prema tome i teorija o razvoju darovitosti, polazi od određenog
shvatanja čoveka koje se zasniva na nekim filozofskim, ekonomskim
i političkim uverenjima. To shvatanje je često implicitno, a ponekad
sam teoretičar nije svestan pretpostaki na kojima počiva njegovo
shvatanje. Sem toga, manje ili više implicitno shvatanje čoveka utiče
ne samo na razvijanje teorije već i na odluku o tome šta ima smisla
da se istražuje, koje metode treba koristiti i kako treba tumačiti
dobijene podatke. Pogled na svet svojstven kapitalističkom sistemu,
u čijoj osnovi su, kao što je poznato, Hobsovo i Darvinovo učenje,
jeste pogled na svet za koji je karakteristično viđenje čoveka kao
kompetitivnog, sebičnog bića koje teži uspehu, s tim što u toj
kompeticiji uspevaju samo najsposobniji. Takav pogled na svet je,
svakako, u osnovi mnogih savremenih teorija darovitosti, odnosno
praktičnog bavljenja darovitima i o tome možemo naći, primera radi,
jasne indicije kako u navodima Blumovih ispitanika (talentovanih
pojedinaca koji su ostvarili izuzetne rezultate, njihovih roditelja i
učitelja) tako i u generalizacijama istraživača.
Da li je razvoj kvalitativan ili kvantitativan je drugo pitanje
prema kojem teoretičari moraju da zauzmu određen stav.
Kvalitativne promene odnose se na promene vrste ili tipa: nove
pojave ili karakteristike koje nastaju ne mogu se svesti na ranije
elemente. Nasuprot tome, kvantitativne promene se odnose na
promene u količini, učestalosti ili stepenu, a sama promena se odvija
postepeno, u malim koracima. Međutim, odluka o tome da li je reč, u
svakom konkretnom slučaju, o kvantitativnim ili kvalitativnim
promenama nije nimalo laka, mada se većina psihologa slaže da
postoje i kvalitativne i kvantitativne promene. Na jednom opštijem
nivou, pitanje da li su razvojne promene kvalitativne ili kvantitativne
pretvara se u pitanje da li postoje stadijumi u razvoju ili ne. Potreba
za jasnim stavom o ovom pitanju i njegove praktične implikacije
mogu se videti iz sledećeg primera: u istraživanju “dugotrajnog,
svrhovitog intenzivnog uvežbavanja” (deliberate practice) došlo se
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do zaključka da je “rast postignuća […] pozitivna monotona funkcija
količine tog intenzivnog uvežbavanja” (Simonton, 2004: 158).
Međutim, istraživanja sugerišu i nešto drugo: nakon postizanja
izvesnog opitmalnog nivoa, dodatno uvežbavanje pre može slabiti
nego jačati postignuće. Štaviše, uvežbvanje na nekom srodnom
području može, pod određenim uslovima, više da doprinese razvoju
talenta nego kontinuirano uvežbavanje na centralnom području
talenta (up. Simonton, 2004).
Kako nasleđe i sredina doprinose razvoju je pitanje oko
kojeg je bilo mnogo rasprava, najpre u filozofiji. Danas se smatra da
svaka osoba ima dva genotipa: biološki i socijalni. Biološki ili
nasleđe i socijalni ili sredina tokom razvoja jedinke ne deluju
odovojeno, ali nije ispravno ni reći da su u interakciji – kako ističe
Ričard Lerner – usled toga što ovaj poslednji izraz sugeriše
postojanje dva nezavisna entiteta. Naprotiv, biološki i socijalni
genotip su fuzionisani, a fuzija, za razliku od interakcije, uključuje
postojanje recipročne relacije između sastavnih delova isprepletenog
sistema – smatra Lerner (1998; up. takođe Božin, 2006).
Teorija o talentu i razvoju talenta Dina K. Simontona
(1999) je teorija po kojoj se talenat sastoji iz dve grupe fizičkih,
fizioloških, kognitivnih i dispozicionih (pre svega osobina ličnosti)
komponenti: emergeničke, koje su prisutne prilikom rođenja i
epigenetičke, koje se mogu shvatiti kao moduli koji se razvijaju
relativno nezavisno jedni od drugih i prema različitim epigenetičkim
pravilima. Praktične posledice Simontonovog modela talenta i
razvoja talenta su brojne, a ovde bismo podsetili samo na jednu:
teorija predviđa a praksa potvrđuje postojanje izvesnog broja
pojedinaca čiji se talenat relativno kasno razvija (late bloomers; v.,
npr, Winner, 1996) i koje programi usmereni na ranu identifikaciju
darovitosti ne registruju. A poznati primeri takvih pojedinaca su
Čarls Darvin i Nikola Tesla.
Suštinu razvoja, u odgovoru na četvrto pitanje (šta je to što
se razvija?), različiti teoretičari vide, prema Milerovoj, u sledećim
dimenzijama:
- nečiji nivo analize (od molekularnog do molarnog);
- da li je naglasak na strukturi ili procesu;
- da li se naglasak stavlja na spoljašnje ili unutrašnje aspekte
ponašanja;
- koja metodologija se koristi (up. Miller, 1983).
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Teorije darovitosti se mogu smisaono analizirati i porediti
duž ovih dimenzija, ali se ovde ne bismo upustili u takve analize i
poređenja.2
* * *
Pomenuli smo Levinove reči da ništa nije praktičnije od
dobre teorije. Sudeći po praktičnoj primeni i realnom uspehu mnogih
teorija, da li to znači da one nisu dobre, odnosno dovoljno dobre da
bi bile od praktične koristi? Nama se čini da je problem u znatnoj
meri u vezi sa preteranim očekivanjima od jedne teorije s jedne,
odnosno nekritičnom i nefleksibilnom primenom određene teorije,
ako se naučne teorije uopšte koriste u praksi. Ovaj stav ćemo
ilustrovati primerom sa područja istraživanja stresa koje je, složićete
se, takođe od značaja prilikom razmatranja darovitosti. Naime, ako je
utvrđeno da razvoju rezilijentne ličnosti to jest ličnosti koja je
otporna na stres doprinose životna iskustva koja su konzistentna, čiji
je stepen opterećenja takav da ne predstavlja ni suviše malo ni suviše
veliko opterećenje za pojedinca i koja mu omogućavaju učešće u
oblikovanju ishoda prevladavanja (coping)3, onda su praktične,
vaspitno-obrazovne implikacije toga jasne. Ili možda nisu tako jasne
kao što to izgleda na prvi pogled? Jer šta je recimo ni suviše malo ni
suviše veliko opterećenje na određenom uzrastu, pa na sukcesivnim
uzrastima, za različite pojedince, u različitim socio-istorijskim
uslovima? Eto prilike da se relativno dobra teorija pretoči u ko zna
kakvu praksu!

Napomene:
1

Naravno, neka deca sa izvesnim nedostacima ili oštećenjima mogu biti
darovita, odnosno neki daroviti mogu imati izvesne nedostatke ili oštećenja i
o njima treba posebno brinuti imajući u vidu kako njihove nedostatke ili
oštećenja, tako i darovitost.
2
Zauzimanje stava prema pitanju kontinuiteta i diskontinuiteta u razvoju je
takođe zadatak koji teoretičari ljudskog razvoja ne mogu zaobići (up.
Montada, 2002). Pitanje kontinuiteta i diskontinuiteta u razvoju darovitih,
prema našem saznanju, tek treba podrobnije razmotriti.
3
Za više detalja o tome videti, na primer, Božin, 2007.
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Abstract: Having given an overview of the relation between theory and
practice as dynamic interaction, the paper points to the demands imposed on
theoretical work in the field of giftedness by practice. This is followed by certain key
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impose la pratique sur le domaine du don. Suot la présentation des problèmes clefs
déterminés du développement humain par rapport auquel chaque théorie de ce
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ
ПОДХОДОВ К ОДАРЁННОСТИ
Автор даёт краткий обзор отношений между теорией и практикой,
рассматривая их как динамическую интеракцию. Далее в работе обращается
внимание на проблемы, которые ставит перед теоретическим исследованием в
области одарённости практическая деятельность в сфере образования и
воспитания. Анализируются отдельные ключевые вопросы человеческого
развития, по отношению к которым любая теория данного развития, включая и
теории развития одарённости, должна определить свою позицию. В завершении
работы указывается на некоторые трудности, возникающие в процессе
реализации теоретических положений на практике.
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DRAMA DAROVITIH UNDERACHIEVER-a
_______________________________________________________
Rezime: Za učenika, čiji je uspeh u školi lošiji od onoga što se može
očekivati na osnovu njegove opšte inteligencije, u teoriji je konstruisan pojam
»Underachievier«. Drama ovako »definisanih« učenika u praksi je mnogo složenija i
tužnija. U radu će se predstaviti projekat realizovan u Marburgu (Marburger
Hochbegabtenprojekt, Hanses i Rost, 1998) u kome je ispitivana kognitivna
sposobnost postizanja uspeha kod 7023 učenika 3. razreda osnovne škole iz devet
pokrajina Nemačke. Šest do sedam godina nakon identifikacije ponovo su ispitivani
učesnici ovog projekta – dakle, daroviti Underachiever-i, koji su sada bili 9. razred. U
istraživanju su učestvovali i njihovi roditelji.
Kao osobine visoko nadarenih Underachiever-a (»SindromUnderachiever«) u užem smislu, navode se sledeći aspekti: negativan koncept ličnosti
i nisko samopoštovanje, veći strah od uspeha, niža motivacija za postizanje uspeha, a
veća motivacija za neuspehe, plašljivost od postizanja rezultata, nerealni ciljevi, niska
orijentisanost ka rezultatima/uspehu, kao i perfekcionizam, a ponekada još i emotivni
i socijalni problemi.
Ključne reči: daroviti, projekat daroviti, Underachiever, Achiever.

_______________________________________________________
Polazište
Učenika, čiji je uspeh u školi lošiji od onoga što se može
očekiti na osnovu njegove opšte inteligencije, nazivamo
„Underachiever“. Uprkos brojnim kritikama, postoje dva centralna
argumenta, koja zagovaraju konstrukt „Underachievementa“. Kao
prvo kod Underachiever-a su i loš uspeh u školi, kao i (veoma)
visoka inteligencija pokazatelji, koji su stabilni kroz duži vremenski
period, znači fenomen „ugroženost očekivanja“ je reliabilan
(pouzdan). Kao drugo, „Sindrom-Underachievement-a“ je moguće
replikovati, tj. uz niz određenih varijabli moguće je prikazati razlike
među grupama, koje nam predočavaju da nije reč o slučajnostima i
koje idu na štetu (posebno onih visoko nadarenih) Underachiever-a.
Kao osobine darovitih Underachiever-a, znači „SindromUnderachiever-a“ u užem smislu, stalno se navode sledeći aspekti:
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negativan koncept ličnosti i nisko samopoštovanje, veći strah od
uspeha, niža motivacija za postizanje uspeha, a veća motivacija za
neuspehe, plašljivost od postizanja rezultata, nerealniji ciljevi, niska
orijentisanost ka rezultatima/uspehu, kao i perfekcionizam, ponekad
još i emotivni i socijalni problemi prilagođavanja. Međutim,
istraživanja, na kojima se baziraju ovi rezultati, prikazuju prosek,
tako da se o razvoju darovitih Underachievera ne mogu dati nikakvi
iskazi.
Zajednički imenilac različitih „Underachievement-modela“
je pretpostavka višestrukih uzroka. Na osnovu ovoga, Krouse i
Krouse (1981) polaze od toga da deficiti u oblasti „školskih veština“,
u oblasti „ličnosti“ i „samoupravljanja“, koje u pojedinačnim
slučajevima imaju različitu težinu i interakciju, vode ka
Underachievement-u. Međutim, ovi faktori su usko povezani da
ličnošću, a uticaj okoline u ovom modelu nije uzet u obzir.

O prognozi razvoja „nelečenih“ Underachievera
U okviru Projekta iz Marburga o visokonadarenim (Marburger
Hochbegabtenprojekt, Hanses i Rost, 1998) vršena su poređenja
darovitih Underachievera i darovitih Achievera (grupe sa jednakom
inteligencijom, ali različitim školskim uspehom u 3. razredu
Osnovne škole), kao i analogna poređenja darovitih Underachievera
sa prosečno nadarenim Achiever-ima (grupe sa sličnim školskim
uspehom, ostvarenim u 3. razredu, ali različite inteligencije).
a) Koliko je stabilna inteligencija darovitih Underachievera,
koji su identifikovani u 3. razredu osnovne škole u
poređenju sa darovitim Achiever-ima?
b) Da li postoji razlika nadarnih Underachever-a i nadarenih
Achievera prema tome koju školu posećuju u toku drugog
ispitivanja tj. u 9. razredu?
c) Da li se razlikuju kvote maturiranja i studiranja darovitih
Underachiever-a i darovitih Achievera?
d) Da li darovoiti Underachiever-i sebi i kao adolescenti (u 9.
razredu) i dalje pripisuju – analogno prema rezultatima
prvog ispitivanja – negativniji koncept ličnosti od darovitih
Achiever-a?
e) Da li daroviti Underachieveri sebe češće doživljavaju
„drugačijim“ nego što to čini daroviti Achiever-i?
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f)

Da li je opis ličnosti od strane roditelja kod mladih
darovitih Underachiever-a (9.raz- red) još uvek – kao što je
bio slučaj u 3. razredu osnovne škole – negativniji nego kod
darovitih Achiever-a?
2.

Metoda

2.1 Uzorak
U projektu iz Marburga je ispitivana kognitivna sposobnost
postizanja uspeha kod 7023 učenika 3. razreda osnovne škole iz
devet starih pokrajina Nemačke. Šest do sedam godina nakon
identifikacije ponovo su ispitivani učesnici ovog projekta – znači
daroviti Underachiever-i, daroviti Achieverr-i i prosečnonadareni
Achivier-i – koji su po pravilu sada bili 9. razred, a ponovo su
ispitivani i njihovi roditelji.
2.2. Podaci i varijable
Stručni istraživači (diplomirani psiholozi i jedan diplomirani
pedagog) lično su ispitivali decu i mlade, kao i njihove roditelje kod
kuće. Pored opšte inteligencije, u ovom radu su uzete u obzir i
izabrane varijable iz ličnog izveštaja i izveštaja od strane drugog
lica. Sve ovo je ispitivano i u osnovnoj školi, ali i ponovo u 9.
razredu. Deca, odnosno mladi, govorili su o različitim domenima
ličnog koncepta, a majke i očevi ocenjivali su različite aspekte
ličnosti. Osim toga prikupljale su se informacije o školskoj i
akademskoj „karijeri“, kao i o „različitosti, koju pojedinac
doživljava“ iz perspektive mladih.
Izvor podataka „dete“ odnosno „adolescent“
- Inteligencija u mladalačkim godinama – Sastavljena je baterija za
testiranje inteligencije, koja u mladim godinama dosta dobro
procenjuje opštu inteligenciju, po Spearmanovim shvatanjima
takozvani „g“- faktor i koja se u pogledu strukture dosta dobro može
porediti sa inteligencijom koja je utvrđena u osnovnoj školi. Učenici
su sa 15 godina pored Jezičke analogije i Numeričkog niza iz
Strukturalnog testa inteligencije (Amthauer 1970) radili i Untertest 3
(Niz simbola) iz Sistema testiranja uspeha od Horna (1983).
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Numerički niz i Niz simbola zajedno su se obračunavali za
određivanje „g“-fakotra (opšte inteligencije).
- Nastavak školovanja, matura i studiranje – U adolescentskom dobu
(15 godina) postavljeno je pitanje o vrsti škole koja se pohađa. Sa 25
godina mlade odrasle su pitali da li su školu završili maturom
odnosno da li su započeli studije (stanje 2003).
- Koncept ličnosti. Za utvrđivanje različitih oblasti koncepta ličnosti
za ispitivanje osnovškolaca i petnaestogodišnjaka sastavljena je
skraćena verzija veoma često u istraživanjima nadarenosti korišćene
Piers-Harris skale koncepta ličnosti. Skraćena verzija se po skali
sastojala od pet ajtema, koji su izabrani na osnovu sadržinskih i
psihometričnih kriterijuma. (1) Ponašanje, na primer „Kod kuće se
ponašam loše“.(2) Intelektualni i školski status, na primer „U školi
sam dobar“.(3) Izgled i stav prema sopstvenom telu, na primer
„Opterećuje me moj izgled“.(4) Strah, na primer „Često se
plašim“.(5) Omiljenost, na primer „Imam puno prijateljstava“. Kao
dopuna dati su 6. i 7. ajtem (6) Sreća i osećaj zadovoljstva, na primer
„Veseo/vesela sam“ (7) Kreativnost i maštovitost, na primer „Imam
nove, super ideje“. Ajtemima svih skala polovi su bili određeni tako
da su visoke vrednosti označavale pozitivan koncept ličnosti. Kao
format odgovora služila je skala slaganja sa 5 nivoa (1- potpuno se
slažem, 5 – uopšte se ne slažem). Najviše su se podudarali sledeći
koncepti ličnosti: strah, omiljenost, ponašanje i sreća i osećaj
zadovoljstva, a sa druge strane: Intelektualni i školski status i
kreativnost i maštovitost.
- Biti drugačiji, lično shvatanje. Osećaj „biti drugačiji / posebnosti“
u 9. razredu se ispitivao uz pomoć sledećeg ajtema „Da li ponekad
misliš da si drugačiji od svojih ostalih vršnjaka? Koliko često to
pomisliš?“ (Odgovori sa 4 nivoa – 1, nikada do 4, veoma često).
Dopunsko pitanje je bilo „Da li misliš da je (1) loše / manje loše /
više dobro ili (4) dobro biti drugačiji?“
Izvor podataka „roditelji“
Ličnost/karakter. Očevi i majke – odvojeno jedni od drugih –
su procenjivali karakter svoje dece uz pomoć metodološki
promenjene California-Child-Q-Sort od Bloka (1980) u skraćenom
izdanju po prevodu Geterta i Asendorpfa (1989) – najpre u dečjim
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godinama i kasnije u doba adolescenata. Za razliku od originalne
verzije izjave nisu bile poređane po Q-Sortu, već po slučajnom
redosledu u vidu upitnika: Roditelji su na skali odgovora sa šest
nivoa trebali da zaokruže, u kojoj meri je navedeni način postupanja
tipičan za njihovo dete u uzrastu osnovne škole i uzrastu adolescenta.
Za uzrast adolescenata su neki ajtemi jezički prilagođeni (na primer
„obazriv i pažljiv je prema ostaloj deci → obazriv i pažljiv je prema
drugim adolescentima“), a inače su skale bile sastavljene od potpuno
identičnih ajema.
- Ispitivanje majke se sastojalo od četiri skale: Društvenoemocionalna nezrelost, na primer „Pomalo je luckast“, kognitivna
sposobnost, na primer „Postupa promišljeno i planski“, Društvene
kompetencije, na primer „Dobro se slaže sa drugim adolescentima“,
Ja-snaga, na primer „Siguran / sigurna je u sebe, iskazuje sebe“.
- Kod ispitivanja očeva postojale su tri skale: Društvenoemocionalna nezrelost, kognitivna sposobnost i društvene
kompetencije. One su bile identične sa prve tri skale kod ispitivanja
majki. U oba ispitivanja (u osnovnoj školi i kasnije) poklapanja
između izjava majki i očeva su bila veoma mala ili srednje visoka.
Evaluacija
Sve analize rađene su potpuno odvojeno za poređenje
darovitih Underachievera sa darovitim Achieverima, i za poređenje
darovitih Underachievera sa prosečnonadarenim Achieverima.
Rezultati
Iako su daroviti Underachiever-i i daroviti Achiever-i imali
sličan stepen inteligencije u 9. razredu su daroviti Underachiever-i
ređe pohađali Gimnaziju i ređe polagali maturu od darovitih
Achiever-a. Daroviti Underachiever-i su se u 3. razredu negativnije
opisali u različitim domenima ličnog koncepta, nego što su to učinili
daroviti Achiever-i, ali kao adolescenti daroviti Underachiever-i se
više nisu toliko istakli u pogledu negativnog ličnog koncepta. Majke
su darovit Underachiever-e u 3. i 9. razredu procenile kao manje
kognitivno sposobne za postizanje uspeha, i emotivno i socijalno
nezrelijim od visokonadarenih Achievera. Očevi su darovite
Underachievere u 9. razredu ubedljivo više nego u 3. razredu
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procenili emotivno i socijalno nezrelijim. U 9. razredu sličan broj
darovitih Underachiever-a i prosečnonadarenih Achivievera
posećuju Gimnaziju, ali više darovitih Underachievera položi
maturu. Daroviti Underachiever-i su u 9. razredu imali delom
pozitivnije, delom negativnije koncepte ličnosti u poređenju sa
prosečno nadarenim Achiever-ima. Majke prosečno nadarenih
Achivevera su u oba ispitivanja svoju decu procenili kognitivno
manje sposobnim za postizanje uspeha od majki darovitih
Underachiever-a. Očevi obeju grupa su imali sličnu procenu u
pogledu kognitivnih sposobnosti, socijalno-emotivne nezrelosti i
socijalnih kompetencija.
U ovom istraživanju detaljno su ispitani sledeći momenti:
A – Raspoređenost inteligencije kod 18 darovitih Underachievera
(HBUA), 17 darovitih Achivevera (HBA) i 17 prosečnonadarenih
Achievera (DBA) u osnovnoj školi i mladom uzrastu;
B – Efektna snaga d u oblastima koncepta ličnosti: Poređenje
darovitih Underachievera sa darovitim Achieverima i prosečno
nadarenim Achieverima u osnovnoj školi (G) i u mladom uzrastu (J)
kao i odstupanja srednjih vrednosti u okviru grupa;
C - Rezultati dvofaktornih analiza promenljivosti η2, dopunjene sa
verovatnoćama odstupanja p u oblastima koncepta ličnosti u
poređenju darovitih Underachievera sa darovitim Achieverima, kao i
u poređenju darovitih Underachievera sa prosečnonadarenim
Achieverima;
D – Efektna snaga d ocenjivanja ličnosti od strane roditelja pri
poređenju darovitih Underachievera sa darovitim Achieverima i sa
prosečno nadarenim Achieverima za vreme osnovne škole i u
mladom uzrastu, kao promene unutar grupa;
E – Rezultati dvofaktornih analiza promenljivosti η2 dopunjeni su
verovatnoćom odstupanja p o varijablama ličnosti, koje su roditelji
procenjivali: Poređenje darovitih Underachiviera sa darovitim
Achivierima i prosečnonadarenim Achivierima u osnovnoj školi (G) i
u mladom uzrastu (J) kao i odstupanja srednjih vrednosti u okviru
grupa.
Diskusija
Polazište marburške studije o darovitima bilo je do sada
mnogo puta pominjano, ali empirijski skoro nerealizovano
posmatranje razvoja darovitih učenika osnovne škole sa nižim
školskim uspehom u vremenskom periodu od najmanje šest godina
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do uzrasta mlađih odraslih osoba. U vezi ovoga istraživači su se
oslonili na jedan Underachiever- probni uzorak, koji je zasnovan na
celovitosti (nisu rađene unapred nikakve podele). Ovaj probni uzorak
istraživači su poredili sa još dva paralelna probna uzorka, koji se
zasnivaju na podeli prema polu i podeli prema socio-ekonomskom
statusu, odnosno daroviti Achieveri (osnovnoškolci: uporediva
inteligencija, bolji školski uspeh) i prosečno nadareni Achieveri
(osnovnoškolci: uporediv školski uspeh, manja inteligencija).
Na osnovu ovih probnih uzoraka i operacionalizovanja, dati
su i odgovori na pitanja koja su formulisana na početku istraživanja:
a) Daroviti Underachieveri i daroviti Achieveri i kao adolescenti u
proseku pokazuju slično visoku inteligenciju. Daroviti
Underachieveri su i kao adolescenti izrazito inteligentniji od
prosečno nadarenih Achievera.
b) Daroviti Underachieveri i prosečno nadareni Achieveri se u 9.
razredu ne razlikuju po izboru škole (Gimnazija, Realschule,
Hauptschule), nasuprot tome daroviti Underachi- everi se po
tome razlikuju od darovitih Achievera: Daroviti Underachieveri
manje pohađaju Gimnaziju.
c) Više darovitih Achievera postigne visoko-školsku spremu, nego
što to učine daroviti Underachieveri. A isto tako više darovitih
Underachievera postigne visoko-školsku spremu, nego što to
učine prosečno nadareni Achieveri.
d) Udeo onih, koji studiraju (daroviti Underachieveri naspram
darovitih Achievera; daroviti Underachiever naspram prosečno
nadarenih Achievera) se statistički značajno ne razlikuje.
e) Rasprostranjena negativna slika o sebi darovitih Underachievera
za vreme osnovne škole se ne potvrđuje u godinama
adolescenata. Ne može se navesti neko značajno pogoršanje, čak
se u nekim oblastima nailazi na poboljšanje te slike.
f) Daroviti Underachieveri ne smatraju češće sebe „drugačijim“,
nego što to čine daroviti Achieveri, ali ipak češće nego što to
čine prosečno nadareni Achieveri.
g) Majke su darovite Underachievere u oba ispitivanja procenile
kao kognitivno manje sposobnim, nego što su to učinile majke
darovitih Achievera, a kognitivno sposobnijim nego su to učinile
majke prosečno nadarenih Achievera. Očevi su darovite
Underachievere kao adolescente procenili socijalno-emotivno
nezrelijim, nego što su to učinili očevi darovith Achievera.
Procenjivanje od strane očeva darovitih Achievera i prosečno
nadarenih Achievera se ne razlikuje značajno.
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Nema potrebe da se posebno ukazuje na visoku stabilnost
opšte inteligencije. Takođe se poklapaju srednje vrednosti grupa
darovitih Underachievera i darovitih Achievera prilikom retestiranja
(vremenski interval od šest godina) u doba adolescenata, takođe
ubedljivo rastojanje u odnosu na prosečno nadarene Achievere ostaje
stabilno. Razlikovanje u inteligenciji je veće kod darovitih
Underachievera, nego kod darovitih Achievera, ali nije veća, nego
što je slučaj kod prosečno nadarenih Achievera. Moguće objašnjenje
može biti da različite vrste škola služe kao diferencirajući milje
razvoja (Baumert, Köller i Schnabel, 2000). Izgleda da je Gimnazija
povoljnija za kognitivni razvoj od drugih vrsta škole: unutar grupe
darovitih Underachievera onih 11 gimnazijalaca pokazali su srednji
koeficijent inteligencije IQ = 133, dok je onih 7 ne-gimnazijalaca u 9
razredu imalo srednji koeficijent inteligencije od „samo“ IQ = 121.
Za vreme osnovne škole srednji koeficijent inteligencije ove dve
subgrupe razlikovao se samo za 4, znači veći pad inteligencije
zabeležen je samo kod ne-gimnazijalaca – a ne i kod gimnazijalaca.
I kod prosečno nadarenih Achievera IQ se razlikuje u 9. razredu kod
gimnazijalaca i kod ne-gimnazijalaca za 11, a u osnovnoj školi samo
za 4.
Iako su daroviti Underachieveri u osnovnoj školi spadali u
ona 2% najboljih prema inteligenciji, samo je dve trećine od njih
položilo maturu (uspešno završilo gimnaziju). Daroviti
Underachieveri, koji su posmatrani u projektu, imali su prosek na
kraju 3. razreda 2,6 što i nije tako loše. Verovatnoća da će daroviti
Underachieveri položiti maturu i započeti studije, je velika, ukoliko
oni, uprkos svog prosečnog uspeha, pređu u gimnaziju. Pritom se
takođe kod grupa, koje su posmatrane u ovom projektu, pokazuje da
se „napredovanje“ na viši/naredni školski nivo praktično i ne dešava:
Između osnovne škole i 9. razreda zabeleženo je samo jedno
„nazadovanje“ (prelazak iz gimnaziju u Realschule) kod darovitih
Achievera i darovitih Underachievera, ali ni jedno „napredovanje“.
Kod darovitih Underachievera, koji u 9. razredu nisu pohađali
gimnaziju, samo je jedan kasnije položio maturu. Dva prosečno
nadarena Achievera su do 9. razreda prešli iz gimnazije u
Realschule, jedan iz Realschule u Hauptschule. Još dva gimnazijalca
nisu položila maturu.
Jasan pad školskog koncepta ličnosti kod nadarenih
Achiviera može se ovako interpretirati (Köller, 2004): Daroviti
Achieveri su u osnovnoj školi činili elitu u svom razredu u pogledu
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školskog uspeha i zbog toga su imali veoma dobar školski koncept
ličnosti (za razliku od darovitih Underachievera), ali prelaskom u
drugu školu menjaju se i odnosi. Daroviti Achieveri u 9. razredu
gimnazije nailize na druge uspešne učenike, što – makar jednim
delom – može objasniti opadanje srednjeg koncepta ličnosti. – U
drugačijoj situaciji se nalaze daroviti Underachieveri, ali i prosečno
nadareni Achieveri. Oni delom pohađaju Realschule i Hauptschule.
To je možda uticalo na nivelisanje razlike između ove dve darovite
grupe.
Procenjivanje
kognitivnih
sposobnosti
darovitih
Underachievera i prosečno nadarenih Achievera od strane njihovih
majki i očeva zasniva se više na ostvarenom školskom uspehu, nego
na postojećem potencijalu. Procena roditelja se poklapa sa vrstom
škole koju učenik pohađa („gimnazijski efekat“). Tako da se mogu
primetiti razlike u pripisanim kognitivnim sposobnostima između
darovitih Underachievera, koji pohađaju gimnaziju i onih, koji
pohađaju drugu vrstu škole – Gimnazijalci u 9. razredu bivaju
procenjeni kao kognitivno sposobniji nego u doba osnovne škole.
Slična šema se može primetiti i kod prosečnonadarenih Achiviera.
Kritičan stav se može zauzeti prema tome, da je grupa
Underachievera, koja je u istraživanju posmatrana, zapravo jedna
mala grupa od 18 osoba. Ali ipak treba imati u vidu da je početni
probni uzorak obuhvatao preko 7000 osnovaca. Zbog toga što taj
probni uzorak nije bio unapred selektovan prema nadarenosti i / ili
uspehu, može se reći da je ipak reč o neizopačenom Underachieverprobnom uzorku. Time su u nemačkom govornom području po prvi
put moguće prognoze daljeg razvoja darovitih Underachievera.
Naravno da ovaj diferencijalno-psihološki zasnovan rad ne
dozvoljava prognoze o procesima i mehanizmima, koji čine osnovu.
Ovde bi eventualno mogla biti korisna kvalitativna polazišta radi
dobijanja hipoteza za dalje studije. Iako je „drugi čin“ (doba
adolescenata) Underachievera manje dramatičan od „prvog čina“
(doba osnovne škole), veliki značaj uspeha u osnovnoj školi kao
pokazatelj daljeg uspeha ukazuje na relevantnost što je moguće
ranije pedagoško-psihološke intervencije (i ne samo to), ali naročito
kod darovitih Underachievera.
U vezi ovoga ostaje nerešeno pitanje, da li se učitelji
osnovne škole mogu trenirati, da bi blagovremeno prepoznali
intelektualni potencijal svojih učenika, i da bi sprečili
Underachievement. Dosadašnja iskustva, kao i odgovarajuće
dijagnostičke kompetencije, daju nam pravo da budemo skeptični.
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The Drama of Gifted Underachievers
Abstract: A student, whose academic success is worse than expected
according to his/her general intelligence, has in theory been classified under a term
“underachiever”. The drama of the students “defined” in such a way is far more
complex and sadder in practice. The paper gives an overview of a project undertaken
in Marburg (Marburger Hochbegabtenproject, Hanses & Rost, 1998), studying
cognitive ability of achieving success on the sample of 7023 students of the 3rd grade
of primary schools in nine provinces in Germany. Six to seven years after the
identification, the students included in the project have been restudied. Now these
students were gifted underachievers attending the 9th grade. Their parents also
participated in the research.
The following aspects are commonly stated as the narrow features of
highly gifted underachievers: negative personality concept and low self-respect,
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significant fear of success, unrealistic aims, low orientation towards results/success, as
well as perfectionism, and sometimes even emotional and social problems.
Key words: the gifted, project on the gifted, underachiever, achiever.
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DRAME DES UNDERACHEVER DOUES
Résumé: Pour les élèves, dont le succè, don le sucés est heaucoup plus
faible que l´on peut attendresur la base de laur intelligence génèrale en théorie on s
construit le concepte „Univerachevicier”. Le drame des élèves „définis” de cette
manière en practique est beaucoup plus triste et plus complexe. Dans l´étude on va
présenter le projet réalisé a Marburg (Marburger Hochbegahten projekt, Hanses et
Rust, 198) dan leguel on examine la possibilitééde l´obtention du sussès auprès de
7023 élèbes de la 3 classe de l´Ecole primaire de nuf provinces en Allemagne. Six ou
sens ans après l´identification on a examiné à nouveau les participants de ce projet –
donc, les doués Underachiever qui en ce moment étainet en classe de neuvième. Leurs
parents on participé dans la pecherche.
On mentionne comme qualités des Underchiever supérieurement doués
(Syndrome – Underchivenr”), au sens plus étroit, les aspects trés inférieurs, grande
peur du succès, motivation inférieure pour l´obtention du succès, et une plus grande
motivation pour insuccès, crainte de l´obtention des rèaulats, buts irréels, orientation
inférieurs vers les rèsultats (succès, comme le perfectrionnisme, et partfois aussi des
probleèmes émotionnels et sociaux.
Mots-clefs: doués, projet des doués, Underachever, Achiever.
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ДРАМА ОДАРЁННЫХ UNDERACHIEVER-ов
В работе представлен проект, реализованный в Марбурге (ФРГ).
Целью исследования являлось изучение когнитивных способностей в
достижении успеха учащихся третьих классов основных школ из 9 земель
Германии. В исследование было включено 7023 ученика. В особую группу были
выделены учащиеся, чьи успехи в школе были слабее ожидаемых, если
принимать во внимание их общее умственное развитие. Исследователи назвали
таких учеников underachiever (интеллектуально-пассивный ученик (термин Л.С.
Славиной - прим. перев.); способный лентяй). Спустя 6-7 лет после первого
этапа данная группа была исследована снова. В новое исследование были
вовлечены и родители этих учащихся. Были выделены специфические
особенности underachiever-ов («синдром-underachiever»): негативная концепция
личности и низкий уровень самоуважения, значительная боязнь успеха, низкий
уровень мотивации достижения успеха, склонность к поражению, боязнь
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достижения высоких результатов, постановка нереальных целей, а также
перфекционизм, а иногда и эмоциональные и социальные проблемы.
Ключевые слова и выражения: одарённые, исследование одарённых,
underachiever, achiever.
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LIFELONG APPROACH TO TALENT DEVELOPMENT
_______________________________________________________
Abstract: Children are born with different natural potentials that need to be
activated through challenges and opportunities in the environment, activities of the
subject and education. Talentedness and giftedness are not constant characteristics in
our life. They can change if living arrangements change. A lot can happen during
childhood as well as later on in life. General tendency of people is vertical social
mobility, movement from less favourable towards better material, social and cultural
circumstances. It is never too late for the development of skills and new personality
characteristics. In the view of limited factors, there are continuous new possibilities
for learning and development. The process of talent development does not end at a
certain age if a person is adaptive and the environment stimulative. We normally
expected that gifted and talented individuals will be successful in life, but the practice
shows that this is not the case. Only rare individuals who were identified as gifted and
talented and successful already in youth realize their potentials in adulthood. That is
why we are trying to answer the question which factors within the polyfactorial
concept of talent development stimulate or obstruct the development of children’s
potentials.
In the article, we present a framework for clustering factors forming paths of gifted
and talented individuals and some research results on accomplishments of gifted and
talented individuals.
Keywords: giftedness, talentedness, lifelong approach, accomplishments of
adults, development determinants.

_______________________________________________________
We could expect that gifted and talented individuals manage
very well in life, fully turn their skills to advantage and are
extremely successful in their field of work. However, many
individuals who were identified as gifted and talented do not realise
their potentials in adulthood. Only rare gifted and talented
individuals realise their potentials while many of their gifted and
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talented peers lose their interest in youth and never develop
possibilities they had in childhood.
For decades, numerous researchers have been struggling
with questions why all gifted and talented children do not succeed in
the world of labour and which factors stimulate or obstruct the
realization of children's potentials. Answers to these questions would
lead us to the identification of key factors which stimulate or
obstruct the development of children’s potentials and thus enable a
better
understanding
of
polyfactorial
approaches
and
multidimensional concepts of talent development.
Development process can be researched by monitoring
individuals over a longer time period. This is a development
approach through which we can achieve a better understanding of
talent development after finished schooling and discover how
giftedness and talentedness from childhood manifest through
achievements in adulthood. Giftedness could be defined as a
potential for achieving exceptional results and includes cognitive,
personality, biological and social characteristics of an individual.
Special skills or talent development in a certain field could be
understood as a result of a coinfluence of individual potentials,
supportive environment, hard work and continuous training.
Public interest in the field of giftedness and talentedness as
a result of the awareness how important are gifted and talented
people for scientific innovations, economic prosperity and cultural
advancement has noticeably increased in the past few years. As a
consequence of the aforementioned shift, growing globalization and
strong international competition, the emphasis is no longer on the
genius myth as an individual, but rather on the identification and
education of the largest possible number of gifted and talented
children (Blažič, 2001, p. 4). In this way, the awareness that human
resources are one of the most important growth resources in the
future is strengthening as well, as a result of which the attitude
towards education of gifted and talented children has become
particularly highlighted. Great attention is also focused on a
permanent approach to talent development meaning that human
development continues throughout the whole life, it is
multidimensional and omni-directional in each life period, it is not
straightforward and can take up different forms, depending on the
living arrangements of an individual, social and cultural conditions
and a concrete historic moment.
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Biological, social and psychological aspects make an
important contribution, but none of them can be understood
separately. Bringing numerous factors which have an impact on the
realization of potentials of gifted and talented children to a common
denominator presents a great challenge. If we take the lifelong
approach of human development as a basis, we can establish
conceptual and methodological frameworks enabling a study of
individual variables and at the same time their reciprocal interaction
within a broader context. It is the lifelong approach that emphasizes
mutual influence or fusion of an individual and the environment;
development is understood as a dynamic interaction between a
developing individual and changing environment.
Rapidly evolving lifelong development psychology has
most successfully researched the field of cognitive performance as a
part of child's development and aging (Baltes, Staudinger, 1996).
Within the framework of these efforts, different researches on career
development, being understood as one of the fields of individual's
development, were carried out. The lifelong approach thus
emphasizes mutual influence or fusion of an individual and the
environment; development is understood as a dynamic interaction
between a developing individual and changing environment.
Observations of gifted and talented children prove that we
are facing two possibilities: identified gifted and talented children
can either burn out very soon (special abilities get lost) or become
remarkable adults.
We want to find out which factors influence on these
processes particularly intensely. The following factors could be
classified as essential factors exerting influence on the achievements
of gifted and talented adults and achievements of gifted and talented
persons after finishing their formal education:
1. Cognitive potentials of an individual.
2. Quality and quantity of education and other forms of
practical experience prior to individual’s employment.
3. Difficulties in choosing individual’s professional path.
Those individuals who had not had a clearly defined path
had quite a lot of problems later on.
4. Other factors (individual's motivation; relationship; system
of values).
5. Support of home surroundings (parents, partner).
Based on these and other partial determinants, many authors
(e.g. Ginzberg) tried to define the general factor which sets the

58

general course and form of a career and life for gifted and talented
individuals. Almost all authors pointed put social environment as an
important factor. Action researches show that career development is
greatly influenced on by at least two factors: continuous positive
tendency of individual’s success and a complex of interwoven
subjective and environmental factors (Heller, 2000, p. 215). Some
authors point out that values and life expectations are of crucial
importance for the achievement of career results. Abilities,
motivation and results at school are less important, but they are not
insignificant (Arnold, 1993).
Achievements of adults have been studied by numerous
researchers, but they have not yet defined comprehensive and
integral criteria for success measurement. Based on partial
researches and rational analysis we could highlight some factors,
such as individual’s cultural pattern and life philosophy under
previous adequate assumptions, of course. Several researches have
shown that, compared to other factors, social environment in which
individuals grew up exerts a statistically important influence on the
achievements of individuals of both genders.
When conducting research on the realization of individuals’
potentials, it is necessary to take into consideration those factors
which enable dynamic and mutual interaction in a wider social and
cultural context. A list of some factors:
1. Social and historical context.
2. Social and cultural context.
3. Social and economic context.
4. Achievements in adulthood, such as occupational skills,
satisfaction in life, status/income, partnership or family.
5. Individual factors. Achievements of individuals are based on a
mixture of skills and abilities, personality characteristics,
motivation and biological dispositions as well as on the
interaction of these factors and environmental factors present in
a wider social and cultural context. Decisiveness, persistence
and readiness of an individual to work hard in order to achieve a
set goal are the key components of success.
6. Circumstances of an individual’s birth (individual’s gender,
social and economic environment, number of children in the
family). In this context, privileged social environment has to be
pointed out as a positive factor exerting influence on the
achievement of high results, from education possibility to
achievements in adulthood.
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7.

8.

Environmental factors exerting different influence on
development and subsequent success in different development
periods (emotional support of home surroundings, individual's
motivation, social skills and influence of school surroundings on
talent development). According to this model, environmental
factors are divided into three groups: family/home surroundings
(material conditions, support and stimulations), different
institutions (school institutions, workplace and others) and space
(location, region and migrations).
Education/schooling/practical experience (connection between
present and future). Quality and quantity of schooling, practice
and other preparations in which an individual participates have
an important influence on the career path and life style of an
individual as well as on different achievements and abilities of a
quick and efficient learning (Heller, 2000, p. 221).

Individual’s development is marked especially by the last
two factors.
Around the world as well as in Slovenia, the importance of
talent stimulation in pupils is growing. Talent stimulation has to be
first of all timely and schools must represent a place where pupils'
disposition will be stimulated. This can be achieved only through a
rich and qualitative education and within a stimulative school
environment.
It is very important that stimulation for qualitative lessons
comes from teachers. Talent stimulation has to be conducted
systematically and according to plan. Children need a chance to
search for more possible and atypical solutions, we have to give
them enough independence and freedom and offer them support
which will fill them with strength for their work. We also have to
give them time and space they need to follow their interests on a
level acceptable for them.
Stimulation/stimulative is a very loose notion and its
definition depends on what we wish to stimulate or in what way and
to what kind of changes this stimulation would lead. We have to
know the initial situation, method of stimulation and the result.
The question is how children's needs will be met in a
stimulative environment. In order to be able to answer this question,
we first have to precisely define stimulative environment – a set of
factors with a supportive, stimulative or such an influence on an
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individual that a certain predisposition develops to its highest
possible limit or does not develop at all.
Since gifted and talented individuals are a heterogeneous
group, it is difficult to develop a system which would tell us in detail
how a stimulative environment looks like and clearly define such an
environment. This can be found out on the basis of individual cases,
but we can still find some common characteristics of learning
methods and approaches which develop and stimulate creativeness
and innovation and we can therefore designate them as strategies
with a high motivational effect and as such they are very appreciated,
especially for gifted and talented individuals.
Environment has an important effect on the development of
a gifted and talented child. During his/her development, a human
depends to a great extent on the behaviour and responses of social
environment. A child develops his/her talent in a family at first and
later on in a learning environment (didactic and physical school
environment) which includes the company of peers as well
(social/cultural environment).
Child's potentials/predispositions can show in different life
periods, either in only one or even different fields. We know that
children need an optimal environment to be able to fully develop
their potentials. However, there is a biological factor and selfactivity which have a great influence on talent development. Selfactivity can be observed in gifted and talented children already in
early childhood and it manifests through research activity and
curious behaviour. These characteristics are very obvious and
strongly developed in gifted and talented children.
Environment (primary environment – family or school
environment) works intellectually stimulative or intellectually
unstimulative (unsupportive) on a child and involves positive
(supportive) or negative (unsupportive) effects on the development
of child's talent. That is why it is not all the same in what kind of
social atmosphere a child is growing up, what kind of upbringing
style parents use, what is his intellectual development like and how
does his didactic environment look like. Only intellectually
stimulative environment, highly developed skills and prevailing
positive personality characteristics are conditions for the realization
of child's special gifts and talents.
Each gifted and talented child is a special human being with
his/her own and unique development. At the same time, he/she is a
part of the environment creating stimulations for the development of
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his/her potentials which requires a careful work with every
individual from a teacher.
When talking about education, Komensky argues that
everybody needs education and learning and gifted and talented
children need lessons all the more since a clever mind will deal with
many useless, unusual and harmful things if it is not kept busy with
useful things and moreover, a special talent is full of most unusual
thoughts if we do not plant the seed of wisdom and virtues. A clever
mind will also engage in empty, peculiar and harmful things with
destructive effects if it has no opportunity to be seriously busy
(Komensky, 1995, p. 49).
Komensky suggests that gifted and talented children need
special attention and they need to be subject to care and
development. Authors after Komensky who studied this phenomenon
found out that many gifted and talented children cannot develop their
potentials without support.
Children who start school have a range of gifts and talents
that need to be discovered first and then also developed in the course
of educational process at school.
The fact that schools pay a lot of attention to children who
do not achieve expected results raises doubt and questions whether
enough is done for children who show signs of giftedness and
talentedness.
It is crucial that we start promoting talent development as
soon as possible. Care for this kind of promotion is very important
since children very soon face factors with a stimulative effect on
their development as well as those which hinder the development of
given dispositions.
Care for gifted and talented children has to be timely and
there is practically no upper or lower limit regarding talent
identification and stimulation.
Only a highly qualified school which cares for the
development of children’s abilities in classes can cope with this task.
There are two models of work with gifted and talented children:
selection and integration concept. Selection model strives for
separate education of gifted and talented pupils in the form of special
classes in specialised schools for gifted and talented. Integration
concept, which is in Slovenia also widely established, presupposes
joint education of gifted and talented pupils in regular classes
together with their peers.
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There is a world-wide dilemma about the realization of
teaching curricula: to emphasize the width of knowledge or to
acceleratedly build on the depth of knowledge. From an
organizational point of view, educational tasks can be realised with
different forms of work, such as regular classes, leisure activities,
optional or research classes, additional courses, more rapid
promotion to the next class or programme, additional learning
material, different grouping of pupils and pupil’s freedom of choice
regarding available specific subjects.
For this kind of learning programme activity, the following
objective conditions have to be fulfilled: more smaller rooms,
smaller number of pupils in a class, daily pedagogical working
communication among teachers, rich educational school standard,
qualified teachers for working with gifted and talented pupils,
material stimulation of teachers for working with gifted and talented
pupils and understanding from the school management.
There is a need for more freedom in the organization of
lessons and learning, life interdisciplinary integrity, qualitatively,
richly and diversely stocked library and regular professional teacher
trainings for working with gifted and talented pupils. School system
requires interdisciplinary and team planning of integral work with
gifted and talented children. The school legislation has to be aligned
to gifted and talented pupils and teachers and social workers must be
given the opportunity to finish specialization, Master’s and Doctor’s
degrees from the field of giftedness and talentedness. Study
programmes for teachers should be complemented with contents
from the field of giftedness and talentedness (Ferbežer, 1998, p.52).
Educational measures with clearly positive influences on the
development of gifted and talented pupils are:
- Problem situations adapted to individual characteristics of
pupils.
- Productive level of exercises.
- Stimulation of the production of original ideas.
- Constant search during lessons should be oriented to finding
atypical solutions.
- Pupils are directed to different out-of-school enrichment
programmes.
Different attempts of collective talent stimulation and
competition during lessons are considered as less effective measures.
Promotion of talent development during lessons is not an
easy task. A teacher has to face numerous obstacles and
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unfavourable factors which he/she has to take into consideration in
his/her work. Pupils who visit the same class are not all the same age
and differ in their abilities, experience, interests, motivation for
learning, way of feeling, work habits, socialization level and learning
tempo. A teacher often faces inadequate willingness for learning and
too crowded classes and differentiated and individualised teaching
requires a lot of additional work from a teacher (Blažič, 1996, p. 6).
A teacher has to be aware of the gravity and seriousness of
the problem that stimulative environment is not so easy to plan or
establish, especially for such a specific group as gifted and talented
children. He/she must bear in mind that the problem is not onedimensional but multi-layered since it has to meet child’s need for
association with social environment and chose, based on the
development stage and age of a child, a proper didactic and physical
environment which will stimulate the development of child’s
abilities and potentials and encourage quality learning. And most of
all, we have to let gifted and talented children be creative since they
show obvious longing for creativity. If we want to let or allow
children to be creative and if we are aware of the fact that a (sixyear-old) child learns first of all from examples, then only a creative
teacher can expect creativeness from children. That is why he/she
has to show a great capacity of empathy and understanding of his/her
profession as a professional and responsible one, in addition to
technical and teaching skills acquired from working with gifted and
talented children, understanding of general development laws,
especially cognitive abilities of these children and the influence of
environmental factors on them (where school and peers exert the
greatest influence, apart from the family). The more we know about
the laws of child’s development, abilities and the development
deviation of gifted and talented children, the easier we can help them
(recognize and) develop their potentials.
The role of a teacher in current education policy is an
important factor exerting influence on child's development since it is
not easy to create conditions and environment for working in a class
where gifted and talented children will self-confidently achieve
results for which they have necessary potentials. A highly
professional and responsible teacher having empathy and a great
understanding for gifted and talented children will know how to find
the way to a stimulative classroom environment as a mixture of
various factors.
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Judging by the number of different professional and
political documents, education has become a priority in most of the
Member States of the European Union. Quality education of teachers
for performing quality upbringing, education and training has to be
the main theme of the education policy. In recent years, the Council
of Europe has adopted a number of decisions regarding big social
and economic changes taking place in the European Union. Their
conclusions that the European society needs fundamental changes in
education approach as well are laid down in A Memorandum on
Lifelong Learning (2000). In materials, a lot of attention is dedicated
to the need for a faster and more effective education of adults.
Rapidly ageing European population means that the needs for up-todate knowledge and skills cannot be satisfied only with new entries
into the labour market like in the past since there will not be enough
young people and the speed of technological changes is for many too
fast. The second reason due to which lifelong learning is on the
political agenda is concern for the improvement of employment and
citizens’ flexibility when facing high structural unemployment rates.
Slovenia is also considering the necessity of permanent
education in different fields and teachers as education providers have
to be the first to be aware of this necessity and realize it. At the same
time, teachers have to cope with several new tasks and roles
(Razdevšek Pučko, 2004). The most frequent ones are: diversion
from teaching to learning, use of modern information technology,
qualification for working with different pupils (different abilities,
special needs and multi-cultural differences), necessity of
cooperation with other teachers, parents, wider social community
and reflection and self-reflexion capability. Teachers have to meet
high expectations. They are supposed to develop certain
characteristics in children, such as a high level of cognitive abilities,
flexibility, intellectual curiosity, motivation for learning, and
encourage the development of social skills as well as psychological
power which children need to handle difficult and stressful
situations. In order to fulfil these tasks, a teacher has to be highly
competent.
Motivation and ability to develop an open and participative
educational path should become a crucial part of professional skills
for geographic educators in formal as well as informal learning
settings. Active learning represents motivation for learning and the
ability of critical evaluation and realizing the importance of learning.
Research findings have shown that the younger, upcoming
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generation of geographers, which is gradually discovering new tasks
for geography teachers, is considerably more aware of that. These
new tasks also comprise the need for lifelong education for a creative
knowledge application.
It is interesting that research results in our environment did
not show the presence of all listed factors, but certain factors were
predominant under constant essential conditions. Here, we have to
point out social and cultural factors, factors of a narrow social
environment and didactic approaches within educational process.
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VSEŽIVLJENJSKI PRISTOP K
RAZVOJU NADARJENOSTI
Povzetek: Otroci se rojevajo z različnimi naravnimi potenciali, ki jih je
treba aktivirati s pomočjo izzivov in priložnosti v okolju, aktivnosti subjekta in
vzgojo. Nadarjenost ni stalna značilnost v našem življenjskem obdobju. Lahko se
spreminja, če se spreminjajo življenjske okoliščine. Na poti skozi otroštvo in kasneje
življenje se marsikaj zgodi. Splošna težnja ljudi je vertikalna socialna mobilnost,
gibanje od slabših k boljšim materialnim, socialnim in kulturnim razmeram. Za razvoj
sposobnosti in novih osebnostnih lastnosti ni nikoli prepozno, zato se spričo
omenjenih dejavnikov nenehno odpirajo možnosti za učenje in razvoj. Proces razvoja
nadarjenosti ni zaključen proces pri nobeni starosti, če je oseba učljiva in okolje
dovolj stimulativno. Večinoma pričakujemo, da bodo nadarjeni posamezniki v
življenju uspešni, vendar praksa kaže, da temu ni tako. Le redki, v mladosti
identificirani in uspešni, posamezniki v odraslem obdobju realizirajo svoje potenciale,
zato poskušamo odgovoriti na vprašanje, kateri dejavniki v okviru polifaktorskega
koncepta razvoja nadarjenih spodbujajo ali zavirajo razvoj otroških potencialov.
V prispevku predstavljamo okvir za povezovanje dejavnikov, ki oblikujejo
poti nadarjenih posameznikov in nekatere rezultate raziskav o dosežkih nadarjenih
posameznikov.
Ključne besede: nadarjenost, talentiranost, vseživljenjski pristop, dosežki
odraslih, determinante razvoja.

Prof. dr Marjan Blažič
Pedagoški fakultet Ljubljana
SVEŽIVOTNI PRISTUP KA RAZVITKU DAROVITOSTI
Rezime: Deca se rađaju sa različitim prirodnim potencijalima koje treba
akivirati pomoću izazova i prilika u sredini, aktivnošću subjekta i vaspitanjem.
Darovitost nija stalna karakteristika u našem životnom dobu. Ona se može menjati ako
se menjaju životne okolnosti. Puno toga se događa u detinjstvu i kasnije kroz život.
Opšta težnja ljudi je vertikalna socijalna mobilnost, kretanje od slabijih ka boljim
materijalnim, socijalnim i kulturnim okolnostima. Za razvoj sposobnosti i novih
osobina nikada nije kasno, zato se zbog navedenih faktora stalno otvaraju mogućnosti
za učenje i razvoj. Proces razvoja darovitosti nije zaključen proces ni za jednu starost
ako se neko želi učiti i ako je sredina stimulativna. Uglavnom očekujemo da će
daroviti pojedinci u životu biti uspešni, ali praksa govori da to nije tako. Samo retki, u
mladosti identifikovani i uspešni, pojednici u odraslom dobu realizuju svoje
potencijale, zato pokušavamo odgovoriti na pitanje koji faktori u okviru
polifaktorskog koncepta razvoja darovitih podstiču ili koče razvoj dečjih potencijala.
U prilogu predstavljamo okvir za povezivanje faktora koji oblikuju puteve
darovitih pojedinaca i neke rezultate istraživanja o dostignućima darovitih pojedinaca.
Ključne reči: darovitost, sveživotni pristup, dostignuća odraslih,
determinante razvoja
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KREATIVNO UČENJE STRANIH JEZIKA U FUNKCIJI
PODSTICANJA I RAZVIJANJA DAROVITOSTI I
KREATIVNOSTI
_______________________________________________________
Rezime: U nastavi stranih jezika, kao i u drugim obrazovnim područjima,
pojedini učenici će od početka pokazivati veće sposobnosti u savladavanju stranog
jezika od drugih, što se prvenstveno ogleda u boljem jezičkom znanju, razvijenijim
receptivnim i produktivnim jezičkim veštinama i sl. Da bi nastava bila što efikasnija i
odgovorila intelektualnim osobenostima darovitih, a i prosečnih učenika, treba da
uključi metode, sadržaje i oblike učenja kojima bi se podsticala i razvijala
samoinicijativa, samostalnost, kreativnost, intelektualna radoznalost, i istraživačka
sklonost ka usvajanju novih saznanja. Učenje putem kreativnih metoda omogućilo bi
učenicima da se koriste raznim izvorima informacija, da postavljaju bliže ciljeve koje
žele da postignu, da samostalno vrednuju svoj rad, što doprinosi trajnijem usvajanju
znanja stranih jezika koje se shvata kao deo doživotnog obrazovanja.
Ključne reči: kreativno učenje, strani jezici, darovitost, kreativnost,
potrebe učenika.

_______________________________________________________
Ljudi su prema svojim predispozicijama različiti. Sva deca
su potencijalno obdarena, međutim među njima se javljaju znatne
razlike u stepenu, vrsti i načinima ispoljavanja darovitosti. U nastavi
stranih jezika, uostalom kao i u drugim obrazovnim područjima,
pojedini učenici će od početka pokazivati veće sposobnosti u
savladavanju stranog jezika, što se prvenstveno ogleda u boljem
jezičkom znanju, razvijenijim receptivnim i produktivnim jezičkim
veštinama, većoj motivaciji za upoznavanje elemenata kulture
naroda čiji jezik se uči kao strani, većoj spremnosti da znatan deo
tereta učenja stranog jezika preuzmu na sebe (što podrazumeva stalni
i sistematski individualni rad van škole) i sl. U skladu sa
koncepcijom evropskog sistema obrazovanja, a pod uticajem
humanističkih teorija i komunikativnog pristupa nastavi stranih
jezika, posebno se ističe nastava orijentisana ka učeniku, gde se
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uvažavaju karakteristike i potrebe učenika, podstiče njihovo
osamostaljivanje, odnosno savladavanje veština učenja.
Da bi nastava bila što efikasnija i odgovorila intelektualnim
osobenostima darovitih, a i prosečnih učenika, treba da uključi
metode, sadržaje i oblike učenja pomoću kojih bi se razvijala
samoinicijativa, samostalnost, oslobađali kreativni potencijali
učenika, podsticala intelektualna radoznalost, i istraživačka sklonost
ka usvajanju novih saznanja. Ovde je uloga nastavnika od velikog
značaja jer je njegova dužnost da radi na razvijanju sposobnosti
svojih učenika, a njihov uspeh neće zavisiti samo od njihovih
sposobnosti već i od metoda koje nastavnik primenjuje, dakle
njegovih stručnih ali i ljudskih kvaliteta. Dakle, kreativnost
nastavnika je neophodan uslov za rad sa potencijalno obdarenom i
prosečnom decom, a kreativnost učenika je cilj. Na nastavniku je da
identifikuje darovitost učenika pre nego što škola, sa pratećim
zahtevima i obavezama, blokira njihovu prirodnu kreativnost. Zbog
toga je nastavnikov uticaj na razvoj darovitosti i kreativnosti
obdarene dece od sudbonosnog značaja, pa je i potreba za ovakvim
vidom edukacije velika (Josifović, 2003: 57).
Međutim, mnogi naši istaknuti stručnjaci, koji se bave
ovom problematikom, ističu da je rad sa darovitom decom obaveza
svih nastavnika; no, i pored toga, darovitost kao kategorija nije
zastupljena u nastavnim programima pojedinih predmeta, već je
ostavljena samim nastavnicima da je dotaknu, što umnogome zavisi
od njihove kompetentnosti, motivisanosti, ličnih afiniteta, i procena
(Gojkov, 1995: 121). Iako su nastavnici dobri procenjivači
intelektualnih sposobnosti dece, neophodno je da dobro ovladaju
teorijskim osnovama darovitosti i da se didaktički osposobe kako bi
mogli da uspešno prilagode nastavne sadržaje, stilove i strategije
darovitim učenicima.
Savremeni život traži kreativne i odgovorne ljude, ljude od
inicijative koji će odlučivati i predviđati posledice svojih odluka, koji
će uočavati probleme i spremno ih rešavati, koji će uspešno timski
raditi, argumentovano kritikovati određena gledišta. Ovo su sve
veštine važne za svakodnevni život i rad (engl. real-life skills) koje
treba uvežbavati u različitim disciplinama i sadržajima školskog
programa. Ta spona između programa i realnog života je potrebna
kako bi se obezbedili uslovi za što veću inventivnost, kreativnost, i
bolju efikasnost vaspitanja i obrazovanja (J. Van Tassel-Baska & C.
A. Little, 2003).
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Kada je reč o učenju putem kreativnih metoda u savremenoj
školi, poznato je da ono omogućava učenicima da se koriste raznim
izvorima informacija, da postavljaju realne, bliže ciljeve koje žele da
postignu, da samostalno vrednuju svoj rad, što doprinosi trajnijem
usvajanju znanja stranih jezika, koje se danas shvata kao deo
doživotnog obrazovanja. U pedagoškoj praksi pokazalo se da
stvaralačko, kreativno učenje u fleksibilnom, prirodnom okruženju,
pojačava
intelektualne
sposobnosti
učenika,
povećava
samoinicijativu učenika, podstiče veću samostalnost, ali i razvija
samodisciplinu i odgovornost za izvršeni rad. Prof. dr Bosiljka
Đorđević u svojim radovima ističe značaj istraživačkog školskog
učenja (učenja putem otkrića, laboratorijskih radova i sl.) i to ne
samo za sticanje kvalitetnih znanja, već i za podsticanje i razvijanje
sposobnosti učenja, darovitosti i kreativnosti u nastavi (Stojaković,
2006: 867).
Postoje brojni nastavni postupci i oblici nastavnog rada
kojima se efikasno može podsticati jezičko stvaralaštvo učenika.
Kooperativno učenje je upravo jedan od tih oblika. Jedna od
osnovnih karakteristika kooperativnog učenja (rada u parovima i
grupama) jeste da se učenicima ne nude gotova znanja već da sami
dolaze do odgovarajućih saznanja. Isto tako, ostvaruje se još veća
socijalizacija učenika, što je jako bitno kada je reč o nastavi stranih
jezika jer se ostvaruje interakcija. U grupama se rešavaju problemski
zadaci, vodi se kritička i konstruktivna diskusija, učenici se
navikavaju da prihvataju i poštuju tuđe argumente, da uče jedni od
drugih čime se ostvaruje tzv. partnerstvo u učenju, što je opet uslov
za uspešan rad u svim oblastima stvaranja. Rad u grupama pospešuje
aktiviranje viših nivoa mišljenja kao što su poređenje, izvođenje
kontrasta, objašnjavanje, zaključivanje, što se smatra odličnim
postupkom za sticanje novih jezičkih znanja. Radeći u grupi, gde je
svaki član odgovoran za unutrašnju dinamiku gupe, učenici se
oslobađaju straha od neuspeha budući da se međusobno ohrabruju i
ispomažu u svim fazama usvajanja jezika. A poznato je da je za
kvalitetno učenje i efikasno sticanje trajnog i produktivnog jezičkog
znanja i razvoj kreativnih jezičkih sposobnosti neophodno da učenici
doživljavaju uspeh, a ne neuspeh jer neuspeh inhibira, a uspeh
prirodno podstiče.
Budući da nastava stranih jezika predstavlja društveni čin
gde je nemoguće izdvojiti jezik od društvene akcije i komunikacije,
prepoznat je značaj koncepta socijalnog učenja kroz saradnju (engl.
social and collaborative ways of learning) u kome su učenici i
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nastavnici angažovani na projektu uspostavljanja i unapređenja
interakcije. Smisaone komunikativne aktivnosti stvaraju kontekst za
stvaralačku upotrebu jezika, gde su učenici značajno motivisani, jer
ih potreba da prenesu značenje stimuliše da maksimalno koriste i
kombinuju postojeće jezičke resurse. S obzirom da u većini
udžbenika za strane jezike svaka tematska jedinica obrađuje
određene teme, odnosno komunikativne situacije (npr. upoznavanje,
kod lekara, putovanje, škola i obrazovanje, praznici i tradicije,
ljudska solidarnost, itd.) usvajanje jezičkog sadržaja pretvara se u
potragu za značenjem koja se obavlja u kontekstu ciljane i
osmišljene kreativne saradnje sa ostalim učesnicima u procesu
učenja. Međutim, kada je reč o ovakvim vidovima saradnje, često se
postavlja pitanje da li daroviti učenici treba da sarađuju u
homogenim ili heterogenim grupama (Miščević, 2006: 287). U
principu, preporučuje se rad u heterogenim grupama budući da
sposobniji učenici kvalitetnije objašnjavaju u grupi sa učenicima
lošijih postignuća, nego sa sebi sličnima. S druge strane, postoji
bojazan da lošiji učenici mogu da postanu pasivni i inhibirani jer
najsposobniji rade sav posao. Prema rečima akademika Jovana Đ.
Đorđevića „ jedan od najznačajnijih argumenata za različite oblike
grupisanja je i potreba da daroviti učenici budu shvaćeni i prihvaćeni
kako bi uspešno komununicirali sa ostalima i kako bi komunikacije
bile obostrano korisne i uspešne (Đorđević 2006: 179)”. U svakom
slučaju, na nastavniku je da, ukoliko postoji tendencija ka
nesrazmernom učešću učenika, pravovremeno reaguje i spreči da se
bilo ko oseti iskorišćenim.
Jezičke igre smatraju se nezamenljivom tehnikom za
postizanje najoptimalnijih rezultata u učenju stranih jezika (Willis,
1999: 36), i koriste se u svim fazama učenja stranog jezika, prilikom
obrade novog materijala, obnavljanja, kao i slobodne kreativne
upotrebe jezika. Pažljivo odabrane jezičke igre treba da budu
strukturisane, da imaju jasno postavljen početak i kraj, jasno
određene ciljeve, da podstiču saradnju među učenicima, da nude
jednu vrstu intelektualnog izazova, a pri tom i zabavu, i najbitnije da
obezbede nesputanu komunikaciju na stranom jeziku i uvođenje u
elemente kulture od značaja za učenike. Isto tako, podsticajna je bilo
koja vrsta autorskog rada u kome daroviti, a i ne samo oni, imaju
priliku da izađu iz okvira standardnog programa i da sami tragaju za
novim saznanjima i različitim vidovima izražavanja i da na taj način
zadovolje svoju intelektualnu radoznalost i obezbede proširivanje
stečenog znanja.
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Jedan od pomaka u redefinisanju granica komunikacije,
znanja i učenja, predstavlja nastava stranih jezika posredstvom
kompjutera (engl. CMLL: computer mediated language learning).
Obaveza nastavnika i kreatora nastavnih programa jeste da pronađu
efikasne načine da kompjutersku tehnologiju prilagode potrebama
novog pristupa nastavi i učenju, i dakle učenicima, na takav način da
kompjuteri predstavljaju medijum a ne cilj interakcije. Internet, ta
globalna elektronska mreža, nudi neiscrpan izvor informacija,
materijala i aktivnosti koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe,
interesovanja, kognitivne stilove i stilove učenja korisnika, u ovom
slučaju učenika stranog jezika. Internet pruža širok spektar
mogućnosti za razmenu ideja i informacija, uspostavljanje dijaloga i
sticanje novih znanja, dakle mogućnost iskustvenog učenja u
realnom ili virtualnom okruženju. Međutim, ovaj medijum mora se
koristiti ciljano i svrsishodno, stoga je veliki deo odgovornosti za
efikasnost primene Interneta u samoj nastavi stranih jezika na
nastavnicima, koji moraju da prepozanju kvalitet i adekvatnost
materijala (članaka, knjiga, mapa, fotografija, video snimaka,
zvučnih zapisa i dr.) i prilagode ih interesovanjima i potrebama
učenika.
Nastavnicima stranih jezika nameće se obaveza za
sistematizovanim i ciljanim pronalaženjem i primenom resursa koji
bi na najbolji mogući način zadovoljili njaraznovrsnije potrebe i
zahteve u vezi sa kreativnim učenjem stranih jezika. Da bi se stvorili
uslovi za smisaonu, aktivnu i interaktivnu nastavu stranih jezika koja
bi predstavljala veliki podsticaj kako darovitim tako i prosečnim
učenicima, neophodno je da učenici rade na autentičnim, smislenim
životnim situacijama koje podrazumevaju stvaralačku, prirodnu
upotrebu jezika. Jedino u takvoj atmosferi gde su učenicima
ponuđene široke mogućnosti komunikativnih izbora učenici će imati
solidnije znanje stranog jezika i savladaće tehhnike samostalnog
učenja, koje se shvata kao integralni deo permanentnog obrazovanja
i darovitosti kao kategorije.
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APPREHENSION CREATRICE DES LANGUES ETRANGERES EN
FONCTION DU SOUTIEN DU DEVELOPPEMENT
DU DON ET DE LA CREATIVITE
Résumé: Dans l´enseignement des langues étrangères, comme dans
d´autres domanes d´enseignement, certains élèves en travaillant dès le début vont
montrer des capacités plus grandes dans l´absorbtion de la lengue étrangère que les
autres, ce qui se manifeste dans la meilleure connaissance de la langue, les déxtérités
plus développées et sim. Afin que l´enseignement soit plus efficace et qu´elle
corresponde aux caractéristiques intellectuelle des doués, et des élèves moyens il doit
inclure des méthodes, des contenus et des formes du travail par lequelles on donnera
soutien en développer l´innitiative propre, l´indépendance, la créativité, la curiosité
intellectuelle, et l´intérê de recherche pour la possession de nouvelles connaissances.
La travail par des méthodes créatrices rendrait possible aux élèves d´utiliserdifférentes
sources d´information, de poser les buts qu´ils désirent atteindre, d´evaluer librement
leur travail, ce qui contribue à l´acqusision plus durable des connaissances des langues
étrangères qu´on considère comme partie de l´éducation pour la vie.
Mots-clefs: travail créateur, langues étrangères, don. créativité, besoins des
élèves.
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КАКО ЈЕДНОСТАВНО ДИЈАГНОСТИКОВАТИ
МАТЕМАТИЧКЕ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА1
_______________________________________________________
Резиме: Успешна настава математике, пре свега успешна
индивидуализација и диференцијација, остварива је једино ако наставници
познају теоријске концепције о математичким способностима, уочавају њихове
компоненте, откривају их и развијају.
Проблемом препознавања
математичких способности, на основу односа ученика према математици,
бавио се руски математичар-педагог Метељски, при чему је експериментално
верификовао методу за практично одређивање нивоа математчких
способности ученика. Циљ нашег рада јесте да размотримо ову методу, која је
једноставна и лако применљива за наставнике практичаре. Резултати добијени
применом методе Метељског биће корелирани са резултатима добијеним на
тестовима за проверу математичких способности.
Кључне речи: математичке способности, ниво математичких
способности, дијагностиковање математичких способности.

_______________________________________________________
Увод
Почетком XX века, изучавајући математичке
способности ученика, психолози су издвојили три облика
математичких способности: аритметичку, алгебарску и
геометријску. Међутим, постоје спорења о томе постоји ли и
општа математичка способност. По овом питању дати су сасвим
опречни резултати. Према неким истраживањима та способност
постоји, док други указују само на издвојене три способности
које су мало повезане једна са другом. Сама истраживања,
углавном могу да се сврстају у две групе: интроспективна и
факторска. Као крајњи циљ тих истраживања поставља се
1

Рад је написан у оквиру научноистраживачког пројекта Промене у
основношколском образовању проблеми, циљеви, стратегије (бр. 149055),
Учитељски факултет Универзитета у Београду.
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издвајање
компонената
(параметара)
математичких
способности. Проучивши тридесетак истраживања у вези са
математичким способностима, Дејић, М. и Банђур, В. (2006)
издвајају заједничке компоненте математичких способности и
дају њихову класификацију.
Износимо компоненте математичких способности, које
су уочене у три и више истакнутих концепција. Бројеви у
загради означавају број концепција у којима се истакнута
компонента спомиње:
1. Просторни фактор (8);
2. Логичко расуђивање (8);
3. Апстраховање, оперисање апстракцијама (7);
4. Уопштавање, генерализација (6);
5. Способност коришћења симбола (6);
6. Памћење (5);
7. Дедукција (5);
8. Анализа, синтеза (5);
9. Довитљивост (4);
10. Нумерички фактор (4);
11. Брзина мисли (3);
12. Критичко мишљење (3).
Свако дете има своју комбинацију природно датих
потенцијалних способности и у том смислу свако дете је
талентовано за нешто. При изучавању способности ученика, пре
свега треба посматрати способности за изучавање школског
градива, које се разликују од стваралачких научноматематичких
способности.
Детаљну
класификацију
критеријума који чине математичке способности дао је
Гусев(2003). Он истиче да у структуру школских математичких
способности улазе опште и специфичне интелектуалне
компоненте.
У опште способности убрајају се они фактори који се
односе на:
- особине личности (марљивост; настојање да се
постигне постављени циљ; моћ опажања; памћење;
самоконтрола
пажње;
интровертност;
интелектуална
радозналост),
- особености мишљења (умење да се мисли апстрактно;
лаконизам; тачност, сажетост; јасност у изражавању мисли;
разборитост; умење да се анализира),
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- повећање наставних ефеката (радне навике; умење
схематизације; умење да се самостално долази до знања; умење
да се закључује; логичко расуђивање; умење да се постављају
нова питања; умење да се упоређују закључци).
Као специфичне математичке способности можемо
издвојити параметрe који карактеришу:
- “математички стил” мишљења (гипкост мисаоног
процеса; реверзибилност при математичком закључивању;
строгост мисли и њиховог изражавања; стремљење ка јасности,
упрошћавању, економичности и рационалности решења),
- квалитете личности ученика као математичара који
имају природну условљеност или су стечени током
математичких делатности (склоност да се тражи логички и
математички смисао свим појавама реалности; навика да се
логички аргументује; брзина усвајања наставних садржаја;
геометријско замишљање или “гeометријска интуиција”;
стрпљивост при решавању математичких задатака; математичко
памћење)
- математичке активности ученика (умење да се пређе
од конкретне ситуације на математичку формулацију питања, на
схематско представљање; умење да се анализира дати
математички објект; умење да се примењују раније изведени
закључци; умење да се изведу логичке последице из датих
претпоставки; откривање и уопштавање закономерности
представљених у конкретном материјалу; анализа математичких
структура; умење да се упореде и класификују нумерички и
просторни подаци; умење да се рашчлани и установи зависност
међу датим подацима; владање тачним математичким речником;
примена општих принципа и оперисање апстракцијама;
манипулисање математичким схемама и односима; схватање и
знање да се правилно примени принцип математичке индукције;
умење да се на очигледан начин представе просторне фигуре;
уочавање веза и односа).
Поред знања компоненти које чине математичке
способности, за наставнике практичаре од великог је значаја и
знање како код деце да их идентификују и развијају.
Циљ нашег рада је био да прикажемо једно практично
решење за дијагностификовање математичких способности у
школским условима које је установио руски математичарпедагог Метељски (1989) и извршимо компарацију са
резултатима добијеним на тесту математичких способности.
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Једна сасвим елементарна метода за приближно оцењивање
математичких способности по Метељском
Руски математичар-педагог Метељски у својој књизи
“Пути совершенствования обучения математике” (1989, стр.
112-117) даје три, сасвим једноставне, методе за приближну
оцену способности за математику. Сваки наставник са лакоћом
може да их примени у својој пракси и сходно томе
индивидуализује и диференцира наставу. Приказаћемо
најпростију од тих метода, у којој се полази од претпоставке да
је један од најважнијих показатеља способности за учење
математике код ученика његов однос према тешким
(хеуристичким, проблемским, нестандардним) задацима, који
можемо одредити помоћу следећих питања:
а) Волиш ли да решаваш тешке задатке?
б) Тражиш ли помоћ при решавању тешких задатака?
в) Ако не успеш да решиш тежак задатак данас, да ли
се враћаш његовом решавању сутра?
На постављена питања ученици одговарају са “ДА” или
са “НЕ”. Уколико се одговори сакупљају преко анкетног листа,
ученицима се не саопштава циљ анкете. Такво истраживање
треба спроводити чешће током године, чувати анкете до
завршетка разреда, упоређивати их, уочавати промене и узимати
их у обзир. Одговоре наставник може добијати и кроз
индивидуални разговор са ученицима и одговоре бележити у
свеску. На основу одговора на постављена питања, Метељски
издваја приближно три нивоа
ученичких математичких
способности: високе – при одговору на постављена питања са
“ДА”, “НЕ”, “ДА”; обичне (просечне) - “НЕ”, “НЕ”, “НЕ” или
“НЕ”, ”ДА”, ”НЕ”; повeћане – сви остали одговори.
Напоменимо да постоји низ истраживања којима се
проучава однос деце према математици. На пример, подаци
тима за Национално вредновање у Америци (Dossey et al, 1988)
указују на позитивну корелацију између односа деце према
математици и постигнутог успеха на тестовима
на три
оцењивана узраста (3, 7, и 11. разреда). Нека од истраживања
посебно су се бавила самоперцепцијом деце док су друга имала
у жижи самоефикасност, посебно односом према решавању
проблема. Норич (Norwich, 1987) је у оквиру истраживања на
узорку основношколске деце у Енглеској, дошао до закључка да
не постоји позитивна корелација између успеха и доживаљаја
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сопствених могућности и успешности. Са друге стране, Хакет и
Бетц (Hackett and Betz, 1989) су утврдили да њихово
истраживање показује да је однос према решавању проблема
добар показатељ успешности и општег односа детета према
математици.
Практично истраживање нивоа математичких
способности ученика IV разреда
Приказана метода Метељског, као што видимо, сасвим
је једноставна и лако применљива. Лични однос ученика према
тешким задацима сигурно је у непосредној вези са његовим
математичким способностима. Да бисмо се на неки начин
уверили у “функционисање” изнетог начина одређивања
математичких способности, поред анкетирања сваког ученика у
вези са питањима Метељског, исте ученике смо тестирали
тестом математичких способности и касније поредили
резултате.
Тест математичких способности састојао се од 12
задатака који су по томе које компоненте математичких
способности доминирају приликом њиховог решавања
подељени у 4 категорије: 1. задаци који захтевају развијену
аритметичко-нумеричку компоненту, 2. задаци који
захтевају способност апстракције и генерализације, 3.
задаци
који
захтевају
геометријску
компоненту
математичке способности и 4. задаци који захтевају
развијену логичко-комбинаторну компоненту. Водили смо
рачуна да задаци буду више оријентисани ка остваривању
нашег циља (испитивање математичких способности), а
мање да се од ученика тражи конкретно знање чињеница.
Задаци поседују компоненту занимљивости, што има за циљ
да максимално привуку ученика да их решава и испољи
своју способност. Понуђени задаци, поред наведених
математичких способности које ученик треба да испољи при
решавању, поседују и захтеве који се односе на мисаоне
операције, стваралачко мишљење, откривање алгоритама
итд. Укупан број могућих бодова је 24, а по свакој
категорији посебно, 6 бодова. Ученике који освоје од 18 до 23
бода на тесту, а узимајући у обзир њихов узраст и тежину
задатака са теста, сврставамо у категорију са високим
математичким способностима, од 12 до 17 бодова-
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повишеним, а
од 6 до 11-просечним. Испитивање нивоа
математичких способности, преко израде задатака и
бодовања решења на сличан начин вршили су и
Якиманской (1959), Крутецкин (1968), А.М. Гольдман и Л.И.
Звавич (1990), Насибуллиной (1993) итд. Одређене степене
математичких способности добијене на тесту способности,
упоредили смо са степенима математичких способности
добијеним према методи Метељског. Ако се покаже да су ова
два начина испољавања високих математичких способности
у корелацији, наставницима практичарима можемо
понудити једноставан начин да у својој наставној пракси
идентификују
ученике
са
високим
математичким
способностима и обрате пажњу на рад са њима. Код нас је
слична истраживања радила Александра Михајловић (2006)
у свом магистарском раду. Она је испитивала сагласност
различитих критеријума идентификације даровитих за
математику. Поредила је резултате теста математичких
способности са проценама учитеља, родитеља и ученика са
општим интелектуалним спсобностима, школским успехом,
успехом из математике итд.
Узорак нашег истраживања бројао је 54 ученика из два
одељења четвртог разреда, једног из Вршцу и једног из
Панчеву. Одељења су случајно бирана и ни по чему се не
разликују од одељења у другим градским срединама. Као
хипотезу поставили смо да постоји висок проценат
подударности између два наведена начина испитивања
математичких способности.
Резултати и анализа емпиријског дела истраживања
Испитивали смо да ли постоји повезаност
испољавања математичких способности добијених тестом
способности и преко начина који предлаже Метељски.
Подаци из наведена два поступка испитивања
математичких способности приказани су у следећој табели:
Ниво математичких
способности

Број ученика
према тесту
Метељског
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Број ученика на основу
теста математичких
способности

Висок

2

Повећан
Просечан

(3.70%)

3

(5.56%)

18 (33.33%)

21

(38.89%)

34 (62.96%)

30

(55.55%)

Висок степен сагласности изнетих метода за
испитивање степена математичких способности може се
јасније видети и на следећем упоредном хистограму.
70.00%
62.96%
60.00%

55.55%

50.00%
38.89%

по Метељском

40.00%
33.33%

на тесту мат
способности

30.00%
20.00%
10.00%

5.56%
3.70%

0.00%
високе

повишене

просечне

Из табеле (као и хистограма) видимо да су резултати
добијени на два начина веома сагласни. Такође, уочава се
да је проценат ученика са високим математичким
способностима мали, а да је просечних највише. Ово се
уклапа и у истраживања која су утврдила да се код млађег
узраста проценат ученика са високим математичким
способностима у популацији креће од 1% до 20%, што ће
касније да се смањи (видети нпр. Михајловић, А. (2006, стр.
60).
Међутим, упоређивање податка за сваког ученика
појединачно показује да има извесних неслагања. Неки
ученици се по Метељском сврставају у оне који имају
повишен ниво способности, а по тесту у просечне, и обрнуто.
Када је реч о високим математичким способностима ту је
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дошло до поклапања код два ученика, док се један ученик по
Метељском декларисао као ученик са повишеним
способностима, а тест је урадио за категорију високих
математичких способности. Стога, не можемо прихватити
ни један од наведених начина као апсолутно поуздан начин
у идентификовању математичких способности, већ треба
трагати и за другим методама.
Закључци
Један од приоритетних задатака наставе јесте да
благовремено открива децу даровиту за математику и усмерава
их у жељеном смеру. На жалост, још увек постоје предрасуде да
ученици треба подједнако да владају свим предметима, што
доводи до расипања умних снага и губљења драгоценог
времена за веће развијање дара за поједине области. Иако
желимо да ученик, када изађе из школе, зна све предмете
подједнако, он, у ствари, не зна добро ни један предмет, а
неблаговремено откривена и развијана даровитост често је
изгубљена за свагда. У процесу наставе неопходно је уочити и
формирати како интелектуалне, опште и специфичне, тако и
емоционалне компоненте способности, васпитавати позитивне
личне квалитете и развијати обдареност.
Предложен је један метод за откривање математичких
способности и показана практична примена. Методу треба
примењивати чешће током године и бележити промене. Ово је
само један од начина за идентификацију потенцијално даровите
деце за математику. Потребно је испитати и друге: мишљење
наставника, мишљење родитеља, успех ученика, резултати са
такмичења,
интересовања
самих
ученика,
њихову
самоевалуацију, праћење израде задатака, рад у клубовима, рад
у групама са ментором итд. Иако постоји много метода за
дијагностификовање надарености за математику, требало би
истаћи да ни једна није савршена и да све имају своје предности
и недостатке. Да бисмо рачунали на добре резултате, методе
треба осмишљено комбиновати.
Мишљења смо да млађи разреди од четвртог нису
погодни за испитивање способности предложеном методом из
разлога што ученици нису довољно зрели да схвате смисао
постављених питања. Када учитељ открије потенцијалну
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математичку способност код ученика, треба даље да открива и
разрађује појединачне компоненте тих способности, открива
најизраженије и развија их. У том циљу треба користити
различите форме диференциране наставе које обезбеђују
оптималну реализацију принципа индивидуализације наставе на
часу.
Прилагођавање курикулума даровитим ученицима
подразумева диференцијацију на свим нивоима (садржај,
процеси, исходи). Један од видова диференцијације за даровите
ученике је обогаћивање и убрзавање (акцелерација), при чему
обогаћивање
представља
хоризонтално
проширивање
стандардног курикулума, а убрзавање вертикално пењање.
Идеално је када се примењују оба приступа, тако што један
допуњује други. Обогаћивање и акцелерација се могу успешно
применити само ако постоји диференцијација садржаја,
поступака и исхода. Важно је и да се све активности изводе
континуирано.
Један од начина да се идентификују математички
даровити ученици је и коришћење стандардизованог теста
вишеструког избора. Првенствена намена овог теста је да се
утврди ниво развијености основних вештина и разумевања
обрађених математичких садржаја.
Поставља се питање критеријума за одређивање
даровитости деце за математику. Обично те критеријуме
одређују истраживачи на основу искустава и теоријских
поставки. Ипак, оно што истраживачи треба да имају на уму
јесте да ниво способности за неку област није могуће сасвим
поуздано утврдити, јер то није константна величина, а нарочито
се мења код деце млађег школског узраста.
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Abstract: Successful mathematics teaching, first of all successful
individualization and differentiation is possible only if teachers are familiar with
theoretical conceptions of mathematical skills, if they know how to perceive their
components, reveal and develop them. A Russian mathematician, Meteljski, has dealt
with the issue of mathematical skills recognition, while he experimentally verified the
method for practical determination of the level of pupils’ mathematical skills. The aim
of the paper is to outline the method, which is simple and easily applicable for
teachers practitioners. The results gained according to the application of Meteljski’s
method will be correlated with the results gained through the tests for mathematical
skills.
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mathematical skill diagnosis.
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COMMENT DONNER LE DIAGNOSTIC SISPLELES CAPACITES
MATHEMATIQUES DES ELEVES
Résumé: L´enseignement à succès des maths, avant tout l´individualisation
à succès et la différenciation, peut être réalisée uniquement si les enseignants
connaissent les conceptions théoriques des capacités mathématiques, observent ses
parties qui les composent, les découvent et les développent.
Les problèmes de connaissance des capacités mathématiques, sur la base
des rapports des élèves envers les mathématiques a été traité par le methématicienpédagogue russe Meteljski, où il a vérifié dans une manière expérimentale la méthode
de la détermination pratique des niveaux des capacités mathématiques des élèves
capables.
Le but de notre travail est d´examiner cette méthode, qui est simple et peut
être appliquée facilement pour les enseignants praticiens. Les résultats obtenus par
l´application de la méthode Meteljski sera en corrélation avec les résultatsobtenus aux
testes de vérification des capacités mathematiques.
Mots-clefs: capacités mathématiques, niveau des capacités mathématiques,
diagnostic des capacités mathématiques.
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KRITIČKO ČITANJE KAO STVARALAČKA REFLEKSIJA
LITERARNIH TEKSTOVA
(didaktičko-metodičke implikacije)
_______________________________________________________
Rezime: U radu se elaborira značaj kritičkog čitanja, kao procesa interne
i/ili eksterne evaluacije valjanosti, relevantnosti, delotvornosti i vrednosti literarnih
tekstova u nastavnom procesu. Ono zahteva izuzetnu intelektualnu aktivnost i
sposobnost samostalnog proveravanja vrednosti, definisanja problema, dedukcije,
kreativne generalizacije, anticipiranja opšte sheme izvođenja novih ideja i relacija,
kritičko preispitivanje vrednosti činjenica i izvedenih sudova, i dr.
U radu se prezentuje matrica povezanosti/distance između varijabli koje
participiraju u testu kritičkog mišljenja i u najvećoj meri ga definišu, odnosno
objašnjavaju njegovu strukturu, pri čemu se izdvajaju pojedine sposobnosti kritičkog
mišljenja i čitanja.
Najzad, ukazuje se i na praktične didaktičko-metodičke implikacije
sposobnosti kritičkog čitanja u nastavi književnosti kroz kompoziciju stvaralačkih
postupaka pri izučavanju literarnog teksta sa naglaskom na realizaciji funkcionalnih
zadataka nastavnog časa.
Ključne reči: kritičko čitanje, stvaralaštvo, literarni tekstovi, didaktičkometodičke implikacije.

_______________________________________________________
1.

TEORIJSKA POLAZIŠTA I SMERNICE

Kritičko mišljenje često se posmatra kao jedna od vitalnih
vaspitno-obrazovnih, odnosno društvenih funkcija. Demokratske
zajednice funkcionišu upravo zahvaljujući autonomiji ličnosti
članova savremenog društva, a nju, u velikoj meri, karakteriše
kritičko mišljenje, odnosno kritička refleksija (Gajić, 2005).
Već i pri površnom uvidu u relevantnu literaturu, zapaža se
da je reč o veoma složenom fenomenu koji može biti definisan i
proučavan na različite načine i sa različitim ciljem. Jedna od prvih
manifestacija takve složenosti prirode i porekla kritičkog mišljenja
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jeste brojnost termina koji pokušavaju da definišu njegovu suštinu i
komponente koje ono obuhvata.
Na temelju analize odabranih teorija i koncepcija kritičkog
mišljenja, za teorijske smernice našeg istraživanja prihvatili smo
sledeće elemente:
Gleserov (Glaser, 1941, prema Despotović, 1997) stav da
kritičko mišljenje zahteva napor usmeren ka ispitivanju svakog
oblika znanja u svetlu podataka koji ga podržavaju ili zaključaka
koji iz njega slede. Prihvatljivo je i stanovište da
osposobljavanje učenika za kritički stav zavisi od: - metoda
prezentacije nastavnog gradiva (sami sadržaji nastavnog
predmeta nisu dovoljni da razviju sposobnost kritičkog
mišljenja); - stepena uvažavanja samoaktivnosti i personalnog
iskustva učenika; - obima u kome su vodeći procesi
rezonovanja i principi učenja jasni učenicima. Značajan je i
Gleserov stav o orijentaciji nastave na razvijanje spremnosti da
se problemi razmatraju na misaoni način, što znači da se sama
sposobnost kritičkog mišljenja ne može razvijati pružanjem
gotovih pravila i generalizacija.
Kvaščevljev (Kvaščev, 1977) zahtev
za samostalno
proveravanje vrednosti i nepodložnost uticaju autoriteta, kritičko
čitanje, prepoznavanje i primenu metode logičkog ispitivanja i
rezonovanja, kao i kritički stav. Ovaj autor ukazuje na značajnu
spregu kritičkog i stvaralačkog mišljenja jer sadržaj oba pojma
čine kognitivni faktori. Za razvijanje sposobnosti kritičkog
mišljenja neophodno je zasnivati nastavu na principima
rešavanja problema, misaonim procesima i samostalnom radu
učenika.
Jingerovo (Yinger, 1980) shvatanje da su kreativnost i kritički
stav dva aspekta svake misaone aktivnosti; kreativni procesi
usmereni na proizvodnju ideja, elaboraciju, transformaciju,
kombinaciju, svoju završnicu imaju u kritičkim procesima
prepoznavanja informacija, testiranja i verifikacije ideja i
informacija, te procenjivanja produkata mišljenja.
Prihvatljiv je i Jingerov stav da je kritička ili evaluativna
misao suštinski elemenat rešavanja problema, donošenja odluka
ili kreativnog mišljenja, te da može biti primenjena na različite
vrste produkata, pored ostalih, i verbalnih. Značajno je i
ukazivanje na međusplet faktora koji utiču na kritičko mišljenje,
a posebno ulogu kvaliteta, strukture i organizacije znanja;
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Jingerov zahtev da će napori oko razvijanja kritičkog
aspekta biti efikasni samo ako su integrisani sa naporima da se
razvije i kreativni aspekt mišljenja, utkano je u polazišta
empirijskog istraživanja.
Sigelovo (Siegel, 1988) određivanje kritičkog stava kao
komponente kritičkog mišljenja i isticanje veze kritičkog
mišljenja i metoda obrazovanja (“kritički metod”); U traganju za
odgovorom na pitanje: “Kako će se učiti?” Sigel formuliše, za
naše istraživanje, veoma značajne “Zapovesti kritičkog
mišljenja”:
- tragati za razlozima,
- postavljati pitanja,
- tragati za alternativama,
- proveravati alternative,
- samostalno suditi;
Mejersovo (Meyers, 1988) stanovište da se kritičko mišljenje
razvija uz pomoć strukturalnih sadržaja, aktivnih metoda i
strategija učenja, te rešavanjem problema, a ne usvajanjem
ogromne količine znanja i informacija. Aktivna sredina za
učenje pruža mogućnost da učenici formulišu svoja vlastita
pitanja, probleme, hipoteze, a ne da jednostavno “usvajaju
znanja”;
Garisonovo (Garrison, 1991, prema Despotović, 1997) shvatanje
po kome je kritičko mišljenje sveobuhvatan kompleksan ciklus
misaonih aktivnosti koji pored logičkog rezonovanja i učenja
uključuje i procese rešavanja problema i kreativnog mišljenja.
Objedinjuju se deduktivni (koji dolaze do izražaja u rešavanju
problema) i induktivni (koji dolaze do izražaja u kreativnom
mišljenju) procesi. Nije bez značaja ni njegovo isticanje
vrednosti pojedinih faza procesa razvoja kritičkog mišljenja, kao
ni uloga nastavnika u osposobljavanju učenika da zauzmu
kritički stav i preispituju svoje ideje.
Enisonov (Ennis, 1986) zahtev za postavljanje logičkih veština,
formulaciju pitanja, rešavanje problema, postavljanje hipoteza,
traganje za alternativama itd, iako ne objašnjava KAKO ih
poštovati. Vredan pažnje je i njegov stav da kritičko mišljenje u
školi treba da se uči i nauči, mada, pri tom, ne pruža nikakve
didaktičko – metodičke varijable.
Despotovićevo (Despotović, 1997) određenje kritičkog mišljenja
kao procesa integracije sadržaja i informacija u postojeću
strukturu znanja i iskustva ili proces dezintegracije i
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istovremene transformacije postojeće strukture znanja i iskustva,
u celini ili samo delimično, pod uticajem novih informacija i
sadržaja.
Na osnovu izdvojenih elemenata iz koncepcija kritičkog
mišljenja nastojali smo da sagledamo kakve mogućnosti i puteve za
razvoj kritičkog mišljenja tj. čitanja oni nude i kakav didaktičko –
metodički pristup i proceduru podrazumevaju u tom procesu.
Konstatovali smo da različite koncepcije impliciraju i različite tipove
modela razvoja kritičkog mišljenja i čitanja, kao i različite elemente
od kojih je sačinjen model, ali da oni, svakako, moraju objediniti
sam proces i procedure mišljenja sa sadržajima predmeta mišljenja u
preispitivanju i transformaciji prethodno naučenog, odnosno već
postojećih asimilatorskih shema.
Smatramo
da
izložene
koncepcije
(tj.
njihovi
sistematizovani elementi), pružaju mogućnost za zasnivanje
adekvatnog modela nastave u vidu rešavanja problema. Oni
impliciraju razvoj kritičkog mišljenja kroz modelovanje strukture
učenikove aktivnosti, odnosno njegovog postupanja u procesu
suočavanja sa određenim problemom, odnosno sadržajem. Modeluje
se struktura njegove delatnosti kako bi došlo do angažovanja
odgovarajućeg sistema misaonih operacija, procesa i postupaka, s
ciljem da se na taj način uobliči i eksplicitno usvoji jedna koherentna
opšta strategija primenljiva na sve situacije, odnosno procese učenja
nekog sadržaja. Ono što u ovom procesu nikako ne sme izostati, jesu
načini prezentacije sadržaja, izbori nastavnih metoda, oblika rada,
metodičkih pristupa njihovom usvajanju, strategije vođenja i sistem
instrukcija. Bez sveobuhvatnih didaktičko – metodičkih varijabli ne
može biti precizno definisane (inter)aktivne saradnje nastavnika i
učenika, niti povezanosti između psihološke (unutrašnje) i didaktičko
– metodičke (spoljašnje) strane procesa obrazovanja i nastave, pa se,
stoga, teško može pretendovati i na uspešno oblikovanje i razvijanje
kritičkog stava kod učenika.
2.

KRITIČKO ČITANJE LITERARNIH TEKSTOVA –
POJMOVNA ODREĐENJA

U definisanju kritičkog mišljenja, odnosno kritičkog čitanja
postoje brojne terminološke različitosti i proizvoljnosti. Bez
pretenzija da ovom prilikom ulazimo u dublju raspravu o
(ne)adekvatnosti različitih termina, zadržaćemo se samo na
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određenju pojma kritičko čitanje literarnih tekstova u nastavnom
procesu.
Kritičko čitanje je čitanje kojim se sva pažnja čitaoca
usredsređuje na kritičku konfrontaciju s porukama koje delo nosi i
procenu jedne literarne pojave (npr. stvaralačkog postupka pisca u
kreiranju likova, motivacija u izgradnji lika i sl.). Učenik se stavlja
pred određeni problem s ciljem da izrazi svoj stav, svoje mišljenje i
sud o literarnoj pojavi, tj. da tom literarnom problemu pristupi
kritički i na taj način razvija svoju kritičku refleksiju (Diklić, 1977,
147). Kritičko čitanje primenjuje se kod čitanja izvornog literarnog
dela i pri čitanju sekundarnih izvora (književno-kritičkih i književnonaučnih tekstova).
U Internacionalnoj enciklopediji obrazovanja (International
Encyclopedia of Education, 1985) kritičko čitanje se određuje kao
proces evaluacije valjanosti, relevantnosti, delotvornosti ili vrednosti
pročitanog, pri čemu se ono usklađuje sa setom kriterijuma. Ovi
kriterijumi vezani su za logičko rasuđivanje i bave se unutrašnjim
karakteristikama teksta baš kao što su spoljašnji kriterijumi povezani
sa znanjem i iskustvom čitaoca o sadržaju koji čita, sa njegovim
kulturnim i sociopolitičkim stavovima, te namerom sa kojom se čita
tekst. Kritičko čitanje može da uključuje internu i/ili eksternu
kritičku evaluaciju (Harris i Hodges, 1981).
Značaj kritičkog čitanja potvrdili su rezultati mnogih
istraživanja (Wolf, 1969, Purves i sar. 1973, Whimbey i sar., 1980 i
dr.). Pri tom je istaknuta potreba razvoja sledećih osobina i veština
kritičkog čitanja:
a) sposobnost razlikovanja činjenica i mišljenja, uverenja;
b) identifikacija pretpostavki autora;
c) procena autorovih ograničenja;
d) utemeljivanje pouzdanosti izvora;
e) određivanje valjanosti informacija;
f) razlikovanje primarnih i sekundarnih izvora;
g) traganje za autorovim težištem itd.
Kritičko čitanje – koje se još naziva i stvaralačko
(kreativno), istraživačko, aktivno, problemsko- zahteva izuzetnu
intelektualnu aktivnost (uočavanje, razlikovanje, kompariranje,
klasifikovanje, pamćenje, zaključivanje, analizovanje, sintetizovanje,
apstrahovanje, sistematizovanje, procenjivanje, vrednovanje, itd).
Stvaralačko čitanje umetničkog teksta obuhvata: a) doživljavanje
poruka, tj. afektivno reagovanje na sadržaj i izraz; b) zamišljanje
stvarnosti koja je u tekstu prikazana; c) implicitno, “nadeksplicitno”
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čitanje, čitanje podteksta (čitanje između redova); d) uspostavljanje
estetskog stava prema tekstu; e) dopunsko određivanje prikazane
stvarnosti (konkretizacija), f) aktuelizacija pojedinih aspekata
prikazane stvarnosti; g) otkrivanje novih ideja i relacija; h)
kreativna percepcija, kreativni stavovi i generalizacija. Iskazane
odrednice pokazuju da se stvaralačko i kritičko čitanje javlja kao su–
stvaralačka delatnost čitaoca (Rosandić, 1976, 216).
3. KRITIČKO MIŠLJENJE / ČITANJE KAO STVARALAČKA
REFLEKSIJA
Većina autora koja je razmatrala probleme stvaralaštva i
kritičkog mišljenja pravi distinkciju između divergentnog mišljenja,
kao preduslova stvaralačkog čina, i kritičkog čitanja. Smatra se da
stvaralačke i kritičke sposobnosti nisu iste, međutim, one se ipak ne
mogu strogo odvojiti jedne od drugih. Divergentno mišljenje
sarađuje sa evaluativno-selektivnim procesom inteligencije,
konvergentnim (Guilford, 1983) ili analitičko-kritičkim mišljenjem
(Sternberg, et. al. 1997). Drugim rečima, divergentno mišljenje ima
svoju antitezu u konvergentnom mišljenju. Međutim, važno je istaći
razliku – u okvirima konvergentnog tipa mišljenja i ponašanja –
između kritičko-logičkog i konfomističkog mišljenja i ponašanja.
Kritičko mišljenje i čitanje se odnosi na analizu postojećeg
stanja radi korekcije u poželjnom pravcu. U članku “Creativity as
investment” (Sternberg et. al.., 1997) govori se o kritičkom mišljenju
koje vrši selekciju i odabir ideja stvorenih u prethodnim procesima
sintetizovanog mišljenja. Ono se može uporediti s divergentnim
mišljenjem, o kome je govorio Guilford i mnogi autori posle njega.
Konformističko mišljenje znači prepuštanje situaciji bez
ikakve borbe, ličnog stava, analize činjenica i stanja. Ako se
prilagodimo svemu, bez zauzimanja ličnog stava u odnosu na kulturu
koja nas okružuje, onda za nas i ne postoji problem rešavanja. Tada
se, uglavnom, uče već gotova rešenja. Zato se konformističko
mišljenje svodi na najkraći put, na skoro automatsku reprodukciju
naučenog, bez dubljeg razumevanja relevantnih odnosa, bez
primenjivanja naučenog na slične situacije, tj. bez većeg transfera
stečenog znanja. Razlika između pojmova “kritičnostkonfomističnost” može se izvesti i iz samih termina (Šefer, 2000,
26).
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Kritičnost znači preispitivanje zatečenog stanja i
podrazumeva sumnju kao neophodni preduslov logičkog
konvergentnog mišljenja, a konformizam znači udobnost (“to
conform”) kroz izbegavanje problema putem potvrđivanja i
prihvatanja zatečenog stanja.
Osnovna pretpostavka i preduslov kritičkog mišljenja i
kritičkog čitanja jesu kognitivni faktori koji se odnose na otkrivanje,
shvatanje, razumevanje date situacije i njenih značajnih aspekata.
Sadržaj navedenih faktora je sledeći: edukcija relacije, opšti faktori
zaključivanja, osetljivost za probleme, faktori verbalnog shvatanja i
dr. Ne može se misliti kritički ukoliko se ne uviđaju suštinski odnosi
između relevatnih podataka gradiva, niti se mogu kritički
procenjivati njegove vrednosti.
Tvrdnju da stvaralačke i kritičke sposobnosti nisu identične,
ali da nisu ni strogo odvojene i nezavisne jedna od druge, potvrdilo
je i ispitivanje R. Kvaščeva (1977). Na primer, u okviru vežbi
reformulisanja problema, razvijanje kritičkih sposobnosti ispitanika
zavisilo je i od njihovog osposobljavanja da uviđaju nove veze i
odnose gradiva i da pronalaze najbolja rešenja problema. I obratno,
pronalaženje novih relacija gradiva zavisilo je i od sposobnosti
ispitanika da postave više hipoteza koje će kritički proveravati i
verifikovati. U ovoj situaciji ispitanici nužno kritički vrednuju
novootkrivene veze gradiva u cilju pronalaženja novih značenja
sadržaja gradiva. Unutrašnja veza između sposobnosti kritičkog
mišljenja i sposobnosti pronalaženja novih relacija gradiva ogleda se
u činjenici da usmeravanje učenika u traženju novih rešenja
problema, stavlja ispitanike u situaciju da kritički verifikuju istinitost
novih rešenja zadataka. Kritičko proveravanje istinitosti novih
rešenja problema osposobljava ispitanike da ista efikasnije pronalaze
(Kvaščev, R., 1977, 187-188).
Rezultati istraživanja R. Kvaščeva pokazali su da postoji
veza između elementarnih sposobnosti stvaralačkog mišljenja i
kritičkog mišljenja. Takođe je utvrđeno da je moguće kod većine
ispitanika razviti stav da prilaze izučavanju gradiva s ciljem da
otkriju njegove nove relacije i pronađu nova rešenja problema. Ova
činjenica takođe dokazuje povezanost sposobnosti stvaralačkog i
kritičkog mišljenja.
Što se tiče odnosa između kritičkog mišljenja i drugih
procesa mišljenja, većina autora je saglasna da su definicijama
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kritičkog mišljenja i kritičkog čitanja obuhvaćeni brojni misaoni
procesi. Takvom stanovištu se i mi priklanjamo. Procesi mišljenja
moraju biti prožeti stavom kritičnosti, jer se u protivnom, bez
kritičke verifikacije podataka, ne bi mogle otkrivati nove istine u
procesu zaključivanja.
Sposobnosti kritičkog mišljenja i čitanja zasnivaju se na
brojnim misaonim operacijama: analizi, sintezi, komparaciji,
apstrakciji, uopštavanju, klasifikaciji, rezonovanju, zaključivanju i
dr. Bez ovih misaonih procesa učenici se ne bi osposobili da
odvajaju relevantne ideje gradiva od irelevantnih, da procenjuju
jačinu i značajnost argumenata u datim tvrdnjama, da interpretiraju i
vrednuju činjenice, da identifikuju istinite i lažne zaključke,
otkrivaju implicitne ideje u zadacima itd.
Kad je reč o povezanosti između varijabli merenih Testom
kreativnosti i Testom kritičkog mišljenja2, procentualna zastupljenost
karakterističnih korena se kreće od 3.236% do 5.861%. Analiza
obeležja sprovedena je na 5 ekstrahovanih faktora koji čine 23.316
% ukupnog prostora.
I faktor strukturisan je sledećim varijablama:
cor
M9

Test pronalaženja udaljenih i neobičnih veza

948

KR2

Test davanja naslova pročitanoj priči

929

KR3

Test alternativne upotrebe predmeta

914

KR4

Test elaboracije

913

KR4

Test kategorizacije izreka

907

KR1

Test anticipiranja posledica

554

Ekstrahovan faktor po svom sadržaju nema čistu strukturu;
testovi koji ga definišu pretežno ispituju sposobnosti anticipiranja
opšte sheme izvođenja novih ideja i relacija na osnovu datih
podataka, sposobnosti kritičkog mišljenja kao kritikovanje svih
2

Reč je o segmentu šireg istraživačkog poduhvata čiji su rezultati prezentovani u
monografiji O. Gajić: „Problemska nastava književnosti u teoriji i praksi. Rezultati
eksperimentalnih istraživanja“, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2004.
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procesa mišljenja (analizovanje i upoređivanje dobijenih podataka,
apstrahovanje i uopštavanje, kritička verifikacija istinitosti procesa
mišljenja), sposobnost kreativne generalizacije, fluentnost ideja,
fleksibilnost spontana, adaptivna, metodološka, elaboracija
(semantička) itd.
Faktor II definisan je sa samo dve varijable M61 (cor=805)
i M63(cor=793). Oba obeležja vezuju se za Test razvijanja klasa koji
ispituje sposobnost ispitanika da uočavaju veći broj činjenica i
detalja u toku formiranja pojmova. Zadaci zahtevaju od ispitanika
selektivno obraćanje pažnje na relevantne aspekte kompleksne
stimulus situacije, tj. kritički aspekt u rešavanju problema.
Treći faktor definiše sledeća obeležja:
cor
M81

Test zagonetki

916

KR8

Test uočavanja problema

843

KR5

Test fluentnosti reči

645

M72

Test deduktivne logike

596

KR1

Test anticipiranja posledica

419

Testovi koji određuju ovaj faktor u značajnoj meri su
heterogeni, što otežava njihovo objašnjavanje. Ipak, može se reći da
se sadržinski struktura ovog faktora odnosi na sledeće sposobnosti:
sposobnost samostalnog proveravanja vrednosti, sposobnost
uočavanja i definisanja problema, sposobnost dedukcije (strogog i
preciznog ispitivanja alternativa i pronalaženja tačnih rešenja),
sposobnost anticipiranja opšte sheme izvođenja novih ideja i relacija
na osnovu datih podataka, originalnost ideja, fluentnost reči
(divergentna produkcija simboličkih jedinica i osetljivost za
problem, elaboracija (semantička) itd. Varijable I i III faktora
prikazane su na slici br.1.

Slika br. 1 : Varijable I i III faktora merene Testom kreativnosti i
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Testom kritičkog mišljenja
Najveći doprinos faktoru IV daju sledeće varijable:
M73
M74
M71
M10
M62

(cor=822)
(cor=719)
(cor=651)
(cor=568)
(cor=522)

Reč je o varijablama koje obeležavaju Test deduktivne
logike, Test preispitivanja vrednosti izvedenih sudova i Test
razvijanja klasa. Namenjeni su proveravanju sposobnosti za
deduktivno rasuđivanje iz datih premisa i za uočavanje odnosa
implikacije između propozicija, za utvrđivanje da li je zaista
opravdano ono što liči na implikaciju ili na nužni zaključak koji sledi
iz jedne propozicije u drugu.
Test kritičkog preispitivanja vrednosti činjenica i izvedenih
sudova ispituje sposobnost odvajanja bitnog od nebitnog; izdvajanje
važnih pojedinosti i glavnih ideja, otkrivanje i formulisanje problema
u tekstu; prikupljanje informacija, pretpostavki, njihova selekcija,
evaluacija i primena; proveravanje zaključaka i formiranje
sopstvenog kritičkog stava o pročitanom delu; prepoznavanje lažnih
pretpostavki, nepodložnost uticaju autoriteta itd.
V faktor determinisan je sledećim kompozitom obeležja:
cor
M2

Test dovršavanja pripovetki

721

M5

Test analogije

597

M1

Test sastavljanja priče

578

M3

Test dovršavanja pripovetki

468

M4

Test definisanja problema

422

Varijable koje strukturišu ovaj faktor, dominantno određuju
i njegov sadržaj; on je usmeren ka sposobnosti kreativne
generalizacije (povezivanje i uopštavanje podataka koji imaju
različita značenja, napor da se pronađe nešto novo u tekstu,
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komponovanje različitih detalja), sposobnost anticipiranja novih
ideja, rešenja, odgovora, konstrukcija novog sredstva rešenja,
otkrivanje skrivenih značenja datih podataka, sposobnost otkrivanja i
formulisanje problema, njihovo kritičko preispitivanje i
reformulisanje, elaboracija (semantička), sposobnost razrade detalja
plana, razvijanje ideja, sastavljanje priče i sl.
Rezultati navedenih ispitivanja pokazali da su kritičko
mišljenje i kritičko čitanje relativno nezavisno, ne samo od
inteligencije već i od drugih sposobnosti. Npr. ne postoji visoka
povezanost (iako je ona značajna) između različitih testova kritičkog
mišljenja. Ove rezultate moguće je objasniti činjenicom da različiti
testovi kritičkog mišljenja ne mere u potpunosti iste sposobnosti
kritičkog mišljenja. Međutim, ipak je utvrđen određen stepen
povezanosti između sposobnosti kritičkog mišljenja, inteligencije,
rezonovanja, sposobnosti čitanja i testova znanja pojedinih predmeta.
4.

KOMPOZICIJA STVARALAČKIH POSTUPAKA
PRI IZUČAVANJU LITERARNIH TEKSTOVA

U nastavku rada ukazujemo na praktične didaktičkometodičke implikacije sposobnosti kritičkog čitanja u nastavi
književnosti kroz kompoziciju stvaralačkih postupaka pri izučavanju
literarnog teksta sa naglaskom na realizaciji funkcionalnih zadataka
nastavnog časa.
KRITIČKO ČITANJE KAO STVARALAČKA REFLEKSIJA
LITERARNIH TEKSTOVA
STVARALAČKI POSTUPCI
SPOSOBNOSTI
KRITIČKOG MIŠLJENJA
“Sastavite na osnovu
I ČITANJA
zadatih reči i izraza rečenicu,
a)
Sposobnost
samostalnog
proveravanja vrednosti, tolerantnost
priču, pesmu, izveštaj, sastav ...”
prema neodređenosti, sposobnost
”Pokušajte da na drugi način
prepoznavanja klišea i oslobađanje
ispričate, i iz drugog ugla (kao
od šablona; verifikacija vrednosti
reporter, običan gledalac, laik,
otkrivenih ideja;
kao dete, od govorna osoba –
neki događaj i sl.”
”Odlomcima iz dela
ilustrujte kako pisci govore o
krivici?”
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”Da li bi Karađozovo
ponašanje moglo da opstane u
državi koja počiva na pravnim
temeljima?”
”Pribeležite
značajnije
poruke i spremite se da ih
potkrepite
i
tumačite
na
primerima;”
“Pročitajte dati tekst i
sastavite listu problema”;
”Nabrojte
sve
nove
funkcije nekog predmeta ili
pojave”;
“Hipotetički okvir kojim
bismo obuhvatili prethodne
aspekte
osnovnog i užih
problema moglo bi se odnositi na
sledeće: ...”
”Na koji način (kojim
sredstvima) Kami nameće tako
snažan utisak apsurdnosti?”
“U pesmi ′...′ postoje tri
grupe motiva: motivi iz prirode,
socijalni
motivi i religiozni
motivi; pronađite u pesmi sve te
vrste motiva”;
”Ima li u ’Prokletoj avliji’
ili u ’Procesu’ istinske pomoći za
čoveka? Argumentujte svoj
odgovor citatom iz teksta;”
”Djed Rade je video
neobične i uvek drugačije boje
slezovog
cveta.
Pronađite
argumente u tekstu kojima ćete
potkrepiti ovu konstataciju;”
“Objasnite
naslov
romana ′Proljeća Ivana Galeba′
;”
”Po čemu bi se mogao
prepoznati
neautorizovani
Ćopićev tekst?”
”Pročitajte sledeći tekst i
otkrijte kakva veza postoji
između paralele o temi sadržaja
romana? Argumentujte svoj

b)
Sposobnost
definisanja
problema,
formulisanje
i
reformulisanje literarnog problema,
njegova analiza sa različitih
aspekata i argumentacija;

c)
Sposobnost
dedukcije
–
sposobnost strogog i preciznog
ispitivanja alternativa i pronalaženje
tačnih rešenja. Deduktivni tip
zadatka najpre nudi tvrdnju
(generalizaciju) sud, definiciju, koja
se
dokazuje
odgovarajućim
podacima iz teksta.

d)
Sposobnost
analize
i
diferenciranja
komponenti
problemske situacije-analizovanje
bitnih veza i odnosa u književnom
delu/tekstu; kritičko vrednovanje
podataka, važnosti argumenata i
činjenica, procena relevantnosti
podataka u određenom kontekstu;
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odgovor;”
”Ustanovite po kojoj
logici su ljudi zatvarani? Kakav
je tu odnos između krivih i
nevinih? Navedite argumente u
prilog svojoj tvrdnji;”
”Obratite
pažnju
na
funkciju knjige u romanu;
objasnite kako se ona uplela u
Ćamilovu sudbinu?”
”Objasnite koga vlast
štiti, a koga kažnjava? Kojim se
metodama
služi?
Navedite
primere koji svedoče da su
nosioci vlasti glavni uzročnici
zla i nasilja.”
“Na
osnovu
detalja,
izgleda i pokreta predvidite
zanimanje ljudi, njihove sudbine,
osobine karaktera ...”
“Pretpostavite završetak
sledeće priče”,
”Oblikujte fizički izgled
Mersoa
na
osnovu
datih
podataka u tekstu o njegovim
postupcima;”
”Zašto je svet postao
siromašniji kako je djed oslepeo
za boje?”
”U čemu se, zapravo,
sastoji djedov sukob sa svetom
(rođakom Savom, učiteljicom,
vlastima)? Kako biste taj sukob
posmatrali iz ugla deteta, a kako
iz ugla odraslog čoveka?”
”Da li je Merso žrtva
(nevin) ili zločinac (kriv)?
Zamislite da ste u ulozi advokata
koji ga brani i prika`ite scenu
njegove odbrane;”
”Zamislite da ste u ulozi
tužioca
Mersoa.
Prikažite
scenario njegove optužbe.”
“Posmatrajte problem iz
različitih uglova; Postavite više

e) Sposobnost anticipiranja opšte
sheme izvođenja novih ideja i
relacija na osnovu datih podataka;
oblikovanje likova u književnosti,
predviđanje posledica ...

f) Sposobnost kritičkog mišljenja
kao kritikovanje svih procesa
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mišljenja – sposobnost analizovanja
i upoređivanja dobijenih podataka,
apstrahovanje i uopštavanje, kritička
verifikacija
istinitosti
procesa
mišljenja;

hipoteza na osnovu datih
informacija”;
“Pokušajte da otkrijete
veze između naizgled suprotnih
ideja, pojava”.
”Ocenite da li je Merso
kriv ili ne; kritički analizirajte
njegove postupke i argumentujte
svoje stavove “za” ili “protiv”;”
”Jedno umetničko delo
inspirisalo je pesnika da stvori
novo umetničko delo. ’Pesnik je
tako
podigao
spomenik
spomeniku’
(Dušan
Jović).
Procenite uzajamni odnos ova
dva umetnička dela i zapišite
svoje stanovište;”
”Protumačite
značenje
naslova
zbirke
’Uspravna
zemlja’ i naziv
ciklusa
’Hodočašće’;”
”Ustanovite
kakvu
funkciju ima citat iz Kurana?”
”Uporedite početak i kraj
romana ’Derviš i smrt’. Šta
zaključujete? Šta se postiglo
zatvaranjem kruga?”
“Otkrijte što više sličnosti
(ili razlika) između likova
Ahmeta Nurudina (′Derviš i
smrt′) i Ćamila (′Prokleta
avlija′)”;
”Uporedite krivicu i
sudski proces u romanu A.
Kamija ’Stranac’ i F. Kafke
’Proces’.”
”Uočite razvijene poetske
slike u pripoveci ’Bašta slezove
boje’ i razmišljajte o njihovom
značenju i vrednosti. U čemu se
otkriva Ćopićev lirizam?”
”Protumačite kakav je
odnos Mersoa prema Mariji
(ženama); Uporedite ga sa
odnosom Jozefa K.
prema

g)
Sposobnost
kreativne
generalizacije povezivanje i
uopštavanje podataka koji imaju
različita značenja, napor da se
pronađe nešto novo u tekstu,
komponovanje različitih detalja u
jednom opisu, uočavanje sličnosti
(ili razlika) između pojedinih likova
u književnim delima;
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ženama;”
”Pokušajte da na osnovu
opisa tekije i okolnog predela
(gudure, zaklonjeno nebo, i
zajažena
reka)
prikažete
duhovnu stešnjenost glavnog
junaka”

h)
Sposobnost
kritičkog
preispitivanja vrednosti činjenica i
izvedenih sudova (kritičko čitanje) –
odvajanje bitnog od nebitnog;
izdvajanje važnih pojedinosti i
glavnih
ideja,
otkrivanje
i
formulisanje problema u tekstu;
prikupljanje
informacija,
pretpostavki,
njihova
selekcija,
evaluacija i primena; proveravanje
zaključaka i formiranje sopstvenog
kritičkog stava o pročitanom delu;
sposobnost dokazivanja pomoću
argumenata (starih viđenih u novom
svetlu i odnosima, novih viđenih
drugačijim
relacijama),
prepoznavanje lažnih pretpostavki,
nepodložnost
uticaju
autoriteta,
prepoznavanje suštinskih aspekata
literarnih problema, pronalaženje
najznačajnijih
informacija
i
prepoznavanje
neodgovarajućih
činjenica, procenjivanje vrednosti
argumenata, pronalaženje neiskazanih
pretpostavki
itd.;
sposobnost
testiranja hipoteza, formulisanje i
evaluacija zaključaka, prepoznavanje
nedovoljnih dokaza; sposobnost
donošenja zaključaka, evaluacija
rezultata, testiranje istinitosti, i
kritička interpretacija donetog suda;
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”Utvrdite koje umetničke
poruke (ideje) sadrži ovo
poglavlje;”
”Navedite
argumente
(primere) kojima ćete potvrditi
ili opovrgnuti sledeću tvrdnju:
’Lirska pesma se ne može
prevesti’;”
”Pronađite
u
tekstu
odlomke koji ilustruju kontraste i
antietične uzastopne rečenice;”
”Neki književni kritičari
smatraju da je Andrićev stil
aforističan, te da njegovi citati
mogu biti aforizmi. Pronađite ili
obrazložite ovaj iskaz citatima iz
dela.”
”Pronađite
u
tekstu
argumente za etičku negativnost
Mersoa;”
”Utvrdite da li se
prilikom procenjivanja ponašanja
sa moralnog stanovišta uzima u
obzir i uzrok (koji dovodi do
određenog ponašanja) ili samo
posledica? Obrazložite svoj
stav;”
”A Nurudin ističe da je
njegovo pisanje suđenje na kome
je on ’sudija i sjvedok i tuženi’.
Navedite činjenice iz romana
koje pokazuju da se on stvarno
nalazi u svim tim ulogama.”

”Delovima
teksta
ilustrujte kako A. Nurudin sudi o
sebi i drugima, koga optužuje i
brani, o čemu sve svedoči?”
”Analizirajte jezik u
romanu ’Derviš i smrt’. Da li on
odgovara psihološkom stanju
junaka? Zašto?”
”Napišite
pismenu
raspravu na temu: ’Dostojevski
nas je naučio da volimo ljude
koje moral osuđuje’ (F. M.
Dostojevski ’Zločin i kazna’).”
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Critical Reading as Creative Reflection on
Literary Texts
Abstract: The paper elaborates the importance of critical reading, as a
process of internal and/or external evaluation of the quality, relevance, effectiveness
and value of literary texts in teaching process. Critical reading demands extraordinary
intellectual activity and ability of independent value assessment, problem definition,
deduction, creative generalization, anticipation of general scheme of new ideas and
relations inference, critical reconsideration of the values of the inferred facts and
judgements, etc.
The paper presents the matrix of closeness/distance of variables
participating in the test of critical thinking and defining it to greatest extent, i.e.
explicating its structure and distinguishing certain abilities of critical thinking and
reading.
Finally, it also points to practical didactic-methodological implications of
ability of critical reading in literature teaching through the composition of creative
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procedures in the study of literary text with the emphasis on the realization of
functional tasks of a lesson.
Key words: critical reading, creativity, literary texts, didacticmethodological implications.
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LECTURE CRITIQUE COMME REFLEXION CREATRICE DES TEXTE
LITTERAIRES
(implication didactiques – mëthodiques)
Résumé: Dans le travail on élabore l´importance de la lecture critique, en
tant qu´appréciation intrieure /ou extérieure de l´evaluation, de valeur, de rélèvance,
de l´efficacité et de valeur des textes littéraires dans le processus d´ensieignement.
Cela exige une activité intellectuellle exceptionnelle et la capacité de vérification
indépendente des valeurs, la définition des problèmes, de la déduction, de la
géneralisation créatrice, d´anticipation du schéma général de l´exécution de nouvelles
idées et relations, vérification critique des valeurs des faits et des conceptions
obtennues, et autre.
Dans l´étude on présente l´essentiel de relation/distance des variables qui
participent au teste teste de l´opinion critique et en grande mesure la féfinisse, donc
expliquent sa structure, et par cela on sépare certaines possibilités de l´opinion critique
et de lecture.
Enfin, on indique les implications didactiques et méthodiques des
possibilités de lectique dans l´enseignment de littérature par la composition des
processus créateurs dans l´analyse du texte littéraire avec l´accent sur le réalisation des
devoirs functionnel du cours d´enseignement.
Mots-clefs: lecture critique, création, texte littérairs, implications
didactique-méthodiques.
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
КАК ЕГО ТВОРЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
Работа посвящена исследованию значения критического анализа
художественного текста как процесса внутренней и / или внешней оценки
качества, важности силы воздействия и художественной ценности
художественных текстов, используемых в учебном процессе. Для
осуществления
критического
анализа
необходимы
напряжённая
интеллектуальная деятельность и способность к самостоятельной оценке
художественной ценности произведения, определение проблематики, дедукция,
творческое обобщение, предвидение общей схемы проявления новых идей и
отношений, критическая переоценка фактов и вынесенных заключений и т.п.
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В работе представлена матрица «связи / различия» между
переменными величинами, на которых строится тест способности критического
мышления. Эти переменные величины в значительной степени определяют
критическое мышление, т.е. объясняют структуру критического мышления и
помогают выделить отдельные характеристики критического мышления и
аналитического чтения.
В работе через призму последовательности творческих поступков при
изучении художественного текста с акцентом на реализацию функциональных
задач урока рассматриваются и практические дидактико-методические
следствия способности критического анализа текста в преподавании
литературы.
Ключевые слова и выражения: художественный текст, анализ
художественного текста, творчество, дидактико-методические аспекты.
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DAROVITOST - DAR ILI KAZNA
_______________________________________________________
Rezime: Autori u radu polaze od konstatacije da se problemu darovitosti
mora prići veoma ozbiljno i na vreme uočiti koja su to deca darovita. Ističu se
različite definicije darovitosti i na kraju prihvata jedna, koja je po mišljenju autora,
najcelovitija. Pored isticanja pojavnih oblika darovitosti, autori poseban akcenat
stavljaju na porodicu i školu kao dva najbitnija faktora u prepoznavanju i
identifikaciji darovitih.
Ključne reči: darovitost, porodica, škola, učenik.

_______________________________________________________
1.

UVOD

Talentovana, darovita, kreativna, genijalna – deca sa takvim
obeležjima oduvek su privlačila pažnju javnosti, pobuđujući
očaranost i strahopoštovanje, jednako kao zastrašenost i zavist.
Ranije se strahovalo da su darovita deca opsednuta jer premlada
znaju i razumeju previše stvari. Kao i retardirane dece, ljudi su se
plašili darovite dece kao čudaka, ekscentrika i nakaza. Njihovi
roditelji smatrani su preambicioznim fanaticima koji žive u
postignućima svoje dece, istovremeno ih lišavajući prava na
normalno detinjstvo.
Najčešća zabluda u našoj sredini je da roditelji “proizvode”
darovitu decu programirano radeći sa njima. Međutim, istina je da se
darovito dete rađa sa visokim potencijalom i podstiče svoje roditelje,
a ne roditelji njega. Roditeljima darovite dece je vrlo teško pratiti ih
u razvoju. Škole bi u tome trebale da im pomognu ali naše škole
često odbijaju da izmene nastavni plan radi takvih “ekstremnih”
slučajeva, zahtevajući da se oni prilagode postojećim školskim
programima. Kada se roditelji zbog toga pobune, na njih se gleda
kao na ljude koji su potpuno izgubili orijentaciju, odnosno kao na
ljude koji ne shvataju koliko su srećni što imaju dete sa velikim, a ne
malim sposobnostima3.
3

Vinner, E. (2005), Darovita djeca: mitovi i stvarnost, Zagreb: Ostvarenje.
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Prema mišljenju dr Svetozara Dunđerskog, konačno treba
odbaciti tezu o “spontanosti razvoja” darovitih učenika i, shodno
tome, o nekakvoj “samoaktivnosti”. Za darovitu decu se moraju
praviti posebni programi koji će im omogućiti da razviju svoje pune
potencijale. Međutim, ni najbolji takav program neće dati pune
efekte ukoliko se na vreme ne identifikuju talenti, odnosno njihovi
intelektualni i drugi potencijali. Tako da, ako želimo uspešno
vaspitno-obrazovno da delujemo na darovitu decu, a želimo (i
moramo), akcenat se mora staviti na njihovo identifikovanje, čija je
osnova – posmatranje – svakodnevno, temeljno, svesno. Samo takvo
posmatranje darovite dece (što nikako ne znači zapostavljanje bilo
koje druge dece!) delovaće stimulativno u njihovom formiranju4.
Darovita deca predstavljaju provokaciju za društvo koje treba
na adekvatan način da odgovori na njihove visoke intelektualne
potencijale i dodatne vaspitne potrebe. Zrelost darovite dece
predstavlja ispunjenje jednog, oduvek aktuelnog, sna čovečanstva, da
se u mladom ljudskom telu nalazi zreo um koji doprinosi da zajedno
delaju snage mladosti i iskustvo, veština i mudrost odraslih. Zbog
toga je vrlo važno da se već u ranom školskom uzrastu upoznaju
specifičnosti individualnog potencijala deteta i pravilno usmeri,
oblikuje i dozira njegov razvoj, kao i da se na vreme, kroz posebne
programe i adekvatnu nastavnu klimu, poradi na stimulaciji i
oslobađanju darovitosti.

2. ODREĐENJE I POJAVNI OBLICI DAROVITOSTI
Šta je darovitost? Koja su deca darovita? Da li će sva
darovita deca biti prepoznata u svojoj okolini? Da li dete zna da je
darovito? To su pitanja o kojima nema usaglašenih stavova ni u
školi, niti među roditeljima, a ni teorija na njih ne daje jednoznačne
odgovore. Uopšteno govoreći, darovitost je vrlo kompleksna,
višeslojna i multidimenzionalno uslovljena pojava – iz čega
proizilaze i različiti pristupi određenju ovog fenomena.
Obično se govori da je darovito ono dete koje ima visoko
razvijene sposobnosti – bilo opštu (inteligenciju), bilo neke
specifične (za matematiku, muziku, književnost, sport, itd.). Ponekad

4

Dunđerski, S. (2003), Odlučujuća uloga nastavnika u identifikaciji darovite dece,
Zbornik 9, Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.
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se darovitost karakteriše kao: samostalnost, znatiželja, originalan
način razmišljanja, visok stepen kreativnosti i sl.
Definicija darovitosti ima, moglo bi se reći, koliko i autora
koji su se bavili ovim područjem. U skladu sa boljim razumevanjem
ovog fenomena, njegove prirode i uslova nastanka, menjala se i
njegova definicija. Darovitost se razumevala kao opšta intelektualna
sposobnost, kao opšta kreativna sposobnost, kao produktivno –
kreativna sposobnost, kao skup specifičnih sposobnosti, kao
sposobnost upotrebe misaonih procesa, te kao područno – specifična
intelegencija i kreativnost.
Jedna od danas najprihvaćenijih definicija darovitosti
određuje se preko postignuća. U pitanju je Korenova definicija koja
glasi5:
“Darovitost je svojevrstan sklop osobina (sposobnost,
motivacija i kreativnost) koji omogućuje pojedincu da postiže
izrazito nadprosečan rezultat u nekom domenu ljudske delatnosti, a
taj produkt se može prepoznati kao novi originalan doprinos u toj
oblasti.”
Ova definicija nam skreće pažnju na činjenicu da nije
dovoljno samo posedovanje visokih sposobnosti da bismo govorili o
nečijoj darovitost, već je nužno posedovati i motivaciju za učenje
kao i slobodan i maštovit pristup u primeni tog stečenog znanja,
odnosno bitno je posedovati i kreativnost. Darovitost nije samo
rezultat jedne karakteristike, već kombinacija osobina, sposobnosti i
ličnosti.
Pojam darovitosti je dvostruke prirode6:
potencijalne (latentne) i
manifestne (pojavne)
Potencijalna darovitost obuhvata urođene znake darovitosti
koji se javljaju najčešće u ranom djetinjstvu – ona ne podrazumeva
zadržavanje i razvijanje tih znakova i u odraslom dobu. Manifestna
darovitost je produktivna darovitost koja znači da je osoba zadržala i
razvila svoje urođene natprosečne sposobnosti pod uticajem okoline,
osobina vlastite ličnosti, motivacije i ostalih faktora. Da bi
potencijalna darovitost prerasla u manifestnu potrebni su povoljni
okolinski faktori kojima će dete biti izloženo i koji će oblikovati
njihovu ličnost.
5
Čudina-Obradović, M. (1990), Nadarenost; razumevanje, prepoznavanje, razvijanje,
Zagreb: Školska knjiga.
6
Isto
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Jedna od često korišćenih definicija pojma „darovitosti”,
tačnije “darovita deca”, potiče iz 1972. godine, a predstavljena je u
Izveštaju MARLAND7:
“Darovita i talentovana su ona deca koju identifikuju
stručnjaci i koja su, na osnovu svojih posebnih veština, sposobna za
visoke uspehe (performanse). Ovoj deci je potrebno različito
vaspitanje i/ili usluge koje, u normalnim uslovima, obične škole ne
mogu da obezbede, kako bi oni mogli da se sami usavršavaju, i da
daju svoj doprinos samom društvu.
Deca sposobna za visoke performanse su ona koja mogu da
nauče mnogo i/ili dokazuju visok potencijal u jednoj školi u jednoj ili
više oblasti: visoke opšte intelektualne sposobnosti, specifične
akademske sposobnosti, kreativno ili produktivno mišljenje, liderske
sposobnosti, sposobnosti za vizuelne i interpretativne umetnosti,
psihomotoričke sposobnosti. Može se reći da, upotrebom ovih
kriterijuma za identifikaciju darovite i talentovane dece, može da se
obuhvati najmanje 3-5 % školske populacije.”
Nažalost, mnogi nastavnici darovitost i danas pogrešno
poistovećuju sa dobrim školskim uspehom, odnosno sa opštim
znanjem, bogatstvom rečnika, brzinom čitanja, svesnošću i
odgovornošću deteta, njegovim prilagođenim ponašanjem zahtevima
škole i šire društvene okoline i sl., međutim, darovitost je mnogo
više od toga - darovitost je sposobnost neiscrpnog kreativnog
stvaralaštva u koje dete emocionalno i intelektualno unosi sebe i svoj
dar8.
Uz različita shvatanja i definicije darovitosti vežu se i nazivi
koji ponekad označavaju sasvim jasnu različitost unutar ovoga
pojma. Tako možemo govoriti o9:
Darovitom detetu,
Čudu od deteta,
Idiotima-mudracima,
Genijima i
Talentima.
Darovito dete svojim ponašanjem pokazuje da ima uslova da
se razvije u stvaraoca. Znakovi su mnogobrojni, često se javljaju vrlo
rano, a uglavnom ukazuju na prisutnost visokih intelektualnih
7
Deakonu, T. (2003), Darovita deca – psihološke karakteristike specifične
komponente darovitosti, Zbornik 9, Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.
8
www.udruga-roditelja-darovite-djece.hr
9
www.udruga-roditelja-darovite-djece.hr
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sposobnosti (lako učenje, pamćenje, smisao za humor, uočavanje
uzroka i povezanost pojava) ili specifičnih sposobnosti: muzičkih,
likovnih, psihomotornih ili socijalnih. Obično kod ovakve dece, od
primećivanja znakova darovitosti pa do njhovog manifestovanja u
produktivno – kreativnom obliku, mora proći otprilike 10 – 15
godina intenzivnog vaspitnog i obrazovnog procesa ili treninga.
Čudo od deteta je poseban slučaj darovitog deteta. Pojava tog
slučaja tumači se pojavom neujednačenog razvoja različitih
sposobnosti deteta: ono se naročito ističe u razvijenosti i rezultatima
u jednom području, dok se ostali aspekti razvoja odvijaju normalnim
tempom. Takav psihički razvoj nema negativnih posledica, dok je
neujednačeni, preuranjeni ili ubrzani fizički razvoj obično znak
nekih bolesnih stanja. Svaki pojedini slučaj “vunderkinda” je rezultat
vrlo retke kombinacije zbivanja, tj. pozitivnog spoja izrazito
specijalizovanih naslednih dispozicija sa specifičnom, naročito
izraženom, osetljivošću okoline. Prema savremenom shvatanju
darovitosti “čudo od deteta” nije čudo, već samo ekstremni,
najizraženiji slučaj onoga što se događa u razvoju svakog darovitog
deteta: intenzivno i podesno vaspitanje vrlo razvijenih specifičnih
sposobnosti. (primeri: dečak naučio klasični grčki sa tri godine;
devetogodišnjak u potpunoj muzičkoj zrelosti; učenik predaje
informatiku profesorima i sl.)
Idioti-mudraci su takođe oblik neuravnoteženog i
neravnomernog, vrlo intenzivnog razvoja neke specifične
sposobnosti. Oni već kao deca pokazuju vrlo specijalizovane talente,
kao što je npr. neverovatno pamćenje brojeva, datuma, mogućnosti
fantastičnog računanja napamet ili pamćenje složenih muzičkih
sadržaja. Kod njih se pokazuje velika razvijenost jedne vrlo uske
sposobnosti, dok su im ostale sposobnosti najčešće retardirane.
Američki psiholog Gardner smatra da su idioti-mudraci, isto kao i
čudo od deteta, dokaz da postoje specijalizovana neurološka
područja u mozgu, koja su odgovorna za određenu vrstu sposobnosti
(primeri: retardirano dete je samo naučilo da sabira, oduzima, množi
i deli u šestoj godini života; šestogodišnjak može potpuno tačno da
odredi dan u nedelji daleke godine nakon što je naučio karakteristike
večnog kalendara; jedanaestogodišnjak pamti beskonačne serije
brojeva i sl.).
Genije je pojam koji unutar pojma darovitosti ima dva
značenja. Oba značenja povezana su sa shvatanjem vrlo visokog
stepena sposobnosti. Prvo značenje ovog pojma odnosi se na one
ljude kojima je testovima inteligencije izmeren koeficijent viši od
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160. Danas se pojam “genija” u ovom smislu napušta i upotrebljava
se termin “izvanredno darovit”, “izuzetno visoko darovit”. Drugo
značenje ovog pojma odnosi se na osobu koja tokom dužeg životnog
razdoblja stvara veliki broj dela koja imaju značajan i dugotrajan
uticaj na ljudsku misao i ljudsku situaciju. Ovo shvatanje pojma
“genije” naglašava prisutnost velike razvijenosti motivacijskokreativnog sklopa osobina.
Talenat je pojam koji unutar pojma darovitosti ima naročito
neodređenu upotrebu. Jedno značenje pojma “talenat” odnosilo se na
ono što danas nazivamo “manifestna darovitost”, za razliku od
potencijalne darovitosti, koja je označena samo sa pojmom
“darovitost”. U drugom značenju “talenat” se odnosi na nešto niži
stepen, a “darovitost” na viši stepen intelektualne darovitosti. Novije
shvatanje pojma “talenat” je u vezi sa višestrukom definicijom
darovitosti: dok visoke intelektualne sposobnosti predstavljaju
osnovu opšte darovitosti, dotle su sposobnosti koje osiguravaju
visoko postignuće u specifičnim područjima (umetničkom,
sportskom, socijalnom) – osnova specifične darovitosti ili talenta.
3. FAKTORI ILI ČINIOCI DAROVITOSTI
Razvoj darovitosti kod pojedinaca je složen proces u kome je
teško navesti sve uticaje ali se može reći da dominantnu, odnosno
najvažniju ulogu u njemu imaju porodica, škola i sam pojedinac10.
3.1. Uticaj porodice na razvoj darovitosti
Jasno je da u opštem razvoju, a posebno u razvoju darovite
dece, veliku važnost imaju roditelji. Često se pretpostavlja da
darovita deca imaju darovite roditelje (nije potvrđeno statističkim
analizama). Druga česta pretpostavka je da se darovita deca mogu
češće naći u porodicama višeg socioekonomskog statusa – dakle, kod
imućnijih i obrazovanijih roditelja. Istraživanja su pokazala da je za
razvoj darovitosti važnije aktivno angažovanje roditelja u vaspitanju
dece nego njihov stepen obrazovanja ili ekonomske moći.
Efikasno porodično okruženje mora da osigura zadovoljenje
četiri osnovne potrebe darovitog deteta:
Potrebu za ljubavlju i sigurnošću
10

Isto
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Potrebu za novim iskustvima
Ptrebu za postizanjem uspeha
Potrebu za osećanjem odgovornosti i nezavisnosti
Ukoliko neka od navedenih potreba izostane, stvaralačke
sposobnosti se neće moći iskoristiti. Dakle, u fazi razvoja stvaralačke
sposobnosti roditelji imaju veliku odgovornost da stvore takvu
okolinu za učenje i razvoj koja će u prvom redu potpomoći razvoj
motivacije. Zbog toga je nužno da roditelji pokazuju:
Emocionalnu toplinu i samopouzdanje
Pozitivne stavove prema učenju, obrazovanju, znanju
Visoka očekivanja od sebe i svoje dece
Interes za uspeh deteta
Primenjuju demokratske, ali jasne metode disciplinovanja
Od specifičnih obrazovnih postupaka najefikasniji su:
• Čitanje – često čitanje detetu, zajedničko čitanje i zajedničko
traženje informacija iz knjiga, časopisa, novina, upoznavanje
sa knjigama kao izvorima informacija, omogućavanje dostupa
knjigama;
• Razgovor – odgovaranje na pitanja, uključivanje dece u
konverzaciju odraslih za vreme obroka, aktivnosti i sl.,
aktivno širenje dečjeg rečnika;
• Zajedničke aktivnosti – odlazak u bioskop, pozorište, na
izložbe, u zološki vrt, muzeje – uz razgovor i komentare.
Takođe, efikasno angažovanje roditelja nije samo količina
zajednički provedenog vremena, nego i stil. Osnovni stil
podučavanja kod roditelja darovite dece treba da bude stavljanje
težišta na inicijativu i aktivnost deteta.
Važno je naglasiti i značaj roditelja u prepoznavanju
izuzetnosti deteta. Tu su bitna dva momenta:
o Sama sposobnost za razvoj darovitosti nije dovoljna – znakovi
se moraju prepoznati
o Da bi se sposobnost razvila u stvaralačku sposobnost, detetova
okolina mora svojim postupcima osigurati razvoj motivacije i
kreativnosti
3.2. Uticaj škole na razvoj darovitosti
Osim roditelja, u toku razvoja darovitosti značajnu ulogu
imaju i vaspitači, učitelji, nastavnici kao i opšte karakteristike
vaspitno-obrazovne ustanove. Škola može da odigra ključnu ulogu u
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pružanju potrebnih obrazovnih sadržaja i vaspitnih modela koji treba
da pomognu ili omoguće kasniju kreativnu nadgradnju. Neizvesnost
promena koje se dešavaju na mlađim uzrastima, naročito u periodu
osnovnog školovanja, obavezuje školu da svojim diferenciranim
pristupom učenicima ne postane prepreka na putu razvoja bilo kog
deteta. Škola kao društvena institucija treba, između ostalog, da se
bavi podsticanjem razvoja sposobnosti, motiva za postignućem i
povoljnog mišljenja o sebi kod svih učenika, a da pri tom uvaži,
koliko je to moguće, njihove kapacitete i interesovanja.
Elementi nastavne atmosfere koji nepovoljno utiču na
darovitost:
o nezanimljivost nastave
o preterano naglašavanje ocena i spoljašnjih kriterijuma
uspeha
o nepoverenje nastavnika u sposobnosti učenika
o netolerancija za odstupanja od uobičajenog i prihvaćenog
mišljenja ili načina mišljenja
Elementi nastavne atmosfere koji povoljno utiču na
darovitost:
• omogućiti učenicima slobodu i ohrabrivati ih u
samostalnom mišljenju i postupcima
• omogućiti zadovoljavanje radoznalosti i njeno dalje
razvijanje
• omogućiti svladavanje osnovnih znanja i veština
• omogućiti i osigurati ponavljanje radi potpunog usvajanja
osnovnih znanja i veština
• podsticati i nagrađivati divergentno mišljenje i maštu
Nastavnik ne mora biti kreativan stvaralac, samo je potrebno
da osigura slobodan razvoj interesa, da ne zakoči emotivni kreativni
sklop i da individualizovanim pristupom u razredu podstiče razvoj
interesa i sticanje baze znanja koji su usklađeni sa vrstom i
razvijenošću sposobnosti učenika.
I nastavnik, kao i roditelji, ima ulogu u opažanju signala
darovitosti i započinjanju procesa njenog svesnog razvijanja. On
treba detetu:
omogućiti pristup izvorima specifičnog znanja
omogućiti pristup instrumentima – kompjuter, teleskop
i sl.
razvijati ljubav i trajni interes za određene aktivnosti i
područja
uspostaviti saradnju sa roditeljima darovitog deteta
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omogućiti detetu kontakte sa stručnjacima iz područja
interesa
Težina nastavnikovog zadatka u velikoj meri će zavisiti od
spremnosti roditelja za saradnju. U principu nije bitno ko će preuzeti
pojedinu ulogu u razvoju pojedinca, nego je važno da sve uloge budu
ispunjene i to svaka od njih u najpogodnijem razvojnom razdoblju.
3.3. Uloga samog pojedinca u razvoju darovitosti
Obično se najveća uloga u razvoju darovitog pojedinca
pripisuje okolini. Uloga samog deteta se nedovoljno razume pa se
zbog toga i neopravdano zanemaruje. Činjenica je da kod neke dece
postoji otpornost na negativne uticaje – veća ili manja osetljivost na
uticaje okoline, pa se darovitost najčešće razvija u skladnom odnosu
sa povoljnom okolinom, ali se ponekad razvije i iz bunta prema toj
okolini (npr. najpovoljniji za razvoj je demokratski odnos roditelja,
ali su maksimalni razvoj postigle kćerke autoritarnih majki; potrebni
su sigurni i slobodni odnosi u porodici, ali su često najkreativniji
sinovi sa izrazitom edipovskom zavisnošću od majke). Svakako,
potreba da se uzme u obzir i uloga pojedinca u sopstvenom razvoju
ne umanjuje važnost naglašavanja uloge okoline.

4. KAKO PREPOZNATI DAROVITOST
Uočavanje znakova sposobnosti je najznačajnija početna
stepenica u brizi za razvoj darovitih. Tu možemo razlikovati
nekoliko oblika ili stupnjeva angažovanosti okoline, koji imaju
različite uticaje na razvoj darovitosti.
Opažanje znakova darovitosti započinju roditelji već u prvoj
godini života. Oni kod svog deteta mogu zapaziti da naročito
živahno reaguje na neke karakteristike okoline (zvuk, boju, oblik,
socijalne situacije). Čak i kada roditelji ne interpretiraju te znakove
kao signale za početak sistematskog razvijanja pretpostavljenih
sposobnosti, ova zapažanja će ipak delovati na njihov odnos prema
detetu – njihova očekivanja razvojnih rezultata biće viša, što će na
razvoj delovati podsticajno.
Prepoznavanje znakova darovitosti jeste prevođenje
znakova mogućih visokih sposobnosti u signale za akciju. Roditelji
visoko postavljaju očekivanja od detetovih razvojnih mogućnosti i
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ujedno biraju i stvaraju situacije koje će najpovoljnije delovati na
razvoj primećene sposobnosti. “Bavljenje” detetom, sistematski i
planirano obogaćivanje dečjeg iskustva, kao i organizovanje sve
složenijih obrazovnih situacija u skladu sa rastućim mogućnostima
deteta, najčešći je oblik reagovanja okoline na prepoznavanje
znakova darovitosti.
Identifikacija je stručno utvrđivanje da li su zapaženi i
prepoznati signali zaista znakovi razvijenije sposobnosti i da li će
dete zaista profitirati od sistematskog i intenzivnog programa razvoja
ili bi takav program bio neprimeren dečjim sposobnostima,
neusklađen sa motivacijom, nametnut i možda zbog toga štetan. U
identifikaciji se odlučuje o daljoj sudbini razvoja darovitosti.
Neadekvatni merni instrumenti, neprimeren način ili vreme
identifikacije, neprepoznatljivost pojedinih kategorija dece, samo su
neki od faktora koji doprionose da neka deca, koja bi imala velike
mogućnosti razvoja, ostanu neprimećena.
Označavanje ili etiketiranje obično je prateća posledica
identifikacije jer identifikacijom utvrđena karakteristika (“darovit” ili
“nedarovit”) svrstava pojedinca u jednu kategoriju stereotipnih
karakteristika. Opšti stereotip kategorije postaje osnova za stav
okoline prema pojedincu, što ima posledice po njegov razvoj, a i za
razvoj onih koji su tim stereotipom takođe dotaknuti.
Neki od ranih znakova darovitosti...
Jezična vrsnost, upotreba celih rečenica u ranom dobu
Rana upotreba velikog broja reči, pravilno upotrebljenih;
rani razvoj čitanja
Pomno praćanje i promatranje informacija o posmatranom
predmetu
Sposobnost da prati i koncentriše se duže nego što je to
uobičajeno za veći broj dece
Iskazivanje vrsnosti ili ranog zanimanja za razne vrste
umetnosti
Zanimanje za knjige, a kasnije rečnike, enciklopedije, atlase
Rano otkrivanje uzročno-posledičnih odnosa
Radoznalost i smisao za humor
Ovo su samo neki od znakova darovitosti kod dece –
postojanje istih, kao i izostanak nekog od njh ne moraju značiti
prisustvo, odnosno odsustvo darovitosti. U identifikaciji sudeluje niz
ljudi – od onih koji je prvi primete kroz detetovo ponašanje do onih
koji sa stručne strane (testovima i opažanjem) dolaze do procene da
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li se radi o darovitom detetu ili ne. Ukoliko se darovito dete ne
identifikuje, ne možemo biti sigurni da će tokom života biti u prilici
da razvije svoju darovitost i da će ona preći iz potencijalne u
manifestnu11.
5. OBRAZOVNE POTREBE DAROVITIH UČENIKA
Najčešća zabluda u našoj sredini je da roditelji „proizvode“
darovitu decu programirano radeći sa njima. Međutim, istina je da se
darovito dete rađa sa visokim potencijalom i podstiče svoje roditelje,
a ne roditelji njega. Deca koja nisu darovita, ako to pokušavaju da
budu , vraćaju se na svoj nivo čim popusti kontrola nad njma.
Roditeljima darovite dece je vrlo teško pratiti ih u razvoju.
Potencijalno darovite dece ima od 15 do 20 posto, ali se izgube u
neadekvatnim uslovima. Međutim, visoko nadarene dece ima između
3 i 5 posto od ukupne populacije. Ta deca se ne uklapaju u
uobičajena očekivanja, ni po ponašanju, a često ni po školskom
uspehu. Istraživanja pokazuju da ona imaju i probleme socijalnog
prilagođavanja. Telesno i emocionalno su deca, a umno odrasle
osobe. To je veliki problem jer je njima potreban poseban obrazovni
program i individualizovani pristup, a mi ništa od toga nemamo.
Mnoga darovita deca podbacuju u školskom uspehu upravo zbog
toga što školski program nije prilagođen njihovim mogućnostima.
Naša škola se ni po čemu ne prilagođava deci sa posebnim i
individualnim potrebama, a učitelji se dodatno ne trude da rade sa
takvom decom po naprednijem programu. U našem školstvu ne nudi
im se ništa više od takmičenja iz pojedinih predmeta. Nema
programa vaspitanja i obrazovanja kojim bi se od predškolstva,
preko osnovne i srednje škole do fakulteta vodila briga o darovitoj
deci. Jednostavno rečeno, problem je što su daroviti toliko različiti
od ostalih.
Daroviti učenici imaju, pre svega, potrebu za izazovom
zbog čega im treba omogućiti da rade nezavisno, samostalno ili u
parovima i grupi. Potreban im je program koji će izazvati i podstaći
njihove sposobnosti i interesovanja, ali i kvalifikovani i kompetentni
nastavnici koji će ih podržavati, podsticati i usmeravati. Darovite
učenike treba stavljati u situaciju da istražuju, pronalaze, otkrivaju,
pokušavaju, da budu aktivni i da do rešenja dolaze putem koji
11
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postepeno vodi do cilja. Osim toga, zadatak nastavnika je da znanja i
veštine, koje su inače predviđene programima, pretvore u obrasce,
probleme i vežbe tako da odgovaraju potrebama i mogućnostima
učenika. Ovaj složen, ali izuzetno značajan zadatak, mora poći od
toga da se učenici oslobode strepnji, da im se sadržaji pojedinih
predmeta što više približe, da ih podstaknu na razmišljanje,
diskusiju, na šire i dublje sagledavanje, kako bi im postali bliski,
nešto što je uobičajeno i što se podrazumeva u redovnom nastavnom
i školskom radu.
Vigotski posebno ukazuje da je u nastavi daleko važnije
naučiti učenike da misle, rasuđuju, nego im saopštavati ova ili ona
znanja. Darovitim učenicima treba omogućiti da upoznaju i da nauče
istraživačke metode, postupke i tehnike za nalaženje i beleženje,
istraživanje i proveravanje različitih podataka, situacija, informacija i
zadataka. Treba zahtevati da kompletiraju svoje zadatke i da ih do
kraja realizuju.
Daroviti imaju potrebu i da budu podsticani i ohrabrivani
kako bi proširili svoja interesovanja. Praćenje samo jednog
interesovanja može naneti štetu drugim interesovanjima, kao što i
brojna interesovanja mogu dovesti do prezasićenosti i zamora, pa i
iscrpljivanja individualne energije.
Potrebe darovitih nameću zahtev da programi za njih budu
diferencirani, individualizovani i modifikovani uvek kada se za tim
ukaže potreba i neophodnost. Pri sastavljanju ovih programa treba
imati u vidu osnovne karakteristike učenja darovite dece, tj. da ona
uče brzo i lako i da se tempo njihovog rada i učenja razlikuje od
tempa ostalih učenika. Neophodno je da im se obezbedi
individualno, individualizovano, samostalno i produbljeno učenje,
oblici rada i primena nastavnih strategija koje će omogućiti
prilagođavanje različitih sadržaja, postupaka, metoda, tehnika i
stilova učenja njihovim potrebama i mogućnostima, motivaciji,
interesovanju i stilovima. Imajući u vidu specifičnost, prirodu i
potrebe darovitih, nastavni rad treba da im omogući da razvijaju:
pozitivno samopoimanje, ljubav za učenje, želju da postignu najbolje
rezultate, poštovanje i razumevanje rada i postignuća drugih,
osećanje i odgovornost prema sebi, drugima, društvu i zajednici u
kojoj žive12.

12
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MODULARNA TEORIJA I DAROVITOST
_______________________________________________________
Rezime: U tekstu se čini pokušaj poniranja u razvojni pristup shvatanju
darovitosti. Teoretski model izvanredne ekspertize koristi se da se uokvire shvatanja o
razvoju konceptualnog znanja darovitih i uzajamnog delovanja ovoga konceptualnog
znanja na domene-specifične oblasti i umeća u njima.
Model darovitosti koji specifikuje univerzalne, opšte, karakteristike razvoja
i jedinstvene specifične sposobnosti koje su povezane sa specifičnim performansama u
nekom domenu mogu da pomognu razumevnju razvojnog puta raznih oblika
darovitosti. U ovom tekstu diskutovaće se model koji se oslanja na dve teoretske
tradicije koje su u osnovi "projekta za razvoj" mišljenja darovith. Zadržaćemo se,
dakle, na Modularnoj teoriji i darovitosti po kojoj razvoj u zoni ekspertize može da
prevazidje intelektualne kapacitete drugih, dakle, ovaj napredni razvoj uključuje
sposobnosti koje mogu brzo da se razviju i nisu pod uticajem, ne zahtevaju
konceptualno razumevanje.
Integrisani model darovitosti , koji povezuje razvojne i modularne teorije
ima u osnovi tezu da su spefične sposobnosti ortogonalne za centralno konceptualno
shvatanje (Porath, 1997). Ipak, danas se sve više smatra da je potrebno kompleksnije
shvatanje. Poseban akcenat stavlja se na shvatanje da je konceptualno shvatanje
darovitih kompleksnije i fleksibilnije od prosečnih, tako da oni mogu da integrišu
svoje specifično znanje i centralno konceptulano shvatanje u domenima njihovih
talenata, te da iz ovoga proizilazi njihovo bogato putovanje uz "stepenice uma".
Smatra se da daroviti slede iste razvojne faze kao i druga deca, ali priroda njihove
staze može biti kvalitativno drugačija. Čini se da oni "usisavaju" centralne
konceptualne strukture koje su povezane sa pojedinim stadijumom ili podstadijumom,i
koje im dopuštaju da budu fleksibilni sa tim strukturama i koriste napredno domenski
specifično znanje i umeća na integrisan, koherentan razradjen način, koji sadrži
ekspertsku performansu.
U tekstu se kritički razmatra Kejsov model konceptualnih sposobnosti u
razvoju sposobnosti, odnosno pristup "konceptualnog premošćavanja", kojim se
nastoji stvoriti "konceptualni most" sa jednog razvojnog nivoa na drugi i analiziraju
studije koje podržavaju efikasnost ovog didaktičkog pristupa; koliki su njegovi krajnji
efekti postignuća koja su stabilna i generalizuju druge zadatke u okviru domena.
Ključne reči: Modularna teorija, darovitost.

_______________________________________________________
Neo-Pijažeevska škola u proučavanju darovitosti ističe da
se perspektive na ovom putu nalaze u traganju za boljim spoznajama
konceptualog razumevanja, jer smatraju da je ono, uglavnom,
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naprednije kod darovitih nego kod dece sa prosečnim umećima i
bliže je povezano sa starošću deteta nego što su domensko-specifična
umeća. Porat (1992) i dr. smatraju da daroviti pokazuju "optimalni
nivo" konceptualnog shvatanja koje je u vezi sa neurološkom
zrelošću. Smatra se da je razumevanje kako je znanje konstruisano i
integrisano kroz domene bitno za razumevanje mišljenja darovitih.
Pojam centralnog konceptualnog opisivača razmišljanja
darovite dece smatraju mnogi, ,takodje, značajnim argumentom koji
je formulisan pre nekoliko decenija. Prema njemu napredak
stadijuma nije ono što je karakterisitčno za darovitost, nego pre ono
što je uradjeno na raspoloživom nivou (Lovell i Scields, 1967,
Webb, 1974, Fischer i Pipp, 1984, Porath, 1992). Prema ovome,
individualne razlike su objašnjene brzinom učenja i razradjenošću
koja proističe odatle i kompleksnošću u okviru jednog nivoa. Mnogi
se slažu da darovita deca imaju sposobnosti koje su razvojno
napredne, odnosno koje nisu dobro objašnjene centralnim
konceptualnim strukturama. Ovim sposobnostima i njihovim
specifičnim oblicima bave se teoretičari koji na um gledaju iz
modularnog ugla.
Modularni teoretičari tvrde da razvoj u zoni ekspertize
može mnogo da prevazidje intelektualne kapacitete drugih. Iz ovoga
proizilazi da ovaj napredni razvoj uključuje sposobnosti koje mogu
vrlo brzo da se razviju i nisu pod uticajem, ili ne zahtevaju,
konceprualno razumevanje. Kao primer mogu se uzeti daroviti mladi
pripovedači koji dobro strukturišu zaplet-sposobnost koja je
povezana sa godinama i koja se opisuje kao centralna narativna
struktura. Mnogi daroviti strukturišu narativni zaplet kao i njihovi
vršnjaci, ali, s druge strane, neke jezičke sposobnosti kao što su
rečnik, gramatika, sintaksa i kreativno izražavanje su znatno
razvojno naprednije (Porath, 1992, 1996).
Integrisani model darovitosti tako naglašava da je prvobitna
karakterizacija darovitosti u modelu koji je povezivao razvojne i
modularne teorije podržavala tezu da su domenski- specifične
sposobnosti ortogonalne za centralno konceptualno shvatanje
(Porath, op. cit.). Ipak, kako se istraživanja nastavljaju, smatra se sve
više očiglednim da shvatanje i njegovi plodovi kod darovite dece
sugerišu da bi kompleksnija karakterizacija bila prikladnija. Njihova
primena na konceptualno shvatanje je znatno kompleksnija i
fleksibilnija nego kod prosečnih. Smatra se da oni mogu da integrišu
svoje specifično znanje i cenralno konceptualno shvatanje u
domenima svojih talenata tako da iz njih proističe bogato putovanje
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uz "stepenice uma". Tako da daroviti slede iste razvojne staze kao i
druga deca, ali priroda njihove staze može biti kvalitativno različita.
Robinson i dr. smatraju da daroviti "usisavaju" centralne
konceptualne strukture koje su povezane sa pojedinim stadijumom ili
podstadijumom, te da im ove strukture omogućuju fleksibilno
ponašanje u ovim strukturama, kao i to da mogu da koriste značajno
domenski-specifično znanje i umeća na integrisan, koherentno
razradjen način, koji sadrži ekspertsku performansu.
U literaturi se sreće dosta primera u kojima se koristi
integrisani model darovistosti da se shvati razvoj u domenima
naracije (uključujući i strukturu priče i razumevanje) i prostornoumetničke reprezentacije. Primeri se, uglavnom, odnose na rane i
srednje godine detinjstva (Porath, op. cit.).
Nakon ovoga za didaktiku je značajno da istraživači
smatraju da su konceptualna razumevanja početna tačka koja je
potrebna da bi se bilo šta radilo u pedagoškom smislu, tj. da bi se
razvoj pomagao (Donaldson, 1989; Case, 1991). Smatra se da je
uputno osloniti se na inkorporisanje umeća i konceptualnog razvoja.
Oba se smatraju značajnima za pomoć darovitima da učvrste i
usavrše svoju ekspertizu. Ukoliko ne bi bilo prilika da se integrišu,
uvrste i uzme u obzir konceptualno značenje koje je potpora raznim
disciplinama, darovita deca ne bi stekla vrste ekspertiza koje su
potrebne da se optimizuje i u potpunosti realizuje njihov potencijal.
Samo fokus na umećima može da vodi do kumulativnih deficita i
dostignuća zato što deca ne dobijaju priliku da shvate i cene
koncepte koji ih podupiru (Griffin, 1994). Ovakve prilike su posebno
značajne za mladje. U literaturi se sreću zapažanja o "krizi
sredovečnih" talentovanih muzičara, adolescenata koji naviknuti na
brzo savladavanje muzičkih umeća ozbiljno oklevaju kada su u
pitanju više teoretski zahtevi. Balans analitičkih, kreativnih i
praktičnih sposobnosti je od velikog značaja, te je potrebno da ih
nastavnici planiraju kao izazov iskustava kojima se pomaže
učenicima da budu ispred svojih sposobnosti (Subotnik i Jarvin,
2005). Oni koji stoje na stanovištu konceptualne izgradnje
darovitosti smatraju da je shvatanje razvojnog toka različitih
manifestacija umetničkih ili drugih sposobnosti i izrada adekvatnog
nastavnog plana i programa suštinski značajno. Veruje se da se za
darovite ne može smatrati da poseduju adekvatnu konceptualnu
centralnu strukturu; neophodno je obrazovanje koje se zasniva na
konceptima i koje ih priprema za sofisticirane zahteve neke
discipline (Blum, 1985; Feldman, 1986).
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Kako su prethodno Grifin i drugi već istakli shvatanje o
spajanju konceptualne sposobnosti i razvoja sposobnosti Kejs je
razvio (1992) pristup "konceptualnog premošćavanja" obrazovanju.
On je smatrao da se obrazovanjem može stvoriti "konceptualni most"
sa jednog razvojnog nivoa na drugi. Mislio je da se ovo može činiti
tako što bi se dobro ocenio trenutni nivo konceptualnog shvatanja
dece u jednom domenu; zatim na osnovu poznavanja sledećeg
koraka u sekvenci razvoja; mislio je da se može izgraditi
konceptualni most od trenutnog do kasnijeg nivoa. U literaturi se
navode studije koje podržavanju efikasnost ovog obrazovnog
pristupa, što i nije nešto što nije samo po sebi jasno i možda je
preterano, ali utisak je da je i svakom dobrom učitelju poznato.
Učitelj svakim pitanjem testira nivo konceptualnog shvatanja
učenika u određenom domenu, a sledeće korake, svakako, poznaje
(misli se na sadržajni nivo složenosti, kao i na moguće saznajne
reakcije darovitih). Smatra se da su krajnji rezultati postignuća koja
su stabilna i generalizuju druge zadatke u okviru domena (Grifin i dr.
1994).
Konceptualna struktura i stepenišni model smatraju se
temeljima istraživanja konceptualne prirode razmišljanja darovite
dece. Obrazovanje ne samo darovitih sve je više okrenuto razvoju i
značajno mesto dato je teorijskim osnovama Pijažeeve i Vigotskove
škole. Zone narednog razvoja u prethodnom su jasno izražene. A, uz
ovo, naglašen je značaj sadržaja koji se usvaja, odnosno i znanja koje
daroviti poseduju. Naime, da bi razvili kompetenciju, daroviti, kao i
drugi moraju da imaju duboku bazu činjeničnom znanju, da shvate
da je znanje u kontekstu konceptualnog okvira i da organizuju znanje
na taj način da može da bude obnovljeno i primenjeno (Donovan,
1999) kako bi dali efekta međuigri koja se dogadja između znanja
koje se zasniva na umeću i konceptualnog znanja, kako to smatra
Kejs (1996).
Razume se, uz prethodno je značajna i činjenica da se danas
u obrazovanju, ne samo darovitih, podrazumeva važna uloga
konteksta u kome se učenje odvija i kako se okolina slaže sa
sposobnostima i specifičnostima kognitivnih pristupa pojedinaca. I
za darovite ovo važi. Samo što su didaktičke instrukcije kojima se
provocira mišljenje, samousmeravanje i metakognitni aparat
pojedinaca za određene pojedince ipak u različitim situacijama
različite (Gojkov, 1996). Nastavnici koji imaju pedagošku crtu za rad
sa darovitima prepoznaju se po radoznalosti da shvate razne načine
na koje deca opažaju, tumače i predstavljaju svet. Prepoznaju se i po
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tome kako lako ulaze u različite načine izražavanja darovitosti u
različitim oblastima, kao i po shvatanju strukture, kompleksnosti i
estetike vaspitnog okruženja, čime u suštini olakšavanju izražavanja
razvoja i izražavanja darovitosti.
Integrisani model darovitosti je, kako se u literaturi navodi,
još neistražen, posebno ne kod adolescenata. Model stepeništa koji je
predložio Kejs. Pretpostavlja se da kompleksnost konceptualnih
struktura koje pokazuju darovita deca vodi do bržeg sticanja
adolescentskih struktura. Stepen integracija umeća i konceptualnog
shvatanja koje je dostignuto u detinjstvu može da obezbedi solidnu
osnovu za brz progres kroz apstraktni razvoj adolescencije, s
obzirom na to da je obrazovanje još uvek osetljivo na razvojne
potrebe.
Pokušajmo sada da ovo malo približimo, tj. direktnije
posmatramo iz ugla izuzetnih intelektualnih performansi, tj.
darovitih pojedinaca. Neki autori ističu svoja uverenja da deca koja
pokazuju izuzetne intelektualne performanse u jednom ili više
domena narušavaju neo-Pijažeevsku teoriju po kojoj su promene u
njihovom konceptualnom razmišljanju vezane za njihov uzrast
(Case, 1992). Jedno od značajnih pitanja koje se tiče visokih
sposobnosti dece, i koje se danas još uvek u ovoj teoriji postavlja,
jeste da li se oni kreću kroz razvojne stadijume brže nego deca sa
prosečnim sposobnostima i razmišljaju slično starijoj deci i
primenjuju razmišljanje koje je karakteristično svakom razvojnom
stadijumu. Ovo pitanje potiče od spornog pitanja same dafinicije
darovitih, a odnosi se na pitanje da li je razmišljanje dece sa visokim
sposobnostima kvantitativno ili kvalitativno različito od razmišljanja
dece prosečnih sposobnosti i da li je povezano sa drugim spornim
pitanjem u ovoj teoriji koje se odnosi na: da li se intelektualne
sposobnosti razvijaju na opšti (sistemsko-širok) ili domenskospecifičan način (Case, 1992; Porat, 1992). Ovo se pitanje istraživalo
iz više teorijskih perspektiva, od kojih ćemo se na neke osvrnuti
dalje u ovom radu.
Istraživanja iz Pijažeevske teorijske perspektive su
upoređivala performanse dece sa visokim, prosečnim i retardiranim
sposobnostima po merama koje su procenjivale logičko-matematičke
operacije kako bi se odredilo da li se deca sa visokim sposobnostima
kreću kroz razvojne stadijume brže od dece sa prosečnim i razvojno
retardiranim sposobnostima. Značajno je primetiti da su rezultati
ovih studija bili oprečni (Carter, 1982; Porath, 1982). Iako su
rezultati brojnih studija izveštavali o naprednijim performansama

121

darovitih (Jakobson i Robinson, 1987.; Carter, 1985. i dr.), ipak oni
nisu rešili sporno pitanje: da li se deca sa visokim sposobnostima
kreću kroz stadijume razvoja koje predviđa Pijaže brže od onih sa
prosečnim sposobnostima ili ispodprosečnim. No, ipak je predloženo
nekoliko objašnjenja za te rezultate. Ova su objašnjenja fokusirana
na selekciju korišćenog kriterijuma, na starost izabranih grupa, red
po kome su mere predstavljane i instrukcije u okviru nekog
posebnog dokumenta (Carter, 1985, Porath, 1992). Ovo je pitanje,
mogli bismo zaključiti, i dalje otvoreno za nove empirijske provere.
Istraživanja iz neo-nativističke, neurološki zasnovane,
modulski specifične teorijske perspektive su sakupila biografske,
autobiografske i podatke iz analize slučajeva genija da podrže teoriju
da geniji pokazuju perfomanse koje dolikuju ekspertizama i
performansama starijih (Gardner, 1982 i 1983 i Feldman, 1986).
Ovim su nalazima neo-nativisti podržali su svoja uverenja da je
intelektualni razvoj domenski specifičan. Posmatrano sa strane,
moglo bi se reći da ovi nalazi ne daju ubedljivu podršku za neonativističku tvrdnju da geniji pokazuju performanse koje dolikuju
odraslima. Osnovni argumenti, koji se stavljaju na ovu stranu, imaju
u osnovi metodološku notu (subjektivnost podataka, nepreciznost
anegdotskih beležaka, nesigurna detaljna procena o razmišljanjima
ove dece (Howe, 1990). Mogli bismo, dakle, iza ovoga reći da ni
nalazi ovih studija, kao ni nalazi studija zasnovanih na Pijažeevoj
teoriji, nisu uspeli da reše problem koji stoji u osnovi pitanja: da li se
deca sa visokim sposobnostima kreću po razvojnim stadijumima brže
od dece sa prosečnim sposobnostima.
Istraživanja neo-Pijažeevske teorijske perspektive su
upoređivala performanse dece visokih sposobnosti sa performansama
dece prosečnih sposobnosti merenjima kojima su procenjivali
kognitivni procesi kako bi se utvrdilo da li se deca sa visokim
sposobnostima kreću predviđenim stadijumima brže od drugih
(Porath, 1992). Nalazi ovih istraživanja pominju se u literaturi kao
sadržajniji od Pijažeevskih ispitivanja. Oni su, takođe, empirijski
podržali neo-nativističku tvrdnju da geniji pokazuju performanse
koje dolikuju odraslima.
Fišer i Pip (1984) konstatuju da je nivo konceptualnog
razumevanja povezan sa hronološkim uzrastom i kod dece sa
visokim sposobnostima, kao i kod prosečnih. U situacijama testiranja
kada su deca prethodno dobila instrukcije, prilike da vežbaju i
povratne informacije, performanse dece sa visokim sposobnostima i
onih sa prosečnim sposobnostima istih godina bile su na približno

122

optimalnom nivou njihovih godina. Ipak, deca sa visokim
sposobnostima zadržavala su bolje performanse u situacijama kada
nije bilo prethodnih objašnjenja, prilika za vežbanje, i povratnih
informacija ispitivača (Fišer i Pip, 1984). Fišer i Pip su sugerisali da
deca sa visokim sposobnostima mogu da održe više performanse u
takvim situacijama zato što mogu da izgrade "kompleksnija.
fleksibilnija i uopštenija umeća na svakom optimalnom nivou",
imaju ovu sposobnost koja se pripisuje njihovom učenju.
Globersonova je našla u svojim istraživanjima da deca sa
visokim sposobnostima i deca sa prosečnim sposobnostima pokazuju
slične performanse na testovima koji su merili samo mentalnu moć
(mentalna moć vezana samo za starost ili kapacitet obrade). Takođe
je utvrdila da su deca sa visokim sposobnostima bila sa jačim
performansama na testovima u kojima je mentalna moć bila
pomešana sa faktorima učenja, kognitivnim stilom i prethodnim
znanjem. Ona tvrdi da je nivo mentalne moći (sposobnosti) u vezi sa
hronološkim uzrastom i da je sposobnost učenja nezavisna od
mentalne moći (sposobnosti - Globerson, 1983).
Prethodno već pominjana Porath našla je da deca sa
visokim sposobnostima pokazuju performanse u skladu sa svojim
godinama po merilima koja pokazuju konceptualni nivo(nivo
razumevanja) i kapacitet radne memorije (broj elemenata na koji
mogu da obrate pažnju dok obradjuju informacije) i napredne
performanse po merilima koja procenjuju domensko-specifična
umeća (umeća koja su u vezi sa posebnim domenima misli, kao što
su matematička, jezička, likovna umeća i sl.). Značajno je ovde
pomenuti nalaze do kojih je Poratova došla analizom radova troje,
po njenoj oceni, genijalne dece, tj. pomenuti da je njena
preliminarna analiza radova ovih ispitanika uputila da zaključi da je
razmišljanje ove dece u skladu sa uzorkom. Ona sugeriše da učenje
domensko- specifičnih umeća nije ograničeno kapacitetom radne
memorije i da su deca sa visokim sposobnostima pokazala
superiornost u sposobnostima da uče više u odnosu na uzrast.
Tako su mnogi, nakon ovakvih i sličnih nalaza, imali utisak
da neo-Pijažeevske teorije rešavaju pitanje: da li se deca sa visokim
sposobnostima kreću kroz razvojne stadijume brže od dece sa
prosečnim sposobnostima. Po oceni mnogih pobornika ove škole,
kad su učenje i razvoj bili izvrsni, napredna performansa dece sa
visokim sposobnositma i genija mogu da se objasne bržim učenjem
domensko-specifičnih umeća pre nego bržim razvojem
konceptualnih misli (Globerson, 1983; Fischer i Canfild, 1986;
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Porath, 1992). Ipak, neo-Pijažeevska perspektiva nije zadovoljavala
mnoge u objašnjavanju spornog pitanja razvojnog napretka dece sa
visokim sposobnostima, što je podrazumevalo korak dalje. Mnogi su
već primetili da nedostaju istraživanja koja se zasnivaju na ovoj
teoriji o deci sa visokim sposobnostima i potreba za studijama koje
istražuju i razvojni (vezano za uzrast) i domensko-specifične aspekte
razmišljanja dece sa visokim sposobnostima (Porath, 1992). Takođe
bi se mogla istaći potreba za testiranjem horizontalne strukture
hipoteze (hipoteze da deca pokazuju performanse u skadu sa
godinama u njihovim konceptualnim mislima kroz razne domene) iz
Kejsijeve neo-Pijažeevske perspektive kod dece koja pokazuju
izvanredne intelektualne performanse u jednom ili više domena. Ova
je teorija bila izražena na preliminaran način, sa genijima, u
pominjanoj studiji Poratove.
Kao teoretski okvir prethodno pominjanim nalazima
poslužila je pominjana Kejseva (1992) neo-Pijažeevska teoretska
perspektiva, koja se osvrće i razvojnim i domensko-specifičnim
aspektima razmišljanja dece. Kognitivne strukture na kojima se
zasniva ova teorija i merenja koja se koriste da ocene dečije misli
dopuštaju zastupnicima ove teorijske orijentacije da ocene dečije
misli u različitim domenima.
Kejs (1992) smatra da je razvoj konceptualnog razmišljanja
dece odredjen razvojem centralnih konceptualnih struktura.
Centralne reprezentacione strukture su reprezentacione strukture
srednjeg nivoa koje kombinuju i domenski-uopštene i domenskispecifične aspekte misli (Case, 1992, Case i Sandieson, 1992). Te su
strukture, po mišljenju pobornika ove škole, sastavljene od mreže
pojmova i pojmovnih veza koje su stvorene koordinacijom i
integracijom ranije utvrđenih kognitivnih struktura. One se razvijaju
u posebnim domenima kao odgovor na iskustva koja deca imaju u
okviru domena i koja su u odredjenim trenucima svoga razvoja
ograničena opširnim sistemskim promenama kapaciteta radne
memorije dece, koja je u skladu sa uzrasnim nivom dece. Ove
strukture daju konceptualni nivo za shvatanje raznih problema na
svakom razvojnom nivou i čine konceptualnu srž na osnovu koje se,
dalje, razvijaju shvatanja u okviru jednog modela (Case i Sandieson,
1992).
Sve ovo moglo bi oštrijem kritičaru izgledati kao ništa novo
i kao nedovoljno obrazloženje, suviše pojednostavljeno gledanje na
ozbiljne procese mišljenja darovitih. Moglo bi se, čak, smatrati da
ovi zaključci nisu daleko od pretpostavki onih koji se ne udubljuju
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posebno u domen darovitosti, pa, čak, i u domen razvoja
intelektualnih sposobnosti. Posebno su kritike izazvane malim
brojem ispitanika na osnovu kojih se, nakon toga, donose makar i
pretpostavke. No, situacija je takva da su ova, kao, nažalost, i druga
teorijska polazišta malo empirijski proveravana, te s toga verovatno i
nemaju jača uporišta u praktičnim pokušajima primene. Ipak
ponudjena je empirijska podrška za domensko-specifični razvoj
centralnih konceptualnih struktura u matematičkim, narativnim i
prostornim domenima misli. O tome izveštavaju: Dennis, 1992;
Griffin, 1992; Marini, 1992; McKeough, 1992; Reid, 1992. Iz njih bi
se dalo zaključiti da zastupaju stanovište da se u razvoju centralnih
konceptualnih struktura mogu uočiti četiri glavna stadijuma:
1. Senzomotorni (0-1 do 2 godine starosti);
2. Relacioni (1-2 do 5 godina starosti);
3. Dimenzionalni (5 do 11 godina) i
4. Vektorijalni (11 do 19 godina).
Smatra se, takođe, da u okviru svakoga od stadijuma postoji
po tri podstadijuma:
1. podstadijum-unifokalna koordinacija;
2. podstadijum- bifokalna koordinacija;
3. podstadijum- razradjena koordinacija.
Veruje se da kako se deca pomeraju sa jednog glavnog
sradijuma na drugi (sa podstadijuma 3 jednog glavnog stadijuma na
podstadijum 1 sledećeg glavnom stadijuma), da oni doživljavaju
kvalitativne promene u svom konceptualnom razmišljanju. Kako se
pomeraju sa jednog podstadijuma do sledećeg od svakog glavnog
stadijuma (sa podstadijuma 1 do podstadijuma 3 svakog glavnog
stadijuma), konceptualno razmišljanje koje je karakterisitčno za taj
glavni stadijum postaje integrisanije i kompleksnije (Case, 1992).
Pomeranje sa jednog podstadijuma do sledećeg kontrolisano
je opštim sistemskim rastom kapaciteta radne memorije koji je u
skladu sa godinama (Case, 1992). Ovo je Poratova potvrdila
pozitivnim korelacijama izmedju kapaciteta radne memorije i
konceptualne kompleksnosti u neo-Pijažeevskim studijama koje
ispituju razvoj mentalnih struktura i prostornih reprezentacija kod
dece (Dennis, 1992).
Kejs je, takođe, tvrdio da kada je obezbeđeno dovoljno
domensko-specifičnih iskustava, da će deca istih godina pokazivati
slične performanse u domensko-specifičnim umećima. Rast
kapaciteta radne memorije je opšte sistemsko pitanje i ograničava
razvoj centralnih konceptualnih struktura u svim domenima u
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odredjenim godinama (Case, 1992), što i nije nešto novo, ipak,
sticanje domensko-specifičnih umeća nije zaustavljeno opštim
sistemskim rastom kapaciteta radne memorije koji je vezan za
godine starosti smatraju zastupnici neo-Piježeevske škole. Sticanje
ovih umeća može da varira od deteta do deteta u zavisnosti od
iskustava koje oni imaju u okviru posebnih domena, njihovih
interesovanja i njihove motivacije da ostvare talenat u posebnom
domenu.
Ovako kratko skicirano Kejsovo teorijsko polazište bilo je u
osnovi empirijske studije u kojoj je Poratova, ispitujući četvoro dece
sa izuzetnim intelektualnim performansama u logičkomatematičkim, narativnim i prostornim domenima, pokušala da na
kopiji studije o kognitivnom razvoju dece sa visokim sposobnostima,
koju je sama konstruisala, istraži neke od njenih osnovnih tačaka.
Ona je našla da su deca sa visokim sposobnostima performisala na
nivou koji odgovara njihovim godinama (ne više od jednog
podstadijuma ili dve godine naprednije od njihovog hronološkog
uzrasta). Ona, dalje, tvrdi da su deca koja su pokazivala izuzetne
intelektulane performanse odgovarala i ovom uzroku performanse.
Njene analize performansi darovitih dovele su do zaključka da, iako
su domensko-specifična jezgra izražavanja bila i umeća, bila veoma
napredna (na nivou odraslih), razvojna struktura performansi (priče,
crteža) je bila samo jedan podstadijum, tj. dve godine ispred
očekivane za te godine. Ipak, sistematska proučavanja ovih nalaza
nisu do kraja komentarisana iz ugla teorijskog polazišta ove studije,
tj. Kejsove neo-Pijažeevske teorijske perspektive. Pitanja na koja je
Poratova u ovom istraživanju tražila odgovore odnose se na sledeće:
Da li će deca pokazivati performanse u skladu sa svojim
godinama po merilima konceptualnog nivoa u logičnomatematičkim, narativnim i prostornim domenima,
Da li će biti podudarnosti između performanse na
merenjima konceptualnog nivoa i kapaciteta radne memorije;
Da li će deca pokazivati značajan napredak na merenjima
domensko-specifičnih matematičkih, jezičkih i likovnih umeća u
poređenju sa performansama u skladu sa godinama?
Korišćena studije slučaja, zbog, kako Poratova objašnjava,
izuzetnosti populacije u kojoj je istraživnaje vršeno i malog broja
ispitanika u populaciji na koju se pitanja istraživanja odnose ne bi se
ovde komentarisala, iako ih, svakako, treba imati na umu pri
tumačenju nalaza. A od nalaza izdvajamo nekoliko, po našoj oceni,
značajnih:
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Performanse dece su sa jednim izuzetkom bile na nivou
njihovog hronološkog uzrasta; faktori kao što su: interesovanje,
motivacija, ranije iskustvo, obrazovanje, poznavanje nekog zadatka
ili poseban talenat, mogu da utiču na performanse dece u specifičnim
zadacima, što objašnjava odstupanja u jednom od posmatranih
slučajeva;
Iako Kejsijeva teorija tvrdi da će performanse dece biti na
nivou koji odgovara njihovim godinama po kapacitetima radne
memorije i konceptualnom nivou, faktori kao što su interesovanje,
talenat, motivacija, mogu da vode performanse iznad nivoa koji
odgovara kalendarskom uzrastu.
I domensko-specifična umeća pokazuju da su deca sa
visokim sposobnostima pokazala performanse koje odgovaraju
njihovim godinama na merenjima koja su procenjivala konceptualni
nivo i visoke nivoe performansi iz domensko-specifičnih umeća.
Pominjana Poratova, kao autor ovoga empirijskog
istraživanja, zaključila je da su njeni nalazi u skladu sa Kejsovom
teorijom od koje je pošla i koja je u osnovi nacrta istraživanja, kao i
sa neo-Pijažeevskom teorijskom perspektivom, čime se žele dati
dokazi da deca koja pokazuju izuzetne nivoe intelektualnih
performansi u jednom ili više domena pokazuju performanse koje
odgovaraju uzrastu na merenjima konceptualnog nivoa i
performansama iz domensko-specifičnih umeća.
Rezultati ove studije, po njenoj oceni, podržavaju
argumente za domensku specifičnost razvoja.
Iza ovoga, značajni bi bili zaključci koji upućuju na
razmišljanja o značaju ovoga za vaspitne postupke. Dakle, ako
bismo, uz sva otvorena metodološka pitanja istraživačkog nacrta ove
i drugih studija navedenih u ovom pregledu i diskusijama teoretskih
postavki neo-Pijažeevske škole i nalaza istraživanja na nju
naslonjenih, ipak pokušali da sagledamo šta bi oni mogli značiti za
vaspitno-obrazovne postupke, mogli bismo izdvojiti sledeće:
Pokazivanje izvanrednih performansi na najmanje jednom
merenju domenski-specifičnih umeća povezano je sa visokim
performansama koje su u skladu sa godinama na neo-Pijažeevskim
merenjima koja su indikator konceptualnog nivoa i kapaciteta radne
memorije; iako su neke od dečijih sposobnosti očigledno izvanredne,
druge važne sposobnosti to nisu, što ukazuje na ograničenja nivoa
performanse konceptualne i radne memorije, koja i kod ove dece
mogu da se očekuju; nivoi konceptualnog razvoja koji su u skladu sa
godinama moraju da se uzmu u obzir pri planiranju obrazovnih
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uticaja, jer je konceptualni razvoj važna determinanta nivoa
kompeksnosti razmišljanja dece.
Deca su u ovoj studiji pokazivala izuzetne performanse u
odredjenim domenima koje izgleda da su postignute nezavisno od
konceptualnih sposobnosti koje su vezane za razvoj, što bi moglo, po
oceni autora studije, da ukaže na to da postoji nekoliko zona razvoja
u kojima specijalne performanse treba da se neguju i podstiču.
Umesto opšteg zaključka, nažalost, utisak je, ostaje gorak
utisak da interesantnost istraživanja i njihovih nalaza, oslonjenih na
teorije neo-Pijažeevske škole, pa i drugih, kada se zadovolji
interesovanje i saznaju putevi istraživanja, nalazi i razmišljanja o
njima, ne daju ni iz bliza neophodne indikatore za pouzdanija
snalaženja u nastavi ili drugim vidovima podrške darovitima.
Rekosmo na početku ovoga pasusa, na žalost, a što ne i na radost,
novih istraživanja, ili istraživača koji će iz drugih uglova, sa
drugačijih teorijskih pozicija drugačije sagledavati ova pitanja i
dolaziti do novih podataka, koji će se, verujemo, više približavati
onome što praksa od njih očekuje.
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Modular Theory and Giftedness
Abstract: The text is an attempt of penetrating into developmental
approach to understanding of giftedness. Theoretical model of excellent expertise is
used to frame the opinions on the development of conceptual knowledge of the gifted
and interactive influence between the conceptual knowledge and the domains –
specific fields and skills in them. Giftedness model specifying universal, general
characteristic of development and unique, specific abilities connected with specific
performances in a specific domain can facilitate understanding of developmental
course of various forms of giftedness. The paper discusses a model relying on two
theoretical traditions which are in the grounds of the “project for development” of the
thought of the gifted. We will deal will the Modular theory and giftedness, according
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to which the development in the zone of expertise can go beyond the intellectual
capacity of others. In other words, the advanced development in question involves
abilities which can be developed fast and are not under the influence of conceptual
understanding, i.e. do not demand it.
The integrated model of giftedness, connecting developmental and
modular theories is grounded in the thesis that specific abilities are orthogonal for
central conceptual understanding (Porath, 1997). Nevertheless, these days it is
believed that more complex view is necessary. Special emphasis is put on the opinion
that the conceptual understanding of the gifted is more complex and more flexible
than the one of average individuals, in such a way that they can integrate their specific
knowledge and central conceptual understanding in the domains of their talents,
resulting in their enriched way up the “stairs of the mind”. It is considered that the
gifted follow the same developmental phases like other children, but the nature of
their path can be qualitatively different. It seems that they “pull in” the central
conceptual structures connected with specific stadium or sub-stadium, allowing them
to be flexible in dealing with these structure and use the advanced domain specific
knowledge and skills in integrated, coherent, elaborated way, containing expertise
performance.
The text gives a critical overview of Case’s model of conceptual abilities in
the development of abilities, i.e. the approach of “conceptual bypassing”, aiming at
creating a “conceptual bridge” from one developmental level to another. It also offers
the analysis of the studies supporting the efficacy of this didactic approach and to
what an extent its ultimate achievement effects are stable and generalize other tasks
within the domain.
Key words: modular theory, giftedness.
Académicien Grozdanka Gojkov
Ecole supérieurs des études de specialité pour
l´éducation des éducatrices
Vrsac
THEORIE MODULAIRE ET DON
Résumé: Dans le texte on essaie d´entrer dans l´accès du développement
de la comprehension du don.
Le modèle théorique de l´expertise exceptionnelle est utilisé afin de
présenter les conceptions concernant le développement du savoir conceptuel des doués
et de l´eficcacité réciproque sur les domaines des disciplines-spécifique et de la
dextéritéen elles.
Le modèle du don qui spécifie les caractéristiques universellles, générales,
caractéristiques du développement et possibilités uniques spécifiques liées aux
performances spécifiques dans certains domaines peuvent aider à la comprehension du
chemenin de développement de différents modes du don. Dans ce texte on va discuter
du modèle qui est basé sur deux traditions théoriques qui sont le fond du «projet du
développement de la pensée des doués. Nous allons insister sur la théorie Modulaire et
du don selon laquelle le développement dans la zone de l´expertise peut dépasser les
capacités intellectuelles des autres, donc, ce développement progressiff inclut les
capacités qui peuvent se développer rapidement et ne sont pas sous l´influence,
n´exigent pas une comprehension conveptuelle.
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Le modèle integre du don, qui relie les théveloppemnt et modulaires a àla
base la thèse que les capacités spécifiques sont ortogonales pour la comprehension
conceptuelle contrale (Porah, 1997). Mais, on considère actuellement qu´on a besoin
d´une comprehensiona plus complexe. On met un accent particulier sur la conception
que la comprehension conceptuelle est plus flexible que les moyens et ce que les
moyens en ce qui concerne les doués, de cela ils euvent intégrer leur savoir
spécifiquedan les domaines de leurs talents, et de cela ressort leur riche voyage dans
«les escaliers de la pensée». On considères que les doués suivent les mêmes phases du
développement comme les autres enfants, mais la nature de leur allée peut être du
point de vue qualitaif différente. On a l´impression qu´ils «obsorbant» les structures
coceptuelles contrales liées à certains stades st sous-stades, et qui leur permettent
d´être plus flexibles avec ces structure et qu´ils utilisent en progressant dans le
domaine spécifique de la science et de dextérité dans une mode cohérent, appliqué,
qui inclut la performance d´expert.
Dans le texte on examine critiquement le modèle de Kejs sur les capacités
conceptuelles dans le développement des possibilités, donc l´accès «d´obtention
conceptuelle et de solution», par lequel on eesaie de réaliser «le pont conceptuel» d´un
niveau de développement à l´autre et on analyse les études qui soutiennemnt
l´efficacitéde cet accès didactique; en quelle mesure sont ses effets extrêmes
d´obtention qui sont stables et généralisent d´autres devoirs dans le cadre du domaine.
Mots-clefs: Théorie modulaire, don.
Академик Грозданка Гойков
Высшая школа специализированной
подготовки воспитателей ДОУ
Вршац
МОДУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ И ОДАРЕННОСТЬ
Автор работы ставит целью углубленно исследовать развивающий
подход к пониманию одарённости. Теоретическая модель выборочной
экспертизы используется для обобщения понимания развития концептуального
знания одаренных и его воздействия на специфические области и умения,
формируемые в них.
Модель одаренность, которая определяет универсальные, общие
характеристики развития, и отдельные специфические способности, связанные с
проявлением особых качеств в определенной сфере, могут помочь пониманию
пути развития различных форм одаренности. В работе анализируется модель,
опирающаяся на две теоретические традиции, лежащие в основе «проекта
развития» мышления одарённых. Речь идет о «модулярной теории»
одаренности, согласно которой развитие в зоне экспертизы может превзойти
интеллектуальные возможности всех остальных (успешное развитие включает
способности, которые могут сформироваться быстро и не подвержены влиянию,
не требуют концептуального понимания).
Интегральная модель одаренности, объединяющая развивающие и
модулярные теории, основывается на тезисе, согласно которому специальные
способности являются приоритетными по отношению к центральному
концептуальному пониманию. Однако в настоящий момент необходимо более
комплексное понимание. Особый акцент ставится на том, что концептуальное
понимание одаренных более многогранно и способно к перестройке и
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приспособлению по сравнению со средним уровнем. Это позволяет одаренным
интегрировать свои особые способности и центральное концептуальное
понимание в сферы проявления новых талантов. Считается, что одаренные дети
проходят те же самые фаза развития, что и остальные дети, но природа этого
«прохождения» у одаренных детей может быть качественно иной. Одаренные
как будто «впитывают» центральные концептуальные структуры, связанные с
определенной стадией или подстадией развития. Это дает им возможность гибко
(флексибильно) оперировать центральными концептуальными структурами и
успешно использовать специфические знания и умения в отдельной области
интегрированным, когерентным и разработанным образом, содержащим в себе
определенный эталон.
Автор
критически
рассматривает
модель
концептуальных
способностей в теории развития способностей, а точнее – подход
«концептуального
соединения»,
который
делает
попытку
создать
«концептуальный мост» при переходе с одного уровня развития на другой,
анализируя работы, поддерживающие эффективность данного дидактического
принципа. Автор приводит конечные результаты, указывая на их стабильность и
обобщающий характер.
Ключевые слова и выражения: модулярная теория, одаренность.
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PRAKTIČNI ASPEKTI DAROVITOSTI IZ UGLA NEMAČKE
DRAME NA REPERTOARU VRŠAČKOG
GRADSKOG POZORIŠTA
Fridrih Halm na sceni vršačkog gradskog pozorišta
_______________________________________________________
Rezime: U tekstu se posmatra jedan od praktičnih aspekata darovitosti na
području stranog jezika. Naime, učinjen je pokušaj da se studenti nemačkog jezika,
koji su pokazali više nivoe znanja i veća interesovanja, uključe u istraživanje
nemačkih drama koje su u drugoj polovini XIX veka igrane na sceni vršačkog
Gradskog pozorišta. Značajno je da su diskusione grupe nadjeni materijal u svojim
razgovorima razmatrale i došle do konstrukcija( socijalni konstruktivizam) koje su
date kao primer.
Ključne reči: nemačka drama, Fridrich Halm, daroviti.

_______________________________________________________
Nemačke drame su još krajem 18. veka igrane na pozornici
vršačkog Karl Ce pozorišta, što je Vršac tada, iako je bio mali grad
na rubu Carstva činilo značajnim kulturnim miljeom u koji je Karl
Ce dovodio poznata imena (kao što je njegov partner Gotov i neki
članovi njegovog ansambla), a na scenu su stavljana dela velikih
nemačkih dramaturga. Igran je i repertoar bečkih pozorišta, kako
Burgteatra, tako i pozorišta iz predgrađa. Za naše savremenike
značajne su ove i brojne činjenice, a posebno izazovne za
istraživanja studenata koji izučavaju nemački jezik, te se u okviru
seminarskih radova studenata koji imaju jače izražene sposobnosti
nađu i teme koje se bave dramama igranim na sceni pozorišta Karla
Ce, u drugoj polovini 18. veka. Oni ih u manjim grupama istražuju i
nadjene informacije u okviru diskusionih grupa razmatraju, a nakon
toga i rezimiraju zapažanja o igranim dramama i prijemu istih kod
publike, dakle, atmosferu koja je stvarana na ovim predstavama i
umetnički eho izvodjenja. Mentorski rad u ovakvim diskusionim
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grupama podsticajan je i za profesora, a jedna od konstrukcija do
koje bi se moglo doći u ovakvom pristupu, pretakanju teoretskih
konstruktivističkih pristupa, rekli bismo u ovom pokušaju, socijalnoj
konstrukciji, mogla bi da izgleda ovako:
Fridrih Halm (Friedrich Halm), zapravo Eligius Franc Jozef
Rajhsfrajher fon Minh-Belinghauzen (Eligius Franz Josef
Reichsfreiherr von Münch-Bellinghausen) (1806-1871) je bio
njuspešniji među dramatičarima koji su u Formercu, podstaknuti
Grilparcerovim primerom, težili visokim ciljevima. Svoj zahtevni
program Halm je formulisao rečima: „Želim da predstavim običajno
uređenje sveta, kako se individua bori protiv njega i, pošto se
neprimereno postavlja, obavezno mora da propadne.“ Dela ovog
pisca su u jednom periodu, kada su Grilparcerova dela gotovo
sasvim nestala sa repertoara, vladala Burgteatrom. U ovom spretnom
piscu su njemu naklonjeni dvorski krugovi videli neku vrstu
nacionalnog pisca. Kao objašnjenje za to Alker navodi oštru procenu
njegovog karaktera, te konstatuje da je savitljivost, elastičnost i
beskarakternost njegovog bića omogućila paralelno postojanje
stavova koji inače jedan drugom protivreče. Uz svo reakcionarno
osnovno držanje, Halm je ipak mogao povremeno da se zauzme za
slobodu i za prava žena, odnosno da sa sveljudskom humanošću
klasike spoji duboku sumnju u vrednost kulturnih dobara.13
Svoja dela Halm je pisao za pozornicu i, odričući se bilo
kakve sporedne radnje, formulisao tako da budu zgodno kratka, a
kitio ih je tečnim, često sladunjavim stihovima. Prvi uspeh kod
evropske publike autor je postigao delom Griseldis iz 1837. godine u
kome je Grizeldis-tematiku transponovao u krug saga o kralju
Arturu. Druga Halmova drama sa repertoara vršačkog Gradskog
pozorišta je Sohn der Wildnis iz 1843, a treća je istorijska, nemačkopatriotska drama Der Fechter von Ravenna iz 1857. godine. Ovom
dramom Halm je postigao veliki uspeh, koji je, međutim, pomućen
optužbom za plagijat. Četvrto Halmovo delo je Wildfeuer iz 1864. sa
savojskom tematikom iz četrnaestog veka. Sa stanovišta istorije
književnosti dvadesetog veka, ovaj autor se svrstava među blede
Šilerove sledbenike sa retoričkim kulturnofilozofskim misaonim
dramama.14 Njegova su dela, međutim, desetinama godina osvajala
pozornice na kojima neki, danas mnogo priznatiji, autori nisu mogli
da se probiju.
13
14

Alker, str. 163
Martini, Fritz: Deutsche Literaturgeschichte, str. 389.
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Za Halmove komade se smatra da su tačno ukalkulisana
dramatizacija neke ideje tog vremena. Predstavnici Mlade Nemačke
proglasili su da žena više ne treba da bude igračka muškarca, a Halm
je napisao Grizeldis; želja predstavnika Mlade Nemačke je bila da se
od prevelike obrazovanosti pređe na prirodne odnose koji su pravi
izraz ljudskih osećanja i Halm je stvorio Der Sohn der Wildnis; novo
otkrivanje opštenemačkog osećanja Halm je obradio u drami Der
Fechter von Ravenna, koju neki smatraju njegovim najvećim
grehom.
Tematiku za svoj komad Grizeldis, koji označava kao
„dramatisches Gedicht“ u pet činova, Halm preuzima iz sage
objavljene u staroj knjizi za narod pod naslovom Markgraf Walter.
Ovu tematiku obradili su, sa manjim odstupanjima, i Bokačo u svom
Dekameronu i Petrarka. Halm se trudio da svom delu da karakter
riterske romantike, te je vreme i mesto radnje premestio u vreme
kralja Artura i u okruženje njegovog poznatog Okruglog stola. U tom
smislu se ovo njegovo delo veoma razlikuje od Bokačovog. Ipak,
najveću razliku u odnosu na uzore predstavlja završetak, koji je
Halm od pomirljivog pretvorio u pomalo tragičan. Ovo bi se moglo
obrazložiti vremenom u kome je delo nastalo i mladonemačkim
idejama o ravnopravnosti i emancipaciji žena.
Glavni junak ove drame je, kao što se već iz naslova može
zaključiti, Gizeldis, vredna, verna i nadasve odana supruga preterano
ponositog ritera Parsifala. Ovaj preveliki ponos i hvalisanje njenog
supruga nadvijaju oblak nesreće nad njihov, inače veoma miran i
topao, dom u Velsu, daleko od dvorskih spletki i sujete.
Hvaleći u razgovoru sa kraljicom suviše svoju suprugu,
koja nije plemenitog roda, i postavivši je iznad svih prisutnih dama
(a time i iznad same kraljice), Parsifal izaziva ljubomoru i gnev
kraljice. Ne htevši da pogne glavu pred kraljicom, on prihvata da
surovom probom dokaže da je njegova Grizeldis, iako niskog roda,
zaista iznad svih ostalih žena. Proba koju Grizeldis treba da prođe
sastoji se u tome da i u najtežim trenucima iskušenja ostane lojalna
supruga.
Prvi korak njenog hoda po mukama je da svojevoljno kralju
preda sina (iako veruje da će mu on učiniti nešto nažao ili ga, čak, i
ubiti) da bi zaštitila muža. Sledeći korak je da je muž pred svim
svojim podanicima odbaci i da se ona siromašna kao što je i došla,
vrati tamo odakle je, da bi on mogao da se oženi ženom iz svog
staleža. Pored svega ovoga, Grizeldis treba da mu ostane verna i da
voli. Sa današnjeg aspekta neobična je gradacija ove dve probe. Dalo
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bi se očekivati da će majci teže pasti da se odrekne deteta, nego
muža, posebno u slučaju kada je sudbina deteta neizvesna. No,
očigledno je da je u vreme kada je priča nastala odanost suprugu
stajala iznad svega, pa, čak, i iznad ljubavi prema detetu.
Kraj, koji je Halm izmenio u odnosu na svoje uzore, danas
deluje puno realnije i govori o tome da je, za razliku od vremena
kada je priča nastala, u devetnaestom veku bilo razvijeno mišljenje
da i žena ima pravo na svoja osećanja, koja, iako ih podređuje
suprugu, ovaj ne sme da gazi, niti da se njima igra. Grizeldis, koja je
bila velika u svom bolu i koja je bez ostatka volela svog supruga i
posle najvećih uvreda i oduzimanja deteta, u trenutku pobede za
njega, kada kraljica priznaje da je pobeđena i spremna da klekne
pred njom, razočarana zauvek napušta Parsifala s detetom. Saznanje
da je sva patnja i bol koju je pretrpela bila uzalud i da je on to svojim
preteranim ponosom prouzrokovao, otvara joj oči u pogledu njega.
Odjednom ona pred sobom vidi sebičnog i okrutnog čoveka, koji nju
kao ženu ne voli, već samo uživa u njenoj odanosti i hvališe se
njome kao kakvim trofejom. To je kap koja je prepunila čašu gorčine
u njenoj duši i ona se, slomljena, okreće i sa sinom, koji joj je
vraćen, zauvek napušta svog supruga. U ovom delu drame se dobro
uočava razvoj u odnosu između muškarca i žene i pomeranje u
pravcu ravnopravnosti polova, koje je Halm osetio i koje ga je
nateralo da izmeni završetak svog dela.
Na početak ove drame autor je stavio Šilerov citat: „Die
Liebe ist der Liebe Preis“, a na samom kraju kralj Artur završava
rečima:
„Halt! Zurück,
Herr Percival! Fortan will ich sie schützen;
Du hast das Recht verwirkt, sie zu besitzen,
Und ungehindert soll sie heimwärts ziehn,
Wohl jeden Kampf besteht Lieb’ um Liebe;
Doch dienen nicht soll sie dem rohen Triebe,
Der ihr die Sohle auf den Scheitel setzt!
Dein Haus ist leer, das Glück ist fortgezogen,
Versunken deines Sieges Freudebogen!
Nun wohne einsam in den öden Hallen,
Dir selbst genug, und in dir selbst zerfallen!“15

15

Anton Schollar (Hg): Friedrich Halms ausgewählte Werke, Max Hesse’s Verlag,
Leipzig, s. a., str. 73.
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Komad Der Sohn der Wildnis je drugo Halmovo uspešno
delo. Ova drama je, za razliku od nekih prethodnih, Halmovo
sopstveno delo i za nju ne postoje uzori. Autor je ovaj komad
označio kao „dramatisches Gedicht“ i napisao ga u klasičnoj formi,
dakle, delo je podeljeno u pet činova i pisano u stihovima. Nije samo
forma to što kod ovog dela podseća na klasiku. Prema svojoj
osnovnoj ideji da su svi ljudi ljudi i da ih treba procenjivati prema
njihovim osobinama, a ne prema pripadnosti narodu, ovo Halmovo
delo se približava ideji, a time i drami humaniteta. Ono što autor u
ovoj drami želi da istakne je da vredi samo ono pravo ljudsko u
pojedincu; tako on i jednu i drugu stranu, i navodno civilizovane
Grke i varvarske Tektozage, prikazuje u određenim prilikama u
negativnom svetlu, isto kao što pojedince među njima ističe na
pozitivan način bez obzira kom narodu oni pripadali.
Radnja drame smeštena je u grad pod imenom Masalija
(zapravo Marsej) u Galiji u kome vladaju grčki običaji i kultura u
vreme kada su divlja galska plemena još uvek pretila u okolini. U
centru zbivanja su dva glavna lika, Grkinja Partenija i vođa jedne
horde Tektozaga Ingomar, kao predstavnici svoja dva naroda ili,
bolje rečeno, dva sveta iz kojih dolaze. Ne mogavši da sakupi novac
za otkup svoga oca, Partenija sebe nudi u zamenu za njega i tako
dolazi u kontakt sa hordom Tektozaga i njihovim predvodnikom
Ingomarom. U toku njenog boravka među ovom hordom, autor
prikazuje njihovo divljaštvo, ali i Ingomarovo nesvesno približavanje
Parteniji i ublažavanje sirovosti i agresivnosti u njegovom karakteru.
U toku drugog čina, autor polako počinje da priprema razvoj
ljubavne priče koja sledi i koja je pozadina čitave priče. Ingomar se
do te mere približio Parteniji da je, čak, promenio svoju narav. Sve
što ga je do tada interesovalo i što je radio (borba, otimanje,
pljačka...) više ga ne privlači i to se osećanje do te mere pojačava, da
on dolazi u sukob sa svojom hordom, bori se sa njima i na kraju
otkupljuje Parteniju, u koju shvata da je zaljubljen, ali je ne može
osvojiti sve dok ne postane slobodna; poklanja joj slobodu i, kao
zaštitnik, vraća kući. U toku ovog puta i zajedničkog izlaganja
opasnostima autor dalje razvija odnos između ovo dvoje mladih ljudi
i pred kapijama Masalije stvara još jedan prelomni trenutak.
Ingomar, koji ne može da se odvoji od voljene Partenije, odlučuje da
u ime te ljubavi odbaci svoj dotadašnji život i poreklo i potčini se
običajima koji vladaju u njenom gradu, do te mere da se potčinjava i
onome što je u njegovoj kulturi daleko ispod njegove časti i što kod
njih rade robovi (rad u polju i sl.). Sada su se okolnosti potpuno
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izmenile. Ingomar, koji je u prvom delu drame veliki ratnik i vođa,
odjednom se našao u podređenoj situaciji i bezuslovno prihvata sve
što mu se nameće, ne bi li postao ravnopravan devojci koju voli. No,
ovaj podređeni položaj ne umanjuje njegovu veličinu. Tek u ovom
delu drame do punog izražaja dolazi njegova ljudska veličina i
plemenitost. Istovremeno Halm prikazuje mane, sitničavost i
pokvarenost Grka, koji se hvale svojom kulturom i humanošću.
Partenijina majka, na primer, ne propušta priliku da Ingomaru, koji
vredno radi u njihovoj kući i puno doprinosi napretku porodice,
nešto zameri, a vrhunac niskosti predstavlja pritisak uprave grada u
strahu od nadolazećih Tektozaga na Ingomara da izda svoj narod i
svoje nekadašnje prijatelje i pomogne Grcima da ih unište. Ingomar
odbija ovu primamljivu ponudu u kojoj mu se nudi državljanstvo,
imanje i ruka voljene devojke, uprkos svim pretnjama uprave i
spreman je da podnese sve što će ga snaći. U tom momentu on
svojom ljudskom veličinom potpuno osvaja Parteniju, koja je
Ingomara do tada, uprkos svim pozitivnim osećanjima prema njemu,
gledala sa visine, smatrajući da je ona, kao Grkinja, nešto više od
njega. U ovako zaoštrenoj situaciji ona uviđa Ingomarovu veličinu,
kao i pokvarenost svojih sugrađana i spremna je da sa njim krene u
neizvesnost.
Na sreću, autor na kraju ublažava oštricu, te
Ingomarovi prijatelji, zapravo, samo usput dolaze da provere da li je
on tu po svojoj volji; nakon što su se u to uverili, nastavljaju svoj put
i pohod u koji su, zapravo, pošli, a Partenija i Ingomar bivaju
venčani i započinju život kao srećan par.
Kroz čitavu radnju autor veoma dobro prikazuje različite
likove, pozitivne i negativne, ali ne samo crno-bele. On, očigledno,
dobro poznaje ljudsku psihologiju, vrline i mane, i prepliće ih u
likovima. Ni jedan od likova nije bez mana, iako bi se to još najpre
moglo reći za Ingomara, što ga i čini najneuverljivijim. Partenija je
od početka pomalo uobražena i to joj se često obija o glavu. U svojoj
uobraženosti, grubo odbija bogatog starijeg prosca i na taj način na
sebe navlači njegov gnev, te on ne želi da joj pomogne kada joj, već
u sledećem trenutku, stiže vest o otmici oca. On je u tom momentu
čak pomalo i zlurad i smatra da ju je stigla zaslužena kazna. Posebno
je zanimljiva scena kada Partenija za pomoć moli trgovce, prijatelje
svog oca, koji se netragom razbeže, pravdajući se da nemaju ni za
sebe. Od sve velike Grčke plemenitosti, Partenija ostaje sama i
pokušava problem da reši na svoj način.
Osnovnu ideju svog dela da vaspitanje i ljubav mogu da
obuzdaju i neobuzdanu divlju veličinu, Halm je dosta dobro uspeo da
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prikaže, ali ova drama ima i nekoliko slabih tačaka. Pored već
pomenute male verovatnoće da će se jedan vođa divlje horde tako
bezuslovno pokoravati svim zahtevima druge kulture, sa današnje
tačke gledišta posebno iritira momenat oslobađanja oca. Prilično je
neverovatno da bi jedan otac otišao i pristao da svoju kćer ostavi
među hordom „divljaka“. Kraj, takođe, predstavlja pomalo
problematičnu tačku drame. Ovakav kakav jeste, deluje suviše
bajkovito i u suprotnosti je sa svim indicijama koje prethode
(prevrtljivost i pokvarenost Grka, Partenijina prepotentnost). Moglo
bi se, takođe, pomenuti da je Halm hordi Tektozaga dao malo više
savremenih moralnih karakteristika (suviše se drže pravila, poštuju
zadatu reč, a pljačkaju, otimaju roblje i sl.) nego što je to za očekivati
kod jednog divljeg plemena onog vremena.
Ova drama je na prvom izvođenju doživela ovacije i postala
sastavni deo repertoara svih nemačkih pozorišta u kojima je
godinama izvođena. Halmovo delo je, takođe, prevedeno na mnoge
jezike i bilo je uspešno i na stranim scenama. Ondašnja kritika je ovu
dramu proglasila najboljom od svih Halmovih dela. Hvaljena je,
kako plemenita glavna ideja, tako i jednostavnost i prirodnost scena,
efektnost na sceni i književni izraz. Tek kasnije su počele da se
javljaju kritike na račun mekoće karaktera i prevelike
iskonstruisanosti radnje, kao i suviše providne namere autora.
Parteniji je zamereno suviše sentimentalno vođenje Ingomara uz
pomoć proračunate koketerije.16
Treće Halmovo delo je tragedija u pet činova Der Fechter
von Ravenna nastala 1853. godine u klasičnoj formi. Kod ovog dela
Halm je želeo da napravi neku vrstu probe, odnosno da proveri
koliko su sama dela uspešna, odnosno koliko na njih utiče ime i
popularnost autora. Stoga je delo zaobilaznim putem, preko
Drezdena, anonimno poslao upravniku Burgteatra, koji je ovu
tragediju odmah postavio na scenu. Ovim potezom Halm je nesvesno
pokrenuo čitavu buru, jer se jedan bavarski učitelj pojavio sa
tvrdnjom da je ova tragedija plagijat i da je nastala na osnovu
njegovog dela, koje je odbijeno. Iz svega ovoga se izrodio čitav
skandal kojim su se dugo bavile novine, a i Halm je bio prinuđen da
da izjavu i da navede svoj izvor, jedan tekst o Tusneldi i Tumelikusu
objavljen u Getlingovim Gesammelte Abhandlungen u Haleu 1851.

16

Anton Schollar (Hg): Friedrich Halms ausgewählte Werke, Max Hesse’s Verlag,
Leipzig, s. a., str. 142.
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godine, koga se autor prilično i pridržavao. No, sve ovo još dugo nije
umirilo duhove i zagorčavalo je Halmu život.
U ovom svom delu Halm se posvetio velikonemačkoj ideji,
te se tematikom vraća germanskim korenima i legendama o slavnom
junaku Hermanu ili Arminu, odnosno, u ovom slučaju, njegovoj
udovici Tusneldi i sinu Zigmaru, koje Rimljani drže zarobljene u
Rimu.
Rimljani, kojima pobeda nad snažnim Germanima nije
dovoljna, smislili su plan da do kraja ne samo unište, nego i ponize,
svoje dugo ravnopravne protivnike. Arminovog sina i naslednika
njegovog trona Rimljani su još u ranom detinjstvu odvojili od majke
i u Raveni smestili u školu za gladijatore. Vaspitavan u rimskom
duhu, mladi germanski knez i sam postaje Rimljanin, na šta jasno
ukazuje i promena njegovog imena. Od germanskog Sigmara postao
je Rimljanin Tumelikus, apsolutno zadovoljan svojim zanimanjem,
zaslepljen sjajem Rima, sa jedinom željom da se proslavi u areni.
Sa druge strane, grupa njegovih sunarodnika želi ponovo da
stane na noge i suprotstavi se Rimu. U želji da obnove staru slavu,
oni jednog izaslanika šalju u Rim da Tumelikusu ponudi mesto
njegovog oca, odnosno da ga postave na svoje čelo.
No, Rimljani su Germane davno pokorili, što Halm
simbolično pokazuje u liku naslednika njihovog najvećeg junaka,
koji odbacuje svoje germansko ime, a time i sve ono što ga vezuje za
tu tradiciju i sebe smatra Rimljaninom, ne smatrajući svoj poziv
gladijatora, nad kojim se Tusnelda zgražava i smatra ga
ponižavajućim, nečim lošim.
Iako su već pokorili Germane, Rimljani sada žele i da ih
ponize, da zgaze svu njihovu nekadašnju slavu i osvete im se za
mnoge pretrpljene poraze. U tu svrhu je smišljen plan da se u areni
izvede neka vrsta igrokaza poraza Germana. Tumelikus u areni u
punoj germanskoj opremi treba da se bori sa nadmoćnim
protivnikom, koji će ga pobediti i ubiti, a zatim baciti u prašinu, a
Tusnelda, takođe u germanskoj svečanoj odeći, sa vencem na glavi,
predstavljajući Germaniju, sve to treba da posmatra sa tribina.
U liku Tusnelde Halm s jedne strane predstavlja majku,
koja, kada je uhvaćena, na sebe nije digla ruku, jer je osetila da nosi
novi život, zbog koga prihvata život u zatočeništvu i mnoga druga
poniženja i živi u stalnoj strepnji za sina, za koga ne zna ni gde je:
„... Ich wollt’ auch sterben! Stolz das Haupt erhoben,
Siegfreudig trat ich vor Germanicus;
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Schon überleg’ ich, welcher Römerhand
In rascher Wendung ich das Schwert entreiße,
Das Tod mir, aber Freiheit geben soll;
Da plötzlich regt sich’s unter meinem Herzen,
Und eines neuen Lebens erste Ahnung
Durchzuckt mich mit gehiemnisvoller Lust.
Das Herz der Mutter ward in mir geboren,
Und: Lebe, liebe hieß sein erster Schlag!
Da neigt mein Haupt sich, und mein Vorsatz schwindet,
Und stumm den Fesseln biet’ ich meine Hand. [...]
Und warum vermocht ich’s nicht? Wozu erhielt ich’s, als
Daß Rom nur sichrer mich beherrsche, daß
Tiber, des Knaben Leben mir bedrohend,
Mich zwingen könne, im Triumphgepräng’
Dem Wagen des Germanicus zu folgen? –
Wozu erhielt ich ihn, als daß mein Kind
Sie mir entreißen und mir drohen könnten,
Es hinzumorden, folternd Glied für Glied,
Versucht’ ich jemals Hand an mich zu legen!
Wahnsinn’ges Mitleid, das zum Spott der Feinde,
Zu Gram und Schmach ihn grausam aufgespart!
Trugvolle Schmeichelstimme der Natur,
Die mich verlockt zu leben, wo im Tode
Des Lebens Blüte, Ruhm und Freiheit war!“17

Sa druge strane, ona je ponosita germanska vladarka,
Arminova supruga, koja Rimljane mrzi iz dna duše. U ovom liku je
Halm prikazao unutrašnju borbu majke i germanske plemkinje. Kada
čuje za plan koji se sprema i shvati da na sina ne može da utiče, ona
je, da bi sprečila poniženje svog naroda u areni, prisiljena da uradi
ono što ranije nije htela, odnosno, ona ubija najpre sina, a zatim i
sebe i time stavlja tačku na Arminovu plemenitu lozu, čime Halm
simbolično prikazuje propast Germana u opšte:
„Warum ich’s tat?
Du weißt es nicht? – Wohlan, ich will dir’s sagen! –
Du wolltest über Deutschland in zwei armen
Gefangenen, einem Weib und einem Fechter,
Triumphe feiern, in Armins Geschlecht
Sein Volk aus sichrer Ferne mit beschimpfen!
Ich sollte, meintest du, Germania spielen
17

Anton Schollar (Hg): Friedrich Halms ausgewählte Werke, Max Hesse’s Verlag,
Leipzig, s. a., str. 87.
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Und meines Sohnes Ende jammernd schauen;
Ich aber, ob mit Schaudern auch und Grauen,
Ich spielte nicht, ich war Germania!
Ich ließ nicht meinen Sohn der Mutter Sinn,
Des Vaters Ruhm, der Heimat Ehre schänden;
Ich opferte mit priesterlichen Händen,
Ich selbst, nen Nornen seine Jugend hin!
Die Ehre meines Volkes muß’t ich retten,
Und bin ein Weib, und schwach, und trage Ketten,
Und darum Cäsar, darum traf ich ihn!“18

Halm je, međutim, hteo da stvori utisak da Germani ipak
nisu poraženi, te caričin plan propada, a Tusneldin čin je toliko
duboko dirnuo njenog Rimljanima prišlog devera, da i on izvršava
samoubistvo, te se tako stvara iluzija da su Germani, makar na
moralnom planu, ostali pobednici. Kao krunu na ovu pobedu, autor
Tusneldi na kraju u usta stavlja reči pobede i pretnje:
„Mag zittern wer dich fürchtet! Meine Furcht
Starb mit diesem! Zittre du vielmehr,
Du, den ein Weib besiegt, daß nicht der Duft
So edlen Bluts, die Alpen überfliegend,
Die Männer wecke, die den Varus schlugen!
Und bebt dein Dünkel vor den Menschen nicht,
So zittre vor den Göttern, denn hier lege
Di Hand ich flhend auf des Sohnes Haupt,
Und ruf’ sie an, die selig dort im Licht,
Und die im Schoß des Dunkels walten, alle
Beschwör’ ich sie zu schauen, was ich leide,
Zu schauen, wie die Willkür roher Macht
Die Mutter zwang ihr eigen Kind zu morden,
Und Rache fordr’ ich für dies teuere Blut,
Vergeltung tausendfach an dir und Rom,
Daß noch die späten Enkel diese Stunde
Und dich verfluchen!“19

Četvrto Halmovo delo sa ovog repertoara je „dramatisches
Gedicht“ u pet činova pod naslovom Wildfeuer pisano u klasičnoj
formi, kao i ostala Halmova dela sa ovog repertoara. Ovo delo
18

Anton Schollar (Hg): Friedrich Halms ausgewählte Werke, Max Hesse’s Verlag,
Leipzig, s. a., str. 143.
Anton Schollar (Hg): Friedrich Halms ausgewählte Werke, Max Hesse’s Verlag,
Leipzig, s. a., str. 143
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nastalo je 1860. godine, a premijerno je izvedeno 1863. u Šverinu, a
tek 1866. u Burgteatru u Beču. I ova drama je nastala na prethodnim
uzorima. Prema ondašnjoj kritici i nauci o književnosti sa početka
dvadesetog veka, u obzir dolaze dva uzora: Najpre se verovalo da je
ideju za ovo delo Halm dobio posmatrajući komediju Der Erbgraf
Antona Panaša u Burgteatru, sa kojom Wildfeuer pokazuje poprilične
sličnosti; kasnije je, međutim, uočena još veća sličnost sa
Vilandovom pripovetkom Die Novelle ohne Titel iz zbirke
Hexameron von Rosenhain. U svakom slučaju, Halm je preuzetu
tematiku obradio na svoj način i stvorio prilično uspešno delo.
Ova drama je kritičarima pružila dosta materijala za
diskusiju, te su se oko nje dosta dugo lomila koplja, a mišljenja
protezala od oduševljenja i proglašavanja velikim književnim delom,
do veoma oštre kritike.
Okosnicu problema čini činjenica da devojka iz grofovske
porodice, koja po tradiciji i zakonima nema pravo da nasledi imanje,
od svoje majke biva odgajana u uverenju da je momak. To je,
ujedno, i momenat koji Halmovo delo razlikuje od dva pomenuta
uzora. U oba ranija dela devojke su znale kog su pola, ali su se zbog
nasledstva i ljubavi prema majci pretvarale da su muškarci. Halm je
situaciju postavio tako da Reneov/Renatin pol svi sa strane
prepoznaju pre nego ona sama, jer je odgajana u uverenju da je
muško. To je problematična tačka u delu, koja mu je donelo dosta
kritike: kako je moguće da neko tako dugo ne prepozna svoj pol?
U ovoj drami Halm je pokušao da psihološki i fiziološki
obradi karakteristike oba pola. Zanimljivo je kako je predstavljen
ženski pol, koji kod mladog grofa Renea izbija ispod maske mladića.
Od svih karakteristika najjače je izražena ćudljivost zbog koje i
dobija nadimak Wildfeuer.
Radnja drame smeštena je u Francusku, a sam početak
pomalo podseća na priču o Robin Hudu. Glavnom junaku, koji je na
neko vreme ostavljen sam i u potpunoj neizvesnosti, biva otkriven
njegov pravi identitet, time je i on na neki način sličan Reneu, jer je i
on čitav svoj život proveo u uverenju da je neko drugi. I ovde se
nailazi na jednu od slabih tačaka drame: kako je moguće da neko ko
je čitavog života živeo kao običan građanin, odjednom uskoči u
ulogu grofa i perfektno je igra? I lik grofice Adele je, takođe,
problematičan: da li je moguće da se žena koja nekoga toliko mrzi da
na sve moguće načine želi da mu dođe glave i moćna je toliko da
samo vest o smrti tog čoveka može da mu spase život, može na kraju
da se pomiri sa sudbinom i da odjednom bez ikakvog otpora i bez
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trunke gorčine, prihvati, čak sa radošću, ljubav svoje kćeri i čoveka
kome je do juče radila o glavi.
Problematičan momenat predstavlja i ljubav dvoje mladih.
Ako se Žerarovo zaljubljivanje u „mladog grofa“ i može objasniti
njegovim otkrivanjem tajne i saznanjem da Rene nije muško,
svakako je puno teže objasniti Žerarovu privlačnost za Renea, koji
do samog kraja živi u uverenju da je muško. To je i bilo ono što je u
devetnaestom veku izazivalo oštre kritike ovog dela.
Na samom kraju drame otvara se još jedno pitanje: kako će
se Rene odjednom preobraziti u Renatu? Kako će neko ko je čitav
život proveo u uverenju da je muško, i tako bio vaspitavan,
odjednom uspeti da se preobrazi u žensko?
Ovo su tačke koje ovo Halmovo delo čine pomalo
nestabilnim, no, on je lepim, bajkovitim krajem ipak uspeo da sve
nekako izbalansira i prikrije slabosti, te je ovaj komad doživeo niz
uspešnih predstava na mnogim pozornicama.
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FILOSOFIA SOCIALIZĂRII PRIN COMUNICARE
Afirmaţia filosofului german Martin Heidegger cum că
„limbajul este lăcaşul fiinţei” n-a stârnit nicio nedumerire. Fiinţa
umană fără limbaj este o utopie la fel de ireală ca şi o fiinţă fără
gândire. Omul dispune de limbaj ca să comunice şi ca să-şi
împărtăşească gândirea. Omul a inventat limbajul şi l-a perfecţionat
dintr-o nevoie de comunicare, formă care-i asigură protecţia socială
şi-i dă un sens referenţial.
Etapele evoluţiei comunicării umane, identificate de M. L.
De Fleur şi S. Ball-Rokeach, coincid cu etapele evoluţiei vieţii
sociale, ca proces de fundamentare a fiinţei care se integrează în
comunitate prin comunicare şi prin aderenţa la pattern-urile acesteia:
• etapa sunetelor şi semnalelor este specifică „preumanităţii”,
când nu exista vorbire, iar relaţionarea se realiza prin sunete,
gesturi, expresii, mişcare;
• etapa vorbirii şi a limbajului este specifică omului de Cro
Magnon şi Neanderthal, care, având capacitatea craniană mai
evoluată, şi-a permis să memoreze şi să transmită mesaje, să
abstractizeze şi să analizeze şi chiar să utilizeze simboluri;
• etapa scrierii a început cu pictogramele convenţionale şi a
evoluat spre scrierea fonetică. Pictograma reprezenta un obiect,
o idee, o fiinţă, în timp ce scrierea alfabetică presupunea un şir
de semne, primele fiind „cuneiforme”;
• etapa tiparului a făcut posibilă difuzarea amplă şi eficientă a
informaţiei, contribuind, prin produsele tiparului, la cea mai
spectaculoasă „revoluţie” cerebrală şi socială;
• etapa mijloacelor de comunicare în masă a generalizat
posibilitatea de circulaţie a informaţiei, ceea ce a dus la o nouă
paradigmă a evoluţiei cunoaşterii. Cine are informaţia dispune
de putere, astfel că mentalitatea şi-a construit stâlpii de
susţinere în jurul ideii de competenţă comunicativă.
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„Comunicarea este inseparabilă de dezvoltarea gândirii şi a
limbajelor, dar şi de acumularea unei cunoaşteri colective”, spune S.
Craia (2000). Definind societatea ca „ansamblu de semnificaţii
comune”, Denis McQuail conferă comunicării un rol definitoriu în
coagularea comportamentelor dezirabile: „societatea există ca un
corp de cunoştinţe, împărtăşite în diferite grade de membrii ei”.
Parafrazându-l pe Descartes, spunem că „exist, deci comunic” sau
„comunic, deci exist”, ceea ce adânceşte ideea filosofică conform
căreia existenţa se clădeşte în procesul comunicării.
Bazându-se pe un ansamblu de coduri şi norme,
comunicarea e un fenomen social care menţine interacţiunea
membrilor unei culturi şi permite „instrumentiştilor” să-şi execute
partitura printr-un comportament comunicaţional.
Interacţiunile umane au loc într-un spaţiu şi sunt
consumatoare de timp. Spaţiul are semnificaţia sa în determinarea
calităţii şi eficienţei comunicării. D. Bongnoux imaginează spaţiul
care găzduieşte relaţionarea sub forma unor sfere ierahizate:
• sfera
naturală
(specifică
animalelor
şi
expresiei
comportamentului);
• sfera domesticului (alcătuită din mijloacele de comunicare aflate
în locuinţa personală – telefon, e-mail, tv, ziar, radio etc, dar şi
cărţi, casete, tablouri);
• sfera pedagogicului (alcătuită din şcoală ca „anticameră” a
spaţiului public);
• sfera activităţilor curente specifice colectivităţii (străzi, instituţii,
zone economice şi culturale);
• sfera spaţiului globalizator, mondializat sau „satul planetar” (D.
McQuail).
Există şi spaţii instituţionalizate pentru comunicare, cum ar
fi pieţele, bulevardele, agora, templele, teatrul, bibliotecile,
cinematografele, reuniunile ocazionale sau profesionale, competiţiile
publice, stadioanele, cluburile, restaurantele, cafenele ori reuniunile.
Comunicarea se află peste tot, iar oamenii au instituţionalizat-o.
1. Comunicarea socială – expresie a puterii
Comunicarea este un liant al socializării, formă esenţială
pentru supravieţuirea unei societăţi. Modalitatea, prin care
comunicarea acţionează, se manifestă prin influenţă socială, având
menirea de a facilita integrarea în componentele sociale dezirabile.
Influenţa socială este „o acţiune exercitată de cineva (persoană, grup)
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cu scopul de modificare a acţiunilor şi comportamentelor cuiva” (V.
Tran, I. Stănciugelu, 2003). Prin urmare, comunicarea în ansamblu
exercită o influenţă socială, determinând adoptarea, de către fiecare
membru al grupului (ca organizare socială), a setului de norme
pentru convieţuire (şi supravieţuire), asumarea rolului efectiv pentru
integrarea sa corespunzătoare, acceptarea poziţiei în cadrul ierarhiei
grupului, precum şi aderarea la expresia sancţiunilor derivate din
abateri de la normele sociale. Componentele majore ale unei
comunicări organizaţionale sunt pilonii pe care se
sprijină
coagularea socializării în cadrul grupului şi anume: normele stabilite
de grup (legi, obiceiuri, tradiţii), roluri, ierarhii (formale şi
nonformale), precum şi pedepsele care menţin coerenţa
comportamentului individual şi colectiv. Un comportament social
(consecinţa fixării unei contagiuni mentale) se conturează la
dimensiunea unei mulţimi, care, după H. Blumer (1969) pot fi:
întâmplătoare (spontane), convenţionale (organizate focalizat pe un
obiectiv), expresive (emoţionale), activizatoare (implicate, agitate) şi
protestatare (rebele, vizează schimbarea normelor). În cadrul
comportamentului grupal există întotdeauna, măcar sub formă
potenţială, frustrare (care generează agresivitate), determinată de
insatisfacţii personale (materiale), alcătuirea de ierarhii false,
neaderenţa la norme, considerate vicioase, dar favorizante doar
pentru o parte a grupului.
Existenţa, în cadrul societăţii, a unor relaţii ierehice
presupune exercitarea unor presiuni de putere. Orice putere se
menţine prin constrângere, iar, într-o democraţie, forma de exercitare
a puterii este influenţarea grupului. Societatea (ca grup organizat)
poartă în sine germenii conflictului, iar medierea (negocierea)
acestuia se realizează între stat (ca responsabil de coeziunea socială)
şi opinia publică. Statul constrânge spre a putea domina şi a-şi
exercita puterea, dispune de autoritatea de decizie (ca instanţe); în
numele acestei autorităţi, dobândită demoicratic, îşi ia dreptul de a
comunica (a iniţia o relaţionare) oricând cu opinia publică (iar
asemenea interacţionări vizează manipularea şi persuasiunea).
Indivizii (componenţi ai opiniei publice) nu dispun de posibilitatea
valorificării unui asemenea avantaj. Mass-media suplineşte şi
reprezintă prezenţa celor mulţi în democraţie, ca formulă de
confruntare şi negociere. Când indivizii îşi unesc nemulţumirile, ei
ies în spaţiul public, unde se rostesc discursuri grave ori unde se
propun violenţe. În societăţile contemporane, aici, în spaţiul public,
se substituie „violenţa fizică printr-o violenţă simbolică” (P.
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Bourdieu, 1990). Adeseori, asemenea manifestări sociale îşi au
sorgintea într-o intenţie evidentă de manipulare. După Şt.
Buzărnescu (1994), manipularea este definită ca o acţiune de a
determina un act social (persoană, grup, colectivitate) să gândească
şi să acţioneze într-un mod compatibil cu interesele iniţiatorului, prin
utilizarea unor tehnici de persuasiune, care deturnează intenţionat
adevărul, lăsând impresia libertăţii de gândire şi decizie”.
Spaţiul public, la fel ca şi discursurile decidenţilor,
constituie forme de comunicare manipulatorie, pentru că aici se
exprimă actori politici, sociali, intelectuali, religioşi, care au frustrări
ori vor să încalce normele şi ierarhiile. Manipularea „nu este un efect
automat al funcţionării sistemului de comunicare, ci o posibilă
utilizare a lui de către persoane interesate de acest lucru” (V. Tran, I.
Stânciugelu, 2003). E limpede că socialul este întotdeauna un spaţiu
conflictual, iar domolirea acestuia este doar potenţială.
Potenţialitatea este exprimată prin diferite modalităţi de influenţare,
de la persuasiune la manipulare, de la propagandă la constrângere.
Comunicarea, într-o asemenea situaţie, este un proces de influenţare
(poate tranzacţionalitate), fiind folosită de iniţiatorul relaţionării
pentru a obţine conformarea celuilalt. Comunicarea constituie
“principalul mijloc de exercitare a resurselor puterii” (D. McQuail,
2000) într-o societate umanistă.
Care sunt formele de manifestare a puterii? Răspundem:
puterea politică, economică, coercitivă şi simbolică. Puterea
simbolică „rezultată din activitatea de a produce, transmite şi primi
forme simbolice semnificative” (V. Tran, I. Stânciulgelu, 2003). Prin
intermediul unor instituţii (religioase, educaţionale, mass-media), se
propagă informaţii, prin care indivizii sunt determinaţi spre a acţiona
într-un anumit mod, adică să se lase influenţaţi de „puterea
informativului”. Acestea au un grad înalt de credibilitate, prin
comunicarea pe care o fac către persoane are o influenţă
incontestabilă, fiind o importantă (re)sursă de putere.
Tragem concluzia că într-o organizaţie, comunicarea
asigură socializarea, adică asigură o sumă de democraţii, care să
permită convieţuirea sau chiar supravieţuirea umană. Într-o societate
(grup, organizaţie) există relaţii ierarhice şi reciproce, roluri de
decizie şi de execuţie, norme convenţionale şi un sistem de pedepse
care să asigure coeziunea socială a grupului. Prin comunicare,
fiecare membru component năzuieşte să-şi impună opinia: decidenţii
prin manipulare informaţională şi prin exerciţii de putere şi autoritate
administrativă, iar membrii componenţi prin afirmări publice şi prin
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temeiul unui examen democratic. Armonizarea punctelor de vedere
este întreţinută de micşorarea plajei de influenţe reciproce, până la
potolirea conflictelor potenţiale, care ar putea duce la degragrarea
grupului. Comunicarea mai intensă are loc atunci când se ivesc
divergenţe de opinii şi frustrări individuale şi colective. Comunicarea
socială constituie expresie a puterii, prin care cel favorizat de funcţii
sau de rolul său social reuşeşte să personalizeze în sensul dorit
comportamentele grupului pe care îl reprezintă. Democraţia în cadrul
unei societăţi are expresie doar în formulele electorale şi în calcule
subiective. Ea ţine până când se stabilesc ierarhii şi se atribuie roluri
sociale, economice, politice, culturale, după care îşi relaxează
funcţiile, lăsând spaţiu de exprimare pentru autocraţi. Când un
asemenea exerciţiu ajunge la limita încălcării graniţelor extreme ale
libertăţilor democratice, mulţimea îşi cere dreptul la opinie. Atunci
comunică şi îndrăzneşte să convingă prin discurs sau violenţă; o
societate (prin care înţelegem orice organizaţie care are norme,
reguli, sancţiuni) are două tipuri de indivizi: decidenţi şi cetăţeni.
Între aceştia există permanent un spaţiu amplu de negociere a unor
conflicte potenţiale.
2. Contextul comunicării
Există o serie de factori – previzibili sau nu – care
influenţează procesul de comunicare. Aceştia sunt intenţionaţi,
provocaţi de actorii relaţionării, sau neintenţionaţi, emişi prin
„mobilarea” şi „ocuparea” mediului în care are loc relaţionarea. Nici
nu putem vorbi de o receptare-emisie a vreunui mesaj (nici măcar în
stare artificială) în stare pură. Prelucrarea informaţiei (exprimarea şi
receptarea) este consecinţa unei implicări afective, iar canalul de
comunicare este întotdeauna „poluat” şi „poluabil” cu diferite bruiaje
care influenţează calitatea comunicării. Toate elementele care
însoţesc un mesaj de la intenţia de emitere până la receptarea sa
alcătuiesc contextul de comunicare. Contextul de comunicare
cuprinde „totalitatea factorilor cadru ce influenţează un act de
comunicare: circumstanţe de natură socială şi psihologică,
localizarea spaţio-temporală, condiţiile de utilizare a codului, gradul
de formalizare a expresiei mesajului etc.”. (Comloşan, Borchin,
2002). Sunt cuprinse în această definire “aspecte sociale şi
psihologice, timpul şi spaţiul relaţiunii, aspecte formale privind
exprimarea mesajului şi folosirea codificării – decodificării”. Toţi
aceşti factori au fost numiţi „context total de comunicare” (T.
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Slama-Cazacu, 1999), departajându-i în: context lingvistic (verbal),
context extralingvistic (corelate auxiliare, gesturi, mimica), context
implicit (mediu situaţional fizic, mediul propriu-zis social).
Comunicarea este un fenomen social, desfăşurându-se între membrii
societăţii, ceea ce hrăneşte ideea că orice relaţionare este contextuală
social, iar întreaga atmosferă – în care, metaforic, alunecă mesajul –
produce o serie de presiuni specifice asupra calităţii acestuia. Este ca
şi cum ai dori să treci o funie prin apă. Funia rămâne ce-a fost, dar
ajunge să fie udă, adică să aibă ceva în plus sau în minus decât la
început.
Un context social modifică în mare măsură orice fel de
comunicare interumană pentru că: partenerii de conversaţie dispun
de statute şi roluri sociale, care asigură diferenţierea şi diferenţa
acestora: informaţiile cuprinse în mesaj sunt preluate din procesul
relaţionării sociale; mediul în care are loc comunicarea are atributele
sociabilităţii (timp, spaţiu, conjunctură). F. Armengande (1985)
consideră contextul de comunicare ca tetradimensional, şi anume:
circumstanţial (determinat de poziţia interlocutorilor, locul şi timpul
în care se efectuează relaţionarea), situaţional (compatibilitatea
culturală şi lingvistică dintre interlocutori), interacţional (capacitatea
de înlănţuire a limbajului) şi presupoziţional (cuprinde intenţiile,
credinţele şi expectanţele fiecăruia dintre cei care relaţionează).
Contextul de comunicare nu este doar „o baie relaţională”,
în care are loc un schimb de mesaje. Interacţiunile sunt influenţate de
context, iar interlocutorii modifică la rândul lor contextul, încercând
să-l adapteze intenţiilor, să-l modifice pentru a servi mai bine
relaţionării. El nu seamănă cu un decor şi nici cu un mediu static, ci
cu o realitate dinamică, extrem de flexibilă şi schimbătoare. Cine
reuşeşte să modifice contextul – adaptându-l la intenţiile
psihosociale, acela va avea o capacitate de persuasiune comunicativă
şi va asigura mesajelor maximă eficienţă. În acelaşi timp, graţie
contextului interlocutorii dau semnelor un anumit tip de semnificaţie,
extrem de apropiată de intenţia proiectată.
Actualmente, mijloacele de transmitere a mesajelor devin
mai importante decât mesajele. Modalitatea de transmitere ţine de
context, pentru că are posibilitatea de a menţine un echilibru
suportabil în acest pericol al supraîncărcării informative. Nu
comunicarea este produsul contextului social, ci contextul social,
dându-i sens şi sugerând culoarul de înţelegere.
Contextul comunicării constituie un background pentru
interacţionare în cadrul vieţii sociale la diferitele sale nivele. El
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există în simpla relaţionare a omului cu mediul, cu un semen,
precum şi în interacţiunile din grupuri, organizaţii, societăţi şi
societate. Denis McQuail (1999) identifică „paralele şi continuităţi”,
un fel de numitor comun privind comunicarea la diferitele nivele: „la
fiecare nivel putem uşor aplica un cadru similar, având următoarele
trăsături comune: o mulţime de „actori” – indivizi, organizaţii, state;
un spaţiu închis sau un subiect în cadrul căruia actorii comunică; o
mulţime de relaţii (de atracţie sau respingere, cooperare sau conflict,
subordonare sau supraordonare, egalitate sau inegalitate), care sunt
structurate în mai mare sau mai mică măsură şi care modelează
fluxul comunicaţional; un limbaj sau un cod comun; şi, în sfârşit, o
mulţime de reguli, formale sau informale, de desfăşurare a
comunicării” (p. 14). Sintetizăm trăsăturile de mai sus astfel: actori,
spaţiu închis sau subiect, relaţii, limbaj/cod comun, reguli.
De altfel, o societate există şi îşi păstrează identitatea numai
dacă în interiorul ei există un proces de comunicare, de relaţii şi
interacţiuni. Comunicarea socială presupune manifestarea unei reţele
extrem de complexe între actorii unui grup social (de la perechea de
îndrăgostiţi până la o societate naţională sau chiar o ligă
internaţională).
De aceea, comunicarea, la nivelul ei, are o structură socială,
pentru că presupune un set de „regularităţi ale relaţiilor”, cum ar fi:
• proximitatea (oamenii aflaţi în apropiere, prin domiciliu, loc
de muncă, drumuri etc.) comunică mai direct şi mai posibil;
relaţionarea la distanţă devine incitantă (e-mail, video-mail,
chat), dar oricum „ochii care nu se văd se uită”);
• similaritate (indivizi care împărtăşesc aceleaşi interese, care
desfăşoară activităţi identice, care dispun de aceleaşi
împrejurări sociale):
• apartenenţa la grup (stimulează interacţiunile, deoarece în
interiorul grupului fluxul de comunicare este mai dens şi mai
stimulativ);
• implicarea/afectarea emoţională (se referă la pasiunea pentru
coerenţa
„actorilor”
sociali,
implicarea
în
păstrarea/ameliorarea culturii sociale, împărtăşirea unor
sentimente pozitive.
Orice societate dinamică - E. Sapir identifică sub acest
nume orice grup care dispune de structură şi în care se manifestă
anumite regulamente ale relaţiilor sociale (frecvenţă, context, scop,
efecte ale comunicării) - funcţionează sub forma unui sistem
procesual în care există „intrări” şi „ieşiri”. Intrările dau viaţă
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sistemului, precum şi posibilitatea de schimbare a acestuia. Din
perspectiva comunicării, fiecare relaţionare constituie o formă de
intrare, de alimentare „energetică” a societăţii (de la grup de
îndrăgostiţi, la familie, organizaţii ori ligă naţională). În ciuda
capacităţii de autoreglare (autopoieză), o societate tinde spre
schimbare, sub impulsul cauzelor şi deopotrivă efectelor induse de
comunicare. Coeziunea „unei societăţi” ar face-o prea canonică (ceea
ce ar duce la autodizolvare), dacă nu ar exista tendinţe permanente
de revigorare, adică de schimbare.
Schimbarea socială are loc datorită unor cauze
comunicaţionale.
Procesele de comunicare sunt condiţii necesare pentru
schimbare (de ex., tiparul este o invenţie care s-a răspândit prin
comunicare şi a determinat modificarea configuraţiei societăţilor;
internetul a devenit o formă de comunicare, în stare să schimbe
fundamental o configuraţie socială: „un prim impuls (sugerează
Lerner) al schimbărilor economice îl constituie transmiterea unei
imagini a stilului „modern” de viaţă unor societăţi înapoiate
economic şi tradiţionale cultural”). Mai mult, Durkheim afirmă că
indivizii sunt legaţi mai mult prin diferenţe decât prin asemănări
„pentru că acestea impun complementaritatea şi interdependenţa”.
Acest fapt de diferenţiere, atrage după sine nevoia de interacţiune şi
de „comuniune”, precum şi identificarea unor structuri noi care să
întreţină tipuri de interacţiuni dinamice, energice, prin care să se
păstreze solidaritatea. Comunicarea socială (atât sub formă de
conţinuturi informaţionale cât şi ca tehnologie de transmitere)
injectează sistemului (societal) atât provocări centrifuge, de
dezagregare şi de pierdere a identităţii, cât şi impulsuri centripete, de
menţinere a coeziunii şi de construire a unei culturi specifice.
3.

Comportamentul organizaţional

Noi am folosit cuvântul „societate” pentru a denumi o
grupare de persoane care au interese comune. Există un lanţ
sinonimic pentru societate, iar sociologii au lăsat fiecărui comentator
libertatea de a opta pentru o denumire anume, căreia, folosind-o, i-a
dat un sens contextual. Lanţul sinonimic cuprinde concepte ca: grup,
organizaţii, instituţie. Fiecare are posibilităţile sale, de diferenţiere
specifică, dar folosirea în limbaj profan a acestor noţiuni a început să
nu prea deranjeze. Epistemologia românească (Zamfir, 1974, 2000,
Vlăsceanu, 1993, Zlate, 2004, Preda, 2006 ş.a.) consideră organizaţia
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ca un grup de indivizi, are interacţionează în cadrul unei structuri
raţionale pentru realizarea unor interese identice. Mai coerent,
„organizaţia este o formă raţională, instituţionalizată, de interacţiune
a unui grup de persoane, justificată de interesul (sau pretextul)
atingerii unui scop comun” (M. Preda, 2006). Există următoarele
tipuri de organizaţii (şi forme de organizare):
• publice
sau
(poate),
guvernamentale
sau
neguvernamentale;
• profit/nonprofit;
• mici/medii/mari;
• locale, naţionale/multinaţionale/globale.
Menirea organizării oamenilor este eficienţa şi performanţa,
provenind din nevoile indivizilor de securitate, siguranţa, afiliere,
recunoaştere de către alţii (autoidentificare a statutului şi a rolului).
O organizaţie îşi are propria sa cultură determinată de coagularea
unor elemente rezultate din fluxurile comunicative. Cultura
organizaţională cuprinde „totalitatea valorilor, normelor, cutumelor,
simbolurilor, ritualurilor, miturilor şi legendelor, sistemul de control,
documentele şi tehnologia organizaţiei şi a membrilor acesteia din
comportamentul acestora” (M. Preda, 2006). Capitalul uman este cea
mai importantă valoare şi componentă a organizaţiei. Indivizii se
manifestă prin relaţiile de comunicare exprimabile în funcţie de
statutul pe care şi l-au dobândit, care atrage după sine atât
modalitatea de comunicare cu ceilalţi, cât şi modul în care realizează
ce au de făcut. Fiecare persoană angajează relaţii de comunicare de
subordonare şi de autoritate. Într-un fel sau altul, structurarea umană
în cadrul unei organizaţii determină comunicări ierarhice (cu şeful),
reciproce şi egale (cu colegii) şi de autoritate (cu subordonaţii).
Comportamentul comunicaţional într-o asemenea structurare ar
trebui să dispună de un cod etic, prin care abuzurile în procesul de
comunicare să fie mai ponderabile, iar structurile să fie respectate şi
decent exprimate.
4.

Comunicarea simbolică

Pornind de la aprecierea filosofului american Charles S.
Peirce („gândim numai în semne”), se poate identifica mai uşor
semnificaţia sintagmei „comunicarea simbolică”. Un semn are o
semnificaţie, adică un înţeles. Semnele sunt reprezentări ale unei
modalităţi de exprimare înţelese de interlocutori, iar acestea sunt
cuvinte scrise, limbaj vorbit, gesturi, imagini, fapte ori acţiuni care
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poartă cu sine o semnificaţie. Charles S. Peirce afirma că „un semn
ţine locul a ceva pentru cineva”, că „se adresează cuiva, creând în
mintea acestuia un semn echivalent sau poate un semn mai
dezvoltat”. Ne mişcăm printre semne, operăm cu semne, noi înşine
suntem un semn şi deopotrivă suntem purtători de (în)semne. Semnul
este un marcaj redus pentru o realitate complexă, o etichetă a unei
acţiuni, obiect, faptă ori împrejurare. Cu cât semnul devine o siglă
mai abstractă cu atât se îndepărtează de semnificant, iar îndepărtarea
poate fi atât de amplă încât legătura devine simbol, adică figură de
stil. Saussure, filolog elveţian, identifica o relaţie între obiect şi semn
(semnificat şi semnificant) având în vedere relaţia dintre configuraţia
literală a unui cuvânt şi obiectul/fiinţa denumită de acesta. Mai apoi,
F. Saussure include semiologia (ştiinţa semnelor) în domeniul
psihologiei sociale, fiind „o ştiinţă care studiază viaţa semnelor în
cadrul vieţii sociale”. (Semiologia este un domeniu care studiază,
asemeni semioticii, semnele sub aspectul formării şi formulării lor,
precum şi al utilizării acestora în activităţile umane”). Pornind de la
consideraţiile filologului elveţian, C. S. Peirce nuanţează şi
îmbogăţeşte conceptul de semiotică, atribuindu-i capacitateaa de a
studia procesul de semioză, adică de ramificare, ceea ce extinde
problematica pe tărâmul sociologiei filosofice. Semioza este un
proces specific doar fiinţelor vii, detaşându-se dintre acestea omul,
gândind „numai în semne”.
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ФИЛОЗОФИЈА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ КРОЗ
КОМУНИКАЦИЈУ
Тврдња немачког филозофа Мартина Хајдегера да је
„говор дом бића“ није изазвала изненађење. Људско биће без
говора јесте утопија исто тако нереална као биће без мисли.
Човек располаже говором да би комуницирао и поделио мисли
са другима. Човек је измислио и перфекционисао говор из
потребе за комуникацијом, форме која му обезбеђује друштвену
подршку и даје му један референцијални смисао.
Етапе развоја човекове комуникације, идентификоване
од стране Де Флера и Бал-Рокича, сличне су етапама развоја
друштвеног живота, као процес утемељивања бића које се
интегрише у друштво кроз комуникацију и кроз припадност
њеним својствима:
• етапа гласова и знакова специфична је „првобитном човеку“,
када није постојао говор, а споразумевање се остваривало
звуцима, гестовима, покретима;
• етапа говора и језика специфична је кромањонском и
неандерталском човеку, који, имајући развијенији мозак,
могао је да меморише и да шаље поруке, да апстрахује и
анализира па, чак, и да користи симболе;
• етапа писања почела је са конвенционалним пиктограмима и
развила се према фонетском писању. Пиктограм је
представљао један предмет, идеју, биће, као саставни део
клинастог писма;
• етапа штампања омогућила је широку и ефикасну
дистрибуцију информације, доприносећи, путем штампаних
производа, најспектакуларнијој менталној и друштвеној
револуцији;
• етапа масовних комуникационих средстава генерализовала је
могућност циркулисања информације, што је довело до нове
парадигме еволуције сазнања. Ко располаже информацијом
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има моћ, тако да је менталитет поставио темеље око идеје
комуникативне компетенције.
„Комуникација је неодвојива од развоја мисли и говора, али
и од акумулисања колективног сазнања“, каже, С. Краја (2000).
Дефинишући друштво као „целину заједничких значења“, Денис
Мек Кајл додељује комуникацији крајњу улогу у коагулацији
очекиваних понашања: „друштво постоји као корпус подељених
знања, на више нивоа од стране њених чланова“.
Парафразирајући Декарта, говоримо „комуницирам, дакле
постојим“, што продубљује филозофску идеју у складу са којом
се постојање изграђује у процесу комуникације.
Ослањајући се на скуп кодова и норми, комуникација је
друштвени феномен који одржава интеракцију припадника
једне културе и омогућава „инструменталистима“ да изведу
партитуру путем комуникационог понашања.
Људске интеракције се дешавају у једном простору и
потрошачи су времена. Простор има своје значење у
одређивању квалитета и ефикасности комуникације. Д. Бонгно
замишља простор који овладава релацијама у облику
хијерархизованих сфера:
• сфера природног простора (специфична животињама и
изражавању понашања);
• сфера домаћег простора (сачињена од средстава за
комуникацију које се налазе у кући – телефон, е-мајл,
тв, часопис, радио, књиге, касете, слике);
• сфера педагошког простора (сачињена од школе као
„предсобља“ јавног простора);
• сфера текућих активности специфичних заједници
(улице, институције, економске и културне зоне);
• сфера светског глобалног простора, или „планетарно
село“ (Д. Мек Кајл).
Постоје
и
институционализовани
простори
за
комуникацију, као што су тргови, булевари, храмови,
позоришта,
библиотеке,
биоскопи,
пригодни
или
професионални скупови, јавни конкурси, стадиони, клубови,
ресторани, кафане. Комуникација се налази свугде, а људи су је
институционализовали.
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1. Друштвена комуникација као израз моћи
Комуникација
представља
потпору
социјализације,
основног облика преживљавања једног друштва. Начин
дејствовања комуникације, испољава се кроз друштвени утицај,
имајући улогу олакшавања интегрисања у очекивне друштвене
компоненте. Друштвени утицај представља „вршење утицаја од
стране некога (личности, групе) са циљем да модификује радње
и понашањад ругог“ (В. Тран, Ј. Сранћуђелу, 2003). Према томе,
комуникација у целини врши један друштвени утицај,
одређујући усвајање, од стране сваког члана групе (као
организовано друштво), сета норми за суживот (и
преживљавање), присвајање ефективне улоге за његово
одговарајуће интегрисање, прихватање позиције у оквиру
групне хијерархије, као и прикључивање изразу санкција
произашлих из одступања од друштвених норми. Главне
компоненте једне организоване комуникације представљају
стубове на које се ослања коагулација социјализације у оквиру
групе: норме одређене од групе (закони, обичаји, традиције),
улоге, хијерархије (формалне и неформалне), као и санкције које
одржавају кохерентност индивидуалног и колективног
понашања. Друштвено понашање (последица утврђивања једне
менталне индоктринације) контурише се на димензију једне
масе људи, које, по Х. Блумеру (1969) могу бити: случајне
(спонтане), конвенционалне (усмерене ка једном циљу),
експресивне (емоционалне), активизирајуће (имплициране,
покретљиве), протестантске (бунтовничке, предпостављају
промену норми). У оквиру групног понашања увек постоји,
макар под потенцијалном формом, фрустрација (која генерише
агресивност),
детерминисана
личним
(материјалним)
несатисфакцијама,
стварањем
лажних
хијерархија,
неприхватањем
норми,
сматране
поквареним,
али
фаворизирајућих за само један део групе.
Постојање,
у
оквиру
друштва,
појединих
хијерархијских односа предпоставља вршење снажних
притисака. Свака моћ се одржава принудом, али, у демократији,
начин исказивања моћи резултат је утицаја групе. Друштво (као
организована група) носи у себи узроке конфликта, а његово
посредовање (преговарање) се остварује између државе (као
одговорне за друштвену кохезију) и јавног мњења. Држава
настоји да доминира и да испољава своју моћ, располаже
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ауторитетом одлучивања (као инстанца); у име тог, демократски
добијеног, ауторитета, узима себи право да у свако доба
комуницира (да иницира један однос) са јавним мњењем (а
сличне
интеракције
предпостављају
манипулисање
и
убеђивање). Појединци (компоненти јавног мњења) не
располажу могућношћу вредновања једне сличне предности.
Мас-медији заступају и представљају присуство већине у
демократији, као формуле за конфронтацију и преговоре. Када
појединци уједине своја незадовољства, они изађу у јавност,
где изговарају тешке речи или предлажу насиље. У савременим
друштвима, овде, на јавном месту, замењује се „физичко насиље
једним симболичким насиљем“ (П. Бордије, 1990). Слична
друштвена манифестовања имају своје порекло у јасној намери
манипулисања. По Шт. Бузарнескуу (1994), манипулација је
дефинисана као активност приморавања социјалног акта
(индивидуе, групе, колективитета) да мисли и да реагује на
компатибилан начин са интересима иницијатора, употребом
појединих техника уверавања, које намерно прикривају истину,
остављајући утисак слободе мишљења и одлучивања“.
Јавни простор, слично као и говори оних који су на
власти, конституише манипулационе форме комуникације, јер
се ту испољавају политички, друштвени, интелектуални,
религиозни актери, који имају фрустрације или желе да погазе
норме и хијерархије. Манипулација „није аутоматски ефекат
функционисања система комуникације, већ његова могућа
употреба од стране заинтересованих лица за ову радњу“ (В.
Тран, И. Сранћуђелу, 2003). Јасно је да друштво увек
представља конфликтан простор, а његово умиривање је само
потенцијално. Ова могућност је изражена кроз различите форме
утицаја, од убеђивања до манипулисања, од пропаганде до
принуде. Комуникација, у сличној ситуацији, постаје процес
који утиче, коришћена од иницијатора односа ради добијања
сагласности оног другог. Комуникација представља „главно
средство испољавања ресурса моћи“ (Д. Мек Кајл, 2000) у
цивилизованом друштву.
Које су форме манифестовања моћи? Одговарамо:
политичка, економска, симболичка моћ. Симболичка моћ
„произашла из активности производње, преношења и пријема
значајних симболичких форми“ (В. Тран, Ј. Сранћуђелу, 2003).
Посредством појединих институција ( религиозних, образовних,
мас-медија), пропагирају се информације, путем којих су
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појединци детерминисани да дејствују на одређени начин,
односно да буду под утицајем „информационе моћи“. Ове
институције имају велики кредибилитет, кроз поруке које шаљу
другим особама, као значајан извор моћи.
Закључујемо да у једном уређењу, комуникација
омогућује социјализацију, односно гарантује збир демократија,
које ће омогућити суживот или, чак, преживљавање људи. У
једном друштву (групи, организацији) постоје хијерархијске и
реципрочне релације, улоге одлучивања и извршавања,
конвенционалне норме и систем санкција који обезбеђује
друштвену кохезију групе. Посредством комуникације, сваки
члан друштва тежи да наметне свој став: они на власти
информационом манипулацијом и вршењем моћи и
административног ауторитета, а остали чланови путем јавних
изјава и на основу једне демократске провере. Хармонизација
тачака гледишта одржавана је смањивањем простора узајамних
утицаја, до стишавања потенцијалних сукоба, који могу одвести
до распадања групе. Комуникација се интензивира тада када се
појављују разлике у мишљењима и индивидуалне и колективне
фрустрације. Друштвена комуникација представља израз моћи,
посредством које појединац на функцији успева да
персонализује понашања групе коју репрезентује у жељеном
смеру. Демократија једног друштва се испољава само у
изборним формулама и субјективним оценама. Она опстаје до
одређивања
хијерархија
и
додељивања
друштвених,
економских, политичких и културних улога, после којих
ослабљују њене функције, остављајући простор за експонирање
аутократа. Када једна таква ситуација достигне лимит кршења
екстремних граница демократских слобода, маса тражи право на
мишљење. Тада комуницира и покушава да убеди разговором
или насиљем; једно друштво (под којим подразумевамо било
које уређење које има норме, правила, санкције) има два типа
појединаца: оне који одлучују и грађане. Међу њима постоји
велики простор за преговарање појединих потенцијалних
сукоба.
2. Контекст комуникације
Постоји серија предвидљивих или непредвидљивих фактора
који утичу на процес комуникације. Они могу бити намерни,
изазвани од актера односа, или ненамерни, емитовани
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„мобилисањем“ и „присвајањем“ средине у којој се одвијају
односи. Не можемо ни говорити о пријему-емисији неке поруке
(па макар у вештачком стању) у чистом стању. Обрада
информације (емитовање и пријем) последица је афективне
импликације, а комуникацијски канал је увек „загађен“ и
„загадљив“ разним ометањима емисија које утичу на квалитет
комуникације. Сви елементи који прате поруку од намере
емитовања до њеног пријема формирају контекст комуникације.
Контекст комуникације обухвата „укупност фактора средине
који утичу на комуникацијски чин: околности социјалне и
психолошке природе, просторно-временска локализација,
услови за употребу кода, степен формализације поруке итд.“
(Комлошан, Боркин, 2002). Овом дефиницијом су обухваћени
„социјални и психолошки аспекти, време и простор релације,
формални аспекти у погледу онога што порука изражава и
коришћење кодификације – декодификације“. Сви ови фактори
су названи „тоталним контекстом комуникације“ (Т. СламаКазаку, 1999), распоређујући их у лингвистички концепт
(вербални), екстралингвистички контекст (помоћни корелати,
гестови, мимика), имплицитни контекст (физичка средина,
друштвена средина). Комуникација је друштвени феномен, који
се одвија између чланова друштва, што подкрепљује идеју да је
свака релација друштвено контекстуална, а целокупна
атмосфера – у којој, метафорички, клизи порука – производи
низ специфичних притисака на њен квалитет. То је као када би
желео да проведеш једно уже кроз воду. Уже остаје оно што је
било, али је ипак мокро, односно да има нешто у плусу или у
минусу у односу на почетак.
Социјални контекст у великој мери модификује било
коју форму међуљудске комуникације јер партнери у
конверзацији располажу друштвеним статусима и улогама, које
обезбеђују
њихову
диференцијацију
и
разликовање:
информације садржане у поруци преузете су из процеса
друштвених односа; средина у којој се одвија комуникација има
све атрибуте друштвености (време, простор, прилике). Ф.
Арменгод (1985) сматра да је комуникацијски контекст
тетрадимензионалан,
дакле:
одредишни
(детерминисан
позицијом саговорника, местом и временом у којима се одвија
однос), ситуациони (културна и лингвистичка компатибилност
између саговорника), интеракциони (способност везивања
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говора) и мисаони (обухвата намере, веровања и очекивања
сваког учесника у релацијама).
Контекст комуникације није само „једна релациона
средина“ у којој се дешава размена порука. Интеракције су под
утицајем контекста, а саговорници модификују контекст,
покушавајући да га прилагоде намерама, да га модификују у
циљу што бољих релација. Контекст није идентичан једном
декору али ни статичкој средини, већ једној изузетно
флексибилној и променљивој, динамичкој реалности. Ко успе да
модификује контекст – прилагођавајући га психосоцијалним
намерама, тај ће имати способност комуникационог убеђивања
и обезбедиће порукама максималну ефикасност. У исто време,
захваљујући контексту, саговорници дају знаковима одређени
тип значења, екстремно блиског са пројектованим намерама.
У овом тренутку, средства за преношење порука постају
значајнија од порука. Модалитет преношења држи до контекста,
јер има могућност одржавања подношљиве равнотеже у
опасности од информативне пренатоварености. Производ
социјалног контекста није комуникација, већ социјални
контекст, који јој даје значење и сугерише кулоар схватања.
Контекст комуникације чини једну основу за
интеракције на различитим нивоима друштвеног живота. Он је
присутан у једноставним односима човека са средином, са
сличнима себи, као и у интеракцијама у групи, организацијама,
друштвима и друштву. Денис Мек Кајл (1999) идентификује
„паралеле и континуитете“, неку врсту заједничког назива за
комуникацију на различитим нивоима: „на сваком нивоу
можемо лако применити сличан оквир, имајући следеће
заједничке особине: гомилу „актера“ – појединаца,
организација, држава; један затворени простор или субјекат у
оквиру кога комуницирају актери; мноштво релација
(привлачења или одбијања, сарадње или конфликта,
подређивања или надређивања, једнакости или неједнакости),
које су у већој или мањој мери структурисане и које моделирају
комуникацијски прилив; један заједнички језик или код; и, на
крају, мноштво правила, формалних или неформалних, за
одвијање комуникације (стр. 14). Синтетизујемо горе наведене
особине на следећи начин:актери, затворени простор или
субјекат, релације, заједнички језик/код, правила.
Једно друштво постоји и одржава свој идентитет само
ако у његовој унутрашњости постоји процес комуникације,

164

релација и интеракција. Друштвена комуникација претпоставља
манифестовање једне екстремно комплексне мреже између
актера једне друштвене групације (од заљубљеног пара до
националног друштва или, чак, једне интернационалне лиге).
Због тога, комуникација, на њеном нивоу, има
друштвену структуру, јер претпоставља сет „релацијских
регуларности“, као што су:
• близина (људи који се налазе у близини, по
пребивалишту, радном месту, путевима итд.)
директније и вероватније комуницирају; комуникација
на даљину постаје занимљива (имејл, видео-мејл, чат),
али ма како „очи које се не виде брзо се заборављају“);
• сличност (појединци који деле иста интересовања, који
се баве идентичним активностима, који располажу
сличним друштвеним околностима);
• припадност групи (стимулише интеракције, пошто у
унутрашњости групе прилив комуникација постаје
гушћи и стимулативнији);
• емоционално-афективна импликација (односи се на
пасију за кохерентност друштвених „актера“,
импликацију
у
очување/побољшање
друштвене
културе, дељење појединих позитивних осећања).
Свако динамично друштво – Е. Сапир идентификује под
овим називом било коју групу која располаже структуром и у
којој се манифестују одређена правила друштвених односа
(учесталост, контекст, циљ, ефекти комуникације) –
функционише под формом једног процесуалног система у којем
постоје „улази“ и „излази“. Улази дају живот систему, као и
могућност његовог мењања. Из перспективе комуникације,
сваки однос чини једну форму улаза, „енергетског“ напајања
друштва (од заљубљених, породице, организације до државе). И
поред способности саморегулисања, друштво тежи ка
променама, под импулсом узрока и проузрокованих ефеката од
стране комуникације. Кохезија „једног друштва“ учиниће
комуникацију исувише канонском (што ће одвести до
самораспадања), ако не би постојала стална тежња за
променама. Друштвене промене се дешавају захваљујући
појединим комуникацијским узроцима.
Комуникациони процеси су неопходан услов за
промене, на пр., штампа је откриће које се распространило
посредством комуникације и одредило модификовање
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друштвене конфигурације; интернет је постао начин
комуникације, у стању да из основа промени друштвену
конфигурацију: „први импулс (сугерише Лернер) економских
промена чини преношење једне слике „савременог“ стила
живота појединих економско и културно заосталих друштава.
Више од тога, Даркхајм тврди да су појединци више везани
разликама него сличностима „јер оне намећу комплементарност
и међузависност“. Ова чињеница, повлачи за собом потребу за
интеракцијом и за „заједништвом“, као и идентификацију нових
структура које ће одржавати динамичне , енергичне типове
интеракција, путем којих ће се одржавати солидарност.
Друштвена комуникација (толико под формом информационих
садржаја колико и као технологија за преношење) убризгава
друштвеном систему центрифугалне изазове, за дезагрегацију и
губљење идентитета, као и центрипеталне импулсе, за
одржавање кохезије и конструисање једне специфичне културе.
3.

Понашање у оквиру организација

Ми смо користили реч „друштво“ да именујемо групу
људи који имају заједничке интересе. Постоји један
синонимичан ланац за друштво, а социолози су дали слободу
сваком тумачу да изабере један назив, који му одређује
контекстуални правац. Синонимични ланац обухвата следеће
концепте: група, организације, институције. Сваки концепт
поседује могућности специфичне диференцијације, али
коришћење ових појмова профанисаним језиком више и не
смета. Румунска епистемологија (Занфир, 1974, 2000, Власћану,
1993, Злате, 2004, Преда, 2006. итд.) сматра организацију као
групу појединаца, који интеракционишу у оквиру једне
рационалне структуре ради остваривања заједничких интереса.
Кохерентније
„организација
је
рационални,
институционализовани облик интеракције једне групе људи,
оправдана интересима (или изговором) достизања заједничког
циља“ (М. Преда, 2006). Постоје следећи типови организација и
начини организовања:
• јавне или (можда), владине или невладине
организације;
• профитабилне / непрофитабилне организације;
• мале / средње / велике организације;
• локалне / националне / мултинационалне / глобалне.
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Намена организовања људи јесте ефикасност и успех,
који проистичу из потреба појединаца за безбедност, сигурност,
спајање, признавање од стране других (самоидентификацију
статуса и улоге). Организација има сопствену културу одређену
коагулацијом
појединих
елемената
произашлих
из
комуникацијских прилива. Организациона култура обухвата
„збир вредности, норми, правила, симбола, ритуала, митова и
легенди, систем контроле, документе и технологију
организације и њених чланова из њиховог понашања“ (М.
Преда, 2006). Људски капитал је најзначајнија вредност и
компонента организације. Појединци се испољавају кроз
комуникационе релације изражене у зависности од статуса којег
су заслужили, који повлачи за собом толико начин
комуницирања са другима, колико и начин на који остварују
потребе. Свака особа ангажује подређивачке и ауторитетне
комуникацијске релације. На један или други начин, људска
структура у оквиру једне организације одређује хијерархијску
комуникацију (са шефом), једнаку и међусобну (са колегама) и
ауторитативну (са потчињенима). У једном сличном
структурисању, комуникационо понашање треба да располаже
једним
етичким
кодом,
путем
којег
злоупотребе
комуникативног процеса треба да буду умереније, а структуре
уважаване и јасно изражаване.
4. Симболичка комуникација
Полазећи од мишљења америчког филозофа Чарлса С.
Пирса („размишљамо помоћу знакова“), може се лакше
утврдити значење синтагме „симболичка комуникација“. Сваки
знак има једно значење, односно један смисао. Знакови су
представе једног начина изражавања схваћеног од стране
саговорника, а то су писане речи , језик који се говори, гестови,
мимика, чињенице или радње које са собом носе значење.
Чарлс С. Пирс тврди да „знак држи место нечега за некога“, да
„се обраћа некоме, стварајући у његовом разуму еквивалентан
знак или чак развијенији знак“. Крећемо се међу знаковима,
оперишемо са знаковима, ми сами представљамо један знак и
подједнако смо носиоци значења/знакова. Знак представља
мању обележеност једне комплексне реалности, етикету једне
активности, предмета, чињенице или околности. Колико знак
постаје апстрактнија скраћеница толико се удаљава од значења
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а удаљеност може бити велика утолико да веза постане симбол,
односно стилска фигура. Сосир, швајцарски филолог, утврдио је
однос између предмета и знака имајући у виду однос између
словне конфигурације речи и означеног предмета или бића.
Након тога, Ф. Сосир укључује семиологију (науку о знаковима)
у домен друштвене психологије, као „науку која изучава живот
знакова у оквиру друштвеног живота“. (Семиологија
представља домен који изучава, семиотичке сличности, знакове
под аспектом њиховог формирања и формулисања, као и
њихове употребе у човековим активностима“). Полазећи од
мишљења швајцарског филолога, Чарлс С. Пирс је изнијансирао
и обогатио семиотички концепт, приписујући му способност
изучавања процеса семиозе, односно разграњавања, што
проширује проблем на поље социологије филозофије. Семиоза
је процес који је специфичан само живим бићима, посебно
човеку, који размишља „само путем знакова“.
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PHILOSOPHIE DE LA SOCIALISATION PAR LA COMMUNICATION
L´affirmation du philosophe allemand Martin Heideger que «le parler est le
temple de l´être humain», n´a pas été mise en doute. L´être humain sans parler est une
utopie irreélle, comme l´être sans pensées.
L´homme dispose des mots pour communiquer et pour partager ses
pensées. L´homme a inventéle parler et l´a perfectionné pour le besoin de
communication, forme qui lui assure la protection sociale et lui donne un sens de
référence.
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ПРОМЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ И
ОДНОС ПРЕМА ДАРОВИТОСТИ
_______________________________________________________
Резиме: У раду се разматрају поједини облици промена у образовању
у оквиру развојне политике друштва (либералистички, развојни, етатистички)
и њихов однос према развоју даровитости и афирмацији индивидуалних
способности људи. Од тога зависи допринос образовања напретку друштва,
aли и очување хуманистичких вредности у образовању.
Кључне речи: реформа образовања, развој друштва, даровити.

_______________________________________________________
1.

Промене у савременом образовању

Друштвено-економски развој савременог друштва
снажно изазива промене у образовању како би се оно
прилагођавало
актуелним
друштвеним
захтевима.
Традиционална улога образовања у примању знања и развоју
способности личности добија нова обележја.
Политике образовања у савременом свету све више
посматрају улогу образовања као средство економске и
политичке превласти. То посебно важи за високо развијене
земље „које крећу ка привреди са интензивним знањем“ и „које
улазе у револуцију интелигенције“ које образовање стављају у
сам врх развојних фактора, јер се „престиж у свијету неће
постићи ни у фабрици ни на њиви, ни у лабораторији, у војсци –
конкрурентске способности једне земље већ се остварују у
учионици“. Образовање се посматра као „полаган, али сигуран и
пресудан процес прерасподјеле друштвене моћи и утицаја, а ако
се правилно води, оно је оруђе за прерасподјелу свјетских и
научних и технолошких достигнућа“. (П. Дракер, 1994, стр. 34).
На другој страни, Б. Суходолски наглашава
ослобађајућу улогу образовања и залаже се за „неограничено
образовање“ које је, по својој суштини, глобални програм
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унапређивања савремене цивилизације. Оно треба да помогне
антиципирању глобалних друштвених процеса, обнови
утицајног мишљења и креативном усмеравању будућности. то
значи да образовање треба да буде окренуто будућности и да
служи будућности. Да би се то постигло, оно иманентно има
конкретније циљеве ка што су: 1. обликовање критичке свести
која треба да буде контролор развоја будуће цивилизације; 2.
развој атернативног мишљења које трага за другачијим
решењима и рационалнијим могућностима обликовања
будућности; 3. брига за квалитет живота и хумане људске
вредности („бити“ уместо „имати“). Добро организована
припрема за рад на разини школе, буђење и јачање интереса и
талената, систематско неговање језика и развој стваралачких
способности све је то у дјелокругу образовања и може служити
будућности“. Уколико постане фактор интензивирања људског
развоја, образовање добија обележја најбитније животне
вредности (Б. Суходолски, 1988).
О образовању као ризници талената опширно се излаже
у Извештају Међународне комисије УНЕСКО-а о образовању за
XXI век (Делор, 1996), где се развој личности и људских
способности заснованих на знању, размишљању и самосазнању
ставља испред друштвених захтева. „Задатак образовања се
састоји у томе да свима без изузетка омогући да изразе свој
таленат и сав свој стваралачки потенцијал, што за сваког
појединца значи могућност остваривања својих личних
планова“ (стр. 12). Међу главним областима (стубовима)
образовања као што су образовање на учење за знање, учење за
рад, учење за заједнички живот, налази се и „учење за
постојање“ – образовање намењено развоју личности,
индивидуалних способности и свих потенцијала личности, од
когнитивних, физичких, естетских и других, до целовитог
изграђивања самосвести појединца. Овај приступ омогућује да
се у процесу образовања личним својствима и индивидуалним
потребама посвети одговарајућа пажња. С тим у вези је и улога
наставника и начин њиховог рада који треба да подстичу и
негују диференциран приступ прилагођен појединцу.
Међутим, у савременом образовању, па и у његовим
реформама, истичу се два типа образовања који се по својим
карактеристикама могу одредити као развојно и либералистичко
схватање образовања.
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2.

Образовање за развој

Развојно образовање или „образовање за развој“ полази
од развојних приоритета друштва којима прилагођава и само
образовање имајући у виду економске, политичке, технолошке и
друге циљеве. Модернизација образовања је део модернизације
друштва и образовање треба да припрема и оспособљава
појединца у складу са тим. Као илустрација овог приступа може
послужити реформа обазовања у Енглеској.
Енглески као и амерички образовни систем
карактерише известан прагматизам (што произилази из теорије
прагматизма у Џ. Дјуија), усмереност на праксу, за разлику од
европских система који су теоријског карактера. Разлике између
масовног и елитног образовања и заостајање у неким областима
изазвали су промене и реформе чији је циљ био подизање
квалитета образовања. Тежи се таквом образовању које ће бити
конкурентно у односу на захтеве најразвијенијих земаља.
Конкретизација тога је реформа образовања и увођење
десет обавезних предмета у основној и нижој средњој школи
(енглески језик и књижевност, математика, познавање природе,
историја, географија, технологија, музика, уметност, хемија и
страни језик) као и централизација управљања и надзора над
радом школе. Тиме се обезбеђује већа улога државе у
реализацији националног програма образовања.
Истовремено, постављају се нови циљеви у образовању
који стављају у први план успех и просперитет појединца.
Реформски документ из 1993. године под називом „Учити
просперирати“ указује на то да је нужно васпитање за успех и
индивидуална достигнућа истичући следеће циљеве:
1. Висококвалитетно предшколско васпитање доступно свој
деци на узрасту 3-4 године;
2. Програми образовања треба да доприносе развоју
личности, што се може постићи прилагођавањем садржаја
(уместо десет предмета пет области: језици, математика,
природне науке и технологија, изражајна експресивна
искуства и уметност, хумана сфера са друштвеним
наукама;
3. Сваки ученик има право на добру наставу и одговарајуће
услове обуке;
4. Свако је дужан да учи цео живот и да буде постицан на
то;
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5.
6.
7.

Управљање образовањем и припема кадрова треба да буде
обједињено;
Потребно је повећање улагања у образовање и припрему
наставног кадра;
Образовна достигнућа треба непрекидно увећавати.
(према Н. М. Воскресенская, 1996).

„Школа је дужна да што боље припрема младе за
савремени живот, нарочито за рад у високотехнолошком
компјутерском свету који се брзо мења, у коме су појединци и
компаније дужни да делују у условима глобалног тржишта“.
(Исто, стр. 94). Јачање стручно-техничких потенцијала и
ширење знања која имају примену у економији, представља
нови изазов образовању. Главни задатак образовања је
достизање успеха. Из школе треба да се понесу навике и жеље
за учењем, поуздање у своје снаге и тежња ка успеху сваког
појединца.
Други правац промена односи се на учење страних
језика, посебно оних који су важни у ЕУ и који доприносе
европској интеграцији. Учење страних језика почиње у
основној, а обавезно је у средњој школи. Развој
професионалног, стручног образовања предстаља важно
подручје усмеравања образовања ка свету рада. Проширивање
стручне праксе и повезивање школа са индустријским
предузећима значајно доприносе подизању нивоа припрема
квалификованих радника, техничара и инжењера. Стварање
партнерских односа између школа и привреде обострано
доприноси њиховом развоју. Као новина је појава новог типа
средње школе – технолошког колеџа који даје широко опште
образовање са тежиштем на природно-научним и технолошким
садржајима.
Централизација образовања омогућила је увођење
образовних стандарда и државно процењивање образовних
постигнућа на одређеним узрастима (8, 11, 14 година) које
постаје општи начин валоризације образовних постигнућа.
Међутим, у савременом друштву које тежи све већем
економском и техничком напретку постоји опасност да се
образовање изолује као претежни канал друштвеног
напредовања. Тако би настало мериотократско друштво у коме
влада интелектуална елита, а образовање би постало инструмент
продубљивања наслеђених разлика у способностима људи. У
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оваквом друштву, у коме се селекција врши искључиво путем
образовања, бироктарија и технократија одређују карактер
друштвене пирамиде на чијем је дну неквалификовани радник.
Превладавање
ове
опасности
може
се
постићи
демократизацијом
образовања
и
квалитетивним
прилагођавањем школе
- не само да обезбеде једнаке
могућности за образовање свих, већ да школа буде прилагођена
самом човеку. То истовремено значи да се морају мењати
критерији за вредновање учинка образовања.
3.

Либералистичко схватање образовања

Либералистичко схватање образовања полази од
отворености друштвеног система и потребе да образовање
служи стварању отвореног друштва и одржању система који
почива на отвореној капиталистичкој производњи, слободном
тржишту, конкуренцији и индивидуалним вредностима,
слободама и правима грађана. Образовање је средство припреме
појединца за такве услове, начин оспособљавања за
конкуренцију и животну утакмицу промовишући она својства и
способности која томе доприносе. Истовремено оно доприноси
интеграцији појединца у друштвени систем и усвајању општих
норми и вредности.
Међутим, либерална теорија не доводи у питање
принципе капиталистичког система (приватно власништво,
контрола над средствима за производњу, најамна радна снага),
па се и образовање прилагођава потребама овог система.
Развијено је високо селективно образовање за елиту и масовно
образовање за „све“ као два система који коегзистирају.
Занемарујући класне неједнакости и класну природу
капиталистичког
друштва,
либерална
теорија
истиче
„демократски“ карактер овог друштва, што је једнострана
претпоставка за тумачење друштвене улоге образовања. Зато су
и очекивања ове теорије од образовања нереална, како у погледу
решавања социјалних проблема и отклањања друштвених
разлика, тако и у погледу индивидуалног развоја.
Главну критику ове теорије износе представници
конфликтне теорије који сматрају да се корпоративни
капитализам у коме постоји хијерархијска доминација капитала
и разуђена друштвена контрола не може бити демократски. У
таквом друштву доминирају односи који нису погодни за
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остваривање интегративне функције образовања, па и за развој
појединца. Они нарочито онемогућују остваривање егалитарне
функције образовања која је противуречна стварној природи
друштва.
Негативне последице либерализма у образовању
обухватају више аспеката као што су: наметање конкуренције,
такмичарства и тржишних односа у све области друштвеног
живота, истицање индивидуализма, егоизма и себичног односа
према другима, хомогенизација културе, према вредностима
масовне културе, наметање либералне идеологије у образовању,
као модел образовања за „тотални капитализам“, доминација
„корпоративног меркантилизма“ (Н. Чомски), концентрација
моћи и доминација малог броја најразвијених земаља,
експлоатација природних ресура неразвијених земаља и развој
„периферних
нација“,
доминација
мултинационалних
корпорација у производњи (брендови), трговини, потрошњи,
ширење нових технологија, контроле и репресије), сузбијање
моралних идеја и покрета, хуманизма и међународне
солидарности у различитим областима.
Међутим, овај концепт образовања прихваћен је у
земљама у транзицији као оквир за промене у образовању.
Реформе образовања у постсоцијалистичким земљама одвијају
се под утицајем либералних принципа и вредности и у
настојању да се следе „глобални и европски трендови у
образовању“. „Фундаментални, европски политички, културни и
морални концепти и вредности (као што су људска права,
толеранција, солидарност, плуралистичка демократија и улога
права) су у основи многих образовних опредељења“ (R. Godon,
et. al, 2004, p. 567).
4.

Однос према даровитости

Као што се види из наведних схватања образовања и
принципа његовог развоја, однос према појединцу и његовој
даровитости веома је наглашен. Међутим, у пракси, промене у
образовању занемарују ове захтеве. Развој интелектуалних,
критичких и креативних способности појединца у образовању је
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запостављен. То долази до изражаја у појединим облицима
реформе образовања, посебно у земљама у транзицији.∗
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развивающие, этатические), а также связанное с ними изменение отношения к
развитию одаренности и подтверждению в социуме индивидуальных
способностей людей. От этого зависит вклад образования в общественный
прогресс и сохранение ценностей гуманизма в образовании.
Ключевые слова и выражения: реформа образования, развитие
общества, одарённые.
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ВЕРБАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ У ИСТРАЖИВАЊИМА
ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА
_______________________________________________________
Резиме: Циљ рада је да истражи говорно-језичке ресурсе српског
језика даровитих ученика IV разреда основних школа. Користи се тест
слободних, дискретних асоцијација на задате речи (стимулусе). На сваки
задати стимулус ученици одреагују првом речју, једном семантичком јединицом
(реч, синтагма, фразеологизам и др.) која им падне на памет. Резултати су
обрађени и сортирани по фреквенцијама од најучесталијих до појединачних и
необичних.
Кључне речи: Асоцијација/стимулус

_______________________________________________________
У свакодневном животу често се чује
пословица «Проговори да те видим ко си.» У свему
овоме се крије давно сазнање да је обележје
човекове личности говор, његов лични говорни израз
– његов идиолект. У том говорном изразу огледа се
и степен мисаоног (когнитивног) развоја, и
емоционално стање говорника, и економски
положај породице у којој је растао. Изречена
порука не носи у себи само садржај, већ указује и
на узраст, и на пол, и на васпитање, и на
здравствено стање, и на физичку кондицију,
емоционалну зрелост и стабилност, и на
интелектуални ниво говорника, на надградњу
појединаца.
Реч је део говора састављен од гласова,
односно слова у посебном реду и с одређеним
значењем. За сваку смислену реч пронаћи ћемо њено
значење у речницима. Образован човек зна између
50000 и 250000 речи, а речи свог језика
препознајемо за 1/5 секунде.
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За особу која поседује говорно-језичке
ресурсе најчешће кажемо да је речита. „Речит
казује особине онога што има говорничких
способности, располаже великим бројем речи,
читавим богатством, уме да их складно распореди
и повеже да снажно делује оно што говори, те је
то говорнички дар.“20 А на седам језика
(македонском, бугарском, словеначком, руском,
француском, италијанском, румунском, немачком и
енглеском), речит би се изрекло: м. красноречив; б.
красноречив; с. зговорен; р. красноречивiи; ф.
eloquent; и. eloquente; р. elocvent; н. beredt; е.
eloquent. Најчешће ћемо речиту особу назвати
елоквентном, а, неретко, и красноречивом, мада су
синоними и сродне речи у нашем језику за речит и:
брбљив, причљив, говорљив, лајав, блебетав,
глагољив, благоглагољив, разговоран, разговорљив,
гласан, проливен, грлат, разгракољен, џандрљив,
тртљав, тртљив, лапарав, ландрав, зборљив,
лепорек, лепоречив, красноречив, слаткорек,
слаткоречив.
Речитост,
елоквентност
или
красноречивост је посебна особина, скоро као
небески дар.
Дечји речник је један од најважнијих
облика говорног понашања. За сваког педагога,
психолога, васпитача и просветног радника је
значајно да упозна како тече развој дечјих говорнојезичких ресурса у основној школи. У овом битном
периоду васпитања и образовања, развијеност и
богатство речника посматрамо и везујемо са
развијеношћу појмова који се крију иза речи, јер
речи су носиоци појмова. Овладавањем речима дете
почиње овладавати појмовима; познавање речника
неког детета омогућава да се схвати и процени
личност детета. Истраживањима у области дечје
лексике можемо доћи до различитих сазнања; шта
је опште и стално, заједничко и универзално, а
20

Миодраг С. Лалевић, Синоними и сродне речи српског језика, Нолит,
Београд, 2004, стр. 687.
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шта је променљиво и зависно од креативних снага
појединца.
Посебан облик истраживања говорно-језичких ресурса
су асоцијације речи и техника слободних асоцијација речи. Оно
је једноставно: испитаницима се као стимулус да одређена реч и
тражи се да одговоре са првом речи која им падне на ум, а која
је у вези са датим стимулусом. Под појмом асоцијације речи
подразумева се веза између две или више речи створена према
асоцијативним законима. Слободне асоцијације речи и техника
слободних асоцијација речи имају широку примену, дају
мултидисциплинарне податке.
Слободне асоцијације речи користе се и у
проучавањима креативности где се она делимично изједначава
са тежњом да се дају идиосинкретични, појединачни одговори.
Код високо креативних особа постоји вероватноћа да ће се
такви одговори јавити. Истраживања неких аутора показала су
да вежбање у слободним асоцијацијама речи повећава
постигнуће на тестовима креативности.
Две основне врсте асоцијација речи јесу слободне
(неограничене или дискретне) и контролисане (ограничене,
усмерене) асоцијације.
Ово истраживање користи тест слободних, дискретних
асоцијација на задате речи (стимулусе). На сваки задати
стимулус ученици одреагују првом речју, једном семантичком
јединицом (реч, синтагма, фразеологизам и др.) која им падне на
памет. То може да буде било која реч и треба да буде само једна
реч, односно једна семантичка јединица (реч, синтагма,
фразеологизам). Бави се карактеристикама дискретних
слободних асоцијација речи: квантитативне, оне које се базирају
на високој фреквенцији, учесталости или обичности одговора и
квалитативне, оне које се заснивају на својеврсној садржајности
и оригиналности.
Дакле,
карактеристике
слободних,
дискретних
асоцијација на задате стимулусе могу бити показатељ нивоа
креативности ученика.
Истраживањем је обухваћено 200 ученика IV разреда из
5 основних школа са подручја Београда и Вршца. Грађа је
прикупљена са тестова асоцијација/анкета које су попунили
ученици испитаници, а затим су реакције на задате речистимулусе обрађене и сортиране по фреквенцији од
најучесталијих до појединачних. Имајући у виду узраст ученика
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тест је садржао 30 речи-стимулуса из њима најдоминантнијих
тематских група: емоције, сродство, особине, простор, време,
предмети, бића, језик, историја, личности, нацинална култура,
храна.
Дато је кратко упутство испитаницима.
Овако је изгледала анкета:

Пол: М Ж Колико имате година? _________________
Школа__________________Матерњи језик_________________
Молимо Вас да на задате речи одговорите једном речју која Вам
прво падне на памет. За израду анкете је предвиђено 15 минута
(око 30 секунди по задатој речи).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

А
акваријум
ако
балерина
Београд
чвор
квочка
чукнути
рећи
резултат
дете
година
немати
волети
Том Сојер

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

много
праг
милосрђе
добар
истући
коло
лагати
Вук Караџић
врата
тужан
затвор
учити
колач
мајмун
намигивати

Одговори на стимулусе распоређени су по фреквенцији,
а ако више одговора има исту фреквенцију, распоређени су по
азбучном реду. Цифра иза одговора показује колико је
испитаника дало исти одговор на задати стимулус. На крају
асоцијативног поља наводи се 4 броја, на пример (200, 100, 34,
66). Прва цифра (200) представља укупан број испитаника.
Друга цифра (100) представља укупан број различитих реакција,
трећа цифра (34) показује колико испитаника није имало
одговор на дати стимулус, а четврта цифра (66) колико је
одговора који се само једном појављују.
Списак речи стимулуса по редоследу из анкете:
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А, акваријум, ако, балерина, Београд, чвор, квочка,
чукнути, рећи, резултат, дете, година, немати, волети, Том
Сојер, много, праг, милосрђе, добар, истући, коло, лагати, Вук
Караџић, врата, тужан, затвор, учити, колач, мајмун,
намигивати.
А
слово 61, Б 26, азбука 25, авион 12, В 6, ауто 5, Ана 2, анкета 2,
Антарктик 2, један 2, О 2, прво слово азбуке 2; ара, акваријум,
Азија, Аустрија, астроном, анаконда, алат, Ања, атлас, албум,
атрибут, аутор, ајкула, ај, абецеда, асоцијација, Архимедес,
ашов, Андреа-ја, бол, вриштање, зашто, ја, књига, ништа, он,
прво слово, први, реч, слова, ти
(200, 43, 23, 30)
акваријум
рибице 77, риба 51, рибе 28, вода 10, стакло 8, рибица 6, море 2;
авион, алге, базен, ваза, златна рибица; кавез за рибе, корњача,
плаво, пливају рибе, рибљи, сат, трава, фудбал
(200, 20, 1, 13)
ако
неко 17, везник 8, зашто 7, можда 7, хоћеш 7, око 6, како нешто
6, питање 5, али 4, може 4, реч 4, тако 4, ти 3, ћеш 3, ако 2, вести
2, има 2, зато 2, је 2, кажеш 2, ко 2, онако 2, не знаш 2, нећеш 2,
некако 2, падне 2, паднеш 2, појам 2, шта 2, ашов 2; аутић, ако
нешто да, буде, би, будеш, бројаница, видиш, вид, граматика,
дођем, добар, добићеш петицу, десити, ђубре, желите, желиш,
зато што, зарез, ико, имаш, или, ипак, ја, јесте, који, кукаш,
каже, купиш, ми даш, миш, нико, ништа, неки добар, наочари,
не знам, нема везе, не, он, олако, они, оно, оловка, одјек,
погрешиш, петицу, погрешили, побуна, питаш, претња, питати,
пева, речи, Роналдињо, сто, стигнем, среће, сад, сам, слажеш, се
нешто деси, тако, треба, устанеш, уме, урадиш домаћи, флаша
(200, 99, 69, 7)
балерина
балет 33, плес 28, балетанке 25, игра 19, играчица 10, бал 6,
хаљина 6, балетан 5, плесачица 5, сукња 5, девојчица 4, жена 3,
лепа 3, уметност 3, балетанка 2, бело 2, девојка 2, играти 2,
музика 2, он 2, плеше 2, спорт 2; бака, возило, Воја, Војислава,
игранка, име, књига, костим, култура, лутка, мала, мене, нога,
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окрети, она која игра, паметна, плесање, плесати, риба,
рингишпил, розе вртешка, светло, слаба, соларијум, уметница,
фолклор, фудбал, ципела, шнала, штикла.
(200, 52, 30, 1)
Београд
Град 140, главни град 8, Србија 6, људи 5, велики град 4, бео 3,
Калемегдан 3, Ниш 3, Нови Сад 3, бело 2, велики 2, Вршац 2,
главни град Србије 2, место 2, снег 2; Авала, Ада, бели град, бео
град, Београђани, велико, 25. мај, другови, Евровизија, зграде,
земља, Крагујевац, кућа, мек, нов, Панчево, прашина,
продавнице, пут, саобраћај, слави, стан, станиште
(200, 38, 23, 0)
чвор
канап 45, пертла 31, конопац 18, пертле 12, патика 6, замршено
5, завезано 4, машна 4, завезати 3, јак 3, конац 3, пунђа 3, брод 2,
дете 2, завезан 2, јако 2, уже 2, чворуга 2; вез, везани, везано,
везање, време, глуп, дрво, играти, завезивање, замршеност,
запетљано, коса, корен, кров, кућа, македонски, мали, марамица,
миш, мокри, мртви, на патици, одвезано нешто, одвезати,
одвезује, ожиљак, свеска, слаб, тешко, у мозгу, умрсивање,
умршено, упетљано, чаша, човек
(200, 68, 50, 3)
квочка
кокошка 36, јаје 23, пиле 17, птица 13, животиња 11, петао 9,
пилићи 9, јаја 5, гуска 3, квака 3, кљун 3, перје 3, село 3, брава 2,
живина 2, мама 2, камен 2, причалица 2; вода, врата, динар,
двориште, живо, заиграчка, звечка, заврзлама, зрневље, звук,
змија, кока кокодаче, ква, камион, колач, ковани лим, коска,
кочка, кокода, карта, кућа, куја, куца, лопта, љочка, мајка,
мачка, не квочка, ништа, ноге, паче, патак, патка, прича, сат,
седи, стара, ти си, ћурка, улица, фарма, црна, чворуга, чесма,
човек пола кокошка
(200, 65, 46, 6)
чукнути
ударити 64, чекић 12, ударац 9, ударити 8, дрво 7, чврга 6, врата
4, луд 4, јаје 3, камен 3, разбити 3, ауто 2, ексер 2, дете 2, луд 2,
лупнути 2, куцати 2, питати 2, ћакнити 2, чворуга 2; алави, Бог,
блесави, блесав, број, вриштати, вратити, главу, глуп, деда,
додирнути, евро, колено, кокошка, куцнути, лоша особина,
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лупати, људи, мало ударити, малтер, макнути, нападнути, не
знам, неког, наочаре, откачен, поломити, поремећен, паматнити,
пса, полу дете, пијукнути, сломити, син, стар, туча, троножац,
ћушнути, унук, ударен, ударити јако, у мозак, чукнути, човек,
чукундеда, Чукарица, чукни, чекићем, чучати, чучи, чило, чврга,
чвогел, чукати, шутнути
(200, 76, 56, 1)
рећи
реч 27, казати 21, изговорити 20, говорити 19, нешто 7, причати
7, не рећи 6, ти си паметан 6, говор 4, испричати 4, слово 4,
порећи 4, ћутати 4, изрећи 3, испећи 3, исказати 2, казати нешто
2, некоме 2, разговор 2, речи 2, уста 2; број, вест, викати,
викнути, говорење, дијалог, добро, знаш, искрено, изразити се,
истина, исказ, кажи, комуницирати, кувати, које, лепо, лопта,
мисао, моћи, мишљење, маца, месо, море, мени, необична,
написати,не знам, неко, обавестити, одговрати, огрлица, око,
показати, победа, проговорити, предмет, пећи, прорећи, рећи,
ружну реч. Речито, рекао, река, ред, спикер, смети, стећи,
сестри, тајну, урадити, црн, чути
(200, 76, 53, 4)
резултат
број 17, поени 15, поен 14, утакмица 13, бодови 10, контролни
10, одличан 6, решење 6, такмичење 6, оцена 5, победа 5, фудбал
5, бројеви 4, збир 4, једнако 4, математика 4, велики 3, петица 3,
први 3, бод 2, добар 2, задатак 2, мали 2, не резултат 2, рачунање
2, тест 2; ауто, броја, бољи, броји, бодовање, болест, болница,
вредност,гол, десет, део добитак, два, задатак из математике,
задатак, знање, игре, један мали, 1:0, који, коначан број, кец,
књига, креда, лош, ми, меч, мирис, моћ, награда, највећи, не
знам, нула, нерешен, оцене, перница, поступак, рачунање, ред,
рачунати, сабирање, спорт, српски, тачан, успех или неуспех, у
фолклору
(200, 71, 44, 1)
дете
човек 42, мало 26, беба 14, деца 10, игра 8, биће 5, дечак 4, ја 4,
људи 4, играчке 3, мајка 3, мама 3, младост 3, мушко 3, ученик
3, девојчица 2, добро 2, играчка 2, малишан 2, породица 2, плаче
2, син 2, срећно 2; авион, бижће са пуно маште, безобразно,
весело, велико, другарство, детињство, дечко, девојка, ђак,
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живо, живо биће, жена, женско, забава, игра и смех, именица,
коса, лепота, лопта, лизалица, љубав, љуљашка, мило, машта,
мајмун, Милош, месец, не најбоље, ниже, од главе до пете,
одрастао, паметно, пажеља, порођај, парк, радост, родитељ,
родитељи, срећа, средњи по величини, слатко, сладолед, тужно,
тата, уста, учи, човек без мозга, школа
(200, 74, 54, 1)
година
век 16, врели 14, 2007 14, месец 13, нова 9, рођења 8, дан 7,
датум 6, деценија 5, рођендан 5, старост 5, 12 месеци 4, месеци
4, преступна 4, рођење 4, године 3, дана 3, 100 3, дани 2, дете 2,
дуга 2, 10 2, велика 2, распуст 2, четири годишња доба 2, 1996 2;
број, векови, година, гумица, година рођења, 9, 2006/2007,
дванаеста, друга, добра, догодине, зима, завршетак, имате,
једанаеста, једна, јелка, календар, колико, каснити, куца, колико
знаш, Љиља, мало, много, не година, нови разред, 8, одрастање,
они, пета, празник, прва, пунолетан, прошлост, пуно, реч,
разред, старост, секунде, старог човека, срећно, самосталност, 3,
трећа, 365 дана, тужна, толико, узраст, 1997, четврта, школа,
школе
(200, 79, 53, 5)
немати
имати 65, сиромашан 12, ништа 7, немаш 4, ауто 3, нема 3,
оловка 3, пара 3, сиромашни 3, сиромаштво 3, беда 2, кућу 2,
мисли 2, немам 2, немаштина 2, нешто 2, новац 2; бомбону,
беду, бицикл, без, веру, ветар, дати, диктат, друг, друштво,
добит, изгубити, играчка, играчке, имаће, именице, имање,
јесен, када нешто немаш, када се нема, компјутер, књигу, лутка,
лопту, луткицу, лутке, лаж, љубав, мозак, много, мотив, неће,
несрећа, нестанеш, нико, недостајати, не марити, не знати, нос,
недостанак, никога, немати, не треба, неко, остати сам, памтити,
писмени, поклон, позајмити, појма, све имати, срећу, снага,
ствар, ствари, српски, снег, сиротиња, слаткише, слаткиш,
сиромах, сирочад, сирот, туђе, тужно, узети, храну, шта
(200, 92, 74, 8)
волети
љубав 74, мрзети 26, не волети 9, срце 8, неког 6, мама 4, некога
4, заљубити 3, родитеља 3, друга 2, желети 2, играчку 2,
заљубити се 2, маму 2, не воли 2, обожавати 2, фудбал 2; брат,
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воли, волети неког, волети купус, волиш, другарицу, драг,
дружити, жену, жена, заљубљеност, јако, колаче, кога,
љубомора, људе, маштати, много, ништа, нешто, неко, њу,
оловка, особу, осећање, пазити, породица, породицу, пуно, пас,
слаткише, сладолед, срећа, срећно, сањати, све, спорт, тебе,
туговати, узети, црно, чоколаду
(200, 62, 42, 3)
Том Сојер
Књига 50, писац 16, глумац 13, човек 10, дечак 8, име 8, лик 6,
бајка 5, лектира 5, прича 5, цртани 5, брод 4, песник 3, авантура
2, дете 2, јунак 2, Марк Твен 2, Мали принц 2, мачка 2,
несташлук 2, песма 2, роман 2, смех 2, Хаклбери Фин 2, филм 2,
цртани филм 2; Але, благо, Бела Грива, властита именица,
глупан, доживљаји, историјска личност, је кречио, каубој,
кратке панталоне, композитор, лукави дечак, лик из цртаћа, лик
из књиге, личност, легенда, луткар, љубитељ авантура,
Мадагаскар, Мисисипи, миш, несташан лик из књиге, несташан,
несташно, обична ленчуга, Оливер Твист, пуно срце,
пустоловина, прочитати, ружни главати човек, смешан, Том и
Џери, Том Брајдек, тата Со, цртани лик, чудак, шуама, Шекспир
(200, 64, 38, 2)
много
мало 44, пуно 43, имати 8, превише 7, више 6, људи 6, богатство
5, велик 5, пара 5, доста 3, новца 3, бомбоне 2, воли 2, деце 2,
жеља 2, играчка 2, лопти 2, љубави 2, препуно 2, речи 2, ствари
2, среће 2, сладоледа 2, слаткиша 2, чоколаде 2; бело, бројева,
већина, годину, друштво, другара, жвака, зграда, злата, игра,
јабука, кад нешто имаш више, књига, каменчићи, лепши,
листова, много више, места, мачка, монструма, мрава, маште, не
много, премного, посуђа, похлепа, петица, папира, пута, ронга,
свега, тога, хиљаде, хлеб
(200, 59, 33, 4)
праг
кућа 16, врата 14, град 10, степеник 8, куће 6, траг 6, пут 4,
тепих 4, дрвени 3, улаз 3, леп 3, летва 3, не праг 2, прескочити 2,
стаза 2; брисање, велики, венчање, висок, геније, дугачко,
добродошлица, дрво, земља, камен, кућни, куће, линија, маливелики, мали тепих, мекан, нога, праг, патос, под, прљав,
патике, питање, пратити, преко, подела, свадба, степениште,
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соба, стар, трагови, тло, учионица, улазна врата, ходање,
ходник, црн, црвено, црвени, ципела, Чешка
(200, 57, 39, 3)
милосрђе
милост 22, добар 16, доброта 14, мила 12, немилосрдан 5,
помоћи 4, црква 4, дела 3, добро дело 3, миран 3, не знам 3,
човек 3, анђели 2, Бог 2, драг 2, љубав 2, зло 2, миловање 2,
милостиња 2, нежност 2, похлепа 2, поштено 2, срећа 2, срце 2,
туча 2; богатство, витези, врлина, глава, грдња, дарежљивост,
друг, дајеш, добродушност, дати, драгост, добро расположење,
жуто, истински, кров, кад нешто не волиш, куће, лепо, мало,
мржња, мајка, моћан, малтретирање, много пажње, ми, мачак,
мама, милосрдан, немилост, никако, ништа, не волети, несрђе,
нега, он, особина, освета, перница, пуно среће, пустити, пажња,
паре, паметан, поштовање, поштедети, почасно, реч, ређе, рђав,
ружно, радост, срџба, сажаљен, смиловати,смрт, сироче, туча,
тетка, хуманост, човек с великим срцем
(200, 85, 60, 22)
добар
лош 46, човек 14, дечак 9, друг 8, зао 8, доброта 5, паметан 5,
дете 4, одличан 4, племенит 4, фин 4, леп 3, милосрдан 3, пас 3,
безобразан 2, добар 2,доброћудан 2, добрица 2, ђак, 2, наочаре 2,
несебичан 2, немиран 2, поштен 2, пријатељ 2, супер 2, тачан 2;
бољи, биће, брижан, безобразан, васпитан, весео, врлина,
волети, дух, драг, добро дело, добар човек, доброчинитељ,
диван, добродушан, добронамеран, за ништа, злочест,има душу,
исрен, јак, кад слушаш, кошарка, кошаркаш, лоша, леп, мио,
миран, мудар, неваљао, Нина, невоља, оцена, особина, петица,
пажљиво, предиван, пажљив, поклонити, ранац, симпатичан,
сам, умиљат, ученик, у души, фантастичан, фудбалер, шкргав
(200, 77, 49, 3)
истући
пребити 37, дете 16, батине 11, претићи 9, туча 9, ударити 8,
тући 6, некога 5, ударити 5, прут 4, бол 3, бити 3, волети 3,
градити 3, изударати 3, плач 3, безобразан 2, безобразно 2, зао 2,
казнити 2, неваљао 2, плакати 2, шибати 2; ауто, брига, будалу,
битка, бич, добити, друга, друг, ђавола, излемати, игла, јао, кад
тучеш некога, кокошка, каиш, каишем, календар, лутку, љут,
љутина, љутња, мазити, миловати, мрзети, малог, насилник,
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насилан, не слушати, не истући, насилништво, непријатеља,
њега, опасност, прутем, плата, повредити, помазити, прасе, пас,
пребијен, премлатити, памти, пољубити, потући, побећи,
рокови, тенис, тући се, тешко, тепих, угрозити, човека, шамар,
штап
(200, 75, 55, 6)
коло
игра 57, играти 22, весело 8, људи 8, народно 8, народ 7,
фолклор 7, круг 6, весеље 5, вођа 3, коло 3, коловођа 3, народна
игра 3, ношња 3, срећа 3, велико 2, Жикино коло 2, играње 2,
наоколо 2, народна ношња 2, опанци 2, Обреновачко 2, плесати
2; аутомобила, ауто, Банатско, влашко, вртешка, девојке,
заједно, играчи, иде наоколо, игра, кад играш, коло-коло, кола,
линија, музичко, народа, прикључити, прво коло, плес,
приредба, резач, сукња, свирајте, соло, Српско коло, сељаци,
стари људи, струјно,смешно, Србија, Турци, Ужичко, хокеј,
човек
(200, 59, 35, 4)
лагати
лаж 35, истина 15, лажов 9, слагати 9, не лагати 7, преварант 4,
ружно 4, варати 3, лажи 3, лопов 4, мана 3, неистина 3, некога 3,
причати 3, рећи 3, безобразлук 2, говорити 2, затвор 2,
искреност 2, лежати 2, мрзети 2, неистина 2, превара 2,
преварити 2; безобразно, врло ружна особина, веровати,
говороти неистину, говорити, гумица, га, губитак, грозан, друга,
дете, другарицу, жену, завера, измишљати, јахати, кад нешто
лажеш, казна, крађа, лагати, лаже, лоше говорити, лажљивац,
лош, људи, људе, људима, много, мама, маму, машта,
непослушност, невоља, непријатеља, народ, не треба, није лепо,
нос, некултурност, неискреност, одмарати, он, покварењак,
преварити, причати глупости, пријатеља, пуно, подао, поене,
поверење, правда, прича, Пинокио, рећи истину, родитеље, реп,
спавати, слагати неког, скривати, себе, суђење, туга, тату,
тачност, тужити, умети, урадити, штети
(200, 93, 69, 7)
Вук Караџић
Азбука 58, писац 35, слова 17, школа 14, име 6, човек 6, слово 5,
језик 3, личност 3, позната личност 3, песник 3, библикотека 2,
вук 2, моја школа 2, просветитељ, писмо 2, песме 2, песма 2,
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писменост 2, рад 2, Србија 2; Бранислав Нушић, Бојана кецић,
вук без ноге, деда, дете, историја, Ј.Ј. Змај, књижевност, Каћа,
мудар, наридна књижевност, О.Ш, песмица, почетак, путник,
прикупљач, паметан, пише, познат, српски језик, споменик,
стваралац, творац азбуке, Тршић
(200, 46, 25, 3)
врата
квака 20, кућа 18, дрво 16, улаз 14, праг 12, прозор 10, дрвена 9,
соба 8м велика 8, брава 5, браон 4, пролаз 4, куће 3, предмет 3,
жута 2, затворена 2, капија 2, отвори 2, отворити 2, отварање 2,
прозори 2, учионица 2, школе 2, шкрипе 2; ауто, бравар,
бакарна, бука, врата, врата собе, врата раја, врт, даска, дрвено,
ексер, зелена, знања, затварање, израз, избацивање, кратак,
лепљиво, лака, лепа, медијапан, метална, мама, напоље, ормар,
ограда, од куће, отворена, отварати, обданиште, отвара, пречка,
пет, правоугаоник, паркет, средња, су отворена, стаклена,
стакло, сто, ствар, столица, стана, тераса, тетка, учионица, уђи,
ходника, школска
(200, 76, 50, 3)
тужан
срећан 46, несрећан 10, сузе 10, човек 9, дечак 7, жалостан 7,
плакати 7, туга 7, пас 6, плаче 5, ружан 5, весео 4, сам 4,
усамљен 3, суза 3, добар 2, ђак 2, један 2, киша 2, уплакан 2; брз,
воз, висина, дрзак, дечко, жалосно, зао, име, избачен, је мој
друг, јако, као вук, кад се неко туче па си тужан, крив, кмезав,
лоша оцена, љут, мачка, мушкарац, невоља, нежан, није
задовољан, нервозан, наосећање, нерасположен, несрећан,
немиран, намрштен, незадовољан, не тужан, новац,
незаинтересован, осећајан, особина, песма, плачка, папир,
провод, раздраган, разочаран, сан, сам ја, свеска, смрад, свет,
смрт, утучен, филм, хепи
(200, 72, 52, 4)
затвор
решетке 36, слобода 17, лопов 15, казна 8, тамница 8,
затвореник 6, затворен 6, кавез 5, полиција 4, злочин 3,
криминалац 3, људи 3, полицајац 3, робија 3, тама 3, ћелија 3,
заробљен 2, заробљеници 2, лош 2, отвор 2, соба 2, убица 2,
шипке 2; Алкатраз, без боје просторија, велики, десет година,
дуг, ђаво, затворити, за неког, за лопова, зао, злочинац,
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закључан, изван, крадљивац, капија, кад крадеш, крађа, казнити,
коњ, купатило, кључ, лопови, лош човек, лоши људи, лудаци,
мучење, металне, милиција, место, не волим, не треба, отворити,
окривљен, пљачка, простор, пуст, пљачкаш, притвор, пруге,
робијање, робијаш, роб, рај, ружно ,есто, распоред часова,
ружан, ранац, судница, самоћа, суђење, стар, туга, тужити, твор,
таман, тешкоћа, ухапшен, украсити, у простору, уплашен, човек
(200, 85, 61, 4)
учити
књига 19, школа 14, не учити 12, научити 11, радити 10, ученик
10, знати 9, ђак 8, математика 7, паметан 6, читати 6, вежбати 5,
памтити 4, вредан 3, знање 3, књиге 3, памет 3, петице 3, писати
3, учење 3, волети 2, дете 2, лекција 2, спавати 2, српски 2,
тешко 2; анђео, бубање, вредност, домаћи, дечака, досада, зезати
се, и бубати, игрице, испит, кад учиш математику, компјутер,
кампањац, лекцију, лепо, људе, мислити, мучити, мора се,
љубити, наставмик, незнање, нешто, оцене, о...не, песме,
писање, помоћи, предмет, попустити, рад, решавати, радост,
размишљати, слова, слушати, табла, треба и то, ученике, у
школи, учитеља, учинити, учитељица, читати, школу
(200, 77, 45, 0)
колач
торта 37, слатко 22, јести 13, слаткиш 12, јело 9, сладак 7, храна
6, шлаг 5, бака 4, слаткиши 4, тањир 4, укус 4, укусан 4,
чоколада 4, чоколадни 4, пита 4, славски 3, шећер 3, велики 3,
леп 2, кекс 2, парче 2, правити 2, пекар 2, слатко 2, укусно 2;
баклава, Бане, вода, вишње, воћни, дезерт, делити, доброта,
дете, залогај, зачин, једење, Јагодица Бобица, јабука, кашика,
као блата, кад једеш слатко, колачи, крофна, мирис, мобилни, не
колачи, направити, њам, пресећи, појести, папир, поклон,
погача, посластица, посластичара, посластичарница, пудинг,
розен-торта, сећи, сладолед, славље, супер
(200, 63, 38, 0)
мајмун
животиња 75, банана 22, човек 13, горила 5, глуп 5, зоолошки
врт 5, смешан 5, дрво 4, скаче 4, џунгла 4, велики 4, банане 2,
грана 2, луд 2, пас 2, слон 2, скакати 2, смешно 2, шимпанза 2;
амазонске шуме, блесав, висити, веша, врт, виси, глуп човек,
грана, глупирање, длакав, длаке, дебил, жирафа, занимљив,
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забаван, зец, играчка, имитирати, кавез, коза, леп, лежати,
мајмунски говор, мајмунисање, мајмунисати, Мића, Маја,
мајмунисање,
орангутан,
прашума,
пењати,
пењање,
праисторија, реп, радити, смех, смешни, сто, тај, хладан, хода
(200, 60, 41, 0)
намигивати
око 55, очи 9, оком 8, другу 6, некоме 6, шала 5, заљубљен 4,
љубав 4, намигивати 4, волети 3, гледати 3, лагати 3, не
намигивати 3, ауто 2, варати 2, заљубити 2, знак 2, мени 2, неко
2, правити се важан 2, превара 2, трепавица 2, трептати 2,
трепнути 2, трепћати 2, шалити 2; Грчка, договор, другоме,
допасти, детету, жмиркање, жмиркати, журба, забављати се,
зезнути, зевати, затварати, зезати неког, као, мргудовит, нишан,
навика, нешто, нежноме, осмех, очима, о`кеј, покрети,
преварити, плакати, поздравити, пут, поздрав, симпатија,
симпатији, склопити очи, свађати се, сакривати, срећа, сила,
склопити једно око, свашта, сећати се, трепавице, трепавица,
трик, трептање, тата, фолирати, фазон, шеткати, шмекерисати
(200, 77, 59, 11)
Ово је мали асоцијативни речник 200 ученика IV
разреда млађег узраста. Такође је и фреквенцијски21 јер
представља списак речи који прати учесталост јављања
појединих речи у њиховом говорно-језичком ресурсу. Али,
појединачност дечјег записа на задати стимулус води до
оригиналности која подразумева необичне асоцијације мање или
више удаљене и можемо их сврстати у квалитативне
асоцијације.
Укупном анализом свих одговора утврђено је да
укупна фреквенција различитих асоцијација на 100 понуђених
речи/стимулуса износи 2040, једнофреквентних је 1368, а без
асоцијација је 139. Највише укупних (квантитативних)
асоцијација било је за стимулусе: ако (99), лагати (93), немати
(92), затвор и милосрђе(85), намигивати и учити (77), врата,
рећи и чукнути (76). Највише појединачних (квалитативних)
асоцијација било је за стимулусе: немати (76), ако и лагати (69),
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Група аутора, Педагошки лексикон, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд, 1996, 538: Фреквенција речи – учесталост јављања појединих речи у
говорном или писаном језику поједнинца.
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затвор (61), милосрђе (60), чукнути 56. За стимулус – милосрђе,
такође има највише ненаписаних асоцијација (22).
Значи, овим истраживањем прикупљено је 2040
различитих асоцијација на задате стимулусе и 1368
једнофреквентних, што и није мала фреквенција за овај узорак
испитаника, имајући у виду да је овај облик истраживања први
пут код њих примењен. 2040 различитих асоцијација
представља
њихов
говорно-језички
ресурс,
а
1368
једнофреквентих одговора на задате стимулусе, могу бити
показатељ нивоа креативности ученика. Ако се код истих
испитаника лоцира више једнофреквентних одговора може
указивати на њихову креативност.
Ако би се употреба оваквих анкета више примењивала,
подстицала би креативност ученика, богатила језик и отварала
врата њиховом разноликом стваралаштву. Пратио би се развојни
пут говорно-језичких ресурса ученика до красноречја или
елоквенције – речитости.
Литература:
•
•
•
•
•
•
•

Предраг Пипер и други, Асоцијативни речник српскога језика,
Београдска књига, Филолошки факултет, Београд, 2005.
Модраг С. Лалевић, Сининими и сродне речи српског језика,
Нолит АД, београд, 2004.
Јасмина Шефер, Креативност деце: проблеми вредновања,
Београд, 2000.
Група аутора, Педагошки лексикон, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 1996.
Слободанка Гашић-Павишић, Слободне асоцијације речи код деце,
Просвета, Београд, 1981.
Смиљка Васић, Развојне говорне норме у наше деце, Просвета,
Београд, 1976.
Вера Лукић, Дечја лексика, Просвета, Београд, 1981.

Tatjana Jasin – Mojse
Primary School “Olga Petrov – Radisic”
Vrsac
Verbal Associations in Research on Gifted Pupils

192

Abstract: The aim of the paper is to research verbal – language resources
of the Serbian language of gifted pupils attending the fourth grade in primary school.
Six free, discrete associations to the given words (stimuli) are used. Pupils react to
each given stimulus with the first word, single semantic unit (word, phrase) that
comes into their mind. The results are processed and sorted according to their
frequency, ranging from the most common to those single and unusual.
Key words: association, stimulus.
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NOVIM PUTEVIMA U RADU SA DAROVITIM UČENICIMA
_______________________________________________________
Rezime: Autor polazi od stava da ni teorijski ni praktično nisu razrađene
specifičnosti metodičkog rada sa darovitim učenicima. Zato je neophodno u svim
metodikama nastavnog rada razraditi posebno poglavlje specifičnog rada sa
darovitim učenicima. Tim specifičnostima, teorijski i praktično, treba da ovladaju
studenti nastavničkih fakulteta tokom studija, budući školski pedagozi i psiholozi, a
svi ostali nastavnici u procesu stručnog usavršavanja. Autor ukazuje da centzralna
metoda rada sa darovitim učenicima treba da bude istražicačka metoda. Ona treba
da dominira u procesu redovne nasatave, sa naglaskom na individualizirani rad sa
darovitima, u dodatnoj nastavi, u različitim oblicima slobodnih aktivnosti učenika
(naučnim grupama) i u drugim formama rada sa darovitim učenicima
Ključne reči: metodika, nastavnici, daroviti, istraživačka metoda, nastava.

_______________________________________________________
Uvod
Brojna literatura o darovitima u nas i u svetu osvetljava ovaj
problem sa različitih aspekata: Pojam i krakteristike darovitih
učenika; Metode, tehnike i insterumenti identifikacije, dijagnoze i
praćenja darovih učenika;Strategije podsticanja darovitosti i sl. U
našoj zemlji posebnu ulogu u tome ima Viša škola za obrazovanje
vaspitača u Vršcu, u kojoj se više od 12 godina organizuju rasprave
na različite teme iz ove oblasti. Tako je ova škola doprinela da se
problematika darovitih i teorijski i praktično razrađuje, unapređuje i
afirmiše u nas. Daroviti više nisu na marginama naše stvarnosti.

193

Neophodno je savremeno metodičko obrazovanje
svih profila nastavnika
Prevladava mišljenje da nastavnike treba osposobljavati za
rad sa darovitima, da je sa darovitima nužan specifičan način rada i
sl. I pored svega toga pozitivnog, što je do sada urađeno,
postavljamo neka pitanja, koja treba da budu u centru pažnje daljeg
unapređivanja rada sa darovitim učenicima: Da li dovoljno znamo
kako obrazovati studente, buduće nastavnike svih profila o tome
kako uspešno raditi sa darovitim učenicima? Da li postojeće
metodike izučavaju problematiku rada sa darovitim učenicima?
Znaju li nastavnici dovoljno o darovitim učenicima (o metodama,
tehnikama i instrumentima za identifikaciju darovitih učenika, o
specifičnostima rada sa ovim učenicima)? Kako stručno usavršavati
nastavnike različitih profila za rad sa darovitim učenicima? Da li se
u školama organizuje uspešna individualizacija nastavnog rada, bez
čega nije moguć valjan rad sa darovitim učenicima? Kako
organizovati nastavu i druge vidove obrazovnog rada sa darovitima
učenicima s namerom da omogućimo njihov maksimalni razvoj? U
kojoj meri su obezbeđeni uslovi za uspešan rad sa darovitim
učenicima? Na navedena i brojna druga pitanja, vezana za rad sa
darovitim učenicima, mogli bismo navesti brojne primere slabosti u
stvaranju uslova i radu sa darovitim učenicima. Zanemarenost
pedagoškog i psihološkog obrazovanja, pa i na nekim grupama
nastavničkih fakulteta, marginalizacija metodike i metodičkog
obrazovanja budućih nastavnika, nedovoljna razvijenost metodike
kao interdisciplionarne naučne discipline, već godinama izbor za
nastavnike metodike, na nekim grupama nastavničkih fakulteta, onih
koji nemaju zadovoljavajuće pedagoško, psihološko i didaktičko –
metodičko obrazovanje ne daje nam za pravo da smo optimisti u
pogledu uspešnog osposobljavanja budućih nastavnika za
blagovremenu identifikaciju, dijagnozu i uspešan prilagođen rad sa
darovitim učenicima. Dodajmo tome da u našim srednjim stručnim
školama radi preko 60% kadrova koji nisu pripremani za nastavnički
poziv. Postojeći stručni ispit ne daje nikakve garancije da će oni biti
temeljno osposobljeni za uspešan nastavnički rad, posebno za
uspešan rad sa darovitim učenicima. Oni su celog svog radnog veka
u školi samo priučeni stručnjaci, koji u datom trenutku obavljaju
nastavnički poziv. U današnjim uslovima ne postoje jasne
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sveobuhvatne strategije usavrašavanja nastavnika različitih profila,
pa i u oblasti rada sa darovitim učenicima. Nastavnici, pa i neki
drugi stručnjaci koji se bave obrazovanjem, nisu dovoljno
motivisani za stručno usavršavanje u ovoj oblasti. Tako, npr. na
desetak okruglih stolova u Vršcu, na različite teme o obdarenim
učenicima, pored školskih pedagoga i školskih psihologa, bilo je
veoma malo prisutnih drugih profila nastavnika: školski inspektori
(0,28%), profesori fizike (0,28%), profesori biologije (1%),
profesori fizičkog vaspitanja (1%), likovni pedagozi (2%), profesori
tehnike (0,28%), nastavnici razredne nastave (1%), profesori
engleskog jezika (1%), profesori hemije (1%), profesori srpskog
jezika i knjiiževnosti (3%) i sl.22 Zar je moguće da je tako mali
interes prosvetnih inspektora za ovu problematiku, ako znamo da u
velikoj meri od njih, pored ostalog, zavisi da li će se rad sa
darovitima u našim školama poboljšati? Neshvatljivo je mali broj
različitih profila nastavnika osnevne i srednjih škola ispoljio
interesovanja za ovu problematiku. Ako je to tako, onda ne čudi
stanje u kome teorija o darovitima znatno prednjači u odnosu na
postojeću praksu rada sa darovitima u našim školama i fakultetima.
Današnja metodika nije savremena
Ni jedna od postojećih metodika nastave ne posvećuje
posebnu pažnju rada sa obdarenim učenicima. Ako se tome doda da
je većina metodika, manje ili više, interpretacija didaktike, onda nije
teško zaključiti da takvim metodikama nije moguće uspešno
obrazovati buduće nastavnike za modernu i efikasnu organizaciju
nastave pri izučavanju specifičnih sadržaja svakog predmeta
posebno, pa i specifičnosti rada sa obdarenim učenicima na tim
sadržajima. Zato metodike treba osavremeniti
Poslednjih godina na ovim naučnim skupovima u Vršcu
imali smo prilike čuti izvanredne ideje o unapređenju rada sa
darovitim učenicima, ali smo spori u njihovoj masovnijoj primeni u
predškolskim ustanovama, osnovnoj, srednjim školama i
fakultetima. Jedan od razloga je što se novine teško i sporo
prihvataju, a drugi što su veoma nepovoljni uslovi u celini vaspitno
– obrazovnog sistema - razredno – predmetno – časovni sistem
nastave,
veliki broj učenika u odeljenjima, kada dominira
22

Mr Aleksandra Gojkov – Rajić ( 2004), Deset godina sa darovitima, Viša škola za
obrazovanje vaspitača Vršac, Zbornik, br. 10, str. 410.
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predavačko – ispitivačka nastava, dominantnost nastavnika u
nastavnom procesu i prevlađujući izvor znanja, negovanje pamćenja
učenika, zanemaruje mišljenje, neke druge forme rada sa obdarenim
učenicima u našim školama nisu zaživele, dodatna nastava je
zapostavljena i sl.
Vredni su pažnje neki rezultati realizovanih projekata,
saopštenih na ovakvom skupu u Vršcu (Branka Pavlović, Zora
Krnjajić, Jasmina Šefer). I pored zapaženih rezultata, sva tri projekta
za sada su, još uvek, usamljeni slučajevi. Koncepcije takvog rada
nisu masovnije zaživele u našim školama i predškolskim
ustanovama. Rezultate tih, i drugih, istraživanja metodike nisu
uopštile, teorijski obradile i konkretizovale njihovu realizaciju na
konkretnim sadržajima u radu sa decom, i učenicima. Tih ideja u
metodikama, na žalost, uglavnom nema.
Metodičari kao problem
Osnivanjem učiteljskih fakulteta može se reći da se metodika
razredne nastave uspešno razvija i da se postepeno uspešno na
poslediplomskim studijama pripremaju metodičari pojedinih
nastavnih predmeta razredne nastave. Međutim, i dalje ostaje
problem metodičara na fakultetima - metodičara predmetne nastave
za obrazovanje nastavnika osnovne i srednjiih škola. Na
nastavničkim fakultetima nastavu metodike izvode pojedini
stručnjaci, koji u struci imaju najviše obrazovanje, ali su retki oni
koji su na poslediplomskim studijama sticali obrazovanje za
metodičara. Zato na nastavničkim fakultetima najčešće metodiku
nastave pojedinih predmeta drže priučeni metodičari. Posledica
takvog stanja je zaostalost pojedinih metodika i na teorijskom i na
praktičnom planu, marginalizacija metodike kao naučne displine u
studijskim planovima i siromašno metodičko obrazovanje budućih
nastavnika predmetne nastave za osnovnu i srednje škole. I pored
nekih pozitivnih zalaganja da se na univerzitetima osnuju
interdisciplinarni doktorski studiji za obrazovanje metodičara
pojedinih metodika predmetne nastave, ona nisu imala značajnijeg
odjeka. Zato i dalje ovaj problem nije uspešno rešen. Jedan od
kriterijuma za prijem na doktorske studije metodike treba da bude
petogodišnji i uspešan rad u predmetnoj nastavi osnovne ili srednje
škole i objavljeni stručni ili naučni radovi iz oblasti konkretne
metodike. Bez prakse u školi ni najbolji studenti ne mogu biti vrsni
metodičari. Da bi se postiglo neophodno jedinstvo stručnog,
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pedagoškog, psihološkog, didaktičkog i metodičkog obrazovanja
doktoranata za pojedine metodike neophodno je ostvarivati saradnju
katedri za pojedine struke, metodiku, pedagogiju i psihologiju. Oni
bi zajednički radili na izradi planova, programa, uslova za
realizaciju i na realizaciji doktorskih studija za pojedine metodike.
Ovako obrazovani metodičari trebali bi biti temeljno, savremeno,
teorijski i praktično osposobljeni za unapređenje metodike kao
naučne discipline i njene stvaralačke primene u nastavi. Rad sa
darovitim učenicima u tom studiju treba da imaju značajno mesto.
Time bi se stvarali uslovi za intenzivniji istraživački rad u pojedinim
metodikama, kao i uspešnije osavremenjavanje nastave u školama i
afirmacija pozitivnih inovacija u njoj, pa i u radu sa naprednijim
učenicima.
Za suštinsku individualizaciju
I pored toga što se decenijama govori i piše o potrebi
individualizacije nastavnog rada, ona u školama nije zaživela. Ono
što postoji u školama više se odnosi na individualni rad, a manje na
individualizaciju, posebno u radu sa darovitim učenicima. Sve je
veća potreba i za indivualizovanom nastavom, posebno u radu sa
darovitim učenicima. Prema američkim psiholozima - Gejdž i
Berliner - individualizovana natava je onda «kada su zadaci nastave,
materijali za učenje, sadržaji i nastavne metode specijalno odabrane
za pojedine učenike ili za manju grupu učenika sa zajedničkim
karakteristikama»23 Kao što se vidi ništa novo. O tome se već
decenijama mnogo piše i u nas i u svetu. Međutim, u nas takva
nastava nikada nije zaživela, niti je metodika organizacije takve
nastave urađena. Bez takve nastave i razrađene njene metodike
nema uspešnog rada sa darovitim učenicima. Možemo i dalje
teorijski voditi rasprave o onome o čemu se, često, svi slažemo da
nastavu treba prilagoditi mogućnostima i sposobnostima učenika i
da treba stvaratu uslove u kojima će svaki učenik napredovati
sopstvenim tempom, da individualizovana nastava posebno
odgovara darovitim učenicima i sl. Međutim, bez stvaranja uslova
za konkretizaciju tih ideja neće biti povoljnih rezultata. Bez toga
nije moguće realizovati ni zapažene ideje Š. Alibabić o mentorstvu
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Prema: J. Đorđević, Daroviti učenici i različiti didaktički oblici i organizacija rada
sa njima, Zbornik, br. 10, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2004. str, 167.
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kao strategiji razvoja darovitih24. Bilo bi idealno da nadareni učenici
imaju svoje mentore, čija bi uloga bila da «vode, poučavaju,
motivišu, olakšavaju, savetuju, instruiraju, evaluiraju» u radu sa
nadarenim učenicima, a njihova uloga bi bila «da uče, istražuju i
evaluiraju»25. U tim uslovima je moguće da se obave temeljne
pripremne aktivnosti, da se stvara povoljna sredina za učenje,
utvrđuje plan instrukcija – učenja i poučavanja, identifikuju ciljevi i
aktivnosti učenja, sprovođenje učenja i nadgledanje procesa i
evaluacija individualnih ishoda učenja.26 Nadareni učenici mogu
biti aktivni učesnici u tome, što je veoma značajno za njihov ukupni
razvoj. Radi se o modelu individualizovane nastave. Međutim, naši
uslovi za realizaciju takve nastave su veoma nepovoljni. Istina je da
nema uspešnog rada sa darovitim učenicima bez « programske i
metodičke individualizacije edukativnog pristupa odgajanika»27. Ovi
autori traže «ponudu diferenciranih programa prilagođenih
potrebama darovitih učenka»28 Takvih programa i takvih metodika,
na žalost, za sada, nemamo dovoljno, mada je to jedini pravi put za
rad sa darovitim učenicima. Predlaže se organizacija vanastavnih
aktivnosti sa darovitim učenicima, u okviru kojih bi re realizovali
istraživački programi, i «organizovanje javnih manifestacija za
prikaz dostignuća darovitih učenika».29 Za realizaciju navedenih
ideja ostaje otvoreno pitanje: kako sve to sa učenicima raditi? Bez
svega toga i dalje će nam se nadareni učenici u klasičnoj nastavi
dosađivati, i dalje će za neke prosečna nastava biti preteška, za
druge prelaka i sl.
Dodatna nastava zanemarena
Dodatna nastava je dobro zamišljena, ali ona je prerasla u
nevešto proširivanje nastavnih sadržaja u radu sa obdarenim
učenicima. Međutim, opravdano se prof. J. Đorđević protivi tome i
zalaže da se u dodatnoj nastavi produbljuju nastavni sadržaji,
«sagledavanje uzročno – posledičnih veza i odnosa, uviđanje odnosa
među stvarima i pojavama, pronalaženje novih, drukčijih i
24

Dr Šefika Alibabić, Mentorstvo – strategija razvoja darovitih, Zbornik, br. 10, Viša
škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2004, str. 215.
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V. Rosić, S. Vrcelj, M. Mušanović, Strategije razvoja darovitosti, Zbornik, br. 10,
Viša škola za pobrazovanje vaspitača, Vršac, 2004, str. 243.
28
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originalnih rešenja, proučavanje šire literature, eksperimentisanje i
inovativne prilaze i postupke u radu i učenju. Radi se o maksimalnoj
aktivizaciji saznajnih delatnosti učenika, njihovom aktivnom i
stvaralačkom učestvovanju u procesu prerade dobijenih informacija,
razvijanju samostalnog i stvaralačkog mišljenja, razvijanju i
vaspitanju kreativnosti»30. Takve nastave u školama nema, ili je
veoma retka. U postojećoj dodatnoj nastavi zanemarena je
individualizacija rada i pored toga što mogu biti znatne razlike i
među nadarenim učenicima.
Ka novim formama rada sa darovitim učenicima
U našim uslovima nisu zaživeli i neki drugi oblici
organizovanog rada sa darovitim učenicima. I u svetu je često
opredeljenje da daroviti učenici budu u razredima sa ostalim
učenicima31. U svetu su poznate homogenizacije darovitih učenika u
različitim vidovima. Posle redovne nastave u odeljenjima
heterogenih učenika, nadareni se mogu okupljati svaki dan po jedan
sat,dva puta sedmično, jednom po podne u sedmici ili da tokom
vikenda posećuju specijalne centre za rad sa darovitim učenicima32.
Programi su prilagođeni darovitim učenicima. Sa njima je nužan
specifičan rad, imajući u vidu njihove dispozicije, sposobnosti i
interesovanja. Neke od ovih formi rada bi se mogle organizovati i u
nas. Za sada se metodike ovim pitanjima malo bave. Zato nam
nastavnici i nisu osposobljeni za ovu vrstu rada sa darovitim
učenicima.
I pored toga što je akceleracija u nas ozakonjena i što je data
mogućnost da nadareni učenici za kraće vreme mogu završavati
školovanje, ona je vrlo retka u praksi naših škola. Učenici, koji se
opredele za takavu vrstu napredovanja, često su prepušteni sami sebi
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Isto , str. 169.
Skupština Saveta Evrope 1994. godine bavila se i pitanjima obrazovanja darovite
dece. Opredeljenje je da daroviti učenici” treba da budu uključeni u redovni školski
sistem, od predškolskog nivoa, pa dalje; treba da se pripremaju fleksibilni nastavni
planovi i programi , više prilika za mobilnost, obogaćivanje dodatnim materijalima ,
audiovizuelnim sredstvima i nastavni stilovi koji su usmereni na rad na projektu,
načini i tehnike koji pospešuju razvoj sve dece, bilo da su ona nadarena ili ne, a u isto
vreme omogućavaju i identifikaciju posebnih potreba, što je pre moguće” Prema: Dr
Bosiljka Đorđević, 2004,Strategije podsticanja darovitosti,Zbornik,br. 10, Viša škola
za obrazovanje vapitača, Vršac
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Dr Bosiljka Đorđević, strategija podsticanja darovitosti, Zbornik, br. 10, Viša škola
zaobrazovanje vaspitača, Vršac, 2004, str. 181.
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i malo imaju prave stručne pomoći od svojih nastavnika. Sve se,
uglavnom, prepušta samostalnom radu učenika, što nije dobro.
I darovite poučavati
Daroviti učenici na redovnim časovima stagniraju, ne
razvijaju se njihovi potencijali,ne uvažavaju se potrebe specifičnog
rada sa njima i sl. Prof. J. Đorđević opravdano ističe «da se
individualizacijom,
personalizacijom,
diferencijacijom,
problemskom nastavom, različitim dodatnim aktivnostima i
primenom odgovarajućih i primerenih nastavnih metoda i
postupaka, mogu na adekvatan način zadovoljiti potrebe,
mogućnosti i interesovanja darovitih učenika»33.Njihove potrebe su
velike, interesovanja raznovrsna, mogućnosti svestrane. Da bi se
udovoljilo njihovim potrebama, interesovanjima i mogućnostima i
nadarene treba učiti, npr. o tome kako koristiti pojedine izvore
znanja, kako uspešno učiti, kako istraživati, kako ktitički i kreativno
misliti. Bez obzira na stepen nadarenosti pojedinih učenika, samo
aktivnim učenjem moguć je njihov svestrani razvoj i moguće je
darovitost pretvarati u sposobnosti. Takvi učenici lakše, brže i
efikasnije uče, ali i sa njima treba raditi, treba ih poučavati. I.
Ferbežer piše da je « osnovni cilj edukacije nadarenih i talentovanih
učenika – kultivirati samousmeravajuće učenje»34.Dopada nam se
ovaj stav. Osnovni problem je kako ovaj cilj realizovati? Kako
metodički oblikovati praktičan rad sa darovitim učenicima i u
odabranim uslovima postavljeni cilj realizovati? Kako
osposobljavati darovite učenike za uspešnu organizaciju
«samousmeravajućeg učenja»?Kako ih osposobljavati da uspešno
planiraju svoje učenje, da ga realizuju, vrednuju,
kritički
sagledavaju i, po potrebi, samostalno koriguju? Kako u radu sa
nadarenim učenicima negovati kritičnost, stvaralaštvo, inicijativnost,
saradnju sa drugima i sl.? Slažemo se sa tim da bi «nadareni učenici
morali biti uključeni u definisanje i vođenje procesa evaluacije»35.
Sa metodičkog aspekta je osnovni problem kako to sa ovim
učenicima postići, kako ih poučavati, posebno u uslovima
33
Prof- dr Jovaqn Đorđević,2004, Daroviti učenici i različiti didaktički oblici i
organizacija rada sa njima, Zbornik, br. 10, Viša škola za obrazovanje vaspitača,
Vršac, str. 265.
34
Dr Ivan Ferbežer, Poučavanje samousmeravajućeg učenja, prioritet za nadarene i
talentovane, Zbornik, br. 10, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac 2004, str.
207.
35
Isto, str. 209
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tradicionalne organizacije škole i nastave? Ne treba čekati vreme
kada se stvore svi povoljni uslovi da bi se počelo raditi sa darovitim
učenicima. I u postojećim uslovima može se mnogo bolje raditi,
nego što se radi. Ako bi se individualizacija nastavnog rada
ostvarivala onako kako je ona teorijski obrađena, ako bi dodatna,
fakultativna nastava i slobodne aktivnosti bili u funkciji bržeg
napredovanja darovitih učenika i zadovoljavanja njihovih potreba,
mogućnosti i interesovanja, onda bismo u radu sa darovitim imali i
bolje rezultate. Već sada bi trebalo raditi na tome da se stvaraju
uslovi za uvođenje novih formi, u svetu već poznatih, u radu sa
darovitim učenicima. Sve to metodički treba osmisliti.
Istraživački rad osnova
rada sa darovitim učenicima
U radu sa darovitim učenicima istraživačka metoda treba da
dominira, bez obzira koja forma u radu sa ovim učenicima se
primenjuje
Osnovno opredeljenje većine progresivnih naučnika je da
krajnji cilj nastave treba da bude razvijanje kreativnih sposobnosti
učenika, njihova osposobljenost za samostalno učenje i permanentno
samoobrazovanje. Iako se taj cilj odnosi na sve učenike, istina je da
će se on realizovati kod nekih učenika manje i sporije, a kod drugih,
naprimer kod darovitih, više i brže. Taj cilj nije moguće realizovati
ukoliko se u nastavi ne primenjuje istraživačka nastavna metoda sa
svim učenicima, a posebno sa darovitima. Treba stvarati takve
uslove u nastavi i drugim oblicima rada sa darovitim učenicima u
kojima će oni samostalno istraživati, samostalno tragati za
odgovorima na postavljena pitanja i probleme i da, pri tome,
samostalno analiziraju, sinteziraju, zaključuju, formulišu, da
samostalno saopštavaju i obrazlažu rezultate sopstvenih saznanja.
Učenici u nastavi treba da otkrivaju novo, istina u nauci već
poznato, ali za njih sasvim novo. Ni daroviti učenici ne mogu
samostalno, vlastitim naporom, uspešno saznati metode, tehnike i
instrumente za istraživanje određenog problema. U tome im treba
pomoći nastavnik. Sa njima treba u datim okolnostima vežbati
istraživanje. Time je, prema R. Kvaščevu, moguće trajnije razvijati
originalnost kao sposobnost stvaralačkog mišljenja, neobičnost,
udaljenost odgovora i duhovitost, sposobnosti traganja za novim,
neobičnim, da se obične stvari gledaju na nov način, sa nove i
neuobičajene strane. Time se razvijaju kreativni stavovi, što
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podrazumeva osposobljenost učenika «da traže nova, neobična i
duhovita rešenja problema, da odstupaju od utvrđenih navika i klišea
u radu i da kreativnije opserviraju sredinu»36. Prema ovom autoru
«visoko kreativna grupa ispitanika ima razvijene sledeće osobine: 1.
odstupanje od utvrđenih navika, stereotipa i šablona u rešavanju
problema; 2. istraživačko prilaženje rešavanju problema i pokušaj da
se problem reši na nov način; 3. kreativnije opserviranje stvarnosti;
4. tolerancija dvosmislenosti, tj. spremnost da usvojimo neke
neuobičajene zaključke i rešenja, kao i tendencija izbegavanja
mišljenja u odnosima rigidnih kategorija; 5. ispoljavaju veće
bogatstvo ideja; 6. radoznalost; 7. odmerenost u kritičkim
stavovima.37 Ovde se radi o darovitim učenicima. Nastavnici bi
trebalo da ovladaju ovim znanjima i stvaraju uslove u nastavi u
kojima će daroviti učenici samostalnim intelektualnim naporom
dolaziti do novih znanja i maksimalno razvijati i ispoljavati
navedene osobine. U tome je suština aktivne nastave. U njoj učenici,
posebno oni daroviti, postavljaju pitanja, formulišu hipoteze, rade na
njihovoj proveri, izvode oglede, prikupljaju činjenice, kompariraju
ih, izvode zaključke, komentarišu ih, dokazuju uzročno – posledične
veze, suprotstavljaju mišljenje ostalim učenicima, pa i nastavniku.
To je jedan od značajnih uslova za njihov maksimalni i svestrani
razvoj.
Istraživačkom metodom u radu sa darovitim učenicima
potenciramo samostalni i stvaralački rad učenika, samostalno
planiranje, prikupljanje činjenica iz različutih izvora znanja,
samostalna njihova obrada i samostalno tumačenje. 38
U modernoj nastavi, posebno u radu sa darovitim učenicima
sve češće treba da dominieraju zadaci, kao što su: posmatraj,
pročitaj i tumači, zapazi, pronađi, obrati pažnju, zamisli, pokaži,
dokaži, izdvoj, klasifikuij, pretpostavi, razvrstaj, zabeleži, uporedi,
zaključi, utvrdi, proveri, opiši, objasni, izloži, istakni, obrazloži,
definiši, izmeni, dopuni, proširi, dokaži, uoči sličnosti, uoči razlike,
pronađi uzroke, prodiskutuj, zauzmi stanovište, oceni, argumentuj,
grafički predstavi, pričaj, eksperimentiši, prati, izvedi, pomozi,
vrednuj, analiziraj, proceni, sinteziraj, kompariraj, uopšti, ilustruj,
navedi primer, formuliši dokaz, definiši ,maštaj i sl.
36
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A New Path in the Work with Gifted Students
Abstract: The author begins with the standpoint that the specificities of
teaching methodology of work with gifted students have been developed neither
theoretically nor practically. Therefore it is necessary to develop and elaborate within
all teaching methodologies a special chapter of specific work with gifted pupils. These
specificities, theoretical and practical, should be acquired by the students of teacher
training faculties during their studies, as well as future pedagogues and psychologists
and all the teachers included in the process of professional development in education.
The author points out the central method of work with gifted students should be the
research method. It should dominate in the process of regular teaching, with the
emphasis on individual work with the gifted, in after school lessons, in various forms
of extracurricular activities of students (science clubs) and other forms of work with
gifted students.
Key words: teaching methodology, teachers, the gifted, research method,
teaching.

Dr Stipan Jukić
Split
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PAR DE NOUVEAUX DANS LE TRAVAIL
AVEC LES ELEVES DOUES
Résumé: L´auteur part de la position que les spécificités du travail
méthodique avec les doués ne sont pas bien examinées ni du point de vue théorique ni
méthodique. De ce fait il est indispensable dans touts les méthodique du travail
d´enseignement travaillr en particulier le chapître du travail spécifi que avec les élèves
doués. Aveccela, du point de vue théorique et pratique, doivent dominer les étudiats
des facultés d´enseignants au cours des études, les futurs pédagogues et psychologues
scolaires, et tous les autres enseignants dans le processus du perfectionnement
professionnel. L´auteur mat l´accent que la méthode centrale du travail avec les élèves
doués doit être la méthode de recherche. Elle doit dominer dans le processus de
l´enseignment régulier, ave l´accent sur le travail individuel avec les doués, dans un
enseignement complémentaire, dans différents dormes d´activites libres des élèves
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(dans des groups de rcehrche scientifique) et dans d´autres formes du travail avec les
élèves doués.
Mots-clefs: méthodique, enseignants, doués, méthode de recherche,
enseignement.
Д-р Стипан Юкич
Сплит, Хорватия
НОВЫЕ ПУТИ В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
Позиция автора определяется тем, что специфика методической
работы с одарёнными детьми не получила осмысления на теоретическом уровне
и не учитывается в практическом опыте. В этой связи, по мнению автора,
необходимо ввести во все учебники по методикам обучения школьным
предметам специальные главы, в которых описывается и анализируется данная
специфика. Специфика методической работы с одарёнными учащимися
теоретически и практически должна быть усвоена студентами педагогических
вузов (будущими учителями и школьными психологами) в период обучения, а
уже работающие учителя должны изучить данную область на курсах повышения
квалификации. Автор указывает, что главным методом в работе с одарёнными
учащимися является исследовательский метод. Он должен доминировать в
процессе текущего обучения в школе с акцентом на индивидуальную работу с
одарёнными учащимися на дополнительных занятиях, а также в различных
видах внешкольной деятельности учащихся (например, в учебноисследовательских группах) и других формах работы с одарёнными учащимися.
Ключевые
слова
и
выражения:
методика,
учителя,
исследовательский метод, обучение, одарённые учащиеся.
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PROGRAMUL PERSONALIZAT
DE EDUCARE A COPIILOR SUPRADOTAŢI
_______________________________________________________
Abstract: Academically gifted children have a number of special needs
related to their individual level of intelligence and talent. Many wrongly think that
placing gifted children in regular classes will help non-gifted students learn. Gifted
children need a special environment, as does any special needs child, and it's
important for teachers to understand that and provide special program for them in
school and outside school. Whether the direction of gifted child is teachers will
provide special curriculum, vocational guidance, and individual work. In order to do
that, you need criteria. The elements described here are the elements of a good gifted
program.
Key words: gifted children, special program, vocational guidance, different
curriculum.

_______________________________________________________
1. Delimitări conceptuale
În vederea educării copiilor supradotaţi specialiştii în domeniu
au elaborat numeroase metode şi procedee: îmbogăţirea curriculumului, accelerarea studiilor, admiterea precoce în şcoală, saltul peste o
clasă, clase speciale, şcoli speciale, gruparea copiilor pe niveluri de
studiu, modelul învăţării autonome, şcoala fără clase, compactarea
curriculum-ului, telescoparea studiilor, sistemul creditelor, activităţi
extra-curriculare etc. Din multitudinea de procedee şi metode în
studiul nostru ne vom axa pe o strategie care să îmbine mai multe
metode: amplificarea, îmbogăţirea curriculum-ului îmbinată cu
diferenţierea / individualizarea instruirii în clase cu niveluri
eterogene şi mentoratul în afara orelor de clasă, vom numi această
metodă Programul personalizat de educare a copiilor supradotaţi.
Programul personalizat de educare a copiilor supradotaţi
reprezintă un ansamblu de metode îmbinate în mod obiectiv în
vederea obţinerii unor rezultate pozitive în efortul de creştere a
eficienţei muncii cu preşcolarii şi şcolarii supradotaţi. Acest program
cuprinde strategii pregnant centrate pe elevi. Este un produs menit să
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permită dezvoltarea supradotaţilor pe linia dotării lor. Având o
structură foarte flexibilă, acest program poate fi adaptat oricărui
nivel de vârstă dar şi de studiu (de la începători la avansaţi).
2.Îmbogăţirea curriculum-ului presupune o altă programă
analitică, îmbogăţită, amplificată, avansată care să cuprindă elemente
peste nivelul cerut de programa analitică obişnuită de la ciclul
respectiv, ceea ce va duce la accelerarea studiilor copiilor
supradotaţi, la acumulare de cunoştinţe conform intereselor şi
posibilităţilor lor. Acest aspect presupune o adaptare a curriculumului la capacităţile intelectuale individuale ale copilului supradotat,
de asemenea, presupune individualizarea ritmurilor de învăţare şi
progres, conform paradigmei că între copiii de aceeaşi vârstă
cronologică, există diferenţe notabile ca dezvoltare cognitivă.
Principalele obiective ale îmbogăţirii curriculum-ului pentru
supradotaţi au în vedere dezvoltarea capacităţilor de a pune în relaţie
concepte, de a sintetiza esenţialul absolut necesar pentru a trece la
înţelegerea unor concepte noi, pe baza dezvoltării simţului critic şi a
capacităţii de a evalua obiectiv nivelul propriu de cunoaştere,
stimularea capacităţii de a produce idei noi prin prelucrarea originală
a celor vechi, de a înţelege şi găsi soluţii la probleme şi situaţii
necunoscute şi nexperimentate anterior.
Îmbogăţirea curriculum-ului presupune stabilirea de obiective de
învăţare de dificultate gradată, pe care copiii să le poată atinge în
ritmul personal, astfel încât efortul susţinut să cunoască satisfacţia
reuşitei, încurajând astfel supradotaţii şi favorizând o atitudine de
satisfacţie care va determina rezistentă emoţională la intervenţii
corective. Din aceste motive, strategiile de atingere a obiectivelor de
învăţare se vor axa pe accederea la noile cunoştinţe treptat,
crescătoare în dificultate. Activitatea de îmbogăţire a curriculumului special pentru supradotaţi a fost gândită să se poate concepe ca o
acţiune individuală sau de grup, care să fie realizată de profesori
formatori, pentru fiecare disciplină, pornind de la cunoştinţele şi
deprinderile însuşite şi formate în clasă, la aprofundarea sistematică
şi complexă a unui domeniu de interes în conformitate cu
posibilităţile lor intelectuale.
Curriculum-ul pentru învăţământului general de masă nu
este înlocuit ci se urmăreşte lărgirea ariei acestuia, abordarea şi a
altor aspecte decât cele promovate de şcoală prin îmbogăţire.
Curriculum-ul îmbogăţit are în vedere metode de amplificare a
studiilor supradotaţilor prin suplimentarea conţinutului programelor
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disciplinelor existente şi abordarea altor activităţi care reprezintă
ţinte de interes ale preşcolarilor şi şcolarilor supradotaţi.
Aceste forme de instruire suplimentară a copiilor supradotaţi
organizate în şcoală şi în afara ei, presupun, de altfel, o extindere a
ofertelor de învăţare curriculare sau extra-curriculare.
Pentru derularea acestui deziderat de îmbogăţire a curriculum-ului
pentru elevii supradotaţi profesorii, (conform orientării didacticii
moderne care prevede individualizarea învăţării) vor elabora
programe îmbogăţite, ale căror conţinuturi sunt alcătuite parţial din
cunoştinţe care se studiază de către toţi copiii din învăţământul
general, restul cunoştinţelor incluse în aceste programe de
îmbogăţire a studiilor sunt alcătuite din informaţii aprofundate
despre subiecte punctuale, de interes cognitiv al copiilor supradotaţi,
vizând finalităţi ca: sporirea creativităţii, autorealizarea personală şi
profesională, stimularea gândirii logice, creşterea stimei de sine,
aplicaţii practice ce ţintesc rezultate relevante şi satisfăcătoare pentru
capacităţile supradotaţilor etc., ducând în acest fel îmbogăţirea
fondului lor de cunoştinţe cu aplicabilitate practică.
Alcătuirea unei programe de studii îmbogăţite, pentru copiii
supradotaţi, are în vedere:
• suplimentarea conţinutului disciplinelor din programele
obişnuite, cu date noi aprofundate ale fiecărui domeniu;
• introducerea unor capitole suplimentare, la cele existente;
• realizarea de aplicaţii practice, individuale sau de grup care
să permită utilizarea creatoare a cunoştinţelor asimilate în
şcoală şi prin forme suplimentare de instruire;
• propunerea de soluţii şi alternative sau rezolvarea creativă a
unor probleme concrete.
Programele îmbogăţite vor fi elaborate de profesorii care predau la
clasa respectivă, în conformitate cu principiul învăţământului
modern-o şcoală pentru fiecare copil.
Ce urmăreşte diferenţierea curriculum-ului prin îmbogăţire
şi amplificare:
• Stimularea interesului preşcolarilor/şcolarilor pentru
disciplina respectivă, pentru unitatea de învăţare, pentru
activitatea zilei. Sub coordonarea profesorului copiii/elevii
discută idei legate de o temă, după/ înainte de parcurgerea
unei unităţi de învăţare;
• Diferenţierea obiectivelor cu grade diferite de dificultate.
Profesorul stabileşte conţinutul, forma de desfăşurare a
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•
•

•

•
•
•

activităţilor de învăţare diferenţiată şi a modalităţilor de
evaluare.
Sarcinilor de lucru diferenţiate ca dificultate (profesorul
monitorizează ca ele să fie diferite ca dificultate).
Cercetare / investigaţie creaţie / aplicaţie practică. Parcursul
teoretic va avea o finalizare în activităţi cu aplicaţii practice
în conformitate cu disciplina de studiu: concretizată în
rezolvare de probleme, derularea unor proiecte individuale,
scrierea de articole, povestiri, intervievarea unor persoane
ect., conform domeniului.
Procesarea materialului (individual sau în grup). Este
momentul în care profesorul poate semnala erorile de
conţinut, organizarea sarcinii de învăţare sau acurateţea
proiectului teoretic sau practic-aplicativ.
Realizarea formei finale: discuţii individuale sau în grup
privind unitatea de concepţie.
Profesorul monitorizează şi evaluează realizările individuale
ale preşcolarilor/şcolarilor.
Feed-back:
- de la profesor;
- de la colegi (aprecieri, întrebări, schimb de idei etc.);
- autoevaluare.

3. Tratarea diferenţiată a copiilor supradotaţi
Teoria Inteligenţelor Multiple a fost pentru prima oară
publicată de către Howard Gardner în lucrarea Frames of Mind: The
Theory of Multiple Intelligences, 1983 (Gardner, 2005). Teoria sa
este rezultatul unor îndelungi cercetări în studiul profilelor cognitive
ale copiilor supradotaţi, autişti, savanţi idioţi, oameni cu dificultăţi
în învăţare, a persoanelor aparţinătoare diferitelor culturi. Conform
Teoriei Inteligenţelor Multiple inteligenţa nu este o trăsătură
înnăscută care domină celelalte abilităţi pe care le au elevii. Nu pune
la îndoială existenţa unei inteligenţe generale, dar aduce probe
conform cărora definiţia tradiţională a inteligenţei nu acoperă
posibilităţile cognitive
recent descoperite în cadrul studiilor
referitoare la supradotaţi. Rezultatele cercetării sugerează faptul că
inteligenţa este localizată pe diferite zone ale creierului care sunt
conectate între ele, se susţin una pe alta, dar pot funcţiona şi
independent dacă este nevoie şi se pot dezvolta în condiţii optime de
mediu. Semnificaţia acestei teorii constă în extinderea conceptului
spre alte inteligenţe în plus faţă de cea logico-matematică şi verbal-
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lingvistică care sunt măsurate prin testele tradiţionale. De aceea
profesorul la clasă trebuie să racordeze predarea la nevoile, interesele
şi profilul de inteligenţă al elevilor. Teoria Inteligenţelor Multiple nu
schimbă ceea ce avem de predat, ne ajută doar să schimbăm modul
în care lucrăm cu preşcolarii/şcolarii, ne ajută să înţelegem faptul că
elevii pot fi deştepţi în diferite feluri şi ne instrumentează în a-i ajuta
să evolueze în mod diferit.
Concluzia la care ajunge Gardner este că fiecare om are mai multe
tipuri de inteligenţă, fiecare corelată cu o zonă specifică de pe creier
şi anume:
inteligenţa verbal-lingvistică;
logico-matematică;
vizual-spaţială;
muzical –ritmică;
corporal- kinestezică;
interpersonală;
intrapersonală;
naturalistă.
Avem de-a face cu o nouă abordare în cadrul pedagogiei
inteligenţelor multiple, care implică faptul că profesorii pot să predea
şi să evalueze în mod diferit pe baza forţei şi a slăbiciunii
intelectuale ale indivizilor, prin tratarea individualizată a fiecărui
preşcolar/şcolar în parte. Îşi pot structura activităţile de învăţare în
jurul perspectivei multiple de rezolvare a unei probleme prin
folosirea diferitelor tipuri de inteligenţe. În acest context derivat din
teoria lui Gardner misiunea profesorilor este de a dezvolta strategii
de predare care să permită preşcolarilor/şcolarilor să îşi demonstreze
modalităţile multiple de a înţelege şi valoriza propria lor unicitate, în
mod personal şi în ritm personal.
După H. Gardner, oamenii posedă cel puţin opt inteligenţe, El
defineşte “o inteligenţă” ca fiind :
calea prin care un individ poate să îşi rezolve problemele
de viaţă reală;
abilitatea de a crea un produs sau de a oferi un serviciu care
este de valoare în cel puţin o cultură;
potenţialul de a găsi sau de a crea soluţii care să faciliteze
achiziţia de cunoaştere nouă.
Inteligenţele sunt în mod specific legate de conţinuturi. Aceste
inteligenţe există datorită tipurilor de conţinuturi informaţionale pe
care le găsesc oamenii în viaţa de fiecare zi: informaţii numerice,
informaţii de localizare spaţială, informaţii despre oameni. Cele mai
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multe dovezi de stil personal derivă din modul în care fiecare individ
se raportează la aceste conţinuturi. Datorită combinaţiei de
inteligenţe, unii copii sunt profund interesaţi, gânditori şi angajaţi în
activităţi pe anumite conţinuturi în timp ce aceeaşi copii devin
irascibili, impulsivi şi neatenţi pe alte conţinuturi. De aceea pornind
de la TIM a lui Gardner propunem tratarea individualizată a
preşcolarilor şcolarilor conform domeniului de dotare, ritmului
personal de achiziţie cognitivă şi profilului afectiv-emoţional.
Tratarea diferenţiată a preşcolarilor/şcolarilor reprezintă o metodă
prioritară în cadrul Programului personalizat de educare a copiilor
supradotaţi.
Preşcolarii/şcolarii care deţin o inteligenţa verbal-lingvistică
gândesc în cuvinte, au o bună memorie pentru nume, locuri, date
etc., le place să citească, să scrie şi să spună poveşti înţeleg ordinea
şi sensul cuvintelor, explică uşor, au un umor lingvistic remarcabil,
conving uşor, sunt persuasivi în vorbire şi scriere, fac analize
metalingvistice cu uşurinţă.
Preşcolarii/şcolarii care deţin o inteligenţa logicomatematică au plăcerea de a rezolva probleme, de a lucra cu cifre,
raţionează inductiv şi deductiv, au un bun discernământ în ceea ce
priveşte relaţiile şi conexiunile, realizează calcule complexe, au
gândire ştiinţifică.
Preşcolarii/şcolarii care deţin o inteligenţa vizual-spaţială au
imaginaţie activă, îşi formează imagini mentale (vizualizează), se
orientează uşor în spaţiu, recunosc relaţii şi obiecte spaţial, au
percepţii corecte din diferite unghiuri, reprezintă uşor grafic prin
pictură, desen, sculptură.
Preşcolarii/şcolarii care deţin o inteligenţa corporal –
kinestezică pot controla în mod voluntar mişcările corpului, îşi poate
programa mişcări ale corpului, face uşor legătura dintre corp şi
minte, au abilităţi mimetice.
Preşcolarii/şcolarii care deţin o inteligenţa muzical-ritmică
apreciază structura muzicii şi a ritmului, are “scheme” sau “cadre”
pentru auzirea muzicii, sunt sensibili la sunete şi tipare vibraţionare,
recunosc, creează şi reproduc sunete, ritmuri, muzică, tonuri şi
vibraţii, apreciază calităţile caracteristice ale tonurilor şi ritmurilor.
Preşcolarii/şcolarii care deţin o inteligenţa interpersonală
comunică eficient verbal şi non -verbal, sunt sensibili la
sentimentele, temperamentul şi motivaţia celor din jur, optează
pentru lucrul în cooperare, le place să lucreze în grup, dau dovadă de
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înţelegerea perspectivelor celorlalţi, sunt capabili să cedeze şi să
păstreze sinergie.
Preşcolarii/şcolarii care deţin o inteligenţa intrapersonală au
capacitate de concentrare, tendinţă de a reflecta asupra realităţii
înconjurătoare şi a naturii umane, îşi dezvoltă uşor abilităţile
metacognitive, sunt conştienţi de propriile sentimente, au simţul
transpersonal al sinelui, au abilităţi de gândire şi raţiune de ordin
superior.
Preşcolarii/şcolarii care deţin o inteligenţa naturalistă au
dezvoltat simţul de comuniune cu natura, recunosc şi clasifică uşor
membri a diferite specii, apreciază impactul naturii asupra sinelui şi
a sinelui asupra naturii, recunoaşte tipare şi comportamente.
Preşcolarii/şcolarii care deţin o inteligenţa existenţială sunt
capabili să realizeze aprecieri coerente asupra: progresului personal,
vârstei biologice şi au un stil propriu de învăţare.
Instruirea diferenţiată este acea abordare care permite lucrul
în grupe diferite, în cazul supradotaţilor, preşcolari/şcolari de vârste
diferite din punct de vedere cronologic, dar cu nivele cognitive
asemănătoare în care se diferenţiază atât conţinutul predării cât şi
procesul şi produsul realizat. Tratarea diferenţiată a
preşcolarilor/şcolarilor se poate realiza cu succes dacă se respectă
nişte cerinţe specifice în planificarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţilor comune preşcolarilor/şcolarilor care aparţin aceluiaşi
nivel de studiu şi aceluiaşi profil intelectual. Orice strategie de
învăţare individualizată din cadrul Programului personalizat de
educare a supradotaţilor este adecvată într-un anumit context
educaţional, cu variabile pedagogice şi psihologice specifice.
Instruirea diferenţiată este acea abordare care permite
dezvoltarea potenţialităţilor supradotaţilor pe linia dotării prin
modalităţi diferite. Profesorii pot realiza instruirea diferenţiată a
supradotaţilor prin patru modalităţi (Tomlinson 2000):
prin Conţinut – selectând ceea ce vor învăţa elevii şi
modul în care vor obţine informaţiile de care au nevoie.
prin Proces – adică prin diferite moduri de abordare a
conţinutului;
prin Produse – prin crearea de oportunităţi variate de
exersare, aplicare şi extindere a ceea ce au învăţat;
prin Mediul de învăţare – adică prin crearea de spaţii
liniştite şi zone pentru interacţiuni;
prin Mijloace de învăţare adecvate şi utilizarea ca punct de
sprijin internetul, bibliotecile virtuale, resursele web.
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Sarcinile de lucru se diferenţiază prin:
gradul de dificultate al conţinutului cu care se operează
(sursa de documentare);
procesul de lucru după vârstă, talente, interese, nevoi
(dificultatea sarcinii de lucru, adecvarea sarcinii de lucru);
cerinţele cu privire la produsul de realizat, adecvarea
tipului de aplicaţie la nivelul elevilor.
Factorii de diferenţiere mai sus menţionaţi orientează tratarea
diferenţiată a preşcolarilor/şcolarilor atât într-o grupă/clasă obişnuită
cât şi în cadrul predării în afara orelor de clasă.
Ce face profesorul pentru a transforma clasa tradiţională într-o clasă
diferenţiată?
Respectă trunchiul comun din cadrul curriculum –ului, dar
gândeşte independent la necesităţile intelectuale şi cognitive
ale supradotaţilor la care predă şi ajustează demersul
didactic în consecinţă.
Face transferul de la curriculum -ul „normal” la cel
îmbogăţit, adaptat supradotaţilor.
Selectează materialul de lucru în funcţie de
preşcolarii/şcolarii din grupă/clasă.
Este atent la nevoile comune ale grupului de
preşcolari/şcolari precum şi la nevoile individuale ale
acestora.
Profesorul mileniului III cunoaşte că strategiile didactice, moderne,
adaptate şi individualizate au rolul de a structura şi a modela
situaţiile de învăţare. Folosirea acestor strategii permite ca:
preşcolarii/şcolarii să fie implicaţi activ în propria formare;
numărul
sarcinilor
de
învăţare
comunicate
preşcolarilor/şcolarilor să fie în concordanţă cu capacităţile
lor cognitive;
intervenţiile şi punctele de sprijin ale cadrului didactic să fie
cât mai reduse ca număr, doar cu rol de stimulare şi
direcţionare corectivă, accentul punându-se pe spiritul de
independenţă cognitivă a preşcolarilor/şcolarilor;
tehnicile de predare-învăţare să fie activizante şi eficiente;
acestea să se armonizeze cu nivelul de dezvoltare
intelectuală a preşcolarilor/şcolarilor;
preşcolarii/şcolarii să fie impulsionaţi spre stadiul superior
de dezvoltare intelectuală (zona proximei dezvoltări);
preşcolarii/şcolarii trebuie îndrumaţi să înveţe să lucreze
creativ cu conţinutul, procesul şi produsul învăţării;
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profesorul modern creează un climat stimulativ, de
emulaţie, dar şi de respect reciproc;
profesorul asumă roluri noi ca cel de consultant, facilitator,
moderator chiar de participant activ al procesului de
predare – învăţare - evaluare;
promovează învăţarea prin cooperare;
echilibrează sarcinile individuale sau cele de grup;
se preocupă de realizarea unui management al clasei care
respectă principiile diferenţierii;
evaluează continuu şi formativ.
4.Mentoratul
O a treia metodă importantă din cadrul Programului
personalizat de educare a supradotaţilor o reprezintă mentoratul.
Specialiştii subliniază rolul deosebit pe care îl joacă cadrele
didactice, contribuţia acestora „în meseria de a-i învăţa pe elevi cum
să înveţe” adaptată nevoilor, intereselor, calităţilor personale,
aspiraţiilor, stilului de învăţare identificat prin interiorizarea unor
tehnici de muncă intelectuală, conturarea mai exactă a imaginii de
sine, sporirea independenţei şi responsabilităţii personale în
cunoaştere. A vorbi despre stilurile de învăţare, despre modurile
diferite de a cunoaştere, despre diferenţele între cei care învaţă poate
este mai puţin important decât strategiile efective adecvate fiecărui
stil de învăţare şi materialele de învăţare specifice folosite. Stilul de
învăţare poate afecta rezultatele pe care supradotaţii le obţin la
şcoală. Cercetările demonstrează că atât elevii cu rezultate slabe cât
şi cei cu rezultate bune reuşesc să-şi îmbunătăţească performanţele
şcolare, atitudinea faţă de şcoală, atunci când îşi cunosc stilul de
învăţare. Fiecare elev are o capacitate extraordinară de a învăţa în
diferite moduri. Pentru a determina ce stil de învăţare au supradotaţii
profesorul nu trebuie decât să observe cum preferă să înveţe aceştia
ceva nou. Unii preferă să asimileze noile informaţii, abilităţi,
atitudini prin imagini, emoţii, contacte cu persoane diferite, sunete,
aplicaţii practice, prin participare activă, directă.
Metoda mentoratului ca instrument de dezvoltare a
posibilităţilor native ale supradotaţilor constă în îndrumarea de către
un mentor a supradotaţilor, pentru a genera o relaţie inter-psihologică
de învăţare, mentorul fiind un expert în domeniul în cauză şi un
amplificator extern al activităţii mintale a supradotatului dotat şi
motivat (Stănescu, 2002). Mentoratul presupune un tip special de
activităţi angajate între supradotat şi profesorul-mentor şi urmăreşte
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adaptarea activităţilor de învăţare conform aptitudinii şi stilului
personal, care va determina automotivarea pentru învăţare. Accentul
este pus pe strategiile cognitive personale ale supradotatului care duc
la achiziţii progresive prin soluţionare de probleme, aplicaţii
practice, acumulare de noi cunoştinţe şi deprinderi, altele decât cele
cuprinse în programele analitice şcolare. Mentoratul prin intermediul
profesorului-mentor sprijină copiii supradotaţi să rezolve situaţii de
natură cognitivă sau emoţională pe care n-ar fi putut să le învingă
fără ajutor. În acest fel se stabileşte o relaţie de susţinere şi încredere
între mentor şi supradotat, cu scopul achiziţionării de către
supradotat a mai multor cunoştinţe, formării unor deprinderi în
conformitate cu dotarea personală, cu stilul de învăţare, cu ritmul
personal de achiziţie şi formare de competenţe. Mentorul are sarcina
de a încuraja supradotatul să se dezvolte conform aptitudinilor sale
excepţionale.
Cum poate mentorul să ajute efectiv supradotatul:
să-l înveţe cum să înveţe;
să-l determine să conştientizeze stilul personal de învăţare;
să-l înveţe cum să utilizeze cele mai eficiente metode şi
procedee de învăţare;
să-l înveţe să-şi conştientizeze punctele tari şi punctele
slabe;
să-l înveţe cum să-şi depăşească limitele;
să-i ofere sprijin permanent cognitiv şi afectiv-emoţional.
În cadrul mentoratului, profesorul- mentor se va ghida în munca
sa de îndrumare a supradotaţilor după o programă specială, alta decât
cea de la clasă. Aceasta va conţine cunoştinţe în plus, îmbogăţite,
sarcini de învăţare complexe, cu grade de dificultate mai mari decât
cele de la clasă, structurate pe unităţi de învăţare şi unităţi de timp,
conform disciplinei respective şi posibilităţii de dezvoltare personală
a supradotatului. Mentorii sunt pregătiţi în cadrul unor programe de
perfecţionare pentru supradotaţi cum să interacţioneze cu aceştia,
cum să-i înveţe, cum să elaboreze o programă pentru dezvoltarea
personală, ce metode să folosească în munca cu supradotaţii, cum să
le formeze abilităţi transferabile: de comunicare, de lucru în echipă,
de învăţare, de organizare a timpului, de rezolvare de probleme, de
negociere, de ascultare, de creativitate, de utilizare a computerului
etc.
Practica a demonstrat că supradotaţii mentoraţi obţin
rezultate mai bune, le creşte stima de sine, se pot descurca mai bine
în multele şi diferitele situaţii de învăţare cu care se întâlnesc zilnic
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la şcoală, devin autonomi, scade riscul de înstrăinare, devin mai
sociabili şi antrenaţi în activitate, creşte gradul de participare la
activităţile şcolare şi extraşcolare. Mentorul orientează supradotatul
către metodele potrivite prin care poate învăţa eficient, astfel încât să
acumuleze cunoştinţe şi să-şi formeze deprinderi, să-şi dezvolte
aptitudini în conformitate cu dotarea şi cu nevoilor personale de
dezvoltare şi afirmare. Mentorul va îndruma supradotatul înspre
utilizarea instrumentelor de comunicare prin internet care oferă
facilitatea de extindere a posibilităţilor de cunoaştere a
supradotaţilor. Tehnologia informaţională poate fi utilizată în modul
cel mai eficient pentru a sprijini achiziţiile elevilor la oricare
disciplină. Scopul integrării tehnologiei în instruirea supradotaţilor
nu este numai pentru a facilita dobândirea de informaţii noi, ci şi în
scopul facilitării comunicării.
Folosirea internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor
virtuale, a comunicării on-line poate:
a) stimula şi dezvolta potenţialul cognitiv multiplu al elevilor;
b) dezvolta abilităţile de comunicare necesare în secolul XXI:
responsabilitate şi capacitate de adaptare;
abilităţi de comunicare;
creativitate şi curiozitate intelectuală;
gândire critică şi gândire sistemică;
informaţii şi abilităţi media;
abilităţi interpersonale şi de colaborare;
identificarea,
formularea
şi
soluţionarea
problemelor;
auto-formare;
responsabilitatea socială.
c) contribui la dezvoltarea abilităţilor de gândire de nivel
superior (cf. taxonomiei lui Bloom);
d) orienta procesul de instruire către interesele elevilor
(predare centrată pe elevi).
Condiţia de bază pentru reuşita mentoratului este aceea de respectare
a unor aspecte privind:
planificare şi proiectarea unei programe speciale la nivel de
disciplină;
stimularea intelectuală a copiilor;
sprijin afectiv-emoţional prin consiliere permanentă;
utilizarea metodelor activ – participative adaptate profilului
supradotatului;
evaluarea şi autoevaluarea continuă, formativă.
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Avantajele metodei mentoratului în educarea supradotaţilor sunt:
formează preşcolarilor/şcolarilor deprinderea de a lega
cunoştinţele disciplinelor de viaţa de fiecare zi, de practică;
permite
abordări
disciplinare,
interdisciplinare,
pluridisciplinare şi transdisciplinare;
se centrează pe interesele lor;
ţine cont de talentele lor;
serveşte nevoilor lor de învăţare-formare-dezvoltare.
Ce face învăţătorul/profesorul mentor pentru atingerea obiectivelor
propuse?
Îşi planifică obiectivele punctual, lecţiile, dar gândeşte
strategic.
Coordonează,
îndrumă
şi
stimulează
activitatea
individualizată a mentoratului.
Monitorizează evoluţia supradotaţilor pe tot parcursul
individualizat de învăţare-dezvoltare-formare.
Profesorul-mentor are în vedere parcurgerea următorilor paşi:
• Elaborarea planificărilor speciale pe discipline care va
permite evoluţia supradotaţilor.
• Stabilirea obiectivelor operaţionale pentru fiecare lecţie din
unitatea de învăţare.
• Selectarea acelor obiective operaţionale care se pot realiza
prin munca independentă şi individualizată a supradotaţilor.
• Stabilirea tipului de activitate/lecţie în care vor lucra
supradotaţii: disciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar,
transdisciplinar (în funcţie de conceptele vehiculate şi
conexiunile folositoare lor).
• Stabilirea strategiilor de instruire variate care să sprijine
diversele stiluri de învăţare ale supradotaţilor.
• Planificarea evaluării continue.
Mentorul va urmări ca supradotaţii să îşi dezvolte abilităţi reale,
corespunzătoare domeniului de dotare cum ar fi capacitatea de:
a lucra independent;
a lua decizii bine gândite;
a avea iniţiativă;
a rezolva probleme complexe;
auto-direcţionare;
a comunica eficient.
Mentorul va sprijini supradotaţii să se implice în sarcini de lucru şi
activităţi conectate, care se desfăşoară într-o anumită perioadă de
timp, cu aplicabilitate practică.
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Rolul mentorului este de a sprijini supradotaţii să utilizeze
tehnologia computerizată pentru îmbunătăţirea procesului de
învăţare:
bazată pe web, orientată spre text cu posibile hiperlink-uri şi
imagini;
posibilitatea existenţei unor pagini secundare şi categorii;
publicarea de informaţii curente sau cercetare pentru un
public din afara sălii de clasă;
comunicarea cu un public internaţional;
activităţi scriitoriceşti în colaborare cu alţi elevi şi/sau
experţi;
contribuţia la cercetarea problemelor din lumea reală şi
rezolvarea problemelor;
partajarea sau reflectarea asupra procesului învăţării;;
realizarea de portofolii ale elevilor;
furnizarea unui organizator grafic pentru cercetare;
furnizarea unui spaţiu pentru elaborarea în colaborare a
lucrărilor scrise, experimentelor, muzicii, artei şi aşa mai
departe.
furnizarea unui spaţiu pentru activităţi scriitoriceşti în
colaborare (piese de teatru, beletristică, articole);
prezentarea unor fragmente de idei şi discutarea lor critică;
organizarea şi prezentarea informaţiilor pentru proiectele
pentru târgurile ştiinţifice;
publicarea informaţiilor curente sau cercetare pentru un
public dincolo de sala de clasă;
reflecţii asupra celor citite sau asupra discuţiilor din sala de
clasă;
investigarea subiectelor online şi apoi reorganizarea lor în
proiecte personale;
discuţii despre experienţe împărtăşite în sala de clasă;
copierea şi alipirea de citate care dau de gândit din alte
blog-uri sau alte resurse web, şi apoi oferirea de idei cu
privire la subiect.
Aceste aplicaţii se realizează în conformitate cu aspiraţiile
supradotaţilor, pe domeniul lor de interes, după obiectivele de
învăţare şi conţinutul tematic selectat. Prin e-mail, chat, mesaje
instant, sondaje online, şi protocol pentru Internet Voice Over IP
(VoIP), supradotaţii pot discuta şi schimba idei cu colegi şi experţi
din întreaga lume.
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Evaluarea realizată de mentor este formativă şi are loc
continuu, pe baza unor metode eficiente de evaluare şi unui grafic al
evaluării. Astfel evaluarea devine un instrument pentru progres
individual şi de grup, mai mult decât un test de inteligenţă sau de
acumulare a faptelor, dar şi prin antrenarea supradotaţilor în propria
lor evaluare.
Pentru a ajuta la antrenarea supradotaţilor în procesele
de
autoevaluare, mentorul le va asigura:
criterii clare, de la început;
exemple şi linii directoare, pentru o activitate de calitate
ridicată;
oportunităţi de monitorizare a propriului progres;
metode de utilizare a unui feedback constructiv şi
încorporarea feedback-ului de la ceilalţi, pentru a
îmbunătăţi activitatea proprie;
timp de reflectare şi îmbunătăţire a proceselor şi produselor
lor;
sprijin în stabilirea unor noi obiective noi, pentru studii
viitoare.
Mentorul va încuraja supradotaţii să alcătuiască:
• jurnale personale;
• liste de surse de informare;
• reflecţii cu privire la studiul individual;
• colectarea şi notarea de răspunsuri la idei;
• dezbaterea unor probleme relevante pentru domeniul
respectiv împreună cu colegii etc.
Metoda mentoratului oferă prilejul supradotaţilor să se află
în centrul procesului de instruire, iar mentorul va urmări realizarea
obiectivelor operaţionale stabilite anterior, aliniate competenţelor
specifice, respectiv obiectivelor de referinţă al disciplinei respective,
cu scopul de a sprijini supradotatul să se dezvolte conform dotării
sale excepţionale.
5.Strategii organizatorice
Ca organizare administrativă Programul personalizat de
educare a copiilor supradotaţi nu va implica clase speciale, totul se
va desfăşura în clasele obişnuite, pentru că aceste cerinţe fac parte
din responsabilităţile fireşti ale profesorului modern. Practica a
demonstrat că preşcolarii şi şcolarii supradotaţi învaţă mult din
contactul cu copiii normali, în clase obişnuite, dacă programul lor
este diferenţiat. De asemenea creşterea şi dezvoltarea anumitor

218

caracteristici intelectuale, sociale, emoţionale sau fizice sunt
influenţate de interacţiunile copiilor din clasele normale, care
reprezintă cel mai adecvat loc pentru acceptarea unor diferenţe şi
tratarea lor individualizată. Calităţile copiilor supradotaţi: atenţia
concentrată, perseverenţa în sarcină, creativitatea, gândirea bogată au
un efect stimulator pentru calitatea învăţării tuturor copiilor din
clasele eterogene.
Evoluţia elevilor supradotaţi va fi evaluată pe cinci
dimensiuni:
• Pe dimensiunea profilului individual - ceea ce evidenţiază
Programul personalizat de educare a copiilor supradotaţi în
domeniul capacităţilor cognitive ale elevului.
• Capacitatea supradotaţilor de a opera cu fapte, concepte,
deprinderi - profesorul poate cere elevilor să rezolve problemele
pe baza cunoştinţelor şi înţelegerii dobândite anterior, elevul
având ocazia astfel să-şi selecteze acele fapte, concepte,
deprinderi pe care doreşte să le perfecţioneze.
• Evaluarea produselor preşcolarilor/şcolarilor şi aprecierea
calităţii muncii -sunt examinate în mod obişnuit inovaţia şi
imaginaţia, judecata şi tehnica estetică, execuţia şi realizarea,
dezvoltarea personală a copilului/elevului.
• Capacitatea de comunicarea. Programul personalizat de educare
a copiilor supradotaţi oferă ocazii de comunicare
preşcolarilor/şcolarilor cu profesorii şi colegi într-un efort de
colaborare şi, nu în ultimul rând, cu ei înşişi);
• Capacitatea de autoapreciere- reflecţia, capacitatea de a se
distanţa faţă de propria realizare, achiziţie, lucrare, de a avea
permanent în vedere obiectivele propuse, de a evalua progresul
făcut şi de a face rectificările necesare. Preşcolarul/şcolarul
ajunge cu timpul să interiorizeze aceste practici astfel încât să
atingă performanţa de a-şi aprecia singur munca. În plus, când
preşcolarul/şcolarul continuă să creeze într-un anumit gen, se
familiarizează cu criteriile acestuia şi învaţă progresiv să
gândească în acel domeniu.
Cadrul didactic evaluator este interesat şi de alte două aspecte:
măsura în care Programul personalizat de educare a
copiilor supradotaţi relevă profilul cognitiv al elevului
(punctele tari, limitările, idiosincrasiile) şi, respectiv,
măsura în care Programul personalizat de educare a
copiilor supradotaţi implică evoluţia pe direcţia dotării,
cooperarea cu alţi elevi, profesori, experţi din exterior,
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precum şi folosirea judicioasă a diferitelor resurse
(bibliotecă, bază de date, web).
Pentru optima derulare a activităţilor de îmbogăţire a
cunoştinţelor celor supradotaţi în clasele eterogene trebuie să se
urmărească câteva aspecte care vor contribui la atingerea
obiectivelor propuse: o bună, sistematică şi perseverentă pregătire a
profesorului, calităţi pedagogice care să-i permită tratarea
diferenţiată a copiilor pe nivel de aptitudini, profesionalism şi dăruire
în activitatea cu copii care prezintă evidente diferenţe, empatie şi
cunoştinţe specifice activităţii cu supradotaţii.
CONCLUZII
Programul personalizat de educare a copiilor supradotaţi
se doreşte a fi un instrument care să servească mai multor scopuri:
-angajează supradotaţilor în propria formare pe o perioadă de timp
semnificativă, determinându-i să acumuleze cunoştinţe, să-şi
formeze deprinderi în conformitate cu dotarea nativă şi să reflecteze
asupra lor;
-oferă oportunităţi de dezvoltare nu numai cumulativă, ci şi
formativă sub aspectul evoluţiei lor ca personalitate complexă şi
deplină;
-oferă o stimulare a motivaţiei pentru autodezvoltare şi formarea
unei atitudini pozitive, a stimei de sine pe baza unei autoevaluări
critice;
-permite supradotaţilor să-şi pună în valoare punctele forte prin
mobilizare, implicare în activităţi spre care manifestă interes;
-orientează activităţile supradotaţilor spre aplicaţii practice,
relevante, finalizate în participare la concursuri şcolare şi olimpiade.
Programul se doreşte a fi o activitate de învăţare şi o
modalitate de evaluare complexe, profund motivante pentru
supradotaţi. El urmăreşte contextualizarea învăţării, să îi dea sens,
prin aceea că el se finalizează prin ceva concret care orientează
achiziţiile supradotaţilor, prin efort personal individualizat.
Pentru a fi unul de succes programul trebuie să stabilească
de la bun început fiecare etapă, să formuleze cerinţe clare, pe etape,
să cuprindă o diversitate de activităţi care să “ţintească” obiectivele
de referinţă / competenţele specifice selectate pe discipline în
conformitate cu dotarea copiilor. Etapele trebuie să fie bine stabilite
ca durată de timp pentru a permite realizarea unui “produs” de
calitate, prin revizuiri succesive şi permanentă raportare la criteriile
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de evaluare stabilite. In paralel cu achiziţiile specifice unui domeniu,
supradotaţii vor începe astfel să interiorizeze regulile calităţii.
Profesorul-mentor va îndruma permanent supradotaţii dacă observă
interpretări eronate, blocaje, distanţarea faţă de sarcina de lucru.
Nu se poate formula o reţetă a organizării şi evaluării
activităţilor Programul personalizat de educare a copiilor
supradotaţi date fiind: varietatea temelor posibile, obiectivelor care
pot fi vizate, inventivitatea profesorului-mentor, dar mai ales datorită
diferenţelor personale existente între copiii/elevii supradotaţi în ceea
ce priveşte stilul lor de gândire şi de învăţare. Sunt doar nişte idei pe
care orice metodician poate opta să le utilizeze ca atare sau să le
inoveze.
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ПЕРСОНАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ
______________________________________________
Abstract: Academically gifted children have a number of special needs
related to their individual level of intelligence and talent. Many wrongly think that
placing gifted children in regular classes will help non-gifted students learn. Gifted
children need a special environment, as does any special needs child, and it's
important for teachers to understand that and provide special program for them in
school and outside school. Whether the direction of gifted child is teachers will
provide special curriculum, vocational guidance, and individual work. In order to do
that, you need criteria. The elements described here are the elements of a good gifted
program.
Key words: gifted children, special program, vocational guidance, different
curriculum
_____________________________________________________________________

1. Концептуална ограничења
У погледу васпитања даровите деце елабориране су
многобројне методе и поступци од стране стручњака у овом
домену: обогаћивање курикулум-а, убрзано студирање, ранији
пријем у школу, прескакање једног разреда, специјална
одељења, специјалне школе, груписање деце по нивоима учења,
модел самосталног учења, школа без одељења, компактност
курикулум-а, телескопско студирање, систем кредита,
ванкурикуларне активности итд. Из многобројних поступака и
метода, у нашем раду, ослонићемо се на једну стратегију која
подразумева сједињавање више метода:
интензивирање,
обогаћивање курикулума сједињено са диференцијацијом /
индивидуализацијом образовања у одељењима са хетерогеним
нивоима и менторисањем у оквиру ваннаставних активности,
назваћемо ову методу Персонализованим програмом за
образовање даровите деце.
Персонализовани програм за образовање даровите деце
представља скуп објективно сједињених метода у погледу
остваривања позитивних резултата у напору повећања
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ефикасности рада са даровитом децом на предшколском и
школском узрасту. Овај програм обухвата стратегије које су
јасно усмерене на ученике, а намењен је омогућавању развоја
даровитих на основу њихових способности. Имајући једну
веома флексибилну структуру, овај се програм може
прилагодити било којем узрастном нивоу али и било којем
нивоу учења (од почетника до оних који се налазе на вишем
степену).
2. Обогаћивање курикулум-а претпоставља један
други, обогаћенији, развијенији, напреднији аналитички
програм који ће обухватити елементе изнад траженог нивоа од
стране обичног аналитичког програма из одговарајућег циклуса,
што ће довести до убрзавања студирања даровите деце,
акумулирања знања саобразно њиховим интересовањима и
могућностима. Овај аспект претпоставља прилагођавање
курикулум-а индивидуалним интелектуалним способностима
даровитог детета, индивидуализацију ритмова учења и
напретка, идентично парадигми да између деце истог
хронолошког узраста, постоје приметне разлике у когнитивном
развоју.
Основни циљеви обогаћивања курикулума за даровите
имају у виду развој способности за остваривање концепата,
синтетизовање апсолутно неопходне суштине да би прешли на
схватање појединих нових концепата, на основу развоја
критичког осећања и способности објективне евалуације
сопственог нивоа знања, стимулисања способности да
производе нове идеје кроз оригиналну обраду оних старих, да
схвате и пронађу адекватна решења за до тад непознате
проблеме и ситуације.
Обогаћивање курикулума претпоставља утврђивање
степенованих циљева учења, које ученици могу достићи у
сопственом ритму учења, тако да уложени напор препозна
сатисфакцију постигнућа, охрабрујући, на тај начин, даровите и
поспешујући један задовољавајући став који ће детерминисати
емоционалну отпорност код исправљања грешака. Из ових
разлога, стратегије достизања циљева учења ослониће се на
постепени приступ новим знањима, растућим у тежини.
Активност обогаћивања посебног курикулума за даровите
замишљена је тако, да може да се конципира као индивидуална
или групна активност, која ће бити остварена од стране
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професора стваралаца, за сваку дисциплину, полазећи од
усвојених и формираних знања и способности у оквиру
одељења, до систематског и комплексног продубљивања једног
домена интересовања саобразно њиховим интелектуалним
могућностима.
Основношколски курикулум није замењен већ се
истражује могућност проширења његовог деловања, приступање
неким другим аспектима од оних промовисаних од стране
школе кроз његово обогаћивање. Обогаћени курикулум има у
виду методе убрзаног студирања даровитих кроз допуну
програмских садржаја постојећих дисциплина и приступање
другим активностима које представљају интересне циљеве
даровите деце предшколског и школског узраста.
Ове форме додатног образовања даровите деце
организоване у школи и ван ње, претпостављају, уосталом,
проширење курикуларних или екстракурикуларних понуда за
учење.
За остваривање ове жеље у погледу обогаћивања
курикулума за даровите ученике, професори (идентично
оријентацији
модерне
дидактике
која
предвиђа
индивидуализацију учења) ће елаборирати обогаћене програме,
чији су садржаји делимично састављени од знања која се
изучавају од стране свих ученика из основног образовања.
Остатак обухваћених знања у овим програмима за обогаћивање
учења сачињена су из темељитих информација о тачним
узроцима, сазнајних интересовања даровите деце, имајући у
виду крајњости као: повећање креативности, личну и
професионалну самореализацију, стимулисање логичког
мишљења, повећање самопоштовања, практичне апликације
које су усмерене на релевантне и задовољавајуће резултате у
погледу способности даровитих итд., усмеравајући на тај начин
обогаћивање њиховог фонда практично употребљивих знања.
Састављање једног обогаћеног програма за учење
даровите деце, има у виду:
• допуна садржаја дисциплина из класичних програма, са
новим темељитим информацијама из сваког домена:
• увођење додатних поглавља, код већ постојећих;
• реализација индивидуалних или групних практичних
примена, које би дозволиле креативну употребу усвојених
знања у школи и кроз додатне форме образовања;
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• предлагање решења и алтернатива или креативно решавање
појединих конкретних задатака.
Програми за обогаћивање ће бити елаборирани од
стране професора који предају у дотичном одељењу, идентично
принципу модерног образовања – једна школа за свако дете.
Шта прати диференцијацију курикулума кроз
обогаћивање и интензивирање:
• Стимулисање интересовања код деце предшколског и
школског узраста за одређену дисциплину, наставну
јединицу, дневну активност. Под координацијом професора
деца/ученици дискутују о идејама везаним за једну тему,
после/пре обраде једне наставне јединице.
• Диференцијација циљева са различитим нивоима тежине.
Професор одређује садржај, начин одвијања активности
диференцираног учења и модалитете евалуације.
• Диференцирање радних обавеза по тежини (професор
мониторизује да оне буду различите по тежини).
• Испитивање / истраживање стварање / практична примена.
Теоретски пут ће имати финализацију у активностима са
практичним применама идентичним дисциплини учења:
конкретизованој
у
решавању
задатака,
одвијању
индивидуалних пројеката, писању чланака, прича,
интервјуисању појединих особа итд., у складу са доменом.
• Процесуирање материјала (индивидуално или у групи). То је
тренутак у којем професор може скренути пажњу на грешке
у садржају, организовање задатка учења или тачност
теоретског или практично-применљивог пројекта.
• Реализација финалне форме: индивидуални или групни
разговори у погледу целе концепције.
• Професор реализује мониторизовање и евалуацију
индивидуалних остварења предшколске и школске деце.
• Повратна информација:
- од професора;
- од колега (мишљења, питања, размена идеја итд.);
- самоевалуација.
3. Диференцирано третирање даровите деце
Теорија вишеструких интелигенција први пут је била
објављена од стране Хауарда Гарднера у раду Frames of Mind:
The Theory of Multiple Intelligences, 1983 (Гарднер, 2005). Његова
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теорија представља резултат дугих испитивања у изучавању
сазнајних профила даровите деце, аутиста, научника идиота,
људи са тешкоћама у учењу, особа које припадају различитим
културама.
Саобразно Теорији вишеструких интелигенција,
интелигенција није урођена карактеристика која преовлађује
остале способности које имају ученици. Она не доводи у сумњу
постојање опште интелигенције, али доноси закључке саобразно
којима традиционална дефиниција интелигенције не покрива
скорије откривене сазнајне могућности деце у оквиру изучавања
која се односе на даровите. Резултати испитивања сугеришу
чињеницу да је интелигенција локализована на различитим
зонама мозга које су међусобно повезане, подржавају једна
другу, али могу функционисати и независно и могу се развијати
у оптималним условима средине. Значење ове теорије састоји се
у проширењу концепта ка другим интелигенцијама а посебно на
логичко-математичку и вербално-лингвистичку које су мерене
путем традиционалних провера. Због тога одељенски професор
треба да повеже предавање са потребама, интересовањима и
профилом интелигенције ученика. Теорија вишеструких
интелигенција не мења оно што треба да предајемо, помаже нам
само да променимо начин рада са децом предшколског и
школског узраста, да схватимо чињеницу да ученици могу бити
паметни на различите начине и упућује нас да их подржимо да
се развијају на различите начине.
Гарднер стиже до закључка да сваки човек има више
типова интелигенције, сваки повезан са једном специфичном
зоном мозга:
• вербално-лингвистичка интелигенција;
• логичко-математичка интелигенција;
• визуелно-просторна интелигенција;
• музичко-ритмичка интелигенција;
• телесно-кинестетичка интелигенција;
• интерперсонална интелигенција;
• интраперсонална интелигенција;
• природна интелигенција.
Имамо посла са једним новим приступом у оквиру
педагогије вишеструких интелигенција, који имплицира
чињеницу да професори могу да изводе предавања и евалуацију
на различите начине на основу интелектуалне снаге или
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интелектуалног
недостатка
појединаца,
кроз
посебно
индивидуализовано
третирање
сваког
детета.
Могу
структурисати активности учења око вишеструке перспективе
решавања једног задатка кроз употребу различитих типова
интелигенција. У том контексту, мисија професора састоји се у
развијању стратегија за предавање које ће омогућити деци
предшколског и школског узраста демонстрацију вишеструких
модалитета схватања и валоризације сопствене јединствености,
на лични начин и у сопственом ритму.
По Хауарду Гарднеру, људи поседују најмање осам
интелигенција. Он дефинише „једну интелигенцију“ као:
• пут којим појединац може да реши реалне животне
проблеме;
• способност да створи производ или да понуди услугу
која је од вредности у најмање једној култури;
• потенцијал да пронађе или да створи решења која ће
поспешити усвајање нових знања.
Интелигенције су на специфичан начин повезане са
садржајима. Ове интелигенције постоје захваљујући типовима
информационих садржаја са којима се људи сусрећу у
свакодневном животу: нумеричке информације, просторно
локализоване информације, информације о људима. Највећи
број потврда личног израза проистиче из начина на који се сваки
појединац односи према овим садржајима. Захваљујући
комбинацији интелигенција, поједина деца су дубоко
заинтересована, замишљена и ангажована у активностима на
појединим садржајима док иста та деца постају раздражљива,
импулсивна и непажљива код других садржаја. Због тога,
полазећи од Гарднерове Теорије вишеструких интелигенција,
предлажемо индивидуализовано третирање деце предшколског
и школског узраста саобразно домену даровитости, сопственом
ритму когнитивног усвајања и афективно-емоционалном
профилу. Диференцирано третирање предшколске и школске
деце представља једну приоритарну методу у оквиру
Персонализованог програма за образовање даровите деце.
Предшколска и школска деца која поседују вербалнолингвистичку интелигенцију размишљају у речима, имају добру
меморију за имена, места, чињенице итд., воле да читају, пишу и
причају приповетке, схватају редослед и значење речи, лако
објашњавају, имају завидан лингвистички хумор, лако
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уверавају, убедљиви су у говору и писању, праве са лакоћом
металингвистичке анализе.
Предшколска и школска деца која поседују логичкоматематичку интелигенцију имају задовољство да решавају
задатке, да раде са бројкама, размишљају индуктивно и
дедуктивно, имају добро расуђивање у погледу релација и
конексија, реализују комплексне рачунске радње, имају научно
размишљање.
Предшколска и школска деца која поседују визуелнопросторну интелигенцију имају активну имагинацију, стварају
менталне слике (визуелизирају), лако се оријентишу у простору,
просторно препознају релације и предмете, имају коректну
перцепцију из различитих углова, лако се графички изражавају
кроз слику, цртеж, скулптуру.
Предшколска и школска деца која поседују телеснокинестетичку интелигенцију могу на добровољан начин
контролисати телесне покрете, могу програмирати телесне
покрете, лако успоставити везу између тела и главе, имају
миметичке способности.
Предшколска и школска деца која поседују музичкоритмичку интелигенцију вреднују музичку и ритмичку
структуру, имају „шеме“ и „кадрове“ за слушање музике,
осетљиви су на звуке и вибрације, препознају, стварају и
репродукују звуке, ритмове, музику, тонове и вибрације,
вреднују карактеристичне квалитете тонова и ритмова.
Предшколска и школска деца која поседују
интерперсоналну интелигенцију ефикасно комуницирају
вербално и невербално, осетљива су на осећања, темперамент и
мотивацију људи из окружења, изјашњавају се за рад у
кооперацији, склона су попуштању и очувању синергије.
Предшколска и школска деца која поседују
интраперсоналну
интелигенцију
имају
способност
концентрације, тежњу да промисле о реалности окружења и
људској природи, лако развијају метакогнитивне способности,
свесни су сопствених осећања, имају трансперсонални осећај о
себи, способности размишљања и резоновања вишег степена.
Предшколска и школска деца која поседују природну
интелигенцију развила су осећај јединства са природом, лако
препознају и класификују делове појединих врста, вреднују
утицај природе на себе и обратно, препознају моделе и
понашања.
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Предшколска и школска деца која поседују
егзистенцијалну интелигенцију способна су да реализују
кохерентна вредновања личног прогреса, биолошке врсте и
једног сопственог стила учења.
Диференцирано образовање представља онај приступ
који омогућава рад у различитим групама, у случају даровитих,
предшколске и школске деце различитих узраста са хронолошке
тачке гледишта, али са сличним когнитивним нивоима у којима
се разликују толико садржај предавања колико и процес и
остварени производ. Диференцирано третирање предшколске и
школске деце може се успешно остварити ако се уважавају неке
специфичне чињенице у планирању, организовању и одвијању
заједничких активности ове деце која припадају истом нивоу
учења и истом интелектуалном профилу. Било која
индивидуализована
стратегија
учења
из
оквира
Персонализованог програма за образовање даровитих адекватна
је у одређеном васпитном контексту, са специфичним
педагошким и психолошким варијабилама.
Диференцирано образовање представља онај приступ
који омогућава развој потенцијала код даровитих путем
различитих модалитета. Професори могу реализовати
диференцирано образовање даровитих кроз четири модалитета
(Томлинсон, 2000):
кроз Садржај – селектирајући оно што ће ученици
учити и начин на који ће добијати информације које су
им потребне;
кроз Процес – односно кроз различите начине
приступања садржају;
кроз Производе – креирањем различитих опортуности
за вежбање, примену и проширење усвојених знања;
кроз Средину за учење – односно креирањем мирних
простора и зона за интеракције;
кроз адекватна Средства за учење и употребу
интернета, виртуелних библиотека и WEB ресурса као
тачака ослонца;
Радни задаци се разликују кроз:
степен тежине садржаја са којим се оперише (средство
проучавања);
процес рада по узрасту, талентима, интересовањима,
потребама (тежина радног задатка, прилагођавање
радног задатка);
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захтеви у погледу производа којег треба реализовати,
прилагођавање примењеног модела нивоу ученика.
Горе поменути фактори диференцирања оријентишу
диференцирано третирање предшколске и школске деце толико
у једној групи/одељењу колико и у оквиру предавања ван
школе.
Шта
чини
професор
да
би
трансформисао
традиционално одељење у једно диференцирано одељење?
Уважава заједничко језгро курикулума, али размишља
независно о интелектуалним и когнитивним потребама
даровитих којима предаје и сходно томе дотерује
дидактички поступак.
Прави трансфер од „нормалног“ курикулума до оног
обогаћеног, прилагођеног даровитима.
Одабира радни материјал у зависности од деце/ученика из
групе/одељења.
Води рачуна о заједничким потребама деце/ученика као и о
њиховим личним потребама.
Професор трећег миленијума зна да прилагођене и
индивидуализоване, модерне, дидактичке стратегије имају улогу
изграђивања и моделирања ситуација за учење. Примена ових
стратегија омогућава:
активно имплицирање ученика у процес сопственог
формирања;
слагање броја задатака за учење саопштених ученицима са
њиховим сазнајним способностима;
бројчано смањивање интервенција и подршке професора,
само са улогом стимулисања и правилног упућивања,
стављањем акцента на независни когнитивни дух ученика;
поспешивање и ефикасност техника предавања-учења;
усклађивање техника предавања-учења са степеном
интелектуалног развоја ученика;
усмеравање ученика према вишем степену интелектуалног
развоја (зони следећег развоја);
упућивање деце предшколског и школског узраста да
креативно приступе садржају, процесу и производу учења;
савременом професору стварање стимулативне климе, али и
међусобног разумевања;
професору присвајање нових улога као што је улога
саветодавца, стимулатора, модератора чак и активног
учесника процеса предавања-учења-евалуације;

232

промовисање учења кроз кооперацију;
уравнотежење индивидуалних или групних задатака;
реализацију једног одељенског менаџмента који уважава
принципе диференцијације;
сталну и формативну евалуацију.
4. Менторисање
Значајну методу у оквиру Персонализованог програма
за образовање даровитих представља и менторисање.
Стручњаци подвлаче изузетну улогу коју играју наставни
кадрови, њихов допринос „у послу подучавања ученика како да
уче“ прилагођен потребама, интересовањима, личним
способностима, аспирацијама, стилу учења идентификованом
кроз усвајање појединих интелектуалних техника рада, јаснијем
контурисању слике о себи, повећању независности и
самоодговорности у учењу. Говорити о стиловима учења, о
различитим могућностима сазнања, о разликама између оних
који уче можда је мање значајно него говорити о ефективним
стратегијама одговарајућим сваком стилу учења и специфичним
средствима за учење која су коришћена. Стил учења може
афектирати резултате које даровити постижу у школи.
Истраживања су доказала да и ученици са слабим резултатима и
они са добрим резултатима успевају да побољшају успех у
школи, став према школи, тада када препознају сопствени стил
учења. Сваки ученик поседује изванредну могућност да учи на
различите начине. Да би утврдио који стил учења имају
даровити професор треба само да примети на који начин
даровити преферирају да уче нешто ново. Поједини преферирају
да усвоје нове информације, способности, ставове кроз слике,
емоције, контакте са различитим особама, звуке, практичне
апликације, активно и директно учествовање.
Mетода менторисања као инструмент развоја
природних могућности даровитих састоји се у упућивању
даровитих од стране једног ментора, ради стварања једне
интерпсихолошке релације учења, где ментор представља
експерта у домену и спољашњег амплификатора менталне
активности обдареног и мотивисаног даровитог детета
(Станеску, 2002). Менторисање предпоставља посебан тип
ангажованих активности између даровитог и професора-ментора
и следи прилагођавање активности учења одговарајуће
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могућностима
и личном стилу, који ће одредити
самомотивисање за учење. Акценат је стављен на личне
когнитивне стратегије даровитог које воде до прогресивних
усвајања кроз решавање задатака, практичне апликације,
акумулацију нових знања и навика, које су различитије од оних
садржаних у аналитичким програмима. Менторисање
посредством професора-ментора подржава даровите у решавању
ситуација когнитивне или емоционалне природе које не би
могли решити без помоћи. На овај начин се успоставља однос
подршке и поверења између ментора и даровитог, с циљем
усвајања више знања од стране даровитог, стварања појединих
навика у сагласности са личним потенцијалом даровитог, са
сопственим ритмом усвајања и стварања компетенција. Ментор
има задатак подстрекивања даровитог да се развија у складу са
његовим изузетним способностима:
Како може ментор ефективно помоћи даровитом:
подучавајући га како да учи;
одређујући га да усвоји сопствени стил учења;
подучавајући га како да употреби најефикасније методе и
поступке учења;
подучавајући га да препозна које су му јаке и слабе тачке;
подучавајући га како да превазиђе сопствене лимите;
пружајући му сталну когнитивну и афективно-емоционалну
подршку.
У оквиру менторисања, професор-ментор ће се у
његовом раду са даровитима усмеравати по једном специјалном
програму, који је различит од оног „обичног“.
Програм ће садржати више знања, комплексније
обавезе учења, са већим степеном тежине од оног у одељењу,
структурисаног на јединице учења и јединице времена,
одговарајуће дотичној дисциплини и могућности личног развоја
даровитог. Ментори се усавршавају у оквиру програма за
перфекционисање за рад са даровитима како да ступе у
интеракцију са њима, како да их науче, како да елаборирају
један програм личног развоја, које методе да користе у раду са
даровитима, како да им створе преносиве способности: за
комуницирање, рад у екипи, учење, организацију времена,
решавање проблема, преговоре, слушање, креативност,
употребу рачунара итд.
Пракса је доказала да даровити који су менторисани
имају боље резултате, веће самопоштовање, боље се сналазе у
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многим и различитим ситуацијама учења са којима се
свакодневно сусрећу у школи, постају независнији, смањује се
ризик од отуђења, постају друштвенији и утрениранији у
активностима, активније учествују у школским и ваншколским
активностима.
Ментор усмерава даровитог ка одговарајућим методама
помоћу којих може ефикасно учити и на тај начин акумулирати
знања и стварати навике, развијати способности у складу са
даровитошћу и личним потребама за развој и афирмацију.
Ментор ће упутити даровитог ка употреби инструмената за
комуникацију путем интернета који му нуди погодност
проширених могућности знања. Информациона технологија се
може најефикасније употребити као подршка ученицима у
усвајању нових знања. Циљ интегрисања технологије у
образовање даровитих не представља само погодност усвајања
нових информација, већ и унапређивање саме комуникације.
Коришћење интернета, on-line ресурса, виртуелних
библиотека, on-line саопштења може:
а) стимулисати и развијати вишеструки когнитивни
потенцијал ученика;
б) развијати неопходне комуникационе способности у
XXI веку:
• одговорност и способност прилагођавања;
• способности комуницирања:
• интелектуалну креативност и радозналост;
• критичко и системско мишљење;
• медијске способности и информације;
• интерперсоналне способности и способности за
сарадњу;
• идентификацију, израду и решавање задатака;
• самоформирање;
• друштвену одговорност.
в) допринети развоју способности мишљења вишег степена
(идентично Блумовој таксономији);
г) усмерити процес образовања на потребе ученика
(предавање усмерено на ученика).
Основни услов за успех професора-ментора јесте
поштовање појединих аспеката у погледу:
планирања и пројектовања једног специјалног програма
на нивоу дисциплине;
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интелектуалног стимулисања деце;
афективно-емоционалне подршке даровитим путем
перманентног саветовања;
употребе активних метода учествовања прилагођених
профилу даровите деце;
сталне и формативне евалуације и самоевалуације
даровитих.
Предности методе менторисања у васпитању даровитих
су следеће:
o ствара код даровите деце навику везивања теорије са
праксом;
o омогућава
дисциплинарни,
интердисциплинарни,
плуридисциплинарни и трансдисциплинарни приступ;
o усредсређује се на њихове интересе;
o има у виду њихове таленте;
o користи њиховим потребама учења, формирања и
развијања.
Шта чини учитељ / професор ментор у погледу
достизања предложених циљева:
o Планира циљеве и задатке, али размишља стратегијски.
o Координира, саветује и стимулише индивидуализовану
активност менторисања.
o Мониторизује развој даровитих током целог процеса
индивидуализованог учења, формирања и развоја.
Професор ментор имаће у виду прелажење следећих
корака:
• Елаборирање посебних планова по дисциплинама које
ће омогућити развој даровитих;
• Одређивање радних циљева за сваку лекцију из домена
изучавања;
• Селектирање тих радних циљева који се могу
реализовати путем индивидуалне и индивидуализоване
активности даровитих;
• Одређивање типа активности или лекције којом ће се
бавити даровити; дисциплинарно, интердисциплинарно,
плуридисциплинарно, трансдисциплинарно;
• Одређивање различитих образовних стратегија које ће
подржавати различите стилове учења даровитих;
• Планирање перманентне евалуације.
Ментор ће пратити даровите у циљу развијања њихових
реалних способности, одговарајућих домену даровитости као
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што је способност самосталног рада, доношења добро
промишљених одлука, иницијативе, решавања комплексних
задатака, самодирекционисања, ефикасног комуницирања.
Ментор ће подржати импликацију даровитих у радне
обавезе и спојене активности, које се одвијају у одређеном
временском периоду, са практичном употребом.
Улога ментора се састоји у подржавању даровитих при
употреби компјутеризоване технологије у процесу учења
заснованој на:
• WEB сајтовима, оријентисаној на текст са могућим
хиперлинковима и сликама;
• могућности постојања појединих секундарних страница и
категорија;
• објављивању нових информација и истраживања за оне ван
школе;
• сарадњи са међународном јавношћу;
• активностима писања у сарадњи са другим ученицима и/или
експертима;
• доприносу у истраживању проблема из реалног живота и
решавању задатака;
• односу према процесу учења;
• реализацији ученичких портофолија;
• снабдевању једном графичком подршком за истраживање;
• обезбеђивању простора за групно елаборирање писаних
радова, експеримената, музике, уметности итд.;
• обезбеђивању простора за активности писања (позоришне
представе, белетристика, чланци);
• представљању појединих одломака и идеја и њиховом
критичком разматрању;
• организовању и представљању информација о пројектима
везаним за научне сајмове;
• размишљањима у погледу прочитаног или разматраног у
учионици;
• истраживању
on-line
питања
а
потом
њиховом
реорганизовању у личне пројекте;
• разговорима о подељеним искуствима у учионици;
• преписивање и припајање цитата који терају на размишљање
из других Блог-ова или WEB ресурса, а потом нуђење идеја у
погледу питања.
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Ове апликације се остварују у сагласности са
аспирацијама даровитих, у домену њихових интересовања, по
циљевима учења и селектираном тематском садржају. Путем
електронске поште, инстант порука, online истраживања, и
интернетског протокола Voice Over IP (VoIP), даровити могу
комуницирати и размењивати идеје са колегама и експертима из
читавог света.
Ментор, дакле, реализује једну формативну и сталну
евалуацију, на основу појединих ефикасних метода евалуације и
једног графичког приказа евалуације. На тај начин, евалуација
постаје инструмент индивидуалног и групног прогреса, више
него један тест интелигенције или акумулирање чињеница, али
и увежбавањем даровитих у погледу самоевалуације.
У виду подршке увежбавању даровитих у процесима
самоевалуације, ментор ће им осигурати:
• јасне критеријуме, од почетка;
• примере и јасне путоказе, за активност високог квалитета;
• подобности мониторизовања сопственог прогреса;
• методе употребе једног конструктивног feedback-а и његовог
присвајања од стране других, у погледу обогаћивања личне
активности;
• довољно времена за размишљање и обогаћивање процеса и
њихових производа;
• подршку при одређивању нових циљева, за будућа
изучавања.
Ментор ће подстрекивати даровите да саставе:
• личне дневнике;
• листе са изворима информација;
• размишљања у погледу индивидуалног изучавања;
• скупљање и бележење одговора на предложене идеје;
• расправљање појединих релевантних проблема у одређеном
домену заједно са колегама итд.
Метода менторисања нуди даровитима могућност да
буду у центру збивања процеса образовања, а ментор ће пратити
остваривање претходно одређених циљева, са циљем да подржи
даровитог да се развија у складу са његовим изузетним
могућностима.
5. Организационе стратегије
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Персонализовани програм за образовање даровите деце
неће имплицирати специјална одељења, све ће се одвијати у
обичним одељењима, јер ови захтеви чине део јасних
одговорности савременог професора.
Пракса је демонстрирала да даровита деца
предшколског и школског узраста уче из контакта са нормално
развијеном децом, у класичним одељењима, ако је њихов
програм диференциран. Такође, повећање и развој појединих
интелектуалних, друштвених, емоционалних или физичких
карактеристика у битној мери зависи од интеракција са децом из
класичних одељења, која представљају најадекватније место за
прихватање појединих разлика и индивидуализовано бављење
њима. Квалитети даровите деце као што су пажња, истрајност
при решавању задатка, креативност, богатство мишљења делују
стимулативно на квалитет учења свих ученика у хетерогеним
одељењима.
Развој даровитих ученика вредноваће се у пет
димензија:
• Димензија индивидуалног профила – онога што истиче
Персонализовани програм за образовање даровите деце
у области когнитивних способности ученика.
• Способности даровитих да оперишу са чињеницама,
концептима, навикама – професор може захтевати од
ученика решавање задатака на основу претходно
усвојених знања и схватања, на тај начин, ученици
имајући прилику да селектирају оне чињенице,
концепте, навике које желе да усаврше.
• Евалуација ученичких производа и вредновање
квалитета рада – на класичан начин су вредноване
иновација и имагинација, расуђивање и естетска
техника, извршење и реализација, лични развој
предшколског или школског детета.
• Способност комуницирања. Персонализовани програм
за образовање даровите деце нуди деци предшколског
и школског узраста прилике за комуницирање са
професорима, колегама као и са њима самима.
• Способност
самовредновања
–
способност
дистанцирања од сопственог остварења, знања, рада,
сталног имања у виду предложених циљева, евалуације
оствареног прогреса и исправљања уочених грешака.
Дете временом усваја ове навике до тог нивоа да је
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способно да самовреднује свој рад. Више од тога, када
дете предшколског или школског узраста настави да
практикује овакав начин рада, зближава се са
критеријумима овог домена и учи на један
прогресивнији начин.
Професор који врши евалуацију заинтересован је и за
друга два аспекта:
- до које мере Персонализовани програм за образовање
даровите деце истиче когнитивни профил ученика,
односно,
- до које мере Персонализовани програм за образовање
даровите деце укључује развој по линији даровитости,
сарадњу са другим ученицима, професорима, експертима,
као и правилно коришћење различитих ресурса
(библиотека, база података, Web).
За оптимално одвијање активности обогаћивања знања
даровитих у хетерогеним одељењима треба да следимо
неколико аспеката који ће допринети остваривању предложених
циљева: једна добра, систематска и истрајна припрема
професора, педагошки квалитети који ће му омогућити
диференцирано третирање ученика по нивоима способности,
професионализам и приврженост у раду са децом која се
очигледно разликују, емпатију и специфична знања која су
потребна у раду са даровитима.
ЗАКЉУЧЦИ
Персонализовани програм за образовање даровите деце
треба да буде инструмент који ће омогућити остваривање
неколико циљева:
- ангажовање даровитих у сопствено формирање на један
дужи временски период, одређујући их да акумулирају
знања и створе навике у складу са њиховом природном
обдареношћу;
- нудећи различите могућности развоја, не само
кумулативног, већ и формативног под аспектом
комплексног и потпуног развоја њихове личности;
- нудећи стимулисање мотивације за лични развој и
стварање једног позитивног става и самопоштовања на
основу једне критичке самоевалуације;
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-

усмеравање активности даровитих ка практичним и
релевантним апликацијама које се финализују учешћем
на школским такмичењима и олимпијадама.
Програм треба да представља једну активност учења и
модалитет комплексне евалуације, дубоко стимулативних за
даровите. Програм прати контекстуализацију учења, дајући јој
смисао, његовом конкретном финализацијом која усмерава
даровите на усвајање путем индивидуализованог напора.
Да би овај програм био успешан треба од самог почетка
одредити сваку његову етапу, формулисати јасне захтеве, по
етапама, обухватити разнолике активности које ће бити
усмерене ка остваривању циљева по дисциплинама у
сагласности са могућностима даровитих.
Етапе треба да буду добро временски утврђене да би
могле да омогуће реализацију једног квалитетног „производа“,
путем сукцесивних ревизија и сталног одношења на утврђене
критеријуме за евалуацију. Паралелно са специфичним
постигнућима у домену, даровити ће почети да усвајају правила
квалитета. Професор-ментор перманентно ће упућивати
даровите ако примети погрешне интерпретације, блокаде,
дистанцирање од радне обавезе.
Не може се формулисати јасно упуство о организовању
и евалуацији активности Персонализованог програма за
образовање даровите деце, ако су дате следеће компоненте:
различитост могућих тема, предложених циљева, а понајвише
захваљујући постојању личних разлика између деце/ученика у
погледу стила размишљања и учења. Постоје само неке идеје на
које се може сваки методичар ослонити, употребити или
иновирати.
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KONCENTRACIJE TALENATA U SVETLU
RENCULIJEVOG, GARDNEROVOG I STERNBERGOVOG
MODELA DAROVITOSTI
_______________________________________________________
Rezime: Koncentracija
darovitih i talentovanih
u jednom
institucionalnom okviru, u jednoj ili više oblasti, je, svakako, značajan fenomen za
proučavnje što se tiče učeničke populacije. Ali, s obzirom da postoji malo primera u
praksi, u stručnoj literaturi ima malo proučavanja koncentracije talenata u većoj
populaciji.
U ovom radu tretira se jedan zaista neobičan fenomen koji u stručnoj, kao
i u opštoj, javnosti predstavlja kuriozitet, ali i enigmu kojoj prethode pretpostavljene
hipoteze o nastajanju i održavanju fenomena. Postojanje 20 doktora iz različitih
naučnih oblasti, kao i 8 magistranata sa potencijalnom transformacijom u sledećem
obrazovnom stepenu koji potiču iz ruralne sredine sa oko 2000 stanovnika je
kuriozitet vredan naučnog interesa.
Intelektualna energija autora ovog rada je usmerena ka
identifikaciji multidimenzionalnih determinanata koje se nalaze u suštini ovog
fenomena.
Ali, ono što do sad nije urađeno u ovom slučaju je da se ovaj fenomen
elaborira sa aspekta savremenih shvatanja darovitosti. Zbog toga, autor
pokušava ovaj fenomen opservirati sa aspekta tri najznačajne teorije, koncepta i
modela shvatanja darovitosti. To su Renculijevo, Gardnerovo i Strenbergovo
shvatanje darovitosti, talenta i kreativnosti.
Ova tri glavna koncepta mentalnog funkcionisanja darovitih
revolucioniraju način razmišljanja o darovitosti i talentovanosti. Ovi novi koncepti
baziraju se na otkrićima autora koji daju poseban beleg intelektualnogfunkcionisanja
talentovanih. Renculiev model darovitosti nudi kompleksan i multifaktorski spektar
koji podržava darovite u postizanju izuzetnih postignuća u jednom ili više naučnih
oblasti. Gardnerov koncept multiple inteligencije, aktuelizira jačanje dominantnih
intelektualnih kapaciteta koji se dalje trebaju stimulisati. Gardner daje kritičku
intonaciju količnika ineligencije kao mere ljudskih kapaciteta na osnovu koje se
prognostički može potvrditi smer razvoja darovitih. Strenberg sugerira da se
inteligencija mora posmatrati i objašnjavati u okviru tri aspekta i to: odnos
inteligencije sa unutrašnjim svetom individue; odnos inteligencije sa spoljašnim
svetom individue; odnos inteligencije prema iskustvima pojedinca. Ova sinteza
shvatanja objašnjava šta je to, odnosno koja je društvena, institucionalna i
personalna formula koja omogućava javljanje i razvoj darovitosti i talentovanosti. U
empirijskom delu ovog rada ispituju se individualne specifičnosti darovitih koji su
postigli najviši obrazovni stepen kao jedan indikator talentovanosti.
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U okviru ovih shvatanja traži se kognitivna, emocionalna kompleksnost (Silverman,
1993), koja obeležava darovite, kao i njihove posebne kognitivne, socijalne,
emocionalne, duhovne i kulturne karakteristike (McInerney, 2000; Taylor, 1996).
Krajnja pretenzija ovog rada je da se otkrije koje su pedagoške implikacije ovih
teorijskih shvatanja, koji je to skriveni faktor koji produkuje takvu koncentraciju
talenata u jednom lokalnom kontekstu, koji se odnosi na specifične karakteristike
škole, porodice, personalne osobine darovitih i druge determinante.
Klučne reči: Renculijev, Gardnerov, Strenbergov model, pedagoške
implikacije.

_______________________________________________________
Uvodne napomene
Teoretska osnova kao i empirijska elaboracija ovog rada
proizlaze iz savremenih Renculievih, Gardnerovih i Sternbergovih
shvatanja nastajanja i razvoja darovitosti. Njihova bogata naučna
proučavanja osnovnih pojmova darovitosti, talentovanosti,
inteligencije
i
kreativnosti
su
opservirana
jednim
multidimenzionalnim pristupom koji producira metodičkodidaktičke modele koji se mogu primenjivati u pedagoškoj praksi u
radu sa darovitima. Sve više Renculijev trijadni model darovitosti
predstavlja čvrstu teoretsku osnovu na koju se nadograđuju
empirijske projekcije i strategije za razvoj darovitih. Shvatanje da
darovitost predstavlja sklop tri fundamentalne psihološke osobine
kao što su visoke intelektualne sposobnosti, kreativnost i motivacija
su orijentiri u kreiranju nastavnih strategija u vaspitno – obrazovnom
procesu. Menksovo nadopunjavanje trijadnog modela znači da se on
efikasno realizuje isključivo u interakcijskom odnosu sa porodicom,
školom, vršnjacima, kao i sa drugim agensima socijalizacije, daje
posebnu pedagošku, psihološku i socijalizacijsku dimenziju.
Pedagoške implikacije Renculijevog shvatanja o darovitosti mogu se
uočiti u tendenciji nastavnog kadra da je motivacija odnosno
posvećenost zadatku jedna fundamentalna komponenta koja
determiniše razvoj darovitosti. Gardnerova teorija promoviše
postojanje modela višestepene inteligencije koja je rezultat
proučavanja čovekovog potencijala koja ima krajni cilj poboljšanje
školske prakse tretmana darovitih. Postojanje sedam relativno
nezavisnih inteligencija zasniva se na razvijanju kurikuluma koji
zadovoljava obrazovne i druge potrebe darovitih u školi. Ova teorija
svojim pedagoškim implikacijama nailazi na sve veći interes kod
praktičara u obrazovanju. Gardnerove ideje sve više se
implementiraju u vaspitno–obrazovnom procesu. Time se, kao što
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navodi (Maksić 2006:43), nastoji stimulisati jača strana darovitih
odnosno dominacija jedne ili više intelegencija. Gardnerovo
shvatanje postojanja autonomne kompetencije ili intelegencije kod
pojedinaca u pedagoškom kontekstu aktuelizira pitanje rane
identifikacije darovitosti, što je od izuzetnog značaja za učenike u
školskoj praksi.
Sternbergovo shvatanje darovitosti je da je ona izuzetno i
neoubičajena intelegencija, a on u svim novim naučnih radovima
intelegenciju, darovitost i kreativnost opservira u jednom
interakcijskom kontekstu. On govori o uspešnoj intelegenciji ili
zapaža inteligenciju kao ekspertnost u pojedinim nastavnim
područjima. Sposobnosti, prema Strenbergu, su kompetencije u
razvoju, a kompetencije su ekspertize u razvoju isključive
kompetencije u jednoj naučnoj oblasti. Fragmentarni pristup
povezivanja pojedinih aspekata prethodnih teorijskih shvatanja nije
imao pretenziju ulaziti u dalju dublju naučnu analizu. On je u
funkciji samo iskoriščavanja nekih teorijskih shvatanja u traženju
nekih praktičnih odgovora koji je usmeren ka nalaženju odgovora na
naš osnovni problem.
Geografska orijentacija fenomena
Ovaj fenomen koncentracije talenata na jednom geografskom i
socio-kulturnom području nalazi se u selu-naselju Velgošti oko 2
kilometara udaljenom od Ohrida gde se Ohrid i Ohridsko jezero vide
kao na dlanu.
Samo mesto ima oko 2000 žitelja. Osnovna škola, odakle je
počeo svoj razvojni put ovaj naučni potencijal, zvala se Kole
Nedelkoski, a sad Živko Čingo. U njoj sada ima oko 350 učenika.
Velgošti, kako kaže većina ljudi, je mesto puno epiteta, kurioziteta,
rariteta, fenomena i enigmi. U traženju osnovnog odgovora, koji je u
osnovi ovog fenomena, pošli smo od niza realnih i hipotetičkih
pretpostavki kao što su: specifičnosti i karakteristike koje proizilaze
iz geografske lokacije, psihološki mentalitet, tradicionalne norme,
verovanja, vrednosti, pedagoške karakteristike i specifičnosti
osnovne škole, pedagoško-psihološke kompetencije nastavnog kadra,
ekonomske, sociokulturne i druge prilike, neposredni duhovni
ambijent, posvećenost prema cilju, individualni psihološki profil,
pretenzije, dominacija, i specifičnosti porodičnih odnosa, genetskobiološke predispozicije, mistični uticaji duhovnih hramova
(Kevereski 2006:5).
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Empirijske opservacije
Empirijska osnova ovog rada proizlazi iz procesa otkrivanja
i razumevanja nastanka i razvoja nadarenosti koji daje Blum
(Bloom) proučavajući interakciju u porodici 125 vrsnih mladih
naučnika. U toj interakciji, on razlikuje tri glavna elementa i to: 1.
Sposobnost; 2. Znaci; 3. Signali.
Sposobnost je biološka i genetska osobina dobrog
funkcionisanja nervnog tkiva u nekoj oblasti. Znaci nadarenosti su
načini ponašanja koji ukazuju na dobro funkcionisanje pojedinca,
koje kompetentno lice može objektivno da utvrdi. Signali nadarenih
predstaljaju ponašanje darovitih koje roditelji interpretiraju kao
objektivne znake darovitosti. To su povećane subjektivne roditeljske
percepcije o sposobnosti svog deteta koje u većoj meri mogu da
budu zavisni o želji, očekivanjima i mogućnostima za objektivnost.
Najznačajnije u Blumovoj analizi o darovitosti je zaključak da su za
razvoj darovitosti značajni signali nego znaci. To se može potvrditi
faktom da roditeljske percepcije za posedovanje kvaliteta u
određenoj oblasti kod učenika su indikator za obrazovanje i
vaspitavanje od strane roditelja i njihovo mobilirizanje u smeru
podržavanja njihovog razvoja.
Osnovni cilj ovog rada je otkriti koje determinante dovode
do postizanja najviših naučnih univerzitetskih stupnjeva u jednoj ili
više naučnih oblasti. U istraživanju je obuhvaćeno 28 naučih radnika
koji imaju naučne stepene doktorata i magistranata iz raznih naučnih
disciplina. To su 4 doktora bioloških nauka, 3 doktora ekonomskih
nauka, 3 doktora pravnih nauka, 2 doktora psiholoških nauka, 2
doktora istorijskih nauka, 2 doktora elektro-tehničkih nauka, 1
doktor matematičkih nauka, 1 doktor iz tehnološko-metalurških
oblasti, 1 doktor lingvističkih nauka, 1 doktor medicinskih nauka.
Tu su još 8 potencijalnih doktoranata i to: 2 iz matematičih nauka, 2
iz elektro-tehničkih nauka, 1 iz političih nauka, 1 iz međunarodnih
odnosa, 1 iz poljoprivrednih nauka i 1 iz oblasti turizma. Proučavan
je nihov razvojni put iz ranog osnovno školskog uzrasta do
postizanja najvišeg naučno-nastavnog ranga. Države gde su stečena
njihova naučna znanja su: Makedonija, Srbija, Slovenija, Bugarska,
SAD i Japan. Urađeno je preliminarno istraživanje iz kog je
očekivano da se dobiju odgovori ili potvrde neka shavatanja i
hipoteze koje proizlaze najviše iz teorijskih shvatanja prethodno
navedenih modela Renculija, Gardnera i Strenberga. Isto tako,
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očekuje se da se otvore neke teorijske a, svakako, i empirijske
dileme o sledećim pitanjima i problemima: da li su kreativne
sposobnosti i kreativna motivacija kao značajni deo darovitosti
poseban razlog za postizanje najviših naučnih i akademskih rezultata
(Dočkal, Laznibatova & Kovač, 1992); koliko je lična inteligencija,
koju čine interpersonalna i intrapersonalna inteligencija prema
Gardneru, značajna za postizanje uspešne naučne karijere (Maksić,
2006:94); koliko su perfekcionističke tendencije kod ovih ljudi, kao
njihov stil života, determinanta koja određuje njihov razvojni put ka
nastajanju darovitosti (Leman (1985) i Smit (1990); da li
samopoštovanje pojedinca predstavlja dobru osnovu za postignuće
(Adderholdt-Elliot, 1987); da li je kod ovih talentovanih ljudi u
jednoj naučnoj oblasti postojao ravnomerni razvoj kognitivne,
emocionalne, socijalne, fizičke i drugih dimenzija ličnosti.
(Silverman 1993, Pichovski, 1996); da li njihove kognitivne
sposobnosti i bogat unutrašnji i emocionalni život doprinose
postizanju najviših rezultata u jednoj naučnoj oblasti (Silverman,
1994, 1996); u kakvom su korelativnom odnosu tri fundamentalne
psihološke osobine: opšta intelektualna sposobnost, kreativnost i
motivacija prema Renculija u smeru razvijanja darovitosti; u kom
stepenu su roditelji dominantni u postizanju najviših naučnih
postignuća; koji roditelj (otac ili majka) je veći "krivac" za
izgrađivanje neophodnih personalnih osobina koje su značajnije u
javljanju i razvijanju darovitosti; koliko je pedagoško-psihološki
profil nastavnika, prema proceni ispitivanih, jedan od ključnih
faktora za postizanje najviših naučnih rezultata; da li Gardnerov
model višestruke inteligencije funkcioniše još u ranom uzrastu u
porodici i školi; da li izuzetna inteligencija, prema Stenbergu kao
indikator darovitosti kod ovih ljudi, je razlog za postizanje najviših
naučnih rezultata; koliko i koji rang škole i njihovi povoljni uticaji
za pojavu i razvoj darovitosti su bili dominantni u njihovom
razvojnm putu; svakako se, pored navedenih pretpostavki, u
istraživanje uključuju i druge varijable kao osobine ili faktori koji su
do sada bili na periferiji naučnih interesovanja, a koji bi, možda, bili
potencijalni razlozi za koncentraciju talenata.
Zaključak
Navedeni primeri služe kao ilustracija i šira lista
razloga gde treba tražiti neke od razloga koji determinišu postizanje
najviših naučnih stepena. S obzirom da su pojava i razvoj darovitosti,
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koji se mogu uočiti preko postizanje najviših naučnih rezultata,
multidimenzionalno determinisani, mora se metodološkim putem
planirati i realizovati istraživački proces. I pored određenih
organizacijskih, metodoloških i drugih problema ili propusta u radu,
očekuje se da se lista ovakvih vidova istraživanja proširi i na druge
slične fenomene. Na kraju, ono što je najviši interes
autora je da ponudi odgovore na pitanje šta je ono što omogućuje da
se na jednom prostoru rađa i razvija toliki broj talenata iz različitih
nastavnih oblasti? Kontinuiran proces traženja odgovora na mnoga
pitanja u vezi ovog fenomena nije završen. Prema mišljenju autora
ovoga rada, on je postojao, postoji i postojaće.
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ОСТВАРЕЊЕ ДАРОВИТИХ, ЊИХОВА ПОСТИГНУЋА
И ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА
_______________________________________________________
Резиме: Даровитост код деце се примећује од раног периода усвајања
нових сазнања. Она често није у перманентном развоју. Понекад се догоди да
процене даровитости не буду релевантне. Теоријска знања стечена
образовањем на средњем нивоу, често остају на том нивоу код већег броја
ученика. Средњошколци, посебно гимназијалци, који су се уписом у гимназију
определили за даље образовање на вишем и високом нивоу, а један број њих са
жељом да достигне и
академско звање, не ретко остају на нивоу
средњошколског образовања. У раду се жели сагледати колики је број
даровитих ученика Сомборске гимназије који су се определили за високошколско
образовање и колико је њих остварило своје амбиције и успешно завршило
школовање. Подаци су узети за генерације које су матурирале од 1960. до 1970.
године. Број оних који су стекли академско звање и како су га применили у
практичном животу, такође је занимљив. Показатељи указују да би било
неопходно извршити истраживање узрока нереализације теоретских знања
једног броја даровитих у пракси, односно проценити практичну примену
њихових теоретских знања у савременом друштву.
Кључне речи: Даровитост, ученици, високо образовање, академско
звање.

_______________________________________________________

Даровити ученици имају снажну мотивацију за успехом
и постављају себи високе циљеве. Они, такође, поседују
истрајност и жељу за новим сазнањима. Мотивација је значајан
фактор у постизању одређеног циља. Ученици који се определе
након основношколског образовања за даље школовање у
гимназији, свакако да се већ тада опредељују за образовање на
вишем и високом нивоу, како би се могли укључити у рад.
Чињеница је да се у гимназију уписују ученици са највишим
успехом, дакле гимназија је расадник будућих интелектуалаца.
Она пружа општа знања, даје ученицима најбогатија, најшира
знања из разних области људског живота, те су и гимназијски
програми темељ за надградњу нових сазнања. Свакако да и
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средње стручне школе у оквиру својих програма дају добру
основу за даље образовање из одређених области, али ученици
стручних школа могу да се укључе у рад са стеченим
средњoшколским знањем, док код гимназијалаца то није могуће,
изузев у ретким случајевима. Ученици који се опредељују за
гимназијско школовање су са одличним и врло добрим успехом
постигнутим током основношколског образовања. Гимназијалац
стиче најпотпуније опште образовање.
Дакле, стекли су се сви услови да свршени гимназијалац
настави даље образовање на вишој или високошколској
установи. То се и подразумева, јер зашто би се иначе определио
за гимназијско школовање.
Навешћемо један број познатих личности које су
похађале Гимназију у Сомбору, стекле високо образовање и
оствариле своје амбиције. Неки од њих су можда изненадили
себе у достигнућима науке и уметности, а неки су се показали
као изузетно успешни у практичној примени стечених знања.
Гимназија у Сомбору је најстарија средња школа у
Сомбору. Основана је 1872. године. Зграда Гимназије са
фискултурном салом завршена је 1886. године, а други спрат је
дозидан 1938. године. Лепа зграда на два спрата у самом центру
Сомбора, Гимназија, изнедрила је бројне интелектуалце који се
с поносом сећају свог ђаковања. Била је част, а и сада је, бити
ученик Сомборске гимназије. Настава се изводила и изводи на
српском и мађарском језику. Гимназија није прекидала рад ни у
време Првог, ни у време Другог светског рата. Професори
Гимназије били су угледни просветни радници. Гимназија је
изградила свој имиџ, и на годишњем вредновању средњих школа
са подручја општина: Апатин, Оџаци, Кула и Сомбор, које је
вршено од 1967/68. године, Сомборској гимназији је, по
правилу, припадало прво место. На југословенском такмичењу
средњих школа под називом Тражимо најбољу школу, најбоље
одељење, најбоље појединце, Сомборска гимназија је потврдила
своју вредност и освојила треће место у земљи.
Школа као образовно – васпитна институција добила је
своју потврду и у марту 1968. године у општем прегледу од
стране Међуопштинског просветно – педагошког завода и
Покрајинског завода за опште и стручно образовање САПВ:
Школа је стекла углед у друштвеној средини
квалитетном активношћу својих ученика, наставника и
директора у јавном и културном животу места.
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Организација целокупног живота и рада Школе плански
је постављена у добро садржаном годишњем програму рада
школе. Учешће ученика у реализацији годишњег програма је
веома плодоносно и сигурно доприноси квалитету појединих
акција. Правилан однос Школе према слободним активностима
ученика, уз поштовање принципа ученичке самоуправе и уз пуну
подршку наставника у пружању помоћи ученицима резултира у
показаним успесима појединих активности.
Пажња која се посвећује васпитном раду, његова добра
организација и овогодишња активност Комисије за васпитни рад
дали су већ до сада позитивне резултате. Да би се на том пољу
још више постигло, препоручујемо оснивање Савета родитеља.
Јединственост наставничког колектива у циљевима и тежњама
огледа се у успешном и плодном раду Наставничког већа, као и
у савесном раду Савета и Управног одбора школе.
Ванредан допринос напретку Школе дао је, својим
правилним постављањем и решавањем свих проблема, директор
Школе, својим широким дијапазоном активности и педагошко –
инструктивним радом. (Сто година Гимназије у Сомбору, стр.
109)
У Гимназију су се уписивали и уписују уз пријемни
испит одлични и врло добри ученици. Резултате које су
постигли након гимназијског школовања ваљало би проучити са
више аспеката: у каквим материјалним
условима су се
школовали, да ли су деца из сеоске или градске средине, какво
им је окружење, да ли су одрастали у образованој породици, да
ли им је била доступна стручна литература.
Различити су услови под којима су се школовали
гимназијалци, али можемо да констатујемо да многи од њих
нису имали ни минимум матријалних услова за школовање, а да
су постигли изванредне резултате. Показало се да су деца из
сеоске средине и слабијег имовног стања показивала одличне
резултате, што би се могло оправдати мотивацијом за бољим и
квалитетнијим условима живота. Повратак на село, значио је
повратак у немаштину. Значајно је запазити и да су ти ученици
били вреднији, упорнији, да су радне навике стечене у сеоским
домаћинствима утицале да се посвете и интелектуалном раду.
Здрава народна логика: без рада нема живота, све што
можеш уради данас и не остављај за сутра, дубоко је усађена
порука која је пратила ове генерације од најранијег детињства.
Ваљани професори који су поштовали и ценили свој позив,
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доказивали се у науци, с љубављу су преносили научна
сазнања својим ученицима водили непрестано бригу о њима,
подстицали их у раду и са радошћу пратили њихове успехе.
Мада смо покушали да дамо детаљније податке о
свршеним гимназијалцима и њиховим постигнућима у науци и
пракси, то није могуће без дуготрајнијег истраживања. Зато
ћемо се осврнути на нека позната имена, која су своја знања
стекла у Сомборској гимназији: Младен Лесковац, академик,
књижевни историчар, уредник Летописа Матице српске,
управник Библиотеке Матице српске; Др Ђорђе Лазић, лекар
са четири специјализације, Сомбор; Богдан Чиплић, новинар,
уредник, књижевник; Др Радивој Милин, академик, декан
Медицинског факултета у Новом Саду, потпредседник Матице
српске; Др Страхиња Костић оснивач Катедре за
германистику на Филозофском факултету у Новом Саду; Др
Рајко
Томовић,
академик,
директор
Центра
за
мултидисциплинарно праћење праваца развоја информатике у
Атини; Мр Стеван Ленерт, атлетичар, првак Југославије у
скоку у даљ; Др Бела Ковач, Економски факултет у Суботици;
Др Вилим Вајганд, хемичар, Природно – математички
факултет у Београду; Др Гајо Алага, физичар, Свеучилиште у
Загребу; Др Миливој Дедић, Медицински факултет у Новом
Саду; Андрија Гросбергер, новинар и преводилац; Душан
Трбојевић, пијаниста, композитор, Музичка академија у
Београду и Цетињу; Др Тибор Рушвај, мађарски слависта; Др
Ђорђе Вукадиновић, хумани физиолог, Институт за медицину
рада у Загребу; Др Елизабет (Верт) Бејерли, библиотекар у
САД, у Женеви
(УН) и у Паризу (УНЕСКО);
Иван
Иванчевић, гимнастичар, државни репрезентативац; Др
Драгољуб Гајић, Учитељски факултет у Сомбору; Др Јанош
Пинтер, декан Учитељског факултета у Сомбору; Др Петар
Драча, гинеколог, Медицински факултет у Новом Саду;
Данилка Ђуришић – Стојановић, лексикограф и преводилац,
Др Стеван Коички; академик, физичар, потпредседник САНУ;
Душан Радић, композитор, Академија уметности у Новом
Саду; Др Богдан Маглић, физичар у САД; Др Тихомир
Новаков, физичар, Универзитет у Калифорнији; Ђорђе
Лалошевић, саобраћајни инжењер, директор секретаријата
Дунавске комисије у Будимпешти; Ђорђе Лебовић, драмски
писац и сценариста; Др Ђорђе Табори, пнеуомофтизиолог,
Медицински факултет у Новом Саду; Зденко Шкрабало, лекар,
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хрватски политичар; Иво Шкрабало, режисер, правник,
хрватски политичар; Др Александар Бећин, философ,
Медицински факултет у Новом Саду; Др Шандор Гроза,
инфектолог, Медицински факултет у Београду; Др Василије
Келић, декан, Факултет техничких наука у Новом Саду; Др
Олга Лепојев, паразитолог, Ветеринарски факултет у Београду;
Др Душан Салатић, декан Рударско- геолошког факултета у
Београду, председник Светског научног комитета за неметале;
Стеван Шалајић, глумац Српског народног Позоришта у
Новом Саду; Др Сима Ћирковић, академик, историчар; Др
Светозар Божин, физичар, Физички факултет у Београду;
Јелена Аранђеловић Лазић, оснивач африканистике у
Југославији; Др Софија Саџаков, астроном, Опсерваторија у
Београду;
Др
Светомир
Бојанин,
Медицински
и
Дефектолошки факултет у Београду; Др Ружица Овцин,
Технолошки факултет у Новом Саду; Др Ружица Бељански
Чонкић, Медицински факултет у Новом Саду; Др Томислав
Јањатовић, оториноларинголог, Медицински факултет у
Београду; Лазар Човић, амбасадор у Гани; Др Бранко
Кнежевић, Филозофски факултет у Београду; Др Љубомир
Ћирковић, физичар, ПМФ у Београду; Лаза Лазић, песник за
децу, приповедач, есејиста; Др Растко Маглић, теоријски
физичар у Колорадо Спрингсу, САД; Др Иван Банић,
електроинжењер; Др Милан Ристановић, историчар са
доторатом на Сорбони; Никола Пеца Петровић, позоришни
редитељ; Др Јелена
Богојевић, зоолог, Пољопривредни
факултет у Земуну; Тамара Бакић, модни креатор; Рајко
Нагулов, саобраћајни пилот; Др Драгољуб Продановић,
технолог, Виша технолошка школа у Аранђеловцу; Др Михајло
Здравковић, кардиолог, Медицински факултет у Београду; Др
Загорка Томић, Шумарски факултет у Београду; Др
Александар Раич, Факултет физичке културе; Др Љубомир
Маџар, Економски факултет у Београду, ректор факултета
„Браћа Карић“ у Београду; Богдан Џувер, песник, Зрењанин;
Радислав Џувер дипломата, службовао у Русији, Пољској,
Мађарској; Владимир Комад, вајар, декан Факултета ликовних
уметности у Београду; Милан Маширевић, правник,
међународни судија за дизање тегова; Др Драган Шкорић,
академик, Пољопривредни факултет у Новом Саду; Др
Мирослава Кристифоровић Илић, Медицински факултет у
Новом Саду; Др Даница Гагрчин Цвијановић, Универзитет у
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Аустралији; Др Гизела Мереи Лонић, Технолошки факултет,
Нови Сад; Миленко Бабић, новинар, дописник из више
страних земаља; Станко Шајтинац, новинар, дописник из
више страних земаља; Еуген Кочиш, вајар, Сомбор; Др
Слободан Ивковић, Рударско геолошки факултет у Београду.
Свршени гимназијалци, који су матурирали од 1960. до
1970. године постигли су изузетне резултате у својој струци: Др
Вељко Симин, министар пољопривреде, председник општине
Сомбор, успешан привредник; Др Маркош Стеван, лекар,
кардиолог у Сомбору; Др Живорад Смиљанић, гинеколог,
председник општине Апатин, успешан руководилац, оснивач
Бање Јунаковић; Др Стојан Бербер, доктор медицинских
наука, књижевник, професор Педагошког факултета у Сомбору,
оснивач Кардиоваскуларног одељења и Кућне неге у Сомбору;
Др Рајко Игић, Универзитет у Тузли, Новом Саду и САД; Др
Момир Ћулић, Машински факултет у Београду; Др Стеван
Вребалов, књижевник, јавни и културни радник, Нови Сад;
Предраг Богдановић Ци, књижевник; Др Јанош Пинтер,
декан учитељског факултета у Сомбору; Др Панта Лазић,
лекар, Француска; Др Војислав Смиљанић, уролог у Сомбору;
Др Иринеј Буловић, декан Богословског факултета у Београду,
Епископ Бачки; Др Владимир Кебин, Министарство просвете
Републике Србије; Васа Релић, председник Општине Сомбор,
успешан привредник, Др Мара Бербер Кнежевић, Педагошки
факултет Сомбор; Др Чедомир Чупић, Факултет политичких
наука у Београду; Светислав Шљукић, академски сликар,
Врбас, Др Сава Миливојевић, кардиохирург у Сремској
Каменици; Милорад Мишковић, министар у Влади Републике
Србије; Др Живица Радин, приватни предузетник, Сомбор; Др
Иван Гутман, хемичар, Природно – математички факултет у
Крагујевцу; Др Стеван Бербер, електроинжењер, Универзитет
у Новом Саду и Универзитет на Новом Зеланду; Др Предраг
Шарић, хирург у Сомбору; Зоран Маширевић, филмски и ТВ
редитељ у Холивуду, САД; Др Јован Влашки, Медицински
факултет у Новом Саду.
Даровити ученици Гимназије у Сомбору, који су се
истицали знањем и активностима током гимназијског
школовања, наставили су школовање и теоријска знања
применили у пракси. Постали су познати и признати научни
радници и привредници, код нас и у свету. Наведена су имена
до којих смо дошли, њихова радна места (постигнућа) на
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којима су били, или су и сада, као и функције које су
обављали, или још увек обављају. Можемо закључити да је
Сомборска гимназија изнедрила интелектуалце који су досегли
до највиших врхова наше и светске науке.
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Mara Knezevic, PhD
Pedagogical Faculty
Sombor
Fulfilment of the Gifted, their Achievements and
Practical Application of Acquired Knowledge
Abstract: Children’s giftedness is noticed since the early period of new
insights acquisition. It commonly is not in permanent development. It sometimes
happens that the evaluations of giftedness are not relevant. Theoretical knowledge
gained through education at secondary level often remains at that level with the
majority of students. It is not a rare case that secondary school students, especially
those attending gymnasia, who have made up their mind to continue their education at
higher level and some of them even with aspiration to reach university teacher level,
do not go beyond the level of knowledge gained in secondary school. The paper aims
at establishing the number of former students of the gymnasium in Sombor who had
been identified as gifted and who had decided to continue their education at university
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level and compare it with the number of students who managed to fulfil their
ambitions and successfully end high schooling. The generations who had graduated
between 1960 and 1970 have been taken into consideration. The number of those
students who had graduated, received a faculty degree and applied their knowledge in
practical life is interesting. The indicators show that it would be necessary to
undertake the research of the causes of non-realization of theoretical knowledge of a
number of the gifted in practice, i.e. to evaluate practical application of their
theoretical knowledge in the modern society.
Key words: giftedness, students, high education, faculty degree.

Dr Mara Knežević
Faculté de pédagogie
Sombor
REALISATION DES COUES, LEURS RESULTATS ET APPLICATION
PRATIQUE DES CONNAISSANCES OBTENUES
Résumé: Le don chez les enfants peut être observé dès l´obtention des
nouvelles conniassances. Très souvent il n´est pas en développement conntinu. Parfois
il arrive que les évaluations du don ne soient pas réellles. Les conniassances
théoriques obtenues par l´enseignementau niveai moyen, souvent restent à ce niveau
chez le plus grand nombre des éléves. Les élèves des collèges, en particulier les
lycéens qui par l´inscription au gymnase ont choisi l´éducation au niveau plus haut et
supérieur, et une partie entre eux avec le souhait d´arriver à un degré académique, très
souvent restant au niveau de l´école moyenne. Dans le travail on désire examiner quel
est le nombre des élèves doués du Lycée de Sombor qui ont choisi de suivre les
facultés et combien d´antre eux ont réussi à réliser les ambitions et ont fini la scolarité
avec succès.
Les élèments présentés datent des annés 1960 jusyu´à 1970. Le nombre de
ceux qui ont obtenus des titres académiyue et le mode dont ils l´ont appliqué dans la
vie pratique, est intéressant. Cela indique qu´il serait indispensable d´effectuer un
travail de recherche des causes de l´insuccès des conniassances théoriques d´un
certain nombre des doués en pratique, donc évaluer l´application pratique de leurs
connainssances théoriques dan la sociétéactuelle.
Mots-clefs: don, élèves, enseignement supérieur, connaissances
académiques.

Д-р Мара Кнежевич,
Сомбор
СОЦИАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ОДАРЕННЫХ, ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ
Детская одаренность проявляется, начиная с периода раннего
усвоения знаний. Однако зачастую она не развивается непрерывно и
поступательно. Случается, что оценки уровня способностей ребёнка не носят
релевантный характер. Теоретические знания, приобретенные в процессе
обучения в средней школе (в российской системе образования - восьмилетняя
школа. - Прим. перев.), часто остаются на том же самом уровне у большинства
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учеников. Выпускники средней школы, поступившие в гимназию и тем самым
показавшие желание получить в дальнейшем образование на среднеспециальном или высшем уровне, нередко остаются на уровне образованности
средней школы. В работе анализируются результаты самореализации способных
выпускников гимназии г. Сомбор (выпуски с 1960 по 1970 гг.). Приводятся
данные о выпускниках гимназии, получивших высшее образование и
нашедших/ненашедших работу по специальности. Полученные данные
открывают направления для новых исследований, в частности, для изучения
причин неспособности / невозможности реализовать полученные знания
определенным количеством способных учеников, а также для оценки
практической реализации полученных школьных знаний в современном
обществе.
Ключевые слова и выражения: одарённость, учащиеся, высшее
образование, студенты.
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БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ РАДА СА ДАРОВИТОМ
ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ И МЛАЂЕГ
ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА
______________________________________________________
Резиме: Појачана интересовања даровите деце прешколског и млађег
основношколског узраста ради упозвања природне и друштвене околине у
директној вези су са повећањем ризика по њихово психичко и физичко здравље
као и укупну животну безбедност, што изискује правилно и потпуно
образовање васпитача и учитеља из области безбедносне културе као и
практичну примену знања и умећа. Неопходна знања која васпитачи и учитељи
треба да усвоје су из области превенције задесних повреда као и откривања
индикатора евентуалног постојања физичког, психичког и сексуалног
злостовљања, као и занемаривања деце. Као помоћно али врло ефикасно
средство у том процесу могу послужити бајке браће Грим.

_______________________________________________________
Здравље, безбедност и нормалан психофизички развој
детата, а посебно кад је реч о даровитој деци код којих је
појачано интересовање за природно и друштвено окружење,
најважнији су циљеви сваког нормалног родитељства и
друштвене бриге о деци. Уз то иде и стварање осталих
предуслова који су различити, а у вези су са појединачним
материјалним али и укупним друштвеним околностима у којима
родитељи подижу децу, материјалним и моралним стањем у
друштву у коме се деца образују и васпитавају.
Уз родитеље и дом у коме дете расте, друга значајна
особа је васпитачица и учитељица, а вртић и школа му
представљају осим места за социјализацију и други дом, осим
родитељског, у коме расте, игра се и учи. У том, условно
речено, другом дому, од васпитачице и учитељице се очекује, да
буде стручно оспособљена за посао који ради, и да осим психофизичке стабилности и здравља, уме да брине да деца буду
безбедна. Одговорност васпитачице и учитељице је чак и
повећана, јер у случају физичког или психичког повређивања
детета током боравка у вртићу и школи, родитељ као и шира
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заједница, то врло често тумаче као небригу и одсуство
одговорности запосених у васпитно-образовној установи.
Родитељ очекује да ће дете од васпитачице или
учитељице преузети задовољно и здраво, неповређено ни
физички, ни психички, и то очекивање се мора испунити. Да
би се то остварило, васпитачице и учитељице морају бити
правилно едуковане из области безбедносне културе.
Васпитачице, неговатељице, управа предшколских
установа, учитељице, школска управа, родитељи, па и цела
држава и друштво, осим матреријалних предуслова, морају се
оспособити и за суочавање са потенцијалним ризицима и
договорношћу за најмлађи узраст.
Примерено узрасту детета, најдражи књижевни
текстови су бајке, а посебно бајке браће Грим, коју деца радо
слушају и гледају њихове екранизације. Елементи света које
дете воли, сматра се да могу бити добро полазиште како за
превентивно деловање тако и за откривање и спречавање даљег
повређивања детета.
1. Животиње
За разговор са децом о њиховом односу према
животињама, као и неутралисању нереалних страхова од
најчешће помињане животиње у бајкама - вука, врло подесне су
бајке «Вук и седам јарића», «Црвенкапа», а може да послужи и
бајка «Вук и три прасета».
Да се не би развијао ирационални страх од вука,
деци треба објаснити да вук живи у шуми, у планини, далеко
од људи, далеко од градова и села, и да чак избегава да се
сретне са човеком. Исти је случај и са осталим животињама,
а ајкуле се не појављују на плажама.
Сусрет са вуком дете прешколског и млађег
основношколског узраста најчешће може да оствари приликом
посете зоолошком врту. Но, у зоо-врту дете има могућност да
види и остале животиње које буде његову машту, о којима дете
има сазнања путем ТВ-а, сликовница, енциклопедија
примерених дечјем узрасту, као што су: лавови, тигрови,
медведи, гепарди, леопарди итд.
Управо на те животиње, тачније, на понашање деце у
близини кавеза са животињама месождерима, али и не само са
њима, како родитељи тако и васпитачи и учитељице треба да
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обрате пажњу током посета зоо-врту. Иако су зоо-вртови
обавезни да воде бригу о испуњености безбедносних услова,
дешавају се непредвиђени догађаји неретко са трагичним
последицама.
Деци треба указати да постоје и многе друге животиње као
што су птице, инсекти, домаће животиње које ни на који начин
не могу да их угрозе.
Као елемент развијања безбедносне културе, деци, пре
као и током посете зоо-врту, стално треба напомињати да ће
животиње боље видети ако стоје даље од ограде или кавеза.
Упозорити их да животиње ако су узнемирене, могу бити и
опасне. Опоменути децу да не покушавају хранити
животиње.
Дискриминација на опасне и неопасне животиње дете
предшколског и млађег основношколског узраста најчешће
постиже питањем:
- Да ли та животиња има зубе? Може ли да уједе, да убоде?
Једна од таквих животиња са којима се деца предшколског
и млађег основношколског узраста најчешће срећу су пси и
мачке.
Пас, или више њих, у дворишту школе, присутна су
појава у нашој пракси. Најчешћи разлог томе су оштећене
заштитне ограде око школе кроз које се провуку пси због
остатака хране које остављају деца. Други разлог је игра. И у
градским али и у сеоским срединама ти пси су најчешће пси
који немају власника, који нису под здравственом контролом
ветеринарске службе и тиме се стварају ризици по безбедност
деце.Осим што дете, или деца, могу бити нападнута и изуједана
од пса или паса, који постају посебно агресивни у време сезоне
парења, или су такве расе, које су припремане за нелегалне
борбе паса па одбачени од својих власника, постоји озбиљан
ризик, ризик постоји и од зооноза (псећа пантљичара) али и од
беснила.
Потенцијалну опасност по децу могу представљати и
домаће животиње које налазимо у сеоским срединама. Од петла,
ћурана, свиње или других домаћих животиња са којима дете
ступи у контакт без родитељског надзора, што је посебно
ризично за градску децу која не умеју да процене која од
домаћих животиња може за њих да буде опасна.
Руководиоцу вртића или школе треба скренути пажњу
на проблем и свакодневно инсистирати да се ограда
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поправи. У противном престати изводити децу у двориште
док се проблем не реши. Треба упознати са проблемом
родитеље који су чланови Савета родитеља. Захтевати да
директор обавести комуналну службу о присуству паса
луталица у дворишту предшколске или школске установе и
захтевати њихову интервенцију.
Деци саветовати да не прилазе псима или мачкама, ма
колико они изгледали умиљато, јер су можда болесни или
могу да их уједу.
Једнако тако треба упозорити децу да не прилазе или да
не покушавају да сами пружају помоћ болесним
животињама или птицама. Ако им желе помоћи, прво треба
да о тој намери обавесте своју васпитачицу, учитељицу, па
тек после њихове процене, могу или не, пружити помоћ.
Пас без поводца или заштитне корпе на улици, такође је
учестала појава на нашим улицама, у парковима или
двориштима вртића и школа. Недговорни власници паса, без
обзира на величину пса, неретко не испуне потребне обавезе
које се односе на безбедност околине.
Дете треба упозорити да ако носи мачку у наручју, то
може бити врло провокативно за пса који им долази у
сусрет.
У сеоским и мањим градским срединама, у којима је
примарно заступљен индивидулани начин становања, треба
упозорити дете да када улази у нечије двориште, када
отвори капију прво треба да сачека да ли ће се огласити пас.
Деци, осим указивања на предострожност у односу
на животиње које би могле да их повреде или да угрозе
њихово здравље, треба развијати и културу опхођења према
животињама. То се посебно односи на спречавање мучења и
занемаривања животиња.
2. Одрасли су на краћи временски период изашли из стана,
дете је свакодневно више сати само, а на вратима се појавио
„вук“
Прво и основно правило је: не остављајте децу саму
у кући!
Иако се у вртићима или школама дешава да
васпитачица или учитељица мора на краће време напустити
активност или час, деца најчешће сама остају у кући. Као што је
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коза отишла да прибави храну, одрасли чланови породице могу
на тренутак да изађу ван стана или куће и да оставе дете или
децу саме. Пре одласка обично уследи информација: «Мама ће
се брзо вратити, а ако неко зазвони на врата, не отварај ником!»,
која може произвести различите последице.
Веома ризична ситуација је ако родитељ напусти стан, и
закључа децу без могућности да у случају избијања пожара, или
неког другог инцидента сама напусте стан, или да им у томе
помогну суседи. Ово је посебно важно ако су улазна врата
блиндирана. У случају избијања пожара, ватрогасци остају
немоћни јер не могу да их уклоне и уђу стан.
У вртићима и школама треба организовати вежбе брзог
и организованог напуштања објекта у случају пожара или неке
друге опасности.
Током анализе бајке «Коза и седам јарића» треба
разговарати са децом на тему шта да ураде у ситуацији када су
сама у стану а непозната особа је зазвонила на врата. Скренути
деци пажњу да не треба да имају поверење у оне особе за које
родитељи нису рекли да им смеју отворити врата.
Исто тако, дете треба да зна и да свака особа пред
вратима није «вук». Тастер звона може да притисне поштар,
радник електродистрибуције, или да буде притиснут грешком, и
да се после не догоди ништа што би угрозило безбедност деце.
Васпитачица или учитељица треба да кроз разговор
са децом утврди која деца чешће остају сама у кући.
Уколико информације добијене од детета указују да је дете
често само, ту информацију треба проследити психолошкопедагошко-социолошкој служби вртића или школе, јер је
можда реч и о занемаривању детета.
Васпитачица или учитељица је потребно да осим
података о родитељима има и податке о особама које
евентуално могу из школе преузети дете на крају радног
времена ако су родитељи спречени да то учине. Те податке
треба да затраже од родитеља. Ако се појави особа коју нису
евидентирали пре него се одлуче да јој не предају дете, треба
да се телефонским путем консултују са бар једним од
родитеља детета, као и да затраже додатне информације од
поменуте непознате особе, које би евентуално могле бити
корисне полицији у случају да је реч о покушају
киднаповања детета, или неке друге криминалне радње.
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3. Предмети из дететовог непосредног окружења као вретено
у «Трновој Ружици»
Највећи број случајева физичког повређивања деце
предшколског или млађег основношколског узраста не догађају
се у вртићу или школи – већ у кући! И, да несрећа буде већа - не
када су деца на краћи временски период остављена сама, већ се
такви инциденти догоде у присуству родитеља, а нису ретки
случајеви да је узрок управо непажња, неодговорност или
незнање родитеља. Неке од опасности која прете деци у кући,
присутна су и у васпитно-образвним установама.
Места најчешћег угрожавања безбедности у стану су
кухиња, купатило, радионице и тераса, од чега деци у
предшколским установама и школама ризични могу бити
купатило и прозори у вишеспратним зградама школа. Најчешће
несреће настају услед пожара, струјног удара, повреде алатом,
услед деловања хемикалија (опекотине и тровање).
Купатило је, неуралгично место у коме се често
дешавају несреће. Као најчешћи облици угрожавања живота
јављају се:
Струјни удари;
Повреде настале услед пада и удара главом у оштре и
тврде предмете
Струјни удари у купатилу се врло често завршавају
смртним последицама.
У вези са становањем у стамбеној згради, у
вишеспратној кући још једно од неуралгичних места је тераса а
у школама прозори на спрату. Нагињање деце кроз прозор
изузетно је опасно, посебно у летњим месецима када су
прозори најчешће отворени.
У вези са лековима, најбитније је да они не буду доступни
деци. Разлог томе је њихов визуелни изглед, који је врло сличан
бомбонама. Давање средстава за умирење хиперактивној
деци – је најгоре могуће «решење» било да се њему
прибегава од стране родитеља, васпитачице или учитељице.
Бајке у вези са превенцијом од неадекватне употребе
медикамената не дају добар пример. У бајци «Коза и седам
јарића», вук да би променио глас једе креду; зла маћеха
трансформисана у вештицу у бајци «Снежана и седам
патуљака» користи отров убризган у јабуку (ова приповедна
ситуација се може користи једино са циљем развијања
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хигијенских навика – прати воће пре него га поједемо, али и у
смислу да храну непријатног мириса и изгледа не треба јести).
Пре изласка деце у двориште обданишта и школе,
двориште треба прегледати. Та мера се препоручује јер у
ноћним сатима, дворишта обданишта и школа, ако нису
осветљена, могу служити као место за уживање дроге од стране
наркомана. Наркомани често за собом остављају употребљене
шприцеве. Осим што игла шприца представља опасност од
повређивања деце, ризик од убода је већи, јер међу
наркоманима је знатан број заражених АИДС-ом.
Употреба оружја, тзв. «шенлучење» поводом свадби,
рођења детета, прославе новогодишњих празника, спортских
манифестација итд. не само што је опасно и противзаконито,
него пружа деци врло, врло лош образац понашања! Не
куповати деци петарде! Једном ћете их купите ви, други пут ће
деца доћи до њих сама, најчешће вашом кривицом. Непажљиво
ће их употребити, што може бити фатално за њихове прсте, очи,
лице, уши а можда и по живот.
Посебно опасна супстанца по децу је алкохол. Његова
доступност као и релативно честа употреба од стране одраслих
укућана (ретка су породична окупљања, прославе, одлазак са
детом у кафану, ресторан, кафић, итд. а да на столу нема
алкохолних
пића)
пружа
лош
образац
понашања.
Идентификација са одраслима, жеља за бржим одрастањем, као
и повремено «задовољавање радозналости» деце (умакање прста
у чашицу са ракијом, пивска пена и «брокови око уста», уз
обавезне духовите опаске одраслих особа на реакције детета
када на овакав начин дође у додир са алкохолним пићима),
храбре децу да у тренуцима одсуства родитеља сама пробају
алкохолна пића.
Но, на ту појаву нису имуне ни бајке. У бајци
«Црвенкапа», девојчица скупа са колачима својој баки носи и
флашу вина; у бајци «Мачак у чизмама», краљ приликом гозбе
тражи да пије вина; патуљци, у бајци «Снежана и седам
патуљака», такође у својим чашицама имају вино, које,
приликом доласка у њихову кућу, пије и Снежана, итд. Посебно
незахвалну функцију има алкохол у бајци «Црвенкапа» у којој
се алкохол користи у смислу окрепљивања болесне и немоћне
старице. У побројаним случајевима, током причања бајке,
васпитачица, учитељица или родитељ, неће направити грешку
ако флашу вина «замене» са соком, млеком, јогуртом итд.
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Као опасни се могу показати и свакодневни предмети,
који се користе у кући, вртићу или школи, као што су маказе,
ножеви игле и остало. Без надзора не треба их чинити
доступним деци.
У бајкама ножеве, маказе и игле срећемо и у рукама
позитивних ликова као средство за обрачун са негативцима.
На основу бајке о «Трновој Ружици» са децом треба
започети причу о «забрањеним» местима и предметима у кући,
вртићу или школи.
Мора се знати да ни струју, ни гас, деца не виде, па
их не доживљавају као опасност. Ни једана од ових
чињеница савременог начина живота није ушао у бајке као
ирационална опасност, па ни у дечјој машти те појаве не
изазивају страх. Деца им прилазе слободно, што може бити
врло опасно. Отворени
пламен,
ватра
је
посебно
интересантна и привлачна деци. Паљење и прескакање ватре
приликом појединих народних обичаја, паљење новина ван
стамбеног објекта, паљење секундарних сировина после
обављених пољопривредних радова (слама, кукурузовина),
паљење шибица или упаљача, такође.
4. Вук иницира разговор са Црвенкапицом а намере му нису
добре...
Осим ненамерних, задесних повреда деца су изложена
могућности намерног повређивања. Облици намерног
повређивања, злостављања су: психичко, физичко, сексулано
злостављање као и занемаривање. Овим облицима злостављања
деца предшколског и млађег основношколског узраста изложена
су ван вртића и школа али таквих појава има и у васпитнообразовним установама. Васпитачице и учитељице треба да
буду упознате са облицима и индикаторима злостављања а
процедуре и поступања у таквим случајевима су у надлежности
служби установе у којој раде, специјализованих друштвених
служби (центри за социјални рад, медицинска служба, полиција,
тужилаштво, судство).
4.1. Психичко (емоционално) злостављање
Психичко злостављање дефинисано је као
насиље над децом и омладином и састоји се
пропуштања или чињења, који се, на основу
заједнице и стручњака, сматрају психолошки
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психичко
у актима
стандарда
штетним.

Починиоци ових аката су појединци, појединачно или
колективно, који на основу својих карактеристика (узраста,
статуса, знања, организационе форме) у положају да поседују
посебну моћ, која чини децу рањивом. Ови акти пре или касније
утичу на понашање, сазнајно осећајно или физичко
функционисање детета.
Најчешћи узроци због којих долази до психичког
злостављања детета су:
брачни проблеми
нежељена трудноћа
социјална изолованост породице
душевне болести
4.1.1. Одбацивање
Према бројним истраживањима деца, којој су биле
задовољене њихове биолошке потребе, али не и емоционалне,
касније су имала озбиљне психичке сметње, као што су
несигурност, ниско самопоштовање, агресија итд. Уједно, такав
однос у коме недостаје задовољење емоционалних потреба
детата, преноси се генерацијски а узроци томе су у најранијим
контактима и искуствима која су уграђена у дететово
функционисање и које дете усваја као образац понашања који
преноси касније и на своју породицу.
Први уочљиви облици одбацивања видљиви су након
рођења и манифестују се одбијањем мајке да доји дете, да га
узме у руке (плаши се) или да га уопште види (вамбрачно,
зачето силовањем или у некој другој врсти нежељеног
сексуланог контакта, рођено са когнитивним аномалијама). У
каснијим фазама одбацивање се манифестује кроз одбијање
улоге родитеља уз образложења потребама стручног
усавршавања, одласка у иностранство итд.
4.1.2. Терорисање
Под термином терорисање имамо случајеве два
дијаметрално супротна облика понашања у односу на дете а
који се наизменично, и за дете из неразумљивих разлога,
смењују а да то дете није у стању разумети. Промене у
понашању у односу на дете крећу се од претерано нежног и
заштитичног односа па до злостављања. У оба случаја се не
води рачуна о жељама детета.
Када је реч о пренаглашеној нежности, често се у таквој
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ситуацији
крије
родитељско
незадовољство39,
страх,
депресивност или конфликт. У таквим ситуацијама, дете је за
родитеља средство, којим решава своју напетост, немир, страх, а
који појачава код детета, између осталог, наглашавањем страха
од напуштања, краткотрајног или трајног, између осталог, и
коришћењем бајки у којима се на место једног родитеља јавља
заменски родитељ, најчешће маћеха. Врло често, такву улогу
има мајка која несвесно кроз однос са дететом решава проблем
свог незадовољства браком, брачним партнером итд. Дете тражи
узроке тој и таквој ситуацији у властитом понашању, јавља му
се осећање кривице, страх од губитка родитеља, његове љубави,
као и страх да искаже оно што осећа.
Међу врстама терорисања које су релативно новијег датума
припада и укључивање деце у ритуалне обреде бизарног
карактера
које
упражњавају
нови
религиозни
или
псеудорелигиозни покрети и групе.
4.1.3. Игнорисање
Непрепознавање и неодоговарајуће или закаснело
реаговање на дететове потребе када је детету помоћ нужна и
потребна, неучествовање у процесу социјализације и на тај
начин онемогућавање развоја дететових социјалних процеса
подводимо под појам игнорисање.
Дете у својим фазама развоја има потребу да
комуницира са својом околином, вршњацима и старијим
особама а не само са особама из своје уже или шире породице.
Страх да се «детету нешто лоше не догоди», узрокован
страховима и траумама родитеља, преноси се на дете.
4.1.4. Манипулисање
Манипулисање су активности у којима одрасли користе
дете ради постизања неких својих циљева не водећи рачуна о
дететовим потребама, осећањима и интересима.
Тај и такава облик злостављања деце најчешће је
приметан приликом бракоразводних парница. Своје нерешене
брачне проблеме, партнери који су у фази развода као и после
ње, често умеју да «решавају» увлачећи у ту причу своју децу.
Било да је реч о онемогућавању комуникације са другим
родитељем, било да га екстремно лоше карактеришу, износе
39

Исто, стр 6-10.
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неповољне чињенице или «чињенице» о њему итд.
4.1.5. Бламирање, исмевање, срамоћење
Подстицање детета похвалама сматра се најбољим
познатим методом и начином за стимулисање детета, за његово
стицање самопоуздања, али у пракси се често дешава управо
супротно, како у оквиру породице тако и у предшколској
установи или школи. Неиспуњена очекивања родитеља доводе
до омаловажавања детета, поређења свог детета са другом
децом која, по мишљењу родитеља, имају све очекиване
квалитете, које њихово дете не поседује.
Учестала критика детета пред читавом групом деце у
вртићу или школи, доводи до стварања омаловажавајућег
односа групе вршњака према детету које је на тај начин
«обележено» од стране васпитачице или учитељице. То је
посебно опасно у случајевима када дете «мало или лоше
говори». У случају муцавог детета, васпитачица осим што такво
дете не треба да исправља, већ треба да показује разумевање и
стрпљење током говора муцавог детета, мора скренути пажњу
осталој деци да не опонашају говор детета које муца, као и да га
због тога не исмевају.
Таква деца, било исмевана због говора, или других
особина, развијају негативну слику о себи, постају
аутоагресивна, усамљују се, немају пријатеља, а не умеју да
прихвате похвалу коју добију за оно што су добро учинили.
Такво понашање деце је високо ризично за развој депресије и
суицида.
4.1.6. Подмићивање
Подмићивање обухвата подстицање дечјег агресивног и
сексуализованог понашања. Најчешћи облици подмићивања су
подстицање на асоцијално понашање, регресивно, инфантилно
понашање, као и заустављање развоја дететове аутономије.
4.1.7. Претерани притисак на дете
Превелика очекивања од детета изражена у жељи
родитеља да им дете буде изнад просека, чиме и себе потврђују
као надпросечене особе, доводи до занемаривања дететових
жеља, његових могућности и потреба. Родитеље у таквом
случају интересују њихове жеље, а не жеље детета, успехе
детета приписују себи, чиме се потврђу у свом окружењу.
У таквој породици важи правило «Љубав треба
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заслужити!» а детету се намећу нове и нове обавезе, претерано
бива ангажовано у едукативним програмима ван предшколске
установе и школе, нпр. школе страних језика, музика, спорт,
балет, односно, више таквих активности истовремено.
Последица таквог понашања је несигурност детата,
осећање мање вредности.
4.1.8. Препознавање психичког (емоционалног) злостављања
деце
Један од првих симптома да је дете психички
злостављано је низак ниво самопоштовања. Деца се не рађају са
њиме, али током развоја ако су изложена психичком
злостављању, агресивно понашање постаје израз депресије,
несигурности, имитације понашања у свом окружењу и реакције
којом се дете бори против неправде и усамљености.
У одређеним фазама развоја детета, оно испољава
доброћудну агресивност, и она као таква до узраста од две и по
године не привлачи посебну пажњу, чак ужива значајну
толеранцију и родитеља и стручњака. Деца тог узраста су
прилично неконтролисана и често показују љутњу којој је узрок
нелагодност, која може настати из различитих разлога као што
су глад, поспаност, умор, напуштање, што не може да хода, да
се попне итд40.
Током развоја детета мења се и интензитет али и
квалитет агресивног понашања. Приметна је појава да се
смањује дететова физичка а појачава вербална агресивност. То,
истина, долази до изражаја у каснијем, школском узрасту, али
поједини манифестациони облици приметни су и у
предшколском узрасту, зависно од старости детета.
Према истраживањима Јелене Срне41, као облици
агресивног понашања деце у предшколском узрасту
препознајемо три основна облика: физички напад на другу
децу или одрасле (ударање, гурање, штипање, шутирање,
уједање, пљување); вербални напад (грубо обраћање,
исмевање, називање погрдним именима, псовање, претње);
отимање и уништавање имовине, рада или играчака друге
деце. Сматра се да у основи ових активности није намера да се
повреди друго биће, већ многи други мотиви као што су: снажна
40

Јелена Срна, Насиље над предшколском децом – улога вртића у превенцији и
заштити, Насиље над децом, Факултет политичких наука, Београд, 1998.
41
Исто, стр.132.
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потреба за активношћу, радозналост, експериментисање и
тестирање околине, такмичење и ривалство, егоцентризам,
одбрана која произилази из доживљаја досаде, иритације или
фрустрације, или, опет, доживљај претње својој сигурности или
поседу, који деца често схватају као саставни део себе. Ако су
поменути сукоби краткотрајног интензитета и трајања, а
завршавају се спонтано, решењима која сама деца могу да
пронађу онда су такви сукоби сставни део процеса сазревања.
Сукоби често припадају домену активности а не
деструктивности код деце млађег узраста.
Но, проблем није у агресивности детета, већ у
околностима које подстичу дете на учесталу агресивност, као
његов једини и најмоћнији облик интеракције са окружењем.
У млађем узрасту, психичко злостављање манифестује
се кроз одређене телесне сметње и тегобе као што су: стомачне
тегобе, притисак у грудима, гушења, тешкоће са спавањем,
проблеми контроле столице и мокрења, уз раздражљивост,
безразложан плач. Временом се јављају и други
манифестациони облици као што су повлачење из околине која
га окружује, ноћне море, и игре у којима се могу препознати
дететови проблеми.
Лице детета које је психички злостављано је посебан
индикатор који нам говори: да дететове емоције не одају срећу,
спонтаност, безбрижност. Најчешће је присутан израс страха,
несигурности, туге и потиштености. Често је присутан
негативан однос према себи и својој околини. Љути су и напети,
агресивни, разбацују играчке, ломе их, све започињу, ништа не
завршавају. Више пута у току дана вриште, бацају се и ваљају
по поду и нико их ничим не може смирити. На опасним местима
не гледају и не слушају родитеље и не следе њихове опомене и
упозорења. Имају константан отпор према ауторитету одраслих
а истовремено у присуству одраслих траже дозволу погледом
или речима да нешто узму, учине или питају. У групи вршњака
та деца имају периферне позиције, као да се не усуђују
укључити у активности да не би били из њих избачени, или се
понашају агресивно отимајући ствари и положај.
4.2. Физичко злостављање
Под физичким насиљем над дететом сматрају се
намерно нанете повреде, било да су најлакше па до оних
фаталних. У многим културама, па и нашој, физичко кажњавање
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деце сматра се уобичајеном, прихваћеном дисциплинском
мером, али свака повреда која захтева медицински третман
представља
прекорачење
«нормалног»
дисциплинског
кажњавања и прелази у злостављање.
Како физичком злостављању претходи психичко,
односно, има и психичку димензију, и психичке последице,
једно и друго се међусобно условљавају и тешко их је
међусобно раздовојити, најчешће се јављају заједно, једно
смењује друго.
Физичко насиље над децом обухвата такве односе и
понашања од стране појединаца или друштвених институција
којима се применом физичке силе, уз или без употребе других
средстава, наносе озледе, повреде или ране и угрожава здравље
или живот детета.
Најчешћи видови физичког насиља над децом су:
ударање рукама и ногама; чупање косе; увртање долова тела и
лица; ударање каишем, штапом, палицом и сличним
предметима; повреде оштрим и тупим предметима; опекотине
цигаретом, шибицом, упаљачем, ватром, врелом водом; насилно
урањање главе у воду; везивање, закључавање или затварање у
мрачним и нехигијенским просторијама; лишавање хране, одеће
и обуће; излагање дејству непогодних климатских услова;
осујећивање у погледу потреба за лечењем и лековима, итд.42
Најчешће видљиви знаци и индикатори намерно
нанетих повреда су:
• Повреде на кожи и модрице, људски ујед, опекотине од
цигарета, пруге од шибе, каиша, дављење. Опекотине на
гениталијама, спиралне фрактуре, нарочито костију;
мултипне фрактуре у различитим стадијумима зарашћивања
• Крварење на очном дну без знакова фрактуре лобање и
крвних подлива подлактице,
• Мождана крварења код млађе деце као последица дрмусања
• Модрице на необичним местима (на леђима, унутрашњој
страни руку или бутина)
• Повреда је мала, необична и неодређена
• Повреда је потпуно необјашњива,
• Повреде се понављају,
• Повреде су старије него што родитељи тврде
42

Милосав Милосављевић, Друштвени контекст насиља над децом, Насиље над
децом, Факултет политичких наука, Београд, 1998. стр. 39-45.
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•
•
•
•
•

Представљени начин настанка не може објаснити тежину
повреде
Представљени
начин
настанка
повреде
укључује
способности детета старијег узраста
Настанак повреде се приписује брачном партнеру
Родитељи се са необјашњивим закашњењем јављају лекару
а повреде су озбиљне
За време прегледа родитељи журе да дају податке, или се
приликом пријема детета у болницу изгубе, или ретко
долазе детету у посету и избегавају да се сретну са
медицинским особљем, или не показују интерес када ће
дете бити отпуштено из болнице43

4.2.1.Модрице
Као најчешћи знак да је дете физички злостављано су
модрице. Модрице су последица руптуре малих крвних жила, а
могу настати спонтано или као последица трауме. Зависно од
развојне фазе детета могуће је проценити да ли је модрица
стечена физичком активношћу детата која је примерена
његовом узрасту или је реч о физичком злостављању. Примера
ради, тешко је вероватно да дете старости 3 месеца има модрице
по лицу јер се ударало о оградицу креветића, али зато дете од 2
године старости, које је проходало може имати модрице на
различитим деловима тела, посебно на рукама и ногама.
Да је реч о физичком злостављању могу указати:
• Положај модрице – на лицу, бедрима, посебно са
унутрашње стране бедара, надлактицама, предњем
делу надколнеице, са бочне стране лица, на ушима,
врату, стомаку, гениталијама – могу бити врло
озбиљни индикатори да је реч о физичком
злостављању
• Облик модрице – траг шибе, каиша, отисак шаке, итд.
• Старост модрице – више модрица различите старости
пре могу указивати на злостављање него на случајно
повређивање. Према боји модрице могуће је одредити
њихову старост:
43

Радмила Гашић-Марушић, Здравствени аспекти насиља над децом,
могућности раног откривања и благовремене заштите, Насиље над децом,
Факултет политичких наука, Београд, 1998. стр. 49-61.
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- црвена, натечена и болна модрица је старости од 0-2
дана
- плава и љубичаста модрица је старости од 2-5 дана
- зеленкасата модрица је старости од 5-7 дана
- жута модрица је старости од 7-10 дана
- смеђа модрица је старости од 10-14 дана
Ако нема модрица, а добије се податак о физичком
злостављању, тада се може претпоставити да је од физичког
повређивања прошло 2-4 недеље.44
4.2.2. Опекотине
Код опекотина је тешко проценити да ли до њих дошло
услед непажње детета или је реч о намерном повређивању,
злостављању. Опекотине од вреле воде, које нису случајне,
обично су симетричне а између здраве и опечене коже постоји
јасна граница. На стражњици и екстремитетима, уз опекотине
видљиви су и трагови борбе, што упућује на злостављање.
Опекотине од цигарета имају правилан кружни облик, пречника
7-8 милиметара и знатно су дубље ако су намерне.
На сумњу да је реч о намерно изазваним опекотинама
наводи:
• место опекотине – стражњица, аногенитална регија,
глежњеви, дланови, стопала
• облик опекотине – опекотине имају јасно дефинасине
ивице; опекотине су дубоке, врло често је уз кожу
обухваћен и мишић; опекотине су симетричне;
опекотине су старије у односу на добијене податке о
њиховој старости; опекотине су занемарене и
инфициране; постоје истовремено и остале повреде
различите старости45
4.2.3. Угризи
Угризи у пределу гениталија су индикатор
злостављања.
Треба разликовати људске угризе од оних које детету
могу нанети животиње. Угриз животиње је већи и није округао а
размак између зуба је такође већи.46
44
Булјан-Фландер Гордана, Коцијан-Херцигоња Дубравка, Злостављање и
занемаривање дјеце, Марко М, Загреб, 2003. стр 39-40.
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4.2.4. Чупање косе
Једна од дисциплинских мера која се примењује у
нашој средини је чупање деце за косу. Но, у случајевима
злостављања, чупање за косу има облик вучења деце по
простор, што за собом носи последицу појаве хематома у
пределу скалпа.47
4.2.5. Преломи костију
Ни у случају прелома костију није увек једноставно
установити да ли је реч о случајном повређивању, изазаваном
активношћу детета, његовом присутношћу у рецимо
саобраћајном удесу, или је реч о злостављању. Процену о томе
могу донети хирурзи или ортопеди, односно да ли је повреда
узрокована догађајем који је представљен као узрок прелома. То
се односи и на установљавање других обољења које могу
довести до прелома а у које спадају промене на коштаном
систему, дефицит витамина и минерала, итд.
Сумњиви преломи костију који могу указавати на
злостављање су:
• преломи ребара
• преломи у пределу метафиза
• преломи лопатице, грудне кости
• више прелома различите старости
• више прелома у пределу лобање
• бројни стари преломи48
4.2.6. Мозак
Учестало, интензивно трешење, дрмусање детета један
је од облика злостављања, који може довести и до смртног
исхода.
Класични медицински симптоми повезани са
дрмусањем детета су:
• крварење мрежњаче ока (крварења у позадини очне
јабучице), често обострано
• непостојање спољашњих знакова злостављања, мада
није правило

47
48
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•

тешко дисање, несвестице, проширене зенице,
различита величина зеница, летаргија
• губитак апетита уз повраћање
• повреде на раменима, врату, рукама
• натечено чело
• изостанак смеха и престанак говора
• слабо сисање или тешкоће гутања
• код беба немогућност подизања главе
• немогућност фокусирања предмета или праћења
покрета
Дрмусање детета доводи до попуштања контроле мишића,
глава снажно лети напред-назад, удара у груди и рамена.
Дрмусање код мање деце доводи до пуцања ситних крвних
судова у мозгу и очима, што може довести до смрти.
Једноставни падови у кући или бацање детета у ваздух
приликом игре, не могу довести до крварења мрежњаче.49
4.2.7. Стомак
Осим саобраћаних удеса, повреде у пределу стомака,
дете може задобити због удараца у пределу стомака, бацањем на
тврди предмет, зид или гажењем ногама од стране друге особе.
Заједничко таквим повредама су болови у пределу стомака,
оштећења слезине, јетре, гуштераче, а што доводи до
унутрашњих крварења. Уједно, повреде унутрашњих органа
могу бити и последица сексуалног злостављања50.
4.2.8. Уста
Као и у осталим случајевима, осим ненамерних повреда
и повреде у пределу уста могу бити последица злостављања.
Повреде предњих зуба осим што могу бити последица пада код
деце од 2 до 3 године старости, код старије деце се јављају као
последица повреда током спортских активности.
У случају злостављања, повреде у пределу уста, су
последица удараца руком или неким чврстим предметом.
Посебно се често јављају повреде језика.
Уједно, не треба искључити и могућност постојања
обољења, која доводе до крварења у пределу уста.51
49
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4.3. Занемаривање деце
Са овим видом злостављања деце, васпитачи у
предшколским установама (али не и учитељице у школама) ређе
ће имати прилике да се сретну у односу на остале могуће облике
злостављања. Претпоставка је да родитељ који је показао
интересовање да упише дете у предшколску установу, који је
прибавио сву потребну документацију за упис детета, који је
решен да издвоји одређена материјална средства којима плаћа
боравак детета у обданишту, итд., показује интерес за своје дете,
па оно би требало да расте у релативно нормалним условима и
не би требало да буде изложено класичним облицима
занемаривања.
У супротном, посебно ако социо-економска ситуација
није погодна, долази до одређених облика занемаривања као
што су миграције и емиграције, социјалне изолације породице,
итд. Један од битних фактора могућег занимаривања је и
прерано родитељство, како због материјалне ситуације али и
психолошке незрелости родитеља адолесцената. Тим разлозима
треба прибројати и могућа душевна обољења мајки,
депресивност, психотичност, алкохол, дроге и друго.
Но, иако су услови бољи од побројаних и у реалтивно
нормалним условима је могуће да се појаве неки од облика
занемаривања, можда не континуирано, већ периодично. У
даљем тексту биће наведини облици занемаривања деце који
постоје и како се они манифестују.
4.3.1. Здравствено (медицинско) занемаривање
Овај облик занемаривања почиње још током трудноће,
посебно ако је турудноћа нежељена, или ако је реч о недовољној
информисаности родитеља или о одбијању поступања
примерених трудноћи (правилана исхрана како у трудноћи тако
и после ње). Употреба алкохола, дрога али и медикамената
током трудноће изазива бројне последице по здравље детета.
Верски разлози, припадање сектама које забрањују својим
припадницима коришћење медицинских услуга, као што су
анализе,
трансфузије
крви,
хируршке
интервенције,
вакцинисање, итд., такође могу бити узроци здравственог
занемаривања.
4.3.2. Физичко занемаривање
Као једна од примарних карактеристика физичког
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занемаривања је изостанак физичког напредовања детета, а да
то није увек органски условљено. Ако разлози нису органске
природе
(гастроинтенсинални
поремећаји,
неуролошки
поремећаји, бубрежне болести, каридиопулмоналне болести,
ендокрино-метаболичке болести), онда најчешће имамо разлоге
неорганске природе као што су: неухрањеност, односно,
недовољно уношење калорија а којима су се узрочници јављају
сиромаштво и непросвећеност.
4.3.3. Емоционално занемаривање
Занемиравиање емоционалних, психичких потреба
детета, сматра се тежим обликом психичког (емоционалног)
злостављања. Када дете нико не слуша, када родитеља не
интересују дететове потребе и жеље, када се детету не помаже у
кризним ситуацијама, класични су примери емоционалног
занемаривања. Томе треба приодати оговарање једног од
родитеља пред дететом, свађе пред њим, или да га у толикој
мери не примећују да се скидају пред њим итд.
4.4. Сексуално злостављање
Сексуално злостављање деце сматра се најтежим
обликом злостављања деце јер у себи најчешће садржи све
облике злостављања као што су физичко, психичко а и елементе
занемаривања.
Под сексуалним насиљем у ширем смислу подразумева
се сваки вид вербалног, гестовног или физичког контакта са
сексуалним садржајем најмање две особе било ког пола, на
скали сексуланих порука, ласцивних речи и прича и сексуалних
понуда, до наглашеног показивања сексуалних симбола,
додиривања, покушаја или оствареног сексуланог односа и
силовања, уколико је резултат невољног, нежељеног и
неприхваћеног става било ког учесника у овим односима, када
су у питању одрасле особе и независно од постојања или
непостојања воље, хтења и сазнања када је објект оваквих
односа малолетна особа.
Сексуално насиље у ужем смислу означава сваки вид
задовољавања сексуалних потреба и нагона применом физичке,
психичке или неке друге силе или надмоћи.52
Посебно тежак облик сексуалног насиља је укључивање
52

Милосав Милосављевић, Друштвени контекст насиља над децом, Насиље над
децом, Факултет политичких наука, Београд, 1998.
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у сексулане активности зависног, развојно незрелог детета, што
оно не може разумети, на које не може дати зрели пристанак.
Сексуална злоупотреба и не мора почети физичким
присиљавањем. Увод у насиље могу бити задиркивање,
голицање, љубљења која постају сивише интимна, али жртва
нема прави однос према томе шта јој се дешава. Према Зорици
Мршевић53, али и осталим стручњацима, сексуално насиље
може бити упућивање скаредних речи или звукова, излагање
голотиње дететовом погледу. Сексуално злостављање могу бити
и сексуалне радње у које дете није укључено, односно, ако је
присиљено да гледа оно што не би требало да види у случају
егзибициониста или чак родитеља који присиљавају дете да
гледа и слуша њихов сексуални чин.
Основни видови сексуалних злостављања деце су:
• Укључивање детета у сексуалне активности
• Посматрање сексуалних активности
• Излагање детета порнографском материјалу
• Неадекватно додиривање детета
• Давање сугестивних сексуалних коментара детету54
Сексуалане активности могу се класификовати на:
• Сексуалне активности без контакта (злостављач
сексуално коменатрише дететово тело; злостављач
показује детету интимне делове тела, понекад уз
мастурбирање; воајеризам; злостављач показује детету
порнографски материјал, слике, књиге, филмове;
злостављач наговара дете да се скине и, или мастурбира
• Сексуалне активности уз сексуални контакт изнад
или испод одеће (злостављач додирује интимне делове
тела, гениталије, груди, стражњицу; злостављач
подстиче и наговара дете да додирује његове интимне
делове тела; трљање гениталија уз тело или одећу
жртве);
• Сексуалне активности уз пенетрацију прстом или
објектом (злостављач ставља прст у дететову вагину
или анус; злостављач надражује и наговара дете да
53
Зорица Мршевић, Сексулано насиље према деци, насиље над децом, Факултет
политичких наука, Београд, 1998. стр. 245.
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Булјан-Фландер Гордана, Коцијан-Херцигоња Дубравка, Злостављање и
занемаривање дјеце, Марко М, Загреб, 2003.
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•
•

пенетрира у његов/њен анус или вагину; злостављач
ставља предмет у дететову вагину или анус;
злоставаљач наговара дете да стави предмет у вагину
или анус злостављача).
Орални секс (љубљење језиком; љубљење и лизање
груди; лизање, љубљење, сисање вагине или стављање
језика у отвор вагине; лизање и љубљење пениса);
Пенетрација пенисом (вагинални однос; анални однос;
однос са животињама)55
Основни облици начина сексуалног злостављања деце

су:
•
•
•
•
•

Дијадно сексуално злостављање (начешћа ситуација
је дијадни однос, значи једна жртва и један
злостављач)
Групни секс (неколико жртава и један злостављач,
неколико злостављача и једна жртва, више жртава и
више злостављача)
Сексуални прстенови (организовани од стране
педофила, регрутација нових жртава, уступање жртава
новим злостављачима, порнографија, проституција)
Сексуално искориштавање деце (порнографија,
проституција)
Ритуално злостављање (злостављање у оквиру
верских ритуала а који укључују и секс са децом)56

Да постоји сумња да је дете сексуално злостављано, осим
физичких и емоцијалних знакова (гениталне инфекције, повреде
на грудима, брадавицама, испод трбуха; повреде у гениталном,
аналном продручју, крварење, модрице, проблеми са мокрењем,
дефанзиван говор тела, покривање, скривање, покушај детета да
буде невидљиво; тескоба, љутња, страх од мрака, од одласка у
кревет, страх од физичког контакта, страх у ситуацији да остају
сами с одређеним људима итд.) појављу се и индикатори
такозваног сексуализованог понашања као што су:
• Наглашен интерес за своје и туђе гениталије
• Честа употреба «ружних» речи
• Цртежи са наглашеним сексуализованим детаљима
55
56
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•
•
•
•

Цртежи који показују гениталије кроз одећу
Чудне изјаве попут «Брат ми ноћас није дао да спавам.
Не волим ту игрицу с језиком»
Гурање објеката у вагину или ректум
Страх од скидања одеће57

Чак и када се наведеним индикаторима сумња на могуће
сексуално злостављање, није искључено јављање синдрома
прилагођавања сексуалном злостављању који карактеришу:
• Тајност и тишина. Злоупотреба поверења појачана је
захтевом за тајношћу. Дечје ћутање осигурано је
претњама телесним кажњавањем, подмићивањем.
Кривица и срамота такође су део дечјег искуства које
појачавају ћутање.
• Беспомоћност и рањивост. Што су млађа, деца су
зависнија од старатеља ради задовољења телесних и
емоционалних потреба. Такође су уврена да је
родитељима примарна брига у вези са њиховом
добробити и деца не могу поднети помисао да би их
родитељи могли злостављати. Деца прилагођавају
перцепцију злостављања свом доживљају родитеља.
• Заробљеност и прилагођавање. Како се злостављање
наставља и постаје интензивније, тако су деца све више
«заробљена». С обзиром да настоје видети своје
родитеље као пуне љубави, покушавају оправдати
злостављање
својим
негативним
особинама,
непослушношћу.
• Закаснело, конфликтно и неуверљиво откривање. У
дисфункционалним породицама, рани покушај детета
да прекине ћутање често је праћен неверицом и
окривљвавањем жртве. Тако се дете мора прилагодити
свету у ком је злостављање прихваћено, а његова
истина није.
• Повлачење оптужбе. Део је синдрома јер је дете
преплављено догађајима који су покренути након
откривања злостављања. Социјалне службе се могу
укључити и злостављач може бити присиљен
напустити породицу, па повлачење оптужбе може
значити повратак породичне «равнотеже».
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У свим наведеним случајевима злостављања улога
васпитачице и учитељице је да их уме препознати. Васпитачица
и учитељица не треба да доказују да ли злостављање постоји
или не. Васпитачица на своје сумње треба да укаже стручној
служби предшколске установе или школе, усмено или у писаној
форми а према прописаним процедурама они га даље
процесуирају и решавају уз помоћ других друштвених служби и
институција.
Као помоћно средство за откривање могућег
повређивања детета такође могу послужити бајке браће Грим. У
случају емоционалног и физичког злостављања врло погодна је
бајка „Ивица и Марица“, док, када је реч о сексуалном, може
послужити бајка „Црвенкапица“.
Закључак:
Да би дете, а посебно оно даровито дете, успешно могло
развијати своје интелектуалне и физичке предиспозиције, осим
посебне пажње коју му треба посветити у том смислу,
непоходно му је указати на ризике и опасности које му прете у
природном и друштвеном окружењу. Васпитачице и учитељице
неопходно је да буду правилно и систематично едуковане из
области безбедносне културе и њене адекватне примене у раду
са децом предшколског и основношколског узраста. Као
практично корисне у раду са децом поменутог узраста су бајке
браће Грим, које могу послужити као превентива задесном,
ненамерном повређивању али и као помоћно средство за
откривање индикатора постојећег психичког, физичког или
сексуалног злостављања деце.
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The Aspects of Safety of the Work with Gifted Children at
Preschool and Lower Primary School Age
Abstract: The intensified interestedness of gifted children at preschool and
lower primary school age in getting to know natural and social setting is in direct
connection with the increase of risks for their psychological and physical health, as
well as their lives safety, demanding appropriate and complete education of preschool
teachers and primary school teachers in the field of safety culture and practical
application of knowledge and skills. The necessary knowledge to be acquired by
preschool and primary school teachers within the field of the prevention of accidental
injuries and the identification of indicators of potential physical, psychological or
sexual abuse, as well as children negligence. The fairy tales of the brothers Grim can
serve as an additional, but very efficient means for this purpose.
Dr Stevan Konstantinović
ASPECTS DE SURETE DU TRAVAIL AVEC LES ENFANTS DOUES DE
L´AGE PRESCOLAIRE ET DE L´ELEMENTAIRE
Les intérêts forts des enfants doués de l´âge prescolaire et de l´élementaire
dans le but de conn aitres l´entourage naturel et socail en liaison directe avec
l´augmentation du risque sur leur santé psychique et physique de même que sur la
sûraté générale au total, ce qui exige le perfectionnement correct et complexe des
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éducateurs et des instituteurs dan le domaine de la culture de sûretéde mêe que la
pratique de l´application des connaissances et dexterités. Les connainssances
indispensables que les éducateurs et les instituteurs doivent acquérir sont du domaine
de la prévention des blessures de même que la découverte de certains indicateurs des
blessures éventuelles physique, psychiques on secuelles parvenues à cause de la
violence, de même qui de l´indifférence envers aux. Comme aide et moyen très
efficace dans ce processu peuvent servir les conts de Frères Grimm.

Д-р Стеван Константинович,
Вршац
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ
ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Возросший интерес одарённых детей дошкольного и младшего
школьного возраста к изучению природной и социальной среды находится в
непосредственной связи с повышением риска нанесения ущерба как их
психическому и физическому здоровью, так и их безопасности в целом. В этой
связи возникает необходимость в адекватной профессиональной подготовке
воспитателей и учителей в области основ жизнедеятельности и экологической
безопасности, а также в формировании способности применять полученные
знания и умения на практике. В данную область входят: предупреждение
случайных травм, определение показателей возможного существования угрозы
физического, психического и сексуального насилия и отсутствия внимания и
заботы со стороны взрослых. В качестве вспомогательного, но весьма
эффективного средства, в процессе обучения воспитателей и учителей автор
предлагает использовать сказки братьев Гримм.
Ключевые слова и выражения: одарённость, охрана физического и
психического здоровья, образовательные программы.
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NEKE OBRAZOVNE IMPLIKACIJE SAVREMENIH
SHVATANJA DAROVITOSTI∗
_______________________________________________________
Rezime: Raznovrsna određenja i koncepcije darovitosti moguće je
klasifikovati na osnovu različitih kriterijuma kao što su njihovo "teorijsko poreklo",
polazne teorijske pretpostavke autora, nivo opštosti razmatranih mehanizama,
pripadnost određenoj naučnoj paradigmi i td. Savremene koncepcije darovitosti,
pored raznolikosti, sadrže i zajedničko jezgro koje ih čini shvatanjima nove
paradigme koja imaju i značajne praktične implikacije za identifikaciju i podršku
darovitosti kroz obrazovanje. Savremene koncepcije darovitosti izgrađene su na
dostignućima savremene nauke kroz niz pomaka u teorijskim i empirijskim
istraživanjima. U ovom radu razmatraju se neke obrazovne implikacije savremenih
shvatanja darovitosti, relevantne promene u shvatanjima inteligencije, uloga
konteksta u procesu obrazovanja i razvoj ekspertize.
Ključne reči: darovitost, savremene koncepcije darovitosti, obrazovanje
darovitih, razvoj ekspertize.

_______________________________________________________
1. Koncepcije darovitosti

Postoji čitav repertoar raznorodnih shvatanja darovitosti
koji odražava društveno-istorijski i kulturni milje i stanje nauke u
kome ova shvatanja nastaju. Koncepcije nadarenosti određene su
širim socio-kulturnim kontekstom i vodećim naučnim paradigmama.
One potiču iz različitih teorijskih tradicija, nastale su iz čvršće ili
labavije povezanosti između teorije i empirije, razlikuju se u pogledu
nivoa opštosti, praktičnih impikacija itd. U tom smislu različite
tradicije i koncepcije darovitosti mogu da se klasifikuju na osnovu
∗
Napomena: Članak predstavlja rezultat rada na projektu "Psihološki problemi u
kontekstu društvenih promena ", br. 149018 (2006-2010) čiju realizaciju finansira
Ministarstvo nauke Republike Srbije.
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više kriterijuma. Neki od kriterijuma klasifikacije su: "teorijsko
poreklo" koncepcija nadarenosti; polazne teorijske pretpostavke
autora, nivo opštosti razmatranih mehanizama i td.
Na osnovu "teorijskog porekla", kao jednog od kriterijuma
za klasifikaciju, u okviru postojećih koncepcija nadarenosti, mogu se
globalno izdvojiti, s jedne strane, relevantne implikacije za fenomen
nadarenosti izvedene iz opštih teorija, a s druge strane, teorije kojima
je nadarenost u samom fokusu interesovanja (Krnjaić, 2002). Iz
opštih teorija odnosno kognitivno-razvojnih teorija (kao što su
Pijažeova teorija ontogenetskog mentalnog razvoja, kulturnoistorijska teorija Vigotskog, psihometrijske teorije i kognitivne
teorije npr.) mogu da se izvedu dragocene ekstrapolacije za potpunije
sagledavanje fenomena darovitosti i za praktičan rad na podsticanju
razvoja darovitosti. Postoje, takođe, kognitivno-razvojne koncepcije
koje su direktno "namenjene" razumevanju i sagledavanju pojave
nadarenosti (kao što su: Feldmanovo određenje domen-specifičnog
razvoja ili Gruberov pristup npr.).
Jedna od mogućih klasifikacija koncepcija nadarenosti
zasniva se na polaznim teorijskim pretpostavkama autora. Tako,
Sternberg i Dejvidson (Sternberg & Davidson, 1986) razlikuju
implicitno-teorijske koncepcije, koje se ne mogu proveravati i koje
uglavnom predstavljaju autorovo viđenje nadarenosti, od eksplicitnoteorijskih koncepcija nadarenosti, koje su povezane sa mrežom
psiholoških i obrazovnih teorija i produkata i koje se kao takve mogu
testirati. U okviru eksplicitno-teorijskog pristupa Sternberg i
Dejvidson razlikuju kognitivističke i razvojne koncepcije darovitosti.
Na osnovu nivoa na kome se nadarenost analizira, odnosno
nivoa opštosti razmatranih mehanizama, Sigler i Kotovski (Siegler &
Kotovsky, 1986) razlikuju četiri grupe koncepcija. To su koncepcije
koje govore o: elementarnim informacionim procesima kao što su
kodiranje, izvlačenje informacija iz memorije i pretraživanje
memorije; procesima koji operišu produktima informacionih
procesa; pravilima i strategijama koje se koriste pri rešavanju
postavljenih zadataka, i crtama u koje ubrajaju inteligenciju,
kreativnost, metakogniciju i kritična životna iskustva.
Prema načinu na koji se konceptualizuju i prema
dominantnim temama kojima se bave istraživači, značajno se
razlikuju istraživanja dečije nadarenosti i nadarenosti odraslih. Za
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sada, postoji jaz između istraživanja koja se zasnivaju na školskim
postignućima i postignućima sa testova (darovitost dece i mladih) i
istraživanja koja se baziraju na kreativnim produktima (darovitost
odraslih). Zato, Sigler i Kotovski (Siegler & Kotovsky, 1986) s
pravom ističu kao potrebno i perspektivno polje budućeg rada
upravo premošćivanje jaza između različitih (navedenih) određenja
nadarenosti i povezivanje izučavanja dece i odraslih.
Pored različitih pristupa i koncepcija nadarenosti, postoje i
raznovrsne definicije nadarenosti. Na osnovu toga da li određuju
oblast u kojoj se nadarenost ispoljava, definicije se mogu razvrstati
na one koje govore o nadarenosti uopšte i na one koje uzimaju u
obzir specifičnost oblasti u kojoj se nadarenost ispoljava.
Novije definicije nadarenosti postaju liberalnije i
obuhvatnije nego što su bile, a pristup fenomenu nadarenosti
fleksibilniji. Koliko god može da izgleda pardoksalno, šire i
fleksibilnijie definicije preciznije određuju prirodu darovitosti.

2. Savremena shvatanja darovitosti

2.1. Promene u određenjima inteligencije

Promene u definicijama inteligencije reflektuju se i kroz
promene u određenjima nadarenosti koje imaju praktične implikacije
za postupke identifikacije i podrške nadarenima. Na osnovu
poređenja definicija inteligencije s početka XX-og veka sa
definicijama s kraja XX-og veka, Sternberg i Determan (Sternberg
& Detterman, prema: Stankov, 1991) zaključuju da postoji prilična
saglasnost između ovih dvaju grupa definicija. Naime, odlike kao što
su adaptacija na okolinu, bazični mentalni procesi i mišljenje
(rezonovanje, rešavanje problema, donošenje odluka i td.) bile su
važne i ranije i sada. Sličnost se ogleda i u još uvek otvorenim
aktuelnim pitanjima: da li je inteligencija jedinstvena ili postoji više
vrsta inteligencije; da li bi definicije inteligencije trebalo da uključe
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nekognitivne aspekte ponašanja; da li je inteligencija proces ili
proizvod; koliko se ona odnosi na mišljenje, a koliko na znanje?
Postoje i razlike, ili bolje rečeno novine, koje sadrže novije
definicije inteligencije u odnosu na njena ranija određenja. Tako,
npr. metakognicija, shvaćena kao "znanje o" i kao kontrolor
ponašanja, ima važnu ulogu u novijim definicijama inteligencije.
Osim toga, danas se pridaje veća uloga količini znanja i interakciji
znanja i mentalnih procesa, a posebno se naglašava uloga konteksta i
kulture.
2. 2. Promena paradigme u savremenim shvatanjima
darovitosti
Koncept na kome su se zasnivala rana određenja darovitosti
je koeficijent inteligencije (IQ), a inteligencija je određivana, pre
svega, kao urođena sposobnost determinisana heriditetom. Promene
u područjima inteligencije dovele su i do proširivanja definicija
darovitosti. Darovitost je višedimenzionalan, kompleksan fenomen
koji se proširio tako da obuhvata i vanintelektualna područja,
različite vidove sposobnosti i domene.
Novije koncepcije darovitosti prihvataju različite oblike
inteligencije, različita područja darovitosti, brojne činioce i
mogućnosti za podsticanje razvoja. Doprinos novih naučnih saznanja
odnosi se na teorijsko razmatranje fenomena darovitosti, empirijska
izučavanja i praksu. Koncentrovan pregled savremenih shvatanja
darovitosti koja ukazuju na promenu paradigme upravo čini sadržaj
prvog zbornika Koncepti darovitosti (Conceptions of giftedness,
1986) u kome su izdvojene tri grupe koncepcija darovitosti koje su
imale implikacije za dalja istraživanja i praksu: implicitne koncepcije
darovitosti, razvojne koncepcije darovitosti i kognitivni pristup.
Svaka od izdvojenih grupa koncepcija posebno naglašava neke od
aspekata darovitosti koji će ukratko biti predstavljeni u narednim
pasusima.
Implicitne koncepcije darovitosti
Naročito inspirativno za istraživanja i relevantno za praksu
je Renzulijevo "premeštanje pažnje" sa darovitih osoba na darovita
ponašanja i sagledavanje prirode obdarenosti kao dinamičnog
fenomena u punom značenju te reči (Renzulli, 1986). Usmeravanjem
pažnje na darovita ponašanja "izbegavaju" se neželjene posledice
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kao što je, npr. etiketiranje nadarenih. Pošto se darovita ponašanja
javljaju kod neke dece (ne sve), u određenim vremenskim periodima
(ne uvek) i pod određenim uslovima, potrebno je graditi fleksibilan
pristup i u identifikaciji nadarnih i u organizaciji stimulativnih
programa za rad sa njima.
Razvojne koncepcije darovitosti
Autori razvojnih koncepcija nadarenosti ističu dinamičnu
prirodu nadarenosti i značaj razvoja tokom čitavog života. Tako, npr.
Gruber (Gruber, 1986) posmatra nadarenost u perspektivi čitavog
životnog ciklusa i ističe da se važni aspekti razvoja darovitih
odvijaju baš u zrelim godinama.
Razvojni pristup naglašava značaj domenom određenih
aspekata razvoja (posebno istaknuto kod Csikszentmihalyi &
Robinson, 1986) i interakciju individue s okruženjem. Daroviti su
oni koji su izuzetni u jednom ili više domena. Nadarenost je uvek
određena oblašću kroz koju se ispoljava kako to naročito ističu
Feldman i Bendžamin (Feldman & Benjamin,1986).
Autori ove orijentacije saglasni su da se nadarenost mora
određivati i procenjivati u socijalnom kontekstu jer se upravo u
njemu i uobličava. Razlike među autorima ovog pristupa odnose se
na različite nivoe analize konteksta odnosno sredine kojima se bave
(kao što su npr. porodica, polje nadarenosti, društvo).
Neki autori naročito ističu interakciju jedinke s različitim
nivoima socijalne organizacije određenog domena odnosno poljem
nadarenosti (Feldman & Benjamin, 1986; Csikszentmihalyi &
Robinson, 1986). Značenje i vrednost nadarenosti posmatra se i u
širem istorijskom i kulturnom kontekstu za razvoj i kreativno
izražavanje (npr. Gardner, 1986; Simonton, 1999) i ističe
jedinstvenost individue, te individualizovan i holističan pristup
(Gardner, 1986).

Kognitivni pristup
Kognitivni pristup u svojim razmatranjima usmerava se na
kognitivne mehanizme, odnosno na ono što osoba čini ili kako
rešava probleme i zadatke. Ovaj pristup proučava kognitivne procese
višeg reda i ističe značaj izdvajanja varijabli kao istraživačke
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strategije baveći se pre svega intelektualnom darovitošću. Osim toga,
kognitivni pristup se posvećuje istraživanjima koja proizlaze iz
teorija odnosno autori ovog pristupa za dalji razvoj razumevanja
darovitosti smatraju važnim povezivanje teorije i empirije.
Iako pojmovi u oblasti darovitosti nisu uvek jasno određeni,
uočljiva je tendencija ka izvođenju praktičnih implikacija iz
teorijskih koncepcija. Pritom se, iz implicitnih teorija izvode nešto
eksplicitnije implikacije za obrazovnu praksu darovitih nego što se to
čini iz eksplicitnih teorija.
3. Obrazovne implikacije savremenih shvatanja darovitosti
Savremena shvatanja darovitosti, utemeljena na novijim
emprijskim istraživanjima, inspirisala su i omogućila stvaranje
širokog opsega metoda za identifikaciju darovitih i rad sa njima
(Krnjaić, 2002). Ona se, u najkraćem, mogu izraziti u promeni
orijentacije sa darovitih osoba na darovita ponašanja, odnosno
pomeranju fokusa sa proizvoda na proces i uvažavanje celokupnog
razvojnog procesa.
U okviru razvojnog pristupa ističe se koliko je važno da se
rano ispolje na darovitost u detinjstvu ostvari kroz kreativnost i
stvaranje u odraslom dobu. Tako, Gruber (Gruber, 1986) iznosi da
visoko daroviti rade na ostvarivanju svog globalnog, visoko
organizovanog "profesionalnog plana" i da im se život jednim delom
i sastoji u ostvarivanju tog plana. Umesto o darovitosti, ovaj autor
govori o izuzetnosti ("human extraordinariness") čime želi naročito
da istakne ličnu aktivnost i samoostvarenje pojedinca.
Kada je reč o intelektualnoj nadarenosti, bitno je
individualno kognitivno i nekognitivno i vanintelektualno koje se
odnosi na socijalno i šire okruženje koje omogućava "pretvaranje
darovitosti u talenat" (Gojkov, 2004). Sve je veće uvažavanje uloge
znanja u razvoju sposobnosti (Krnjaić, 2004; Krnjaić, 2005; Krnjaić,
2006), a javljaju se ideje i modeli razvoja ekspertize (Sternberg,
2001), pa i modeli darovitosti i talentovanosti, kao što je tzv. DMDT
model (u originalu DMGT. Gagne, 2004 ). Ovaj model razmatra
razvoj talenta kao proces transformacija izuzetnih sposobnosti
odnosno darovitosti u izuzetne, sistematično razvijene veštine koje
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određuju ekspertizu ili talenat u određenom polju. Takođe, naglašava
se značaj ekološki valjanog konteksta za istraživanje, procenu
sposobnosti i podršku razvoju nadarenih.
Promene u teorijskim određenjima darovitosti mogu se ponekad
pratiti i kroz promene termina i pojmova, pa, čak, i teorijskih
određenja pojedninih autora. Ovom prilikom pomenućemo nekoliko
Sternbergovih pojmova i teorija darovitosti koji se odnose na
fenomen darovitosti, kao što su: Investiciona teorija kreativne
darovitosti (Sternberg & Lubart, 1993); Pentagonalna implicitna
teorija darovitosti Sternberga i Zangove (Sternberg & Zhang, 1995);
Trojna teorija intelektualne darovitosti (Sternberg, 1986); Model
razvijajuće ekspertize (Sternberg, 2001).
Sternbergova određenja darovitosti valja posmatrati u
kontekstu njegovih drugih radova. Ova povezanost je možda
najdirektnije izražena kada je reč o njegovoj Trijarhijskoj teoriji
inteligencije i Trojnoj teoriji intelektualne darovitosti. U slučaju
novog koncepta, uspešne inteligencije vidno je proširivanje obima
pojma inteligencije što je relevantno i za određenja darovitosti. Za
uspeh je potrebno usvojiti, razviti i primeniti čitav opseg
intelektualnih veština.
Kritikujući uobičajeni testovni pristup inteligenciji, procenu
inteligencije koja se vrši testovima i odluke koje se zasnivaju na
visini koeficijenta inteligencije (IQ), Sternberg (Sternberg, 1997)
razvija pojam uspešne inteligencije koju određuje kao vrstu
inteligencije kojom se postižu značajni ciljevi u životu. Sternberg,
naime, izdvaja tri aspekta uspešne inteligencije koji su povezani. To
su: analitička inteligencija, kreativna inteligencija i praktična
inteligencija.
Analitička inteligencija je na delu kada rešavamo probleme,
analiziramo i evaluiramo ideje. Analitičko mišljenje naglašava npr:
poređenje i kontrastiranje, analiziranje, suđenje i procenjivanje.
Analitička inteligencija se procenjuje testovima i vrednuje u školi.
To je, zapravo, ono što se u literaturi najčešće i podrazumeva pod
inteligencijom.
Kreativna inteligencija je na delu kada formulišemo (pre
svega, dobre) probleme i ideje. U osnovi kreativnog mišljenja su:
otkrivanje, pronalaženje i zamišljanje.
Praktična inteligencija nam je potrebna da bismo efikasno
iskoristili ideje u svakodnevnom životu. Naglasak je na korišćenju i
primeni.
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Uspešna inteligencija je najdelotvornija kada postoji ravnoteža
između analitičke, kreativne i praktične inteligencije. Nije dovoljno
da su ove inteligencije razvijene nego je potrebno znati kada i kako
ih iskoristiti tj. primeniti; važno je da analiziramo problem, dođemo
do kreativnog rešenja i da ga primenimo u praksi. Potrebno je da
prepoznajemo i razvijamo sve tri forme inteligencije i negujemo
ravnotežu u njihovoj primeni u školi, radu i svakodnevnom životu.
Sternberg naglašava da kreativnost obezbeđuje most između
analitičke inteligencije i praktične inteligencije. Drugim rečima,
kreativnost čini da se ono što uobičajeno smatramo inteligencijom
ostvari u životu. Centralni stub kreativnosti je kreativna inteligencija,
mada je u podršci kreativnosti potrebno obezbediti balans sve tri
veštine, sva tri aspekta kreativnosti.
Za razvoj i podsticanje kreativne inteligencije i krativnosti
nema uputstva. Svaki pokušaj ukalupljivanja je neprimeren jer se
priroda kreativnosti opire šablonu. Međutim, ono što je izvesno, ne
samo iz Sternbergove vizure nego i iz radova drugih autora, jeste
značaj obezbeđivanja fleksibilne kreativne atmosfere. U tom smislu
mogu se izdvajati obrazovne i vaspitne implikacije Sternbergovog
pojma kreativne inteligencije (detaljnije kod Krnjaić, 1999). Ovom
prilikom pomenimo neke od bitnih aspekata koji čine pogodnu klimu
za razvoj darovitosti i kreativnosti, kao što su: uloga odraslog kao
uzora; ohrabrivanje dece da postavljaju pitanja; davanje dozvole da
se pogreši; razumno rizikovanje; izbor zadataka koji
dozvoljavaju/razvijaju kreativnost; postavljanje dece u situacije da
aktivno definišu i redefinišu problem; mogućnost izbora;
obezbeđivanje dovoljno vremena za rad; ohrabrivanje tolerantnosti
na nejasnoće, dvosmislenost i sl.
Procena inteligencije i kreativnosti je delikatna. Ona zavisi
od konteksta, od manifestacija i od procenjivača, odnosno od
interakcije svih navedenih činilaca. U osnovi predstavljenog pristupa
leži ideja o vaspitljivosti inteligencije i kreativnosti. Pored pitanja
kako se darovitost definiše i meri, bitno je kako se ona razvija i
podstiče.
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Résumé: Les diofférents conceptions du don peuvent être classés sur la
base de différents critères comme sont leur «origine théorique», lespoints théoriques
de départ de l´auteurle niveau de communication des mécanismes examinés,
l´appartenance à un paradigme socientifique etc. La conception actuelle du don à côté
de différents modes contient une essence commune qui leur donne la comprehension
du nouveu paradigme qui ont des implications pratiques importantes pour
l´identification et le soutien du don par l´éducation.
Les conception actuelles du don construites sur les acqusitions de la
science moderne par différents apercus dans les recherches théorique et empiriques.
Dans ce travail on examinecertaines implications éducatives des
conceptions actuelles du don, des changements visibles dans la comprehension de
l´intelligence, la rôle du contexte dans le processu de l´enseignement et le
développement de l´expertise.
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ПОДХОДОВ К ОДАРЁННОСТИ
Автор рассматривает в работе некоторые образовательные аспекты
современных подходов к проблеме одарённости, важнейшие изменения в
понимании особенностей умственного развития, а также роль контекста в
процессе образования и развитие экспертизы.
Среди многообразных концепций одарённости и существующих
критериев классификации различных определений одарённости автор выделяет
«теоретическое происхождение», исходные теоретические позиции авторов,
уровень обобщения рассматриваемых механизмов, принадлежность
определенной научной парадигме и некоторые другие. Современные теории
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значении для идентификации и поддержки одарённости в сфере образования.
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одарённости, образование одарённых, развитие экспертизы.
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DODATNA NASTAVA U FUNKCIJI PODSTlCANJA
DAROVlTOSTI KOD UČENlKA
_______________________________________________________
Rezime: Danas u literaturi, koja se bliže bavi problemima obrazovanja i
vaspitanja darovitih učenika, možemo naići na brojne konstatacije i zaključke koji
ukazuju na probleme sa kojima se oni susreću u nastavnom procesu. Takođe, medu
brojnim autorima uglavnom preovladava shvatanje da u sadašnjim uslovima
organizacije i izvođenja nastavnog procesa ne postoje optimalne mogućnosti za punu
afirmaciju darovitih učenika. S obzirom na činjenicu da daroviti učenici (ili, bar,
većina njih), ostaju u mešovitim odeljenjima, suština ovog rada odnosi se na potrebu i
mogućnost prevazilaženja nekih karakterističnih problema sa kojima se oni susreću.
Dodatna nastava, ukoliko je organizovana u skladu sa potrebama i mogućnostima
darovitih učenika, pruža realnu pretpostavku za njihovu punu afirmaciju.
Ključne reči: učenici, darovitost, dodatna nastava, identifikacija.

_______________________________________________________
Na današnjem stupnju društvenog razvoja, sve više se ističe
zahtev za organizacijom nastavnog procesa koji će biti u funkciji
optimalne pripreme svakog pojedinca, a posebno onih sa izraženim
intelektualnim i kreativnim potencijalima, što je sasvim logično,
pogotovo ako se u obzir uzme činjenica da se od takvih osoba
očekuje da budu nosioci progresa i prosperiteta. Međutim, uporedo
sa isticanjem prethodno navedenog zahteva, postavlja se i pitanje,
kako i na koji način u postojećem sistemu organizacije i izvođenja
nastavnog rada stvoriti uslove u kojima će daroviti učenici moći da,
u što većoj meri, razviju svoje potencijale. Ukoliko podrobnije
analiziramo literaturu koja se bliže bavi problemom darovitosti, doći
ćemo do zaključka da među autorima postoji veoma visok stepen
saglasnosti o tome da tradicionalno organizovana nastava ne pruža
povoljne uslove za optimalan rad sa darovitim učenicima. Oni se
"utapaju" u prosečne, ostaju neprimećeni i pokušavaju da svoje
ambicije zadovolje van škole. S druge strane, takođe, preovladava
uverenje da daroviti učenici (ili, bar, većina njih) treba da ostanu u
mešovitim odeljenjima, ali se zahteva da im se obezbede dodatni
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sadržaji i aktivnosti u školi i van nje. U skladu sa tim predlažu se i
izmene postojećih nastavnih planova i programa i uvode posebni
oblici rada sa darovitim učenicima. U tom kontekstu treba posmatrati
i dodatnu nastavu, jer je ona, bez sumnje, jedan od oblika koji može
da doprinese prevazilaženju problema u ovom veoma značajnom
domenu nastavnog rada.
Medutim, pre nego što se bliže i podrobnije počnemo baviti
dodatnom nastavom i njenim značajem za podsticanje darovitosti
kod učenika, potrebno je, najpre, adekvatnu pažnju posvetiti
terminološkom i pojmovnom određenju darovitosti, razvoju
shvatanja o darovitosti, karakteristikama darovitih, kao i problemima
sa kojima se daroviti učenici susreću u procesu organizacije i
izvođenja nastavnog rada.
Darovitost, terminološko i pojmovno određenje
Poimanje darovitosti je veoma složeno i kompleksno
pitanje, pa iz tog razloga u stručnoj literaturi koja se bliže bavi ovim
problemom, nailazimo na različite definicije ovog pojma koje imaju
različit teorijski i praktični aspekt. Tako OpT. u Pedagoškoj
enciklopediji, pod darovitom decom se, najpre, podrazumevaju deca
sa visokom intelektualnom sposobnošću, zatim deca čiji su rezultati
trajno visoki u mnogim oblastima, potom se akcenat stavlja na
kreativne procese, da bi se, sa razvojem psihologije ličnosti, akcenat
stavio na jedinstven sklop crta ličnosti kao distinktivnu karakteristiku
darovitosti.58 Pored toga, pod darovitom decom se, takode, smatraju i
ona koja imaju izrazito razvijene specijalne sposobnosti kao što su
muzičke, likovne, dramske, sportske i sl.59 Darovitost se može
odrediti i kao svojstvo ličnosti, tj. specifičan sklop karakteristika
među kojima su najvažnije intelektualne sposobnosti, kreativnost,
pojam o sebi i izvesne osobine ličnosti, visoka motivisanost i
posvećenost određenoj oblasti ljudske delatnosti, odnosno aktivnost
čiji je krajnji produkt izuzetno, eminentno postignuće, ali i kao
proizvod, koji je značajan za svog stvaraoca i njegovo okruženje.60
Pored prethodno navedenih, postoje i definicije u kojima se
darovitost određuje kao izuzetno neuobičajena inteligencija
Šimleša, P., - Potkonjak, N., (1989), Pedagoška enciklopedija 1, Zavod za
uđzbenike i nastavna sredstva i drugi izdavači, Beograd, str. 92;
59
Isto;
60
Maksić, B. S., (1998), Darovito dete u školi, Institut za pedagoška istraživanja,
Beograd, str. 17.
58
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(Sternberg)61, darovito ponašanje, (Renzulli)62 i izrazita natprosečna
kompetentnost u jednoj ili više oblasti sposobnosti: intelektualnoj,
kreativnoj, socioemotivnoj i senzomotornoj (Ganje)63.
Darovitost je mnogostrana, raznovrsna je i povezana sa
celokupnom ličnošću deteta. Može postojati u različitom stepenu i
kvalitetu i pod dejstvom stimulativnih uslova moguće ju je
kontinuirano razvijati. Imajući u vidu prethodno navedene
konstatacije, možemo zaključiti da darovitost čine izuzetna opšta
inteligencija, visoko razvijene sposobnosti, dobra kombinacija
intelektualnih crta, visok nivo posvećenosti zadatku, visoka
motivacija i visok nivo kreativnosti.
Kratak pregled razvoja shvatanja o darovitosti
Darovitost je karakteristika ličnosti koja u uslovima
naučno-tehničke revolucije i ubrzanog razvoja društva i civilizacije
uopšte može da bude od presudnog uticaja za funkcionisanje i razvoj
određene društvene zajednice, što predstavlja jedan od razloga da
školski sistemi, kako u prošlosti tako i danas, bez obzira na karakter
društva, nisu mogli da previde ovaj značajan aspekt obrazovanja i
vaspitanja. Međutim, klasni karakter društva sa jedne strane i
ekonomska, a posebno tehničko-tehnološka, razvijenost društva sa
druge strane, određivale su uporedo sa obuhvatnošću polaznika
obavezno i dalje školovanje i različit odnos prema razvijanju
individualne darovitosti učenika.
Ukoliko izvršimo retrospektivu shvatanja i odnosa prema
darovitosti i darovitim pojedincirna, zaključićemo da postoje
različite koncepcije i tretmani, čija se suština zasniva na dva vida
tretmana darovitih u odnosu na sredinu u kojoj žive. Prvi se odnosi
na njihovu selekciju, kao fiesta neobično i čudno u sredini u kojoj
žive, a drugi na interesovanje za darovite koje ih stavlja iznad u
odnosu na ostale. Interesovanje za darovite beležimo kako u naučnostručnoj literaturi, tako i u literaturi koja se ovim problemom bavi u
skladu sa "populističkim shvatanjima i stavovima." U skladu sa tim,
veoma je karakteristično to što razmišljanja o darovitosti i
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kriterijumima na osnovu kojih se dobija "epitet" darovit postoje od
samog nastanka ljudskog društva pa sve do danas.
U prvobitnoj ljudskoj zajednici za darovitog pojedinca, bio
je proglašavan najbolji, najuspešniji i najhrabriji lovac; u Antičkoj
Grčkoj, Platon izdvaja "zlatne", "srebrne" i "bronzane" ličnosti koji
su imali izrazite oratorske kvalitete, tj. sposobnost koja se u to vreme
jako cenila; kod Rimljana su se darovitirn ličnostima smatrali dobri
administratori, vojskovođe, borci, dok je, recimo, u 15. veku jedan
muhamedanski vladar selektirao najbolju i najbistriju omladinu koja
će se osposobljavati za razne funkcije. Medutim, potpunija
afirmacija shvatanja o darovitosti javlja se sa Goltonovim delom
"Nasledeni genije" koje je objavljeno 1869. godine64 i to je do tog
perioda bilo jedino delo koje u pravom smislu ukazuje na značaj
individualnog razvoja i razvoja darovitih.
Istorijski gledano, prvo sistematsko istraživanje i praćenje
darovitih, vezano je za Termana i njegove saradnike65 i to je, po
broju i vrsti instrumenata koji su tada primenjeni u pogledu
identifikovanja darovitih, najpotpunije i najsistematičnije. Naime, u
procesu istraživanja, koje su sproveli Terman i njegovi saradnici,
bilo je uključeno 1450 dece i adolescenata uzrasta od 7-15 godina što
na osnovu rezultata testiranja predstavlja 1% ukupne populacije.66
1940. godine, projektom "Talenat" bilo je obuhvaćeno 440 000
ispitanika, koji su praćeni 20 godina,67 što upućuje na zaključak da je
to zaista bio jedan ozbiljan poduhvat koji, svakako, ima značajan
uticaj u shvatanju ove veoma složene pojave.
Sva kasnija istraživanja koja se odnose na darovitost i
identifikovanje darovitih, kako navodi Bosiljka Đorđević, uglavnom
idu u dva pravca:
-onaj koji se primenjuje u različitim naučnim institucijama i
-identifikovanje darovitih u cilju posebnog obrazovno-vaspitnog
tretmana.68 Ova istraživanja se ne razlikuju mnogo od onih koje je
sproveo Terman sa svojim saradnicima, osim što su uneti neki novi
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instrumenti, i to posebno u onom segmentu koji se odnosi na
kreativne sposobnosti.
Osnovni problemi darovitih učenika u nastavnom procesu
U svim društvima i školskim sistemima u prošlosti i danas,
prisutna je, nekad više nekad manje, težnja da se daroviti učenici
otkriju i stimulišu na stvaralački rad. Međutim, sa današnjeg aspekta
razvoja društva, nauke i tehnike i civilizacije uopšte, moramo da
konstatujemo, da u nastavi, onakvoj kako je ona sada koncipirana i
organizovana, nema dovoljno mesta za darovite učenike i za njihov
razvoj. U ovom domenu postoje mnogi problemi. Oni, pre svega,
proizilaze iz tradicionalnog načina organizacije i izvođenja
nastavnog rada, ali i iz nekih drugih razloga koji se pre svega odnose
na identifikaciju darovitih učenika, kriterijume darovitosti ali i na
nepoznavanje opštih karakteristika darovitih.
Identifikacija darovitih je veoma teška, pre svega zbog toga
što ne postoji jedna opšta, jasna i precizna definicija darovitosti koja
bi bila od svih prihvaćena. Postoji više teorija o strukturi
sposobnosti, a od prihvatanja određene teorije zavisi koji će se
instrumenti upotrebiti za njihova utvrđivanja.
Nekada, pre jednog veka, o prirodi darovitosti znalo se
veoma malo. Da bi se izvršilo otkrivanje darovitih, vršilo se traganje
u nekoliko značajnih domena čovekove ličnosti. Kasnije se
identifikacija darovitih sve više orjentisala na intelektualnu sferu, a u
poslednje vreme, sve se više zapaža težnja za potpunijim i
sistematskijim sagledavanjem svih čovekovih potencijala. U ovom
kontekstu, jedno od osnovnih pitanja koje se nameće kako
nastavnicima, tako i onima koji planiraju i organizuju nastavni
proces glasi: Kada treba započeti sa aktivnostima koje se odnose na
prepoznavanje darovitih učenika, a da to ne bude prerano ili
prekasno?
.
Sa identifikacijom darovitih treba započeti još u periodu
njihovog predškolskog obrazovanja i vaspitanja, a osnovnoškolski
uzrast je za to veoma povoljan period.69 Mnoge karakteristike koje
poseduju daroviti učenici su veoma slične, ali ipak među njima
postoje i izvesne razlike, pa je teško uočiti one specifične. Iz tog
razloga darovite treba pratiti i posmatrati u toku jednog dužeg
vremenskog perioda, ali, isto tako, i u različitim oblicima vaspitno
69
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obrazovnog rada. Problem identifikacije komplikuje se i zbog toga
što izražavanje želje i zanimanje za određenu aktivnost ne mora
istovremeno da bude i izraz visokih sposobnosti, već pre može da
bude posledica povećane aktivnosti mladog bića, što se posebno
odnosi na decu osnovnoškolskog uzrasta. Mada je pri njihovoj
identifikaciji potrebna pomoć stručnih službi, pre svega pedagoga i
psihologa. Naime, među decom koja pokazuju dobre rezultate u radu
svakako da ima onih koji su daroviti, što, opet, ne znači da su svi oni
koji postižu odličan uspeh i daroviti. Ili, drugačije rečeno: među
učenicima koji ne pokazuju zapažene rezultate u radu ima i
darovitih, a neka ispitivanja su pokazala da su neki učenici pokazali
bolje rezultate i od učenika koji važe za vrlo dobre a ponekad i
odlične. Zapažene rezultate u školi postižu i učenici koji nisu
daroviti, ali koji su vredni, trudoljubivi i motivisani, uporni i
sistematični u radu.70
Za ispitivanje darovitosti koriste se i razne vrste testova.
Međutim, i tu postoje izvesni problemi. Jedan od najznačajnijih
razloga zašto ni rezultati sa najboljih testova u oblastima za koje se
testovi preporuče, nisu definitivne potvrde darovitosti, jeste pre
svega kriterijum dartovitosti. Iz tog razloga potrebno je poznavanje
opštih karakteristika darovitih, koje se, pre svega, ogledaju u:
-visokom stepenu opšte inteligencije,
-veoma razvijenim verbalnim sposobnostima,
-sposobnosti rasuđivanja na višem nivou,
-velikoj opštoj informisanosti,
-lakom prilagođavanju okolini,
-pozitivnom stavu prema školi i okolini,
-sklonosti ka stvaralaštvu i kreativnosti,
-emocionalnoj stabilnosti i zrelosti,
-postizanju dobrih rezultata u prirodnim i društvenim delatnostima,
-smislu za vođenje kulturnih i zabavnih manifestacija,
-duhovitosti,
- istinoljubivosti, pouzdanosti i otpornosti na iskušenja.71
Imajući u vidu navedene karakteristike, moramo da naglasimo,
da je za sve posredne i neposredne učesnike nastavnog procesa, a
70
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posebno za nastavnike, veoma važno da upoznaju svakog učenika,
kako bi im pomogli da stignu dalje i više, jer trud oko darovitog
deteta se višestruko isplati.
Dodatna nastava i darovitost
Intelektualno darovita deca imaju konstantnu potrebu za
dobijanjem informacija, ali, isto tako, i da slede svoja specifična
interesovanja. Daroviti učenici i učenici koji su talentovani za
pojedine školske predmete ili aktivnosti (umetničke, tehničke,
sportske i sl.), žele da steknu što više znanja iz određene oblasti, koja
su znatno dublja i šira od onih kojima teže ostali učenici. U okviru
redovne nastave, ne realizuje se specifičan sadržaj koji je namenjen
darovitim učenicima. U ovom domenu, u većini škola inicijativa je
prepuštena nastavnicima. Zakonski procesi ukazuju na potrebu i daju
mogućnost za brže napredovanje učenika (akceleracija npr.), ali oni
ne obavezuju ni škole ni nastavnike da darovite učenike podstiču na
brže napredovanje, već je celokupna obrazovna podrška za darovite
učenike bazirana na ideji o njihovim specifičnim obrazovnim i
vaspitnim potrebama. Zakoni, razume se, nisu mogli da kažu kakva
ta nastava treba da bude po svom karakteru i na koji način to treba
činiti - osnovno je da je previđen specifičniji dar i tretman darovitih.
Ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovne delatnosti su da se
školski rad i učenje što vise humanizuju, svaki učenik pojedinačno
optimalno razvija i napreduje u skladu sa svojim potrebama i
mogućnostima. Takav odnos otvara pitanje adekvatnog oblika
nastavnog rada sa darovitim učenicima, koje dobija poseban značaj i
smisao i postaje deo opšteg plana i programa.72
Poseban rad sa darovitim učenicima se odvija na časovima
dodatne nastave, slobodnih aktivnosti kao i putem samostalnog rada
učenika u školi i kod kuće. S obzirom na strukturu i karakter ovog
rada, mi ćemo u nastavku rada akcenat staviti na dodatnu nastavu i
njenu funkciju u podsticanju darovitosti kod učenika.
Dodatna nastava (supplementary instruction; etudes
dirigees; Erganzungsunterricht; добавочное обучение), organizuje
se za naprednije učenike koji su potpuno savladali sadržaje u
redovnoj nastavi i imaju potrebu, izrazitu sklonost i interes za neka
naučna i umetnička područja facti proširivanja i produbljivanja svog
72
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obrazovanja.73 Toj grupi učenika je, uz propisani nastavni plan i
program, potreban veći nivo znanja, tj, "dodatak", pa otuda i naziv
dodatna nastava. Dodatna nastava ima cilj da svakom učeniku
omogući potpuniji razvoj, tj. razvoj u skladu sa njegovim
individualnim psiho-fizičkim potencijalima i mogućnostima.
Dodatna nastava može da bude veoma raznovrsna kako po
programu tako i po načinu izvođenja, a organizuje se sa manjim
grupama učenika, u nekim slučajevima bez obzira na uzrasnu
kategoriju, tj. razrednu pripadnost. Ona predstavlja znatno slobodniji
sistem rada, a ostvaruje se prema objektivnim mogućnostima škole i
izraženom zanimanju i interesovanju učenika. Prema karakteru
programa, svaka grupa može da ima svoj naziv (mladi prirodnjaci,
mladi istoričari, mladi matematičari, muzička, likovna, recitatorska,
literarna, novinarska, filmska, sportska grupa), a učenik se za rad u
pojedinoj grupi odlučuje prema svojim interesovanjima, sklonostima
i sposobnostima.
Dodatna nastava, prema opštem mišljenju, predstavlja jednu
od najpogodnijih formi rada sa darovitim učenicima. Ona u
izvesnom smislu predstavlja jedan poseban individualiziran model
rada sa darovitima, pre svega iz razloga što im se omogućava da
razvijaju sposobnosti u različitim područjima vaspitno-obrazovnog
rada. Ona, makar teoretski, pruža mogućnost da se u školi pokaže
interesovanje za darovite učenike i predstavlja polaznu osnovu za
organizovanje onih aktivnosti koje će bili u funkciji podsticanja
darovitosti kod učenika. Međutim, u procesu organizovanja i
izvođenja dodatne nastave javljaju se mnogi problemi koji mogu da
ostave mnoge negativne posledice. Zato, njihova poznavanje i
otklanjanje predstavlja jedan od uslova za uspešan rad u ovoj veoma
složenoj sferi školske aktivnosti.
Zbog relativne novine rada sa darovitim učenicima na
posebnim časovima, postoji realna opasnost da dođe do pogrešne
orjentacije nastavnika u određivanju karaktera ovog rada. Vreme
namenjeno ovom radu nije dodatna nastava u kojoj nastavnik
predaje, ili izlaže gradivo, makar ono bilo nešto drugojačije, šire i
produbljenije od redovne nastave, već je to rad koji podstiče i razvija
samostalnost učenika u njihovo stvaralaštvo i kreativnost.74 Kao što
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se vidi, dodatna nastava treba da kod učenika podstiče samostalnost,
kreativnost i stvaralastvo, tj. one one odlike ličnosti koje ukazuju na
darovitost kod učenika.
U kontekstu problema, koji je predmet našeg proučavanja,
posebnu pažnju treba posvetiti analizi stanja vaspitno-obrazovne
prakse u našim uslovima, posebno sa aspekta planiranja, organizacije
i realizacije dodatne nastave. Kada je ovaj problem u pitanju,
možemo da konstatujemo da, i pored značajnog napretka, još uvek
nisu ispunjeni svi preduslovi za uspešno izvođenje dodatne nastave,
počev od prostora, opreme, osposobljenosti nastavnika kao i
nedefinisanja vremenske organizacije za ovaj vid nastave. Pored
toga, nastavni planovi i programi dodatne nastave nisu na
najadekvatniji način usklađeni sa odgovarajućim planovima i
programima redovne nastave, a često se sadržajima dodatne nastave
više proširuje informisanost učenika iz određene oblasti nego što se
podstiče njihova darovitost. Pored navedenih, postoje i razlozi koji
su, pre svega, subjektivne prirode, a odnose se na nedovoljan
materijalni stimulans nastavnika i njihovu opterećenost. Isto tako,
proces reforme školskog sistema još uvek nije na nivou na kome bi
se rešio problem opterećenosti učenika, pa dodatna nastava sigurno
nije doprinos njihovom rasterećenju.
Prethodno navedene pojave i problemi koji su prisutni u
procesu planiranja, organizacije i izvođenja dodatne nastave, u
velikoj meri predstavljaju opasnost da ona izgubi svoju funkciju,
čime bi nestala jedna od mogućnosti za organizovan rad sa darovitim
učenicima. To bi ostavilo trajno negativne posledice ne samo po
darovite, već i po čitavu društvenu zajednicu, jer, uprkos svemu,
dodatna nastava predstavlja jednu izuzetnu pojavu u reformi
vaspitno-obrazovnog procesa, koja doprinosi podsticanju darovitosti
i stvaralaštva.
Da bi se ostvarila funkcija dodatne nastave, kao i da bi se
poboljšala celokupna organizacija u svim njenim fazama, potrebno je
da se ona sistematski koncipira i osmisli. To znači da u tom procesu,
posebno treba voditi računa o sledećem:
-Potrebni su naučno i stručno izrađeni programi za rad sa
darovitim učenicima u dodatnoj nastavi;
-Potrebno je odrediti ulogu nastavnika i drugih stručnih lica
u planiranju, organizaciji i realizaciji rada u dodatnoj nastavi;
-Potrebna je promena u stilu planiranja, organizacije i
realizacije rada u dodatnoj nastavi, tj. frontalni oblik rada zameniti
individualizovanim, jednosmernu komunikaciju između nastavnika i
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učenika zameniti dvosmernom, pasivnu ulogu učenika u nastavnom
procesu zameniti aktivnom, a njegov položaj objekta zameniti
subjekatskom pozicijom;
-Potrebno je stvaranje povoljne klime i kooperativnosti
između nastavnika i učenika, uključivanje stručnih službi i roditelja i
njihova puna participacija i podrška u zavisnosti od njihove uloge i
pozicije;
-Potrebna je stručna i naučna identifikacija darovitih
učenika i njihovo pravovremeno uključivanje u dodatnu nastavu, kao
i mogućnost promene ili prestruktuiranja u grupama u zavisnosti od
potreba i interesovanja učenika;
-Potrebno je obezbediti adekvatna materijalno-tehnička,
finansijska, motivaciona, pedagoška i druga sredstva i cilju stvaranja
uslova za optimalno izvođenje dodatne nastave.
Prethodno navedeni zahtevi su samo deo onoga što na umu
treba da imaju organizatori vaspitno-obrazovnog procesa kada je
dodatna nastava i njena funkcija u podsticanju darovitosti kod
učenika u pitanju. Od njihovog ispunjenja u velikoj meri zavisi ne
samo organizacija dodatne nastave, već i razvoj čitave naše
društvene zajednice. Daroviti, kreativni i talentovani učenici su nam
potrebni i nikako ne bismo smeli da dozvolimo da zbog
neodgovarajuće pažnje i neodgovarajućih uslova, oni svoju punu
afirmaciju traže u drugim sredinama, da se, što je do sada to veoma
često bio slučaj, "utapaju" u prosečnost i ostaju neprimećeni.
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supposition réelle pour leur afffirmation totaile.
Mots-clefs: élèves, don, enseignement complémentaire, identification.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ФУНКЦИИ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
В современной научной литературе, посвященной проблемам
образования и воспитания одарённых учащихся, встречаются многочисленные
констатации и выводы, указывающие на проблемы, с которыми данная группа
учащихся сталкивается в учебном процессе. Кроме того, многие авторы
высказывают мнение, что в современных условиях организации учебного
процесса и проведения занятий не существуют оптимальные возможности для
полного проявления и реализации способностей одарённых учащихся.
Принимая во внимание тот факт, что одарённые учащиеся (практически
большинство) обучаются в обычных классах, авторы рассматривают в работе
необходимость и возможность преодоления некоторых характерных проблем
одарённых учащихся. Дополнительные занятия, при условии, что они
организованы в соответствии с проблемами и возможностями одарённых
учащихся, становятся реальной предпосылкой проявления в полной мере
способностей учащихся.
Ключевые слова и выражения: учащиеся, одарённость,
дополнительные занятия, идентификация.
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NASTAVA I OBRAZOVNE POTREBE
INTELEKTUALNO DAROVITIH UČENIKA I STUDENATA
_______________________________________________________
Rezime: U radu se polazi od shvatanja da intelektualno daroviti učenici i
studenti imaju posebne obrazovne potrebe kojima treba izaći u susret u koncipiranju i
realizaciji obrazovnog procesa. Ukazuje se na obrazovne potrebe darovitih u domenu
učenja i uopšte, kognitivnog funkcionisanja, razvoja stvaralaštva, kao i emotivnog
potpornog sklopa i motivacije u skladu sa čim je potrebno definisati vrste i kvalitet
aktivnosti koje se učenicima i studentima nude u obrazovnom procesu. Potrebno je da
nastava, kao kontekst učenja i razvoja, ima karakteristike kojima se izlazi u susret
potrebama darovitih, pre svega, za složenijim zadacima, intelektualnim izazovima i
prilikom za osoben, ali i raznovrstan pristup u učenju i saznavanju uopšte. Ističe se
značaj podržavanja razvoja naučnog mišljenja kao osnove za ispoljavanje
intelektualne darovitosti u njenim zrelijim formama. Ukazuje se na značaj razvoja
kompetencija za samoregulisano učenje koje je od posebne važnosti za kvalitetno
učenje i napredovanje u oblastima za koje su se daroviti opredelili na višim nivoima
obrazovanja, kao što je univerzitetsko. Ukazuje se i na načine samoevaluacije
nastavnika u radu sa darovitima.
Ključne reči: intelektualna darovitost, obrazovne potrebe darovitih,
nastava, učenici i studenti, samoregulisano učenje.

_______________________________________________________
Pitanje koje se često postavlja kada se razmatraju uslovi
razvoja darovitih jeste kako da se u kontekstu formalnog
obrazovanja podrži njihov razvoj od početnih manifetacija
darovitosti na ranim osnovnoškolskim uzrastima, sve do ispoljavanja
na univerzitetskom nivou obrazovanja. Odgovor na ovo pitanje je
složen i široko zalazi u polje psihologije obrazovanja darovitih.
Javila su se različita mišljenja o koncepciji obrazovanja darovitih
pojedinaca (Altaras, 2006, Krnjaić, 2002, Maksić, 1998). Ovom
prilikom u centru naše pažnje nije razmatranje tih različitih
mišljenja i ponuđenih rešenja, već želimo da istaknemo ono što se
može izvesti kao zajedničko u pogledu koncipiranja obrazovanja
mladih koji ispoljavaju darovitost u različitim vidovima i domenima.
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Kao zajedničko polazište može postužiti shvatanje da je nužno da se
u nastavi kontinuirano stvaraju uslovi za odgovarajuće međudejstvo
sposobnosti i osobina darovitih i podsticaja iz školskog, obrazovnog
konteksta, kao konteksta obrazovanja i razvoja (Lazarević, 2003,
Lazarević, 2006). Na koji način i po kom modelu će se to ostvarivati
zavisiće od vrste darovitosti, osobina ličnosti deteta, njegovog
uzrasta i ukupnih uslova u konkretnoj obrazovnoj sredini.
Nastavnik je taj koji najčešće prepoznaje darovitost u
školskom kontekstu i kreira i vodi proces obrazovanja darovitih
učenika i studenata. Kada govorimo o darovitosti učenika i studenata
smatramo da je korisna podela područja ispoljavanja darovitosti koju
je predložio Juntune (Juntune, 1986, prema: Grgin, 2004), prema
kojoj se darovitost raspoređuje u šest područja. To su: opšte
intelektualne sposobnosti, posebne školske sposobnosti ( koje se
ispoljavaju u pojedinim područjima za koje pojedinac pokazuje
poseban interes, npr. matematika, fizika, istorija i sl.), stvaralačke ili
produktivne sposobnosti, sposobnosti vođenja i rukovođenja,
umetničke sposobnosti i psihomotoričke sposobnosti. Korisno je i
saznanje da se može govoriti i kategoriji multiple darovitosti (Grgin,
2004) u koju se svrstavaju pojedinci koji ispoljavaju darovitost u
nekoliko područja. Da bi za darovite obezbedili odgovarajuću
sredinu za učenje, nastavnici bi trebalo da budu edukovani da razviju
diferencirani kurikulum prema karakteristikama i potrebama
darovitih učenika, odnosno studenata, da stvaraju okruženje u kome
oni mogu da iskuse intelektualne i stvaralačke izazove i da istraže i
iskažu svoju jedinstvenost (Lazarević, 2005).
Brojna istraživanjima ukazuju (Grgin, 2004, McDevit,
Ormod, 2002) da se kao najčešće karakteristike intelektualno
darovitih učenika navode: bogatstvo rečnika, velika baza i raspon
informacija iz različitih područja saznavanja, karakteristike
saznajnog funkcionisanja kao što su vešto i tačno opažanje, brzo
učenje, brzo i lako apstraktno rasuđivanje koje se ispoljava na
ranijim uzrastima nego kod vršnjaka, težnja za istraživanjem,
oduševljenost novim idejama, produkcija ideja, sklonost postavljanju
hipoteza. Dakle, među karakteristikama su zastupljene i one koje
predstavljaju ispoljavanje elemenata naučnog mišljenja (npr.
postavljanje hipoteza, težnja za istraživanjem), koje u svojim zrelijim
formama vodi naučnom stvaralaštvu i potrebno ga je podržavati
tokom ukupnog obrazovanja darovitih, pristupima u nastavi koji su
adekvatni uzrastu učenika. Pored ovih, u opisima funkcionisanja
darovitih učenika u situacijama vezanim za saznavanje i učenje u
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školskom kontekstu, navode se (Davidson, 2007) i karakteristike kao
što su: veoma izražena potreba za stalnom mentalnom stimulacijom,
brza obrada složenih informacija, potreba da se školskim
predmetima studiozno bave, nezasita radoznalost i beskrajno
zapitkivanje, potreba da se precizno misli i izražava, sposobnost da
se voljno (namerno) fokusira na predmet interesovanja tokom dužeg
perioda vremena. Ova karakteristična ponašanja i ispoljavanja
darovitih različitih uzrasta odražavaju i definišu njihove obrazovne
potrebe kojima je potrebno izaći u susret u nastavnom procesu.
Među stručnjacima koji se bave darovitošću postoji saglasnost da je
veoma važno da se na ranom uzrastu identifikuju posebne potrebe
darovitog deteta kako bi ih roditelji, škola i šira zajednica podržali na
odgovarajući način. Kao svoj deci i darovitoj deci je potrebno da
budu podržavana da bi postali srećni, uspešni odrasli. U podizanju i
podržavanju darovite dece izuzetno važno je uvažavanje i izlaženje u
susret njihovim obrazovnim potrebama. To je proces koji se odvija
i traje u vremenu i od posebne važnosti je za razvoj darovite dece
(Davidson, 2007).
Ukazivanje na obrazovne potrebe darovite dece na način na
koji je to dato u tekstu obraćanja roditeljima sa ciljem da im se daju
jednostavne i razumljive smernice da na pravi način podrže svoju
darovitu decu (Davidson, 2007), može biti koristan oslonac i za
nastavnike u njihovom pristupu razmevanju darovite dece i njihovih
obrazovnih potreba. Među navedenim, od posebnog značaja za rad
nastavnika sa darovitom decom, mogu biti dve sledeće potrebe: 1.
Izazov- darovitoj deci potrebni su sadržaji i materijali koji su u
srazmeri sa njihovim sposobnostima, kako bi im se ponudila
odgovarajuća edukacija; 2. Vođenje – darovitoj deci je potrebno da
uče organizaciju, planiranje vremena i korišćenje resursa, kao i
druge veštine efektivne upotrebe intelektualnih sposobnosti.
U literaturi posvećenoj obrazovanju darovitih navode se i
klasifikacije njihovih obrazovnih potreba koje obuhvataju prostor
šireg ličnog funkcionisanja darovitih. Tako, u jednoj od tih
klasifikacija, obrazovne potrebe darovitih učenika (Feldhusen &
Wyman, 1980, u: Grgin, 2004) mogu se svrstati u one koje se odnose
na (a) sticanje znanja i navika učenja (b) stvaranje uslova za razvoj
stvaralaštva i (c) razvijanje emotivnog potpornog sklopa i
motivacije.
U grupi obrazovnih potreba koje se odnose na sticanje
znanja (s obzirom na obim, vrstu i način), kao posebno značajna
navodi se potreba sticanja široke baze informacija o različitim
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područjima ljudskih saznanja, podsticanje i ohrabrivanje
samostalnog učenja, uključenost u najrazličitija područja znanja,
umetnosti i različitih profesija.
Sa uzrastom se darovitost sve više iskazuje i produbljuje u
određenom domenu znanja (nauke, umetnosti) i aktivnosti (Gardner,
Kornhaber & Wake, 1999, Woolfolk, 1998) čime raste potreba
darovitog učenika i studenta za informacijama relevantnim za
određeni domen znanja i aktivnosti. Stoga je važno da učenici u
nastavi ovladaju veštinama brzog i kvalitetnog pristupa
informacijama i njihovog kvalitetnog i efikasnog korišćenja iz
različitih izvora, u osnovi čega su veštine kritičkog mišljenja i
informaciona pismenost učenika (Lazarević 2006, Lazarević 2007).
To su neophodne kompetencije za što efikasnije i kvalitetnije
učenje, posebno na višim nivoima obrazovanja. Intelektualno i
akademski daroviti učenici na starijim uzrastima obično ovladaju
značajnim poljima znanja u oblastima koje ih posebno interesuju, ali
kako neki autori ističu (Sternberg, 1994), pojedincima koji postanu
eksperti u pojedinim poljima znanja (nauke) potrebno je dati podršku
da sačuvaju fleksibilnost u domenu svoje ekspertnosti. Stoga je
važan doprinos nastave u podržavanju fleksibilnosti u pristupu
fenomenima i poljima znanja i bavljenju njima. Ovo nas usmerava i
ka uvažavanju obrazovnih potreba koje se odnose na stvaranje
uslova za razvoj stvaralaštva darovitih učenika i studenata.
U domenu obrazovnih potreba koje se odnose na stvaranje
uslova za razvoj stvaralaštva od posebnog značaja je kreiranje
aktivnosti i zadataka koji sadrže podsticaje za fluentnost,
fleksibilnost, originalnost, elboraciju, otvorenost za novo i različito,
kao karakteristike stvaralačkog mišljenja i ponašanja. Time daroviti
učenici i studenti imaju priliku da u nastavni stiču značajna iskustva
u stvaralačkom mišljenju i ispoljavanju.
Učenje nije samo stvar kognitivnih procesa; ono je pod
uticajem emocija same individue i značajnih drugih. Pozitivne
emocije facilitiraju kreativne aspekte učenja, a negativne emocije ga
inhibiraju. Poznato je da strah, na primer, može da ograniči razvoj
radoznalosti, koja je snažna sila u naučnom napretku (a koga nose
daroviti), jer motiviše ponašanje rešavanja problema (Freeman,
2007). Stoga je, takođe, nužno ići u susret potrebama u oblasti
razvijanja emocionalng potpornog sklopa kao i motivacije darovitih.
Posebno je značajano odgovoriti na potrebe koje se odnose na
osvešćivanje i razumevanje sposobnosti, interesovanja, na
nezavisnost i samousmerenje u učenju, kontrolu sopstvenog procesa
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učenja, postavljanja ciljeva i izgrađivanja očekivanja. Suviše
zavisnosti od nastavnika vodi riziku da se izgubi autonomija i
motivacija za otkrivanje, ali i potpuno izostajanje usmeravanja nije
adekvatno za podržavanje razvoja darovitih učenika i studenata.
Važno pitanje koje se postavlja u domenu obrazovanja
darovitih jeste pitanje karakteristika sredine primerene obrazovnim
potrebama ove grupe mladih.
Kvalitet i nivo kognitivnog funkcionisanja intelektualno
darovitih učenika je, pre svega, ono što određuje polazišta za
stvaranje sredine za učenje primerene njihovim obrazovnim
potrebama. Intelektualno daroviti učenici imaju potrebu za zadacima
koji su složeniji, koji nude više izazova i priliku za samostalan rad
(Altaras, 2006). U odabiru zadataka trebalo bi polaziti i od toga da su
intelektualno darovoti učenici i studenti heterogena grupa s obzirom
na sadržaje interesovanja u domenu naučnih oblasti i uopšte širokog
polja znanja ( McDevit, Ormod, 2002).
Sredina u kojoj se intelektualno daroviti podržavaju da
budu otvoreni ka novim idejama i inicijativama, kako u domenu
sopstvene produkcije, tako i produkcije drugih, u kojoj se uvode
raznovrsni zadaci, primenjuju različite metode rada, podržava
povezivanje različitih nastavnih predmeta i primena znanja u
različitim poljima, podržava upotreba različitih resursa znanja, je
adekvatna sredina za učenje, koja izlazi u susret obrazovnim
potrebama darovitih. Daroviti učenici i studenti mogu iskusiti dosadu
i frustraciju u nastavi koja ne obezbeđuje zadatke i izazove
primereno njihovim izuzetnim sposobnostima, što u konačnom
ishodu može dovesti do toga da se ne realizuju njihovi visoki
potencijali (McDevit, Ormod, 2002).
U sredini koja podržava razvoj darovitih, učenici imaju
priliku da iskuse različite kontekste učenje, od indivudualnog do
različitih oblika interaktivnog učenja, sa učenicima iz svoje i drugih
škola. Ohrabrivanje učenika da razmišljaju o sopstvenom učenju i da
razumeju šta je to što im omogućava da napreduju, da prate svoje
napredovanje, ključno je za uspešno uključivanje i dalji razvoj na
višim nivoima obrazovanja kao što je univerzitetsko. Dakle, važno je
podržavanje samoregulisanog učenja, koje podrazumeva specifične
načine na koje učenici kontrolišu i usmeravaju sopstveno učenje.
Ovo učenje se definiše kao učenje koje se javlja, pre svega, pod
uticajem učenikovih samogenerisanih misli, osećanja, strategija i
ponašanja koja su orijentisana ka postizanju ciljeva (Schunk,
Zimmerman 1998). To je oblik učenja kome daroviti učenici inače
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teže. Samoregulisano učenje se sastoji od tri ključne faze: planiranje
sopstvenog učenja, praćenje napredovanja (monitoring) tokom
primene plana i evaluacija ishoda pošto je plan ispunjen. Istraživanja
ukazuju da postoji nekoliko ključnih faktora koji pomažu da učenici
razviju samoregulaciju u procesu učenja. To su: jasne instrukcije za
upotrebu strategija učenja koje uključuju strategije ponavljanja,
elaboracije, organizacije, strategije razumevanja i praćenja i
afektivne strategije. Zatim, razvoj veština refleksivnog mišljenja
(uključujući postavljanje pitanja sebi) i ekstenzivna dugoročna
praksa primene samoregulisanog učenja, praćeno informativnim,
korektivnim feedback-om. Ako se kontinuirano podržava,
samoregulisano učenje dobija svoj puni smisao i značaj u procesu
učenja darovotih primereno zahtevima univerzitetskog
nivoa
obrazovanja.
Stvaranje sredine za učenje koja je primerena obrazovnim
potrebama darovitih, od početnih školskih uzrasta do onih na
najvišim nivoima obrazovanja, kao što je u tekstu ranije rečeno, u
delokrugu je, pre svega, nastavnika. Nastavnik kreira i vodi proces
obrazovanja darovitih učenika i studenata, pri čemu je sastavni deo
tog procesa stalno praćenje i evaluiranje sopstvenih postupaka i
njihovih efekata na obrazovni razvoj učenika. Kako nastavnik, u
svom svakodnevnom radu sa učenicima, može da proveri da li je
stvorio sredinu za učenje primereno obrazovnim potrebama
intelektualno darovite i talentovane dece i mladih? Za tu svrhu
nastavnicima, kao praktičarima, nude se „ček liste“ kao oslonaci za
procenu kvaliteta kreirane sredine, nastale kao rezultat povezivanja
saznanja o karateristikama, obrazovnim potrebama darovitih učenika
i različitim podsticajima iz nastavne situacije. Jedna od takvih „ček
lista“ u sklopu Vodića za podučavanje darovite i talentovane dece
(www.qca.org.uk ) u kome se posebno razmatra razvoj efektivne
sredine za učenje koja ide u susret obrazovnim potrebama darovitih
učenika, organizovana je oko tri polja aktiviranja učenika u nastavi:
1. Razgovori sa učenicima o samom procesu učenja; 2. Postavljanje
pitanja i uvođenje u nastavu različitih izazova i 3. Planiranje nastave
i odgovarajući resursi informacija sa kojima učenici dolaze u susret.
Daćemo sažet pregled pitanja iz pomenute „ček liste“, navodeći ona
koja su tipična za dato polje, koja nastavnik sebi postavlja, kako bi
samoevaluirao svoje postupke u stvaranju sredine učenja koja ide u
susret obrazovnim potrebama darovitih učenika.
1. Razgovori o učenju:
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- Kako ste stvorili atmosferu u nastavi u kojoj se pogrešni
odgovori koriste kao produktivne prilike za učenje?; Kako ste
stvorili atmosferu u kojoj se kreativno mišljenje aktivno
ohrabruje?
- Kako modelujete razgovor o tome kako se odvija učenje, a ne
samo o tome šta je naučeno?
- Na koji način pomažete učenicima da koriste rečnik neophodan
za diskusiju o tome kako oni uče?
- Da li ste pitali nadarene i talentovane učenike šta im pomaže da
efikasno uče? Šta ste uradili kako bi ste bili sigurni da ste svesni
šta ste vi naučili od njih?
- Na koji način ste pomogli učenicima da postanu svesni svog
omiljenog stila učenja? Da li im omogućavate da vežbaju stilove
učenja koji su im teži?
2. Pitanja i izazovi:
- Koliko često podstičete kreativno mišljenje postavljanjem
otvorenih pitanja na koja ne postoji tačan odgovor?
- Koliko često podstičete učenike da razmatraju prirodu pitanja i
moguće odgovore?
- Koliko često ohrabrujete učenike da postavljaju pitanja sebi,
jedni drugima i nastavnicima?
- Kako su učenici uključeni u samoprocenjivanje i ocenjivanje
vršnjaka?
- Koliko efikasno je razvijen proces formativnog ocenjivanja?
- Na koji način ste postigli da radovi nadarenih i talentovanih
učenika budu dostupni kako bi se povećala očekivanja i učenika
i nastavnika?
- Koliko efikasno angažujete učenike u prepoznavanju i
odgovoranju na izazove i preuzimanju inicijative u učenju?
3. Planiranje i resursi:
- Koliko temeljno ste kontrolisali aktivnosti učenja kako biste se
osigurali da nude izazove koji odgovaraju nešto višem nivou od
aktuelnog razrednog nivoa i/ili odgovaraju kriterijumima
izuzetnog postignuća na nivou nacionalnog kurikuluma?
- Koliko efikasno sarađujete sa školskom bibliotekom ili drugim
lokalnim servisima za podršku učenju?
- Na koji način razvijate kolekciju resursa za učenje, uključujući
listu web resursa za mlade? Kako ste sigurni da se ti resursi
koriste?
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U razmatranju odnosa nastave i obrazovnih potreba
darovitih učenika i studenata krenuli smo od opšteg stava da je
nužno da se u nastavi kontinuirano stvaraju uslovi za odgovarajuće
međudejstvo sposobnosti, osobina i ponašanja darovitih i podsticaja
iz školskog konteksta, kao konteksta obrazovanja i razvoja. Dali smo
pregled pojedinih analiza karakteristika ponašanja intelektualno
darovitih učenika i studenata i izneli mišljenja o njihovim
obrazovnim potrebama. U ovom zaključnom osvrtu na karakteristike
nastave koja izlazi u susret obrazovnim potrebama darovitih istaći
ćemo da je to nastava u kojoj u kojoj se intelektualno daroviti učenici
i studenti sreću sa složenijim zadacima, intelektualnim izazovima i
prilikama za osoben, ali i raznovrstan pristup u učenju i saznavanju.
Atmosfera u nastavi u kojoj se vrednuju lična interesovanja i stilovi
učenja, ohrabruje postavljanje ciljeva, nezavisnost i lična inicijativa,
ali i razmena ideja i saznanja u saradnji sa drugima, omogućava da
se kvalitetno izlazi u susret obrazovnim potrebama darovite dece i
mladih.
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ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ САВРЕМЕНИХ СХВАТАЊА
МУЗИЧКЕ ДАРОВИТОСТИ У УЏБЕНИЦИМА
МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
_______________________________________________________
Резиме: Традиционални уџбеници код нас из свих предмета
конципирани су по принципу „задовољити потребе ученика истог узраста“ а не
појединца, што битно одудара од концепта савремене школе: диференцираном
и индивидуализованом наставом. Уџбеници „Музичка култура“ за ниже разреде
основне школе на румунском језику, и то: за I (2005), II (2006), III (у завршној
фази) и IV разред (у припреми) аутора др Лелеа Јона, су конципирани на
савремен и јединствен начин, пратећи најновија достигнућа у методици
наставе музичке културе код нас и у свету. Ови уџбеници по први пут код нас
дају допринос поменутом концепту савремене наставе јер имају дидактички
музички садржај на три нивоа музичких способности за исти узраст ученика у
разредној настави. Лајтмотив ових публикација је: „ од потребе до иновације у
настави…“, а циљ ових је да се са једне стране отклони велики број
недостатака присутних у традиционалним уџбеницима настави музичке
културе, а са друге стране да се аспекти савремених схватања даровитости
практично примењују у настави музичке културе.
Кључне речи: Уџбеници, Савремена настава, Иновације,
Даровитост.

_______________________________________________________
Циљ васпитно-образовног рада, када је у питању
настава музичке културе, је да подстиче, развија и негује
музичко-стваралачке способности ученика за активно бављење
музиком и за што адекватнију примену, доживљавање и
разумевање порука музичких дела, култивишући тиме музичке,
естетске и психофизичке способности личности.
Међутим, сопствена фундаментална истраживања из
ове области у периоду од скоро три деценије дају нам једну
песимистичку слику везану за реализацију поменутог циља,
путем формалног броја часова музичке културе (1 час недељно)
у нижим разредима основне школе. И традиционални уџбеници
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код нас из свих предмета конципирани су по принципу
„задовољити потребе ученика истог узраста“ а не појединца,
што битно одудара од концепта савремене школе и педагогије.
Велики пропуст традиционалних уџбеника је и у
конципирању малог броја песама и сиромашној тематици за
интердисциплинарно присуство музике у свим тренутно
актуелним предметима на нивоу нижег основношколског
образовања, као на пример у: религији, математици, екологији.
Анализирајући музичке садржаје уџбеника из ове
области, долазимо до закључка да ови не задовољавају
индивидуалне и реалне потребе ученика. Опште је познато да
„једна песма за све“ не може да задовољи и стимулише музички
даровите ученике и оне који похађају, паралелно, ниже музичке
школе, јер ови траже више и теже музичке примере, као ни оне
који су били занемарени у развоју музичких диспозиција и
способности; за ове је песма за одређен узраст тешка, па и они
траже једноставније музичке садржаје.
По званичним писаним подацима, традиција школовања
на румунском наставном језику код нас датира из 180675, а за
учитеље од 1854.76 године, а да парадокс буде већи, за
припаднике ове вековно присутне националне мањине у Србији,
до 2005. године није написан ниједан одговарајући уџбеник из
области музичке културе за ученике од I до IV разреда који би
био у функцији ових узраста и неговања националне традиције и
културе.
Штампање уџбеника „Музичка култура“ за ниже
разреде основне школе на румунском језику, аутора др Лелеа
Јона – ванредног професора Методике наставе музичке културе
на Учитељском факултету у Београду, од стране ЗУНС-а из
Београда, филијала Нови Сад, представљају скроман допринос
реформи образовања код нас.
Лајтмотив ових публикација је: „од потребе до
иновације у настави…“, а циљ штампања ових је да се са једне
стране отклони велики број недостатака присутних у настави
музичке културе на румунском језику, а са друге стране да се
користе савремени уџбеници који су конципирани са више
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неминовних иновација у настави, пратећи најновија достигнућа
у методици наставе музичке културе код нас и у свету.
Ради
отклањања
поменутих
недостатака
традиционалних уџбеника, као и савремених визија образовања
ученика нижих разреда основне школе код нас, уџбеници
музичке културе на румунском наставном језику садрже
одређен број иновација, које ће, надајмо се, бити од реалне
користи садашњим и будућим учитељима који су константно
везани за видљиве и велике промене у васпитно-образовном
процесу едукације код нас.
Учитељи би, уз коришћење савремених уџбеника са
иновацијама, прихватили и нов концепт присуства музичке
културе у основној школи а то је: „путем музике и за музику“.
Поменути пропусти традиционалних уџбеника су нам
дали за право да креирамо сасвим другачији концепт уџбеника,
са 2-3 пута више песама, чиме би се анулирао овај минус и дала
могућност да се музика примени сваког дана - на почетку и на
крају наставе - певајући једну веселу, раздрагану песму са
оптимистичким садржајем, поступак који је доказан кроз
педагошку праксу, развија навике и музичке способности код
ученика. Истовремено активно извођење музике елиминише
негативну енергију као и мање или више присутан стрес код
већине ученика, стимулишући очигледност, имагинацију и
креативни потенцијал код ученика из других предмета;
Позната је чињеница да „један проблем“ не може да
задовољи потребе сваког ученика, а садашњи уџбеници у
већини случајева то им сервирају; уџбеници из свих предмета
код нас су углавном конципирани за потребе ученика истог
узраста, а мање за потребе појединца што директно одудара од
концепта
савремене
наставе:
диференцираном
и
индивидуализованом наставом.
Из поменутих разлога уџбеници музичке културе на
румунском језику по први пут код нас дају допринос поменутом
концепту савремене наставе јер имају дидактички музички
садржај на три нивоа музичких способности за исти узраст
ученика у разредној настави, и то:
Средњи ниво садржи песме и вежбе за све ученике
одређеног узраста;
Виши ниво са музичким садржајима
за музички
даровите ученике и
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Нижи ниво са музичким садржајима за ученике са
музичким способностима испод предвиђеног нивоа за одређен
разред. Овакав концепт садржаја уџбеника са три нивоа тежине
у истом разреду дозвољава практични приступ примене
диференциране као и индивидуализоване наставе, да свако дете
напредује независно од тренутних музичких способности које
поседује.
Захваљујући трима присутним нивоима музичких
способности, даје се могућност коришћења неких музичких
примера и код предшколске деце где исто постоји „вакуум“ са
аспекта стручне музичке литературе. Алтернатива је и у
опцијама учитеља да слободно изабере музичке примере увек
када има потребу за то, у зависности од њихове професионалне
и стручне спреме а пре свега од индивидуалних захтева које
наметну ученици.
Богатство музичких примера из алтернативних
уџбеника, као и разноврсност тематика и садржаја, дозвољава,
па и сугерише, интердисциплинарно коришћење ових уџбеника
ради стимулисања креативности код ученика из других
предмета: језици (матерњи и страни), математике, света око
нас, физичко васпитање, ликовне културе, религије, екологије.
Применом 2-5 минута „музичких импулса“ у поменутим
предметима, сви су у добитку, а у исто време обогатићемо:
психо-емотивне доживљаје ученика, слободу манифестовања,
пажњу, меморију, мишљење и друге важне и битне компоненте
савременог васпитања и образовања на почетку
трећег
миленијума. Такође, без да се иде на штету других предмета,
повећавамо и број минута за активно и свакодневно слушање и
извођење музике као примарни услов развоја музикалности.
Садржаји песама пружају просветним радницима
практичне алтернативе, инспирисане из савремених праваца
који су присутни у активној школи данашњице, на пример обрада песме са више варијанти дидактичке музичке игре. Ова
савремена метода задовољава потребу ученика за: покрет, за
спонтано усвајање и формирања специфичних музичких
компетенција, за неопходну социјализацију у разредној настави
и стимулације креативног духа ученика нижих разреда основне
школе, спајајући спонтаност и имагинарно доживљавање,
особеност (карактеристика) овог узраста, са оквирним задацима
и оперативним циљевима наставе музичке културе.
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Систематизација и класификација музичке дидактичке
игре из ових уџбеника је конципирана према задацима, садржају
и функцији присутних у музичким примерима. Према овом
критеријуму класификације, ове могу бити:
а) дидактичке музичке игре (5 варијанти) за формирање
и усвајање музичких компетенција и перформанса;
б) дидактичке музичке игре (4 варијанте) за
социјализацију ученика путем музике;
ц) дидактичке музичке игре (4 варијанте) за
стимулацију креативног духа и имагинације.
Више варијанти присутних у све три врсте дидактичких
музичких игара, сврстаних по функцији и намени, даје велике
могућности просветном раднику да слободно изабере врсту и
варијанту за сваку песму, у зависности од: састава разреда (број
ученика, пол, итд.), потреба и навика ученика као и њиховог
нивоа музичких способности;
Из нашег искуства, везано за педагошку праксу у
нижим разредима основне школе као и личног истраживања
музикалности код предшколске деце, аргументовано тврдимо да
„нотно писмо“ - период читања и писања нота - може да се
спусти за пар година наниже, а не тек у трећем разреду као и
пре 50 година, да данашње генерације ученика траже и могу из
ове области далеко више.
Узимајући у обзир поменуте чињенице, сегмент из
ових уџбеника - музичко описмењавање - предвиђа поступне
припремне стратегије за свесно усвајање музичке писмености:
везане за особине музичког тона у I разреду, за свесно усвајање
тоналитета преко „Музичке лествице кућних љубимаца“ у II
разреду, а у III разреду поступно се усвајају све висине и ноте C
– дур лествице. Садржаји уџбеника „Музичка култура“ на
румунском језику засновани су на индивидуалним разликама
музикалности које постоје међу ученицима. Психолози,
педагози настоје да такве индивидуалне способности ставе у
само средиште проблема савремене наставе, створивши услове
да сваки ученик напредује сопственим темпом у усвајању нових
музичких садржаја.
Од обраде песме по слуху, ритмичких вежби
(коришћење руку и ритмичких инструмената), развијања
музичког памћења, до стицања основа музичке писмености и
свирања лакших песама и мелодија на мелодијским
инструментима (у трећем и четвртом разреду), дуг је пут, који
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се, уз коришћење адекватних понуђених уџбеника, може добро
смислити и са лакоћом реализовати.
Наставне јединице, лекције и тематика песама из
уџбеника стимулишу ученике да маштају, да се играју уз
музику, да се слободно изражавају путем великог броја
дидактичких
игара
(13
варијанти)
груписаних
по
функционалности, тематици и реализацији задатака музичких
садржаја у три категорије.
Промене у образовању, које су уследиле у другој
половини прошлог века, покренуле су нова питања па и питање
о образовању и васпитању даровитих. Учење учења или учење
како се учи треба разумети у контексту обучавања ученика из
области музичке културе посебним техникама, методама,
средствима и поступцима самосталног учења, веома битне
компоненте за све уметности а посебно музичке.
Иако стваралаштво, у било којој делатности,
подразумева даровитост и креативност, учитељ мора водити
рачуна и о деци која немају (или имају у мањој мери изражене)
музичке диспозиције и способности, и да кроз одређене
активности, а у складу са могућностима, омогући и таквим
ученицима да достигну одређени облик и степен стваралаштва,
као и задовољство успеха у оквиру својих способности а нижи
ниво (Н.Н.) музичких примера из уџбеника је намењен овим
ученицима. Недопустиво је запостављање таквих ученика,
једнако као и игнорисање талента музички даровите деце, за
које је предвиђен виши ниво (В.Н) музичких примера у
уџбеницима музичке културе на румунском наставном језику.
Музичко стваралаштво укључује бројне компоненте, а
највише се ослања на дечију машту, која је веома покретљива и
жива и манифестује се у потреби за игром, причањем,
импровизацијом. Музичко стваралаштво на овом узрасту
највише се остварује у корелацији са другим наставним
предметима, али се не може (и не сме!) свести само на то.
Настава музичке културе подразумева све наведено, али
моделовано према узрасту, педагошким и социјалним
захтевима, које намеће друштво и васпитно-образовни систем.
На почетку 21. века, код нас, најважнију улогу у методичком и
садржајном обликовању наставе музичке културе, игра узраст
ученика, и специфичности које из тога проистичу, а веома мало
специфичне карактеристике појединца: наследни потенцијал,
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средишни фактори, музичке способности, даровитост и
креативност.
Само иновираном приступу свим ученицима путем
слободног изражавања, као што су музичке дидактичке игре,
стварају се несагледиве могућности за њихово напредовање,
како у усвајању нових музичких знања, тако и у њиховој
вокално-инструменталној практичној примени.
Музичка акцелерација представља брже напредовање
ученика, јер даровита деца уче много брже и ефикасније од
просечне и треба им омогућити напредовање у складу са
њиховим музичким способностима коришћењем алтернативних
уџбеника Музичка култура на румунском применом вишег
нивоа (В.Н.) музичких примера за ову групацију. Музички
даровити ученици, подстакнути другачијом организацијом и
применом одговарајућих дидактичких метода и поступка,
развијају успешније радне навике, стичу позитивне ставове
према учењу и раду уопште. Скраћивање периода редовног
школовања за музичке даровите није само могуће, већ и
пожељно.
Рад са музички даровитим ученицима, подстицање и
развој даровитости код ученика, тог највећег блага које друштво
има, уз помоћ савремених облика рада, уз употребу релевантних
савремених метода и поступака учења и евалуације и посебно уз
континуирану примену савремене наставне технологије,
савремених научних достигнућа у области наука, оствариће се
суштина савремене наставе.
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Practical Aspects of Contemporary Views on Musical
Giftedness in the Textbooks of Music Education
Abstract: The traditional textbooks in our country for all subject matters
have been structured according to the principle “to address the needs of the pupils of
the same age”, not the needs of an individual, which is in collision with the concepts
of contemporary school: differentiated and individualized teaching. The textbooks
“Musical Culture” in Romanian language for the lower grades of primary school, for
the 1st grade (2005), 2nd grade (2006) 3rd grade (in manuscript) and 4th grade (in
preparation) written by Jon Lelea are structured in a modern and unique way,
following the latest achievements of the teaching methodology of music education in
our country and in the world. These textbooks for the first time in our country offer
significant contribution to the mentioned concept of contemporary teaching, having in
mind that they include didactic music contents at three levels of musical abilities for
the students of the same age in class teaching. The light motive of these publications is
“from a need to innovations in teaching...” and their aim is, on the one hand, to
overcome a great number of the insufficiencies of the traditional textbooks for music
education, and, on the other hand, to practically apply the aspects of contemporary
views on giftedness in music education.
Key words: textbooks, contemporary teaching, innovations, giftedness.
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ASPECTS PRATIQUES DES CONCEPTIONS ACTUELLES DU DON
MUSICAL DANS LES MANUELS DE CULTURE MUSICALE
Résumé: Les manuels traditionnels chez nous pour totutes les matières
sont concus selon le pricipe «satistaire les besoins des élèces de même âge» et non de
l´individu, ce qui est différent du concept de l´école actuelle: enseignment
differenciéet individualisé.
Les mauels «culture musicale» pour les classes élémentaires en langue
roumaine, et cela: pour la I(2005), II(2006), III(phase finale) et la IV (en préparation)
de l´auteur dr Jon Lelea, sont concus dans un mode moderne et unique, en suivant les
acquisitions les plus récentes en méthodique de l´enseignement de la culture musicale
chez nous et au monde. Ces manuels pour la première fois chez nous donne la
contribuitionau concept mentionnéde l´enseignement actuel car ils ontun
contenudicatique musical à trois niveaux des capacités musicales pour le même âge
des élèves dans l´enseignement de classe. Le letmotif de ces publications est: à partir
du besoin jusqu´à l´innovation dans l´inseignment». Et le but est d´éliminer un grand
nombre de manques présents dans les manueles traditionnels de l´enseignemnt de la
culture musicale, et d´autre part que les aspects des conceptions actuellesdu don soient
appliqués pratiquement dans l´enseignement de la culture musicale.
Mots-clefs: Manu els, Enseignement actuel, Innovation, Don.

Д-р Йон Лелеа
Высшая школа специализированной
подготовки воспитателей ДОУ
Вршац
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ПОНИМАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЁННОСТИ В УЧЕБНИКАХ
ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
Концепция традиционных школьных учебников ориентирована на
принципы удовлетворения потребностей учеников определенного возраста, а не
потребностей отдельного ученика, что не соответствует концепции современной
школы, ставящей акцент на дифференцированном и индивидуальном обучении.
В работе автор представляет свои учебники по музыкальной культуре для
младших классов (для 1-го, 2-го (вышли из печати), 3-го и 4-го (готовятся к
печати)) основной школы на румынском языке. Теоретико-методологической
основой учебника «Музыкальная культура» являются новейшие (отечественные
и мировые) достижения в области методики обучения музыке. Данные учебники
впервые в учебно-образовательной практике в Сербии соотносятся с концепцией
современного образования, поскольку содержат дидактический музыкальный
материал, соответствующий трем уровням музыкальных способностей учеников
одной возрастной группы. Лейтмотивом работы над учебниками тезис «от
потребности до инновации в обучении…», а цель состояла в том, чтобы, с одной
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стороны, свести к минимуму недостатки традиционных учебников по
музыкальному образованию, а, с другой – практически реализовать в
музыкально-образовательной работе основные теоретические положения
современных подходов к одаренности.
Ключевые слова и выражения: учебники, современное образование,
инновации, одаренность.
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RAZVOJNA DIFERENCIJACIJA NASTAVE77
_______________________________________________________
Rezime: Prema jednoj od najnovijih teorija darovitosti, lični talenat je
izuzetna sposobnost pojedinca da izabere i dosegne ciljeve koji su u skladu sa
njegovim interesovanjima, sposobnostima, vrednostima i kontekstom u kojem živi.
Teorija o ličnom talentu predviđa da će osobe koje imaju lični talenat bili bolje
opremljene za razvoj specifičnog talenta u određenom domenu nego one kojima
nedostaje lični talenat. Razvojna diferencijacija učenja je odgovarajući metod za
razvoj ličnog talenta i iskorišćavanje potencijala za samorazvoj u školi. Pedagogija
kognitivnih procesa predstavlja jezgro razvojne diferencijacije. Nastavne metode
usmerene na kognitivne procese zasnovane su na teoriji kritičkog mišljenja i
predstavljaju sredstvo pomoću koga se mišljenje, misaoni procesi višeg nivoa i
metakognitivne veštine mogu razvijati kroz regularni kurikulum. Redefinisani
centralni ciljevi nastave su: osposobljavanje učenika da misli delotvorno i da izrazi
svoje misli jezgrovito. Da bi nastavnici uspešno sprovodili ovu diferencijaciju u školi,
njihovo bazično obrazovanje, kao i profesionalno usavršavanje uz rad, treba da
podrži razvoj njihove kreativnosti.
Ključne reči: lični talenat, razvojna diferencijacija, nastava, kreativnost,
nastavnici.

_______________________________________________________
Potencijal za samorazvoj i lični talenat
Kada je započeto sistematsko psihološko ispitivanje
sposobnosti, pre više od sto godina, darovitost su činile visoke
intelektualne sposobnosti, koje su imali samo neki pojedinci,
zahvaljujući svojoj genetici i nasleđu. Danas preovladava uverenje
da je svaki pojedinac darovit za nešto odnosno da ima kapacitet koji
se može razviti u talenat, samo to nešto treba otkriti i podržati.
Dodatni uslovi koji se podrazumevaju kažu da identifikacija
predispozicija za darovita i kreativna postignuća treba da se obavi u
pravi čas i da podrška koja se dobija bude adekvatna (Maksić, 1998).
77

Članak predstavlja rezultat rada na projektu „Obrazovanje za društvo znanja“ br.
149001 (2006-2010), čiju realizaciju finansira Ministarstvo nauke republike Srbije.
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Ovo praktično znači da postoji kritično vreme za otkrivanje,
ispoljavanje i razvijanje interesovanja, sposobnosti i talenata.
Takođe, da je bitno kakva je podrška, gde i na koji način se pruža.
Među značajnim karakteristikama ličnosti, posebnu pažnju privlači
sposobnost upravljanja sobom i drugima, koja je vredna sama po
sebi i zato što pomaže ispoljavanje i razvoj drugih sposobnosti i
talenata (Maksić, 2006).
Aktuelno shvatanje inteligencije utemeljeno je na zapadnoj
psihologiji koja je usmerena na merenje intelektualnih funkcija.
Prema istočnom viđenju, iznenađujuća je raznovrsnost intelektualnih
funkcija koje su psiholozi sa Zapada proučavali. To su: funkcije čula,
perceptivne veštine, motorne veštine, razumevanje pročitanog,
aritmetičke veštine, sklapanje rečenica, pamćenje, suđenje itd.
Jednako je iznenađujuće zašto su neke druge karakteristike bile
zanemarene, kao što su: produktivno mišljenje, jezičko ponašanje sa
telesnim izrazom, invidualno socijalno ponašanje, delotvornost,
motivacija, grupna inteligencija. Istočne kulture i narodi,
tradicionalno u inteligenciju uključuju svojstva koja su od suštinskog
značaja za harmonično funkcionisanje grupe: saradnja, poštovanje,
učešće u porodičnom i društevenom životu, promišljenost i oprez,
pozitivne i socijalne kompetencije, volja, želja, koncentracija (Khire,
2000). Inteligencija koja obuhvata kognitivne i nekognitivne
karakteristike i njihovu integraciju zavisi od znanja i iskustva.
Učenje, akcija, ponašanje i trud su suštinski za razvoj inteligencije.
U novije vreme, primetno je približavanje zapadnog i
istočnog tumačenja čovekovih potencijala i uslova za njihov razvoj,
naročito od pojavljivanja Gardnerove (Gardner, 1985, 1993) teorije o
višestrukoj inteligenciji. Jedna od teorija koja se kreće u tom pravcu
je teorija o ličnom talentu čiji je autor Mun (Moon, 2003). Prema
ovoj autorki, lični talenat predstavlja izuzetnu sposobnost pojedinca
da izabere i dostigne teško ostarive, visoke životne ciljeve koji su u
skladu sa njegovim interesovanjima, sposobnostima, vrednostima i
kontekstom. Lični talenat je potreban za ostvarivanje izuzetnih,
izvanrednih ciljeva, za koje nije dovoljan specifičan talenat.
Konstrukt lični talenat usmerava pažnju na domen u kojem se talenat
razvija, za razliku od ranijih teorija darovitosti, koje su se
prevenstveno orijentisale na polje. Što je složenija individualna
struktura ciljeva i zadaci sa kojima se osoba suočava u svom životu,
veća je uloga koju lični talenat može da igra u osposobljavanju
pojedinca da ispuni svoje profesionalne, privatne i druge ciljeve i
postigne ličnu sreću.
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Lični talenat je ekspertiza u domenu ličnosti i obuhvata
određena znanja o sebi, znanja iz psihologije, znanja o svom
okruženja, veštine odlučivanja i veštine samoregulisanja. Na prvom
mestu to su životna iskustva osobe i znanja o uticajima koje prošlost
ima na nju u sadašnjosti, kao i znanja osobe o njenim snagama i
slabostima. Poznavanje sebe je pretpostavka za donošenje zdravih
odluka o sopstvenom životu, a zdrave životne odluke predstavljaju
suštinu ličnog talenta. Osobe sa visokim nivoom intrapersonalne
inteligencije mogu da dođu do ovog znanja pomoću intenzivnog
samoposmatranja, dok drugi mogu da razviju samorazumevanje kroz
psihološko procenjivanje, proučavanje i savetovanje. Znanja iz
psihologije obuhvataju upoznavanje psiholoških modela i principa i
njihovu primenu u praksi. Ova znanja olakšavaju i pomažu
psihološko zdravlje, fizičko zdravlje i akademsko postignuće. U
poželjne dispozicije spadaju marljivost, altruizam, smelost,
optimizam i samoefikasnost.
Razvoj ličnog talenta traži neprekidno sticanje i
akumuliranje znanja o sebi i svojoj okolini. Poznavanje okruženja
olakšava izbor i adaptaciju odgovarajućeg konteksta za samorazvoj,
zbog čega je važna praktična inteligencija i sposobnost da se stiču
„prećutna“ znanja iz pozicije učesnika koji posmatra. Znanja o
neposrednom kontekstu koja se podrazumevaju predstavljaju rezultat
iskustva, a u našoj sredini uobičajen termin su implicitna znanja. To
su znanja o kojima se ne govori javno, ali su često presudna u
razumevanju situacije i adekvatnom reagovanju na nju. Drugi aspekt
znanja o okruženju koji je važan za razvoj ličnog talenta je znanje o
različitim domenima ljudske delatnosti. Lični talenat omogućava
postavljanje ciljeva koje će osoba biti u stanju da postigne. Vredni
ciljevi mogu biti kreativna produktivnost, sreća, ovladanost poljem u
kojem se stvara, slava, služenje društvu i drugo. Proces odlučivanja o
tome koje ciljeve postaviti u životu, olakšan je izlaganjem osobe
širokom rasponu mogućnosti između kojih ona bira.
Lični
talenat
uključuje
veštine
odlučivanja
i
samoregulisanja. Uspešna samoregulacija obuhvata izbor ciljeva,
označavanje onoga na šta usmeriti pažnju, inhibiranje impulsa i
samoposmatranje. Upravljanje vremenom predstavlja značajan
aspekt samoregulacije. Lični talenat čine dobri izbori na više nivoa
(od životnih ciljeva do svakodnevnih aktivnosti) i u raznim
oblastima života (kao što su porodica, rad, slobodno vreme).
Donošenje važnih životnih odluka je kognitivan i afektivan proces, a
da bi pojedinac napravio dobre izbore, on treba da ima sposobnost da
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čita emocionalne signale bez iskrivljavanja i tačno interpretira
značenje tih signala za sebe. Ovo je naročito važno kada osoba
istovremeno radi na više ciljeva u različitim domenima i kada ti
ciljevi uključuju postignuće visokog nivoa u kompetitivnim
oblastima. Tip ličnih kompetencija koje su potrebne za razvoj talenta
zavisi od strukture domena. Samoregulatorne kompetencije su više
potrebne u dobro struktuiranim domenima, dok su u manje
struktuiranim od veće koristi kreativne kompetencije, elastičnost i
praktična inteligencija.
Teorija o ličnom talentu obogaćuje postojeće teorije
darovitosti jer omogućava razumevanje nekih situacija koje one nisu
mogle da objasne. Mun (Moon, 2003) poredi lični talenat sa
sposobnostima, motivacijom, mudrošću i uspešnom inteligencijom.
Lični talenat nije konstrukt o sposobnostima već o talentu, gde je
talenat definisan kao razvijena ekspertiza u posebnom domenu.
Izvršne sposobnosti koje direktno olakšavaju razvoj ličnog talenta su
selektivna pažnja, lično odlučivanje, samokontrola, intrapersonalna
inteligencija, emocionalna inteligencija i praktična inteligencija.
Lični talenat se preklapa sa motivacijom, tako što uključuje sticanje
znanja o motivacionim principima i uvećanje veštine primene tih
principa u sopstvenom životu. Za razliku od mudrosti, lični talenat je
moralno neutralan pojam, usmeren je na postizanje ciljeva koje je
pojedinac sam izabrao i orijentisan je ka samovođenju. A za razliku
od uspešne inteligencije, lični talenat ima širu orijentaciju na rezultat
i podrazumeva samoselekciju životnih ciljeva, nalaženje problema,
razvoj intrapersonalnih veština i motivaciju.
Za potrebe ovoga rada od posebnog značaja su pedagoške
implikacije definisanja pojma lični talenat. Ovaj konstrukt može da
objasni zašto su vrlo male intervencije, obogaćujući programi sa
delimičnim izdvajanjem darovitih učenika iz redovne nastave, imali
trajne, pozitivne efekte na učenike koji su u njima učestvovali. U
programima, kao što su Perdju i Renzulijev, deca se ohrabruju da
otkriju i slede svoja interesovanja i učestvuju u nezavisnim
projektima, izgrađuju se njihove veštine upravljanja vremenom i
podstiče samoefikasnost za kreativno produktivne zadatke. Mun
(Moon, 2003) pretpostavlja da je uspeh u programima možda više
povezan sa njihovom delotvornošću u razvijanju ličnog talenta nego
sa njihovom delotvornošću u razvijanju specifičnog akademskog
talenta. Na osnovu iznetih iskustava, autorka preporučuje da se škola
usmeri na podsticanje ličnog talenta, toga kako da učenici razviju
samosvest i veštine odlučivanja i samoregulacije, kao što stiču
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znanja i veštine u domenu matematike, prirodnih nauka ili
kreativnog pisanja.
Samoregulacija i razvojna diferencijacija nastave
Opšte je prihvaćeno uverenje da kulturni razvoj deteta
predstavlja posebni tip razvoja koji se ne može poistovetiti s
procesom organskog sazrevanja niti se može svesti na mehaničko
usvajanje određenih spoljašnjih navika (Vigotski, 1996). Prema
istom izvoru, razvoj vodi obučavanje deteta koje se odvija kao
njegovo opštenje i saradnja sa odraslima i drugom decom. Osnovne
zakonitosti toga razvoja jesu pravilna organizacija opštenja i
saradnje, stvaranje zone najbližeg razvoja i „prenošenja“ kolektivnog
vršenja neke psihičke funkcije na plan njenog individualnosamostalnog ostvarivanja (Davidov, 1995). Didaktički sistem
obučavanja koji se odvija u vigotskijanskom duhu usmeren je ka
opštem psihičkom razvoju učenika, na podsticanje njihove
samostalne, „tragalačke“ misli povezane sa živim emocijama i
njihovom voljom. U osnovi psihičkog razvoja u mlađim razredima
osnovne škole nalazi se formiranje nastavne delatnosti u procesu
usvajanja teorijskih znanja putem vršenja sadržajne analize,
planiranja i refleksije.
Usvajanje znanja u nastavi uvek počinje od stvaralačkog
preobražavanja materijala koji se uči. Učenik zajedno sa drugom
decom i uz pomoć nastavnika menja i usavršava samog sebe u
procesu ostvarivanja nastavne delatnosti. Elkonjin (prema: Davidov,
1995) je sa saradnicima radio na razvoju razvijajuće nastave koja se
usmerava prema razvijanju osnova teorijskog mišljenja i stvaralaštva
kao osnove ličnosti učenika. U planiranju i realizaciji ove nastave
učinjen je pokušaj da se odgovori na pitanja: kakve su glavne
psihološke novine na datom uzrastu koje se javljaju i razvijaju u tom
uzrasnom periodu; kakva je vodeća delatnost u datom periodu koja
određuje nastanak i razvoj odgovarajućih novina; kakvi su sadržaj i
načini zajedničkog ostvarivanja te delatnosti; kakve su njene
uzajamne veze sa drugim vidovima delatnosti; pomoću kakvih
metodičkih sistema je moguće odrediti nivoe razvijenosti
odgovarajućih novina; kakav je karakter veze tih nivoa sa
specifičnostima organizacije vodeće delatnosti i drugih vidova
delatnosti koji su joj bliski.
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U cilju procenjivanja razvojnih potencijala dece nisu
dovoljna uobičajena dijagnostička sredstva, kao što su testiranje i
izveštavanje nastavnika. Moguće je da se konstruišu metode za
testiranje razvoja u kojima su naročito važne sledeće dve: traganje za
psihološkim mehanizmima koji uzrokuju stvaranje barijera koje
sprečavaju ispoljavanje i razvoj darovitosti i razrada psihopedagoških preporuka za njihovo prevazilaženje. Babajeva
(Babaeva, 1999) je sprovela eksperiment u kome su deca obučavana
mehanizmima za integrisanje znanja, metoda i načina koji su im
pomagali da uče o okruženju i sama u toku učenja nađu odgovore na
urgentna pitanja. Longitudinalna studija pokazuje visoke mogućnosti
za intelektualni razvoj dece koja u početku nisu identifikovana kao
darovita, na osnovu čega se preporučuje da se školski rad usmeri na
razvoj potencijala učenika pre nego na nivo njihovog postignuća.
Autorka zaključuje da bi, u cilju pružanja adekvatne podrške
sposobnostima učenika, trebalo da se sa manipulativne pedagogije
pređe na pedagogiju samorazvoja.
Diferencijacija nastave u cilju individualizacije učenja
predstavlja uobičajen pristup u obrazovanju darovitih i talentovanih
učenika na svim nivoima školovanja. Najčešće se primenjuju
diferencijacija „na ulazu“ i „na izlazu“, odnosno diferencijacija na
početku učenja i diferencijacija preko rezultata učenja. U prvom
slučaju, nastavnici predaju, daju jezgro u kojem mogu da učestvuju
svi učenici, posle čega se organizuje različit rad, koji znači
angažovanje učenika na različitim nivoima u okviru istog konteksta.
Loša posledica je to što su i bolji i slabiji učenici svesni svoje
pozicije. Druga vrsta diferencijacije pokušava da prevaziđe
nedostatke prve, tako što u proces učenja uključuje postavljanje
zajedničkih zadataka na koje svi učenici mogu da odgovore
pozitivno, zbog čega se postavljaju različiti standardi za
procenjvanje rada i doprinosa učenika. U ovakvim okolnostima, loša
posledica je to što se loše osećaju učenici koji dobijaju lakše zadatke,
jer na osnovu njih mogu da osvoje „niže kvalifikacije“.
Između dve opisane vrste diferencijacije, Mongomeri
(Montgomery, 1996) definiše novi oblik - razvojnu diferencijaciju,
za koju je uverena da uspeva da reši nedostatke prve dve metode.
Razvojna diferencijacija dozvoljava postavljanje zajedničkih
zadataka kojima svi učenici mogu da doprinesu svojim unosom i
tako napreduju od površnog znanja ka dubljem razumevanju, od
upoznavanja i prepoznavanja do saznavanja, i postignu više ciljeve
učenja. Bazični kurikulum koji svaki nastavnik predaje može da
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ostane isti. Menjaju se nastavne metode, pri čemu se naglasak
pomera sa nastavnikovog rada i nastave na učenikovo učenje i
angažovanje. Razvojna diferencijacija nastave uključuje aktivnosti
koje će otkriti sposobnosti i potrebe svakog pojedinog učenika. Ovo
onda omogućava dizajniranje ili modifikovanje sledećeg stepena
aktivnosti, tako da se odgovori tim potrebama i da se ostvari bolje
usklađivanje sposobnosti i potreba pojedinca sa sveukupnim
ciljevima kurikuluma.
Ciljevi i zadaci koje sadrži kurikulum, odnosno nastavni
plan i program, biće u najvećoj meri ispunjeni kada se koriste
kognitivni procesi koji traže i razvijaju sposobnost mišljenja višeg
reda. U toku procesa učenja, nastavnik može dalje da menja zadatak
ili promoviše intelektualni izazov i motivaciju pozitivnom
kognitivnom intervencijom. U ovoj interakciji mogu se dobiti
povratne informacije o postignuću svakog učenika, na osnovu kojih
se gradi profil njegovog razvoja i vrše izmene u kurikulumu (što,
takođe, predstavlja proces razvijanja kurikuluma). Razvojna
diferencija nastave bazirana je na poštovanju individualnih razlika
između učenika, upotrebi nastavnih metoda koje uključuju kognitivni
proces, razvojnom korišćenju pozitivne kognitivne intervencije i
procenjivanju, koje je formativno i dijagnostičko. Da bi razvojna
diferencijacija bila moguća, potrebno je da se naprave drugačiji
nastavni materijali i nastavnici obuče za drugačiji rad. Novi nastavni
materijali treba da uključe izgrađene kognitivne procesne metode,
dok nastavnici treba da nauče kako da dizajniraju svoje nastavne
metode i materijale za rad.
Osnovu za specifične obogaćujuće materijale i razvojno
diferenciran kurikulum čine principi i praksa izvedeni iz kognitivne
psihologije i psihologije učenja. Radi se o teoriji kritičkog mišljenja i
pedagogiji kognitivnih procesa. U vaspitno-obrazovnom radu sa
darovitim učenicima neophodno je razvijanje kritičkog mišljenja,
metakognitivnih veština i sposobnosti upravljanja procesom učenja.
Pedagogija kognitivnih procesa predstavlja jezgro razvojne
diferencijacije. Nastavne metode usmerene na kognitivne procese
zasnovane su na teoriji kritičkog mišljenja i predstavljaju sredstvo
pomoću koga se mišljenje, misaoni procesi višeg nivoa i
metakognitivne veštine mogu razvijati kroz regularni kurikulum, to
jest kroz realizaciju obaveznog nastavnog plana i programa. U
izmenjenim okolnostima redefinišu se ciljevi nastave, i to postaju:
osposobljavanje učenika da misli delotvorno i da svoje misli izrazi
jezgrovito.
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Pedagogija kognitivnih procesa obuhvata: igre i simulaciju,
veštine kognitivnog proučavanja, rešavanje realnih problema i učenje
putem otkrivanja, saradničko učenje, učenje kroz iskustvo i određene
metode jezičkog iskustva. Veštine kognitivnog proučavanja
predstavljaju oblik samovođenog učenja koji često uključuje aktivan
rad sa pisanim materijalom: određivanje glavnih i manje važnih
tačaka; pravljenje mape aktivnosti, izvođenje aktivnosti, predviđanje,
deljenje materijala, poređenje i kontrastiranje, skiciranje i
popravljanje, organizovanje, izvođenje zaključaka i uopštavanja,
osvešćivanje namera i predrasuda, planiranje, upravljanje sopstvenim
učenjem i zadržavanje na zadatku u okviru planiranog rasporeda.
Mnoge teme se mogu učiti tako što se posmatraju kao problem koji
treba rešiti i radi čega se sprovodi istraživanje. U ovakvim
okolnostima, učenici izgrađuju sopstvene kognitivne strukture i
hijerarhijsko znanje i mogu da koriste raznovrsne izvore. Iskustveno
učenje je učenje kroz delanje, a da bi bilo uspešno iskustvo treba da
bude kogitivno izazovno.
U okviru razvojne diferencijacije nastave, posebna pažnja
posvećena je saradničkom učenju. Mongomeri (Montgomery, 1996)
namerno govori o saradničkom a ne kooperativnom učenju, sa
željom da istakne da nije dovoljno da se učenici dovedu u situaciju
da mogu da sarađuju. Neuspeh kooperativnog učenja pripisuje se
tome što je deci često bilo ostavljeno da rade individualno i
nepovezano, što nije stvorena potreba za grupnim rešavanjem
problema, i što je međusobno pomaganje dece bilo zanemareno.
Pored tehničkih uslova koji su potrebni za saradnju, kao što je
sedenje u krug, neophodno je da se učenici navedu na saradnju.
Pravo saradničko učenje je kada učenici rade zajedno na sastavljanju
i oblikovanju problema i strategija, kao i njihovim rešenjima, pri
čemu svaki učenik u izvesnoj meri doprinosi celini. Da bi nastavnici
uspešno sprovodili razvojnu diferencijaciju u školi, njihovo bazično
obrazovanje, kao i profesionalno usavršavanje uz rad, treba da podrži
ispoljavanje i razvoj njihove kreativnosti (Montgomery, 1997).
Zaključak
Teorija o ličnom talentu predviđa da će osobe koje imaju
lični talenat biti bolje opremljene za razvoj specifičnog talenta u
određenom domenu nego one kojima nedostaje lični talenat. Pored
ovladavanja poljem gde će osoba dati značajne doprinose, razvijanja
vezanosti i ljubavi prema predmetu interesovanja, sticanja i
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razvijanja stila mišljenja i delanja koji je specifičan, neophodan je i
rad na ličnom talentu. Programi za razvoj ličnog talenta uče
pojedince kako da poboljšaju postignuće optimizirajući svoje odnose
sa spoljašnjim nagradama. Razvojna diferencijacija nastave
predstavlja metod koji obećava dostizanje ovog cilja u školi. Nastava
se organizuje tako da postoje zajednički zadaci čijem rešavanju
doprinose svi učenici, uz neprekidno praćenje njihovih potreba i
mogućnosti. Iskustvo i rezultati ispitivanja ukazuju da se darovitost
može razvijati stvaranjem psiholoških mehanizama za otkrivanje i
prevazilaženje teškoća koje je sprečavaju, otežavaju ili umanjuju.
Stoga, sa dijagnostikovanja darovitih učenika radi selekcije treba
preći na dijagnozu radi razvoja.
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Developmental Differentiation of Teaching
Abstract: According to one of the latest theories of giftedness, personal
talent is an extraordinary ability of an individual to choose and reach the aims which
are in accordance with his/her interests, abilities, values and the context he/she lives
in. The theory of personal talent anticipates that the persons who have personal talent
will be better equipped for the development of a specific talent in particular domain
than those who lack personal talent. Developmental differentiation of learning is an
appropriate method for the development of personal talent and the use of potentials for
self-development at school. Pedagogy of cognitive processes is a core of
developmental differentiation. Teaching methods directed to cognitive processes are
based on theory of critical thinking and represent a means to develop thinking,
thinking processes of higher level and metacognitive skills through regular
curriculum. Redefined central aims of teaching are: enabling a pupil to think
efficiently and to express his/her thoughts succinctly. In order to carry out such a
differentiation at school successfully, teacher should go through basic education, as
well as in-service professional development which support the development of their
creativity.
Key words: personal talent, developmental differentiation, teaching,
creativity, teachers.

Slavica Maksić
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DIFFERENCIATION DU DEVELOPPENT DE L´ENSEIGNMENT
Résumé: Selon une des théries sur le don la plus récente, le talent
personnel est une possibilité exceptionnelle de choisir et d´acquerrir les buts qui sont
en conformité avec ces intérêts, capacits, valeurs et le contexte dans lequel il vit. La
théorie du talent personnel prévoit que les personnes qui ont le talent personnel seront
mieux équipées pour le développement du talent spécifique dans un domaine
déterminé que celles auquelles manque le talent personnel. La différenci tion du
développement du travail est une méthode correspondente pour le développement à
l´école. La pédagogie des processus cognitifs présente l´essence de la differenciation
du developpement. Les méthodes d´enseignement orientées vers les processus
cognitifs fondées sur la théorie de l´opinion critique présentent le moyen par lequel
l´opinion, les processus de penser du niveau supérieur et les déxterite métacognitives
peuvent se développer par le curicculum régulier.
Les buts cetraux à nouveau definis de l´enseignment sont: rendre capables
les élèves de penser avec efficacitéet d´exprimer clairement leur pensée. Afin que les
enseignants puissent réaliser cette différenciation à l´école, leur éducation de base, de
mâe que le perfectionnement professionnelle dans le travail, doit soutennir le
développement de leur créativité.
Mots-clefs: talent personnel, différenciation du développement,
enseignment, créativité, enseignants.
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МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ В ОБУЧЕНИИ
В свете одной из самых новых теорий одаренности, под личным
талантом понимается исключительная способность отдельной личности
выбирать цели, лежащие в сфере ее интересов, способностей, ценностей и
контекста среды, и достигать их. Теория личного таланта предполагает, что
люди, обладающие личным талантом, имеют больше возможностей для
развития способностей в определенной сфере, чем те, кто лишены подобного
таланта. Метод дифференциации развития в обучении представляется
оптимальным для развития личного таланта и использования возможностей
саморазвития в школе. Педагогика когнитивных процессов представляет собой
ядро метода дифференциации развития. Методы обучения, направленные на
развитие когнитивных процессов, основываются на теории критического
мышления и являются средством, с помощью которого мышление и
мыслительные процессы высшего уровня и метакогнитивные умения могут
развиваться на основе обычных школьных программ обучения. Автор выделяет
следующие центральные цели обучения: научить учащегося мыслить
продуктивно и ясно и точно выражать свои мысли. Для осуществления
указанных целей базовое образование школьных учителей и последующее
повышение их профессиональной квалификации должны содержать в себе
элементы, поддерживающие развитие их креативности.
Ключевые слова и выражения: личный талант,
метод
дифференциации развития, обучение, креативность, школьные учителя.
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ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ, ДАРОВИТИ,
ДРУШТВЕНА ЕЛИТА
_______________________________________________________
Резиме: У разматрању сложених питања даровитости са
практичног аспекта, посебно место мора имати потреба образовања
даровитих за управљање друштвеним развојем у савременом друштву.
Способност управљања светом, кога карактерише пораст динамике и
сложености друштвеног живота у цивилизацији која је не само „цивилизација
знања“ бећ и „цивилизација ризика“, захтева маштовитост засновану на
научним сазнањима, па је од свих чинилаца који одређују развитак, најважнији
интелектуални.
У ствари, да би се постојећа цивилизација развила до нивоа својих
оптималних историјских могућности потребан је напор најбољих умова. А ти
умови настају, треба да настану, и усмеравањем образовања духовних и
моралних квалитета даровитих. Усмеравање њиховог развоја, њихово
образовање, треба да омогући формирање друштвене елите неопходне од
развоја фундаменталних научних истраживања до хуманистичког управљања
политичким процесима. Речју: у истој цивилизацијској равни треба
разматрати друштвени развој – даровити – друштвена елита.
Кључне речи: даровити, интелектуални развој, друштвена елита.

_______________________________________________________
1. У разматрању питања даровитих са практичног
аспекта (у смислу њихове улоге у развоју друштва) посебну
пажњу заслужује разматрање њиховог образовања за учешће у
управљању развојем у друштву. Савремено друштво је врло
сложено и управљање његовим развојем захтева одређено
образовање. Његова сложеност произлази и из чињенице што су
процес његове глобализације и односи у глобалној економији
повезани са његовом информатизацијом и виртуализацијом
вредности (Марковић, Ж. Д. 2007: 45-53). Информатизација
друштва поприма такве размере да се савремено друштво назива
и информацијским друштвом. То друштво настаје еволутивним
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развојем индустријског и постиндустријског, тј. у одређеном
смислу „мутирањем“ постиндустријског у информацијско
друштво (Еляков, А. Д. 1991). Међутим, информацијско
друштво још увек није потпуно обликовано, већ је на неки
начин друштво у настајању, па је његово уобличавање и
предмет усмеравања друштвеног развоја и развијања његових
основних карактеристика. Најкраће речено, те карактеристике
су: научно знање као одређујући фактор друштвеног живота
(које од рада одузима улогу фактора вредности роба и услуга);
Информација преузима економске и социјалне функције
капитла; Оспособљавање информационог бизниса (у трећем
сектору и његовим постојањем „четвртим“ сектором економије);
знање постаје одређујући фактор социјалне диференцијације;
инфраструктуру чини нова „интелетуална“ а не „механичка“
техника; социјални процеси постају програмирани, а друштво
улази у „технетронску еру“ тоталне компјутеризације (Иванов,
Д. В. 2002: 11-12).
У ствари, глобализација је довела до настанка
глобалног социјално-економског система који на одређен начин
има своју самосталност и изражава се кроз три основна процеса:
процеса
привредно-економске
повезаности
(економске
глобализације) процеса глобализације културе и процеса
образовања
међународне
менаџерске
буржоазије
–
транснационалне капиталистичке класе (Григоров, С. М. 2000:
60-61). Однос између ових процеса је врло сложен, они у својој
међусобној повезаности чине јединство које се означава као
„глобално“, „светско“ друштво (Коновалов, В. Н. 2003: 613).
Способност усмеравања развоја и управљања сложеним
„светским друштвом“ које карактерише пораст динамике и све
већи број непредвидивих збивања, представља кључни проблем
који тражи маштовитост за организацију „укључујући ту и
промену концепта на прелазак из друштва људи произвођача, у
друштво људи ствараоца (Мајор, Ф. 1991: 46).
Усмеравање и управљање развојем друштва које
представља променљиву реалност (а какво је у ствари савремено
друштво) захтева заснивање усмеравања и управљања развојем
на научним сазнањима о тим променама, пошто напредак
остварен у друштвеним и хуманистичким наукама пружа
могућност да се разумеју чиниоци у друштвеним процесима и
променама (Мајор, Ф. 1996:105). У овом контексту знање
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постаје све значајнији чинилац привредног и друштвеног
развоја (Мајор, Ф. 1991:24). Развој науке, фундаментална
истраживања и примена њихових резултата у развоју
технологије, омогућавају настанак нових технологија и увођење
нових послова и радних задатака. У овом смислу треба схватити
и указивање да је свет рада условљен све доминантнијом улогом
технологије. „Технологија није дар неба. То је друштвени
процес људске креативности и инвентивности. То је
инвестиција која је генератор која обухвата и користи
расположиве ресурсе“ (Милачић, П. В. 2006:244). Међутим,
савремени развој се не схвата само као економски развој,
привредни раст, већ као вишедимензионални подухват, који
треба да буде усредсређен на људско биће као носиоца и
корисника развоја, при чему су морални обзири основни
чинилац (Мајор, Ф. 1996:61). У овом смислу треба схватити и
указивање да од образовања (науке) у значајној мери не зависи
само економски напредак земље, већ и развој демократских
односа (Најор, Ф. 1991:28-29). Јер, „онолико колико су
увећавали знања и техничка средства која из њега произилазе,
симултано су расли незадовољство и осећања људи да се њима
управља са готово заборављених позиција доминације (Мајор,
Ф. 1991:47). Зато није довољно само усавршавати образовање и
научна истраживања, већ је потребно усмерити их ка идеологији
демократије и прогреса (Мајор, Ф.1996:20). Речју: све је очитије
да је од свих чинилаца који одређују развитак, најважнији
интелектуални. Властодршци то не признају. Државници то
признају увек (Мајор, Ф. 1991:33). Ако се, и кад се, прихвати
став да је интелектуални чинилац одређујуући за развој
друштва, посебно ако се схвата како смо ми указали, онда следи
питање која је то друштвена група, друштвени слој или
друштвена елита која обезбеђује или треба да обезбеди, овакву
улогу интелектуалног чиниоца. И у том контексту треба
истраживати и промишљати, поред осталог, и образовање
даровитих за припадност друштвеним групама које би
омогућиле доминантан утицај интелектуалног чиноца на
друштвени развој. Оваквим приступом долазимо до потребе
истраживања односа друштвена елита(е)-образовање даровитих
– друштвени развој.
2. Елитом се најчешће означава одабрани слој људи по
природним или исказаним способностима. То су друштвене
групе које потичу из једног или више друштвених слојева и
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припадају елитама на основу улоге у привреди, држави или
према знању и богатству (Становчић, В. 1993 : 290-292) које из
предузетништва оствареног уз поштовање правних и моралних
норми, а не правно и морално недопустивим средствима и
методама (у овом смислу бити богат није срамота, ако је
богатство стечено на друштевно прихватљив начин, а ако то
није случај богатство представља срамоту). У ствари, свака
сфера друштвене делатности има своју слику. Појам елите у
социологију је увео Вилфорд Порето. Данас се велики број
социолога и политиколога бави проучавањем елите, а настала је
и посебна наука о елитама-елитологија о чему је и аутор писао
(Марковић, Ж. Д. 2006 : 76.90). Та наука за предмет проучавања
има основе и критеријуме социјалне диференцијације у
друштвима у којима настају елите. То је сложена наука која има
сложену структуру и укључује у себи филозофију елитологије,
социологију елите, политичку елитологију, елитистичку
психологију, културолошку елитологију и упоредну елитологију
(Ашин, Г. К. 1995). Наиме, постоји више приступа у проучавању
и објашњавању елита. Сви ти приступи могу се сврстати у два
основна: вредносни (по коме се постојање елите објашњава
интелектуалним моралним односом људи једних према
другима) и функционалистички (по коме елите настају
важношћу функције управљања, тј. њеним вршењем постају
квалификована мањина – елита. И један и други приступ имају
суштинске недостатке и према њима се треба критички
односити у поимању елите и њених врста (Социологическая
энциклопедия, 2003:801).
Будући да свака сфера човекове делатности има своју
елиту, то постоји у сваком друштву више елита. Најчешће се као
посебне елите наводе: владајућа (коју чини савет
индустријалаца, политичара и војно-бирократске структуре);
научна (чине је људи који заузимају највиши ниво у
информативно-сазнајној сфери); политичка чини је изабрани
део дурштва који опредељује државну политику); економска
(коју чине појединци који контролишу основне финансијскоекономске структуре државе. У оквиру овако груписане елите, у
појединим од тих група постоје и подгрупе различитог значаја
за усмеравање (управљање) друштвеним развојем. Тако, нпр.
научну елиту чине две подгрупе: стваралачка научна елита и
административно-управљачка. Стваралачка научна елита
разрађује нове појмове, теорије, методе, нове путеве мишљења,
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нове парадигме. Постојаним знаком ове елите јавља се
оригиналност личности и нестандардност мишљења научника.
Ова елита настаје из масе научних радника који пролазе кроз
филтер норми научног етноса, где се стиче „улазница за науку, а
само за неке и улазак у научну стваралачку елиту“ (Савабыев,
А. Д. 1995). Политичка елита у извесном смислу представља
виши социјални слој који, опредељујући државну политику,
монополише власт користећи сва преимућства које она пружа.
Оно што посебно карактерише економску елиту то је да се њен
састав и структура мења са променом друштвено-економских
односа и облика организовања привредних субјеката.
Двадесетпрви век, век научно-техничког прогреса,
„светског друштва“ је век науке и образовања: Знање је
социјална реалност и основни развојни ресурс. У овом
контексту постоји потреба свестраног разматрања питања која
се тичу друштвене, посебно интелектуалне елите. Њене улоге у
усмеравању друштвеног, пре свега економског развоја и њеног
места у политичкој и владајућој елити. Основ припадности
интелектуланој елити су знање њених припадника и њихова
способност као високо-моралних и одговорних личности за
социјалне последиице примене њихових знања. Ауторитет,
друштвени углед и значај припадника интелектуалне елите
заснива се на чињеници да је стицање научног знања уникалан
стваралачки процес, у коме се анализира мноштво чињеница,
истражују и утврђују њихове везе за шта је поред
професионалног рада потребан и таленат. Управо зато, ако се
жели да знање буде основни развојни ресурс, а развој
савременог дурштва, на глобалном, регионалном и националном
плану то претпоставља, владајућа елита, привредна и
политичка, треба да се регрутује из интелектуалне елите, или да
користи њена научна знања за конципирање и остваривање
друштвеног развоја и управљање друштвеним животом. Наиме,
да би се постојећа цивилизација развила до нивоа својих
оптималних историјских могућности потребан је напор
најбољих умова (Марковић, М. 1994:299).
3. У контексту оваквог приступа треба разматрати не
само потребу да се напором најбољих умова (рекло би се научно
најобразованијих) обезбеди оптималан развој постојеће
цивилизације (планетарне и цивилизације знања) и образовање
даровитих као њихову припрему за решавање два основна (на
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одређен начин међусобно повезана) проблема те цивилизације.
Ти проблеми су: хармонизација узајамног дејства између
социјалне средине, с једне стране и биосфере земље са околним
космичким постранством, с друге стране; друго, превазилажење
глобалне социјално неприхватљиве поларизације богатства и
сиромаштва како различитих држава, тако и социјалних слојева
и група унутар њих (Канто, А. 2005:646). Ова два глобална
проблема имају своје специфичне облике испољавања на
регионалном, националном (боље речено националнодржавном) и локалном нивоу. Образовање даровитих треба да
омогући сагледавање и решавање ових проблема на свим
нивоима. А за успешно укључивање даровитих у решавање ових
проблема њихово образовање треба да омогући њихово
укључивање у стваралачку научну елиту која разрађује нове
појмове, теорије, методе и нове парадигме откривајући нове и
досад несазнане законитости у односима социјалне средине и
космичког пространства и нове законитости и перспективе
развоја људске цивилизације и човека. У овом циљу друштво
треба да обезбеди, и обезбеђује, потребну социјалну атмосферу
за овакву оријентацију даровитих, за њихову заинтересованост и
укључивање у фундаментална истраживања у природним и
друштвеним наукама. Фундаментална истраживања у
природним наукама, треба да обезбеде развој производних снага
у складу са еколошким законитостима и хуманистичком
парадигмом друштвеног развоја. Фундаментална истраживања у
друштвеним наукама треба да обезбеде сагледавање развоја
друштва и могућност његове еволуције у правцу стварања
планетарне људске цивилизације са човеком као највећом
вредности. У ствари, упоредо са развојем природних наука
треба развијати и друштвене науке. Јер, људска свест друштвене
појаве и разликује од природних појава и има могућност
критичког односа према стварности. Значи, критичко
промишљање, како индустријског, тако и послеиндустријског и
информацијског друштва, са становишта потребе за њиховом
хуманизацијом (у смислу да технички напредак треба да
допринесе
остваривању
хуманијег
положаја
човека)
предпоставља и развијене друштвене науке (Марковић, М.
1994:26). У контексту оваквог приступа треба разматрати и
потребу за развојем фундаменталних истраживања у
друштвеним наукама, исказивање заинтересованости даровитих
за бављење друштвеним наукама и бригу друштва о чиниоцима
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који подстичу остваривање високих потенцијала (Гојков, Г.
2000).
Што се тиче образовања даровитих (посебно оних који
исказују интересовање за друштвене науке) за политичку елиту,
оно треба да буде посредно, тј. кроз њихово образовање за
припадност другим елитама, па да припадници тих елита уђу у
ред и политичке елите. Наиме, сама заинтересованост за
друштвене науке не може бити и показатељ оспособљености да
се усмеравање друштвеног развоја врши са позиција научног
сазнања на друштвено рационалан, демократски артикулисан и
хуманистички осмишљен начин. Напротив, важан осећај
оспособљености за припадност политичкој елити на основу
заинтересованости за друштвене науке, најчешће бива праћен
монополизацијом политичке моћи па и њеном злоупотребом.
Ова појава је нарочито присутна у земљама транзиције
((Марковић, Ж. Д. 2004: 202-211). Наравно, то не значи да
политичка елита треба да се регрутује само из научне елите.
Она може да се регрутује и из других елита, нарочито из
привредне елите. У сваком случају политичка елита не би
требало да се формира од људи који се нису показали/исказали
у делатностима којим су се бавили, или требали да се баве
према свом образовању, само на основу љубави према
друштвеним наукама и својим здраворазумским или
„здраворазумским“ сањарењима о правцима усмеравања развоја
друштва и методама управљања друштвом. Политичка елита
коју би чинили такви припадници, стварала би само привид о
постојању политичке елите, али би изостало рационално
демократски и хуманистички осмишљено управљање
друштвеним развојем.
Будући да се у правној држави, са поделом власти,
државне функције врше преко законодавних, управних и судских
органа, то се владајућа елита, без обзира из које елите, с
обзиром на сферу друштвене делатности ,долази, укључује у
поједине гране власти. Законодавна (парламентарна) власт се
образује демократским путем избора. Укључивање појединаца у
ову грану власти врши изборно тело. Оно може у орган
законодавне власти изабрати како припаднике елита из
појединих области делатности тако и грађане који нису
припадали елити у делатности у којој су радили, али уживају
наклоност и повећање изборног тела. Међутим, будући да
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законодавни орган доноси законска акта, којима правно уређује
(регулише) друштвени живот и усмерава друштвени развој то
његови припадници, и они који не припадају елити, морају
располагати одређеним знањима о друштвеним односно и
друштвеном развоју, своја или користити знања других. По свом
положају, по функцијама које имају у усмеравању друштвеног
развоја, они постају значајна (ако не и најзначајнија скупина у
владајућој елити као друштвеном слоју. У овом контексту
припадници других елита, а пре свега интелектуалне, који овим
постају и припадници владајуће елите, имају не само могућност
за значајан утицај, већ и одговорност за рад законодавног тела.
Имајући значајан утицај на осмишљавање и усмеравање овог
органа, они трреба да допринесу и развијању политичке културе
и његовом квалитетном раду. Досадашња искуства из рада
парламената земаља у транзицији, показала су низ негативних
појава, укључујући и релативно низак ниво политичке културе.
Таква пракса може се делимично објаснити и релативно малим
учешћем представника елита у структури овог тела, а високом
заступљеношћу партијски (страначки) подобних, без обележја
„изабраности“ у срединама из које долазе. Управо зато било би
пожељно емпиријско истраживање квалитета и ефикасности
рада парламената у постсоцијалистичким државама са
становишта њихове социјално-елитне структуре.
У формирању органа законодавне власти, може, треба,
али и не мора се узети у обзир „изабраност“ и успешност у
сфери друштвене делатности у којој су појединци који се бирају
радили, с обзиром на колективни начин рада тих органа и
начелност и општост правних аката које доносе. Међутим, при
избору (или именовању) у органе судске власти, носиоци
судијских функција, треба да имају „изабраност“ и успешност
у сфери правне делатности. То мора бити најзначајнији
критеријум уз моралне квалитете појединца. Јер, обављање
функције у овој грани власти захтева не само независност већ и
правну компетентност за правно (законито) и правично одлучивање. Наиме, судски органи својим одлукама треба да
представљају друштвени и правни ауторитет, а њихове одлуке
друштво и појединци треба да доживљавају као израз мудрости,
законитости и правичности. У циљу остваривања оваквог
статуса судске власти, постоје ригорозни поступци и
критеријуми при избору (именовању) појединаца у органе и
врсте судова (посебно у демократским државама са дугом

346

традицијом поделе власти). Наиме, за избор и именовање у
органе судске власти тражи се правно образовање (теоријска)
компетентност и практично искуство. Поред завршетка правних
студија и положеног судијског испита, постоји поступност у
„пролазности“ у разним нивоима судијске организације, од
нижих ка вишим судским инстанцама. За судије врховних судова
треба да се бирају судије из виших, а не основних (општинских,
среских судова), најпознатији и најауторитативнији адвокати
и професори права. Значи, судије, а посебно судије виших и
посебно врховног суда бирају се, и треба да се бирају, из
правничке елите да би њихове одлуке од јавности биле
прихваћене као мудре, правичне, и без сумњичавости у њихову
објективност и законитост. У контексту оваквог приступа
разматрању судске гране власти, посебну пажњу заслужује
питање именовања (избора) за судије уставних судова, с
обзиром на њихову функцију у очувању уставности и
законитости као значајних претпоставки очувања и развијања
демократских односа и кроз поделу власти. Судије уставних
судова требало би да се именују од припадника интелектуалне,
пре свега правничке елите, који уживају велики углед не само у
научној и стручној јавности. Зато се судије уставног суда
најчешће бирају (именују) из интелектуалне, научне и
стваралачке интелигенције. То су представници интелектуалне
елите, стручни и способни за неординарно промишљање и
тумачење устава и закона у њиховој примени, чувајући
законитост у заштити уставног поретка, доносећи правно и
морално прихватљиве одлуке. То су припадници владајуће елите
који су пре припадања овој елити припадали посебним елитама
били широко познати, прихваћени и уважавани. Такав углед су
уживали, и уживају на основу успеха и „изабраности“ у струци
и јаким моралним кредибилитетом у друштвеном и политичком
животу. Међутим, од оваквог приступа у избору судија
уставних судова често се одступало, и одступа, у праски земаља
у транзицији.78 Управо зато псотоји потреба емпиријског
78

У земљама транзиције највеће искушење постоји при избору судија уставних
судова. Уз часне изузетке, у многим од тих земаља, при овим изборима превагну
критеријуми „партијске“, тј. страначке припадности и подобности, над
критеријумима стручне компетентности. Управо зато неке одлуке које доносе
тако изабране судије, који не потичу из друштвене, посебно правничке елите,
примају се са резервом и уздржљивошћу, па уместо да смањују друштвену
тензију и „политичку напетост“ оне их повећавају.
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сагледавања и научног промишљања утицаја социјалног
порекла и компетентности судија уставних судова, тј. њихове
елитности као припадника владајуће елите на доношење одлука
уставних судова у земљама транзиције.
Заступљеност припадника разних елита у раду органа
управе, и тиме њихово укључивање у владајућу елиту захтева
посебно и свестрано разматрање и истраживање положаја и
улоге елите у земљама транзиције. Наиме, пошто у делокруг
рада управе спадају оперативни послови, тј. уређивање и
практично остваривање политике инаугурисане законским
решењима, онда у вршењу ових послова као да предност имају
појединци посебно за њихово вршење, без обзира на успешност
и „изабраност“ у претходној радној делатности (ако су и
уопште радили у смислу радно-правног односа). Овде се ради о
функцијама које су оперативне, али чије успешно вршење поред
„политичке подобности“ и „опозиционог стажа“ претпоставља и одређене стручне способности, засноване на
потребном образовању. То је и разумљиво, ако се има у виду да
је крај двадесетог века означен као „цивилизација знања“, и
друштво као „учеће друштво“ (Данило, Ж. Макровић, 2004), и
способност управљања друштвеним пословима тј. развојем
друштва. Међутим, преферирање „политичке подобности“,
тачније „страначке припадности“, у односу на стручну
способност, тј. компетентност, довело је у земљама транзиције
до појаве једног слоја „политичара опште праксе“ који себе
сматрају позваним (и способним) за вршење различитих
високих функција у управи, без обзира што знају да за њих нису
припремљени претходним образовањем. Они себе проглашавају
„менаџерима промена“ слично постојању у ранијем
социјалистичком периоду „професионалних револуционара“
или „политичких радника“ који су прихватали сваку државну
функцију која им се „додели“ тј. повери, без обзира на њихово
образовање, на основу политичких заслуга, тј. политичке
подобности.
Указивање на „канале“ и „изворе“ формирања елите,
посебно владајуће елите у земљама транзиције има за циљ
пласирање схватања да владајућу елиту треба да чине само
припадници интелектуалне посебно научне, елите. Напротив,
сматрамо да владајућу елиту у земљама транзиције не треба да
чине само припадници интелектуалне елите, али у владајућој
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елити треба да нађу своје место и припадници ове елите. А кад
се већ у њој нађу, они имају задатак и одговорност да
осмишљавају концепт развоја друштва полазећи од својих, пре
свега научних, сазнања. Они треба да буду и одбрана владајуће
елите од насртаја умишљених интелектуалаца па и неких
научника, који покушавају да своја сумњива здраворазумска
знања продају владајућој елити као научна. У сваком случају,
сложеност ситуације у савременом свету, посебно у земљама
транзиције захтева ново промишљање о друштвеној елити,
посебно о односу интелектуалне и владајуће елите. За
усмеравање друштвеног развоја потребно је знање, знање које се
стиче, а не додељује као звање, знање стварних а не умишљених
интелектуалаца и научника чије стасање и испољавање треба
да обезбеди друштво одређеним образовним системом. Тиме
долазимо до потребе одређивања односа: образовањеинтелектуална елита-владајућа елита.
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Social Development, the Gifted, Social Elite
Abstract: When considering the complex issues of giftedness form
practical aspect, special attention should be paid to the need of education of the gifted
for social development management in contemporary society. The ability to rule the
world, characterized by the increase of dynamics and complexity of social life in the
civilization which is not only “civilization of knowledge” but also “civilization of
risk”, demands imaginativeness based on scientific findings. Consequently, among all
the factors determining development, intellectual is considered to be the most
important.
Actually, for the existing civilization to develop to the level of its optimal
historic possibilities, the effort of its best minds is needed. And those minds are being
created, or are to be created through the conduct of education of spiritual and moral
qualities of the gifted. The guidance of their development, i.e. their education, should
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enable the forming of social elite necessary for a broad range of issues, from
fundamental scientific research to humanistic management of political processes.
Briefly, social development – the gifted – social elite should be considered at the same
civilisation level.
Key words: the gifted, intellectual development, social elite.
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DEVELOPPEMENT SOCIAL, LES DOUES, ELITE SOCIALE
Résumé: Dans l´examen des questions complexes du don de l´aspect
practique, une place à part doit avoir le besoin d´éducation des doués pour la direction
du développemnt social dans la société actuelle. La capacité de diriger le monde, qui
caractérise la croissance de la dynamique et de la complexité de la vie sociale dans la
civilisation qui n´est pas seulement «la cicilisation du savoir» mais aussi «la
civilisation du risque», exige l´imagination fondée sur des connaissances scientifiques,
et de tous les faits qui déterminent le développement, le plus important est
l´intellectuel.
Au fait, afin que la civilisation existante se développe juqu´au niveau de
ses meilleures possibilités istoriques elle a besoin de l´effort de ses meilleurs esprits.
Et ces esprits apparaissent, ils doivent exister, et par l´orientation de l´éducation des
qualités morales et spirituelles des doués. L´orientation de leur développement, leur
éducation, doivent rendre possible la formation de l´élite sociale indispensable de
développement des recherches scientifiques fondamentales jusqu´à la conduite
humanisteds processus politiques. En un mot: dans le même ligne droite de la
civilisation il faut examiner le développement social-les doués - l´élite sociale.
Mots-clefs: les doués, développement intellectuel-élite intellectuelle.
Академик Данило Ж. Маркович
Сербская Академия образования,
Белград
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, ОДАРЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭЛИТА
При рассмотрении сложных проблем одаренности с практической
точки зрения в современном обществе особое место должно принадлежать
осмысление необходимости специальной подготовки одаренной молодежи к
управлению общественным развитием. Способность управления миром,
который характеризуется ростом динамики и сложностью общественной жизни
в «цивилизации знания», все в большей степени становящейся «цивилизацией
риска», базируется на креативном воображении, подкрепленном научным
знанием; в этой связи из всех факторов, которые определяют характер развития,
важнейшим является интеллектуальный.
Для того чтобы существующая цивилизация смогла развиться до
уровня своих исторических возможностей, необходимы усилия лучших умов. А
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эти умы возникают в том числе и в результате целенаправленного
формирования духовных и моральных качеств одаренных. Их целенаправленное
развитие и образование должно создать условия для формирования
общественной элиты, которой обеспечено широкое поле деятельности – от
развития
фундаментальных
научных
исследований
до
создания
гуманистической модели управления политическими процессами. В работе
подчеркивается, что понятия «социальное развитие», «одаренные», «социальная
элита» находятся на одном уровне в системе координат цивилизационных
ценностей.
Ключевые слова и выражения: одаренные, интеллектуальное
развитие, социальная элита.
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МЕТОДИКА ТРЧАЊА ПРЕКО ПРЕПОНА УЧЕНИКА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
_______________________________________________________
Резиме: Техника трчања преко препона карактерише савршен спој и
висок ниво способности, тако да је то можда једна од сложенијих техника, за
извођење. Али, управо то доприноси њеној већој атрактивности као таквој
дисциплини, што значи да једна тако атрактивна дисциплина може да нам
пружи уживање и задовољство бављења њоме, па је то, уједно, и разлог
интересовања за ову тему.
Предмет овог рада је методика трчања преко препона, а с обзиром
да је то сложена техничка дисциплина биће потребно више времена за
овладавањем овом техником трчања. Циљ рада је да се прикаже једноставан
модел за обучавање технике трчања преко препона и то за почетнике. Да би се
оправдао циљ рада, и на основу расположивих информација, примењена је
десктиптивна метода, користећи примере и секундарне изворе информација.
Кључне речи: методика трчања преко препона, основна школа,
атлетика, ученик, наставник, тренер.

_______________________________________________________
Увод
Атлетика је једноставан спорт. Природне кретње као
што су трчање, ходање, скакање и бацање чине атлетику
базичним спортом. По структури покрета, атлетика спада у
групу цикличног и ацикличног типа активности. Привлачна по
својим садржајима, приступачна је свим узрастима, оба пола,
може се упражњавати било где, делује на целокупан статус
човека. Из свега овога проистиче да атлетику можемо звати
„краљицом спортова“.
Техника трчања преко препона спада у ред једног од
најсложенијих кретања. У атлетском спорту и као таква и само
обучавање мора проћи кроз комплексну методику рада. У том
смислу, а на основу досадашњих искустава и научног
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истраживања многих аутора светског реномеа, биће третирана
ова проблематика и у овом раду.
Бавићемо се методиком учења трчања преко препона
ученика основне школе, тачније узраста од 10 до 14 година, јер
је то период када се почиње са учењем трчања преко препона.
Истраживањем из области технике и Методике
обучавања препонског трчања у свету и код нас релативно се
бавио мали број научника и стручњака.
Познати бугарски стручњаци за спринт и препонска
трчања, Георги Димитров и Никола Антонов, у свом делу
„Трчање на 100 м с препонама за жене“ и више од 100 радова у
овој области, поред проблема тренажног процеса у целини,
бавили су се методиком обучавања технике спринтерског и
препонског трчања.
У свом заједничком делу аутори су, поред питања
планирања тренинга, физичке припреме, психолошке припреме
и управљање спортским тренингом, детаљно обрадили технику
трчања на 100 метара с препонама, као и методику обучавања.
Познати тренер „Руске Зборне Команде“ за спринт и
препонска трчања Валентин Васиљевич Балахничев у свом делу
„Трчање на 110 м с препонама“ говори о методици тренинга и
обучавања тркача у овој дисциплини.
Peter Warden, најпознатији британски стручњак за
спринт и препонска трчања, у свом делу „Спринт и препонска
трчања“ свеобухватно је обрадио део методике обучавања и
развоја физичких способности код почетника.
У нашој стручној литератури и атлетској пракси име
проф. Александра Маринковића траје више од 40 година. У
свом делу „Атлетика за најмлађе" успешно је објединио своје
лично искуство и искуства највећих тренера света.
Др Ђорђе Стефановић написао је више од 20 радова
који су у нашој атлетској пракси имали значајно место, а из
области технике и методике препонског трчања.
Период и фазе технике трчања преко препона
Периоди и фазе технике трчања преко препона су:
1. корак
2. прелаз преко препоне
3. фаза лета
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Корак
Структура корака у препонском трчању у фази стартног
убрзања и између препона битно се разликује. Разликујемо
период одупирања (одскока) и период лета.
Период одупирања (одскока) садржи фазу предњег
одупирања и фазу задњег одупирања, а период лета фазу
усходног крака путање и фазу нисходног крака путање.
Разликујемо тренутак предњег одупирања (први
контакт са тлом), тренутак вертикале (када је тежиште тела
изнад површине ослонца) и тренутак задњег одупирања
(последњи контакт препонаша са тлом).
Прелазак преко препоне
Овај период садржи фазу одскока, лета и доскока.
Фаза лета
У препонском трчању елевациони угао (полазни)
конвергира на 0, међутим, он ипак постоји, тежиште тела се
креће по балистичкој криви, односно постоји усходни и
нисходни крак путање.
Техника трчања преко препона
Техника преласка преко препона је иста у свим
дисциплинама трчања са малим нијансама у преласку, у
зависности од дисциплине. Заједнично свим дисциплинама је да
крећу из стартног блока.
Стандардне дисциплине трчања преко препона су за
мушкарце 110 м и 400 м са препонама, а за жене 100 м и 400 м
са препонама. Трчање се одвија у одвојеним стазама преко 10
препона које могу бити различите висине и постављене на
различитим удаљеностима у складу са атлетским правилима.
Методски поступак при обучавању технике
трчања преко препона код почетника
Методика обучавања технике трчања преко препона је
веома сложен процес, а најбољи период за усвајање ове технике
је узраст од 9-14 година.
Због сложености, технику прво усвајамо у упрошћеном
облику. Од самог почетка је битно правилно примењивање
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техничких покрета које се остварује путем аудио-видео
средстава. Путем ових средстава почетници остварују јасну
представу о правилном техничком извођењу кретања које треба
да науче. Оваквим начином приказивања правилног извођења
технике се омогућава учвршћивање визуелне представе о
техници, лакше се уочавају грешке, контролише ниво
савладаности технике покрета, а сама могућност заустављања
слике даје нам могућнсот указивања на најважније детаље у
техници.
Правилним извођењем технике, почетници се још
обучавају кроз прецизна и јасна објашњења од стране тренера и
његове правилне демонстрације. Елементе технике потребно је
добро планирати и распоредити их током целе године. Тежина
задатка, обим и интензитет, број понаваљања и брзина извођења
се прилагођавају како узрасту тако и индивидуалним
карактеристикама. У почетку обучавања се примењује
индивидуални, да би се касније прешло на фронтални начин
рада. Контрола током рада је неопходна, а сваки час завршавати
тако да почетници увиде да је потребно још да уче, стварајући
тако код њих стални интерес за вежбање. Да би се започело са
методиком обучавања, потребни су и одређени предуслови, а то
су:
- селекција препонаша
- општа физичка припрема
- специфичне вежбе за припремања апарата у техници
трчања преко препона
• Селекцију препонаша врши наставник – тренер на
основу личне интуиције и схватањима о способностима
које треба да поседује сваки препонаш. За постизање
добрих резултата потребна је добро развијена
мускулатура, дугачке ноге и, сразмено томе, краћи
труп, изражена брзинска снага, добра координација
покрета, осећај за ритам и добра покретљивост у
карличном појасу.
• Општа физичка припрема се састоји у аеробној
издрживости тј. припреми кроз познате кретње, као што
су: крос трчање, спортске игре, разне вежбе са и без
справа.
• Методика обучавања било које технике у атлетици је
незамислив без специјалних – припремних вежби, које
нам омогућавају развој снаге мишића и покретљивост у
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свим зглобовима, развој брзине покрета, координације и
издржљивости.
Свака дисциплина се одликује неким својим
специфичним вежбама које омогућавају развој моторичких
способности битних за постизање добрих резултата. Све то нам
указује да их треба спроводити током читаве спортске каријере.
Обучавање
трчања
преко
препона
започиње
рашчлањивањем технике на.
А. Рад замајне ноге преко препона
Б. Рад одскочне ноге преко препона
В. Прелазак препона у целини
Г. Специфичне вежбе за препонашки ритам
А. Рад замајне ноге преко препона
Саставни део технике трчања преко препона је рад
замајном ногом и тиме започиње и сама обука. Вежби се
приступа тек након објашњења и правилном демонстрацијом.
Избор вежби је прилагођен узрасту и индивидуланим
могућностима сваког појединца. На сваком новом часу
обучавања неопходно је поновити претходне вежбе ради боље
аутоматизације и лакшег рада на самој обуци. Циљ свих вежби
је стварање јасне представе о кретању замајне ноге преко
препоне. Наравно, приликом обучавања јављају се и грешке, а
основне би биле:
1. недовољна општа припремљеност. Грешке се отклањају
јачањем, односно истезањем мишића битних за обуку
рада замајне ноге;
2. недовољно опружање замајне ноге. То може бити
последица преблизог или предалеког постављања
одскочне ноге на тло. Грешка се отклања обележавањем
места постављања одскочне ноге;
3. рад истом ногом и истом руком се отклања запажањем
тренера и указивањем на исто;
4. веће забацивање трупа уназад при покрету замајне ноге
напред, отклања се вежбама за јачање мишића
прегибача у зглобу кука;
5. постављање замајне ноге на препону (у једну или другу
страну) условљено је страхом о самом удару у препону.
Грешка се отклања смањењем висине препоне и
облежавањем места одскока;
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6.

одскок одскочном ногом на горе, а не према напред,
врши се обележавањем места са ког се одскок врши.

Б. Обучавање рада одскочне ноге
Ово обучавање почиње детаљним објашњењем рада обе
ноге и правилном демонстрацијом од стране наставника –
тренера. Приликом објашњавања вежби тренер увек мора да
објасни шта се жели постићи извођењем исте. Акценат код ових
вежби се ставља на прелаз одскочне ноге преко препоне, а
замајне поред препоне. Свака вежба прво се изводи у месту,
ходу, а тек на крају у трчању. Висина препоне и број понављања
су прилагођени узрасту.
Освновне грешке које се могу јавити при обучавању
рада одскочне ноге (на које треба обратити пажњу) су:
1. не постављати потколеницу одскочне ноге на препону
већ само стопало. Исправља се визуелним
контролисањем од стране почетника;
2. обарањем колена непосредно иза препоне. Исправља се
високим подизањем колена на груди у правцу кретања;
3. савијање замајне ноге у зглобу колена. Опружањем ноге
олакшава се рад одскочне ноге преко препоне;
4. усправно држање трупа и истовремен рад руке
(супротне замајној нози) и одскочне ноге при преласку
преко препоне. Отклања се запажањем и указивањем од
стране наставника;
В. Обучавање преласка препоне у целини
Само обучавање преласка препоне у целини је у ствари
повезивање рада замајне ноге и одразне ноге. Пре почетка самог
рада, наставник скреће пажњу на најважније детаље и могуће
грешке, које се могу јавити. Уз објашњење, наставник и
демонстрира извођење преласка преко препоне у целини.
Г. Обучавање специфичног ритма трчања преко препона
Пошто се савладала техника трчања преко препона,
прелази се на вежбе за обуку ритма трчања између препона.
Зато је пожељно да „препонаши“ имају добар осећај за ритам.
Заједничко за све препонашке дисциплине је максимална брзина
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и што дужи корак. Вежбе за специфичан ритам у дисциплини
100 м и 110 м, као и 400 м с препонама су исте.
Једине разлике су различите дистанце претрчавања и
различит број корака између препона. У дисциплинама 100 и
110 м с препонама радиће је са бројем корака један, три и пет
корака између препона, или са комбинацијом овог броја корака,
а код 400 м тај број корака се креће од три до петнаест.
Закључак
Као што сам и на почетку овог рада поменуо, техника
трчања преко препона спада у ред једних од најсложенијих
кретњи у атлетици. Зато и само обучавање мора проћи
комплексну методику рада.
Сам процес стварања доброг препонаша је дуготрајан и
веома сложен. Зато се од тренера захтева добро знање и умење
да би се добили добри резултати. Стога овај рад представља
једну од могућности једноставнијег прилаза овако сложеној
методици обучавања технике трчања преко препона.
У овом раду се нисам бавио истраживањима методског
поступка трчања преко препона у основној школи, већ сам
теоријским приступом из примарних и секундарних извора
покушао да сагледам и прикажем најједноставнији начин ове
сложене методе обучавања.
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Teaching Methodology of High Hurdles in
Primary school
Abstract: The techniques of running and jumping over hurdles is
characterised by both perfect combination and high level of abilities. Consequently,
this is perhaps one of the most complex techniques for performing. But this is exactly
what contributes to its greater attraction. Therefore, the engagement in jumping over
hurdles gives pleasure and satisfaction. This is why we got interested in the subject.
The paper deals with the teaching methodology of jumping over hurdles.
Having in mind that this is a complex technical discipline, it takes more time to master
this technique of running. The aim of the paper is to describe a simple model for
training for high hurdles for beginners. To justify the aim of the paper, descriptive
method has been prepared according to the available information, using examples and
secondary sources of information.
Key words: teaching methodology of jumping over hurdles, primary
school, athletics, pupil, teacher, trainer.
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METHODIQUE DE COURIRPAR DIFFERENTS NIVEAUX DES
ELEVES DE L´ECOLE PRIMAIRE
Résumé: La technique de courer à différents niveaux d´hauteur
caracteérise une unité parfaite et un haut niveau de capacités, de ce fait c´est une
technique des plus complexes, pour l´exécution.Mais, cela contribue à son attraction
plus grande comme telle discipline, ce qui veut dire qu´une telle discipline peut nous
offrir la sastisfaction, et cela est la cause de l´intérèt pour ce thème.
Le but de ce travail est la méthode de courir à différents niveaux d´hauteur
comme obstacle, et vu que c´est une discipline technique complicuée on aura besoin
de plus de temps pour acquerir cette technique de courir. Le but du travail est de
prèsenter un modèle simple pour l´obtention de cette technique de courir sur les
différents niveaux d´hauteur pour les débutants. Afin de motiver le but du travail et
sur la base des information à notre disposition est appliqués la méthode des
descriptive, en utilisant les exemples et des sources secondaires d´informations.
Mots-clefs: méthodique de courira à différents niveaux d´hauteur, école
primaire, atletisme, élève, enseignant.
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КРЕАТИВНОСТ И ДАРОВИТОСТ У НАСТАВИ
МАТЕМАТИКЕ
_______________________________________________________
Резиме: Математика се као интелектуална област налази на врху
хијерархијске листе области када је у питању присутност креативности у
њеним активностима или у њеним резултатима. Међутим, као школски
предмет математика је још увек веома мало повезана са креативношћу. Шта
је то математичка креативност? Да ли су сви математички даровити
ученици истовремено и креативни? Какав је значај математичке
креативности и како је развијати у настави математике? Ово су нека од
питања на која ћемо покушати да одговоримо у овом раду.
Кључне
речи:
математичка
креативност,
математичка
даровитост, развијање креативности, настава математике

_______________________________________________________
Математика се као интелектуална област налази на врху
хијерархијске листе области када је у питању присутност
креативности у њеним активностима или у њеним резултатима.
Стога је иронија то што је за већину ученика широм света
математика један од школских предмета који је најмање повезан
са креативношћу. Мада је изворна математичка активност уско
испреплетана са креативношћу, школовање обезбеђује врло
мало прилика већини ученика да искусе овај аспект области
математике.
Математичка креативност
Математичка креативност обезбеђује развој области
математике уопште. Стални пораст броја часописа посвећених
математичким истраживањима сведочи о развоју математике.
Основа овог развоја, креативност математичара, није била
предмет великог броја истраживања. Најчешће је случај да
већина математичара није заинтересована за анализирање
мисаоног процеса чији је резултат математичка творевина
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(Ervynck, 1991)79. Најранији познат покушај проучавања
математичке креативности представља један обиман упитник
објављен у француском часопису L’ Enseigement Mathematique
1902. године. Овај упитник и предавање о креативности, које је
одржао славни математичар 20. века Анри Поенкаре Друштву за
психологију, инспирисали су Жака Хадамарда, другог
истакнутог математичара да истражује психологију математичке
креативности. (Hadamard, 1945)80 Хадамард је спровео једно
неформално испитивање међу истакнутим математичарима и
научницима у Америци, укључујући Џорџа Биркофа, Ђорђа
Пољу и Алберта Ајнштајна, о менталним сликама које су
користили радећи математику. Хадамард (1945)81, под утицајем
гешталт психологије тога времена, је сматрао да креативни
процес математичара прати четвороетапни модел: препарација,
инкубација,
илуминација,
верификација.
Међутим,
четвороетапни
гешталтистички
модел
представља
карактеризацију креативног процеса математичара, али сам по
себи не дефинише креативност. Како се дефинише креативност?
Шта је то заправо математичка креативност? Да ли је то откриће
нове теореме од стране математичара? Да ли се ради о
креативности када ученик открије нешто за њега ново?
Математичка креативност се обично описује као
проницљивост, или „избор“ (Poincare, 1948)82. По Поенкареу,
„креативност“ се не састоји у прављењу бескорисних
комбинација, већ у прављењу оних које су корисне и којих има
веома мало. Поенкаре се ослања на чињеницу да „одговарајућа“
комбинација само малог броја идеја резултира креативним
схватањем, док већина таквих комбинација не даје креативни
резултат. Оваква карактеризација математичке креативности
делује прилично нејасно. Поенкареова метафора „избор“ може
се схватити као способност математичара да изабере пажљиво
питање (или проблем) које даје нешто ново, супротно оном које
не доноси ништа ново. Али ова интерпретација не решава
чињеницу да Поенкареова дефиниција креативности запоставља
проблем новине, тј. оригиналности.
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Прва етапа креативности обухвата напоран рад како би
се схватио проблем. Поенкаре је ово назвао прелиминарним
периодом свесног рада. Овај период се још назива и припремна
етапа (Hadamard, 1945)83. У другој етапи, етапи инкубације,
проблем се оставља по страни неко време и ум је окупиран
другим проблемима. У трећој етапи решење се изненада
појављује док је математичар заузет неким другим неповезаним
активностима. „Ова појава неочекиване илуминације је јасан
знак дугог, несвесног претходног рада“ (Poincare, 1948).84
Хадамард је ово назвао етапом илуминације. Међутим,
креативни процес се не завршава овом етапом. Четврта,
финална, етапа састоји се у усменом и писменом исказивању и
изражавању резултата. Овај „гешталтистички модел“ има и неке
недостатке. Наиме, модел се углавном примењује на проблеме
које су првенствено поставили математичари, на тај начин
игноришући фасцинирајући процес којим се развијају права
питања. Моделом се у великој мери описује шта се „дешава“ у
фазама инкубације и илуминације до несвесног напора. Одговор
на проблем како се питања развијају, делимично даје Ервинк
(Ervync 1991)85 у свом тростепеном моделу математичке
креативности. Он креативност описује кроз три етапе. Прва
етапа (етапа 0), названа прелиминарна техничка етапа, састоји
се од „неке врсте техничке или практичне примене
математичких правила и процедура, при чему онај који их
користи није свестан теоријских основа“. Друга етапа (етапа 1)
је етапа алгоритамске активности. Она се превасходно састоји
од извођења математичких техника, као што је експлицитна
примена неког алгоритма више пута. Трећа етапа (етапа 2)
назива се креативна (концептуална, конструктивна) активност.
У овој етапи се појављује „права“ математичка креативност и
састоји се од неалгоритамског доношења одлука. Ове одлуке
могу бити широко дивергентне природе и увек укључују
могућност избора. Мада Ервинк покушава да опише процес
којим математичари долазе до питања кроз своју
карактеризацију етапе 0 и етапе 1, његов опис математичке
креативности је сличан онима које су дали Поенкаре и
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Хадамард. Његова употреба израза „неалгоритамско доношење
одлука“ је аналогна Поенкареовој употреби метафоре „избор“.
Математичка образовна литература указује да је било
веома мало покушаја да се експлицитно дефинише математичка
креативност. Крутетски помиње креативност у контексту
ученикових способности да апстрахује и генерализује
математички садржај. Познат је пример математичара (George
Polya) који је покушао да дâ хеуристику за решавање проблема
сличну методама које користе искусни математичари. Поља
(1954)86 је запазио да у „покушају да решимо проблем,
сагледавамо различите аспекте тог проблема, разматрамо га
поново и поново у нашим мислима, и то варирање проблема је
суштинско за наш рад“. Поља придаје велики значај употреби
разних облика хеуристике за решавање математичких проблема
различите сложености. Када разматрају прихватљивост
математичких претпоставки, математичари користе мноштво
различитих стратегија. У тражењу видљивих образаца или
шаблона, математичари користе такву хеуристику као што је (1)
верификовање резултата, (2) узастопно верификовање више
резултата, (3) верификовање немогућег резултата, (4) извођење
закључака по аналогији, и (5) продубљивање аналогије.
Уобичајено мишљење је да креативност и математика
немају ништа једно с другим. Међутим, већина математичара се
не слаже с тим. Кисветер (Kiesswetter, 1983)87 тврди, на основу
сопственог искуства, да је флексибилно мишљење, једна од
компоненти креативности, најважнија способност коју успешан
решавач проблема треба да има. Посматрајући математичара
док ради, када се сусретне са новим проблемом или задатком,
примећујемо
да
он
најпре
експериментише.
Ова
експериментисања су у почетку случајна, али како се идеја
могућег решења појављује у уму, мишљење постепено узима
један правац. На основу експериментисања, математичар
поставља хипотезу коју затим покушава да докаже. Према томе,
креативни рад представља суштински део бављења
математиком.
Веза креативности и даровитости
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Психолози, у скорије време, покушавају да повежу
креативност са мерењем интелигенције (Sternberg, 1985)88. Неки
аутори сматрају да постоји позитивна корелација између
интелигенције и креативности. Међутим, та корелација је
премала (0,40 према Бајрону)89 па се креативни не могу бирати
само на основу теста интелигенције. Поред тога што ово указује
на потребу конструисања посебних инструмената за мерење
креативности, имплицира и на постојање таквих креативних
способности које су независне од интелигенције. По Квашчеву90
успех у стваралаштву ипак делом зависи и од развијености
интелигенције. Главне замерке традиционалним тестовима
интелигенције су да су они оријентисани ка конвергентном
мишљењу, дају предност логичком закључивању и код њих је
исправан одговор увек тачно одређен. У прилог томе да је
корелација између интелигенције и креативности позитивна,
према Б. Драшковић (1998)91, иде и чињеница да особе које су
оствариле висок резултат на тестовима интелигенције могу у
тестовима дивергентне продукције достићи резултате у распону
од ниских до високих, али особе ниске интелигенције веома
ретко имају високе резултате у дивергентној продукцији.
Можемо закључити да је интелигенција нужан, али не и
довољан услов за стваралаштво.
Суштина математике је у креативном мишљењу, а не
само у долажењу до тачног резултата. Ипак, типични школски
програм математике се још увек фокусира на то шта ученик
ради уместо шта ученик мисли. Хонг и Акви (Hong&Aqui,
2004)92 проучавали су разлике између две групе даровитих
ученика. Прва група су били академски даровити ученици који
су имали високе оцене из математике. Друга група обухватала је
креативно даровите ученике за математику. То су били ученици
који су имали висока интересовања, били активни и веома
вешти у математици, али нису остваривали висок успех у
школској математици. Хонг и Акви су открили разлике у
88
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коришћењу когнитивних стратегија ове две групе ученика и то у
корист креативно даровитих. Међутим, према Ерику Ману
(2005)93, ово не значи да ученици не могу истовремено бити и
академски и креативно даровити за математику.
Ниједна од ове две групе ученика не треба да буде
запостављена, мада Чинг (Ching, 1997)94, сматра да се скривени
таленат ретко може открити уобичајеним наставним
активностима. Традиционални тестови који се користе за
идентификовање математички даровитих не идентификују и
мере креативност, већ у највећем броју случајева награђују
тачност и брзину. Овакви тестови идентификују само ученике
који су успешни у школској математици и поседују флуентност
у рачунању.
Међутим, многи аутори указују да висок ниво
постигнућа у школској математици није неопходна
претпоставка за остваривање високих резултата у математици.
Неки аутори се баве проблемом разумевања у настави
математике. У окружењу у коме рачунање представља основу
успеха, висока постигнућа су могућа и без разумевања.
Пехконен (Pehkonen, 1997)95 дискутује о балансу између знања и
логичког мишљења и креативности. Он указује на очигледну
одвојеност школске математике и постигнућа у математици.
Подела математичке даровитости на академску и креативну
даровитост се мора узети у обзир када се говори о развоју
даровитости. Када говоримо о академски даровитим ученицима,
њихове способности могу бити релативно стабилне током дужег
временског периода. Ови ученици могу много брже од осталих
ученика овладати вештинама, научити поступке и остварити
боље резултате на стандардизованим тестовима. Своју вештину
обично демонстрирају кроз практичне аспекте математике, али
ни брзина ни тачност рачунања, као ни аналитичка способност
примене познатих стратегија за решавање проблема нису мере
креативне математичке даровитости.
Сви ученици, нарочито они потенцијално математички
даровити, имају потребу за академском строгошћу и изазовом,
као и за креативним приликама како би истражили природу
математике и применили развијене вештине.
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Како развијати математичку креативност?
Креативност је тема која се често занемарује у настави
математике. Највећи број наставника сматра да је логика та која
је у математици на првом месту, а да креативност није толико
важна у учењу математике. С друге стране, ако узмемо у обзир
математичара који долази до нових резултата у математици, не
можемо занемарити његово коришћење креативног потенцијала.
Какав је значај креативности у оквиру школске математике?
Које методе се могу користити за развијање математичке
креативности у школским ситуацијама?
Када је реч о креативности, наставници о њој много
говоре, али је мали број оних који је одобравају код својих
ученика, а још је мањи број оних који код својих ученика
васпитавају ову особину. Често се догађа да су креативни
ученици они за које наставници сматрају да су „чудновати“, да
не разумеју очигледне истине, да не могу да усвоје оно што
други с лакоћом усвајају. Описују их као ученике којима на
памет падају „чудновате“ идеје, који о свему имају своје
мишљење, свој став који се најчешће веома разликује од
уобичајеног. Њихови поступци и активности су тешко
схватљиви већини ученика, наставника и родитеља. Велики је
број истакнутих личности које су у току школовања биле
непримећене од стране својих наставника. Креативним особама
немогућност директног усвајања било ког садржаја смета да
прихвате „очигледне“ истине. То је разлог зашто им је теже да
уче него да креирају.
На почетку школовања дете се одликује жељом да
стваралачки мисли. Радознало је, у потрази за новим и
непознатим. Школа је та која спутава огромну дечју радозналост
и жељу за сазнавањем света и појава.
Креативност је нешто што може бити уништено у току
живота, како у младости, тако и у зрелом добу. Појединац,
често, тих околности није свестан. Није способан да види шта је
могао постати, а ни оно што је, можда, изгубљено или му
недостаје.
Још од најранијих дана код деце треба развијати
особине својствене ствараоцима у области математике. На
развијање компоненти стваралачког мишљења може се утицати
израдом адекватних математичких задатака, математичких
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проблема. У многим земљама широм света, решавање проблема
је циљ који је експлицитно садржан у математичком
курикулуму. Уобичајена дефиниција проблема у математичкој
литератури (Kantowski 1980)96 је да користимо појам „проблем“
за задату ситуацију када је индивидуа присиљена да повезује
познате информације на за њу нов начин у циљу решавања
задатка. Ако одмах препозна које су акције потребне да би се
урадио задатак онда ће то бити рутинска ствар за њу. Према
томе, појам „проблем“ је детерминисан временом и
индивидуом. По Б. Стевановићу (1979)97 „тамо где се може доћи
до циља лако, нема проблема“.
На питање зашто се решавању проблема даје централна
позиција, не могу се лако дати задовољавајући одговори. Неки
од разлога на које наилазимо у математичкој литератури су:
решавање проблема развија опште когнитивне вештине;
решавање проблема подстиче развој креативности; решавање
проблема мотивише ученике да уче математику. Осим
решавања проблема, велики значај се даје и постављању,
формулисању проблема. Постављање проблема представља по
многима карактеристику креативне активности и изузетног
талента. Хадамард сматра да је способност идентификовања
кључних питања истраживања индикатор изузетне даровитости
у области математике. Дакле, можемо рећи да постављање
проблема, заједно са њиховим решавањем има централну улогу
за област математике и математичко мишљење уопште. У
литератури наилазимо на један број експеримената у којима
ученици самостално генеришу проблеме које затим решавају
они сами, други ученици из разреда или следећа генерација
ученика. Ван дер Бринк (Van der Brink, 1987)98, Холандија,
наводи један експеримент са ученицима првог разреда основне
школе. Ученици су написали и илустровали страницу са
аритметичким задацима намењену деци која ће наредне године
уписати први разред. Хили (Healy 1993)99, САД, изводи сличан
експеримент са ученицима средње школе који назива „направи
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књигу“. Ученици уче геометријске садржаје при чему не
користе комерцијални уџбеник, већ праве свој сопствени
уносећи у њега све оно до чега долазе истраживањем. Скинер
(Skinner, 1991)100 слично ангажује ученике првог разреда у
постављању проблема, који чине базу за касније активности
решавања проблема. Ангажовање ученика у постављању и
решавању проблема у свим овим случајевима подстиче развој
флуентности, једне од кључних карактеристика креативности.
На развој флуентности се може утицати и решавањем
неструктуираних, отворених проблема. Ови проблеми отвореног
типа нуде могућност постављања већег броја циљева и давања
вишеструких тачних одговора. Чак и једноставнији примери
проблема отвореног типа могу деци пружити прилику да се баве
проблемима са вишеструким интерпретацијама и могућим
решењима. На пример, задатак: „Полупречник круга уписаног у
квадрат износи 6, израчунај површину квадрата.“ једноставном
преформулацијом можемо трансформисати у проблем
отвореног типа: „Полупречник круга уписаног у квадрат износи
6. Нађи све могуће податке о квадрату и кругу.“ Многи аутори
указују на потенцијалну корист решавања проблема код којих
није наглашен циљ.
Овакав приступ настави у коме проблеме генеришу
сами ученици тежи да ангажује ученике у постављању и
решавању проблема. Као резултат, ученици треба да развију
своју репрезентациону и стратегијску флуентност. Генерисањем
многобројних решења датог проблема ученици развијају и
креативну флексибилност. Сложени, неструктуирани проблеми,
али и неки много једноставнији могу ученицима дати прилику
за употребу различитих метода за решавање. Ученици
индивидуално или у групама решавају проблем. Након тога,
презентују се и дискутују алтернативни приступи решавању
проблема. Ово омогућава ученицима да упознају друге методе
долажења до решења и самим тим да повећају своју
флексибилност у приласку проблему.
Још један приступ настави који подстиче развој
флексибилности развили су Браун и Вотерс (Brown&Waters,
1983)101 под именом „What-if-not?“ („Шта-ако-није?“). Ова
метода се састоји у томе да ученици генеришу нове проблеме на
100
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основу претходно решених, варирајући услове или циљеве
оригиналног проблема.
Многа од претходно поменутих искустава у
постављању и решавању проблема могу се користити и да код
ученика развијемо разумевање важности и способност стварања
оригиналних решења, метода решавања, или проблема. Нпр. код
„What-if-not?” наставе, можемо охрабривати ученике да
варирајући услове и циљеве неког познатог створе проблем
различит од било ког до тада генерисаног.
Према Едварду А. Силверу102 креативност треба
схватити не као нешто својствено само изузетним појединцима,
већ као оријентацију или тенденцију према математичкој
активности чији се развој може подстаћи у широј школској
популацији.
Упркос свему овом, наставници сматрају да је наставу
путем постављања и решавања проблема тешко применити у
учионици. Отежавајућа околност је и чињеница да је материјал
намењен оваквој врсти наставе малобројан у односу на
материјал који подржава процедурални и механички приступ
школској математици. Још један проблем са којим се срећемо у
нашим основним школама је и то да већина наставника и
учитеља сматра да постоји само један тачан одговор у
математици и само један „прави“ начин да се неки математички
проблем реши. Добар наставник је онај који зна да постоји
велики број могућности да се приступи решавању неког
проблема. Став наставника у великој мери утиче на развијање
креативности ученика у настави математике. Наставник мора да
прихвати, призна, учеников прилаз проблему без обзира што се
тај прилаз разликује од других, уобичајених. Ученицима увек
треба омогућавати, када нам то наставни садржаји дозвољавају,
да сами изводе правила, алгоритме, формулишу нове проблеме.
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Creativity and Giftedness in Mathematics Teaching
Abstract: As intellectual field, mathematics is positioned at the top of
hierarchical field list regarding the presence of creativity in both its activities and its
results. Nevertheless, as a school subject, mathematics is still very little connected
with creativity. What is mathematical creativity anyway? Are all mathematically
gifted children creative in the same time? What is the importance of mathematical
creativity and how to develop it in mathematics teaching? These are some of the
questions to be answered in the paper.
Key words: mathematical creativity; mathematical giftedness, creativity
development; mathematics teaching.
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КРЕАТИВНОСТЬ И ОДАРЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Математика находится в той интеллектуальной сфере, которая
расположена на самом верху иерархической шкалы творчества. Креативность одна из главных составляющих математической мысли и ее результатов. Тем не
менее, математика в качестве школьного предмета практически не связана с
понятием «творчество». В работе автор делает попытку ответить на следующие
вопросы: Что такое математическое творчество? Все ли ученики с
математическими способностями одновременно обладают и способностью к
математическому творчеству? Каково значение математического творчества?
Можно ли развивать математическое творчество на уроках математики в школе?
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CREATIVITATEA ŞI SUPRADOTAREA ÎN STUDIEREA MATEMATICII
Rezumat: Matematica se găseşte la un nivel foarte ridicat când este vorba
despre posibilitatea prezenţei creativităţii în activitate şi în rezultate. Totuşi, ca
materie şcolară, matematica este încă departe de a fi creativă. Ce reprezintă
creativitatea în matematică? Sunt toţi elevi creativi în acelaşi timp şi supradotaţi? Care
este importanţa matematicii şi a creativităţii în cadrul ei, reprezintă doar câteva dintre
întrebările la care încercăm să dăm răspunsul în lucrarea de faţă.
Cuvintele cheie – creativitatea în matematică, supradotarea în matematică,
dezvoltarea creativităţii, studierea matematicii.

Mr Aleksandra Mihajlovic
Faculté de pedagogie
Jagodina
CREATIVITE ET DON DANS L´ENSEIGNEMENT
DES MATHEMATIQUES
Résumé: Les maths comme domaine intellectuel se trouvent au somme de
la hierarchie de la liste du domaine quand il s´agit de la présence de la créativité dans
ses activités au dans ses résultats. Cependant, comme matière scolaire les maths sont
très peu liées avec la créativité Qu´est-ce que c´est la créativité mathématique. Est-ce
que tous les élèves doués pour les maths sont en même temps créateurs? Quelle est
l´importance de la créativitémathématique et comment la devélopper dans
l´enseingnement des maths? Ce sont certaines questions auquelles nous allons essayer
de répondre dans ce travail.
Mots-clefs: créativité mathématique, don mathématique, devéloppement
de la créativité, enseignement des maths.
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GRAMATICA LIMBII ROMÂNE ÎNTRE CUVÂNT ŞI ENUNŢ
Noua ediţie a Gramaticii Limbii Române (2005),
structurată pe două volume, primul intitulat Cuvântul, iar cel de-al
doilea Enunţul subliniază o diferenţă fundamentală în abordarea
gramaticii din perspectiva limbii literare actuale.
Dintre toate compartimentele limbii, vocabularul este cel
mai supus schimbărilor, ca urmare a dezvoltării, nu în ultimul rând, a
ştiinţei, a culturii şi a tehnicii. Chiar dacă vocabularul este supus
unor neîntrerupte primeniri nu trebuie să înţelegem că structura
gramaticală a unei limbi reprezintă un compartiment imuabil,
deoarece şi aici se produc modificări, invederând astfel, o dinamică a
structurii sintactice. Aşa se explică necesitatea evidentă de a se
elabora, sub cupola Academiei Române, o nouă ediţie a Gramaticii
Limbii Române (2005) care urmează celor anterioare din anii 1963
şi 1966.
Apariţia noii ediţii a Gramaticii Limbii Române este
motivată chiar prin restructurarea conceptului de gramatică care, în
conformitate cu orientările lingvistice mondiale, exclud capitolele de
fonetică, fonologie, lexicologie, limitând gramatica la morfologie şi
sintaxă.
Spre deosebire de studiile de gramatică de până în prezent,
noua ediţie a Gramatii Academiei are drept unitate de bază a
morfologiei Cuvântul (în structură mono şi plurimorfematică), iar în
sintaxă Enunţul, desigur, cu ocurenţa unui indice predicativ.
Cele două volume ale Gramaticii…, introduc distincţii care
conduc la modificări în stabilirea claselor şi în distribuirea unităţilor
pe clase, dar introduce şi o nouă terminologie. Translaţia de la o
ediţie la alta a Gramaticii Limbii Române este motivată şi prin
tendinţa de unificare şi simplificare a terminologiei lingvistice, în
conformitate cu noile realităţi lingvistice. Terminologia lingvistică
devine mai accesibilă, înlăturând astfel echivocul în interpretare.
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Fără a fi înlăturaţi în totalitate termenii tradiţionali, cei noi
sunt impuşi de orientările moderne în actul cercetării lingvistice şi cu
explicaţiile de rigoare.
După cum se precizează chiar în prefaţa tratatului, termenii
sunt utilizaţi cu accepţii diferite în funcţie de percepţiile autorilor
materialului lingvistic, dar păstrându-se o unitate în diversitate.
Relaţia dintre compartimentele limbii este evidenţiată prin
descrierea fenomenului lingvistic al Cuvântului, în variatele forme
în care acesta este implicat în discurs atât sub aspect formal,
combinatoriu şi semantic, cât şi din punctul de vedere al enunţului,
ca unitate de bază a comunicării.
Noul mod de abordare faţă de ediţiile precedente presupune
realizarea unor delimitări necesare. Astfel sunt recunoscute clase
substantivizate, adjectivizate, fenomenele conversiunii şi ale
transferului, iar în cadrul claselor lexico-gramaticale, sunt
evidenţiate trăsăturile comune, reliefându-se particularităţile
flexionare, combinatorii şi de integrare sintactică a cuvântului.
Un merit al noii ediţii este că demersul analizei gramaticale
are în atenţie toate compartimentele limbii, în procesul de validare a
valenţelor gramaticale. Astfel, conversiunea este evidenţiată ca
mijloc de îmbogăţire lexicală şi gramaticală, iar omonimia este sursă
a valenţelor gramaticale şi lexicale.
Printr-o astfel de abordare se evidenţiază caracterul dinamic
şi de structură al limbii române actuale.
Trecerea a peste patruzeci şi doi de ani de la apariţia ediţiei
anterioare face din Gramaticii Limbii Române actuale o necesitate
care s-a lăsat aşteptată, poate, prea mult timp.
Noua ediţie a Gramaticii… evitat posibila capcană de a
adopta norme aparţinând unei modernităţi excesive, preferând
modelele formalizate ale gramaticilor teoretice din ultimii ani. Fără
îndoială, o astfel de soluţie ar fi corespuns unui număr relativ mic de
vorbitori şi aceste norme nu corespund obiectivelor unei gramatici
academice.
Gramatica Limbii Române (2005) a optat pentru o soluţie
intermediară, valorificând prudent achiziţiile teoretice ale ultimilor
decenii, şi preluând aspecte teoretice şi metodologice devenite,
pentru o bună parte dintre vorbitori, norme comune ale teoriei
gramaticale moderne. Concepţia noii lucrări şi terminologia acesteia
aparţin contemporaneităţii, fiind în concordanţă cu gramaticile
europene actuale.
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Gramatica Limbii Române (ediţia 2005) propune
perspective diversificate de cercetare: din punct de vedere structural,
funcţional – sintactic, funcţional – discursiv şi a unor orinetări
diverse, unele de tip integrator, morfosintactic, sintactico - semantic,
sintactico – pragmatic, toate acestea menite să aprofundeze
înţelegerea complexă a domeniului în discuţie, precum şi a relaţiilor
lui cu celelalte compartimente.
Receptarea noii Gramatici… este benefică ,deopotrivă,
pentru specialişti şi pentru neiniţiaţi. Astfel se elimină ruptura dintre
cercetarea lingvistică academică şi gramatica de tip şcolar, dar ea
rămâne, în esenţă, o gramatica de tip academic, reflectând pe de o
parte, stadiul de evoluţie al limbii române literare actuale iar, pe de
alta, cerinţele teoretice şi metodologice ale timpului prezent.
Gramatica Limbii Române (ediţia 2005) poate fi adaptată
unor necesităţi strict didactice, cu condiţia de a propune o sinteză şi
exemplificări în conformitate cu misiunea şi obiectivele impuse de
predarea limbii române în gimnaziu şi liceu.
Noua ediţie propune în raport cu ediţia anterioară, o
distribuire a domeniului de cercetare pe două mari componente:
cuvântul şi enunţul. Cuvântul este urmărit din mai multe
perspectiveastfel că procesul de formare a cuvintelor este analizat
din punct de vedere semantic şi sintactic. Ansamblul sintactic este
urmărit şi el sub diverse aspecte : ca structură pe grupuri sintactice,
ca funcţii sintactice, ca funcţionare discursivă.
La nivelul clasificării cuvintelor se face distincţia între
clasele lexico–gramaticale şi cele semantico–funcţionale. Sub aspect
gramatical, cele mai multe dintre unităţile lexicale cuprinse în
această clasă se comportă ca unităţi omonime care se subordonează
diferitelor clase lexico – gramaticale (trei – adjectiv, trei – numeral,
trei – substantiv).
Noua ediţie a Gramaticii…întăreşte categoria morfologică
a substantivului acordându-i peste o sută de pagini, invederând
tendinţa evidentă de substantivizare a tuturor părţilor de vorbire în
limba română actuală. Astfel se propune o clasificare ce are în
atenţie:
Substantive abstracte: care denumesc entităţi neperceptibile
senzorial şi care nu poate fi asociat referenţial cu un obiect material:
Exemple: bunătate, frumuseţe, calm, atenţie, posesie, prietenie,
plecare, mers, navigaţie, politică, lingvistică, adevăr, dreptate etc.
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Substantive masive: cuprind substantive care denumesc
materia propriu-zisă, care sunt înregistrate în gramatica tradiţională
ca substantive ”nume de materie” şi cele care indică obiecte discrete:
Exemple: apă, vin, câlţi, icre, tăiţei, ulei, ciorbă, săpun, alamă, fier,
piper, unt, brânză, fasole, mazăre, etc.
Substantive colective: sunt substantivele care pot cumula
sau diviza unităţi componenete ale ansamblurilor:
Exemple: cavalerie, infanterie, artilerie, regiment, batalion, pădure,
popor, familie, buchet, flotă, juriu, cvartet, clasă, grup, bănet, stivă,
clan, dinastie, juriu, ligă, trib, etc.
Substantive verbale şi adjectivale: substantivele verbale se
referă la stări, acţiuni sau activităţi, iar cele adjectivale la însuşiri:
Exemple: plecare, mers, blocadă, navigaţie, balans, pândă, comă,
conflict, criză, transfuzie, consulting, replay, antipoluare, corupţie,
microimprimare, apariţie, ceartă, voioşie, , dezgust, înot, aerisiri,
periaje, plecări, anemii, crize, etc.
Substantivele la care există ezitare în ce priveşte
apartenenţa la genul feminin sau neutru, respectiv masculin sau
neutru(cu implicaţii asupra formei lor de plural) se află în una din
următoarele situaţii:
•
cuvinte de genuri diferite (dintre care unele
învechite, regionale sau populare) sunt specializate pentru
sensuri sau domenii diferite: !al (literă) s.m./s.n., a2 (sunet) s.
m.; basc2/bască1 „beretă”, !basc3 „adaos la bluză sau jachetă”,
bască2 „albie, lâna tunsă de pe o oaie, bluză, vestă”, bască3
„limbă”; !colind1 „colindat”, colind2/colindă „cântec”;
zăloagă „semn de carte, capitol”, !zălog1 „arbust”, !zălog2
„garanţie”;
•
ambele sunt admise ca variante literare libere:
basc2bască1 (beretă), colind2/colindă (cântec);
•
norma actuală a optat pentru un singur gen, şi
anume !astru masculin,!cleşte masculin (cu pl. cleşti),
!foarfecă feminin;
Conform tendinţei de specializare,la unii termeni, a
masculinului pentru limbajul tehnic, norma actuală admite şi genul
masculin (şi deci pluralul în -i) la substantive ca ! element1 (de
calorifer) s. m., pl. elemenţi, faţă de !element 2 „fenomen,
componentă” s. n., pl. elemente; !robinet s. n./s. m., pl. Robinet /
robineţi; virus1 „program de calculator” s.m., pl. viruşi,virus2
„agentpatogen”s.n.,pl-virusuri
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Verbul este o clasă lexico – gramaticală deosebindu-se în
raport cu alte părţi de vorbire, prin mai multe trăsături. Morfologic,
prezintă o flexiune numită conjugare. Sintactico – semantic, verbul
este nucleul care asigură structurarea propoziţiei şi coeziunea
componentelor Subiect – Verb – Complement.
Din punct de vedere semantic, verbul, exprimă acţiuni,
evenimente şi stări fixate temporal şi înfăţişate aspectual, iar, dintre
părţile de vorbire, este clasa purtătoare, în cel mai înalt grad, a
predicaţiei. Sub aspect sintactic şi semantico–sintactic, verbul, în
calitate de centru al grupului verbal, îşi atrage, în funcţie de
trăsăturile lui semantico – sintactice inerente, reprezentanţi prin
nominale şi echivalentele lor sintactice.
Adjectivul reprezintă clasa cuvintelor flexibile subordonate
substantivului, acordându-se cu acesta şi limitându-i extensiunea prin
atribuirea unei informaţii specifice.
Dependenţa sintactică faţă de substantiv se produce direct,
în cadrul grupului nominal (băiat frumos) sau prin intermediul unui
verb, în cadrul grupului verbal (elevii sunt/devin inteligenţi), şi se
manifestă prin repetarea informaţiei gramaticale asociate
substantivului.
Numeralul subordonează unităţi lingvistice cu statut şi
comportament gramatical diferit, reunite în această clasă morfologică
prin apartenenţă la zona semantică a – cantităţii - şi a - numărului.
În consecinţă, dacă elementele de morfologie fac obiectul
primului volum, în schimb elementele de sintaxă interesează, în
moduri diferite, ambele volume : în primul volum, posibilităţi
combinatorii ale cuvântului, iar în al doilea, ca trăsături ale
ansamblului sintactic.
La nivelul clasificării de ansamblu a cuvintelor se
diferenţiază clasele lexico – gramaticale şi cele semantico –
funcţionale. Clasele lexico – gramaticale sunt caracterizate prin
particularităţi gramaticale comune: substantiv, verb, adjectiv. În
cazul claselor semantico – funcţionale particularităţile sunt
nerelevante: numeralul subordonează unităţi lingvistice cu statut şi
comportament gramatical diferit, reunite
într-o clasă morfologică prin apartenenţa la zona semantică a
cantităţii şi a numărului.
Aspectul asociativ – combinatoriu nu este eludat de noua
ediţie în discuţie, fiind considerat esenţial în realizarea structurilor
enunţiative. La nivelul gramaticii cuvântului, acest aspect se
manifestă sub forma disponibilităţilor combinatorii ale unităţilor
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lexicale, cărora Gramatica Limbii Române (ediţia 2005) le atribuie o
atenţie deosebită în caracterizarea, clasificarea şi descrierea
cuvintelor.
Disponibilităţile combinatorii se caracterizează prin puterea
definitorie pe care o au asupra flexiunii, devenind un domeniu
central al descrierilor în plan morfologic. Cuvintele sunt, astfel,
grupate în clase lexico – gramaticale (părţi de vorbire) cărora i se
asociază, flexiunea. Tot în cadrul disponibilităţilor combinatorii
comune se subordonează aceleiaşi clase, cuvinte diferite din punct de
vedere flexionar.
Structurile sintactice privesc organizarea grupurilor
sintactice, fiind impuse şi diferenţiate potrivit calităţii morfologice a
centrului. Fiecare clasă lexico – gramaticală producătoare de grupuri
sintactice are capacităţile ei de guvernare şi, implicit, de organizare a
grupului.
Gramatica Limbii Române actuale, introduce perspectiva
structurală (descrierea pe grupuri sintactice), urmărind structura
grupurilor prototipice : Grup Verbal, Grup Nominal, Grup
Adjectival, Grup Prepoziţional, Grup Interjecţional, dar şi a
reorganizărilor de grupuri, cu abordări teoretice pertinente şi cu
exemplificări edificatoare. Secţiune intitulată – funcţii sintactice –
cea mai apropiată de tradiţia noastră gramaticală, este supusă şi ea
schimbărilor, astfel abordărilor teoretice inedite li se adaugă
exemplificări prin analogii necesare şi edificatoare.
Gramatica Limbii Române (ediţia 2005), propune o nouă
terminologie lingvistică faţă de gramatica anterioară, terminologie
care se referă la o reorganizare a grupurilor sintactice, a
complementului şi a predicatului. Astfel apare distincţia: predicat
semantic; predicat sintactic; predicat enunţiativ.
Ceea ce caracterizează limba în multiplele ei ipostaze – de
liant social, de mijloc de cunoaştere şi reprezentare a individualităţii
– este capacitatea ei de a face posibilă transmiterea de informaţie.
Comunicarea, funcţie fundamentală a limbii, se întemeiază pe
utilizarea semnelor lingvistice, care asigură corelarea unor entităţi
fonice, cu o informaţie multiplă şi diversă. Această informaţie poate
fi îmbogăţită şi diversificată prin asocierea semnelor; caracterul
creativ al limbii întemeindu-se pe capacitatea ei de a produce o
cantitate (teoretic) infinită de semne – diferind ca extindere şi
complexitate, dar şi sub aspectul stabilităţii.
Comunicarea lingvistică – în componenta sa constructivă –
reprezintă un proces care se bazează pe existenţa unui fond comun şi
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relativ stabil de unităţi lingvistice apte de a fi incluse, în virtutea
unor reguli, de asemenea comune şi relativ stabile, în componenţa
unor semne lingvistice superioare ca întindere şi complexitate,
marcate însă prin specificitate şi efemeritate, trăsături variind între
stereotip/comun şi (strict) specific/particular, între repetabil/durabil
şi efemer/ strict circumstanţial şi personal. Simplificând la extrem
faptele, gradul diferit în care se manifestă, aceste caracteristici pot fi
ilustrate prin „semne (complexe)” ca: Bună ziua, Azi este foarte frig.
şi Eu nu strivesc corola de lumini a lumii sau crase banalităţi
metafizice, de pildă.
Cel de al doilea component al procesului comunicaţional –
receptare/ decriptarea – presupune (re)cunoaşterea structurii
„semnului extins” şi a unităţilor lingvistice componente.
Finalitatea unei descrieri gramaticale a limbii o reprezintă
tocmai explicarea semnelor extinse, punerea în evidenţă a
„regulilor”care fac posibilă constituirea lor, prin asamblarea
semnelor „stabile”, dar şi revelarea particularităţilor acestora din
urmă din perspectiva capacităţii lor de combinare în vederea
construirii unor semne extinse, a modului specific în care, prin
organizarea lor particulară, contribuie la satisfacerea necesităţii
(sociale şi individuale) de transmitere a unor informaţii, a căror
noutate şi relevanţă variază, fiind condiţionată de circumstanţele
concrete ale comunicării.
Transferul de informaţie, propriu procesului de comunicare
prin limbă, se realizează prin mijloace lingvistice (dar şi
extralingvistice, precum gestul, mimica etc.) multiple şi diverse, care
pot fi (şi au fost) înregistrate şi descrise din perspective diferite,
presupunând (şi impunând) conceptualizări mai mult sau mai puţin
divergente, mai mult sau mai puţin adecvate în raport cu obiectul.
Orice regândire (onestă) a fenomenului lingvistic tinde către o mai
profundă şi mai corectă înţelegere a acestuia. În cele mai multe
cazuri, schimbarea sau îmbogăţirea perspectivei teoretice este
profitabilă în plan ştiinţific, adâncind cunoaşterea şi înţelegerea
fenomenului, fapt ce poate fi urmărit de-a lungul evoluţiei sinuoase a
lingvisticii şi, în general, a gramaticii.
Orice descriere gramaticală presupune stabilirea unui cadru
în alcătuirea căruia o componentă importantă o reprezintă unităţile
cu ajutorul cărora se organizează expunerea.
Pentru o descriere gramaticală realizată din perspectiva
funcţionalităţii comunicative a limbii, unităţile lingvistice care se
impun aproape de la sine sunt: cuvintele – semne lingvistice stabile,
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care constituie elementul constructiv (materialul, mijloacele) – punct
de plecare al procesului comunicativ, şi enunţul – produs final al
activităţii verbale, formă de bază a comunicării umane.
Ca manifestări ale limbii, cele două entităţi lingvistice
aparţin domeniului semiotic, satisfacând condiţia de semn lingvistic.
Unităţi biplane, asociind o unitate sau o secvenţă sonoră
(reprezentată în scris prin semne grafice/litere) cu o semnificaţie,
cuvântul şi enunţul se deosebesc de alte unităţi ale limbii,
funcţionând într-un singur plan, cum sunt sunetul sau fonemul, silaba
sau trăsăturile distinctive – fonice sau semantice. Diferă de alte
entităţi lingvistice din categoria semnelor (de morfeme, de exemplu)
printr-un anumit grad de independenţă informaţională: în ambele
cazuri, elementul sonor (secvenţa fonică care le reprezintă) este
totdeauna asociat (într-o limbă dată) cu un concept, o informaţie
(comp. Floare, hai, of, plouă etc. şi mas-, umbl-, sau –ă, -e etc),
particularitate care le conferă un anumit grad de autonomie, constând
în capacitatea de a transmite, în condiţii determinate, un mesaj, de a
constitui o comunicare.
Fiecare dintre ele poate fi reprezentată prin unităţi
analizabile sau neanalizabile în condiţiile conservării calităţii
semnificative. Cuvântul permite, în general, segmentarea în unităţi
morfematice care, asociază o componentă fonică şi o semnificaţie.
Enunţul este alcătuit, de regulă, printr-o asociere de cuvinte
(reprezentând părţi de vorbire).
Ceea ce le deosebeşte este diferenţa de stabilitate a
asocierii. Cuvântul (analizabil) este o asociaţie de unităţi
morfematice beneficiind de un grad superior de stabilitate,
determinată de compatibilitatea limitat selectivă a unităţilor
alcătuitoare şi de coordonarea strict reglementată a succesiunii lor în
organizarea unui anumit cuvânt. Organizarea enunţului – mai puţin
previzibilă – este determinată circumstanţial, componentele ei fiind
selectate şi organizate în funcţie de „faptul”, „evenimentul” care
reprezintă mesajul comunicării. Numărul, organizarea şi ordonarea
elementelor alcătuitoare diferă foarte mult de la un enunţ la altul,
acelaşi mesaj poate fi asociat cu enunţuri echivalente, dar profund
deosebite ca dimensiuni şi organizare.
În ambele cazuri, asocierea unităţilor presupune o structură
specifică (care reprezintă domeniul propriu al cercetării gramaticale),
dar şi o organizare a semnificaţiei, în care o pondere importantă
revine compunerii sensurilor unităţilor asociate; semnificaţia
cuvântului se compune din fascicule de trăsături semantice asociate
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morfemului/morfemelor component(e), sensul enunţului înglobează
o informaţie complexă la alcătuirea căreia participă semnificaţiile
semnelor componente, dar şi cele derivate specific în funcţie de
încadrarea lor în enunţ.
Constituite, de regulă, ca unităţi lingvistice susceptibile de
segmentare, atât cuvântul cât şi enunţul pot fi reprezentate însă şi
prin unităţi lingvistice neanalizabile la nivelul comunicării: cuvântul
nu permite totdeauna segmentarea în unităţi semnificative mai mici;
în acest caz, cuvântul coincide cu morfemul (cf. cum, când, cine,
aşa, trei, vai), iar enunţul poate fi realizat printr-un singur cuvânt
(Stai!, Stop!, Linişte.).
Relaţiile dintre cele trei tipuri de unităţi semnificative nu
sunt fixe şi rigide: o structură lingvistică compatibilă cu statutul de
enunţ poate glisa către cuvânt (comp. Se poartă cum se cade în
asemenea împrejurări, şi Ce om cumsecade!), iar cuvântul spre
unităţile cu statut morfematic (auxiliarele, articolul). Transferul
realizându-se ca proces de durată, este firesc ca orice nivel sincronic
al unei limbi date să includă numeroase situaţii în care delimitarea
dintre cuvânt şi enunţ, mai frecvent fragment din enunţ (grup de
cuvinte), să fie stânjenită de comportamentul ezitant al unora dintre
unităţile lingvistice în uz, implicate într-un proces (în desfăşurare) de
modificare a statutului (în sistem) prin înlocuirea, treptată, a unor
particularităţi gramaticale şi lexicale. Coexistenţa în uzul limbii, la
un moment dat, a unor situaţii de acest fel reprezintă una dintre
manifestările dinamicii sistemului lingvistic şi una dintre formele
evoluţiei istorice a limbii.
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Romanian Grammar, between Word and Utterance
Abstract
The new edition of Romanian Grammar(2005),published under the aegis of the
Romanian Academy,in 2 volumes,is built around 2 basic entities:the Word and the
Utterance.,revealing contemporary trends in linguistic research in Europe. It puts forth
more diverse research perspectives: structural,functional-syntactic,functionaldiscoursive,as well as integrated,morpho-syntactic,syntactic-semantic,syntacticpragmatic orientations.It,also,can be adapted to strictly teaching purposes.The Noun is
granted a considerable section,due to the present tendency to substantivize all parts of
speech..The 2 entities,Word and Utterance,are shown to belong to the semiotic
domain,as linguistic signs,and their positioning in the focus of this study displays a
modern,yet moderate,approach.
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ГРАМАТИКА РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА ИЗМЕЂУ
РЕЧИ И ИСКАЗА
Ново, двотомно, издање Граматике румунског језика
(2005), прво под називом Реч, а друго Исказ, истиче основну
разлику у приступу граматици из перспективе савременог
књижевног језика.
Од свих језичких одељака, речник је најподложнији
променама, као последица развоја науке, културе и технике.
Мада је речник подређен непрекидним побољшањима, не
треба да схватимо да граматичка структура једног језика
представља један непроменљиви одељак, јер се и ту производе
промене, потврђујући на тај начин, динамику синтактичке
структуре. Тако се објашњава евидентна неопходност израде,
под куполом Румунске Академије, новог издања Граматике
румунског језика (2005) које следи после претходних издања
из 1963. и 1966.
Објављивање новог издања Граматике румунског
језика мотивисано је управо реорганизацијом граматичког
концепта који у сагласности са светским лингвистичким
оријентацијама,
искључује
фонетска,
фонолошка
и
лексиколошка поглавља, лимитирајући граматику на
морфологију и синтаксу.
За разлику од досадашњих изучавања граматике, ново
издање Граматике... има као основну морфолошку јединицу
Реч (у мономорфематској и плуриморфематској структури), а
у синтакси Исказ.
Граматика румунског језика (2005), уводи разлике
које воде до промена у одређивању категорија и у
дистрибуцији јединица по категоријама, али уводи и једну
нову терминологију. Прелаз од једног до другог издања
Граматике румунског језика мотивисан је намером
поједностављења лингвистичке терминологије у сагласности
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са новим лингвистичким односима. Лингвистичка теорија
постаје приступачнија, одстрањујући, тако, нејасноће у
интерпретацији.
Нови лингвистички термини су наметнути савременим
оријентацијама у акту лингвистичког истраживања и са
прецизним објашњењима, али без одстрањивања свих
традиционалних термина.
Као што се прецизира у уводном делу, термини су
употребљени са различитим значењима у зависности од тога
како су аутори перципирали лингвистички материјал, држећи
се, ипак, јединства различитости.
Однос између језичких одељака истиче се описивањем
лингвистичког феномена речи, у различитим формама њеног
имплицирања
у
говор
колико
под
формалним,
комбинаторичким и семантичким аспектом, толико и под
аспектом исказа, као основне јединице комуникације.
Нови начин приступа у односу на претходна издања
претпоставља утврђивање појединих неопходних ограничења.
На тај начин се препознају именичке и придевске категорије,
феномени конверзије и трансфера, а у оквиру лексичкограматичких категорија, истакнуте су заједничке особине,
наглашавајући
се
карактеристике
променљивости,
комбиновања и синтактичког интегрисања речи.
Једна од заслуга новог издања јесте да поступак
граматичке анализе узима у обзир све одељке језика, у
процесу вредновања граматичких валенција. На тај начин,
конверзија постаје средство лексичког и граматичког
обогаћивања, а хомонимија извор граматичких и лексичких
валенција.
Путем једног таквог приступа истиче се динамични и
структурни карактер савременог румунског језика. Период од
скоро пола века од објављивања претходног издања, чини да
савремена Граматика румунског језика постане очекивана
нужност, можда, предуго чекана.
Ново издање Граматике... избегло је могућу замку у
смислу усвајања норми које припадају једној савременој
ексцесивности,
преферирајући
формализоване
моделе
теоретских граматика из последњих година. Без двоумљења,
једно такво решење одговарало би једном релативно малом
броју говорника и ове норме не одговарају циљевима
академске граматике.
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Граматика румунског језика (2005) определила се за
једно посредно решење,
опрезно вреднујући теоретска
разматрања последњих деценија и преузимајући створене
теоретске и методолошке аспекте, за добар део говорника,
заједничке норме савремене граматичке теорије. Концепција
нове
граматике
и
њена
терминологија
припадају
савремености, јер су у сагласности са савременим европским
граматикама.
Граматика румунског језика (2005) предлаже
разноврсне перспективе истраживања из угла структуре,
синтактичке функционалности, функционалности говора и
појединих различитих оријентација, поједине интегративног,
морфосинтактичког, синтактичко-семантичког, синтактичкопрагматичког
карактера,
намењене
продубљивању
комплексног схватања домена о коме се говори, као и његових
односа са другим одељцима.
Усвајање нове Граматике... је подједнако корисно, за
специјалисте и оне неупућене. На тај начин се елиминише
прекид између академског лингвистичког истраживања и
граматике школског типа, али она остаје, у суштини,
граматика академског типа, одсликавајући с једне стране,
степен развоја савременог румунског књижевног језика а, с
друге стране, теоретске и методолошке захтеве садашњег
времена.
Граматика румунског језика (2005) се може
прилагодити појединим стриктно дидактичким потребама, под
условом да предложи синтезу и егземплификације у
сагласности са наметнутом мисијом и циљевима учења
румунског језика у школама.
За разлику од претходног издања, ново издање
предлаже дистрибуцију домена истраживања на две велике
компоненте: реч и реченицу. Реч је сагледавана из више
перспектива тако да је процес стварања речи анализиран са
семантичког и синтактичког гледишта. Синтактичка целина је,
такође, праћена под различитим аспектима: као структура по
синтактичким групама, као синтактичке функције, као
функционисање говора.
На нивоу класификације речи прави се разлика између
лексичко-граматичких и оних семантичко-функционалних
категорија.
Под граматичким аспектом, подразумевамо да
највећи број лексичких јединица обухваћених у овој
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категорији има својство хомонимских јединица које се
подређују различитим лексичко-граматичким категоријама
(три – придев; три – број; три – именица).
Ново издање Граматике... утврђује морфолошку
категорију именице додајући јој преко сто страница,
потврђујући очигледну тежњу супстантивизације свих делова
говора у савременом румунском језику. На тај начин,
предлаже се класификација која има у виду:
Апстрактне именице: које означавају чулно
неперцептивне ентитете и које не могу бити референцијално
асоциране са једним материјалним предметом:
Примери: доброта, лепота, присебност, пажња,
поседовање,
другарство,
истина,
правда,
политика,
лингвистика, ход, кретање, пловидба итд.
Масивне именице: обухватају именице које
означавају једноставну материју, које су регистроване у
традиционалној граматици као именице „назив материје“ и
оне које указују на дискретне предмете:
Примери: вода, вино, кучине, икре, резанци, уље, чорба,
сапун, месинг, гвожђе, бибер, маслац, сир, пасуљ, грашак итд.
Колективне именице: јесу именице које могу
сједињавати или поделити саставне јединице целина:
Примери: коњица, пешадија, артиљерија, регимента,
батаљон, шума, народ, породица, букет, жири, квартет, класа,
група, гомила, клан, династија, лига, племе итд.
Глаголске или придевске именице: глаголске
именице се односе на стања, радње или активности, а
придевске на својства:
Примери: кретање, ход, блокада, пловидба, баланс,
заседа, кома, конфликт, криза, консалтинг, корупција,
микроштампање, појава, свађа, веселост, гађење, пливање,
проветравања, кретања, анемије, кризе, итд.
Именице код којих постоји колебљивост у погледу
припадности женском или средњем роду, односно мушком или
средњем роду (са импликацијама над њиховом формом у
множини) налазе се у једној од следећих ситуација: речи
различитих родова (од којих су неке архаичне, регионалне или
народне) специјализоване за различита значења или домене:!а1
(слово) именица мушког рода / именица средњег рода, а2
(глас) именица мушког рода;

389

Глагол је лексичко- граматичка категорија која се
разликује од других делова говора, путем више
карактеристика. Морфолошки, он представља једну глаголску
промену коју називамо конјугацијом. Са синтактичкосемантичког аспекта, глагол представља језгро које обезбеђује
структурисање реченице и кохезију следечих компоненти:
Именица – Глагол – Одредба.
Са семантичке тачке гледишта, глагол изражава
временски одређене и аспектно представљене радње, догађаје
и стања, а, од делова говора, представља водећу категорију, са
највишим степеном предикативности.
Под
синтактичким
и
семантичко-синтактичким
аспектом, глагол у својству средишњег места вербалне
групације, привлачи, у зависности од његових заједничких
семантичко-синтактичких
карактеристика,
представнике
путем номинала и њихових синтактичких еквивалената.
Придев представља категорију променљивих речи
подређених именици, слажући се са њом и ограничавајући јој
проширење приписивањем једне специфичне информације.
Синтактичка зависност у односу на именицу производи
се директно, у оквиру номиналне групе (леп дечак) или
посредством једног глагола, у оквиру вербалне групе (ученици
су/постају интелигентни), и испољава се кроз понављање
граматичке информације, придружене именици.
Број подређује лингвистичке јединице са различитим
граматичким статусом и понашањем, сједињене у овој
морфолошкој категорији припадањем семантичкој зони –
квантитета и броја.
Следствено томе, ако су морфолошки елементи предмет
бављења у првој књизи, синтактичким елементима се баве, на
различите начине, обе књиге: у првој књизи, комбинаторним
могућностима речи, а у другој, карактеристикама синтактичке
целине.
На нивоу целокупне класификације речи разликују се
лексичко-граматичке и семантичко-функционалне категорије.
Лексичко-граматичке категорије су приказане посредством
заједничких граматичких карактеристика: именице, глагола,
придева. У случају семантичко-функционалних категорија
карактеристике су нерелевантне: број подређује лингвистичке
јединице са различитим граматичким статусом и понашањем,
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сједињене у једну морфолошку категорију припадањем
семантичкој зони - квантитета и броја.
Разматрање асоцијативно-комбинаторичког аспекта
није избегнуто у новом издању граматике, јер је сматран
есенцијалним у остваривању реченичних структура.
На нивоу речи као граматичке јединице, овај аспект се
испољава под формом комбинаторичких могућности
лексичких јединица, којима Граматика румунског језика
(2005) придаје посебан значај при истицању, класификацији и
описивању речи.
Комбинаторичке могућности истичу се дефинитивном
моћи коју имају над променом и творбом речи, постајући
централно место описивања на морфолошком плану. Речи су,
на тај начин, груписане у лексичко-граматичке категорије
(делове говора) којима се придружују, промена и творба речи.
Синтактичке структуре зависе од уређења синтактичких
група, јер су наметнуте и диференциране адекватно
морфолошком квалитету центра. Свака лексичко-граматичка
категорија која је произвођач синтактичких група има своје
способности управљања и, имплицитно, уређења групе.
Граматика савременог румунског језика уводи нови
поглед на структуру (описивање по синтактичким групама),
следећи структуру прототипских група: глаголска, именска,
придевска, предлошка, али и реорганизације група, сталним
теоретским приступима и навођењем јасних примера. Одељак
насловљен – синтактичке функције – такође је подложен
променама, те се, на тај начин, новим теоретским приступима
додају егземплификације кроз неопходне и изграђујуће
аналогије.
Граматика румунског језика (2005), предлаже једну
нову лингвистичку терминологију у односу на претходну,
терминологију која се односи на реорганизацију синтактичких
категорија, тачније, одредбе и предиката. Тако, настаје
разлика: семантички предикат, синтактички предикат,
реченични предикат.
Оно што карактерише језик у његовим многобројним
ипостазама, као средства за комуникацију и повезивање људи,
јесте његова способност да омогући преношење информације.
Комуникација као, основна функција језика, заснива се на
употреби лингвистичких знакова, који омогућавају корелацију
појединих звучних ентитета, са разноврстним и различитим
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типовима информације. Информација може бити обогаћенија
и различитија придруживањем знакова. Креативни карактер
језика заснива се на његовој способности да произведе
бескрајну количину (теоретски) знакова – различитих по
комплексности, али и стабилности.
Лингвистичка комуникација представља један процес
који се заснива на постојању заједничког и релативно
стабилног фонда лингвистичких јединица, спремних да се
укључе у одлике појединих заједничких и релативно
стабилних правила у саставу комплексних лингвистичких
знакова, означених по посебности и пролазности, чије
карактеристике варирају између стереотипа/заједничког и
(стриктно)
специфичног/појединачног,
између
поновљеног/дуготрајног и ефемерног/стриктно одређеног и
личног. Екстремно упрошћавајући чињенице, различити
степен испољавања ових карактеристика може се илустровати
путем „(комплексних) знакова" као: Добар дан, Данас је веома
хладно итд.
Друга компонента комуникационог процеса –
пријем/дешифровање
информација
–
предпоставља
(пре)познавање структуре „проширеног знака“ и саставних
лингвистичких јединица.
Крајњост једног граматичког описивања језика
представља управо појашњење проширених знакова, односно,
евидентирање
„правила“
која
омогућавају
њихово
конституисање, кроз склапање „стабилних“ знакова, али и
откривање карактеристика истих из перспективе њихове
комбинаторичке способности у погледу конституисања
појединих проширених знакова, специфичног начина у којем,
путем њиховог појединачног уређења доприносе задовољењу
потреба (друштвених и личних) преноса појединих
информација, чија новост и релевантност варирају, условљене
конкретним информационим околностима.
Трансфер информације, својствен процесу језичке
комуникације, остварује се многоструким лингвистичким
средствима (али и екстралингвистичким, као што су гестови,
мимика итд.), која могу бити (и била су) забележена и описана
из различитих перспектива, претпостављајући (и наметајући)
више или мање дивергентне концептуализације, више или
мање адекватне у односу на предмет.
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Било које (пристојно) размишљање о лингвистичком
феномену тежи ка његовом дубљем и правилнијем схватању.
У највећем броју случајева, мењање или обогаћивање
теоретске перспективе постаје профитабилно на научном
плану, продубљујући познавање и схватање феномена,
чињеница која се може пратити током синусоидне еволуције
лингвистике и, уопште, граматике.
Било које граматичко описивање има у виду
одређивање једног оквира у чијем грађењу важну компоненту
представљају јединице помоћу којих се организује излагање.
За граматичко описивање остварено из перспективе
комуникативне функционалности језика, лингвистичке
јединице које се намећу саме по себи јесу: речи – стабилни
лингвистички знакови, који чине конструктивни елемент
(материјал, средства) – полазну тачку комуникативног
процеса, и реченица – крајњи производ вербалне активности
као основне форме човекове комуникације.
Ова два лингвистичка ентитета припадају домену
семиотике, задовољавајући услов лингвистичког знака.
Асоцирајући звучну јединицу или секвенцу, представљену
графички са једним значењем, реч и реченица се разликују од
других језичких јединица, функционишући на само једном
плану, као што су глас или фонем, слог или дистинктивна
обележја – фонска или семантичка. Разликују се од других
лингвистичких ентитета из категорије знакова (од морфема, на
пример) одређеним степеном информационе независности: у
оба случаја, звучни елемент (фонска секвенца која их
представља) је увек асоциран (у датом језику) са једним
концептом, информацијом, карактеристиком који им додељују
одређени степен аутономије.
Сваки од ентитета може бити представљен путем
анализирајућих или неанализирајућих јединица у условима
конзервирања значајног квалитета. Реч омогућава издвајање у
морфематске јединице које асоцирају једну фонску и
значењску компоненту. Исказ је, по правилу, састављен
асоцијацијом речи (које представљају делове говора).
Оно што их разликује јесте разлика у стабилности
асоцијације. Реч представља скуп морфематских јединица са
високим степеном стабилности, детерминисан ограничавајуће
лимитираном компатибилношћу саставних јединица и строго
уређеном
координацијом
њихове
сукцесивности
у
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организовању једне одређене речи. Организовање исказа је
детерминисано одредницом, a компоненте су селектиране и
организоване у зависности од „чињенице“ и „догађаја“ који
представљају поруку саме комуникације. Број, организација и
уређење саставних елемената веома се разликује од једног до
другог исказа јер иста порука може бити асоцирана са
еквивалентним исказима, али дубоко различитим по
димензијама и уређењу.
У оба случаја, сједињавање јединица претпоставља
једну специфичну структуру (која представља домен
граматичког истраживања), али и једну организацију значења
у којој велики значај припада изграђивању значења
сједињених јединица; значење речи се изграђује из делова
семантичких
карактеристика
придружених
морфему/
морфемама; смисао исказа укључује једну комплексну
информацију у чијем стварању учествују значења саставних
компоненти, али и она произашла у зависности од њиховог
увођења у исказ.
Реч и исказ, као лингвистичке јединице подложне
сегментацији,
могу
бити
представљене
и
путем
неанализирајућих лингвистичких јединица на нивоу
комуникације: реч не одобрава увек сегментацију у мање
значењске јединице; у овом случају, реч се подудара са
морфемом (како, кад, ко, тако, три), а исказ се може
реализовати путем само једне речи (Стани!, Стоп!, Мир!.).
Односи између ова три типа значењских јединица нису
фиксни и ригидни: једна лингвистичка јединица компатибилна
исказу може клизити према речи, а реч ка морфематским
јединицама (члану, помоћним глаголима...). Трансфер се
реализује као дуготрајан процес и природно је да сваки
синхронични ниво једног језика укључи бројне ситуације у
којима ограничење између речи и исказа, или фреквентније
одломак из исказа (група речи), буде ометано колебљивим
понашањем појединих лингвистичких јединица у употреби,
имплицираних у процес (у одвијању) модификовања самог
система, постепеним замењивањем граматичких и лексичких
карактеристика.
Коегзистирање сличних ситуација у језику представља
једно од испољавања динамике лингвистичког система и једну
од форми историјског развоја језика.
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COPIII SUPRADOTAŢI ŞI REGIMUL LOR DE VIAŢĂ
Copiii supradotaţi sunt minuni pe lângă care trecem în
fiecare zi, fără să ne oprim să-i vedem şi să-i mulţumim lui
Dumnezeu că există. Sunt retraşi şi timizi. Ei sunt învăţăcei, dar în
curând vor fi maeştri. Provoacă viitorul pebtru că trecutul şi
prezentul le au deja la degetul mic. Jocul lor este serios. Copilăria lor
are deja pletele cărunte. Din când în când le aduc aminte oamenilor
mari că ei există.
Aceste minuni, de cele mai multe ori au fost ignorate. În
România nu a existat multă vreme cineva să cerceteze inteligenţa
poporului acestuia. Aici există foarte puţini oameni care să ajute
copiii – genii. Nu se ştie câţi copii supradotaţi există cu adevărat.
La noi, un copil - geniu se poate rata, poate deveni muritor
de foame. Din când în când câte un copil – minune ajunge în diferite
colţuri ale lumii. Acolo, aceşti copii sunt lăudaţi, premiaţi, ridicaţi în
slăvi...
Petre Ţuţea spunea că Dumnezeu nu lucrează cu genii, ci cu
oameni, iar în cazul eforturilor ce urmează a fi făcute se porneşte de
la o anumită premisă: „ Se respectă natura divină a omului, şi nu cea
de consum. Omul creator, omul capabil să-şi dezvolte potenţialele
trebuie promovat”. Însă, fără o educaţie specială, cei supradotaţi nu
reuşesc să-şi dezvolte la maximum potenţialul. Sunt mai inteligenţi,
uneori, decât profesorii lor. Pentru a atinge performanţa au nevoie de
maeştri şi de o educaţie specială.
Ţările dezvoltate au create deja aceste condiţii. Acum, se
consideră, că a venit şi rândul nostru, în acest sens. Trebuie să
afirmăm cu un gust amar că peste 50.000 de tineri români sunt
plecaţi în străinătate. Reîntoarcerea lor e un mare semn de întrebare.
„Dacă s-au întors câteva sute, e mare miracol” – spune Florin
Colceag, directorul IRSCA Education.
În România, treptat, aceşti copii ajung să aibă probleme în a
se integra în mediul social. Sunt consideraţi tocilari sau ciudaţi, nu
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au cu cine să comunice, sunt foarte însinguraţi, tocmai pentru că
sunt prea deosebiţi. De aici, necesitatea creării de centre Gifted, în
care să intre aceşti copii.
Copiii supradotaţi vor putea aprofunda domeniile în care au
aptitudini după sistemul de învăţare „gifted education”, aplicat cu
succes în toate ţările dezvoltate. Acest sistem este complementar
învăţământului obişnuit şi constă în crearea unor clase speciale, pe
care elevii le vor frecventa în week – end. Scopul acestor cursuri este
absorţia copiilor „sclipitori” în sistemul românesc de învăţământ.
În prima etapă se impune întâlnirea a peste 300 profesori
care vor învăţa să lucreze cu elevii supradotaţi. Ei sunt creatori,
trăiesc materia, învaţă totul dintr-o dată, prin corelare.
Profesorul trebuie să le predea acestor copii în aşa fel încât
să-i inspire, exlica preşedintele IRSCA, Florin Colceag. El a adăugat
că scopul acestui program este acela de a dezvolta anumite aptitudini
ale copiilor şi a-i determina pe aceştia să nu plece din ţară.
Motivul pentru care atât de mulţi copii supradotaţi nu
reuşesc în viaţă este acela că ei nu sunt dezvoltaţi emoţional, rezultat
văzut în incapacitatea lor de a se adapta în societate şi de a deveni
adulţi fericiţi.
Pentru opusul acestei situaţii, ei trebuie să trăiască într-un
mediu în care există mai puţină presiune. Au nevoie de stimuli
multipli: artă, muzică, ceramică, jocuri, contactul cu ceilalţi copii,
lectura, dieta echilibrată, securitatea emoţională, portul, comunicarea
cu familia în alcătuirea unui regim special de viaţă.
Există planuri notabile pe care organizaţia IRSCA Gifted
Education vrea să le pună în aplicare: din toamnă, vor porni un
proiect – pilot cu două licee de artă, Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”
şi „Flavia Casali” din Bucureşti şi în acest program se vor distribui
profesori competenţi pentru copiii supradotaţi şi talentaţi care
optimizează procesul.
Legea nr. 7 din 2007, privind educaţia tinerilor supradotaţi
şi capabili de performanţe, lansează programul „Şcoala pe bune:
ieşirea din mediocritate”.
Asociaţia „Pro Ruralis” din Iaşi, prin preşedintele ei
executiv, reuşeşte în această tranziţie, an de an, cu eforturi lăudabile,
să şcolarizeze unii dintre cei mai inteligenţi copii defavorizaţi din
mediul rural, şi anume, acei copii care au QI peste 120. Rezultatele
la învăţătură ale micuţilor elevi sunt excelente.
Beneficiarii proiectului „Burse pentru elevii cu coeficient de
inteligenţă superior”, provenind din satele judeţului Iaşi, proiect în
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premieră în România, sunt, în primul rând, elevii săraci sponsoriţaţi.
Ei au fost salvaţi de la un trai necorespunzător (fără hrană suficientă,
cu condiţii minime de igienă). Copiii au acum un cămin cu o masă
bogată în calorii, pe perioada celor zece luni de şcoală; beneficiează
de control medical şi tratament – parţial gratuit.
Principalul obiectiv îl reprezintă obţinerea de burse pentru
elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenţă superior proveniţi
din familii defavorizate. De aici, derivă o serie de subobiective
obligatorii, cum ar fi:
- selectarea elevilor;
- desfăşurarea unui învăţământ de calitate (profesori de
elită, laboratoare şi cabinete moderne).
Elevii trebuie să se deprindă cu disciplina muncii, să înveţe
să respecte valori materiale şi sociale, să fie toleranţi, să ştie să
comunice constructiv şi să protejeze mediul ambiant.
Ideea înfiinţării a unor astfel de clase cu elevi performanţi,
dar săraci, de la ţară, aparţine a doi dintre membri fondatori: Toni
Hitac – redactor – şef la „Ziarul de Iaşi” şi Mihai Dumitriu –
inspector şcolar general. Proiectul a cuprins în asociaţie, ca membri
fondatori, principalele instituţii ale judeţului: prefectura, consiliul
jedeţean, primăria , inspectoratul şcolar.
O parte din sutele de mii de copii care populează satele
moldoveneşti sunt astfel alcătuiţi genetic având o inteligenţă nativă
de excepţie. Ei te privesc cu ochi mari, pătrunzători, cântărindu-te pe
tine sau cântărindu-şi şansele. Sclipesc ca diamantele în noroi, pe
lângă un tată banal, recalcitrant şi alcoolic, agăţaţi de fusta unei
mame indiferente şi muradre, alteori stând cuminţi şi flămânzi pe
lângă o bunică, amintindu-şi cu greu figura mamei care i-a părăsit.
Ochii lor trebuie să ne redea puterea unor noi încercări în a
sparge indiferenţa unora, care uită că există copii cu o astfel de
inteligenţă, dar şi cu o astfel de sărăcie. Ne întrebăm fugar care
dintre ei ar putea fi urmaşii lui Eminescu, Coandă, Brâncuşi sau
Enescu?
O, cât de puţin preţuim fiecare!
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ДАРОВИТА ДЕЦА И ЊИХОВ НАЧИН ЖИВЉЕЊА
_______________________________________________________
_____
Резиме: У Румунији деца о којој говоримо имају доста проблема.
Сматрају се бубалицама, немају партнера у комуникацији баш зато што су
посебни. Постоји, дакле, потреба за оснивањем посебних центара који би
укључивали даровиту децу. Она би могла продубити области у којима
манифестују даровитост. Овакав комплементарни систем подразумева и
оснивање посебних одељења којa би деца похађала крајем недеље. Основни циљ
била би абсорпција даровитих од стране система образовања.
_____________________________________________________________________
______

Даровита деца представљају чуда поред којих свакодневно
пролазимо и не осврћемо се да захвалимо Богу што постоје. Она
су често повучена, стидљива. Данас су ученици али ће убрзо
постати они од којих ће се учити. Пред себе стављају будућност
јер им је садашњост већ у малом прсту. Њихово играње је
озбиљно. Детињство им је већ оседело. Понекад скрећу пажњу
одраслима да постоје.
Деца о којој говоримо су често игнорисана. У Румунији
дуго времена није било нокога ко би проучавао интилигенцију
народа. Постоји врло мало оних који би могли помоћи генијима.
Не зна се колико заиста има даровитих.
Код нас даровито дете може остати на маргинама друштва.
С времена на време понеко чудо од детета завршава на другом
крају света. Тамо је оно хваљено, о њему се води рачуна.
Петре Цуцеа је говорио да Бог не ради са генијима већ са
људима. Поштује се божанска страна људске природе а не
потрошачка страна. Човек – стваралац, способан човек, треба да
је стално подстакнут. Међутим, ако изостане адекватно
образовање, потенцијал даровитих не може да достигне свој
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максимум. Некада су они интилигентнији од својих професора.
Да би достигли врхунац, потребно им је посебно образовање.
Развијена друштва су већ успела да створе погодне услове.
Сматра се да је стигао ред на нас. Не смемо заборавити да је
500.000 младих отишло из земље. Ако би се неколико стотина
вратило, био би то прави успех, сматра Флорин Колћеаг,
директор ИРСЦА.
У Румунији деца о којој говоримо имају доста проблема.
Сматрају се бубалицама, немају партнера у комуникацији баш
зато што су посебни. Постоји, дакле, потреба за оснивањем
посебних центара који би укључивали даровиту децу. Она би
могла продубити области у којима манифестују даровитост.
Овакав комплементарни систем подразумева и оснивање
посебних одељења којa би деца похађала крајем недеље.
Основни циљ била би абсорпција даровитих од стране система
образовања.
Прва фаза подразумева обуку преко 300 професора за рад
са даровитима. Професор би требало да предаје деци на начин
који би их привукао, објашњава Флорин Колћеаг. Програм би
требало да развија одређене способности и да их на неки начин
одврати од одласка из земље.
Разлог због кога толики број даровите деце не успева да се
избори са животним потешкоћама лежи у њиховој емоционалној
неразвијености. Они не могу да се привикну на околности и да
постану срећни одрасли. Стога би морали да живе у окружењу у
којем не постоји велики притисак. Морају бити стимулисани
кроз музику, уметност, керамику, игре, контакте са другом
децом, читање, дијету, емоционалну сигурност, стварање
посебног начина живљења.
Постоје планови које организација ИРСЦА жели да
спроведе. Отпочеће пилот пројекат у који ће укључити
уметничке школе Дину Липати и Флаваиа Касали из Букурешта.
Закон бр. 7-2007 о образовању даровите деце, промовише
програм Стварна школа – излаз из просечности.
Асоцијација Про Руралис из Јашија успева да сваке године
школује најинтелигентнију децу из руралних области, упркос
транзицији. Реч је о деци која имају коефициент интилигенције
преко 120. Добијени резултати су одлични.
Учесници пројекта Стипендије за ученике са високим
коефицијентом интилигенције који је спроведен у области
Јашија, обухватао је у првом реду децу из сиромашних
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породица. Деца су била спашена беде (недостатка хране,
немогућности остварења основних хигијенских потреба). Деца
сада имају свој дом и све услове потребне у току школске
године. Имају и неопходну медицинску помоћ.
Један од главних циљева је стварање погодних услова за
децу са високим степеном интилигенције која долазе из
руралних области и немају адекватне материјалне могућности.
Морало би се урадити и:
- селекција деце
- одабир одговарајућег наставног кадра.
Ученици треба да прихвате одређен начин живљења,
морају да науче да поштују материјалне и социјалне вредности,
да буду толерантни, да знају да комуницирају и да чувају
околину.
Идеја оснивања одељења за сиромашну али даровиту децу
потекла је од двојице оснивача фонда. То су Тони Хитак,
уредник новина Зиарул де Иаши и Михај Думитриу, главни
просветни инспектор. Пројекат је укључивао и неколико
важних државних институција – Округ, Окружни парламент,
локалне органе и Просветни инспекторат.
Велики број деце у области Молдавије има генетски
потенцијал усмерен ка високом степену интилигенције. Они су
увек пажљиви и спремни да процене свачије могућности.
Сијају попут дијаманата у блату, живе поред оца који их не
поштује, који је често насилан, алкохоличар, поред мајке која
не води рачуна о својој деци, често су гладни и живе само са
баком или без мајке која их је напустила.
Њихове очи треба да нам дају снагу да разбијемо лед.
Морамо помислити да је можда неко од њих нови Еминеску,
Коанда, Бранкуши или Енеску.
Колико их мало можемо поштовати.

Conf. Bianca Negrila
Faculté de psychologie et des sciences éducatives
Universite de l´Ouest Vasile Goldis
Arad
ENFANTS DOUES ET LEUR MODE DE VIVRE
Résumé: En Roumanie les enfants dont nous parlons ont assez de
problème. On les considère comme cancre, ils n´ont pas de partennaires pour la
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communication car on les considère comme spéciaux. Il existe donc le besoin de
fonder des centres spéciaux qui accepteraient les enfants dous. Cela pouuai tréveiller
les domaines où on manifeste le don. Ce genre de système complémentaire comprend
et la fondation des classes spéciales que les enfants fréquenteraienten fin de semaine.
Le but principal serait l´absorbtion des doués de la part du système de l´éducation.
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факультет психологии и образования
Западного университета им. Василе Голдиша,
Арад (Румыния)
ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ
Одаренные дети сталкиваются со множеством проблем, одной из
главных среди них является проблема взаимодействия и коммуникации с
«обычными» сверстниками. В этой связи существует необходимость в создании
специальных центров для одаренных детей, а также специальных классов, где
одаренные дети могли бы посещать в свободное от школьных занятий время.
Целью таких образовательных формирований должно стать включений
одаренных детей в систему образования.
Ключевые слова и выражения: одаренность, проблемы
коммуникации, система образования.
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COPIII SUPRADOTAŢI ŞI CARACTERISTICILE LOR
Mai întâi se pune întrebarea: Cine sunt aceşti copii
supradotaţi despre care se vorbeşte atât ? Există ei cu adevărat ?
Dacă da, cum pot fi identificaţi ? Există posibilitatea utilizării unor
programe educative speciale pentru ei ? Dar, oare trebuie şcoala să
facă acest lucru ? Nu sunt ei deja nişte privilegiaţi ai naturii ? Care
ar fi rolul unui profesor în faţa unui asemenea copil ?
Sunt aceste întrebăr punctul de la care trebuie să se
pornească în a stabili caracteristicile acestor copii. Răspunsurile sunt
însă dificile. Este suficient să se atingă situaţiua copiilor supradotaţi
într-o discuţie, pentru a se declanşa o polemică. Şi aceasta, pentru că
problema supradotării în şcoală are profunde implicaţii personale,
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familiale, filosofice, morale şi chiar politice.
În ce condiţii se poate afirma că un copil este supradotat ?
Ce anume îi este acestuia specific în raport cu ceilalţi ? După scala
Stanford – Binet, copiii ce obţin un coeficient de inteligenţă QI de
peste 130 – sunt copii dotaţi; peste 140 – sunt copii supradotaţi, iar
cei cu un QI de peste 170 sunt copii - genii.
În Franţa, Remy Chauvon a utilizat cu reticenţă
terminologia americană pentru a defini copiii dotaţi. El utilizează
termenul de talentat sau creativ. Americanii folosesc termenii de
dotat pentru copilul performant la toate materiile şcolare şi talentat
pentru cel care are rezultate deosebite la un număr mai redus de
discipline. Termenul de creativ este folosit pentru copilul „original,
imaginativ, non – conformist”.
Noţiunea de supradotat este printre puţinele concepte
psihologice care, pe lângă o definiţie ştiinţifică, beneficiază şi de una
juridică. Congresul american a doptat o lege prin care defineşte
copiii supradotaţi astfel:
„Copilul dotat sau talentat este un tânăr care, la nivelul
grădiniţei, a cursurilor primare sau secundare, a dovedit un potenţial
aptitudinal de a atinge un nivel înalt de competenţă în domeniile
intelectual, artistic, academic specific, în artele vizuale, teatru,
muzică, dans, aptitudini de conducere având nevoie, în consecinţă,
de activităţi ce nu sunt în mod normal posibile în şcoală”.
Copiii supradotaţi excelează în toate domeniile, au o bună
performanţă şcolară şi o motivaţie în asigurarea succesului şcolar.
Sunt foarte buni la lectură şi la verificările orale; au un echilibru,
independenţă şi sunt capabili de a se autodirija.
James Galagher consideră că aceşti copii au în plus
„îndemânarea în a absorbi concepte abstracte a le organiza mai
eficace şi a le aplica mai adecvat decât colegii de generaţie”.
Noi credem că sunt fiinţe de lumină pentru că răspândesc
prin munca lor inspiraţie, credinţă în efortul şi dorinţa de a face bine
în lume, şi iubire. Cu aspiraţii mereu mai înalte, ei participă la o
lucrare interioară de a se dezvolta şi a înainta în cunoaştere.
Fără a avea pretenţia unei definiri exhaustive, trebuie să
subliniem că, în general, în ceea ce priveşte dotarea intelectuală, apar
câteva situaţii:
- existenţa unor aptitudini ridicate într-un domeniu specific
sau mai multe domenii;
- aceste aptitudini se pot manifesta explicit sau pot rămâne
într-o formă latentă;
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- factorii ereditari sunt importanţi înb determinarea lor;
- pentru afirmarea acestora sunt necesare condiţii adecvate
de mediul ambiant.
În această direcţie, un rol importnat îl pot avea profesorii şi
familia. Aceşti sunt cei care vin mereu în contact cu elevii, iar
diagnosticul lor se poate baza pe o observaţie îndelungată, cu o
valoare, uneori, superioară testelor de inteligenţă.
Stabilirea unor trăsături caracteristice ale acestor copii
supradotaţi este o operaţie foarte dificilă, întrucât există mai multe
mituri referitoare la aceşti copii, care nu formează un grup omogen.
Câteva elemente se pot însă stabili:
- copilul dotat ar excela în toate domeniile;
- el ar avea o bună performanţă şcolară şi o puternică
motivaţie în a-şi finaliza cu succes studiile;
- ar fi foarte bun la lectură şi expresii orale;
- ar fi întotdeauna un elev echilibrat, independent şi capabil
de a se autodirija.
Aceste caracteristici nu sunt însă suficiente şi nu pot defini
întru totul portretul unui copil supradotat, pentru că uneori copiii
aceştia rămân neidentificaţi.
Alţi cercetători susţin că un copil dotat trebuie să dispună de
un vocabular bogat, având abilităţi în a face rapid legături şi
generalizări, înţelegând cu uşurinţă conceptele abstracte, cu o
memorie extraordinară, un nivel ridicat de curiozitate şi gândire
divergentă.
Mai trebuie să menţionăm că unii suporadotaţi se comportă
ca elevi ideali pentru profesori, modele de bună purtare, în timp ce
alţii sunt adevăraţi copii – problemă, putând fi evaluaţi de profesori
sub nivelul mediu al clasei. Lucrul acesta îl subliniază şi Guilford
făcând diferenţierea între gândirea lor convergentă şi cea divergentă.
Ultimii sunt adesea plictisiţi, răspund într-un mod non – conformist,
poate chiar ironic, oferind impresia că sunt necooperanţi. Aşa se
explică faptul că A. Einstein şi T. Edison au fost consideraţi elevi
foarte slabi de către profesorii lor.
Un exemplu în acest sens îl constituie cazul unei fetiţe de 7
ani care a reprezentat o problemă pentru învăţătoarea ei. Deşi părea
destul de performantă în anumite privinţe, ea nu reuşea să-şi termine
sarcinile şcolare. Uneori stătea şi privea pe fereastră toată ora.
Alteori, răspundea la întrebări prin glume sau desena pe
extemporale. Convinsă că se află în faţa unui copil problemă,
învăţătoarea a trimis-o la un psiholog şcolar. Acesta nu a găsit nici o
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problemă de învăţare, în schimb fetiţa a obţinut un coeficient de
inteligenţă de 147 . Întrebată de ce se comportă astfel la şcoală, ea a
explicat că activitatea şcolară i se pare plictisitoare şi ea se distra.
Asemenea cazuri se întâlnesc adesea, iar profesorul nu
poate să diagnosticheze situaţiile care îi apar în activitatea sa şi ca
soluţie ar trebui să folosească activitatea didactică diferenţiată cu
elevii.
Pentru desfăşurarea unei activităţi educative care să
înregistreze succese, este necesar ca profesorii să ofere copilului
dotat o îmbogăţire orizontală şi verticală a materiei. Îmbogăţirea
orizontală va oferi mai mult material cu acelaşi nivel de dificultate
unui copil care a terminat înaintea colegilor, iar cea verticală se
referă la oferirea unui material cu un nivel mai avansat, anticipând
lecţiile următoare. Aceste procedee prezintă însă şi riscuri:
- în cazul îmbogăţirii orizontale, copilul poate să se
plictisească şi să-şi piardă interesul;
- îmbogăţirea verticală folosită exagerat poate duce la
dezechilibrarea activităţii de predare;
În concluzie, aceste două procedee trebuie îmbinate, pentru
obţinerea unor rezultate pozitive.
O altă metodă este discutarea cu elevul respectiv asupra
posibilităţilor realizării studiului individual. În acest caz trebuie
stabilite temele pentru studiu, orientate în aşa fel încât să acopere
demeniile de interes ale copilului. Acestea nu vor fi impuse, ca el să
se simtă suprasolicitat şi să-şi piardă motivaţia.
Profesorul mai are la dispoziţie încurajarea lecturilor
suplimentare ale elevilor. Se recomandă copiilor ca aceştia să
citească şi biografiile celebrităţilor, nu numai operele lor, în ideea că
acestea le-ar putea servi ca modele.
Cadrele didactice pot, de asemenea, să stimuleze apariţia
hobby – urilor, mai ales atunci când un copil este interesat în mod
special de un domeniu (poezie, acvariu, calculatoare, flori etc.), el
trebuie încurajat în această direcţie. Pe parcurs, copiii mai mari vor fi
îndrumaţi să participe la concursuri de creaţie şi ştiinţifice.
Se mai poate iniţia un mentorat prin corespondenţă, mai
ales în şcolile mici, unde numărul copiilor este redus. Pentru a le
oferi acestora o asistenţă educativă corespunzătoare, ei sunt puşi în
legătură cu un specialist din domeniul de interes. Soluţia poate fi
eficientă şi se poate adopta în orice situaţie.
De asemenea, pot fi folosite cursurile obţionale cu tehnici
avansate de învăţare accelerată. Aceste tehnici sunt conduse de
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psihologi specializaţi care vor monitoriza în permanenţă evoluţia
elevilor. Introducerea experimentală a acestor tehnici de învăţare
accelerată şi testare permanentă a evoluţiei capacităţilor de învăţare
vor avea drept rezultat posibilitatea validării unor astefl de tehnici pe
educaţia copiilor supradotaţi care urmează aceste programe.
Alte planuri de acţiune pot fi:
- introducerea ştiinţelor complexităţii în tehnicile de gândire
şi învăţare şi în curriculă orientate către dezvoltarea creativităţii;
- introducerea tehnicilor didactice pentru vizual – speţial;
- introducerea tehnciilor didactice bazate pe dezvoltarea
gândirii critice şi a celei laterale;
- introducerea de curricule alternative pe nevoile specifice
de dezvoltare;
- dezvoltarea de proiecte destinate valorificării potenţialelor
creative în medii defavorizate social sau bilogic;
- dezvoltarea de centre locale de difuzare pe internet sau în
media a rezultatelor obţinute de centrele orientate spre gifted
education;
- dezvoltarea unei reţele naţionale de gifted education în
România şi conectarea acesteia cu centre gifted din alte organizaţii
naţionale cu programe concrete;
- dezvoltarea unor metodologii de promovare şi valorificare
a rezultatelor şi produselor obţinute de tinerii supradotaţi prin
ofertarea acestora pe o piaţă structurată;
- consolidarea unei linii de colaborare pe finanţarea de
proiecte şi programe atât la nivelul firmelor, a fundaţiilor şi la nivel
guvernamenta.
În concluzie, copiii supradotaţi învaţă repede, citesc bine,
sunt curioşi, sunt capabili să aibă gânduri abstracte, se concentrează
uşor, arată abilităţi excepţionale, dovedesc flexibilitate şi adaptare.
Ei au nevoie de ajutor pentru a-şi dezvolta şi cultiva abilităţile
excepţionale sau talentul şi de un sistem de învăţământ care să
reprezinte o provocare pentru abilităţile lor şi care să-i încurajeze săşi dezvolte întreaga personalitate.
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ДАРОВИТА ДЕЦА И ЊИХОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
_______________________________________________________
Резиме: Даровита деца брзо уче, добро читају, радознали су,
способни су да апстрактно мисле, лако се концентришу, флексибилни су и лако
се прилагођавају. Неопходна им је подршка како би развили свој таленат.
Потребан је систем који ће подржавати њихова интересовања и који ће их
стимулисати у развоју целокупне личности.

______________________________________________
Поставља се питање ко су та даровита деца о којој се толико
говори? Да ли она заиста постоје? Ако да, онда како она могу бити
идентификована? Постоје ли посебни програми њиховог образовања?
Нису ли они већ у предности? Која би била улога професора у
образовању такве деце?
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Ово су питања од којих треба поћи онда када желимо да
утврдимо њихове карактеристике. Одговори су тешки. Довољно је да
се само помену даровити и већ долази до полемике. То је зато што
проблематика даровитости подразумева и укључивање личног,
породичног, моралног и политичког.
У којим условима даровито дете може доћи до изражаја? Шта
је за то дете карактеристично? По Стенфорд – Бине скали, деца која
покажу интилигенцију изнад 130 сматрају се даровитом, изнад 140
изузетно даровитом а изнад 170 – генијима.
У Француској, Реми Шовон опрезно користи америчку
терминологију. Употребљава термин таленат или креативност.
Американци употребљавају термин даровит за децу која имају успеха
у свим областима а талентован за децу која се истичу у неким
областима. Термин креативан користи се за децу која су оригинална.
Појам даровитости редак је пример психолошког концепта
који је и правно успостављен. Амерички конгрес је донео закон по
којем су даровити дефинисани на следећи начин: Даровито или
талентовано је оно дете које у вртићу или у нижим разредима основне
школе доказује способност да достигне висок ниво компетенције у
интелектуалној, уметничкој бласти, у позоришту, музици, игри,
узимајући у обзир и активности које није могуће спровести у школи.
Даровити се истичу у свим областима, мотивисани су ка
успеху. Веома су добра у усменој сфери, при читању, уравнотежени су,
независни и могу самостално да воде рачуна о себи.
Џејмс Галагер сматра да ова деца имају способност да
апстрактно боље организују и да га примене боље од њихових другова.
Ми, чак, сматрамо да они имају способност просвећења.
Својим односом они зраче и дају наду у успех. Са високо постављеним
циљевима они учествују у унутрашњој изградњи и иду ка сталним
сазнањима.
Без жеље за ексхаустивним дефинисањем, треба да скренемо
пажњу на интелектуалну даровитост када сусрећемо неколико
ситуација:
постојање одређених способности у одређеној области или у
више њих;
способности се могу видљиво манифестовати или могу имати
латентни карактер;
наследни фактори су веома битни;
потребни су одговарајући услови окружења.
Важну улогу могу имати професори и породица. Они су у
сталном контакту са ученицима и могу правилно проценити одређене
ситуације обзиром да децу посматрају у континуитету. Начин
превазилази тестове интилигенције.
Утврђивање специфичности даровите деце представља веома
сложену операцију. Неколико елемената требало би узети у обзир:
даровито дете требало би да је успешно у свим областима;
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требало би да је успешно у школи и мотивисано да учи;
било би успешно у усменом манифестовању;
увек би било независно, способно да води рачуна о себи.
Поменуте карактеристике нису довољне и оне не могу
дефинисати портрет даровитог детета. Понекад ова деца остају
неидентификована.
Неки научници сматрају да даровито дете треба да поседује
богат речник и да има способност брзе конексије, генерализације, треба
да има изврсну меморију, висок ниво знатижеље, дивергентно
мишљење.
Треба напоменути да се нека даровита деца односе према
професорима као идеална деца, имају добро владање. За то време друга
деца представљају проблем. Представљајући разлику између
конвергентног и дивергентног мишљења, Гилфорд подсећа на ову
карактеристику. Нека деца су некооперативна. Тако се објашњава
чињеница да су А. Ајнштајн и Т. Едисон били сматрани слабим
ученицима.
Постоји у овом смислу један пример девојчице од 7 година
која је за учитељицу представљала велики проблем. Иако је имала
успеха у одређеним областима, није успевала да уради своје редовне
задатке. Често је гледала кроз прозор. Понекад би одговарала кроз шале
и цртала би на контролним задацима. Учитељица ју је упутила код
психолога. Није утврђен никакав проблем са учењем. Напротив,
девојчици је откривен коефицијент интилигенције 147. Када су је
питали зашто се тако понаша, она је одговорила да јој је у школи
досадно.
Овакви случајеви су често присутни а професори су често у
ситуацији да не знају шта да предузму у сличним ситуацијама.
Да би се даровити могли развити неопходно је да тај развој
има хоризонтални и вертикални облик. Хоризонтално напредовање
стављало би пред децу која брже решавају задатке, више градива исте
тежине. Вертикални приступ давао би теже градиво за одређену групу
деце. Постоје и извесни ризици:
у случају хоризонталог приступа дете може да се досади и да
изгуби вољу;
акценат на вертикалном приступу може довести до поремећаја
у наставном процесу.
Могућа метода може бити и разговор са учеником.
Треба утврдити области учења која ће покривати дечја интересовања.
Области се неће наметати како не би дошло до губљења мотивације.
Професор може применити и друге методе. Погодно је
усмеравање на читање додатне литературе. Препоручљиво је читање
биографије познатих, њихових дела како би их деца прихватила као
моделе.
Професори (учитељи) треба да стимулишу хобије нарочито
онда када је дете заинтересовано за одређену област (поезија,
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акваријум, рачунари, цвеће). Старија деца треба да се усмеравају ка
такмичењима рецитатора или такмичењима у научним областима.
У мањим срединама може се организовати менторат на
даљину. Деца би контактирала стручњаке из разних области како би им
било омогућено напредовање. Решење може бити од велике користи.
Могу послужити и разни курсеви са појачаним учењем. Ове
технике предводили би психолози који би пратили развој ученика.
Експериментално коришћење ових техника и стално праћење имало би
као резултат могућност њиховог увођења у редован рад са даровитима.
Планови за овакву примену били би:
увођење цомплексних знања и техника мишљења у учење,
усмерених ка развоју креативности;
увођење дидактичких техника за визуелно – просторно;
увођење дидактичких техника базираних на развоју критичког
мишљења;
увођење алтернативних курикулума у обласнима у којима је
потребан развој;
развој пројеката намењених вредновању креативних
потенцијала у социјално и биолошки мање развијеним
областима;
развој локалних центара за промовисање резултата центара за
рад са даровитима;
развој мреже установа за рад са даровитима у Румунији и
њихово повезивање са другим организацијама;
развој методологије промовисања и вредновања резултата
добијених од стране даровитих кроз њихово упућивање на
тржиште;
успостављање сарадње са установама и фирмама које могу
финансијски подржати пројекте.
У закључку, даровита деца брзо уче, добро читају, радознали су,
способни су да апстрактно мисле, лако се концентришу, флексибилни
су и лако се прилагођавају. Неопходна им је подршка како би развили
свој таленат. Потребан је систем који ће подржавати њихова
интересовања и који ће их стимулисати у развоју целокупне личности.
Prof..Un. dr. Iulian Negrila
Faculté de psyhologie et sciences éducatives
Université de l´Ouest Vasile Goldis
Arad
ENFANTS DOUES ET LEURS CARACTERISTIQUES
Résumé: Les enfants doués apprennent vite, lisent bien, sont curieu,
capables de penser dans un mode abstrait, ils ont une bonne concentration, sont
flexibles et s´adaptet facilement. Le soutien leur est indispensable pour développer
leur talent. Le système qui va soutenir leurs intérêts est indispensable et qui va les
stimuler dans le developpement de la personnalité totale.

414

Д-р, профессор Юлиан Негрила
факультет психологии и образования
Западного университета им. Василе Голдиша,
Арад (Румыния)
ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автор приводит некоторые существенные характеристики одаренных
детей, среди которых: способность к быстрому усвоению знаний, умение
хорошо читать, любознательность, способность к абстрактному мышлению,
способность концентрироваться на проблеме, легкая приспособляемость к
изменениям. Для развития таланта детям необходимо оказывать поддержку. С
этой целью должна существовать система, поддерживающая их интересы и
стимулирующая развитие их личности в целом.
Ключевые слова и выражения: одаренность, система поддержки и
стимулирования.
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VANNASTAVNE ORGANIZACIONE STRATEGIJE ZA
OBRAZOVANJE DECE SA VISOKIM PERFORMANSAMA
_______________________________________________________
Rezime: Pretpostavka da se talentovani i daroviti mogu ispetljati sami, bez
posebnog ohrabrivanja putem učenja, lišena je osnova. Godine 1985, Blum
nagoveštava da zanemarivanjem individualnih svojstava ili inicijalne darovitosti
pojediniaca, oni neće dostići maksimalni nivo svojih sposobnosti, ukoliko ne postoji
dugotrajan i intenzivan proces ohrabrivanja, obrazovanja i formiranja. Ni
najinovativniji školski sistemi ne mogu zadovoljiti obrazovne potrebe darovitih
učenika putem kurikuluma ili običnog časovnog rasporeda. Kao posledica toga,
neophodni su specijalni programi van časova redovne nastave, koji će stimulisati i
orijentisati visokosposobnu decu.
Ključne reči: strategije, performanse, sposobnosti, curriculum.

_______________________________________________________
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Mnogi stručnjaci koji su se pozabavili specijalnim
potrebama darovite dece, koje ne mogu biti zadovoljene u kontekstu
običnih odeljenja, podržavaju tezu da čak i kada postoje programi za
posebno selektirane grupe, laboratorije ili specijalna odeljenja, ne
mogu sva darovita deca da koriste te beneficije, kao i da se njihove
potrebe ne mogu uvek zadovoljiti. Takođe, tvrdi se da dopunske
aktivnosti kao što su letnje škole, subotnje škole ili vannastavni
časovi, mogu dopuniti one obrazovne aktivnosti koje nedostaju.
Ovakve
vankurikularne
aktivnosti,
kao podrška
talentovanoj i darovitoj deci, karakterišu se:
• stimulisanjem radoznalosti, traženje znanja iz više izvora
informisanja do kojih mogu doći sa lakoćom;
• raznolikim opcijama koje odgovaraju angažovanju u
procesu učenja, kao što su: radionice, predavanja, letnje
škole i takmičenja;
• provokacijama i stimulacijama čiji nivo treba da odgovara
nivou sposobnosti, tako da svako dete bude stimulisano i da
podnese značajan napor radi postizanja cilja;
• atraktivnim i nadražajnim aktivnostima koje dovode do
uspeha koji će biti priznat;
• da deca mlađeg uzrasta, roditelji i nastavnici mogu dobiti
kvalifikovane informacije o postojećim programima koji
mogu podržavati jedinstvene aspekte potencijala dece;
• da sposobni mladi budu vaspitavani u zajednici kako bi
doživeli raznolika društvena iskustva i razvili se u skladne
ličnosti.
Shodno navedenom, čini se da nije realan preobimni školski
sistem koji bi sadržao odgovarajuće tehnike evaluacije potencijala,
kao i odgovarajući nastavni programi. U prvom redu, ne mogu se
uraditi programi bez identifikacije dece sa visokim performansama.
Kako bi se ovaj nedostatak ublažio, može se u tom slučaju apelirati
na dva modaliteta:
da se inscenira „arena“ za darovite, u kojoj bi oni rešavali
jedan ili više zadataka, a njihova ostvarenja da se smatraju
superiornim ukoliko pređu određenu granicu ili kriterijum,
shodno definicijama prihvaćenih od žirija;
da se uradi psihometrička evaluacija visokosposobnih
putem standardnih testova, smatrani kao validno merilo
darovitosti. Prvi modalitet se pronalazi u akademskim
takmičenjima, a drugi u programima za pronalaženje
darovitih.
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U većini vannastavnih aktivnosti dominira metoda
kooperativnog učenja, koja je bila prisutna još 1920. godine, kao i
primena rezultata istraživanja školskih situacija nastalih nakon 70-tih
godina, koje su se iskristalisale kao vannastavne, kao i mnogi
modaliteti i metode, od kojih se nekoliko mogu smatrati kao
najznačajnije.
Učenje u grupi, Student Team Learning, elaborirano je od
strane Univerziteta Džon Hopkins, i nalazi se u osnovi većine metoda
za kooperativno učenje. Pošlo se od ideje da učenici uče zajedno, da
jednako budu odgovorni kao i kada su sami. Zatim, dodaje se
činjenica da se uspeh grupe ostvaruje ako svi njeni članovi dobro
nauče lekcije (zadatke). Iz tog razloga osnovni princip jeste da se uči
zajedno a ne da se nešto zajedno uradi. Na osnovu navedenog,
nameću se tri osnovna principa:
nagrada za celu grupu;
individualna odgovornost i
jednake šanse za uspeh.
Grupa može dobiti sertifikat, što znači da je nagrađena
ukoliko su svi članovi dostigli poseban kriterijum. Individualna
odgovornost obezbeđena je činjenicom da uspeh grupe zavisi od
individualnog učenja svakog pojedinačnog člana, a aktivnost je
orijentisana na međusobno ocenjivanje do stepena kada je svaki član
ekipe sposoban da se sa uspehom podvrgne bilo kom obliku
evaluacije (ocena, svedočanstvo, kreditni poeni).
Jednake šanse za uspeh znače da učenici daju doprinos timu
putem poboljšanja svojih prethodnih performansi. Istraživanja su
dokazala da su nagrađivanje cele ekipe i individualna odgovornost
esencijalne realizaciji postavljenih zadataka. Dovoljno je da se kaže
učenicima da rade zajedno i pristup radu svakog pojedinca biće
veoma ozbiljan. Više od toga, istraživanja su potvrdila da nagrađeni
učenici daju bolje rezultate ukoliko ih upoređuju sa njihovim
prethodnim ostvarenjima, nego kada ih nagrađuju za uspehe u
odnosu na ostvarenja druge dece.
U Student Team Achievement Division (STAD) raspoređena
su po 4. učenika različitih performansi, etničke pripadnosti, pola.
Nastavnik predaje lekciju i članovi grupe se međusobno proveravaju
koliko svako od njih zna lekciju. Na kraju, svaki učenik dobija svoju
ocenu koja se upoređuje sa onom prethodnom i na osnovu koje
dobija bonus poene na bazi novopostignutih rezutata. Ocena tima
jeste zbir pojedinačno postignutih poena, što donosi posebni bonus.
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Ceo ciklus aktivnosti, od predavanja nastavnika do učenja od strane
učenika, traje između 3 i 5 časova.
Metoda Student Team Assisted Division bila je primenjena
u više oblasti, od matematike do umetničkih disciplina, i smatrana je
kao odgovarajuća i primerena dobro definisanim školskim zadacima.
Ideja vodilja jeste da motiviše učenike da se međusobno pomažu u
učenju lekcije koju je prezentovao nastavnik. Ukoliko ekipa želi da
pobedi, učenici treba da se međusobno pomažu i da rade zajedno, da
upoređuju odgovore kao i modalitete za rešavanje zadataka. Članovi
ekipe razmataju lekciju i evaluiraju sopstvene kvalitete i nedostatke.
Svaki član tima treba dobro da poznaje materiju kao i individualnu
odgovornost, postajući istovremeno tutori jer jedni drugima
objašnjavaju lekciju, svesni da ekipa može pobediti samo ako su svi
savladali materiju (informacije). Ukupan skor ekipe, na osnovu
osvojenih većih ocena u odnosu na prethodne, daje šansu da bilo ko
od učenika bude član najbolje ekipe u toku nedelje.
“Teams - Games - Tournaments” (TGT) jeste prva metoda
elaborirana na Univerzitetu Džon Hopkins, kojom se koristi isti
način predavanja od strane nastavnika, slično metodi korišćenoj u
Student Team Assisted Division, ali je način evaluacije zamenjen
nedeljnim turnirima na kojima učestvuju učenici različitih grupa, čiji
se poeni sabiraju u okviru grupa. Takmičenje se odvija na turnirskom
stolu između 3 učenika koji imaju isti stepen pripreme i slične
prethodne ocene. Raspored učenika za turnirskim stolom menja se
svake nedelje na osnovu rezultata postignutih u prethodnoj nedelji,
jer sa na taj način obezbeđuje korektnost takmičenja. Pobednik
svakog turnirskog stola donosi svojoj ekipi 6 poena, bez obzira za
kojim stolom se takmičio (dobri, srednji, slabi), što daje jednake
šanse za uspeh. Kao i kod Student Team Assisted Division, timovi sa
najboljim rezultatima dobijaju sertifikate ili druge oblike priznanja.
Igra, u obliku turnira, stimuliše članove ekipe da se međusobno
ispomažu. Tokom turnira, oni se ne mogu međusobno pomagati, što
obezbedjuje individualnu odgovornost.
Team Assisted Individualized (TAI) jeste metoda kojom se 4
učenika sa mešovitim performansama raspoređuju u ekipe čiji je cilj
dobijanje kredita – sertifikata. Ova metoda kombinuje kooperativno
učenje sa individualnim, i dozvoljava različite ritmove učenja,
distancirajući se od samo jednog ritma. Metode Student Team
Assisted Division i Teams, Games, Tournaments primenjuju se na
različite nivoe i materije, a individualizacija se realizuje na osnovu
nivoa spremnosti svakog učenika, proveravanog putem testova
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standardnih znanja. Članovi ekipe rade zajedno, pomažu se,
razjašnjavaju međusobno probleme koje ne razumeju i verifikuju se
na osnovu standardnih testova.
Komletiranje testova za finalnu proveru radi se bez
pomoći, a rezultati se beleže od strane učenika redara. Svake nedelje
predaje se jedan broj nastavnih jedinica koje treba da se nauče od
strane svih učenika. Na ocenu koju su učenici stekli, dodaje se
određeni broj poena koji se sastoji od ocene na finalnom testu, broja
dobro realizovanih radova tokom nedelje i zadataka rešavanih kod
kuće. Preuzimanje odgovornosti od strane učenika da se međusobno
proveravaju u vezi priloženih materijala, dozvoljava nastavniku da
više vremena posveti pojedinim grupama učenika koji su u
nedoumici u vezi izložene materije. Bez obzira što su uključeni u
ekipe na osnovu znanja i prethodnih performansi, težina ili
jednostavnost nastavnih jedinica je ista za sve učenike, bez obzira da
li su u toku jedne nedelje bile jednostavnije jedinice za slabije
učenike, ili složenije za dobre učenike.
Druge metode, koje su se pojavile kao oblici kooperativnog
učenja, su Cooperative Integrated Reading and Composition,
(JIGSAW), Group Investigation, Learning Together, Cooperative
Integrated Reading and Composition, od kojih se zadnja smatra kao
najnovija metoda koperativnog učenja, kao jasan program za
predavanje čitanja i pisanja, od elementarnog do višeg nivoa. Ekipe
su formirane od parova učenika koji pripadaju različitim čitalačkim
grupama. Za vreme dok nastavnik radi sa jednom čitalačkom
grupom, ostali učenici rade u parovima u različitim kognitivnim
aktivnostima: čitaju jedan drugome, predviđaju kraj jedne priče,
rezimiraju, daju pismene odgovore u udžbenicima, uvežbavaju
sricanje, rečnik, dekodiranje. Učenici rade u timovima kako bi bolje
razumeli osnovne ideje naučenog teksta i još bolje uvežbali
sposobnosti za razumevanje.
Najveći broj ovih aktivnosti u okviru pomenute metode
odnose se na učenje jedne sekvence, zajedničko rešavanje zadataka,
grupni rad u nastavi likovne kulture kada su u pitanju veći formati ili
zahtevne kompozicije koje se šalju na takmičenja ili izložbe.
Nagrada ekipi sastoji se od sertifikata koji se dodeljuju na
osnovu proseka performansi postignutih tokom aktivnosti. Činjenica
da učenici rade sa materijalima koji odgovaraju njihovom stepenu
pripremljenosti, obezbeđuje iste uslove za uspeh. Doprinos koji svaki
učenik daje ukupnom rezultatu ekipe obezbeđuje individualnu
odgovornost.
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JIGSAW jeste metoda koju su Eliot Aronson i njegovi
saradnici elaborirali 1978. godine. Prema toj metodi, ekipe čine 6
učenika koji su proučavali materijal podeljen u dve sekvence. Na
primer, biografija jednog autora (književnik, slikar), podeljena je na
dva perioda. Svaki član ekipe proučava samo deo koji mu je
dodeljen, da bi se nakon toga sastao i razgovarao sa grupom
„experata“, formirane od učenika drugih ekipa koji su proučavali isti
segment. Nakon razgovora, učenici se vraćaju u svoju ekipu i izlažu
svojim članovima ekipe dotični segment. Na taj način učenici su
upućeni na međusobnu kooperaciju i da jedni druge pažljivo slušaju.
Druga varijanta iste metode, pod nazivom JIGSAW II,
elaborirana na Univerzitetu Džon Hopkins, uključuje u proces
učenja ekipu od 4 - 5 članova, koji zajedno čitaju jednu nastavnu
jedinicu (biografiju, priču, poglavlje iz knjige), da bi svako nakon
toga postao ekpert za određeni problem. Učenici različitih ekipa se
susreću i razgovaraju na istu temu, da bi se nakon toga vratili u svoju
ekipu i svoje članove učili o onome šta su naučili. Svaki učenik
ostvaruje individualni rezultat koji učestvuje u konačnoj oceni ekipe.
Group Investigation jeste metoda promovisana na Shlomo
Sharan univerzitetu iz Tel Aviva, na osnovu koje se odeljenje deli na
male grupe (istraživačke, za razgovor, kooperativno planiranje).
Svaka grupa bira tematiku koja je prethodno proučena od celog
odeljenja i koja je podeljena na individualne zadatke, a zaključci
svake grupe prezentiraju se pred celim razredom.
Learning Together jeste metoda čiji su autori Dejvid i
Rodžer Džonson sa Univerziteta iz Minesote, na osnovu koje grupe
od 4-5 učenika, heterogene što se tiče nivoa pripremljenosti, uče na
bazi jednog testa za evaluaciju, da bi na kraju bili nagrađeni.
Sve metode za kooperativno učenje imaju šest zajedničkih
karakteristika:
• ciljevi ekipe;
• individualna odgovornost;
• iste šanse za uspeh;
• takmičenje po ekipama;
• specijalizacija na osnovu zadataka;
• adaptiranje na individualne potrebe.
Glavna uloga škole jeste da učenicima pruži znanja,
sposobnosi, navike i mogućnost življenja u društvu. Superiornost
učenja u grupi, u odnosu na tradicionalnu nastavu, ima podršku dve
kategorije teorija: motivacione i kognitivne.
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Motivaciona perspektiva objašnjava strukturisanje ciljeva
na tri nivoa:
kooperativna – koja dozvoljava da napor svakog člana ekipe
učestvuje u realizaciji ciljeva drugih članova tima;
kompetitivna – lični napor frustrira dostizanje ciljeva
ostalih članova tima;
individualna – individualni napori orijentisani ka cilju
nemaju posledice na ostvarenje ciljeva ostalih članova tima:
Jedini modalitet da članovi grupe dostignu lične ciljeve
jeste uspeh cele grupe. Iz tog razloga članovi grupe treba da se
ispomažu međusobno, da se ohrabre, zato što je grupa nagrađena ka
celina, kao sklop individualnih performansi.
Organizacija tradicionalnih odeljenja kritikovana je zbog
kompetitivne prirode školskih ocena, što determiniše pojavu
neformalnih normi među učenicima istog odeljenja. Učenici su
ubeđeni da uspeh bilo koga od njih vodi do slabljenja šansi ostalih, i
da su visoko realizovane performanse obezvređene. U kooperativnim
odeljenjima svaki učenik, koji podnosi napor tokom učenja, redovno
pohađa nastavu, pomaže drugima da uče, nagrađen je i ohrabren od
svojh drugova daleko više nego u tradicionalnim razredima. Učenje
postaje aktivnost koja determiniše učenike da napreduju, da
poboljšaju socijalni status. Nasuprot tome, u tradicionalnim
razredima oni gube popularnost.
Društvene posledice akademskog uspeha menjaju se
kooperativnim načinom učenja. Kooperativni ciljevi stvaraju
proakademske norme za učenike, koje imaju efekte na dostignuća.
Kognitivne teorije podvlače efekte zajedničkog rada koji se mogu
svesti na dve kategorije: kognitivni razvoj i elaboraciju. Osnovna
premisa razvojnih teorija odnosi se na činjenicu da interakcija
između dece zaokupljene jednim zadatkom, koji odgovara njihovom
uzrastu, determinisaće bolje vladanje konceptima. Mada su prednosti
kooperativnog učenja podržane teorijama kognicije i motivacije, ipak
postoje određene zamke koje treba izbegavati.
Ukoliko nisu dobro primenjene metode kooperativnog
učenja, može doći do efekta slobodni šetač (free - rider effect), u
kome samo pojedini članovi tima realizuju zadatke dok ostali imaju
više vremena i ne rade ništa. Ovaj efekat pojavljuje se kada grupa
treba da realizuje jedan zadatak, projekat, i kada slabiji učenici budu
ignorisani. Naime, radi se o difuziji odgovornosti, koja se može
izbeći na dva načina:
• individualna odgovornost za sopstveno učenje, kao u
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Student Team Learning;
da svaki član grupe bude odgovorana za pojedine delove
zadataka grupe, kao u Jigsaw ili Group Investigation.
Rezultati kooperativnog učenja prelamaju se i na druge
aspekte sem onih školskih. Kao socijalna metoda, kooperativno
učenje percipirana je od učenika kao zabavna, što ih determiniše da
se angažuju u aktivnom a ne pasivnom učenju. To objašnjava uticaje
nad pojedinim nekognitivnim varijabilama, kao što su motivacija,
stavovi, međugrupni odnosi, samopoštovanje, školski uspeh ili
neuspeh. U tradicionalnim školama ocene, stavovi nastavnika, mesto
koje su zauzeli učenici u odeljenju, demonstrira takmičarski i površni
karakter odnosa između učenika različitih etničkih pripadnosti. U
tom pogledu, kooperativno učenje, putem nagrada i pohvala
dodeljenih timu ili pojedincu, distribuiranja zadataka u okviru tima,
stavova nastavnika iz aspekta komunikacije sa svima ali sa svakim
učenikom pojedinačno, jeste rešenje za kooperativnu interakciju.
Navedene metode su tako projektovane da svaki učenik ima šansu da
doprinese ukupnom uspehu svoje ekipe.
Samopoštovanje
Pristalice оvakvog modela organizovanja učenja u školi i
van nje smatraju da se najznačajniji rezultat oseća na planu
povećanja samopoštovanja, što se reflektuje dugotrajnim uticajem na
donošenje odluka. Prijateljski odnosi, kao i osećaj uspeha, dve su
esencijalne komponente samopoštovanja. Istraživanja realizovana
specifičnim instrumentima, skala Coopersmith (Coopersmith, S.;
1967; The Antecedents of Self- Esteem, San Francisco: W.F.
Freeman & Company Publishers) i Piers-Harris Children Self
Concep, potvrđuju da samopoštovanje jeste semnifikativno veće kod
učenika koji pohađaju nastavu putem Student Team Assisted
Division, мada između socijаlnog i akademskog samopoštovanja
nema značajnijih razlika.
•
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Extracurricular Organizational Strategies for
Education of Children with High Performances
Abstract: The assumption that the talented and gifted will find their way
on their own, without special encouragement through learning lacks grounds. Blum
suggested in 1985 that if the individual features or initial giftedness of an individual
are neglected, he/she will not reach the maximal level of their abilities – not without
long-term and intensive process of encouragement, education and forming. Not even
most innovative school can address the educational needs of gifted pupils according to
a curriculum or regular timetable. Consequently, there is a need for specialized
programs apart from regular classes, to stimulate and guide high ability children.
Key words: strategies, performances, abilities, curriculum.
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STRATEGIES EXTRASCOLAIRES D´ORGANISATION POUR
L´EDUCATION DES ENFANTS AVEC DES HAUTES PERFORMANCES
Résumé: La suposition qe ceux ont du talent et les doués peuvent se
débrouiller tous seuls, sans encouragement spécial par la travail, manque de base. En
1985, Blum annonce que par l´indifférence envers le qualités individualles ou des
dons initiaux des individus, ils ne vont pas acquérir le niveau au maximum de leurs
capacités, s´il n´existe pas un processus de longue date et intensif d´encouragement,
d´éducation et de formation. Ni les écoles les plus actives ne peuvent satisfaire les
besoins d´éducation des élèves doués par le curicculum ou par l´horaire habituel des
cours.
Comme conséquence de cela, sont indispensables des programmes
spéciauy en dehors de l´enseignement scolaire, qui va stimuler et orienter les enfants
capables.
Mots-clefs: stratégies, performances, capacités, curriculum.
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Вршац
ВНЕШКОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ СПОСОБНЫХ ДЕТЕЙ
Распространенное мнение о том, что талантливые и одаренные дети
могут сами, без специальной поддержки и образования, найти свое место в
жизни, лишено оснований. Еще в 1985 г. Блюм предупреждал, что если
индивидуальные качества или потенциальные способности отдельной личности
останутся без внимания со стороны профессионалов, то одаренные личности не
смогут достигнуть максимального уровня своих способностей: для этого они
должны быть включены в длительный процесс поддержки, образования и
формирования. К сожалению, и современные школы в рамках учебнообразовательных планов и программ и почасового расписания не могут
удовлетворить образовательные потребности одаренных учащихся. Необходимы
специальные программы для внешкольных занятий, которые бы стимулировали
и ориентировали одаренных учащихся.
Ключевые слова и выражения: стратегии, отличительные
характеристики, способности, учебные планы и программы.
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DIFERENCIRANI PRISTUP UČENICIMA - ODGOVORNOST
MODERNE ŠKOLE

______________________________________________
Rezime: Jedna od tendencija osavremenjavanja nastave jeste fleksibilnost
obrazovanja i vaspitanja u cilju pospešivanja razvoja svakog učenika u odnosu na
individualne karakteristike. Škola je pozvana da organizuje proces predavanja –
učenja – evaluacije na način koji će, što je moguće ranije, osposobiti učenika da dođe
do određenih znanja i njihove primene u praksi, na konkretan i kreativan način.
Ključne reči: sposobnosti, evaluacija, kreativnost, individualnost.
_____________________________________________________________________

U stručnoj literaturi konceptu obrazovanja pristupano je iz
različitih perspektiva: strategija optimizacije učenja, fundamentalnih
kategorija obrazovanja, dinamičkog procesa, pravaca formiranja
kompetencija nastavnika. Problem diferenciranog obrazovanja nije

425

nov, već samo pristup. U tom smislu, domen interesovanja proširio
se na:
• Pravac prema jednoj raznolikoj obrazovno-vaspitnoj
koncepciji, nijansiranoj u odnosu na razlike učenika u
okviru standarda;
• Pravac promovisanja jedne kompleksne aktivnosti u smislu
asistencije detetu (zdravstvena, društvena, psihopedagoška);
Diferencirano obrazovanje usmereno je na prilagođavanje
aktivnosti učenja, posebno u odnosu na sadržaj, oblika organizovanja
i didaktičke metodologije, na različite mogućnosti učenika, na
sposobnost razumevanja, ritam rada svojstven pojedinim grupama
učenika ili svakog učenika posebno. Ukoliko priroda i ljudsko
društvo napreduje putem razlika a ne uniformisano, interes
nastavnika ne treba da bude trošenje individualnih svojstava do
njihovog nestanka, već njihovo uvažavanje, da bi se putem
obrazovanja i vaspitanja svaka individualnost transformisala u
humano biće, sposobno da stvara nove materijalne i duhovne
vrednosti.103
Premisu bilo koje realizovane diferencirane aktivnosti čini
otkrivanje i razjašnjavanje karakteristika subjekata, utvrđivanje
uloge svakoga u definisanju ponašanja koje vodi do očekivanih
performansi. Iz tog razloga, važno je naglasiti nekoliko karakteristika
strategije diferenciranog učenja:
Putem nastavnog plana i programa, školska aktivnost je
prilagođena interesima i sposobnostima učenika;
Mogućnost izbora između mnogobrojnih disciplina koje
najviše interesuju učenike;
Prevaga modaliteta diferenciranog pristupa učenika u
okviru određenih kolektivnosti u heterogenom sastavu, iz
ugla sposobnosti za učenje i postignutih rezultata;
Smenjivanje grupnih aktivnosti sa individualni radom;
diferenciranje ovih didaktičkih strategija u funkciji
partikularnosti pojedinih grupa učenika iz jednog odeljenja;
Varijabilnost, iz ugla stepena težine individualnog rada,
ostvarenog u odeljenju ili kod kuće;
Komparativni pogled na tradicionalnu koncepciju
obrazovno-vaspitnog rada i diferenciranih aktivnosti, u cilju
103 tome videti: G. Gojkov, Prilozi postmodernoj didaktici, Viša škola za
obrazovanje vaspitača, Vršac, 2002; M. Vilotijević, Didaktika, Naučna knjiga,
Beograd, 2000; Dicţionar de pedagogie contemporană, Ed. Enciclopedică Română,
Bucuresşti, 1969;
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modeliranja velikog dobitka na planu harmoničnog razvoja ličnosti
deteta, čini da moderna škola jesta ta u čijim aktivnostima učenici
treba da prihvate u većoj meri odgovornost za usvojena znanja, a u
kojoj nastavnici postaju organizatori aktivnosti učenja. Zahtevi za
formiranje pojedinca u modernoj školi iz ugla permanentnog
obrazovanja, nameću formiranje i razvoj nastavnikovih sposobnosti
da učenika nauče da uči, da se obrazuje samostalno.
Tehnike za diferencirano učenje zahtevaju jednu gradaciju
školskih zadataka, shodno individualnim mogućnostima, tako da
uspeh bude obezbeđen za sve. Treba naglasiti posebnu ulogu
nastavnika koji će generisati jedan klimat poverenja u mogućnosti
pojedinca, kako bi se eliminisao kompleks inferiornosti kojeg
doživljavaju mnogi koji ne mogu dostići visoke performanse.
Narodna verovanja, rasprostranjena u Evropi i Severnoj
Americi do kraja XIX veka, atribuirala su darovitost i izuzetnu
inteligenciju natprirodnim silama, i smatrane su za dijaboličke
fenomene (predviđanja prerane smrti ili simboli sudbine). Godine
1969. Terman je govorio:“ deca geniji imala su u to vreme lošu
predznaku zbog ukorenjenog verovanja da je njihova psiha defektna
ili da su abnormalna i da će se sigurno brzo istrošiti ili će doći do
zaglupljivanja u postadolescentnoj fazi“.104
Takođe, ser Fr. Galton precizira da „postoji verovanje kako
su geniji bolešljivi i slabunjavi, samo mozak bez mišića, slabovidi i
osetljivi. Zapravo, za mene je pravi praznik da gledam značajne
predstavnike intelektualnih ostvarenja, solidna stvorenja, oštra i
sposobna“.105 Lombroso je definisao genijalnost kao degerativnu
psihozu, a darovitost je smatrao kao zatvaranje ličnosti individue u
uski okvir omiljenog domena i nezainteresovanost za druge oblasti.
Suprotno od ovakvih shvatanja o darovitoj deci, prisutna je
šablonizirana slika koja ih predstavlja kao sveznalice sa
neograničenim mogućnostima (u svim oblastima), i da se kao
posledica afirmišu u bilo kakvom obrazovnom sistemu, čak i
nesavršenom.
U nastavku ćemo se pozabaviti pojedinim karakteristikama
darovite dece koje su prisutne u stručnoj literaturi, u cilju stvaranja
korektne slike o njima. U SAD spisak karakteristika darovite dece je
104 Creţu, C., 1993, Aria semantică a conceptuli de individ dotat. Evoluţia
conceptelor psihopedagogice despre fenomenul dotării superioare, u Revista de
Pedagogie, br. 4-7, Bucureşti;
105 Bogdan, T. (koord.), 1981, "Copiii capabili de performanţe superioare" u Caiete
de pedagogie modernă , br. 9, E.D.P., Bucureşti;
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veoma rasprostranjen, sa naznakom da pomenute karakteristike nisu
semnifikativne za sve tipove darovitih:
Iz aspekta inteligencije:
Sposobnost formiranja pojmova;
Poseban razvoj govora;
Rapidno shvatanje, živa i intenzivna sposobnost za učenje;
Sposobnost za racionalnu dedukciju i indukciju, za
uopštavanje;
Sposobnost memorisanja;
Dugotrajna pažnja,
Radoznalost;
Sposobnost za evaluaciju;
Aktivna imaginacija;
Kreativno mišljenje.
Iz aspekta ostalih faktora ličnosti:
Izuzetan razvoj interesa i sposobnosti;
Pozitivan stav u odnosu na školu;
Izuzetna ljubav prema čitanju;
Sposobnost za stvaranje kompleksne samoslike;
Stabilnost i emocionalna mobilnost;
Želja za društvom starijih.
Pokušavajući da definiše što jasnju sliku o darovitoj deci u
pogledu jezičkih performansi, Lilijana Stanesku106 navodi
karakteristike za koje smatra da mogu biti primarne:
Težnja da se uči po metodi zašto i kako, a ne putem čega;
Neobičan rečnik za uzrast ili razred u kom se dete nalazi;
Rano zanimanje za probleme odraslih: religija, politika, pol,
uzrast, rasa, itd;
Ubrzani ritam učenja;
Rano usvajanje apstraktnih pojmova;
Permanentna želja za saznanjem, poznavanjem;
Snažna motivacija za realizaciju zadataka i rešavanje
problema;
Širok krug interesovanja.
U radu „Imate inteligentno dete! Testirajte ga!“ V.
Serebrijakov107 izlaže listu karakteristika darovite dece u oblasti
jezika, koja može poslužiti kao mogući instrument za identifikaciju
106 G. Gojkov, Prilozi...47.
107 Serebriakoff, V., (1992), Aveţi un copil inteligent! Testaţi-l!, Videti: Paul
Merchat, ( 1989) Une approche de la definition de l" enfant precoce";Videti: Jigău,
M., 1994, Copiii supradotaţi, Societatea Ştiinţa şi Tehnica, Bucureşti;
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njihovih sposobnosti:
• Poseduju sposobnost racionalizacije, korišćenja apstraktnih
ideja, za uopštavanje, polazeći od specifičnosti, za
razumevanje semnifikacija;
•
Poseduju intelektualnu koneksiju;
• Uče lako i bez problema;
• Poseduju širok spektar interesovanja;
• Pažnja je uvećana i dozvoljava im da konkretizuju i da
istraju u rešavanju problema;
• U poređenju sa drugom decom poseduju bogat rečnik iz
kvalitativnog i kvantitativnog aspekta;
• Sposobnost da samostalno rade;
• Čitaju veoma rano;
• Manifestuju snažnu sposobnost za opservaciju;
• Ispoljavaju inicijativu i originalnost u intelektualnom radu;
• Živost i brzina u formulisanom odgovoru iz ugla novog
problema;
• Sposobni su da brzo memorišu;
• Ispoljavaju povećani interes za sredinu;
• Poseduju neobičnu imaginaciju;
• Lako rešavaju kompleksne zadatke;
• Brzo čitaju;
• Pokazuju interesovanje za literaturu;
• Često i efikasno koriste biblioteku;
• Prevazilaze potrebe nastavnog programa i dopunjuju znanja
individualnim čitanjem;
• Korekni i originalni domaći zadaci;
Prema Ernstu Haniju, dominantne crte darovitih u oblasti
jezika jesu:
Povećana sposobnost razumevanja;
Mogućnost asimilacije velikog broja činjenica;
Ubrzani ritam učenja, senzibilnosti i kreativnosti;
Visoki motivacioni stepen;
Povećana afektivnost;
Intelektualna radoznalost;
Želja za potvrđivanjem i vrednovanjem uspeha.
U svom radu Jedan pokušaj definisanja rano sazrelog
deteta, Pol Meršat piše o psihološkim aspektima ponašanja koja su
često prisutna kod darovite dece:
• Senzibilnost i imaginacija;

429

Sposobnost za kreiranje irealnog;
Radoznalost za različite oblasti od najranijeg detinjstva , "
probleme des limites";
• Racionanost u odnosu na vršnjake;
• Zatvaranje u sebe;
• Kreativnost koja prevazilazi uzrast;
• Visoka koncentracija u određenim aktivnostima (usmerava
afektivnu, intelektualnu i organsku energiju);
• Pričaju sa zadovoljstvom o događajima do najsitnijih
detalja;
• Visoke performanse u kognitivnoj sferi neposredno su
povezane za rešavanje problema;
Mnogi naučnici, među kojima Torans, Mare, Gecels,
Džekson, Valah, Kegan, i dr., tvrdili su da postoji paralelizam
između problema koji se rešava, iz kojeg će proizići nova strategija
koja će poslužiti za rešavanje konkretne situacije. Iz njihovih
istraživanja proizilazi, pogotovo ako se radi o likovnim i književnim
ostvarenjima, sledeća skala procene dečijih sposobnosti:
Duboko doživljavanje određenih situacija;
Originalan oblik senzibilnosti;
Ambicija i snažna volja za rad;
Ženstveno ponašanje u kombinaciji sa muškom snagom;
Razvrat;
Nezavisnost;
Širok spektar emocionalnih doživljavanja u afektivnoj sferi;
Nemački naučnik Henc Rajs pokušao je da na jednom
mestu zaokruži sva svojstva darovitih, identifikovana od raznih
autora iz ugla rezultata kreativnosti:
Primenjuje retka, originalna, vredna rešenja, stimulativna za
iznalaženje sličnih solucija;
Iz ugla ličnosti;
Lakše podnosi osećaj nesigurnosti, konflikte;
karakteriše se tolerancijom, upornošću za ostvarenje ciljeva;
Snažna motivacija;
Traže teže i kompleksnije probleme;
Ispoljavaju autonoman duh;
Ispoljavaju nezavisnost, ne očekuju bilo kakvu pomoć;
Sa lakoćom menjaju stavove;
Poseduju emocionalnu ravnotežu;
Poseduju osećaj sopsvene vrednosti;
•
•
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Otvoreni su, imaju poverenje u sopstvene snage;
Iz ugla ličnih shvatanja:
Lakoća formiranja pojmova;
Nekonvencionalno razmišljanje;
Inventivnost;
Lakoća stvaranja asocijacija;
Analitička i sintetička sposobnost;
Intelektualna mobilnost u korišćenju znanja;
Sposobnost za stvaraje novih konstrukcija;
Senzibilnost za probleme sredine;
Otvoreni, mogu da primene nove metode, da realizuju novu
interpretaciju.
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Abstract: One of the tendencies of teaching modernization is flexibility of
education in order to encourage the development of every pupil according to his/her
individual features. School has been invited to organize the processes of lecturing,
learning and evaluation in a way which will, as soon as possible, enable pupil to gain
certain knowledge and its application in concrete and creative way.
Key words: ability, evaluation, creativity, individuality.
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ACCES DIFFERENCIE AUX ELEVES – RESPONSABILITE DE L´ECOLE
MODERNE
Résumé: Une de tendance de la modernisation de l´enseignement est
l´enseignement flexible et l´éducation dans le but du progrès du développement de
chaque élève par rapport aux caractéristiques individuelles. L´école est appelé
d´organiser le processus de l´enseignement – du travail – de l´évaluation sur le mode,
selon lequel, et le plus vite posible, on peut rendre capable l´élève d´arriver à certaines
connaissances et leur application en pratique, d´une manière concrète et crèatrice.
Monts-clefs: capacites, evaluation, crèativit, individualitè.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Одной из тенденций прогрессивного развития процесса обучения в
школе является гибкость образования и воспитания, ставящая целью
способствовать развитию каждого учащегося в соответствии с его
индивидуальными склонностями. Школа призвана организовывать процесс
обучения (учения) таким образом, чтобы как можно раньше дать учащимся
умения находить определенные знания и творчески применять их на практике.
Ключевые слова и выражения: способности, оценка, креативность,
индивидуальность.
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ОД ДАРОВИТОСТИ КА ВРЕДНОСТИ
- Филозофски аспект -

Даровитост и вредност су два веома значајна феномена
људске стварности. Повезани су вишеструко, како међусобно
тако и са осталим фундаменталним феноменима (природом,
људским друштвом, историјом). У тој разноврсној повезаности
најважније су везе и односи који указују на њихову
међузависност.
Да би се схватила међузависност даровитости и
вредности, потребно је њихово разматрање са више аспеката
(филозофског, психолошког, социолошког, педагошког...). Наш
аспект биће филозофски.
У оквиру филозофског аспекта, битно је размотрити и
објаснити неколико суштинских карактеристика даровитости и
вредности. Те карактеристике, као и питања, проблеми и сл.
могу се груписати, у духу филозофских наука, на: онтолошке,
гносеолошке, антрополошке, аксиолошке, етичке... То су,
онда, филозофски аспекти.
1. Онтолошко - антрополошки аспект
У оквиру овог аспекта, стичу се, развијају и
систематизују сазнања о постојању и развоју (настајању,
мењању, нестанку) бића и ствари, свега бивствајућег,
првенствено човека. На основу тога, врши се дефинисање и
класификовање.
Кад је у питању даровитост, онда нема сумње да она
постоји у човеку, у његовом животу у целини, а највише у раду;
и то оном раду који резултира неким стваралаштвом. Живот,
рад и стваралаштво човека као индивидуе (непоновљиве
личности) су примарни полазни ставови за утврђивање
онтолошког статуса даровитости. Шира експликација зависи
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од филозофских погледа онога ко објашњава даровитост. За
некога ће даровитост бити дар природе, за некога дар бога, а
неко ће природу и бога поистоветити. Као, рецимо, Спиноза.
Ако се усмеримо на човека као битан па и крајњи извор
даровитости, онда ћемо анализовати његову структуру и развој.
У оквиру структуре ћемо, истаћи: телесну конституцију
(анатомско – физиолошке особености), психолошке особине
(сазнајне, емотивне, мотивационо – вољне), те карактер и
темперамент; а на основу свега тога и: способности.
Способности човека су бројне и разноврсне, те се могу
набрајати (и класификовати) на више начина. Ево како је то
учинио наш угледни филозоф, академик Михаило Марковић:
„1.Неограничене могућности развоја чула,
2. Разум,
3. Имагинација,
4. Способност комуникације,
5. Способност креативне делатности,
6. Способност хармонизовања интереса и аспирација с
другим јединкама,
7. Способност
процењивања
избора
међу
алтернативним могућностима,
8. Самосвест.“ (Марковић, М. 1972, стр. 89 – 90)
Може се рећи и једноставније: способности човека
групишу се на: физичке, умне и моторичке па да се затим
набрајају све врсте од сва три ова рода, те и посебно значајне
способности: стваралачке.
За нашу тему је битно истаћи да је даровитост везана,
највише, за најширу и најзначајнију психичку способност
човека, тј. за интелигенцију. И као што постоји велики број
(најмање двадесетак) фактора, особености и показатеља
интелигенције – тако постоји и њена широка (разноврсна)
присутност у животу, раду и стваралаштву људи уопште, а
нарочито даровитих.
Међутим, треба увек имати у виду да је даровитост
потенцијална способност. То је способност у могућности! А
када, како, зашто, колико ће постати стварност - то је посебно
сложен проблем, са бројним питањима. Тек када даровитост
постане стварност, онда се може процењивати и одређивати да
ли је то, каква је, колика је вредност.
Даровитост се може дефинисати на више начина
(синонимима, реално, генетички, операционо...). Методом
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синонима: даровитост је обдареност, надареност, талентованост,
смисао, склоност.. Реално, суштински: Даровитост је
поседовање једне или више (потенцијалних) способности човека
(индивидуе). Генетички: Даровитост је способност човека која
се испољава у раном детињству и (не)развија током живота.
Операционо: Даровитост је способност одређене личности која
се утврђује одговарајућим тестовима.
Која ће се дефиниција користити зависи од циља
(раз)говора, истраживања, објашњавања...
Даровитост се може класификовати, такође, на више
начина. И то зависи од циља класификације. Рецимо, ако се
желе истаћи примарне области живота и рада човека, значајне и
за испољавање даровитости (уједно и осталих способности,
првенствено стваралачких) онда се даровитост класификује на:
сазнајну (научну), техничку и уметничку. У свакој од ових
области присутне су значајне особености изражене као
даровитости.
Међутим, широка лепеза људског рада и стваралаштва
омогућује (и захтева) шире, потпуније класификације
даровитости. У њима се даровитост у оквиру сваког од
наведених родова (наука, техника, уметност) класификује на
више врста; уосталом као што постоје и класификације наука,
техника, уметности. А затим, постоје и остале значајне области
живота и рада у којима је присутна (и значајна) даровитост, као
што су: економика, политика, култура, спорт, па, чак, и –
забава.
Још конкретније, ако се класификацијом жели истаћи (и
помоћи) активност (личности и друштва) – онда се наводе
одговарајуће битне даровитости. На пример: интелектуалне,
социјалне, уметничке, психомоторичке. И објашњава се циљ,
стратегија и сл. такве класификације; Тако је урадио проф. др
Марко Стевановић, пишући:
„Даровитост треба проматрати као скуп диспозиција и
околинских/срединских фактора који откривају, потичу и
омогућавају активност даровитог појединца. Активност се може
проматрати у најмање четири подручја:
- умјетничком (ликовно, музичко, књижевно, драмско)
- психомоторичком (тјелесне активности, покрети тјела,
прецизна механика)
- интелектуалном (способност повезивања идеја, брзина
памћења, запажање проблемских ситуација, брзина
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рјешавања проблема и откривања узрочно – посљедичних
веза и односа међу експлицитним и имплицитним
подацима, проналажење удаљених одговора и рјешења,
стална
оријентација
на
дивергентно
мишљење,
покретљивост
мишљења,
марљивост,
устрајност,
емоционална стабилност, висок ступањ самомотивираности
и нивоа аспирације, показују многостраност интереса,
очекују подршку околине и др.)
- социјалном (способност сарадње и комуникације међу
људима).
Стратегијама откривања и вођења даровитих треба
идентифицирати врсту даровитости.“ (Стевановић, М. 2004, стр.
227. у зборнику Стратегије подстицање даровитости)
За објашњавање и правилно схватање онтолошко антрополошког статуса даровитости – уз лоцирање њеног места
у човеку и њеног одређења као могућност – неопходно је
указивати на њен развој - пут којим она „иде“ да би постала
стварност и била одређена као вредност. При том је оправдано
поћи од чињенице да је, такорећи, сваки човек – самим тим што
је човек - обдарен за нешто. А то поготово важи бар за оних
2,5% који имају интелигенцију изнад просека. Напросто, у
сваком, бар, натпросечно интелигентном човеку (на ступњу
детињства) „чучи“ нешто значајно за њега и људски род. А кад
и како ће се то покренути, колико и како развијати то зависи од
много фактора (биолошких и психичких; индивидуалних и
друштвених; а што се тиче друштвених, од: материјално –
техничких, васпитно – образовних, културих, политичких...).
Сви фактори делују истовремено, па више или мање,
синхронизовано (не)доприносе да даровитост прерасте у
талентованост, у стварност одређеног рада, професије, па и
нужност животног позива. Дакле, од могућности преко
стварности до нужности води сложен, трновит пут. То је пут:
per aspera ad astra.
У вези с тим, постоје бројне теорије, како о постојању,
још
више
о
развоју
даровитости
(нативистичке,
психологистичке,
психијатријске,
психоаналитичке,
бихејвиористичке и др.)
Онтолошко - антрополошки статус (порекло, развој и
др.) даровитости постаје још јаснији кад се узме у обзир
вредност (уопште, те и вредност даровитости).
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Вредност је веома широк појам. То је категорија чије
значење схватамо путем повезивања са другим категоријама,
као што су: стварност, човек, људско друштво, историја,
личност, вредносни системи, вредносне оријентације...
Вредност је битна компонента, људске стварности,
значи света којег доживљава, користи, мења, (пре)обликује
човек као друштвено биће... Вредност се јавља и утврђује
довођењем у везу онога што постоји („јесте“) и онога што је
човеку потребно („треба“). Тај однос између „јесте“ и „треба“
немогуће је схватити без познавања људских потреба. А потребе
су човекова стања у којима доживљава (осећа, схвата)
недостатак нечега. Развојем човека и људског друштва број
потреба се увећава(о), као и број могућности (средстава и
начина) за њихово задовољење. Богатство свега тога говори
управо о богатству људског живота, те и о све већим
могућностима за постизање вредности живота, смисла
егзистенције.
Потребе и вредности су нераскидиво повезане.
Задовољавањем потреба постижемо вредности. Велика
разноврсност потреба савременог човека омогућује (и захтева)
њихово класификовање. Погодно је да се потребе и вредности
класификују заједно, према неком значајном принципу:
материјалном
(биолошком,
економском...),
духовном
(психолошком: сазнајном, емотивном, вољном...), или према
обиму, рангу.
Уопштено, могуће их је разврстати на:
- материјалне и духовне;
- појединачне, посебне и опште;
- индивидуалне и друштвене;
- хедонистичке, утилитарне;
- виталне (биолошке);
- друштвене
(идеолошке,
политичке,
правне,
економске);
- моралне;
- естетске и
- сазнајне.
Повезивањем потреба и вредности, на једној страни, са
средствима и начинима њиховог задовољавања, на другој
страни, добије се одговарајући вредносни систем. Поред
сложености (састављености од потреба, вредности, средстава,
начина, циљева...) сваки вредносни систем има и свој
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хијерархијски распоред и развојност. У њему се зна шта је од
чега значајније и како се све то развија. Зато је могуће (и
потребно је) свесним организовањем живота и рада
класификовати потребе, вредности (и остало) на: примарне и
секундарне; циљне и инструменталне; радикалне и остале;
истинске и лажне... У битном, на основу система бирамо
вредности. Вредност је, често, у могућности избора нечега. А
избор садржи и одговорност за одговарајућу активност. Тако
онда вредност није само дата него и задата.
У таквом систему значајно место има даровитост. Као
битна способност, даровитост је значајан конституенс људског
живота, људске праксе. Заједно са осталим способностима,
даровитост је укључена у постојање и развој потреба и
вредности. У систему са њима и осталим елементима
(вредносних система), даровитост је – са становишта
хуманистичке филозофије и њене аксиологије – најоправданије
третирати као средство за задовољавање потреба и
остваривање вредности, циља живота. А пошто је циљ
свестрано развијена, целовита, стваралачка личност – онда
постоје велике могућности за коришћење разноврсних
даровитости за развијање богате личности. Битан критеријум за
одређивање богатства личности не може бити само њено
материјално богатство (изражено новцем) већ је то богатство
њених потреба и начина њиховог задовољавања на истински
хуман, људски начин.
У вези с тим треба имати у виду и разврставање
људских потреба на урођене (биолошке) и стечене (психичке и
друштвене). Задовољавањем биолошких потреба човек одржава
живот, вегетира, и то тако што отклања недостајање виталних
материја у организму (ваздуха, воде, хране): дише, пије, храни
се, креће се...
А за разлику од тих потреба недостајања, психичке и
друштвене потребе се стичу, оне су потребе настајања. И, што
их је више, утолико боље. Једне изазивају појављивање других.
Рецимо сазнајне потребе: постојеће знање подстиче радозналост
за нова сазнања.
Даровитост је, итекако, битна и за настајање и за развој
тих (психичких и друштвених) потреба. И управо на основу тих
потреба, човек је постао најразвијеније живо биће наше планете,
генеричко, самостваралачко биће. Те (психичке и друштвене
потребе) усмеравају човека на то да и биолошке потребе
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задовољава на људски, култивисан начин. Велики удео у свему
томе има и даровитост.
Још потпунија сазнања о постојању и развијању
даровитости добијају се са анализом и синтезом појмова на
релацији: потребе – жеље – интересовања – интереси –
вредности – вредносне оријентације – мотивација –
активности. У том низу су кључни појмови: потребе –
вредности – вредносне оријентације. Пошто смо, бар у
основи, назначили шта су вредности и потребе – на реду је да то
урадимо и за вредносне оријентације.
Вредносне оријентације су, такође, широк појам. У
њему се налазе вредност(и) и усмерење личности ка њима. Те
оријентације су битна животна уверења о смислу живота и
начинима његовог постизања. То су полазни (филозофско –
аксиолошки) ставови о томе како треба живети.
Сразмерно броју
потреба и начина њиховог
задовољења, постоји и број оријентација. И њих је могуће
набројати и класификовати. Број није унапред одређен, а и
класификације су бројне: од две до неколико.
Ево једног прегледа више класификација:
1.
2.
3.

4.

5.

Оријентације
Продуктивна
Непродуктивна
Дионизијска
Прометејска
Будистичка
Хуманистичка
Утилитарна
Алтруистичка
Прометејска
Утилитарна
Хеднонистичка
Стваралачка
Прометејска
Политичка
Теоријска
Економска
Естетска
Социјална
Политичка
Религијска
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Вредносне оријентације (као, уосталом, и појаве које их
условљавају: потребе, способности, вредности и др.) зависе,
поред осталог, и од људског пола, узраста, професије и др. Ако
узмемо у обзир узраст, онда су – вероватно – најдинамичније (у
најбурнијем развоју) вредносне оријентације младих (ученика,
студената – пубертетлија, адолесцената). На том узрасту је и
деловање професионалне оријентације. И веома је значајно
усклађивање (помиривање) жеља и стварности. Жеље су,
примарно, субјективног порекла, а стварност је објективна
(природна, друштвена: економска, културна, васпитно –
образовна, техничка...). Отуда велика деликатност избора
вредносне оријентације, школе, професије, те и значај
даровитости. Рецимо, млади човек (ученик, студент) је даровит
за одређену област живота, рада, стварања. Али то се повезује са
занимањима у тој области, могућностима запослења,
напредовања и др. Широка лепеза занимања (преко хиљаду)
јесте бар формална могућност за добар избор, али шта ако је
неизвесно (често и немогуће) запошљавање, ступање у радни
однос; прво у својој земљи, па и иностранству?!
2. Аксиолошко – етички аспект
Назначена, бар скицирана, одређења даровитости и
вредности са онтолошко – антрополошког аспекта, упућују на
потребу њиховог разматрања и са других филозофских аспеката
(гносеолошког, аксиолошког, етичког...).. Наиме, потребно је
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даровитост сазнавати и њено испољавање вредновати, и то са
више аспеката, те и најширег (најдубљег) аспекта значи
моралног (етичког).
Сазнавање,
популарно
–
атрактивно
речено
„откривање“ даровитости је изузетно комплексно. Оно је,
такорећи, увек саставни део људског знања а човеку и његовом
свету (природи, друштву...). Најбитнија су ту знања о нама
самима: Ко смо? Какви смо? Одакле долазимо? Где идемо?
Сократовски речено, упознајемо себе. Међутим, то је немогуће
без (у)познавања другога. Јасперс каже: „Човек упознаје себе
само помоћу другог човека, а никад искључиво знањем. Ми
постајемо оно што јесмо једино у оној мери у којој други
постаје оно што јесте, ми постајемо слободни само утолико
уколико и други постаје слободан. Стога је за мене... питање
комуникације са човеком постало најпре практично, и затим
филозофски осмишљено темељно питање нашега живота.“
(Јасперс, 1987, стр. 142.)
Сазнајне способности човека су бројне и разноврсне
(чулне, разумске, интуитивне; теоријске, емпиријске, практичне;
индивидуалне, групне – друштвене; здраворазумске, научне...).
Знања о томе систематизована су у гносеологији и посебним
наукама (психолошким: психологији сазнања, психологији
личности,
психологијама
рада,
стваралаштва
и
др.
социолошким: социологији сазнања, социологији образовања,
социологијама културе, науке, религије, уметности... те и у
педагошким и осталим наукама).
За сазнавање даровитости посебно је значајно
обједињавање знања која се стичу на два основна начина:
интроспекцијом и социјалном перцепцијом. При том је
изузетно значајно формирати и разликовати две значајне врсте
логичких судова. То су перцептивни и вредносни судови.
Једнима утврђујемо стање, другима вредност. Они су, наравно,
повезани, међузависни. Разлика између њих може бити мала,
али је бар у неким случајевима – веома битна. То се може
схватити из следећих објашњења: „Статус вредности разликује
се од статуса ствари и чињеница једино по томе што су
емотивно – вољни доживљаји разних људи у истој ситуацији
много варијабилнији него њихове интелектуалне реакције. И
индивидуалне и групне разлике су у нечему знатно веће.
Међутим, у једном је статус и једних и других сличан: и
вредности и чињенице могу се третирати као објекти у релацији
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према одговарајућим друштвеним заједницама или према
човечанству у целини. Емпиријска (психолошка, социолошка,
језичка и друга) испитивања јасно показују да вредносни судови
изражавају специфичну врсту менталних садржаја који се, и
поред свих додирних тачака, битно разликују од менталних
садржаја које изражавају различите врсте сазнајних судова
(било да се ради о перцептивним судовима, закључцима или
дефиницијама). Ти други изражавају претежно интелектуалне
садржаје – везе опажаја, представа и појмова, дакле резултате
сазнајних операција као што су опажање, представљање,
мишљење, сећање обављених мисаоних аката у прошлости. За
разлику од њих, вредносни судови, поред осталог, увек
изражавају и вољно – емотивни однос датог субјекта према
неком објекту, они укључују у себи као битан елемената свог
садржаја – елеменат избора, претпостављања једног другом,
афективног става индивидуума. Вредносним судовима
изражавамо своје свиђање или несвиђање, одобравање или
неодобравање, њима стимулирамо и друге да заузму став сличан
нашем. С друге стране, вредносни судови такође садрже
дескриптивни елеменат. Људи одређене друштвене заједнице,
који у својим оценама полазе од одређеног система норми,
сматраће нешто вредношћу тек ако има одређене реалне
одлике.“ (Марковић, М. 1963, стр. 116 – 117. у зборнику
Хуманизам и социјализам)
У светлу ових објашњења постаје видљивије и јасније
како и зашто треба сазнавати све што је за људе значајно и при
том разликовати стварност и вредност, утврђивати шта је
вредно у конкретној стварности и сл.
Тако је и са даровитошћу. Уважавајући је као вредност о њој, неминовно, формирамо и вредносне судове. А пошто су
ти судови условљени и људским субјективним, психичким,
алогичким (па и контралогичким: ирационалним, емотивним,
вољним...) стањима – онда је отежано да буду – бар у пожељној
мери – истинити. Зато су и процене даровитости тешке,
деликатне, оптерећене пристрасношћу човека (било као јединке
или члана групе која процењује (породица, вршњаци, васпитно
– образовна група: одељење, разред...).
Примери пристрасности и непоузданости процена при
утврђивању даровитости су многобројни. Према једном
емпиријском истраживању, наставници су у око 50% случајева
погрешно оценили даровитост својих ученика. Какава је укупна
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вредност њихових укупних анализа о даровитости?! Колико је
поуздана?! Може ли помоћи или ће одмоћи њихов рад са
даровитим?! На то се надовезује, честа и већа, субјективност
(пристрасност и сл.) родитеља. Испољава се све то и при
категоризацији (класификацији) младих при упису у прве
разреде школа (основних, средњих, виших, високих...)
Свему томе треба додати и емотивно – мотивационо –
вољну структуру, те и понашање младих који су (од стране
друштва: породице, школе...) проглашени за даровите. Према
неким педагошко – психолошким истраживањима, такве младе
личности стичу – због озваничене њихове даровитости и неке
чудне, па и негативне карактерне особине (охолост,
нетрпељивост,
надменост,
размаженост,
тврдоглавост,
свадљивост...). Такве особине утичу и на (не)морална
понашања. Рекло би се да је даровитост тешко (под)носити.
Изгледа да то у још већој мери важи за личности које су
обдарене за више области рада и стваралаштва – које су
универзално талентоване – генијалне. Зато се и говори о
„ишчашености“ генија, о ситуацијама у којима се генијалност и
лудило подударају... Психологија генија и (њиховог)
стваралаштва имају значајна (са)знања.
Сазнавање даровитости треба уклапати у целину знања
о човеку, личности, вредносним оријентацијама.. Бар један
индукативан пример за то је емпиријско истраживање
Вредносне оријентације адолесцената: вредности и свест о
себи, које је извршио проф. др Ненад Хавелка са сарадницима.
Могућности за сазнавање и вредновање даровитости су
различите, специфичне у разним областима (науци, техници,
уметности, политици...). У науци је изузетно значајна
даровитост за нове научне: парадигме, теорије, законе,
системе... У техници: даровитост за нова (техничка) средства и
начине рада, чијем коришћењем се повећава (ре)продуктивност,
смањује утрошак енергије, развијају способности. (Супротно
томе, техника може да има и негативне учинке. Савремени
технички прогрес од многих људи, па и даровитих, ствара
„паразите“,
„готоване“,
„интелектуалне
лењивце“,
„рутинаре“...). У уметности: даровитост за оригинална дела,
нове (уметничке) правце, снажније афирмисање истински
вредног људског живота... У политици: даровитост за
демократско понашање и, сходно томе, вршење јавних
функција, укључивање даровитих у прогресивне политичке
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елите, спречавање каријеризма, бирократизма, технократизма,
једностраних локализама, регионализама, глобализама...
Са становишта етике, даровитост треба да помогне
формирање, живот и рад – укупно понашање високо моралних
личности, људи који су истински вредни идеали и идоли.
3. Основни закључци
1. Пут од даровитости до вредности је веома сложен,
често (пре)тежак и увек изузетно значајан, како за личност тако
и за људски род. Најзначајнији резултати тог пута су у људском
стваралачком раду (научном, техничком, уметничком...) и
делима трајне вредности (научним открићима, техничким
изведбама, уметничким делима...) те и у вођењу развоја људског
друштва у свим битним областима (економици, култури,
политици...) у правцу све богатијег, хуманијег и уопште
прогресивнијег човечанства.
2. Даровитост(и) и вредност(и) треба истраживати и
објашњавати са више аспеката, а поготово оних
фундаменталних и интегративних (филозофских, социолошких,
психолошких, педагошких...), са циљем обједињавања свих
знања о њима (теоријских и емпиријских; историјских и
актуелних; општих и посебних...).
3. Филозофска (са)знања су општа и значајна су,
првенствено, као методолошке основе за посебна, садржајно
богатија истраживања и сазнања.
4. Централна питања, проблеми и др. истраживања
даровитости и вредности везана су за живот, рад и стваралаштво
младих (ученика, студената, стручњака...) – који могу (и треба)
да буду истински прогресивна елита сваке друштвене заједнице
(народа, нације, државе, човечанства). Зато је веома значајно
усавршавати васпитно – образовни, наставно – научни (школски
и ваншколски) рад са њима, потенцијално даровитима, на свим
ступњевима образовања (основном, средњем, високом) као и у
професионалном развоју после завршеног образовања.
5. Даровитост може бити искоришћавана и за нехумана,
деструктивна, асоцијална, патолошка, криминална и сл.
организовања, активности и понашања уопште. У тим
случајевима она је најопаснија при вођењу јавних друштвених
(државних и других) послова, извршавању руководних функција
и слично. Тада се изрођава у своју супротност. Уместо да буде
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градитељ, даровит постаје рушилац људских вредности.
Историја има много примера за то. Неки даровити људи, рецимо
за политичке функције, користили су ту даровитост за
монструозна дела против народа и човечанства у целини.
Поготово ако су били реализатори тоталитарних идеологија
(фашистичких и других).
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ДАРОВИТИ УЧЕНИЦИ У САВРЕМЕНОЈ
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
_______________________________________________________
Резиме: У раду се разматра значај бављења даровитим ученицима у
савременој основној школи, начини рада са њима, облици даровитости и
откривање.
При том се констатује да се школа, као васпитно-образовна
установа, сматра за најпогодније место за откривање и развој даровитости; а
у оквиру целокупног рада школе формирају се разне организације, удружења,
клубови и центри, где млади школског узраста могу да обогаћују и продубљују
своја знања и вештине из области за које су заинтересовани.
Да би организовали одговарајуће облике рада, у школи, треба
уважити и следеће битне циљеве васпитања и образовања: утврђивање
даровитости и подстицање ученика за активности у којима су испољили
даровитост; остваривање васпитно-образовног рада путем којег ће се
задовољити потребе, способности и интересовања даровитих ученика;
организовање наставних и ваннаставних активности за даровите; развијање
свести и сазнања да је даровитост потенцијална и да постаје стварна тек
путем одговарајућих активности, а нарочито у областима науке, уметности и
технике; груписање даровитих ученика и организовање одговарајућег рада за
сваку групу (секцију, кружок и сл.); развијање самоиницијативности,
самосталности и стваралаштва даровитих ученика; сарадња са родитељима и
друштвеним организацијама које се баве активностима посебно значајним за
даровите.
Кључне речи: даровити ученици, облици даровитости, начини рада,
образовање, васпитање, основна школа.

_______________________________________________________
Увод
Бројна истраживања, теорија и прaкса, су показали да је
значај даровитих и њихових производа за развој човечанства
веома велик. Цивилизација којој припадамо створена је
захваљујући великим умовима и њиховом стваралаштву. Ти
умови су постали величине - иноватори захваљујући генетици,
социјалном окружењу, активности и васпитно-образовној
делатности.
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Да би омогућили развој потенцијала, личност треба
активирати, ангажовати, подстицати, пратити и подржати да
испољи своје способности. У циљу афирмације и
самоактуализације нужно је омогућити да дете постане
истраживач, креатор и стваралац, да би обогатили земљу још
већим људима.
Будући да на нашим просторима даровитим није
посвећена довољна пажња, јављају се тешкоће у раду, учењу,
напредовању. Због тога је веома значајно благовремено
идентификовати даровите, јер су они специфични у односу на
просечне. Није ретко да се код њих уочава усамљеност,
несигурност, туга због осећаја различитости од других...“
Најчешћи узроци оваквих потешкоћа леже у конфликту, који
своју основу има у размимоилажењу
између личних
психолошких потреба индивидуе и мањка њених могућности за
остварењем успјешног процеса учења који се најчешће постиже
у школи. Овакве предиспозиције стварају погодно тло за развој
менталних и социјалних потешкоћа које врло често
препознајемо код ових натпросјечних ученика. Ометајућа
проблематична понашања често стварају потешкоће и
родитељима даровитих ученика, али и њиховим наставницима,
те вршњацима са којима су ови ученици свакодневно у
контакту.
Други
јако
битан
разлог
за
правовремену
идентификацију јесте и чињеница да, само уколико на вријеме
откријемо проблем, те уз помоћ исправних метода у раду
остваримо одговарајући приступ ученику, тек онда можемо
очекивати евентуалне помаке ка унапређењу његових школских
постигнућа.“ (Стајић, 2006, стр. 174) Дакле, идентификацијом
даровитих и развијањем свих њихових способности развијају се
потенцијали коиј индивидуа може допринијети развоју друштва.
А све то је могуће у васпитно-образовном раду у редовној
настави и вананаставним активностима у оквиру рада секција,
кружока... За све то је посебно погодна савремена основна
школа. Јер, даровити захтевају различите образовне програме и
службе поред оних које нормално пружа класична основна
школа.“ Базичне вештине које ученици треба да стекну у
савременој школи укључују не само писменост и рачунске
операције, него и основне компетенције у домену науке,
страних језика, употребу комуникационо-информационе
технологије, учење учења, социјалне вештине, предузетништво
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и све друго што улази у појам савремене културе. Целином
свога деловања школа треба да помогне младима да стекну
карактеристике које обухватају нормалност, зрелост,
самосталност,
демократичност
и
аутентичност.“
(Недељковић, 2006, стр. 76) А то полазне основе за испољавање
и усавршавање даровитости.
Деца која су способна за високо постигнуће показују
високе способности у некој области: интелигенција,
психомоторне способности, креативност или продуктивно
мишљење, способност вођења, визуелне и извођечке
уметности... Да би ове способности развили у што већој мери,
значајно је да се деци обезбеди одговарајуће образовање и
компетентни учитељи. Јер, они треба да створе услове за
испољавање ученичких потенцијала, као и да имају у виду
процене особина деце које дају родитељи, наставници,
водитељи клубова, вршњаци...
Будући да је један од централних циљева савременог
васпитања и образовања подстицање креативности и
стваралаштва, нужно је обезбедити услове за испољавање
способности даровитих. Ту је учитељ најзначајнији, јер је
школска средина веома погодна за испољавање и афирмацију
јединке.У школи
постоји могућност за континуирано
систематско праћење ученика у различитим ситуацијама као и
да упоређује појединца са групом вршњака или старијим
ученицима. На основу сарадње са родитељима и колегама
учитељ може добити значајне податке за оцену способности
ученика како би их што објективније оценио.
При том је значајно имати у виду да даровити имају
широка интересовања и да је њихов успех у школи најчешће
веома висок, а може се десити и да буду неуспешни. У циљу
напредовања треба развијати пратити и подстицати развој
њихових интересовања посебно за поједине области науке,
уметности, технике... У савременој основној школи треба
створити услове за самостално стваралачко бављење
најразноврснијим активностима, где ће ученици испољавати,
упознавати и развијати одређене склоности и способности које
могу бити показатељ даровитости.
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Педагошки рад са даровитим ученицима у
савременој основној школи
Знано је да су схватања о даровитости, откривање и
облици даровитости, као и одређивање услова за њихов развој,
васпитање и образовање, па и конкретно ангажовање већ дуго
времена су предмет интересовања великог броја стручњака. То
је оправдано ако имамо у виду њихов допринос за развој и
напредак одређеног друштва и човечанства уопште.
Поред повољних општих услова за развој дечијих
способности у редовном васпитно-образовном раду постоје
специјални поступци и приступи као и програми, којима се
подстицаји, рад и сарадња усмеравају непосредно на обдарене
за које постоје посебне институције (Специјална школа за
музичке таленте у Ћуприји, Истраживачка станица Петница...)
У њима се обдареност негује и унапређује путем посебних
програма прилагођених повећаним могућностима, потребама,
интересовањима и способностима идентификованим код деце.
“За обдарену децу могуће је одредити посебне програмске
циљеве, садржаје, средства, начин организације, специјално
обучено особље, прилагођене начине праћење развоја и
оцењивања, као и везе са институцијама које могу бити од
помоћи.“ (Каменов, 2002, стр. 316). Дакле, програми за даровите
се разликују од прогрма за остале. Они могу бити обимнији,
студиознији, могу се реализовати брже, за краће време него што
је предвиђено, уз више индивидуалног рада и развијање
унутрашње мотивације.
Програме за даровите треба конципирати према врсти
даровитости и то:
-интелектуална (брзина решавања проблема и
откривање узрочно последичних веза и односа, способност
повезивања идеја, брзина памћења, запажање проблемских
ситуација...);
-психомоторна (покрети тела, координација покрета,
прецизна механика...);
-уметничка (ликовно, музичко, драмско , књижевно,
музичко);
-социјална (способност сарадње и комуникације међу
људима).
За ученике који постижу бољи успех и показују већа
интересовања за одређени предмет од већине осталих ученика,
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предвиђа се обавезно организовање додатног рада, формирање
„научних група“, секција и кружока, увођење изборне и
факултативне наставе те могућност убрзаног напредовања.
Тако је предвиђено да се даровити школују и напредују заједно
са осталим ученицима а да им се ван редовне наставе обезбеде
додатни садржаји и активности, укључујући и њихов
индивидуални-истраживачки рад. Друга могућност за
напредовање даровитих је да им се омогући да у току једне
године заврше два разреда или да се за њих организује додатни
рад, од (IV-VIII) разреда, како је то предвиђено Законом о
основној школи. Брже напредовање ученика могу да користе
они који се истичу општом способношћу, постижу натпросечне
резултате у савлађивању наставног плана и програма и имају
одличан општи успех, али то могу да користе и ученици који
показују посебне способности, постижу надпросечне резултате
у одређеној наставној области и имају најмање врлодобар општи
успех. Одлуку о томе доноси посебна комисија школе, а одлуку
о бржем напредовању доноси директор школе. Ову могућност
бржег завршавања основне школе у пракси користи мали број
ученика. (Према С. Ивановићу, 2003,139). Ако ученик испољи
даровитост за неку од наведених области, може му се омогућити
образовање у основном музичком или балетском образовању и
васпитању упоредо са редовном основном школом.
Начини рада са даровитим
Међутим, да би били што успешнији у раду са
даровитим, треба имати у виду више начина рада са њима.
Према С. Максић, (1998, 51) врло ефикасни и практични су
следећи начини рада: издвајање, убрзавање и обогаћивање.
Издвајање је могуће оснивањем специјализованих
основних и средњих школа или одељења за образовање
даровитих, као што су: математичка, језичка и спортска
гимназија, школа за музичке таленте и балет.
Убрзавање је могуће скраћивањем школовања, тако да у
току једне године заврше два разреда.
Обогаћивање је оствариво организацијом додатног
васпитно-образовног рада за даровите. Тада им се изван редовне
наставе нуде разне могућности за додтни рад у секцијама,
клубовима, кружоцима, учешће на такмичењима, рад са
ментором, самостални рад. Тај рад је најприсутнији у нашој
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пракси јер су материјално технички услови школа прикладнији
за његову организацију.
Циљ додатног рада са даровитим је да омогући
одабраним талентованим ученицима да прошире и продубе
своја знања и вештине из неких наставних области и предмета у
складу са интересовањима, способностима и склоностима, као и
да мотивише ученике за самостралан-истраживачки рад, развој
логичког, стваралачког и критичког мишљења. При том треба
имати у виду да „садржаји додатног рада треба да полазе од
редовног плана и програма, али се према интересовањима и
потребама ученика проширују, продубљују и допуњују
садржајима одређених наука. Садржаји додатног рада су
индивидуализовани у односу на ученике и у односу на
наставника. Један ученик се по правилу може укључити у
додатни рад само из једне наставне области, односно предмета.
Aли, уколико ученик постиже изузетне резултате из више
наставних области, може бити укључен у додатни рад из два
предмета ако они припадају сродној групи (природна,
друштвена) и ако то ученик изразито жели“ (Максић, 1998, стр.
63). Дакле, ученик својим способностима, интересовањима и
укупним потенцијалом „одређује“, бира садржаје који му
омогућују даљи развој. При том је значајно да „наставници
морају бити добро припремљени за специфичност педагошког
рада са даровитим ученицима , као и за сарадњу са њиховим
родитељима. Потребно им је, поред осталих знања, упознавање
са феноменом даровитости, оспособљавање за идентификовање
даровитих и педагошко-дидактичко-методички рад са њима,
усвајање знања и вештина васпитног рада са даровитим
ученицима у редовној настави и ваннаставним активностима.“
(Стојановић, 2006. стр. 237). Значи, наставник треба током
студирања а и касније да буде обучен за веома сложен,
деликатан и одговоран део васпитно-образовног рада, рад са
даровитим. То треба уважити приликом конципирања
курикулума на Педагошким и другим наставничким
факултетима.
Дакле, да би били што успешнији у васпитнообразовном раду са даровитим нужно је тај рад организовати
кроз редовну наставу или кроз специфичан посебно организован
рад редовне наставе: додатну наставу, слободне активности,
самосталан рад у школи и код куће. При том треба уважити
циљеве додатног рада као
што су: проширивање и
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продубљивање знања, задовољавање интересовања, развој
стваралачких способности, логичког и критичког мишљења,
оспособљавање за самостални рад,
самообразовање и
истраживање.
Имајући у виду да је циљ слободних активности
проширивање, продубљивање и стицање нових знања и умења
према интересовањима ученика, задовољавање специфичних
интересовања ученика, уз усмеравање њихових склоности,
способности и интересовања те подстицање професионалног
развоја, нужно је укључивање свих заинтересованих ученика у
поједине облике рада, а поготово даровитих.
У том циљу, поред ангажовања школе на
идентификацији даровитих, препознавању
и уважавању
њихових потреба, као и раду са њима, формирају се разне
организације, удружења, клубови и центри где ученици могу да
обогаћују и продубљују своја знања из области за које су
заинтересовани и талентовани, нпр.Истраживачка станица
Петница, Клуб математичара „Архимедус“, летњи кампови
КИДС-а, омладинске организације Креативни даровити Србије.
Да би рад са даровитим био што успешнији по
мишљењу
С.
Максић,
препоручује
се
коришћење
диференцирене, индивидуализоване и проблемске наставе.
А В. Пасер је истраживањем утврдила предлоге
родитеља да школа интензивније подржи даровите ученике. За
то је значајно обезбеђивање сарадње са другим институцијама,
боља опрема кабинета тражењем помоћи од радних
организација, боља опремљеност библиотека, тимска сарадња
наставника и посебно награђивање за оне који раде са
даровитим. Значи, родитељи брину о напредовању даровитих,
имају слуха за њихове тешкоће, и спремни су да помажу и деци
и школи што је веома битно за унапређивање васпитно
образовног рада са даровитим.
Да би мотивисали даровите ученике, треба поштовати
одређене принципе у раду са њима.И то: -у циљу задовољења
радозналости ученика треба стварати што више услова за
њихово истраживање и проналажење новог-непознатог;
-планирати одређене активности у којима се рад
ученика не оцењује, јер страх од неуспеха инхибира
креативност;
-поштовати оригиналне идеје ученика и истаћи њихову
вредност;
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-омогућити ученицима да што чешће решавају сложене
проблеме и да се радују постигнутом успеху.
Имајући у виду значај „армије“ даровитих за науку,
друштво и државу, рад са њима не би смели ни требали
препустити стихији, ни раду малобројних ентузијаста, већ би
морало да се подржи и подстакне из врха државе, да би
спречили „одливе мозгова“, као задатак од приоритетног
значаја. Да би у томе успели, нужно је што пре радикално
мењати организацију, садржаје и начине рада савремене
основне школе, која недовољно прати и примењује иновације у
настави и ваннаставним активностима.
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Gifted Students in Contemporary Primary School
Abstract: The paper considers the importance of dealing with gifted
students, their identification, forms of giftedness and the ways of work with them in
contemporary primary school.
Furthermore, it is stated that school, as educational institution, is
considered to be the most appropriate place for giftedness identification and
development; in the scope of the school work various organizations are formed, as
well as associations, clubs and centres where young people at school age can enrich
and deepen their knowledge and skills form the field they are interested in.
In order to organize suitable ways of work with the gifted at school, the
following important aims of education should be taken into consideration: giftedness
identification and encouragement of students to get involved in the activities they
expressed giftedness in, realization of educational work which will address the needs,
abilities and interests of gifted pupils; organization of curricular and extracurricular
activities for the gifted; development of awareness and acknowledgement that
giftedness is potential to become real only through suitable activities, especially in the
field of science, art and technique; grouping of gifted children and organization of
appropriate work with each group (clubs, meetings, etc); development of selfinitiative, independence and creativity of gifted pupils; cooperation with parents and
social organizations which deal with the activities of great importance for the gifted.
Key words: gifted pupils, forms of giftedness, ways of work, education,
primary school.

Conf.dr Gordana Budimir – Ninković
Faculté de pédagogie
Jagodina
ELEVES DOUES A L´ECOLE PRIMAIRE ACTUELLE
Résumé: Dans le travail on examine l´importance de s´occuper des élèves
doués dans l´école primaire actuelle, les modes du travail avec eux, les formes du don
et la découverte.
On considère que l´école, comme institution d´enseignement et
d´éducation, est le lieu le plus compétent pour la découverte et le développement du
don, et dans le cadre du travail complet de et dans le cadre du travail complet de
l´école on forme des organisations différentes, des associations, des clubs et des
centres, où les jeunes à l´âge scolaire peuvent entrichir et approfondir leurs
connaisance et dextérités dans le domaine qui les intéresse.
Afin d´organiser les modes correspondants du travail, à l´école, il faut il
faut prendre en considération les motifs suivants de l´éducation et de l´enseignment:
détermination du don, soutien aux élèves pour les activités où ils ont expriméleur don,
réalisation du travail éducatif et d´enseignement par lequel ils vont réaliser leur
besoins, capacités et intérèt des élèves doués; organisation des activités
d´enseignement et extrascolaires pour les doués, développement de la conscience de la
connaissance que le don est potentiel est devient réel par le moyen de différentes
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activités, en particulier dans le domaine des sciences, des arts et techniques; le
groupement des élèves doués et l´organisation du travail correspondant pour chaque
groupe (sections, groupe et sim.); développement de l´innitiative propre, de
l´indépendence et de la création des élèves doués; la collaboration avec les parents et
les organisations sociales qui s´occupent des activités particulièrement importantes
pour les doués.
Mots-clefs: élèves doués, formes du don, modes du travail, éducation,
enseignement, école primare.
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ОДАРЕННЫЕ УЧАЩИЕСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
В работе рассматриваются следующие вопросы: значение работы с
одаренными учащимися в современной основной школе, формы и методы этой
работы, облики одаренности, методы идентификации одаренности.
Автор указывает, что школа как образовательно-воспитательное
учреждение считается наиболее оптимальным местом для идентификации и
развития одаренности. В рамках всех видов деятельности школы формируются
различные организации, общества, клубы, центры, где дети школьного возраста
могут обогащать и углублять свои знания и умения в тех областях, которые
представляют для них интерес.
Для организации соответствующих видов работы в школе необходимо
следовать главным целям воспитания и образования: выявление одаренности и
стимулирование учащихся к занятиям тем родом деятельности, в котором
проявились их способности; осуществление воспитательно-образовательной
работы, позволяющей удовлетворять потребности, способности и интересы
способных учеников; организация школьных и внешкольных мероприятий для
способных учащихся; развитие у учащихся сознания и понимания того, что
одаренность имеет потенциальных характер и может реализоваться только в
соответствующей практической деятельности, главным образом в области
науки, искусства, техники; создание специальных групп способных учащихся и
организация соответствующей работы для каждой группы (секция, кружок и
т.п.); развитие инициативы, самостоятельности и творческих способностей
одаренных учеников; сотрудничество с родителями и общественными
организациями, которые занимаются деятельностью, имеющей значение для
одаренных детей.
Ключевые слова и выражения: одаренные учащиеся, облики
одаренности, принципы работы, образование, воспитание, основная школа.
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USMENI IZVORI U NASTAVI ISTORIJE I RAD
SA DAROVITIM UČENICIMA

______________________________________________
Rezime: U okviru projekta „Talking with and about our neighbours“,
grupa učenika Gimnazije «Borislav Petrov Braca» iz Vršca je istraživala kulturnu
istoriju Rumuna u jugoslovenskom Banatu 1940. godine, služeći se usmenim
istorijskim izvorima koje su prikupili od sagovornika iz više mesta u Banatu u kojima
živi rumunska nacionalna manjina. U drugoj fazi projekta, zadatak je bio da se
istražuje posleratni period, od 1945. godine pa do kraja šesdesetih godina, gde su
učenici, koristeći tehniku intervjua, prikupili vredne informacije u vidu usmenih izvora
o periodu komunizma u našoj zemlji.
Zbog specifičnosti ove vrste rada sa učenicima, darovitost je jedan od
poželjnih uslova za uključivanje u tim koji bi radio na terenu.
Neki od opštih zaključaka na kraju projekta su bili da su učenici obogatili
svoja znanja u oblasti istorije i pobudili nova interesovanja za dalji rad, a
istovremeno su, prikupivši solidnu građu u vidu usmenih izvora, doprineli
upoznavanju nekih manje poznatih pojedinosti iz naše novije istorije.
Ključne reči: usmeni izvori, intervju, istorija, učenici, darovitost
_____________________________________________________________________

Istorijsko znanje i daroviti učenici
U predlogu obrazovnih standarda, koji su izrađeni 2007.
godine, istorijsko znanje se definiše na sledeći način: „Istorijsko
znanje čini skup organizovanih informacija i pojmova iz istorijske
nauke koje poseduje učenik na kraju osnovnog obrazovanja: znanja o
vremenu i prostoru, razumevanje hronologije, poznavanje važnih
činjenica, pojmova, ličnosti i procesa iz nacionalne i opšte istorije,
razumevanje uzročno-posledičnih veza, kao i vertikalna i
horizontalna perspektiva u istoriji.“ (Predlog obrazovnih standarda
za kraj obaveznog obrazovanja 2007: 28)
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Istraživanje i tumačenje istorije je zasnovano na veštinama,
umenjima, stavovima i vrednostima u skladu sa istorijskim izvorima,
korišćenju različitih sredstava u funkciji istorijskog istraživanja i
sticanja znanja, multiperspektivnosti i pristrasnosti u tumačenju
istorije (Predlog obrazovnih standarda za kraj obaveznog
obrazovanja 2007). Predviđeno je da učenik ili učenica u oblasti
istorijskog znanja ume:
1. da primeni znanje iz istorijske hronologije;
2. da razume istorijske pojmove i da ih primeni u
odgovarajućem kontekstu;
3. učenik treba da poznaje nacionalnu i opštu istoriju;
4. da razume vezu između nacionalne, regionalne i opšte
istorije;
5. da povezuje pojave iz prošlosi i sadašnjosti;
6. da razume uzročno-posledične veze istorijskih događaja
(Predlog obrazovnih standarda za kraj obaveznog obrazovanja 2007).
Što se tiče oblasti istraživanja i tumačenja istorije, učenik ili
učenica na naprednom nivou ume:
1. da izvrši selekciju istorijskih izvora, analizira istorijske
izvore i procenjuje njihovu relevantnost;
2. da odredi hronološko poreklo istorijskih izvora;
3. u skladu sa analizom istorijskih izvora, učenici mogu da
odrede kontekst u kome je nastao izvor – ideološki, kulturološki,
socijalni, politički, geografski kontekst izvora;
4. da izvode zaključke na osnovu istorijskih karata,
upoređivanjem dva grafikona;
5. da tumači različite istorijske izvore izdvajajući sličnosti i
razlike u odnosu na istu istorijsku pojavu;
6. učenik ima svoj stav u odnosu na istorijske izvore
prepoznajući stereotipe, manipulacije i propagandu (Predlog
obrazovnih standarda za kraj obaveznog obrazovanja 2007).
U predlogu obrazovnih standarda se definiše napredni nivo
kao nivo gde su predviđeni standardi, koje je savladalo oko 25%
učenika.
Nastava istorije i daroviti učenici
U britanskom udruženju Qualifications and Curriculum
Authorities smatraju da talentovani učenici poseduju istorijsko
znanje i shvataju istorijsku hronologiju. Daroviti učenici primenjuju
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istorijski koncept u učenju istorije, ali i rado odgovaraju na
postavljena pitanja, tj. skloni su uključivanju u dijalog, dok u okviru
diskusije koriste relevantne infomacije (Teaching gifted pupils in
history).
Qualifications and Curriculum Authorities određuju i
karakteristike darovitih učenika u oblasti nastavnog predmeta istorija
(Identifying gifted pupils):
1. daroviti učenici pokazuju posebnu veštinu u čitanju i
pisanju;
2. daroviti učenici umeju da sintetetizuju informaciju i
predstave je kao takvu;
3. daroviti učenici diskutuju argumentovano na određenu
temu;
4. poseduju istorijska znanja i hronološki prihvataju nova
znanja;
5. daroviti učenici, u okviru istorijskog razumevanja,
hronološki usvajaju nova znanja.
Daroviti učenici dobro razumeju i rešavaju probleme: oni
razmišljaju fleksibilno i kreativno - manipulišu istorijskim
činjenicama i informacijama, jer poseduju istraživački duh:
interesuju ih iskustva različitih ljudi i događaji u prošlosti.
U radu sa darovitim učenicima u nastavi istorije,
preporučuje se metoda grupnog rada: dozvoliti učenicima da sami
postavljaju pitanja, nude rešenja i objašnjenja, kao i da slobodno
razmišljaju. Nadarenim učenicima treba ponuditi da koriste više
različitih izvora. Sa njima se može razgovarati da li, i u kojoj meri,
su dostupni istorijski izvori pouzdani. Treba im omogućiti i razgovor
sa istoričarima.
Daroviti učenici treba da koriste različite izvore: udžbenike,
fotografije, mape, slike, muziku, video, CD i internet. Preporučuje se
da posećuju lokalne muzeje i arhive, da čitaju istorijske časopise,
koji pretenduju da budu naučni, a istorijske su tematike. Poseta
istorijskim lokalitetima može dovesti do povećanja interesovanja u
oblasti nastave istorije (Resources of gifted pupils in history).
Kada je u pitanju rad sa učenicima iz različitih kulturnih
sredina ili različitih etničkih grupa, talentovani učenici treba da
koriste istraživački metod rada, ali kada je u pitanju rad sa učenicima
u multikulturalnim sredinama, rad sa ovakvim učenicima zavisi i od
njihove kulturne pripadnosti. Sa ovim učenicima treba koristiti

458

materijale, koji imaju u svom kontekstu različite socijalne i etničke
sredine, ali poštuju razlike u polu, rasi i hendikepirane osobe
(Responding to pupils’ diverse needs).
Istraživački metod u nastavi usmene istorije može biti
primenjen u radu sa darovitim učenicima. Na ovaj način učenici
razvijaju liderske sposobnosti i druge veštine u okviru grupnoga rada
(Teaching gifted pupils in history).
Jedan od istraživačkih metoda je i metod intervjua u nastavi
istorije.
Istraživanje perioda komunizma u usmenim istorijskim
izvorima
Za bolje upoznavanje naše novije istorije je, pored
korišćenja pisane građe i objavljene literature, od izuzetnog značaja i
upotreba usmenih izvora, odnosno informacije koje mogu da nam
pruže sagovornici koji su učesvovali u raznim važnim istorijskim
zbivanjima ili su bili, u najvećem broju slučajeva, samo živi svedoci
vremena koje nas zanima u našim istraživanjima. Ova vrsta
informacija može da se koristi i u nastavi istorije, na časovima koji
se bave periodom komunizma. Ovaj period je, međutim, još uvek
nedovoljno prisutan u nastavi istorije, iako obuhvata jedan relativno
dug vremenski interval, koji traje oko pola veka (od kraja Drugog
svetskog rata do devedesetih godina prošlog veka). Izučavanje
komunističkog perioda u nastavi istorije je u obrazovnom sistemu
kod nas, ali i u drugim bivšim komunističkim zemljama, još uvek u
fazi nekog traženja i pronalaženja pravih rešenja. To je, možda, i
opravdano, zato što svaka tranzicija traga za svojim istorijskim
utemeljenjima, pa je samim tim nastava istorije postala žrtva
ideoloških tumaranja u većini postkomunističkih zemalja. Postoje,
čak, mišljenja da je nastava istorije kod nas „još uvek politička
disciplina par excellance“, (Stojanović, 2006).
Korišćenje usmenih izvora o periodu komunizma na
časovima istorije može bitno da pomogne učenicima u boljem
razumevanju ovog novijeg doba naše istorije, imanjući u vidu
činjenicu da postoji mogućnost prikupljanja velikog broja
informacija o ovom fenomenu od ljudi koji su neposredni svedoci
ove epohe, a pripadaju starijoj, ili, čak, i srednjoj generaciji. Rad na
prikupljanju ovakve vrste građe ipak nije tako jednostavan kao što se
na prvi pogled može pomisliti. Istina je da postoji veliki broj građana
koji mogu da učenicima budu sagovornici na ovu temu, i to,
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svakako, predstavlja prednost u našem radu. Međutim, treba imati u
vidu da sami učenici koji rade na terenu sa ispitanicima najčešće
nemaju dovoljno znanja o periodu komunizma, jer se ovaj period
(kada je reč o gimnazijama, i još konkretnije, o učenicima opšteg
smera gimnazije koji su bili uključeni u naš projekat), izučava tek u
četvrtom razredu, pred sam kraj njihovog školovanja.
Prema tome, ukoliko želimo da u rad na prikupljanju
usmenih izvora o periodu komunizma uključimo i učenike prvog,
drugog ili trećeg, pa čak i četvrtog razreda gimnazije u prvom
polugodištu, njihova znanja o periodu komunizma kod nas se svode
samo na ono što su naučili u osmom razredu osnovne škole, ili što su
sami pročitali ili saznali, tako da je neophodno, pre samog odlaska
na teren, učenike dobro pripremiti za ovaj rad, ne samo u smislu
načina kako se vodi intervju, nego i davanjem i upućivanjem na
relevantnu literaturu o periodu komunizma, ali i održavanjem nekih
dodatnih predavanja na ovu temu. Zato je poželjno da u prikupljanje
usmenih izvora budu uključeni najbolji učenici, odnosno oni koji
pokazuju najviše interesovanja i znanja iz ovog predmeta. Tu je,
svakako, potrebno i da ovi učenici poseduju i druge osobine, kao što
su snalažljivost i komunikativnost, kako bi od intervjuisanih osoba
izvukli što više informacija, ali i kako bi, takođe, oni bili ti koji
imaju inicijativu prilikom vođenja intervjua, odnosno usmerili
razgovor na pravi način. Ovo napominjemo zato što je period
komunizma još uvek živ u sećanjima naših građana, koji su ga
doživljavali na razne načine. Neki su preživeli teške dane, tako da im
ovo društveno uređenje (naročito prve posleratne godine) nije ostalo
u dobroj uspomeni, dok su drugi imali koristi od njega, tako da se sa
nostalgijom sećaju tih vremena i ostaju i dalje njegovi vatreni
pobornici. Mnogi ispitanici pokazuju određene rezerve prilikom
davanja odgovora, tako da se može steći utisak da kod njih još uvek
postoji neki strah da kažu ono što zaista znaju ili što zaista misle.
U okviru druge faze projekta „Talking with and about our
neighbours”, istraživana je kulturna istorija rumunske i mađarske
nacionalne manjine u Vojvodini u periodu komunizma. Konkretno,
fokusirali smo se na period od 1945. godine do kraja šezdesetih
godina prošlog veka. U odnosu na prvu fazu projekta, kada je
istraživana 1940. godina, učenici su imali tu prednost što su mogli da
nađu mnogo više sagovornika, pošto se radi o vremenski bližem
periodu, a i mogućnost dobijanja opširnijih i kvalitetnijih odgovora
je bila veća, usled činjenice da je u ovoj drugoj fazi obuhvaćen veći
vremenski interval, koji iznosi oko 25 godina. Učenici Gimnazije
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„Borislav Petrov Braca” iz Vršca su realizovali 36 intervjua u 17
mesta sa rumunskim stanovništvom u Banatu. U radu na terenu je
učestvovalo 10 učenika opšteg smera na rumunskom jeziku, a
odvijao se tokom školske 2005/2006. godine. U isti projekat su bili
uključeni i učenici Gimnazije „Svetozar Marković“ iz Subotice, koji
su istraživali kulturnu istoriju Mađara u Vojvodini u istom periodu.
Pitanja su unapred bila pripremljena, ali su učenici imali
mogućnost i slobodu da, ukoliko smatraju da je potrebno, tokom
intervjua postavljaju i dodatna pitanja. Za razliku od prve faze
projekta, kada su učenici dobili veći broj pitanja na koja se mogao
dobiti kratak odgovor, u ovoj novoj fazi je pripremljeno deset
pitanja, ali su ona bila tako koncipirana da je sagovornicima
ostavljena mogućnost da slobodno ispričaju ono što smatraju da
predstavlja odgovor na postavljeno pitanje. Time smo pokušali da
prevaziđemo određenu šablonizaciju, koja je bila prisutna kada smo
istraživali 1940. godinu. Na taj način je omogućeno da sagovornici
daju svoje komentare i svoj subjektivni pogled na naše društvo u
datom periodu, u zavisnosti od njihovog opredeljenja, što je za
učenike predstavljalo najveći problem, jer su se našli u situaciji u
kojoj ponekad nisu znali kako da reaguju, jer su odgovori bili
različiti od onoga što su oni očekivali, odnosno različiti od onoga što
su naši učenici znali o periodu komunizma. Tako smo imali situaciju
da je jedan sagovornik prenaglašavao pozitivne strane komunizma,
dok je drugi otišao u drugu krajnost, prikazujući situaciju gorom
nego što je zaista bila. Većina učenika je primetila, što je gore već
bilo pomenuto, da su neki sagovornici pokazali određenu dozu
straha, odnosno nepoverenja i nesigurnosti, kao da se ustručavaju da
kažu istinu do kraja. Neki intervjui nisu u potpunosti uspeli, zato što
u nekim manjim mestima nisu pronađeni pravi sagovornici. Sa druge
strane, imamo izuzetno uspešne intervjue, iz kojih se može videti
prava slika doba komunizma, jer su takvi sagovornici pokazali
umerenost i objektivnost prilikom davanja odgovora, prikazujući
očima svedoka pravu sliku našeg društva posle rata.
Prikupljen je i bogat ilustrovani materijal, pre svega
fotografije, a jedan deo intervjua je i snimljen, tako da posedujemo i
zbirku tonskih zapisa kao građu sa ovog projekta.
Rezultati našeg istraživanja su predstavljeni na seminaru
koji je održan u periodu od 2-5. septembra 2006. u Eforije Nord u
Rumuniji, kojom prilikom smo imali mogućnost i da razmenjujemo
iskustva i mišljenja sa našim partnerima koji su učestvovali u ovom
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projektu, a takođe i da damo predloge, sugestije i ideje za njegov
nastavak.
Zaključak
Za uspešno obavljeni intervju, učenici treba da poznaju
lokalnu i nacionalnu istoriju, pre svega; da imaju sopstveni stav o
različitim izvorima, koji se odnose na istu istorijsku pojavu i da
prepoznaju stereotipove i propagandu. U skladu sa gore navedenim
karakteristikama darovitih učenika, daroviti treba da umeju da
uspešno sažmu informaciju, da vode diskusiju i razvijaju liderske
sposobnosti, pažljivo slušajući i uvažavajući sagovornika kako bi
uspešno obavili intervju.
Rad sa usmenim izvorima u nastavi istorije i korišćenje
intervjua kao istraživačke metode, jedna je od aktivnosti koja može
biti namenjena darovitim učenicima, ali je namenjena i drugim
učenicima u proširivanju znanja u oblasti istorije, kao i razvoja
veština u okviru uključivanja u grupni rad.
Pored činjenice da se ovakvom vrstom rada mogu dobiti niz
vrednih informacija o kulturnoj istoriji našeg podneblja, koja se
mogu koristiti kako na časovima istorije ili dodatne nastave iz ovog
predmeta, tako i za dopunjavanje nekih istoriografskih dela koja se
bave ovim periodom, značaj korišćenja intervjua leži i u tome što se
takvim radom podstiče učenička kreativnost i mogućnost njihovog
samostalnog delovanja, donošenja odluka i lakšeg snalaženja u
istraživačkom radu.
Literatura:
•
•
•
•
•
•
•

Identifying gifted pupils: History www.qca.org.uk/qca_2233.aspx
Maran M., Petrović A. (2005): Izvođenje intervjua u nastavi istorije,
Beograd, Nastava i vaspitanje, br. 4-5, 338-347.
Predlog obrazovnih standarda za kraj obaveznog obrazovanja (2007),
Ministarstvo prosvete i sporta, Zavod za vrednovanje kvaliteta
obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo prosvete, Republika Srbija.
Responding
to
pupils’
diverse
needs
http://www.qca.org.uk/qca_2235.aspx
Resources
of
gifted
pupils
in
history
http://www.qca.org.uk/qca_2247.aspx
Stojanović, D. (2006): Ko je pobedio u Prvom i Drugom svetskom ratu,
Helsinška povelja, broj 101-102, novembar-decembar
Teaching gifted pupils in history. Enreaching and extending pupils’
experiences in history http://www.qca.org.uk/qca_2237.aspx

462

Mr Jelena Prtljaga
Predrag Prtljaga
Visoka škola strukovnih studija
za obrazovanje vaspitača – Vršac
UDK: 371.95
ISSN 1820 - 1911, 13 (2007), p. 463-470

PRIMENA RAČUNARA I ENGLESKOG JEZIKA U RADU
SA DAROVITOM DECOM
_______________________________________________________
Rezime: Imajući u vidu da živimo u doba u kojem računar koristimo
svakodnevno, a istovremeno se prilikom rada na računaru najčešće koristimo
engleskim jezikom, izlišno je naglašavati potrebu savremenog čoveka, a posebno
mladog darovitog pojedinca da navedenim veštinama vlada dobro. Istovremeno, oba
globalna fenomena predstavljaju izvanredan predmet interesovanja za decu i mlade,
izazivajući snažnu intrinzičnu motivaciju koja predstavlja osnovni preduslov uspešnog
učenja. S jedne strane, računar predstavlja izvanrednog partnera u učenju engleskog
jezika, bilo da govorimo o postojećim multimedijalnim sadržajima dizajniranim baš u
tu svrhu, koji obezbedjuju neprimento učenje i usavršavanje sve četiri jezičke veštine,
ili pak o pretraživanju interneta i čitanju raspoloživih sadržaja (koji su najčešće na
engleskom jeziku) u cilju praćenja svetskih trendova i dostignuća, o kompjuterski
posredovanom komuniciranju (pismenom ili usmenom) ili jednostavnom igranju video
igrica. S druge strane, rad na računaru, posebno napredan rad svojstven darovitim
pojedincima, nezamisliv je bez poznavanja engleskog jezika. Pored neraskidive veze
koja izmedju njih postoji, veoma je važno da oba medija – i jezik i kompjuter –
predstavljaju sredstva koja dozvoljavaju darovitom pojedincu da svoju kreativnost
nesputano i u različitim vidovima izrazi. U radu se sagledava opravdanost insistiranja
na učenju engleskog jezika kod svih darovitih pojedinaca, kao i mogućnosti primene
računara, interneta i engleskog jezika u radu sa darovitom decom; nude se određene
ideje za praktičan rad u računarskoj učionici prikladne za rad sa darovitom decom
različitog uzrasta i interesovanja.
Ključne reči: darovita deca, škola, računari, internet, engleski jezik.

_______________________________________________________
Vinovnici smo dinamičnog, intenzivnog i brzog života
savremenog čoveka. Uspešan pojedinac koristi sva sredstva koja su
mu na raspolaganju za valjano obavljanje posla, ispunjen život, kao i
za doživotno učenje – putuje, komunicira sa ljudima iz drugih
država, proučava široko dostupnu literaturu, na internetu traga za
novim dostignućima u oblasti kojom se bavi. Hteli mi to da priznamo
ili ne, dva univerzalna sredstva koja mu ovo omogućavaju su strani
jezik, najčešće engleski, i računari. Dakle, nalazimo se pred velikim
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izazovom – moramo funkcionalno opismeniti našu decu i mlade.
Ovo je imperativ koji se odnosi na sve nivoe obrazovanja i
na svu decu, a posebno darovitu. Čini se da u slučaju darovitih
pojedinaca vladanje engleskim jezikom i kompjuterima ne bi
predstavljalo samo sredstvo koje olakšava njihov razvoj, već i
svojevrstan okidač ovog razvoja.
Kao i u drugim oblastima obrazovanja, stvari nisu tako
jednostavne kada se zađe u polje darovitosti. Savestan praktičar koji
radi sa darovitom decom potražio bi uporište u teoriji i nalazima do
sada realizovanih empirijskih istraživanja. Međutim, tako puno stvari
je u igri. Krenimo redom.
Postoje brojne i različite definicije darovitosti, odnosno
inteligencije, preko koje se darovitost definiše. Neke jedna drugu
isključuju, dok su druge komplementarne i nadopunjuju se. Tako, na
primer, među teoretičarima i danas traje diskusija da li na sposobnost
rešavanja različitih problema utiče jedan dominantan faktor, koji
Spirman naziva opštom inteligencijom, ili, pak, kako to Tomson i
Sternberg navode, određeni broj nezavisnih mentalnih sposobnosti,
koje predstavljaju komponente onoga što se zove opšta inteligencija.
Ovo je, naravno, krajnje pojednostavljena slika, ali ilustruje kako je
teško baviti se nečim oko čega ne postoji slaganje u osnovnim
premisama i kako je neprecizno meriti nešto što se ne može
definisati. S druge strane, iz iskustva čovečanstva znamo da je većina
najistaknutijih pojedinaca uspeh postigla samo u jednoj disciplini,
kao što je na primer, muzika, ili matematika, ali smo svedoci da su
postojali i pojedinci koji su bili univerzalno daroviti i koji su zasenili
čitav svet svojim kreativnim entuzijazmom u mnogim disciplinama
koje nisu međusobno povezane, kao što su Robert Openhajmer,
Leonardo da Vinči ili Bendžamin Frenklin. Dakle, nema
jednostavnih odgovora i jasnih smernica.
Osnovni cilj obrazovanja je da pripremi učenike za aktivan,
kreativan i autonoman život. Svi pojedinci koji su uključeni u proces
obrazovanja i koji na njega utiču treba da stimulišu razvoj
učenikovih sposobnosti. S obzirom na to smo na polju darovitosti i
da nam je namera da se osvrnemo na podsticanje učenja stranih
jezika, posebno engleskog, pitanje koje se ovde postavlja jeste da li
treba podsticati i intezivirati učenje engleskog jezika samo kod
takozvanih lingvistički nadarenih (Gardner, 1983) ili kod svih
darovitih učenika.
Opšte je poznata neraskidiva veza koja postoji između
jezika i rasudnog, racionalnog, vođenog, logičkog mišljenja, koje
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podrazumeva elemente koji su i deduktivne i induktivne prirode.
Ovo se prevashodno odnosi na maternji jezik, medjutim, čini se da i
strani jezik, odnosno njegovo učenje može doprineti razvoju
mišljenja, preko savladavanja formalnih svojstava stranog jezika,
uočavanja odnosa koji u stranom jeziku postoje između jezičkih
elemenata, izvođenja korelacija, uočavanja sličnosti i razlika,
parafraza, asocijacija, metafora... Na polju psiholingvistike veoma je
istaknuta i takozvana Sapir-Vorfova hipoteza, koja kombinuje dva
lingvistička načela: determinizam i relativizam. Jezik odredjuje način
na koji mislimo, dok se u isto vreme distinkcije izražene u jednom
jeziku ne mogu naći ni u jednom drugom. Iako se načelo o
lingvističkom relativizmu mora uzeti s rezervom, ideja o
lingvističkom determinizmu bi se mogla prihvatiti – jezik možda ne
određuje kako mislimo, ali utiče na to kako percipiramo i pamtimo i
olakšava izvršenje naših mentalnih zadataka. Dakle, vladanje stranim
jezikom svakako bi nam omogućilo pogled iz drugog ugla i
obogatilo bi naše tehnike rezonovanja. Dakle, postoje argumenti koji
idu u prilog podsticanju učenja stranog jezika kod svih darovitih
pojedinaca. S druge strane, obeshrabruju empirijska istraživanja u
kojima se ne dolazi do visoke korelacije izmedju opšte inteligencije i
lingvističke inteligencije. Iako ukazuju na to da veza izmedju
inteligencije i učenja stranog jezika postoji, čini se da ona nije
dovoljno značajna. Drugim rečima, darovit pojedinac uopšte ne mora
imati dar za učenje stranih jezika. Međutim, mi koji smo uključeni u
proces obrazovanja dece vrlo dobro znamo da je svaki učenik
jedinstven, po svojoj ličnosti, inteligenciji, sposobnostima,
interesovanjima... Ovde u igru ulazi i motivacija. Čini se da
kompjuteri i engleski jezik predstavljaju izvanredan predmet
interesovanja za decu i mlade, izazivajući snažnu intrinzičnu
motivisanost koja predstavlja osnovni preduslov uspešnog učenja. S
jedne strane, računar predstavlja izvanrednog partnera u učenju
engleskog jezika, bilo da govorimo o postojećim multimedijalnim
sadržajima dizajniranim baš u tu svrhu, koji obezbedjuju neprimento
učenje i usavršavanje sve četiri jezičke veštine, ili pak o
pretraživanju interneta i čitanju raspoloživih sadržaja (koji su
najčešće na engleskom jeziku) u cilju praćenja svetskih trendova i
dostignuća, o kompjuterski posredovanom komuniciranju
(pismenom ili usmenom) ili jednostavnom igranju video igrica.
Dakle, pretpostavka je da bismo kod većine učenika naišli na
motivisanost za učenje, što nam umnogome olakšava posao. Kao
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izvanredan pokretač, motivacija može i kod slabijih učenika dovesti
do uspešnog učenja.
Dakle, i pored mogućih nedoumica, nesigurnosti i
nedostatka jasnih smernica, konstatacije date u uvodu rada navode
nas da svakog pojedinca, a posebno darovitog, podstičemo da što
bolje ovladaju veštinama govorenja engleskog jezika i rada na
računaru. Takođe je već rečeno da je moguće kombinovati
usavršavanje ove dve veštine. Polazeći od formalnog obrazovanja u
osnovnim i srednjim školama, i kasnije na visokom obrazovanju,
važno je konstatovati da su nastavnicima stranih jezika u Srbiji na
raspolaganju strani, engleski, odnosno američki udžbenici za učenje
engleskog jezika, gradirani po nivoima znanja, brižljivo osmišljeni i
odlično opremljeni. Možemo se opredeliti za renomirane izdavačke
kuće kao što su Cambridge University Press, Oxford University
Press, Longman...U našoj pedagoškoj javnosti već neko vreme vlada
debata o tome da li je dobro opredeliti se za učenje engleskog jezika
na osnovu stranih udžbenika, imajući na umu to da su oni dizajnirani
za učenje engleskog jezika kao stranog, bez obzira na to kojim
maternjim jezikom polaznici govore. Ovakvi kursevi imaju jedan
nedostatak, a to je što u njih nisu ugrađene sličnosti i razlike koje
postoje između engleskog, kao stranog i srpskog, kao maternjeg
jezika učenika. Imajući na umu interferenciju koja se ispoljava u
procesu učenja stranog jezika, ovo je veoma značajan momenat i
trebalo bi na njemu insistirati, odnosno osmišljavati vežbe tako da
olakšavaju učeniku da prevaziđe razlike koje postoje izmedju
maternjeg i stranog jezika, kao i da lakše nauči sličnosti. S druge
strane, nastavnici stranog jezika svesni su razlika i unapred znaju
koje greške mogu kod učenika očekivati i trebalo bi da svojim
učenicima na njih ukažu, dopune eventualne praznine i na taj način
prevaziđu ovaj nedostatak koji navedeni kursevi imaju.
Samo ilustrativno bismo se osvrnuli na kurs face2face
(CUP, 2006) koji izdaje Cambridge University Press, upravo zato što
je osmišljen tako da učenici istovremeno koriste knjigu, radnu
svesku i računar, odnosno CD koji multimedijalnim sadržajima prati
gradivo koje se obrađuje. Stavljajući frontalan oblik rada u drugi
plan, kurs se bazira na grupnom radu, radu u parovima i
individualnom radu, maksimalno angažujući učenika. Pri tome se
insistira na samostalnom uočavanju na osnovu ilustrovanog, na
izvodjenju zaključaka i definisanju gramatičkih pravila. Pored toga,
kroz rad u okviru kursa neguje se verbalno rezonovanje, memorija,
rešavanje problema, sposobnost uobličavanja verbalnih definicija,
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uočavanje odnosa delova u okviru celine, analiza, zaključivanje,
učenje novog vokabulara na osnovu parova sinonima i antonima,
homonima i antonima, konteksta, asocijacija, vizuelne percepcije,
povezivanja zvučnih simbola, razlikovanja glasova. Istovremeno,
aktivnosti su osmišljene tako da stavljaju učenika u centar i
omogućavaju mu da ispolji svoju kreativnost. Pored ugrađenih
savremenih metoda poučavanja u koje su uključeni svi učenici, kurs
ostavlja dovoljno prostora za rad sa lingivstički darovitim učenicima
ili učenicima darovitim u drugim oblastima, čija darovitost se može
ispoljiti u određenim segmentima rada. I na kraju, mada ne i
najmanje značajno, učenje je dodatno motivisano mogućnošću da
polaznici samostalno uče, vežbaju i utvrdjuju pređeno gradivo uz
pomoć kompjutera kroz multimedijalne sadržaje CD-a i posećujući
preporučene web stranice za dodatno učenje. Za samostalno učenje
engleskog jezika učenicima je potreban dobar rečnik, koji ih neće
zavesti i uputiti u pogrešnom pravcu. Činjenica je da postoji praznina
na našem tržištu kada su dvojezični rečnici u pitanju. Možemo je
nadomestiti hrvatskim rečnicima koji su pisani još u doba bivše
Jugoslavije, ili uputiti učenike na jednojezične rečnike. Međutim,
njih mogu koristiti samo oni na starijim uzrastima i sa višim nivoom
znanja. Zato je pravo iznenađenje nedavno objavljen dvojezični
rečnik koji je izdala kuća Oxford University Press, a koji je zapravo
kombinacija jednojezičnog i dvojezičnog rečnika koji mogu koristiti
i učenici na nižem srednjem i srednjem nivou. Ovaj moderan rečnik
nevelikog obima poseduje sve karakteristike dobre leksikografije i sa
uživanjem će ga koristiti naprednija deca.
Bez obzira na preporučeni kurs, čini se da svaki oblik
učenja stranog jezika, uz pravilno vođenje, može navesti na
razmišljanje, upoređivanje, zaključivanje, širenje vokabulara (sa
evidentnom navalom anglicazama u srpski jezik, učeći engleski
svakako obogaćujemo i svoj svakodnevni vokabular). Ne treba
zaboraviti ni značaj koji strani jezik ima za upoznavanje drugog
naroda, njihovih običaja i kulture, za negovanje tolerancije,
međusobnog razumevanja i uvažavanja, prevazilaženje predrasuda i
stvaranje multikulturalnog društva.
Moramo priznati da je možda došlo vreme da, pored ostalih
opšteprihvaćenih tipova inteligencije, govorimo i o posebnoj
sposobnosti dece da se služe elektronskim uređajima. Prvobitno iz
radoznalosti, deca lako, uglavnom po principu pokušaja i pogrešaka,
savladavaju baratanje bilo kojim elektronskim uređajem. Tako su
često bolja od odraslih u korišćenju svih prednosti koje računar nudi,
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brzo i lako će vam pokazati šta sve vaš mobilni telefon može da
izvede, kao i da shvate kako se koristiti bilo kojim uređajem koji
stigne u vaš dom, bez čitanja uputstva. Ovo su prednosti koje u radu
sa darovitom decom treba koristiti.
Kao obogaćujuće neformalne oblike rada možemo navesti
podsticanje učenika na međusobnu prepisku na engleskom jeziku
porukama mobilnim telefonima ili imejlom, kao i ćaskanje u okviru
internacionalnih četrumova, čije listinge možemo analizirati na
časovima, ukazujući na moguće greške. Dalje, sa namerom da
odgovorimo na različita interesovanja darovitih učenika, treba ih
upućivati na internet, kao neiscrpan izvor informacija iz
najrazličitijih oblasti. Pri tome ih treba uputiti u napredne oblike
pretraživanja, ne bi li u najkraćem vremenu zaista i pronašli ono što
ih interesuje. Deca mogu, individualno, ili u grupi, kreirati i svoju
web stranicu, ispoljavajući svoju kreativnost u različitim poljima.
Dakle, mogućnostosti su nepregledne. Jezik, kao fenomen
koji prožima sve aspekte ljudskog postojanja, može se učiti na
osnovu najrazličitijih sadržaja, samo treba da izgradimo strategiju
efikasnog učenja engleskog jezika u školama, istovremeno posebno
podstičući darovite pojedince da bolje ovladaju veštinama engleskog
jezika da bi im mogućnosti za razvijanje darovitosti i postizanje
punog potencijala bile neograničene.
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Application of Computers and English Language
In the Work with Gifted Children
Abstract: Having in mind that we live in the world where we use a
computer every day, while during computer work we inevitably use English language,
it is not necessary to emphasize the need of the contemporary man, young gifted
individual especially, to mater the mentioned skills well. At the same time, both global
phenomena represent areas of interest for children and youth, provoking strong
intrinsic motivation as basic precondition of successful learning. On the one hand, a
computer is an excellent partner in learning English language, either in the existing
multimedia contents designed for this purpose, providing imperceptible learning and
improvement of all four language skills; through Internet surfing and reading contents
available there (which are mostly in English) in order to be in familiar with world
trends and achievements; communication (both written and oral) mediated by a
computer, or simple video games play. On the other hand, computer work, especially
advanced computer work characteristic for gifted individuals, is unimaginable without
English language. Apart from the link existing between the two, it is very important
that the media in question – both English language and a computer – are the means
allowing gifted individual to express his/her creativity freely and in many ways. The
paper consider the justification of insisting on learning English language by all gifted
individuals, as well as on possibilities of application of computers, internet and
English language in the work with gifted children; certain ideas for practical work in
computer lab are offered, suitable for work with gifted children of different age and
interests.
Key words: gifted children, school, computers, internet, English language.
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APPLICATION DE L´ORDDINATEUR ET DE L´ANGLAIS DANS LE
TRAVAIL OVEC LES ELEVES DOUES
Résumé: Ayant en vue que nous vivons au temps où nous utilisons
l´ordinateur tous les jours, et en mêe temps en travaillant avec l´ordinateurle plus
souvent nous utilisons l´anglais, il est de surplus d´accentuer le besoin de l´homme
actuel, en particulier du jeune individu moderne de dominer bien les déxtérité
mentionnées.
En même temps, les deux phénomènes globales représent un ouvrage
exceptionnel d´intérèt pour les enfants et les jeunes, en réveillant une grande
motivation qui représente une condition a priori du travail à succès.
D´une part l´ordinateur représente un partennaire exceptionnel pour
apprende l´anglais, vu que nous parlons des contenus existants ayant un disain dans ce
but, qui assurent le travail et le perfec tionnement de toutes les quatre dexterités de la
langue, ou bien de la recherche de l´internat pour la lecture des contennus àdisposition
(le plus souvent en anglais) dans le but de suivre les trends mondiaux en vogus et des
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acquisistions, et de la communication directe par l´ordinateur (par écrit et varbale) ou
bien par le simple jeu vidéo. D´autre part, le travail à l´ordinateur, travail en
particulier caractéristique pour les individus doués, est impossible sans le savoir de
l´anglais. A côte de la liaison qui existe entre eux sans interruption, il est très
important que tous les deux – et la langue et l´ordinateur représentent des moqens qui
permettent aux doués d´exprimer la créativité sans dificulte dans différents modes.
Dans le travail on examine la motivation de l´insistance d´apprendre l´anglais pour
totus les individus doués, de mêe que la possibilitéde l´application de l´ordinateur, de
l´internet et de l´anglais dans le travail avec les enfants doués; on offre certaines idees
pour le travail praique dans l´atelier des ordinateurs adaptes pour le travail avec les
enfants doués de différents âges et intérêts.
Mots-clefs: enfants doués, école, ordinateurs, internet, anglais.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬТЕРА И ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Принимая во внимание тот факт, что современный человек живет во
времена постоянного использования компьютера, притом, что рабочим языком
интерфейса компьютерных программ чаще всего является английский язык,
излишне говорить о необходимости обладать навыками работы на компьютере и
владеть английским языком. Оба этих глобальных феномена представляют
собой предмет исключительного интереса детей и молодежи, дают мощный
внутренний мотивационный стимул, который является основной предпосылкой
успешного обучения. С одной стороны, компьютер является хорошим
партнером при изучении английского языка, когда речь идет о мультимедийных
обучающих программах, созданных специально с целью обеспечить незаметное
изучение языка и совершенствование всех четырех видов речевой деятельности,
или о поиске в Интернете и чтении найденной информации (чаще всего на
английском языке), дающих возможность быть в курсе актуальных событий и
важнейших достижений, или о коммуникации с помощью компьютера
(письменной или устной), или о компьютерных играх. С другой стороны,
невозможно представить работу на компьютере, особенно для опытных
пользователей, среди которых немало одаренных людей, без знания английского
языка. Наряду с существованием неразрывной связи между этими явлениями,
весьма важно и то, что и язык, и компьютер являются средствами, которые
предоставляют одаренному человеку возможность свободно и многосторонне
реализовать свою креативность. В работе рассматривается обоснованность
необходимости изучения английского языка всеми одаренными людьми, а также
возможности использования компьютера, Интернета и английского языка в
работе с одаренными детьми. Авторы предлагают определенные идеи для
практической работы в компьютерном классе, которые могут быть полезны в
работе с одаренными детьми различного возраста и различных интересов.
Ключевые слова и выражения: одаренные дети, школа, компьютер,
Интернет, английский язык.
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ЈЕДАН АСПЕКТ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
СА ДЕЦОМ ИЗВАН ШКОЛЕ –
ДА ЛИ (ПРЕ)ПОЗНАЈЕМО ДАРОВИТЕ
_______________________________________________________
Резиме: У раду је постављено питање колико одрасли, који реализују
васпитно-образовни рад са децом и младима изван школе, познају узрасне и
индивидуалне карактеристике те деце и колико од те процене зависи њихово
мишљење о даровитој деци и младима, о својствима даровитих, њиховом
положају у групи вршњака, о резултатима које даровити постижу, о условима
рада, сарадњи са породицом, школом и друштвеном средином, као и о облицима
васпитно-образовног рада примереним даровитој деци и младима.
Опште мишљење одраслих (из различитих социјално-културних и
економских средина – Београда и места у централној Србији, Вршца и околних
места и Бања Луке и других места Републике Српске), који раде са децом и
младима изван школе, јесте да су добро упознати са њиховим узрасним и
индивидуалним карактеристикама. Таква процена у вези је са мишљењем
испитаника о појединим својствима даровитих, о положају даровитих у групи
вршњака, о резултатима које постижу, о појединим условима рада, о сарадњи
са другим факторима васпитања и образовања и о појединим облицима
васпитања и образовања примереним даровитим.
Кључне речи: даровита деца и млади/одрасли/васпитно-образовни
рад изван школе/.

_______________________________________________________
Увод
Педоцентристичка схватања двадесетог века, без обзира
на то што су се развијала парцијално у оквиру различитих
педагошких праваца и покрета, а не као целовито педагошко
становиште (видети: Поткоњак, Н., 2003), афирмисала су
„стару–нову“ идеју о потреби познавања и уважавања дечје
природе, њихових интересовања и потреба, индивидуалног
темпа развоја и напредовања и др. Веома блиско овој идеји је
становиште хуманистичке психологије и педагогије половином
прошлог века, које у центар интересовања ставља проблеме
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личности, њеног развоја, активност, креативност, аутономију,
самоактуализацију, слободу избора и свесна искуства као личне
вредности појединца. Овакве теоријске позиције отвориле су
низ питања: питање слободног васпитања (Поткоњак, Н.,
2003:66), питање слободе као принципа васпитања (Ђорђевић,
Ј., 2000:84), питање школе по мери, питање спонтаних дечјих
интересовања и активности као полазишта у васпитању,
питање права на лични развој (Божин, А., 2007:21) и низ других
питања, која се увек изнова постављају онда када је неопходно
организовати дечји живот и рад тако да, са једне стране, буде
испоштован принцип слободног избора за дете и исказано
поверење у његове могућности, и да се, са друге стране,
обезбеди утицај одраслих, који имају знање и потребу да раде за
добробит детета. Суштински елемент знања одраслих,
заинтересованих за васпитно-образовни рад са децом и
младима, састоји се управо у познавању узрасних и
индивидуалних карактеристика деце, јер је то предуслов за
пружање одговарајуће подршке и помоћи. У том контексту
можемо разматрати низ питања везаних за феномене
даровитости и креативности. Једно од тих питања јесте колико
одрасли, ангажовни у васпитно-образовном раду са децом и
младима изван школе, познају децу са којом раде. Затим, колико
им познавање детета омогућава да препознају даровите, да
формирају одређене ставове и мишљења о својствима
даровитих, њиховом положају у групи вршњака, о резултатима
које даровити постижу, о условима рада, сарадњи са породицом,
школом и друштвеном средином, и да, на основу свега тога,
пруже одговарајућу подршку даровитости.
Методолошки приступ проблему
Поред постојања различитих облика школског рада,
којима се излази у сусрет
посебним интересовањима,
склоностима и способностима ученика (додатни рад, слободне
активности, обогаћивање у оквиру редовних разреда и др.),
постоје и различити ваншколски програми и активности, који у
већој мери одговарају васпитним и образовним захтевима деце и
младих. Специјализовани центри за таленте (на пример,
Републички центар за таленте), стручна друштва, клубови и
школе по појединим областима (на пример, Клуб математичара
„Архимедес“, Школа за математичке таленте „Интеграл“,

472

Друштво математичара Србије, Друштво физичара Србије,
Друштво за српски језик и књижевност, Друштво за стране
језике и књижевност и др.), стручне друштвене организације
(Млади истраживачи Србије, Истраживачка станица у Петници,
Музичка омладина Србије, Савез планинара и др.), дечји
домови, домови омладине, музичке школе, школе сликања,
глуме, страних језика, спортски центри, културно-уметничка
друштва и др., организују низ активности за децу и младе. Неке
од тих активности су: стални курсеви, летње и зимске школе,
семинари,
трибине,
такмичења,
конкурси,
квизови,
истраживања, изложбе, приредбе итд. Тако, једна од водећих
установа у централној и југоисточној Европи у области
изваншколског образовања младих је истраживачка станица у
Петници, која путем различитих семинара, курсева, кампова,
радионица и др., оспособљава ученике основних и средњих
школа за самосталан научно-истраживачки рад. У готово свим
градовима Србије деци су на располагању спортски центри који
организују школе кошарке, одбојке, рукомета, ватерпола,
пливања, ритмичке гимнастике, балета, латино-америчког плеса,
борилачких спортова. После успеха тенисера Новака Ђоковића,
Јелене Јанковић и Ане Ивановић, присутан је већи број школа
тениса. Библиотеке, музеји и позоришта веома често, у време
летњих и зимских распуста, организују школе креативног
писања, радионице стрипа, школе глуме и сценске уметности,
креативнe радионице и сл. Развој технике и технологије утицао
је на повећање интересовања деце и младих за пројектовање,
програмирање, графички дизајн или израду WEB презентација у
бројним школама рачунара. Културно-уметничка друштва, која
постоје у готово свим градовима Србије, окупљају децу и младе
различитих узраста, а њихове активности су школа фолклора,
хор или оркестар. Дакле, постоји низ специјализованих школа,
клубова и организација које нуде различите активности
намењене васпитању и образовању деце и младих изван школе.
Предмет истраживања је васпитно-образовни рад са децом и
младима изван школе.
Циљ истраживања је утврдити колико је познавање
узрасних и индивидуалних карактеристика деце и младих од
стране одраслих, који изван школе раде са њима, повезано са
мишљењем тих одраслих о даровитој деци и младима.
Задаци истраживања исказани су у неколико група у
складу са настојањима да добијемо одговоре на следећа питања:
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(1) колико је познавање деце и младих од стране
одраслих, који изван школе раде са њима, повезано са проценом
пожељних и мање пожељних својстава даровитих,
(2) колико је познавање деце и младих од стране
одраслих, који изван школе раде са њима, повезано са проценом
положаја даровитих међу осталом децом у групи,
(3) колико је познавање деце и младих од стране
одраслих, који изван школе раде са њима, повезано са
мишљењем о успеху даровитих,
(4) колико је познавање деце и младих од стране
одраслих, који изван школе раде са њима, повезано са
мишљењем о условима рада, тешкоћама са којима се сусрећу и
сарадњи са породицом, школом и широм друштвеном средином,
и
(5) колико је познавање деце и младих од стране
одраслих, који изван школе раде са њима, повезано са
мишљењем о облицима васпитања и образовања примереним
даровитој деци и младима.
Основни методолошки поступак у истраживању је
анкетирање, а истраживачки инструмент Упитиник за одрасле
изван школе, који, поред низа питања са понуђеним одговорима
(да ли и колико познају децу са којима раде, да ли запажају
даровите, да ли су даровита деца омиљена у групи, да ли се по
свом раду и резултатима разликују од осталих у групи, какав
значај друштвена средина придаје активностима које спроводе,
каква је сарадња са родитељима, са школом и који су облици
васпитања и образовања примерени даровитим), садржи и низ
питања којима смо настојали да добијемо описе и могућа
објашњења појединих кључних параметара даровитости
(својства даровите деце и младих, њихов положај међу осталом
децом у групи тј. разлози њихове омиљености или
неомиљености у групи), као и описе и могућа објашњења
тешкоћа у реализацији активности у оквиру изваншколског
рада са даровитим. Б. Ђорђевић (2005) истиче да такви описи
неке појаве (у овом случају даровитости деце и младих)
најчешће садрже оно што је основно у њој и што омогућава
њено разумевање, односно, воде ка тзв. имплицитној теорији
даровитости. Такође, омогућавају да се сазнају реална,
аутентична мишљења респондента, чија се разноврсност и
богатство идеја не могу предвидети.

474

Узорак у истраживању чине одрасли изван школе, који
су професионално заинтересовани за васпитно-образовни рад са
даровитим и развој даровитости деце и младих. Пошто је
дијапазон њихових занимања веома широк и разноврстан
(професори страног језика, српског језика, математике,
информатике, музике, физичког васпитања итд., уметници глумци, сликари, балетски играчи, илустратори итд., педагози,
психолози,
социолози,
спортски
тренери,
инжењери,
кореографи, историчари уметности, студенти итд.) у
истраживању мишљења о деци и младима са којима спроводе
различите васпитно-образовне активности изван школе и
мишљења о даровитости, као заједнички именитељ, користили
смо назив инструктори. Укупан број испитаних инструктора
износи 1051. Од укупног броја испитаних 30,8% инструктора
ради на територији Београда, 21,5% инструктора на територији
Вршца и 47,7% инструктора на територији Бања Луке.
Истраживањем је обухваћено 38,3% инструктора мушког пола и
61,7% инструктора женског пола. Реч је о кадру у чијој је
структури подједнако присутан број испитаника са основном и
средњом школом (50,1%) и испитаника са вишом или високом
стручном спремом (49,9%). Многи од њих обављају већи број
активности изван школе са даровитом децом и младима. Међу
тим активностима преовлађује рад у различитим спортским,
техничким, филмским и другим клубовима (32,9%), затим у
стваралачким
(креативним)
радионицама
(19,8%),
у
фолколорним групама (друштвима) (13,8%) и у музичким
групама (13,5%). Мањи број инструктора реализује активности
са даровитом децом и младима у позоришним аматерским
клубовима (4,3%), савезу извиђача (3,0%) и савезу планинара
(1,3%). Инструктори (27,0%) су наводили и друге облике рада са
даровитом децом (који нису били међу понуђеним одговорима),
као што су школа или курс страног језика, плесна школа, школа
рачунара итд.
Реализовано
истраживање
представља
део
истраживачког пројекта Даровити и одрасли (родитељи,
наставници и инструктори), предузетом од више аутора (др
Босиљка Ђорђевић, мр Вера Ж. Радовић, др Ивица Радовановић,
др Аурел Божин, мр Виорика Пасер) и подржаном од више
институција (Учитељски факултет у Београду, Виша школа за
образовање васпитача у Вршцу и Филозофски факултет у Бања
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Луци), па је методологија истраживања у складу са ширим
методолошким приступом наведеног Пројекта.
Основни резултати истраживања
Опште мишљење инструктора који раде са децом и
младима изван школе јесте да су добро упознати са њиховим
узрасним и индивидуалним карактеристикама (према 74,5%
испитаника) и да у групи деце са којима раде постоје деца која
су даровита за одређене активности или области (према 66,4%
испитаника). Резултати истраживања показују да постоји
значајна повезаност између ових процена (C = 0,203, df = 9, p =
0,001), односно да већи степен познавања деце отвара веће
могућности за препознавање даровитих. Иако вредност
израчунатог коефицијента није висока, можемо рећи да је
присутно уверење инструктора да је препознавање даровитих
условљено познавањем одређених својстава деце и младих, и то
општих својстава за одређени узраст и специфичних својстава,
која дете чине суперироним у обављању одређених активности
у односу на другу децу.
Инструкторима у узорку смо поставили питање: „По
којим својствима (особинама), поступцима сте закључили да су
деца (млади) даровити?“. Анализом њихових одговора, односно
на основу врсте и карактера њихових изјава, дошли смо до шест
категорија својстава даровитих: (1) интелектуална својства, (2)
креативна својства, (3) емоционална својства, (4) својства у
области понашања, (5) својства у области мотивације и учења и
(6) ужа својства личности. Међутим, закључке о својствима и
поступцима који одликују даровите, инструктори нису доносили
само на основу увида у узрасне и индивидуалне карактеристике
деце и младих са којима раде изван школе
Резултати истраживања (Табела 1.) показују да није
утврђена (статистички) значајна повезаност процене
инструктора колико познају децу са којом раде и процене
која својства и поступци одликују даровите. Наведени
истраживачки резултат можемо сматрати значајним ако га
посматрамо као доказ постојања сазнања и свести инструктора о
сложености процеса идентификације даровитих и о различитим
аспектима и проблемима везаним за манифестације
даровитости, које могу да представљају комбинације
различитих способности и особина испољених у различитим
подручјима људске делатности.
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Табела 1. Повезаност процене инструктора колико познају децу
са којом раде и процене која својства и поступци одликују
даровите
C

df

p

Интелектуална својства

0,081

3

0,072

Креативна својства

0,072

3

0,142

Емоционална својства

0,041

3

0,629

Својства у области понашања

0,048

3

0,490

Мотивација и учење

0,065

3

0,221

Ужа својства личности

0,020

3

0,940

Својства даровитих

У складу са претходно наведеним истраживачким
резултатом, јесу вредности коефицијента контигенције
израчунате за повезаност процене инструктора колико познају
децу са којом раде и мишљења о својставима и поступцима
даровитих који им се не допадају и које сматрају мање
пожељним. Реч је о мање пожељним својствима у области
емоционалног функционисања (C = 0,040, df = 3, p = 0,648), у
области понашања (C = 0,037, df = 3, p = 0,697), као и о мање
пожељним ужим својствима личности (C = 0,055, df = 3, p =
0,370) и интелектуалним својствима (C = 0,020, df = 3, p = 0,938;
Табела 2.). Међутим, изузетак представљају својства у области
мотивације и учења.
Инструктори сматрају да им добро познавање узрасних
и индивидуалних карактеристика деце и младих омогућава да
препознају одређена мање пожељна својства даровитих у
области мотивације и учења (C = 0,086, df = 3, p = 0,050;
Табела 2.). Вредност израчунатог коефицијента, која је ниска,
говори и о извесној обазривости инструктора када лењост,
немарност, недостатак радне дисциплине, ослањање само на
таленат, једносмерност интересовања тј. заинтересованост само
за одређену област или претерану ангажованост већим бројем
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различитих активности – „приписују“ деци коју сматрају
даровитом.
Табела 2. Повезаност процене инструктора колико познају децу
са којом раде и мишљења о мање пожељним својствима
даровитих
C

df

p

Емоционална својства

0,040

3

0,648

Својства у области понашања

0,037

3

0,697

Мотивација и учење

0,086

3

0,050

Ужа својства личности

0,055

3

0,370

Интелектуална својства

0,020

3

0,938

Својства даровитих

Резултати истраживања говоре и о постојању
повезаности процене инструктора колико познају децу са којом
раде и мишљења о томе колико су даровита деца и млади
омиљени међу осталом децом у групи (C = 0,219, df = 3, p =
0,001). Делимично познавање узрасних и индивидуалних
карактеристика деце са којима раде у највећој мери је повезано
са проценом инструктора да су само неки даровити омиљени у
групи. Што су више упознати са својствима деце са којом раде,
инструктори више верују у то да су даровити омиљени међу
осталом децом у групи. Вредност израчунатог коефицијента
контигенције, која је ниска, говори о томе да процену положаја
даровитих у групи вршњака и друге деце инструктори не
заснивају само на познавању деце са којима раде. Можемо
претпоставити
да
је
то
условљено
и
одређеним
карактеристикама рада инструктора са децом и младима изван
школе, пре свега, везаним за време које проводе заједно и које је
често недовољно да би се деца упознала до те мере која је
неопходна за процену њиховог понашања међу осталом децом у
групи. У прилог томе говоре и резултати истраживања
повезаности процене инструктора колико познају децу са којом
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раде и мишљења о појединим пожељним и мање пожељним
својствима која даровите чине омиљеним, односно неомиљеним
међу осталим члановима групе.
Није утврђена значајна повезаност процене инструктора
колико познају децу са којом раде и мишљења о својствима
даровитих у области интелекта (C = 0,079, df = 3, p = 0,087), о
креативним својствима даровитих (C = 0,066, df = 3, p = 0,210), о
емоционалним својствима даровитих (C = 0,052, df = 3, p =
0,409), о својствима даровитих у области понашања (C = 0,027,
df = 3, p = 0,855), која их чине омиљеним у групи.
Такође, није утврђена значајна повезаност процене
инструктора колико познају децу са којом раде и мишљења о
мање пожељним својствима даровитих у области понашања
(C = 0,063, df = 3, p = 0,236), о мање пожељним својствима
даровитих у области мотивације и учења (C = 0,082, df = 3, p =
0,066), о мање пожељним ужим својствима личности даровитих
(C = 0,022, df = 3, p = 0,918), која их чине неомиљеним међу
осталом децом у групи.
Међутим, оно што су инструктори запазили јесте да су
даровити омиљени у друштву због своје духовитости,
зрелости, отворености, спонтаности, племенитости, поузданости
и других ужих својстава личности (C = 0,099, df = 3, p = 0,015).
Изражена је тенденција да инструктори, на основу познавања
деце са којом раде, сматрају да су даровити прихваћени и
уважени од стране друге деце због своје марљивости,
истрајности у учењу, ажурности, вредноће, добре организације
и других својстава у области мотивације и учења (C = 0,085,
df = 3, p = 0,053).
Постоји изражена тенденција да инструктори
објашњавају неомиљеност неких даровитих у друштву због
њихове агресивности, затворености, несигурности, повучености,
плашљивости, ригидности, раздражљивости, малодушности и
других мање пожељних емоционалних својстава (C = 0,084,
df = 3, p = 0,058). У неким од наведених емоционалних
својстава, као што су показала бројна истраживања и
конференције о даровитој и талентованој деци последњих
деценија прошлог века и почетком 21. века, крију се узроци
проблема неуспеха даровитих.
Што су више упознати са својствима деце са којом раде,
инструктори позитивније процењују успешност даровитих у
раду у односу на другу децу у групи (C = 0,154, df = 3, p =

479

0,002). Међутим, када даровити постижу резултате који нису
примерени њиховим могућностима, инструктори се не ослањају
искључиво на познавање деце са којом раде. Другим речима,
процена инструктора колико познају децу са којом раде није у
вези са проценама разлога неуспеха даровитих. Разлози
неадекватног успеха даровитих, које инструктори наводе
независно од процене узрасних и индивидуалних
карактеристика деце и младих, су следећи:
– лењост и недовољан рад даровитих (C = 0,070, df = 3, p =
0,156),
– запостављеност и недостатак подршке од стране
родитеља, наставника, стручних сарадника (C = 0,054, df
= 3, p = 0,381),
– неадекватан начин рада, неодговарајући приступ
даровитим, неповољни услови за рад (C = 0,050, df = 3, p
= 0,444),
– поједине психолошке карактеристике даровитих (C =
0,036, df = 3, p = 0,715),
– немарност, неодговорност, недостатак радне дисциплине,
неамбициозност даровитог детета (C = 0,061, df = 3, p =
0,272),
– велики пристисак од стране родитеља и других одраслих,
преоптерећеност обавезама (C = 0,056, df = 3, p = 0,354),
– постојање других изваншколских интересовања, мењање
интересовања, погрешно усмерење (C = 0,030, df = 3, p =
0,815).
Вероватно да инструктори схватају сложеност
проблема неадекватног успеха даровитих да би га тумачили
само на основу једног параметра – познавања деце са којом
раде. Непостојање повезаности наведених процена инструктора
условљено је постојањем великог броја узрока неуспеха
даровитих (и њиховим могућим комбинацијама), који нису
везани само за личност даровитих и особености њеног развоја и
за неадекватан успех даровитих у школском раду и учењу, већ и
за услове и начин рада са даровитим у породици, школи, изван
школе, за изостанак подршке шире друштвене средине и др.
Инструктори су, углавном, задовољни условима у
којима раде са децом и младима изван школе. Услови рада,
према 40,8% испитаника, омогућавају нормалан рад са децом и
младима. Други инструктори сматрају да су услови такви да
само делимично омогућавају несметан и нормалан рад
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(35,2%)%), а са мањим или већим тешкоћама ради 24,0%
инструктора.
Процена услова рада је независна од процене
инструктора колико познају децу са којом раде (C = 0,069, df =
3, p = 0,545). Исти случај (независност процена) имамо и када
инструктори износе мишљење о тешкоћама у реализацији
активности у групи и то када је реч о неадекватном простору и
времену за рад (C = 0,042, df = 3, p = 0,610), о неадекватној
опреми и средствима за рад (C = 0,047, df = 3, p = 0,503), о
недостатку стручног кадра, различитих профила и неадекватној
обуци за рад са даровитим (C = 0,050, df = 3, p = 0,444), о
различитом саставу групе (према узрасту, полу и сл.) и потреби
за диференцираним радом (C = 0,023, df = 3, p = 0,909), о
незаинтересованости друштвене заједнице и финансијским
тешкоћама (C = 0,049, df = 3, p = 0,469), о недовољним
материјалним подстицајима и неадекватном награђивању рада
инструктора (C = 0,058, df = 3, p = 0,312), о неразумевању
средине за ове врсте активности и изостанку подршке од стране
родитеља, града, друштва (C = 0,072, df = 3, p = 0,136) и о
организационим тешкоћама везаним за планирање и
програмирање рада са децом и младима изван школе (C = 0,024,
df = 3, p = 0,896). Реч је о објективним тешкоћама које могу
да умање могућности препознавања даровитих.
Што су више упознати са својствима деце са којом раде,
инструктори су незадовољнији значајем који друштвена
средина придаје активностима које спроводе са децом и
младима изван школе (C = 0,115, df = 3, p = 0,028). Међутим,
када је реч о сарадњи са породицом, ситауција је другачија.
Што су задовољнији сарадњом са родитељима деце са којима
раде, инструктори сматрају да су више упознати са својствима
те деце (C = 0,329, df = 3, p = 0,001). У истом смеру постоји и
повезаност процене колико познају децу са којом раде и
задовољство инструктора сарадњом са школом (C = 0,176, df =
3, p = 0,001). Вредности израчунатих коефицијента
контигенције, које су ниске, говоре о томе да процена сарадње
инструктора са другим факторима васпитања и образовања није
у потпуности повезана са познавањем узрасних и
индивидуалних карактеристика деце и младих и евентуалним
препознавањем даровитих. Јасно је, међутим, да се
(пре)познавање даровите деце и младих мора ослонити и на оно
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шта о тој деци могу да кажу родитељи, наставници и друге
особе из уже или шире друштвене средине.
Инструкторима смо понудили могућност да изаберу
адекватне облике образовања и васпитања за даровите,
примерене способностима и потребама ове популације деце и
младих. Поједини од понуђених одговора, тј. облика образовања
и васпитања даровитих јесу резултат вишегодишње праксе у
иностраним земљама, а поједини облици образовања и
васпитања даровитих присутни су и у нашој школској и
изваншколској пракси. Најпримеренији облик васпитања и
образовања даровите деце и младих, према инструкторима, јесу
редовни разреди са додатним активностима за даровите (43,6%),
затим следе: редовни разреди са обогаћеним програмима за
даровите (24,3%), посебни разреди или одељења за даровите
(13,9%), посебне школе за даровите (12,4%), различити облици
акцелерације (8,7%). Поједини инструктори су према овом
питању индиферентни (5,3% нису о томе размишљали, 1,3%
испитаника је одговорило „не знам“), а поједини инструктори
(2,7%) наводе и неке друге облике васпитања и образовања
даровите деце и младих (ван понуђених).
Табела 3. Повезаност процене инструктора колико познају
децу са којом раде и
мишљења о појединим облицима васпитања и образовања
примереним даровитим
C

df

p

Редовни разреди са обогаћеним програмима за даровите

0,062

3

0,260

Посебни разреди или оделења за даровите

0,073

3

0,132

Посебне школе за даровите

0,088

3

0,040

Редовни разреди са додатним активностима за даровите

0,069

3

0,165

Различити облици акцелерације

0,053

3

0,398

Неки други облик

0,063

3

0,237

Облици васпитања и образовања даровитих
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Нисам о томе размишњала(-о)

0,102

3

0,011

Не знам

0,090

3

0,035

Један од најважнијих сегмената изваншколског рада,
који може и треба да се ослони на процену узрасних и
индивидуалних карактеристика деце и младих, односи се на
постављено питање облика образовања и васпитања који су
примерени (одговарајући) даровитој деци и младима. Резултати
истраживања, представљени Табелом 3, показују независност
процене инструктора колико познају децу и младе са којима
раде и мишљења о појединим облицима васпитања и
образовања примереним даровитим и то: мишљења о редовним
разредима са обогаћеним програмима за даровите (C = 0,062, df
= 3, p = 0,260), о посебним разредима или одељењима за
даровите (C = 0,073, df = 3, p = 0,132), о редовним разредима са
додатним активностима за даровите (C = 0,069, df = 3, p =
0,165), о различитим облицима акцелерације (C = 0,053, df = 3, p
= 0,398) и о неким другим облицима које су сами инструктори
предлагали (C = 0,063, df = 3, p = 0,237).
Међутим, познавање деце и њихових својстава
неопходно је, према мишљњу инструктора, у избору посебних
школа за даровите (C = 0,088, df = 3, p = 0,040). Иако је
вредност добијеног коефицијента ниска, можемо закључити да
инструктори сматрају да је неопходно добро упознати дете да
бисмо га упутили у посебну школу за даровите. Са друге стране,
што су мање упознати са децом и младима, односно њиховим
узрасним и индивидуалним карактеристикама, инструктори
испољавају већу несигурност у избору облика васпитања и
образовања примереним даровитим (нисам размишљала(-о) о
томе, C = 0,102, df = 3, p = 0,011; не знам, C = 0,090, df = 3, p =
0,035). Утицај одраслих изван школе на избор облика васпитања
и образовања примереним даровитој деци и младима, у чијој
основи је њихово познавање детета, његових својстава, потреба,
итересовања и др., сужава се на посебне, специјализоване школе
за даровите, у којима су веома често инструктори ангажовани.
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Закључна разматрања
Опште мишљење инструктора јесте да су добро
упознати
са
њиховим
узрасним
и
индивидуалним
карактеристикама и да у групи деце са којима раде постоје деца
која су даровита за одређене активности или области. Тако су
проценили професори страног језика, српског језика,
математике, информатике, музике, физичког васпитања итд.,
уметници - глумци, сликари, балетски играчи, илустратори итд.,
педагози, психолози, социолози, спортски тренери, инжењери,
кореографи, историчари уметности, студенти и други који у
различитим школама, организацијама, клубовима, радионицама,
групама итд. обављају васпитно-образовни рад са децом изван
школе.
Познавање одређених општих својстава деце и младих
отвара могућности за препознавање даровитих, али није
поуздана основа за препознавање својстава и поступака
даровитих. Инструктори показују знање и свест о сложености
процеса идентификације даровитих и о различитим проблемима
и аспектима везаним за манифестације даровитости. Они се
односе на узраст на ком се даровитост јавља, на област у којој се
јавља, тј. тип даровитости, на специфичне потребе даровитих,
које би окружење требало да препозна и својим деловањем на
време задовољи и др.
Инструктори сматрају да им добро познавање узрасних
и индивидуалних карактеристика деце и младих омогућава:
– да препознају одређена мање пожељна својства
даровитих у области мотивације и учења (лењост, немарност,
недостатак радне дисциплине, ослањање само на таленат,
једносмерност интересовања тј. заинтересованост само за
одређену област или претерану ангажованост већим бројем
различитих активности );
– да позитивније процењују положај даровитих међу
осталом децом у групи. Даровити су омиљени у друштву због
своје духовитости, зрелости, отворености, спонтаности,
племенитости, поузданости и других ужих својстава личности, а
делимично и због своје марљивости, истрајности у учењу,
ажурности, вредноће, добре организације и других својстава у
области мотивације и учења;
– да, у одређеној мери, објашњавају неомиљеност неких
даровитих у друштву због њихове агресивности, затворености,
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несигурности,
повучености,
плашљивости,
ригидности,
раздражљивости, малодушности и других мање пожељних
емоционалних својстава;
– да позитивније процењују успешност даровитих у
раду у односу на другу децу у групи.
Инструктори су, углавном, задовољни условима у
којима раде са децом и младима изван школе. Тешкоће које се
при том јављају не умањују значај и квалитет процене
инструктора колико познају децу са којом раде. Реч је, међутим,
о објективним тешкоћама које могу да умање могућности
препознавања даровитих (неадекватан простор и време за рад,
неадекватна опрема и средства за рад, недостатак стручног
кадра, различитих профила и неадекватна обука за рад са
даровитим, различит саставе групе (према узрасту, полу и сл.) и
немогућност
диференцираног
рада,
незаинтересованост
друштвене заједнице и финансијске тешкоће, недовољни
материјални подстицаји и неадекватно награђивање рада
инструктора, неразумевање средине за ове врсте активности и
изостанак подршке од стране родитеља, града, друштва и
организационе тешкоће везане за планирање и програмирање
рада са децом и младима изван школе).
Што су више упознати са својствима деце са којом раде,
инструктори су незадовољнији значајем који друштвена средина
придаје активностима које спроводе са децом и младима изван
школе. Међутим, када је реч о сарадњи са породицом и
школом, ситауција је другачија. Добра сарадња са овим
факторима васпитања и образовања омогућава инструкторима
бољу процену деце са којима раде и евентуално препознавање
даровитих.
Што су мање упознати са децом и младима, односно
њиховим узрасним и индивидуалним карактеристикама,
инструктори испољавају већу несигурност у избору облика
васпитања и образовања примереним даровитима. Познавање
деце и њихових својстава истичу једино у избору посебних
школа за даровите у којима су веома често ангажовани.
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Teacher Training Faculty
Belgrade
An Aspect of Educational Work with Children out of School Do We Recognize the Gifted?
Abstract: The paper raises the following question: to what an extent the
adults, engaged in the educational work with children and youth out of school are
familiar with the age and individual characteristics of these children and to what an
extent their assessment influences their opinion on gifted children and youth, on
characteristics of the gifted, their place in the peer group, the results the gifted
achieve, work conditions, cooperation with their families, school, social setting, as
well as forms of educational work suitable for gifted children and youth.
The general opinion of adults (from various social-cultural and economic
settings – Belgrade and the places in central Serbia, Vrsac and the surrounding places,
Banja Luka and other places in Republika Srpska) who work with children and youth
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out of school, is that they are well familiar with the age and individual characteristics
of the gifted. Such an assessment is in accordance with the opinion of the research
subject on certain features of the gifted, their place in group of peers, results they
achieve, work conditions, cooperation with other factors of education and on certain
forms of educational work suitable to the gifted.
Key words: gifted children and youth, adults, educational work out of
school.
Mr Vera Radović
Faculté d´instituteurs
Belgrade
UN ASPECT DU TRAVAIL EDUCATIF-ET D´ENSEIGNEMENT AVEC LES
ENFANTS EN DEHORS DE L´ECOLE – CONNAIASSONS – LES DOUES
Résumé: Dans le travail on pose la question combien les adultes, que
réalisent le travail d´enseignement et d´éducation avec les enfants et les jeunes en
dehors de l´école, connaissent les caractéristiques d´âge et individuelles de ces enfants
et combien de leur évoluation dépend leur pensée sur les enfants doués et les jeunes,
des qualités des doués, de leur position dans les groupes des enfants du même âgedes
résultats que les dous obtiennent, des conditions du travail, de la collaboration avec la
famille, avec l´école et le milieu social, de même que des formes du travail éducatif et
d´enseignement applique correctement aux enfants doués et aux jeunes.
L´opinion générals des adultes (des dufférents milieus socio-culturals et économiquesde Belgrade et localitésen Serbie centrale, de Vrsac et des localités dans les environs
et de Banja Luka et autres localités en République Serbe), qui travaillent avec les
enfants et les jeunes en dahors de l´école, est qu´els connaissnt bien leurs
caractéristiques d´âge et d´individualite. Cette évaluation est en liaison avec la penée
des personnes anquêtées sur certaines qualités des doués, de laur position des doués
auprès des enfants du même âge, des résultats qu´ils obtiennent), de certaines
conditions du travail, de le collaboration avec d´autres facteurs d´éducation et
d´ensignement et de certains modes d´enseignement et d´éducation correspondants
aux doués.
Mots-clefs: enfants doués et les jeunes (adultes), travail éducatif et
d´enseignement en dehors de l´école.

М-р Вера Ж. Радович
учительский факультет
Белградского университета
ОБ ОДНОМ АСПЕКТЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ВНЕ ШКОЛЫ – КАК ВЫЯВИТЬ ОДАРЕННЫХ
В работе рассматривается вопрос о том, в какой мере взрослые,
которые занимаются воспитательно-образовательной работой с детьми и
подростками вне школы, обладают знаниями о возрастных и индивидуальных
характеристиках своих подопечных, и насколько от качества этих знаний
зависит их мнение о одаренных детях, о характеристиках одаренных, о
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результатах, которые они достигли, о их положении в группе сверстников, о
сотрудничестве с семьей, школой и социальным окружением в целом, а также
об
условиях
и
формах
воспитательно-образовательной
работы,
соответствующих потребностям одаренных детей.
Автор приводит примеры самооценки взрослых, работающих с
детьми вне школы. Участники опроса – представители различных социальнокультурных и экономических групп, проживающие в Белграде, Центральной
Сербии, Вршце, Баня Луке. Главным образом, качество знаний о специфике
работы с одаренными детьми оценивается как хорошее.
Ключевые слова и выражения: одаренные дети, внешкольная
воспитательно-образовательная работа.
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ЗНАЧАЈ ТРИАНГУЛАЦИЈЕ МЕТОДОЛОШКИХ
ПРИСТУПА ДАРОВИТИМА
_______________________________________________________
Резиме: У раду се аргументује потреба триангулације
методолошких приступа даровитима, као стратегије за дубље разумевање
проучаване
проблематике.
Истиче
се
значај
интердисциплинарне
триангулације у овој области (примена више дисциплинарних подручја у
решавању теоријских или практичних проблема који се тичу даровитих),
истраживачке (коришћење различитих профила истраживача), теоријске
(примене мултиплих парадигми и перспектива у истраживању даровитости),
методолошке (примене мултиплих метода и техника у проучавању појединих
феномена даровитости), као и триангулације података (коришћење
различитих извора података).
Кључне речи и синтагме: даровити, методолошки приступи, типови
триангулације.

_______________________________________________________

Природа даровитости, бројност и сложеност чиниоца
који је условљавају, утичу на специфичност методолошких
приступа овом феномену. То се, пре свега, односи на један од
најзначајнијих
аспеката
васпитно-образовног
рада
са
даровитима, на њихову идентификацију.
Истраживања показују да даровити не показују неке
посебне карактеристике личности у раним периодима живота
који их битније разликују од вршњака (Стојаковић, 2000). То
отежава њихову идентификацију. Осим тога, методолошку
тешкоћу представља и чињеница да се сложеност феномена
даровитости огледа у испреплетености природних и стечених
способности, њиховој скривености, асинхроности развоја итд. У
многим истраживањима утврђена је значајна разлика између
мишљења наставника и резултата психолошких истраживања.
До сада се за идентификовање даровитих највише користило
посматрање и номинација од стране наставника, али већина
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стручњака
најпоузданијим
сматрају
резултате
на
индивидуалним тестовима интелигенције (Ђорђевић, 1985).
Приликом идентификације даровитих потребно је
проучавати
бројне
елементе:
њихове
интелектуалне
способности, знања, личност, здравље и интересовања,
породичне прилике, социо-економске услове у којима живе и
др. То потврђује мноштво досадашњих истраживања и праћења
даровитих, почев од Термановог истраживања 1921. године.
Очигледно је да је примена више врста различитих
метода, техника и инструмената омогућила продубљеније и
целовитије проучавање феномена даровитости, а тиме и
темељније заснивање васпитно-образовног рада са даровитим
појединцима.
Зато сматрамо да се може рећи да је приликом
проучавању феномена даровитости неопходна триангулација
методолошких приступа.
Најпре,
очигледно
је
да
је
потребна
интердисциплинарна триангулација приликом проучавања
сложених феномена даровитости. До сада је овај тип
триангулације коришћен у многим студијама. Већина аутора је
примењивала више дисциплинарних подручја у решавању
теоријских или практичних проблема који се тичу даровитих
(психолошка
истраживања,
филозофска,
социолошка,
педагошка, дидактичка итд.)
Затим, показало се у досадашњим истраживањима да је
неопходна триангулација података, односно коришћење
различитих извора података како би се добила што целовитија
слика о проучаваним феноменима. Коришћење само једног
извора информација представља грешку јер може, нпр., довести
до тога да се даровито дете идентификује као ненадарено.
Неопходно је различитим инструментима проучавати
психолошке, педагошке и социолошке варијабле даровитости,
односно податке о општим интелектуалним способностима,
карактеру,
знањима,
интересовањима,
стваралачким
способностима, мотивацији, емоционалним и социјалним
особинама, запажања васпитача и наставника, процене дечијих
радова, породичну, школску и друштвену средину и др.
Мартинсон и Лесингер су, нпр., за идентификацију даровите
предшколске деце примењивали вишеструки процес откривања
који је укључивао: мишљење васпитача, лист за идентификацију
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који је попуњавао васпитач, Питер-Канингамов тест
интелигенције и Тест Гудинаф.
Такође,
сматрамо
значајним
и
спровођење
истраживачке триангулације, односно коришћења различитих
профила истраживача или евалуатора. Пре свега, треба поћи од
родитељске процене и препознавања индикатора даровитости
детета, а затим у идентификацију укључити стручњаке
(васпитаче, учитеље, педагоге, психологе и др.) јер је питање у
коликој мери су родитељи објективни приликом процењивања
способности своје деце. Дискутабилне су, међутим, и процене
оних који су компетентнији од родитеља. Наиме, нека
истраживања (Ehrlich; Roedell, Jackson and Robinson; према:
Чудина-Обрадовић, 1990) показују да васпитачи и учитељи
такође праве грешке приликом процењивања даровитости.
Најчешће се дешава да прецењују способности код послушне,
кооперативне и уредне деце односно ученика, а такође је
приментно да лакше запажају умерену од екстремно високе
даровитости. Наведени аутори указују да су се родитељи
показали као бољи процењивачи од васпитача. Сматрамо, дакле,
да је ради веће поузданости процена даровитости потребно
укључити различите профиле истраживача. То је својевремено
радио и Терман јер су саставни део његових проучавања били и
инструменти за родитеље, наставнике, медицинске раднике,
педагоге, психологе.
Теоријску триангулацију или примену мултиплих
парадигми и перспектива у истраживању даровитости и
интерпретацији појединачног сета података такође није тешко
аргументовати. Пре свега, савремени методолози се слажу у
констатацији да треба избегавати затварање у само један
методолошки концепт. Одавно се, осим несумњивог доприноса
квантитативне истраживачке парадигме која је дуго
доминирала, указује и на њена ограничења, пре свега у
истраживањима у оквиру друштвених наука и феномена.
Квалитативна методолошка парадигма, која је у скорије време
више афирмисана, донела је нове подстицаје и проучавањима
феномена даровитости. Допринела је да се већа пажња
посвећује холистичком приступу и контексту у коме даровити
живе и развијају се, да се афирмише у већој мери
феноменолошки приступ који се одликује већом бригом и
посвећеношћу за испитанике, да се више инсистира на
уживљавању у перспективу субјекта истраживања, да се пажња
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више поклања, осим понашања, и мислима, мотивима,
искуствима, идејама, намерама даровитих итд. Значајан
допринос проучавању проблематике даровитости дају нове
стратегије истраживања у оквиру квалитативне парадигме:
методологија утемељене теорије, акциона истраживања,
етнографска истраживања, студије случаја, етнометодологија,
„хаосолошка“ истраживања, чије су заједничке карактеристике
већа усмереност на проучавање процеса, прелаз од нормативног
приступа ка интерпретативном, истицање субјективне улоге
учесника у истраживању, неослањање на „прецизност“
статистичких мерења, чиме се скреће пажња на специфичност
проучавања друштвених феномена, истицање
значаја
рефлексивности. Ипак, с обзиром на комплементарност
квантитативне и квалитативне методологије, сматрамо да је
приликом проучавања даровитости потребно комбиновати
различите парадигме и стратегије у зависности од проблема
истраживања, приступати им из више различитих перспектива и
притом тражити најефикасније начине триангулације.
Несумњиво се као потребна показала и методолошка
триангулација тј. примена мултиплих метода и техника у
проучавању појединих феномена даровитости, пре свега због
сложености, развојности даровитости и мноштва чинилаца који
је условљавају. До сада су приликом идентификације даровитих
примењивани тестови способности, тестови готовости, тестови
знања, тестови личности, и то индивидуални и групни. Показало
се да су поузданији индивидуални тестови, и то:
стандардизовани индивидуални тест менталних способности и
стандардизовани тестови који мере постигнућа у појединим
областима - читању, математици, природним и друштвеним
наукама. Ови тестови се углавном користе у САД, док су у
Русији, за разлику од психометријских метода и тестова, већу
примену нашле методе и инструменти усмерени на
дијагностификовање способности учења. То је проистекло из
схватања да је спремност за учење један од најбољих
показатеља интелектуалног развоја. Такође, у Русији се
примењују и тзв. Природни наставни експеримент, Метод
унутрашњег деловања, психобиографски метод, као и
идентификовање даровитих ученика на такмичењима и
олимпијадама знања. Значајан допринос дају и технике
прикупљања квалитативних података од даровитих и других
релевантних особа: партиципирајуће посматрање, дубинско
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интервјуисање, наративно интервјуисање и мултивју. Ови
квалитативно усмерени облици интервјуисања реализују се
разговором са родитељима, васпитачима или наставницима, као
и са даровитом децом након сређивања и процене података
добијених другим техникама. Од новијих техника, допринос у
проучавању проблематике даровитости могу дати и
квантитативне и квалитативне технике за испитивање
конструката јер омогућавају да се дође до структуре
субјективности одговора испитаника, тј. до њиховог система
конструката.,
да
се
добију
детаљнији
подаци
о
самопроцењивању, личним значењима, ставовима и о томе
колико су даровити пријемчиви за васпитне поступке.
У сваком случају, примена више епистемолошких и
методолошких
приступа
подстиче
динамику
процеса
истраживања и доприноси добијању валиднијих података о
даровитима и извођењу поузданијих закључака.
Битним сматрамо стварање услова за методолошку
флексибилност
приликом
проучавања
проблематике
даровитости јер различити начини истраживања омогућавају
избор између номотетског и идиографског приступа, као и
њихову комплементарност, тако да истраживачи могу бирати, у
зависности од проучаваног проблема, како ће приступити
истраживању.
По нашем мишљењу, на потребу триангулације указује
и чињеница да није довољан само номотетски нити само
идиографски методолошки приступ у проучавању проблематике
даровитости. За уопштена разматрања ове тематике погодан је
номотетски приступ (нпр. приликом проучавања психолошког
профила даровитих или код дидактичких истраживања
кореспонденције својстава личности са врстама дидактичких
инструкција), али је потребно и боље познавање посебности
сваког даровитог детета односно ученика (идиографски
приступ). Искључиво примењивање само номотетског приступа
значило би да се сматра довољним откривање општих,
заједничких карактеристика даровитости који би важили за све
појединачне случајеве. Међутим, тиме би се сузио домен
проучавања јер би били занемарени појединачни и конкретни
феномени даровитости. Не сме се, дакле, превидети да је
коначни склоп сачинилаца личности идиосинкратичан и да је
сваки даровити појединац својствен само себи. Зато је за шире
генерализације потребно користити оба приступа, истраживати
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и номотетске и идиосинкратичне аспекте, или, како многи
истраживачи истичу, примењивати еклектички приступ.
Потребу за коришћењем, до сада у већој мери
примењиваних, квантитативних, као и наведених квалитативних
стратегија, техника и поступака (феноменологија, студије
случаја,
акциона
истраживања,
утемељена
теорија,
партиципирајуће посматрање, дубинско интервјуисање итд.), и
за њиховим комбиновањем, могуће је поткрепити бројним
аргументима. Најпре, оне омогућавају бољи увид у конкретну
проблематику даровитих зато што истраживач може да стекне
непосредна сазнања о феноменима које проучава. На тај начин
се стиче увид у правилности које постоје, али и посебности,
тако да емпатија и унутрашњи увид добијају на значају
приликом истраживања феномена даровитости. У сваком
случају, спој феноменологије и емпирије доприноси више од
било које од њих појединачно, као и, шире посматрано,
триангулација методолошких приступа даровитима. На тај
начин омогућава се квалитативни напредак у проучавањима
даровитости.
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triangulation of methodological approaches to the gifted, as a strategy for deeper
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in solving both theoretical and practical problems regarding the gifted): research (the
use of various profiles of researches), theoretical (the application of multiple
paradigms and perspectives in research on giftedness), methodological (the
application of multiple methods and techniques in the study of certain phenomena of
giftedness), as well as data triangulation (the use of various data sources).
Key words: the gifted, methodological approaches, types of triangulation.
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ODNOS IZMEĐU RANOG MOTORNOG RAZVOJA DETETA
I MOTORIČKE USPEŠNOSTI NA PREDŠKOLSKOM
UZRASTU
_______________________________________________________
Rezime: Ovim istraživanjem tražio se odgovor na pitanje da li postoje
sigurni dokazi rane identifikacije motornog razvoja koji bi uticali, pre svega, na
roditeljske stavove i stavove nastavnika prema ranoj edukaciji i podsticanju dece u
oblasti u kojoj je primećeno napredno ponašanje? Na uzorku od 174 dece (86 dečaka
i 88 devojčica) koja su pohađala pripremne predškolske grupe u Vršcu, uzrasta od 6,5
do 7 godina, procenjen je motorički status baterijom od 7 motoričkih zadataka. Nakon
motoričkog testiranja, svi dobijeni rezultati sa pojedinačnih motoričkih zadataka su
standardizovani u jednu vrednost (Z-vrednost), na osnovu koje je izvršeno
pozicioniranje svakog pojedinačnog rezultata deteta, odnosno, procena njegove
motoričke uspešnosti. Analizom upitnika za procenu ranog motornog razvoja dece,
koji su popunjavali roditelji, dobijeni su podaci o karakteristikama ranog motornog
razvoja (vremenu prohodavanja i puzanja ispitivane dece). Analiza varijanse
(ANOVA) je pokazala da ne postoji statistička značajnost između aritmetičkih sredina
vremena prohodavanja i puzanja u zavisnosti od motoričke uspešnosti dece. Međutim,
uočeno je da su najniže srednje vrednosti vremena prohodavanja i puzanja (najranije
su prohodali, u proseku za mesec dana ranije) upravo ostvarene kod motorički
najuspešnije dece. Dobijeni rezultati mogu biti signal roditeljima i vaspitačima na šta
da obrate pažnju u određenim periodima motornog razvoja deteta, pre svega u cilju
pravovremenog posvećenijeg i odgovornijeg pristupa odraslih. U radu se naglašava
značaj međusobne saradnje “relevantnih odraslih” u pogledu dijagnostikovanja i
daljeg podsticanja motoričkog darovitog ponašanja dece u različitim periodima
detinjstva.

_______________________________________________________
Uvod
Kada su deca u pitanju, evidentno je da postoje razlike u
vremenu javljanja i razvijanja fundamentalnih oblika kretanja i da
motorni razvoj kod neke dece može biti napredniji u odnosu na
drugu decu. Ukoliko motoričku darovitost deteta pokušamo da
objasnimo iz ugla razvojne neo-pijažeovske teorije (Loewan, 2006),
postavlja se pitanje da li se centralne konceptualne strukuture
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(odnosno razvoj fundamentalnih kretanja kada je u pitanju motorički
domen) razlikuju i na koji način se razvijaju kod motorički darovite
dece? Na žalost, vrlo su retka longitudinalna i ostala istraživanja koja
bi povezala kasniju motoričku uspešnost dece sa ranim indikatorima
naprednog motoričkog razvoja. O ovom odnosu postoji više
spekulacija nego naučno dokazanih činjenica. Kada su u pitanju
intelektualno darovita deca, više istraživanja dokazuje da kod ove
dece motorni razvoj prati intelektualni i da je napredniji nego kod
prosečne populacije. Maksić (1999) smatra da se kod darovite dece
u prvi plan ističe brzina razvoja koji je napredniji u odnosu na druge,
odnosno, da su takvi bar u jednom trenutku morali biti, da bi bili
određeni kao daroviti. U svojim istraživanjima Gagne (2004)
primećuje značaj prekociteta (ranije zrelosti u određenim razvojnim
karakteristikama) za razvoj darovitosti.
Ideja o trudu potrebnom da se potpomogne detetov motorni
razvoj smatra se zapadnjačkom novotarijom (Valsiner, 1997). Ta
ideja se temelji na dvema pretpostavkama prihvaćenim u
savremenim kulturama Zapada. Prva od njih ima suštinu u tvrdnji da
motoričko iskustvo u periodu odojčeta vodi ranijoj motoričkoj
razvijenosti, dok druga navodi da se razvojna postignuća ne mogu
izgubiti, nego se, naprosto, vremenom akumuliraju. Sa ovom
pretpostavkom ide i tvrdnja o potrebi za potpuno iskorišćenim
vremenom. Međutim, postavlja se pitanje: da li je druga tvrdnja
dokazana? Da li će zaista ona deca koja su motorički naprednija u
prvim godinama života u odnosu na ostalu decu zadržati tu prednost
i napredno se razvijati i u kasnijim periodima? Može se zaključiti da
postoji malo istraživanja ranih dokaza visokih kapaciteta, a onima
koja postoje, teško je naći neki empirijski dokaz rane darovitosti koji
bi se mogao dovesti u eventualnu vezu sa kasnijom motoričkom
uspešnošću.
Eksperimentalne studije kod velikih grupa dece pokazale
da postoje izrazite vremenske razlike u vremenu kada dete počinje da
puzi i hoda (Herlok, 1970). Breckenridge i Vincent (prema,
Herlok, 1970) su utvrdili da je doba u koje dete prohoda obično
usklađeno sa tempom njegovog ukupnog razvoja. Proučavanja su
pokazala da su ona deca koja su bila spora u puzanju, bila spora i u
penjanju i hvatanju. Postoji mnoštvo podataka koji ukazuju da tempo
razvoja u toku života ostaje nepromenjen, odnosno, da deca koja se u
početku brzo razvijaju, zadržavaju taj tempo i kasnije. Kod nadarene
dece taj sistem može biti posebno ubrzan, iz razloga što razvoj
nailazi na izuzetno „plodno tlo“.
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Pionir u istraživanju darovitosti, Terman, dokazao je još
davne 1922. godine, da čak i umereno nadarena deca imaju
tendenciju da ranije puze, prohodavaju i počinju da trče u odnosu na
svoje vršnjake. Kod izuzetno darovite dece, ova razlika je još
izraženija. Gross (1993) smatra da su mnoga istraživanja pokazala
da darovita deca brže motorno napreduju u prvim godinama života u
odnosu na decu koja nisu darovita. Tako, utvrđeno je da
intelektualno darovita deca sa IQ preko 160 ranije počinju da puze i
prohodavaju u odnosu na prosečnu populaciju. Vremena u kojima
darovita deca u proseku počinju da puze je 6,1 meseci, što je u
proseku za mesec ili dva ranije nego kod prosečne dece, hodaju uz
pomoć sa 10 meseci, što je mesec i po ranije u odnosu na prosek, a
prohodavaju sa 11,1 meseci, što je za 3 meseca ranije u odnosu na
prosek.
Malina (2004) daje podatke u vezi ranog razvoja motorike
(u prve dve godine života), istićući da 10% dece izrazito brže
napreduje u skoro svim posmatranim karakteristikama. Takođe,
autor smatra da postoji problem u vezi utvrđivanja preciznih normi
koje se tiču prohodavanja iz više razloga. Naime, u stručnoj literaturi
(a to se odražava i na praktična istraživanja sa roditeljima koji
uglavnom daju ove informacije), ne postoji definitivno usaglašeni
stavovi po pitanju definisanja prohodavanja (da li su to prva tri, pet
ili deset samostalnih koraka i dr). Kada je puzanje u pitanju, precizno
definisanje tačnog vremena “propuzavanja” deteta je još teže, s
obzirom da postoje različite vrste puzanja (na stomaku, boku,
leđima, četvoronoški i dr). Roditelji, koji se najčešće postavljaju u
situaciju da daju ovakve odgovore, često nisu dovoljno sigurni na šta
tačno da obrate pažnju.
Tabela 3. Vreme javljanja prirodnih oblika kretanja u prvoj i drugoj
godini kod prosečne i motorički napredne dece, adaptirao Largo i
sar. 1985 (prema, Malina, 2004)
Motorna
radnja:
Okretanje na
jednu stranu
Okretanje
Puzanje na
stomaku
Puzanje na
rukama
i

10%
Dečaci
meseci
3.7

10%
Devojčice
meseci
3.8

50%
Dečaci
meseci
5.0

50%
Devojčice
meseci
5.2

90%
Dečaci
meseci
6.2

90%
Devojčice
meseci
6.9

5.0
6.1

4.7
5.8

6.4
7.0

6.8
6.9

8.6
8.7

8.8
8.9

6.8

6.5

8.3

8.8

10.4

11.8
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nogama
Puzanje na
rukama
i
kolenima
Sedenje
Povlačenje u
stojeći stav
Kratkotrajno
stajanje
Hodanje
držanjem za
ruku
Samostalno
hodanje
Penjanje na
stepenice

8.1

7.7

9.0

9.6

11.8

11.9

7.3
7.5

6.8
7.3

9.1
8.5

8.9
8.9

11.8
11.3

11.5
11.5

9.9

9.8

12.14

12.5

15.6

14.9

9.2

9.5

11.5

11.8

13.0

13.5

10.8

11.0

13.0

13.1

15.9

15.7

16.2

16

18.9

19.7

23.7

23.8

Polazna osnova međunarodnog istraživanja “Rana
identifikacija darovite dece” (Gojkov i sar, 2002) u koje je bilo
uključeno 16 evropskih zemalja na uzorku preko 13000 dece, bila je
da darovito dete ranije sazreva od prosečnog u sledećim oblastima:
motorni i socijalni razvoj, jezik i učenje. Kada je u pitanju oblast
motorike, varijable za koje se pretpostavljalo da su signifikantni
pokazatelji rane darovitosti su: puzanje sa 6 meseci, samostalno
hodanje sa 9 meseci, sečenje makazama sa 2 godine i 5 meseci,
vožnja bicikla i klizanje sa 4 godine i sposobnost fine motorike da se
piše velikim slovima od 3 godine i 5 meseci. Varijable koje su
razmatrane roditelji su smatrali lako prepoznatljivim crtama, onima
koje udarno ostaju u sećanju i koje predstavljaju mogućnost
razlikovanja od drugih. Varijable su takođe posmatrane i kao dokaz
koji može da identifikuje kasniju uspešnost. Od svih ispitivanih
varijabli motornog razvoja, jedino se varijabla vremena
prohodavanja pokazala kao statistički značajna. Utvrđeno je da su
izdvojena potencijalno darovita deca statistički značajno ranije
prohodavala u odnosu na ostalu decu koja nisu identifikovana kao
darovita.
Većina istraživača obično ističe činjenicu da, ukoliko deca
nisu rano identifikovana, može da se dogodi da takva deca ne budu
ohrabrivana na odgovarajući i podsticajan način i da njihov nivo
darovitosti ne postigne svoju tačku razvoja. Nada da će izazov
“privremenog” razvoja postati trajan počiva na kontinuiranom
obogaćenju i edukacionim strategijama. Veliki broj istraživanja je
utvrdio vezu između ranog ispoljavanja naprednog, darovitog
ponašanja dece sa ispoljenom darovitošću na kasnijim uzrastima
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(Jackson, 1994, Benito, 2003). Dokazano je i postojanje kontrasta
između kapaciteta identifikovanih kod potencijalno darovite dece i
njihovog kasnijeg razvoja, koja dolazi od rano obezbeđene povoljne
okoline (porodičnih faktora, obrazovnih mogućnosti i dr).
Ocenjivanjem trenutnog nivoa konceptualne razvojne karakteristike
dece u jednom domenu, a zatim, na osnovu poznavanja sledećeg
koraka u sekvenci razvoja, može da se izgradi konceptualni most od
trenutnog do kasnijeg nivoa. Krajnji rezultati ovakvog obrazovnog
pristupa mogu biti postignuća koja su stabilna i pružaju osnov za
druge zadatke u okviru domena.
Problem rada
Postavlja se pitanje da li postoje sigurni dokazi rane
identifikacije motornog razvoja koji bi uticali, pre svega na
roditeljske stavove i stavove nastavnika prema ranoj edukaciji i
podsticanju dece u oblasti u kojoj je primećeno napredno ponašanje?
Takođe, na pitanje: da li su motorički daroviti pojedinci u ranim
periodima motornog razvoja bili napredniji u odnosu na ostale, nije
se još dao odgovor. Nedostatak empirijskog istraživačkog rada ili
publikacija sa podacima o inicijalnim dokazima motoričkog
darovitog ponašanja je evidentan. To se posebno odnosi na
longitudinalna istraživanja koja bi povezala rani motorni razvoj sa
kasnijim motornim razvojem i motoričkom darovitošću. Rani
motorni razvoj deteta je jedna od onih pojava ontogeneze koja je
uvek privlačila pažnju pedagoga, psihologa, lekara i drugih (među
autorima koji su izučavali navedeni problem, najčešće se mogu
identifikovati razvojni psiholozi). Iako je literatura o ovom problemu
zaista obimna, najčešći su radovi koji su nastali uglavnom pomoću
metode posmatranja, registrujući redosled pojavljivanja i
usavršavanja određenih kretanja. Identifikacijom naprednog ranog
motornog razvoja deteta stvara se prilika za dalje podsticanje koje bi
bilo prikladno naprednom nivou.
Metod rada
U okviru ovog istraživanja obrađen je uzorak od 174 dece
(86 dečaka i 88 devojčica) koja su pohađala pripremne predškolske
grupe u Vršcu. Uzrast dece je varirao od 6,5 do 7 godina.
U istraživanju je korišćena metoda motoričkog testiranja i
metoda anketiranja. Kao instrument motoričkog testiranja korišćena
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je baterija motoričkih zadataka za procenu motoričkih sposobnosti
dece predškolskog uzrasta. Baterija je sadržala 7 motoričkih
zadataka koji su se u dosadašnjim istraživanjima pokazali uspešno za
procenu motoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta (Bala,
Stojanović i sar., 2007, Bala i Krneta, 2007). Uzorak testova je
tako sačinjen da svaki test procenjuje jednu latentnu motoričku
dimenziju:
1. Trčanje 20 m – za procenu brzine trčanja
2. Taping rukom – za procenu frekvencije pokreta
3. Skok u dalj iz mesta – za procenu eksplozivne snage
4. Poligon natraške – za procenu koordinacije tela
5. Podizanje trupa za 60 sekundi – za procenu repetitivne snage
6. Izdržaj u zgibu – za procenu statičke sile
7. Duboki pretklon – za procenu gipkosti
Kao instrument metode anketiranja korišćen je posebno
konstruisan upitnik. Roditelji / staratelji su na osnovu sećanja
identifikovali razvojne crte svoga deteta iz oblasti motornog razvoja
(vreme kada je dete prohodalo i počelo da puzi).
Rezultati
Nakon motoričkog testiranja, svi dobijeni rezultati sa
pojedinačnih motoričkih zadataka su standardizovani u jednu
vrednost (Z-vrednost).
Analizom upitnika za procenu ranog motornog razvoja
dece, koji su popunjavali roditelji, dobijeni su podaci o vremenu
prohodavanja i puzanja ispitivane dece.
Radi preciznije analize odnosa između motoričke uspešnosti
i vremena prohodavanja dece, primenjen je ANOVA test (One–Way
ANOVA), procedura kojom se utvrđuje statistička značajnost razlika
između 3 ili više aritmetičkih sredina. Da bi uspešno primenili ovu
statističku proceduru, ceo uzorak je prema Z-vrednostima
postignutih u primenjenom motoričkom testiranju, klaster analizom
podeljen na 3 podgrupe:
• Prvu grupu su činili ispitanici sa najnižim Z-vrednostima
(20 % od ukupnog uzorka);
• Drugu, najbrojniju grupu činili su ispitanici sa prosečnim Z
-vrednostima (60 % ispitanika) i
• Treću grupu ispitanika su činili ispitanici sa najvišim Zvrednostima (20 % motorički najuspešnije dece).
Zavisna varijabla je bila vreme prohodavanja dece.
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U Tabeli 2 prikazane su srednje vrednosti vremena
prohodavanja u zavisnosti od Z-vrednosti sa motoričkog testiranja
(deca sa najvišim Z-vrednostima – grupa 1, deca sa prosečnim Zvrednostima – grupa 2 i deca sa nanižim Z-vrednostima – grupa 3).
Tabela 2. Srednje vrednosti vremena prohodavanja u zavisnosti od
motoričke uspešnosti
Grupe po uspešnosti
1
2
3

N
34
106
34

Srednja vrednost vremena prohodavanja
11,56
12, 37
12, 45

Analiza varijanse (ANOVA) je pokazala da ne postoji
statistička značajnost između aritmetičkih sredina vremena
prohodavanja u zavisnosti od formiranih grupa. Međutim, uočeno je
da su najniže srednje vrednosti vremena prohodavanja (najranije su
prohodali, u proseku skoro za mesec dana ranije) upravo ostvarene
kod dece sa najvećim Z – vrednostima.
Slična tendencija se uočava i kod motoričke aktivnosti
puzanja. Naime, i kod ove varijable nije uočena statistički značajna
razlika u vremenu kada su deca počela da puze, ali su deca sa
ostvarenim najvišim Z-vrednostima, najranije počela da puze.
Tabela 3. Srednje vrednosti vremena puzanja u zavisnosti od
motoričke uspešnosti
Grupe po uspešnosti

N

Srednja vrednost vremena puzanja

1

34

7,14

2

106

7,19

3

34

7,44

Utvrđeno je da određeni broj ispitivane predškolske dece
uopšte nije puzao, odnosno da je jedan deo dece “preskočio puzanje”
u strogoj lestvici ranog motornog razvoja, što je primećeno i u
drugim istraživanjima i smatra se normalnom pojavom u motornom
razvoju (Herlok, 1970, Gross, 1993, Gojkov i sar., 2002, Malina,
2004). Od 174 ispitane predškolske dece, na osnovu odgovora
roditelja, uočeno je da 46 dece (26,4 %) uopšte nije puzalo, što je
prilično veliki procenat.
Rezultati ovog istraživanja koji se odnose na vreme
prohodavanja i puzanja ispitivane dece ukazuju da su motorički
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uspešnija deca u proseku prohodavala sa 11,5 meseci, a počinjala da
puze sa 7,4 meseci. Istraživanja Halla i Skinera (1980), Grossa
(1993), Maline (2004), ukazuju da je prosečno vreme prohodavanja
motorički napredne dece upravo 11 meseci. Istraživanja koja su
ispitivala motorni razvoj darovite dece takođe navode podatke da su
deca u proseku ranije prohodavala od prosečne (Terman, 1921,
Gojkov i sar., 2002).
Zaključak
Na pitanje, da li je brže sazrevanje u motornom domenu
obavezan pratilac motoričke uspešnosti (darovitosti), ili, da li ga
može najaviti, još nema sigurnog odgovora. Iako je primećena
razlika u vremenu prohodavanja, za napredni rani motorni razvoj
deteta se ne može sa sigurnošću tvrditi da je siguran dokaz
potencijalne
motoričke
uspešnosti
(darovitosti).
Ovakvo
zaključivanje nije moguće, pre svega zbog malog broja ispitanika,
malog broja ispitivanih varijabli ranog motornog razvoja (samo
hodanje i puzanje), nedovoljno ispitanih odnosa između prekociteta i
darovitosti, prisutnih problema u vezi pravilnog definisanja
prohodavanja i puzanja i eventualne subjektivnosti od strane
roditelja.
Međutim, odabrani pristup procene ranog motornog
napretka i dobijeni rezultati ne moraju da predstavljaju dijagnozu
motoričke uspešnosti (darovitosti). Oni mogu biti signal roditeljima i
ostalim relevantnim odraslima, na šta da obrate pažnju u određenim
periodima motornog razvoja deteta. Upravo skretanje pažnje “na šta
da se obrati pažnja” u određenoj razvojnoj oblasti deteta može
obezbediti pravovremeni posvećeniji i odgovorniji pristup odraslih.
Vrlo je moguće da u detinjstvu postoji samo potencijal za darovitost
i da su potrebni optimalni uslovi da bi on razvio (Maksić, 1998).
Signirana napredna karakteristika motornog razvoja deteta uz
određeni podsticaj u ranom detinjstvu od strane roditelja, kasnije
može biti evoluirana nekim naučno standardizovanim testovima ili
metodama koje će determinisati njihovu finalnu dijagnozu. Shodno
tome, naglašava se značaj saradnje “relevantnih odraslih” (roditelja,
vaspitača, eksperata, sportskih radnika i dr) u pogledu
dijagnostikovanja i daljeg podsticanja motoričkog darovitog
ponašanja dece u različitim periodima detinjstva.
Naravno da ovo pitanje ostaje otvoreno, nadamo se i
podsticajno, za neka buduća opsežnija istraživanja.
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SAMOSTALNI PROJEKT KAO VID PODRŠKE
DAROVITIM UČENICIMA
„Plovite s njima, radije nego da se borite protiv njih.“
J. T. Webb
_______________________________________________________
Rezime: Darovita djeca se brže razvijaju od ostale djece a i kvalitativno se
razlikuju od drugih. Jedna od njihovih osobitosti je velika samostalnost u učenju.
Iznimno su važni i poticaji koji se pružaju darovitima.
Jedan od načina podrške darovitim učenicima su samostalni projekti kao način
obogaćivanja sadržaja i aktivnosti. Nakon identifikacije darovitih učenika u projektu
„Daroviti učenici-snaga naše škole“, promišljalo se o načinu pretvaranja potencijala
u produktivna i kreativna postignuća. Projekt „Ahat“ realiziran je timskim radom i u
suradnji s roditeljima. Učenici su istraživali poludragi kamen ahat na njegovom
nalazištu u grotlu fosilnog vulkana, najvrjednije primjerke su obradili i formirali
školsku zbirku ahata. Istraživanje je zaokruženo tiskanjem biltena i predstavljanjem
projekta javnosti. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Republike Hrvatske.
Ključne riječi: darovitost, projekt, podrška, timski rad.

_______________________________________________________
Uvod
Sklop urođenih osobina i sposobnosti koje pojedincu s tim
osobinama omogućuju da u jednom ili u više područja trajno postiže
natprosječne rezultate definira se kao darovitost.
Darovitost se najčešće povezuje s inteligencijom i
kreativnošću (Petz, 1992).
Novija shvaćanja darovitosti, osim važnosti opće
intelektualne sposobnosti, usmjeravaju se i na specifične sposobnosti
i nekognitivne činitelje kao što su motivacija, osobine ličnosti...
(Vizek Vidović, Rijavec, Vlahović-Štetić, Miljković, 2003)
Darovita djeca se brže razvijaju od ostale djece, a i
kvalitativno se razlikuju od drugih. Jedna od njihovih osobitosti je
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velika samostalnost u učenju. Iznimno su važni i poticaji koji se
(ne)pružaju darovitima.
Škola, kao odgojno-obrazovna institucija, mora biti mjesto
prepoznavanja, identifikacije i pružanja podrške darovitim
učenicima.
Jedan od načina podrške darovitim učenicima su
samostalni projekti kao način obogaćivanja sadržaja i aktivnosti.
Nakon identifikacije darovitih učenika u projektu „Daroviti učenicisnaga naše škole“, promišljalo se o načinu pretvaranja potencijala
darovitih učenika u produktivna i kreativna postignuća. Projekt
„Ahat“ realiziran je timskim radom i u suradnji s roditeljima.
Učenici su istraživali poludragi kamen ahat na njegovom nalazištu u
grotlu fosilnog vulkana, najvrjednije primjerke su obradili i formirali
školsku zbirku ahata. Istraživanje je zaokruženo tiskanjem biltena i
predstavljanjem projekta javnosti. Projekt je sufinanciralo
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Vidovi podrške darovitim učenicima
Škola, kao odgojno-obrazovna institucija, mora biti mjesto
prepoznavanja, identifikacije i pružanja podrške darovitim
učenicima, ne samo deklarativno, već i stvarno. Kao što je velika
razlika između znanja i razumijevanja (možemo mnogo znati o
nečemu pa ipak to ne razumjeti) tako je često razlika između znanja
o potrebi podrške darovitim učenicima i stvarne podrške koju ti
učenici u školi (ne)dobivaju.
Darovita djeca se brže razvijaju od ostale djece a i
kvalitativno se razlikuju od drugih-to zahtijeva optimalnu
strukturiranu podršku. Idealno je da svako darovito dijete (uz uvjet
da je na vrijeme identificirano) dobije osobno prilagođenu podršku
koja će im davati i „više“ i „drukčije“ nego redoviti program.
Kitano i Kirbi (1986) navode slijedeće vidove podrške
darovitim učenicima osnovne škole: obogaćivanje (samostalni
projekti,mogućnost za brže prelaženje gradiva, primjena viših razina
misaonih procesa, gosti predavači, mentori i materijali na višoj
razini), grupiranje (posebni razredi, programi s izdvajanjem učenika
iz redovne nastave) i akceleracija (prijevremeni polazak u prvi
razred, preskakanje i djelomično preskakanje razreda, kombinirana
odjeljenja i ubrzano izlaganje dijelova curriculuma).
Uključivanjem darovitih učenika u samostalne projekte
stavlja ih se u središte pozornosti procesa poučavanja, usmjerava ih
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ka istraživačkom radu i trajnim i primjenjivim znanjima, te smo se
upravo za takav vid podrške odlučili u proučavanju ahata. Takav
način rada učiteljima pruža veliku mogućnost za kreativan rad.
Naša podrška darovitima je uz obogaćivanje (samostalni
projekti, gost predavač i mentori) imala i elemente grupiranja
(zajednički rad učenika 2-7. razreda u istoj grupi).
Timski rad u realizaciji projekta
U radu na projektu mogli smo se uvjeriti u jednu od
definicija timova-tim je manji broj ljudi komplementarnih znanja i
vještina koji su odani zajedničkom cilju i međusobno odgovorni za
realizaciju zadataka. S obzirom da su realizatori projekta bili
pedagoginja, učiteljica geografije, roditelj i učiteljica informatike (u
fazi pripreme biltena) svatko od njih je preuzeo nekoliko timskih
uloga. Uloge su proizašle iz postavljenog cilja i precizno razrađenih
zadataka za svakoga.
Ono što je bilo ključno u dobrom funkcioniranju našeg tima
je kvalitetna komunikacija i pravodobno prenošenje svih informacija.
Tako su svi članovi tima uvijek imali informacije i o aktivnostima u
kojima osobno ne sudjeluju a koje su bile važne za nesmetanu
realizaciju projekta.
Stalno je dolazilo do razmjena stajališta, ideja i prijedloga i
pružanja međusobne podrške i otvaranja velikog prostora za
kreativan rad.
Smatramo da je upravo timski rad omogućio učenicima više
samostalnog i istraživačkog rada ali su istodobno, u realizatorima
projekta, imali solidan model dobrog timskog rada. Naime, učenici
su na početku rad bili heterogena skupina- uzrast se kreće od 8 do 13
godina ,bilo ih je iz ukupno osam različitih odjela. Jezgru učeničkog
tima činili su identificirani daroviti učenici, učenici uključeni u
dodatnu nastavu geografije ali i učenici prosječnih sposobnosti
zainteresirani za istraživanje ahata. Upravo su oni imali najviše
koristi od zajedničkog rada s darovitim učenicima, bili su visoko
motivirani za rad i s uspjehom su obavili sve postavljene zadaće.
Tijekom rada na projektu uvjerili smo se da snaga tima leži
u snazi svakog pojedinca i sposobnosti voditelja da dobije sklad
skupnog djelovanja.
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Samostalni projekt „Ahat“
Jedan od načina podrške darovitim učenicima su samostalni
projekti kao način obogaćivanja sadržaja i aktivnosti. Nakon
identifikacije darovitih učenika u projektu „Daroviti učenici-snaga
naše škole“, promišljalo se o načinu pretvaranja potencijala u
produktivna i kreativna postignuća. Projekt „Ahat-jedino nalazište
poludragog kamena u Hrvatskoj“ realiziran je timskim radom i
u suradnji s roditeljima.
Voditeljica projekta je Valerija Večei-Funda, prof.
pedagogije, voditeljica terenske nastave učiteljica geografije
Nikolina Bračko a roditelj je održao predavanje učenicima,
sudjelovao u terenskom radu i vodio završni dio projekta, obradu
ahata.
Projekt se realizirao od siječnja 2007. godine do lipnja
2007. godine i financiralo ga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa Republike Hrvatske.
S obzirom da je na području grada Lepoglave, točnije na
lokalitetu "Gaveznica – Kameni vrh", smješteno jedino nalazište
poludragog kamena ahata u Hrvatskoj , veliki izazov za darovite
učenike predstavlja izučavanje mogućih lokaliteta na području grada,
nalaženje ahata u izvornom obliku i predstavljanje učeničke zbirke
ahata javnosti.Lepoglava je u stručnim krugovima poznata kao
jedino nalazište poludragog kamena ahata u Hrvatskoj a najviše ih
ima na području fosilnog vulkana Gaveznica – Kameni vrh na
zapadnom ulazu u grad. Nekada se naziv Kameni vrh odnosio na
strmi brežuljak koji je bio izgrađen od andezita, dok se Gaveznicom
zvalo niže područje na kojem se nalazio voćnjak . Naziv Kameni vrh
se s godina izgubio u upotrebi i ostao je samo naziv Gaveznica.
Područje Gaveznice u Lepoglavi predstavlja fosilni vulkan koji je
nastao prije približno 22 milijuna godina.
Ovo područje je poznato i kao prvo otkriveno nalazište
ahata u Hrvatskoj. Pretpostavlja se da su ga u srednjem vijeku
poznavali pavlini, a neki dokazi ukazuju da se je on, možda,
upotrebljavao i mnogo ranije. Čini se da su ga poznavali i praljudi iz
kamenog doba jer su u špilji Vindiji i Velikoj pećini na Ravnoj gori
pronađeni kameni nožići, strugala, kamene sjekire i drugi alati.
Ahat u ovom nalazištu ima nijanse od bijele, svijetloplave
do tamnosive boje.
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Nedavno su otkrivena nova nalazišta poludragog kamena
kod Čreta, 4 km istočno od Gaveznice. Po količini se izdvajaju razni
kalcedoni, crveni jaspis i ahat, iako ima i ametista i običnog opala,
što otvara mogućnosti i za nove projekte.
Ovim projektom željeli smo darovite učenike educirati o
posebnosti i vrijednosti jedinstvenog nalazišta poludragog kamena
ahata.
Projekt je namijenjen prvenstveno darovitim učenicima 5-7.
razreda. U projekt su uključeni daroviti učenici zainteresirani za
istraživački i terenski rad i oni koji su uključeni u dodatnu nastavu
geografije. Uz darovite učenike uključiti smo sve one učenike koji su
zainteresirani za istraživački rad ili imaju predznanja o ahatu.
Ciljevi projekta:
• educirati učenike o poludragom kamenu ahatu,
• naučiti prepoznati ahat u izvornom obliku,
• upoznati nalazišta Gaveznica,
• utvrditi posebnosti ahata (varijacija, boja, tvrdoća…),
• postići osjećaj harmoničnog odnosa korisnika prema
okolini,
• proširiti znanja o prirodi i njezinim značajkama,
• poboljšati psiho-fizičku kondiciju učenika,
• osnažiti samopouzdanje učenika,
• istražiti nove izvore informacija,
• napraviti brošuru o rezultatima projekta,
• napraviti školsku učeničku zbirku ahata.
Planirane aktivnosti:
• predavanje o mineralima našeg kraja ( roditelj učenika ),
• organiziranje posjeta nalazištu Gaveznica,
• istraživanje postojećeg nalazišta,
• pronalaženje ahata,
• pronalaženje podataka o ahatu,
• upoznavanje s načinom obrade ahata,
• fotografiranje izvornih i obrađenih primjeraka ahata,
• stvaranje učeničke zbirke ahata,
• izrada brošure o ahatu,
• predstavljanje rezultata projekta javnosti.
Očekivani rezultati:
• stjecanje novih znanja iz područja geologije,
• poticanje istraživačkog duha kod korisnika,
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razvoj samostalnosti i samopouzdanja,
razvoj kreativnosti kod korisnika,
samostalno pronalaženje primjeraka ahata,
stvaranje nove školske učeničke zbirke ahata,
izrada brošure o ahatu,
razvoj pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima kod
učenika.
Zaključak

Škola, kao odgojno-obrazovna institucija, mora biti mjesto
prepoznavanja, identifikacije i pružanja optimalne podrške darovitim
učenicima.
Darovita djeca se brže razvijaju od ostale djece a i
kvalitativno se razlikuju od drugih-to zahtijeva optimalnu
strukturiranu podršku. Idealno je da svako darovito dijete (uz uvjet
da je na vrijeme identificirano) dobije osobno prilagođenu podršku
koja će im davati i „više“ i „drukčije“ nego redoviti program.
Jedan od načina podrške darovitim učenicima su
samostalni projekti kao način obogaćivanja sadržaja i aktivnosti.
Projekt „Ahat“ realiziran je timskim radom i u suradnji s roditeljima.
Rad na samostalnom projektu omogućio je učenicima više
samostalnog i istraživačkog rada i potvrdio važnost podrške
darovitim učenicima.
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Independent Projects as a Form of Support to Gifted Pupils
Abstract: Gifted children develop faster than other children and they are
qualitatively different from them, as well. One of their specific features is their great
independence in learning. The incitements are also of great importance in the case of
the gifted.
One of the forms of support to gifted pupils is independent project as a way
of contents and activities enrichment. Having identified gifted pupils within the
project “Gifted Pupils – School’s Strength” we have contemplated the way of
transforming the potentials into productive and creative achievements. The project
“Ahat” has been undertaken in the team work and in cooperation with parents. The
pupils have studied the semi-precious stone ahat in its finding place in the hatch of a
fossilized volcano. They have processed the most valuable samples and formed the
school collection of ahat. The project has been co-financed by the Ministry of Science,
Education and Sport of the Republic of Croatia.
Key words: giftedness, project, support, team work.

Valerija Večej-Funda, prof
EP Ante Starčevića Leposava
Croatie
PROJET INDEPENDANT COMME ASPECT DU SOUTIEN
AUX ELEVES DOUES
Résumé: Les élèves doués se développent plus vite que les autres enfants
et sont différents en ce qui concerne la qualité des autres. Une de leur qualité est une
large indépendendance dans le travail. Sont exceptionnelement importants les soutien
qu´on donne aux doués.
Un des modes du soutien aux doués sont les projets indépendants comme,
mode d´enrichissement des contennus et activités. Après l´identification des élèves
doués dans le projet «Elèves doués force de notre école», on a pensé au mode de
transformation des potentiels en résultats productifs et créateurs. Le Projet «Ahat» est
réalisépar le travail en group en collaboration avec les parents. Les élèves on fait des
recherches sur la pierre précieuse «Ahat» dans la place où elle a été trouvée dans
l´entrée du vukcen des fossilles, les exemplaires les plus précieux ont été travaillés et
on formé la collection scolaire des gates. La recherche a été termine par l´édition d´un
bulletin et par la présention du projet à la publicité. Le projet a été finance par le
Ministère des sciences, de l´éducation et du sport de la République de Croatie.
Mots clefs-don, projet, soutien travail en groupe.
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Лепоглава, Хорватия
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
КАК ВИД ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ УЧЕНИКОВ
По сравнению с другими детьми одарённые дети развиваются
быстрее, качественная сторона этого развития также имеет свои особенности.
Одной из них является ярко выраженная способность к самостоятельному
учению. Крайне важно стимулирование развития одарённости.
Одним из видов поддержки одарённых учащихся являются
самостоятельные исследовательские проекты, которые позволяют обогащать
содержание школьной программы и стимулировать креативную деятельность
учеников. В школе действует программа по идентификации одарённых
учеников «Одаренные учащиеся – сила школы», направленная на превращение
потенциала в продуктивные и креативные достижения. В рамках данной
программы был реализован коллективный проект «Агат», в котором
исследование проводили одарённые ученики совместно с родителями. Ученики
исследовали месторождение полудрагоценного камня агата в кратере
недействующего вулкана. Наиболее ценные экземпляры камней были описаны и
стали основой школьной коллекции агатов. Результаты исследования были
опубликованы в специальном бюллетене и представлены общественности.
Проект финансировался совместно с Министерством науки образования и
спорта Республики Хорватии.
Ключевые слова и выражения: одарённость, проект, поддержка,
коллективная работа.
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ХЕУРИСТИЧКИ ПРИСТУП У РАДУ СА
ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА

_______________________________________
Резиме: Највећи број аутора сматра да хеуристика изучава
стваралачку делатност у откривању новог знања.
Хеуристика у школском раду обухвата организацију наставног
процеса усмерену ка откривању знања. Ова настава подстиче креативност
ученика у проналажењу оригиналнијих путева у стицању знања. Зато је ова
врста наставе најпримеренија карактеристикама даровитих ученика.
У раду се разматра однос хеуристичке, проблемске и развијајуће
наставе са даровитим ученицима. Анализовани су поједини модели хеуристичке
наставе. Разматрани су поступци хеуристичке наставе у раду са даровитим
(емпатија, смисаоно вођење, симболичко вођење, хеуристичка питања, упо
ређивања, истраживања, замишљене слике, хиперболизација, мождана олуја и
др.)
Кључне речи: хеуристика у раду са даровитима, хеуристичка
настава, модели хеуристичког рада са даровитима.
_____________________________________________________________________

У педагогији се придев хеуристички користи да означи
проналажење и откривање нових сазнања. Познато је да је
Архимед, при проналаску хидростатичког закона радосно
ускликнуо хеурека, пронашао сам. Отада се тај усклик користи
да се искаже радост при неком проналаску.
Хеуристика се у литератури различито тумачи. Многи
аутори истичу да је то „метода проналажења новог“, али се
јављају и друга одређења – да је хеуристика „део савремене
психологије мишљења“, „учење о решавању задатака помоћу
продуктивног стваралачког мишљења“. Хуторској цитира
кијевску Енциклопедију кибернетике у којој се наглашава да је
„хеуристика, у широком смислу ове речи, део психологије који
открива природу човекових мисаоних операција при решавању
различитих задатака независно од њихове конкретне садржине.
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У ужем смислу под хеуристиком се сматрају досетке које се
заснивају на заједничком искуству решавања задатака“.
Највећи број аутора мисли да хеуристика проучава
законитости у решавању задатака настојећи да нађе најрационалнији и најкраћи пут у томе процесу. Филозофи
сматрају да је хеуристика наука која изучава стваралачку
делатност у откривању новога сазнања. Њен задатак је да
разради средства за управљање процесима сазнавања и да
подстиче развијање способности за стваралачку интелектуалну
активност. Укратко се може рећи да се хеуристика бави: а)
стваралачким истраживањима модела и начина у решавању
задатака; б) методама откривања нових истина; в)
продуктивним стваралачким мишљењем и изучавањем
специфичности у стваралачкој делатности.
Ми у овом раду не посматрамо хеуристику у њеном
најужем значењу, не сводимо је само на методу рада, на
расправу и разговор као средство за откривање нових знања.
Хеуристика у школском раду није само наставна метода него
обухвата комлетну организацију наставног процеса усмерену на
откривање знања у којој су функције ученика и наставника
посебно разрађене.
Под хеуристичком наставом се подразумева образовноваспитни рад ученика и наставника усмерен на самостално
проналажење и откривање сазнања. Хеуристичко учење се
најчешће састоји из низа задатака које ученици могу решити тек
ако открију одређене принципе. Да би се поставиле хипотезе за
решавање и да би се њихова ваљаност проверила, неопходно је
стваралачко размишљање. Руски дидактичар Хуторској истиче
да је хеуристичка настава таква врста наставе у којој се тежи да
ученик конструише своју образовну путању, да осмишљава и
поставља циљеве образовања, да битно утиче на организацију
образовног процеса. Функција знања до којих се дошло у претходном цивилизацијском развоју се мења у овој врсти наставе.
Ученик може да схвати вредност таквих знања тек онда када је и
сам оспособљен да ствара аналогне образовне производе. Он
може самостално да опише како схвата развој биљке. Тај његов
опис не мора се подударати са резултатом да кога је дошла
ботаника, али наставник ће му помоћи да га упореди са научним
схватањима и да тако доради свој „производ“. Тако он учествује
у стваралачком процесу. Задатак наставника је да помогне
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сваком ученику да пројектује своју образовну путању и да је
упоређује са верификованим научним достигнућима, да доприноси учениковом развоју.
Методолошке основе хеуристичке наставе
Да би се о овоме питању систематично расправљало,
неопходно је у почетку разграничити два појма: стваралачку
активност и хеуристичку активност. Стваралачка је она
активност у чијем резултату се јављају нове духовне и
материјалне вредности. Битно је да се створи нешто ново.
Хеуристичка активност је појмовно шира и подразумева: а)
стваралачке процесе при образовној продукцији у наставним
областима; б) познавање процеса неопходних за стваралаштво –
организационих, методолошких, психолошких и других.
Хеуристичка активност садржи у себи не само стваралачку него
и метастваралачку активност, активност која стоји изнад
стваралаштва и обезбеђује његову реализацију. Циљ
хеуристичке активности у настави је учешће ученика у
планирању свих елемената властитог образовања: осмишљавања, циљева, садржаја, избора облика и метода поучавања и
концепције савладавања наставних области. Та активност је
продуктивног карактера, али да би се она остварила није
довољно организовати само стваралачке процесе, јер су у
одређеним случајевима неопходни и процеси који немају
стваралачки карактер као што су копирање, рад по обрасцу да
би се ученици оспособили за хеуристичко деловање.
Коришћење репродуктивних облика не умањује стваралачки
потенцијал ученика пошто они служе као средство за стварање
образовних производа, помажу ученицима да се изразе тиме
што их наоружавају обрасцима стваралачке активности. У
хеуристичкој настави могу се прожимати хеуристички и репродуктивни елементи што је сасвим нормално. Битно је да ученик
себи постави циљ који раније није постављао и да нађе начин за
решење проблема у искрслој наставној ситуацији. Хеуристичка
настава обухвата више компонената, тј. сваку активност која у
коначном резултату помаже ученику да оствари нови образовни
производ.
Резултат хеуристичке наставне активности су образовни производи ученика из наставних области – науке,
уметности, технике, процеса комуникације. Тиме се задо-
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вољавају потребе самореализације ученика и развијају одговарајуће способности: когнитивне, креативне, организационе.
Индивидуална образовна путања је важан елеменат
хеуристичке наставе. Она је одговор на питање како поучавати
све а да то буде различито и прилагођено сваком појединцу.
Наставник који жели да помогне сваком ученику да развија
своју јединствену личност налази се пред врло деликатним
задатком – треба, у оквиру јединствених општих циљева, да
утиче да сваки појединац оствари своје посебне, личне циљеве.
Он треба да организује наставу тако да се сваки ученик у њој
креће сопственом путањом. Тај задатак најуспешније остварују
педагози који владају широким репертоаром различитих облика
и метода. Обично се, у савременим условима, за реализацију
тога задатка примењују два супротстављена начина, али и један
и други подразумевају индивидуални приступ. Један је диференцијација наставе што подразумева да се свакоме ученику
приступа индивидуално, да се ученицима дају задаци различитог степена сложености. Ради тога ученици се обично деле
на групе: природњаци, хуманитарци, техничари или способни,
просечни, заостају. Други приступ захтева да се образовна стаза
за сваког ученика изграђује полазећи од сваке области коју они
изучавају. Сваком ученику се омогућава да сам ствара властити
образовни пут за савладавање свих наставних дисциплина.
Ученик се може кретати сопственом стазом у свим
наставним областима ако му буду обезбеђене следеће могућности: да одреди смисао изучавања наставних дисциплина;
да одреди личне циљеве у савладавању конкретне теме или
одељка; да изабере и примени оптималне облике и темпо учења
који одговарају његовим индивидуалним одликама; да
осмишљава добијене резултате, оцењује и коригује своју
активност. Ученик може да изабере, на пример, сликовноемоционално или
логичко
учење, продубљено или
информативно учење, скраћено или проширено усвајање
садржаја.
Когнитивне и креативне методе хеуристичке наставе
Постоје разне класификације хеуристичке наставе.
Поједини дидактичари наставне методе деле на репродуктивне,
хеуристичке и истраживачке (Ј. К. Бабински). Ми прихватамо
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класификацију која методе хеуристичке наставе дели на
когнитивне, креативне и организационо делатносне (види А.В.
Хуторској). Овде ћемо укратко анализовати когнитивне и
креативне методе у хеуристичкој настави.
К о г н и т и в н е м е т о д е. Основна одлика
когнитивних метода је да воде ка сазнавању унутрашње и
спољашње реалности. Примена тих метода треба да обезбеди
успешно стицање знања. У когнитивне методе спада читав низ
поступака, а ми ћемо се осврнути на оне који су најчешћи у
настави.
Емпатија је поступак саживљавања посматрача са
психичким светом другог појединца. Наставник треба да се
уживи у психичко стање ученика. Да би ученик стекао сазнања
о одређеној области, он мора у њу да се уживи. Дакле, постоји
емпатија ученика према објектима сазнања. Њега треба довести
у такво емоционално стање да он изучавани предмет види у
замишљеним сликама, да га и чулно доживи. Добар наставник
успева да код ученика створи такво расположење. За стварање
такве климе постоји више начина. Могуће је наставни час
започети неком игром која ствара весело расположење па затим
постепено прелазити на образовне обавезе и уводити ученике у
задатке које треба да савладају. Наставник који има по плану
наставну јединицу о каменом добу може се обратити ученицима
овако: „Замислите да живите у добу кад људи нису знали за
гвожђе. Покушајте да опишете један дан у животу тих људи.
Каквим алатом су се служили? Шта су јели? Како су
припремали храну? Како су се облачили?“ Ученик у својим
мислима, у сликовном свету треба да се врати уназад за више
цивилизацијских периода и да дође у „детињство човечанства“.
Применом поступка емпатије развија се машта, обогаћије се емоционални и мисаони свет ученика. Овај поступак је
нарочито погодан у млађем школском узрасту.
Смисаоно виђење. Ово је продубљивање поступка
емпатије. Концентрација на предмет проучавања омогућује
ученицима да уоче његову суштину, полазну идеју, да открију
његов прави смисао. Као и код емпатије, неопходно је да
наставник створи код ученика одговарајуће расположење,
потребну емоционално-мисаону климу. Он им може
предложити да размисле о следећем питањима: Који је узрок
довео до оваквог садржаја? Каква је организација овог садржаја?
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Да ли бисте ви другачије организовали овај садржај? Може ли
он да буде друкчији? Применом овога поступка подстиче се
сазнајнии интуитивни развој ученика.
Сликовито виђење. То је поступак емоционалног проучавања неког предмета или појаве карактеристичан по томе што
у свести имамо представе у сликама. Наставник тражи од
ученика да посматрају неки предмет, реч, знак или било шта
друго и да то што су осетили изразе цртежом, речима, усмено
или писмено.
Симболичко виђење. Симбол је знак који репрезентује
или посредује неки садржај, знак по коме се нешто може
распознати (број, цртеж, предмет, животиња). Народна епска
песма Бој на Мишару почиње симболом Полетела два врана
гаврана. Гавран у народној традицији означава смрт, он је
симбол смрти. И заиста два врана гаврана носе вест о смрти
Кулин-капетана његовој љуби. Симболично виђење у настави
састоји се у проналажењу веза између проучаваног објекта и
знака којим је тај објекат представљен. Наставник може
тражити од ученика да сами смисле знак за неки предмет или
појаву, да га, на пример, графички представе. То је прилика да
он каже ученицима да је магарац симбол глупости, лисица
лукавости. Он их може питати зашто се на стубовима за
високонапонску електричну мрежу налази мртвачка глава, шта
она симболише.
Хеуристичка питања. Овај поступак примењује се ради
самосталног стицања знања. Наставник обавести ученике о
садржају, предмету, појави, које треба проучити и тражи од њих
да самостално одговоре на седам следећих питања: ко, шта,
зашто, где, чиме, како, када? Ова питања проузрокују и следећа
па кад ученик одговори на њих стиче целовито знање о
предмету који је проучавао.
Хеуристичко посматрање. Посматрање у настави се
дефинише као пажљиво, планско, према задацима организовано
чулно опажање. За разлику од случајног, планско посматарње
одликује се а) циљном усмереношћу, б) интензивним
перципирањем у које су укључена сва чула, в) анализом
стечених утисака које посматрачи рашчлањују и г)
мисаоним прерађивањем материјала до кога се дошло
перципирањем чиме се нови садржаји повезују са раније
савладаним и старо искуство обогаћује новим. Из тога излази да
организовано и циљно усмерено посматрање није неки пасиван
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процес и не може се свести само на чулну перцепцију јер је он
само почетни део сложене мисаоне активности. Посматрање је
пут од чулнога процеса ка апстрактном мишљењу. На основу
посматрања у свести ученика задржавају се представе о
посматраном предмету, долази до тзв. посматрачког памћења
које је основ за мисаоне процесе и практичне активности.
Упоређивање. То је поступак који се користи у
различитим педагошким ситуацијама. Упоређују се радови
ученика, налази ученика са аналогним културноисторијским
резултатима. Дакле, упоређивање је мисаона активност којом се
у међусобни однос доводе два или више предмета, појава,
закона, појмова да би се утврдило шта је у њима заједничко, а
шта различито. Упоређују се поједини елементи двају
различитих објеката и закључују колики је степен сличности,
односно различитости међу њима. Ако, из било кога разлога,
изостане једна од двеју страна у процесу упоређивања (било
сличност, било различитост), онда је поступак једностран и не
испуњава своју основну функцију и доводи до погрешног
закључивања. Упоређивањем, које има хеуристички карактер,
наставник подиже квалитет наставе која постаје занимљивија,
логички утемељенија, јаснија, приступачнија. Какво ће бити
упоређивање и шта ће се упоређивати зависи од теме, наставних
задатака и узраста ученика. У млађим разредима основне школе
најчешће се упоређују конкретни и очигледни предмети (на
пример зец и миш као глодари), а у старијим разредима и
средњим школама могу се упоређивати материјали и садржаји
апстрактнијег карактера (на пример, могу се тражити сличности
и разлике између епске и лирске поезије). Упоређивање као
поступак може се практиковати у свим наставним предметима.
Прикупљање чињеница. Чињеница је нешто што
искуство потврђује. То је стварни податак који појединац опажа
у односима са реалношћу. Чињеница може бити и предмет
доживљен у непосредном искуству. У сазнајном процесу
прикупљање чињеница има огроман значај. За ученике је врло
важно да из скупа чињеница које собом носи предмет
проучавања умеју да изаберу оне које су значајне за његову
суштину. У реченици из сирових дрва која су горела у старој
пећи цврчала је вода најважније чињенице су сирова дрва и
цврчала је вода. Полази се од чињенице да наставник хоће да
скрене пажњу да су сирова дрва пуна воде и да се та вода на

529

топлоти испарава и при томе цврчи. Није најбитније што је пећ
била стара.
Истраживање. Истраживачки поступак је веома значајан у хеуристичкој настави. Ако се правилно примењује може
врло повољно утицати на осамостаљивање ученика и допринети
њиховом интелектуалном и општем развоју. Наставник може
дати ученицима задатке у којима су предмети истраживања врло
различити: киша, снег, дрво, воћка, народна изрека, басна,
изложба, музичка приредба. Он их упућује да задати објекат
истражују овим редом:
утврдити циљеве истраживања,
саставити истраживачки план, прикупити чињенице, извести
огледе, сагледати нове чињенице, поставити хипотезе,
проверити њихову исправност, извући закључке (сагледати
резултате). Овакав образац може, на први поглед, личити на
укалупљивање ученичког мишљења, али је пракса показала да
он управо подстиче ученичко стваралаштво. У оквиру утврђеног
обрасца сваки ученик самостално долази до резултата.
Конструисање појмова. Ученике треба навикавати да
посматрају и анализују групе предмета или појава, да у њима
уочавају битне одлике и одвајају их од небитних и да их
генералишу на све објекте исте врсте. При томе се треба
ослањати на представе које постоје у ученичкој свести, на
њихово искуство. Ако хоћемо, на пример, да помогнемо
ученицима да формирају појам именице даћемо им следеће
речи: клупа, човек, планина, јутро, радост. Погодним питањима
ученици треба да дођу до закључка да су именице врста речи
којима се означавају предмети (клупа), бића (човек), географски
објекти (планина), природне појаве (јутро), апстрактне појмове,
тј. нешто што се не може избројати и измерити (радост). За
сваку од ових категорија тражићемо од ученика да наведу више
примера. Појам именице још није потпун. Треба утврдити да
именице имају род мушки, женски и средњи и да неке имају
природан, а неке само граматички род. Поступа се као и код
утврђивања значења именица: дају се примери именица у сва
три рода, утврђују родовске разлике међу њима, а затим извлаче
закључци. Исто се чини код указивања да неке именице имају
природан род (жена, момак), а неке граматички (камен, поштар,
клесар) и код подела именица по значењу на властите (Анка,
Београд, Европа), заједничке (оловка, птица, јунак), збирне
(пруће, грање, снопље), градивне (шећер, брашно, цемент, вода)
и мисаоне (љубав, радост, узбуђење, узнемиреност).
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Што су ученици самосталнији при конструисању
појмова, то ће њихов резултат бити стваралачкији. Наставникова улога треба да буде усмеравајућа. Дефинисани појам
треба записати на табли, а затим дефиницију упоредиити са
дефиницијом из уџбеника.
Конструисање правила. У настави, најчешће се догађа
да наставник наведе неколико примера, анализује их, указује на
неке правилности и, на крају, извлачи закључак (правило).
Ученици су у позицији да прате и прихватају правила до којих
је дошао сам наставник. У хеуристичкој настави један од
основних захтева је да сами ученици долазе до правила.
Полазећи од тога да је правило исказ који изражава постојан
однос између две или више појава, или нужну везу која настаје
деловањем једне појаве на другу, наставник треба да тражи од
ученика да, на основу примера, сами уоче ту везу или однос.
Узмимо као пример ширење тела на топлоти. Наставник може
извести једноставан експеримент. Демонстрираће ученицима о
ланчић окачену гвоздену куглицу која лако пролази кроз
гвоздени прстен фиксиран на сталак. Загрејаће затим на шпирит
лампи куглицу која тако загрејана не може да прође кроз прстен.
Ученици ће појаву лако описати, рећи ће оно што су видели
хладна куглица пролази кроз престен, а загрејана не. Следи
питање: зашто? Ученици треба да закључе да се куглица на
топлоти шири. Један пример, међутим, није довољан. Лимени
поклопац на тегли са краставчићима тешко је отвоити рукама,
али ако се тегла окрене наопако па мало загреје на топлој
плотни, лако ће се отворити. Зашто? Зато што се поклопац на
тегли на топлоти шири. Тако се постепено долази до тога да
ученици конструишу правило да се тела на топлоти шире. Затим
долази разговор о последицама ове физичке појаве.
К р е а т и в н е м е т о д е. У процесу сазнања
појединац постаје свестан спољне реалности. Тај процес
остварује кроз опажање, памћење, учење, маштање, откриће,
мишљење, суђење, коришћење језика и кроз остале психичке
активности. Учењем се формира когнитивна структура као
организација целокупне реалности у јединствен систем. Осим
сазнајних функција, у развоју когнитивне структуре учествују и
веровања, хтења, ставови, вредности, запажене чињенице. Тај
развој треба подстицати кроз наставу коришћењем креативних
метода које обухватају више поступака, а усмерене су на
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постизање
личног
образовног
резултата
захваљујући
стваралачкој активности.
Измишљање. То је поступак у току којег ученици
својом менталном активношћу долазе до резултатта који им је
раније био непознат. Има више начина да се до тога резултата
дође: а) да се квалитет једног објекта пренесе на други објекат
(да се, на пример, неки од елемената бајке примени у
приповеци), б) да се квалитет неког објекта измени тиме што ће
се објекат ставити у нову средину (претерано жидак мед постаће
густ ако се тегла са медом остави да буде извесно време у
фрижидеру), в) променом неког елемента на проучаваном
обејкту (примена неког новог материјала тако да објекат добије
сасвим нови квалитет).
Шта ако...? То је поступак којим се ученици постављају у нову, претпостављену ситуацију. Шта ако се догоди
да се постојећи глечери истопе, да се на полутару температура
спусти на минус 40 степени Целзијусових, да људи добију
крила, да рибе добију ноге, да се сусретнете са ванземаљцем.
Оваквим задацима подстиче се ученикова фантазија, они се
стављају у позицију да граде нову стварност.
Замишљена слика. Овај поступак омогућује ученицима
да, у својој машти, стварају целовиту слику неког објекта,
континента, планете, галаксије. Ученици, на основи представа
које имају у својој свести, компонују нову стварност. Детету
треба дати задатак да замисли и опише државу у којој је оно
председник, да стави себе у позицију научника који трага за
леком против ћелавости, да опише како би отклонио све
неправде које оптерећују савремени свет. То је прилика да се
повезују знања из различитих области, да се сагледава живот са
свим његовим супротностима, да се утиче на формирање
погледа на свет. Такве задатке треба давати два, три пута
годишње да би се проценило колико су ученици напредовали и
да би се, ако треба, кориговао наставни процес.
Хиперболизација. Преувеличавањем особина предмета
или интензитета радње, претераним појачавањем уопште,
хипербола служи као средство емоционализације говора и зато
је једно од најчешћих изражајних средстава. Хиперболизацијом
се, значи, појачава доживљајна страна наставе, а нарочито
успешно се може користити за постизање хумористичког ефекта
што освежава наставни процес. Шаљиво и освежавајуће делује
прича која почиње овако: Сусрели се џиновски мрав, два метра
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висок и три дуг, и патуљасти слон, не већи од миша. Почне се
тужити мајушни слон, гледајући одоздо, огромном мраву...
Довољно је да наставник тако започне причу, да испровоцира
дечју машту и од ученика затражи да наставе причу.
Аглутинација. То је поступак додавања („прилепљивања“) наставка речима да би се добили нови облици или друга
значења (парајлија, човек са доста новца). Наставник може
тражити од ученика да додавањем наставка на основну реч
добију нову реч необичног значења (млак-оња), да „слепе“ два
неспојива појма (громогласна тишина), да замисле необичну
животињу (крилату овцу), смисле чудну реченицу (во пева на
гранчици). У сваком од наведених примера постоји
„слепљивање“.
Мождана олуја (бура мозгова). То је такав поступак у
коме је основни циљ да се прикупи што већи број несвакидашњих (неуобичајених) идеја ради решавања неког практичног проблема. Поступак почиње тако што се у уводном делу
од учесника у разговору тражи да брзо одговоре на одређено
питање. На основу тога поставља се задатак. Од сваког учесника
у групи се очекује да предложи, допуни и прецизира идеју.
Задужени стручњак бележи свачију идеју не преправљајући и
не допуњавајући било шта. „Олуја“ траје десетак до 15 минута.
Обично се за овај поступак предлажу питања која траже
нетрадиционално решење: како у некој екваторској земљи
снизити током лета температуру за десет степени, како Сахару
претворити у плодно земљиште, како у пустињским крајевима
обезбедити питку воду, како учинити немогућим авионске
несреће?
Рад по овом поступку организује се у више група:
предлагање идеја, анализа проблемске ситуације и оцењивање
идеја, предлагање контра-идеја. За предлагање идеја важе
прецизна правила: забрањена је било какава критика, у току
рада влада опуштена атмосфера. Прикупљене идеје се
систематизују према одређеним принципима. Разматрају се
препреке за реализацију идеја. Критички се оцењују идеје.
Прихватају се идеје које су издржале критику.
Синектика. То је поступак заснован на „можданој
олуји“ у коме се примењују разноврсне аналогије (усмене,
иконичке, личне), инверзије, асоцијације. У уводном делу
расправља се о општим одликама постављеног проблема,
селектују се почетне идеје, затим се користе аналогије да би се
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дубље ушло у проблем, предлажу се и одабирају алтернативна
решења, трага за новим аналогијама и активност поново
усмерава на проблем. Аналогије које се користе у овом
поступку могу бити непосредне, субјективне, симболичке,
фантазијске.
Инверзија. Када се неки проблем не може решити
уобичајеним редоследом, онда се он покушава решити
обрнутим редом. То се чини када проблем нуди више варијаната
које могу довести до решења. Ако нам се чини да у некој
реченици није довољно истакнуто оно што је најважније, треба
покушати са инверзијом. Пример: Сви су потрчали у заклон кад
је грмнула експлозија. Очигледно је да у овој реченици треба
нагласити управо експлозију па зато треба обрнути ред
(инверзија) тако да она гласи: Кад је грмнула експлозија, сви су
потрчали у заклон. Зависну реченицу смо ставили на почетак
јер је њоме истакнуто оно што је битно.
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Heuristic Approach to Work with Gifted Students
Abstract: Majority of authors consider that heuristics studies creative
activity in discovering new knowledge.
Heuristics in school work involves teaching process organization directed
to discovering of knowledge. Such teaching incites creativity of a student in finding
more original ways in gaining knowledge. Therefore this type of teaching is the most
suitable for characteristics of the gifted.
The paper considers the relation between heuristic, problem and
developing teaching and gifted students. Specific models of heuristic teaching have
been analyzed. Heuristic teaching procedures have been considered in relation to work
in with the gifted (empathy, reasonable guidance, symbolic guidance, heuristic issues,
comparisons, research, imaginary images, hyperbole, brain-storming, etc).
Key words: heuristics in the work with the gifted, heuristic teaching, the
models of heuristic work with the gifted.
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GOVOR- između stvaralaštva i patologije
_______________________________________________________
Sažetak: Govor je dar, sredstvo i medij humane komunikacije, na polu
između darovitosti i prosječnosti, stvaralaštva i patologije. U logopedskoj
re/habilitaciji i terapiji govor je u trodimenzionalnom kauzalitetu kao sredstvo rada,
predmet rada te sredstvo i medij djelovanja.
Govor omogućava i tri specifične, pragmatički determinirane dimenzije:
dijagnostičku, terapeutsko-re/habilitacijsku i stvaralačku. Na temelju stupnja
razvijenosti govora i odstupanja u formi i sadržaju govora, u psihologiji, psihijatriji i
logopediji možemo identificirati, procijeniti i dijagnosticirati različite govornojezične, kognitivne i mentalne poremećaje
Na kontinuumu re/habilitacije, s jedne strane je patologija i logopat, a s
druge kreativni terapeut-logoped. Govorno-lingvistički potencijal uz određene
karakteristike ličnosti, kreativnost i kognitivno-konativne sposobnosti pojedinca mogu
rezultirati nekim od oblika govorno-jezičnog stvaralaštva. Stvaralaštvo predstavlja
intuitivni, kreativni, intencionalni ili spontani čin, oslobađanje ideja, misli i emocija u
određenom prostornom i vremenskom bivstvovanju. Literarno stvaralaštvo
otjelovljeno u pjesmama, igrokazima i pričama za djecu, inspirirano govornom
patologijom i iznalaženjem načina ublažavanja i eliminacije patoloških obrazaca
govorno-jezičnog izražavanja, primjenjivo je u terapeutsko-re/habilitacijskom te
odgojno-obrazovnom radu.
Ključne riječi: govor, patologija, logopedska re/habilitacija, literarno
stvaralaštvo.

_______________________________________________________
Govorni identitet
Govor je jedna od najspecifičnijih ljudskih djelatnosti koja
nas uveliko razlikuje od ostalih životinjskih vrsta, obilježava nas
prostorno, vremenski, psihički, emocionalno, socijalno i
profesionalno. Prostorna dimenzija govora gotovo da nema granica,
jer na različitim prostorima ljudi govore različitim jezicima i
dijalektima. I unutar jedne geografske cjeline, njeni pripadnici
govore slično, a ipak različito, govore istim jezikom, ali različitim
dijalektom. Primjerice na malom prostoru poput Hrvatske imamo tri
dijalekta; štokavsko, kajkavsko i čakavsko, unutar kojih zatvorene
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društveno-socijalne skupine čine još specifičniji jezično-govorni
entitet, zadržavajući svoju autohtonost, kulturno-civilizacijski idiom.
Vrijeme i povijesne mijene svakako utječu na govor i
osobitosti govornog izražavanja, a posebice na jezik. Različite
povijesne epohe imale su i svoje govorno-jezične karakteristike,
pravila i stil koja su se do današnjih dana stubokom promijenila.
Ratovi, osvajanja prostora, kolonijalizam i migracije ljudi tijekom
proteklih stoljeća utjecali su na mogućnost govorne ekspanzije,
multikulturalnog miješanja i međudjelovanja, dominacije jedne
nacije nad drugom čega je primjer i prevladavanje engleskog jezika
u sferi poslovnog komuniciranja, ali i na nižim razinama
komuniciranja. I mada jedan jezik, engleski je drugačiji u Engleskoj,
nego li u Americi i Australiji, kao što je i njemački njemački
drugačiji od švicarskog ili austrijskog njemačkog, a evidentne
razlike proistječu upravo iz intonacije i artikulacije govora, primjetne
čak i laiku i onome tko taj jezični kôd uopće ne poznaje i ne
razumije.
Nerijetko postoji i regionalna jezična netolerancija, pa tako
Dalmatinac iz Splita donese u Zagreb svoj šatrovački hrvatski sa
pregršt iskrivljenih talijanizama, poput borša (torba), takuin
(novčanik), lancun (plahta), libri(knjige), balun (lopta) što manjeviše svi razumijemo, pa nam je to, čak, i simpatično tako da
nastojimo to unijeti u svoj svakodnevni jezik. Ali, s druge strane,
Splićani teško prihvaćaju zagrebački kaj iz kajkavskog dijalekta,
rasprostranjenog u Hrvatskom zagorju, udaljenom od Zagreba svega
20-ak kilometara, a u zagrebačkom govoru, predstavlja uzrečicu, čak
štoviše više kao poštapalicu i pošalicu, poput one humorističkog
karaktera «ne bi' se štel mešati» («ne bi' se htio miješati»), kada u
svakodnevnoj komunikaciji želimo reći da se ne želimo miješati u
tuđe stvari, a to «nemiješanje» nastojimo jako naglasiti. U govoru
ljudi na prostorima Korduna, dijela Hrvatske koje graniči sa
Bosnom, Banijom i Likom još se osjećaju ostaci turcizama kao
bunar, divan (govor), komšija, kaiš, germanizama kao lojtre
(ljestve) i francuštine preostale još iz 18.stoljeća i perioda vladanja
francuske uprave kao, primjerice, riječi ćeno (pas), rajon, patrola. I
sam naziv Kordun potječe od francuske riječi cordon-straža, jer je tu
bila granica obrane od Turaka (Žalac, 1990).
Govoriti dijalektom materinjeg jezika nije govorna
patologija, čak štoviše, to je bogatstvo koje treba njegovati, razvijati
i pretočiti u govorno stvaralaštvo poput pjesme pjesnika kojemu je
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čakavski dijalekt materinji, a metaforički oslikava svu škrtost i
bijedu senjskog Podgorja:
Škrapa
vrtača
škar
gromila
mocura
laza
gromača
prosika
staza
sveci
vukodlaci
Bog
i vrag
kletve
i molitve
i u crnom
žene
bez vode
šterne
(Tomaić, 1997)

Govor učimo od trenutka kada se rodimo, na temelju
stečenih predispozicija i sposobnosti, pod utjecajem socijalne sredine
kojoj pripadamo, a kojoj pripada i određeni govorno-jezični fundus
kojeg ćemo postepeno usvajati, graditi i nadograđivati pod uvjetom
da za to ne postoje nikakve organske, psihičke i mentalne prepreke.
Već oko treće godine, i mada nerazvijen u potpunosti, naš će govor
imati obilježja sredine kojoj pripadamo, primjetno najprije u
prozodijskim elementima govorne strukture, a potom i na leksičkosemantičkom planu jezika.
U svakodnevici poistovjećujemo jezik i govor, no jezik je
govorna sastavnica, koju sačinjavaju semantika, sintaksa,
morfologija i fonologija. Govor učimo spontano u direktnoj
interakciji sa okolinom usvajajući tako nesvjesno i nenamjerno i
određena pravila materinjeg jezika, a jezik kao skup konvencionalnih
pravila, učimo i usvajamo tijekom formalnog školovanja. Govor
veoma brzo naučimo i steknemo, čak i kada nas ne podučavaju, ali
veoma teško ga rehabilitiramo nakon traumatskih ozljeda mozga, ili
kod degenerativnih neuroloških bolesti gdje je apsolutno
ireverzibilan.
Škarić (1988) govor kao medij smatra hladnim zbog
multisenzoričnosti, širokog frekvencijskog spektra, nedorečenosti i
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velike angažiranosti sugovornika, ali navodi istovremeno poetsku i
afektivnu dimenziju u govoru pri čemu objašnjava da se afektivni
izraz u govoru ne uči i ne podučava, on je naprosto dan. Poetsko u
govoru može nastati od svakog materijala pod uvjetom da nije
djelovanje iz egzistencijalne potrebe, da nije funkcionalno, da to nije
izraz i da nije doslovan.
Psihološka struktura ličnosti, psihički procesi i stanje
afektiviteta također utječe na kvalitetu govorne ekspresije koja se
manifestira prvenstveno u varijabilnosti kvalitete glasa koji nam
odaje trenutačno psihičko stanje osobe, obilježja strukture ličnosti i
karakteristika temperamenta. S druge strane, jezik i jezično
izražavanje ukazuju i na socio-ekonomski status pojedinaca, pa je
jezično raslojavanje i socijalno raslojavanje kao posljedica
djelovanja istih faktora, prije svega ekonomskih, koji determiniraju
način života i određene karakteristike simboličke komunikacije (Rot,
2004).
Sve što jesmo i sve kakvi smo, što želimo i čemu stremimo,
možemo u socijalnim interpersonalnim odnosima prenijeti i iskazati
govorom potpomažući se ujedno gestama, facijalnom ekspresijom,
kinezičkim i proksemičkim znacima (Rot, 2004) koji su u kauzalitetu
sa sadržajem govornog izričaja, stvarajući osobni socijalni identitet i
kulturu.
Govor nas obilježava, i po dobrom (govorna baština i
stvaralaštvo) i po lošem (govorna patologija) stoga bi mu trebalo
posvetiti puno pažnje od najranije dobi, i njegovati u svakom
njegovom segmentu. Govorom se prenosi veliki dio kulturne baštine
i zahvaljujući govoru i jeziku, nastalo je ogromno govorno
stvaralaštvo predano nam na istraživanje, uživanje, i daljnje
stvaranje, a svatko u njemu pronalazi dio sebe i uživa u njemu na
sebi svojstven način.
Govor u psihopatologiji
Govor u psihopatologiji možemo promatrati kroz količinu,
formu i sadržaj verbalne ekspresije, a u socijalnom kontekstu
interpersonalne komunikacije i prema intencionalnosti i njenoj
uspješnosti.
Psihička i emocionalna komponenta govora prisutne su
kako u određenju individualnih karakteristika govora, stila i načina
govorenja, tako i u segmentima čovjekova nefunkcioniranjapatologiji i/ili natprosječnog funkcioniranja i darovitosti, koje vodi
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ka stvaralaštvu. Psihičke osobine utječu i na intenzitet reakcija, pa
ako je netko izraziti kolerik koji se lako uzruja, reakcije na neki
podražaj duge su i intenzivne, što će se osjetiti i u njegovu govoru
koji će biti povišenog glasa, intenzivan u ritmu i tempu, osjetan u
jačini, visini i napetosti glasa, pa će svojim govorom itekako odavati
stanje svoje psihe. S druge strane jedan će flegmatik, koji govori
tiho, polako i jednolično djelovati na sugovornika kao da je dosadan
i da mu se ništa ne da. I jednog i drugog govor će odrediti na način
da će ih okolina ad hoch procijeniti prema njihovu načinu govorenja
i karakteristikama govora, pa će primjerice prvi biti «živčenjak», a
drugi «onaj dosadni što govori kroz nos». Indirektno, ovdje je
procijenjena i pojedinčeva psihička struktura posredovanjem govora,
od čega je ponešto doista i znanstveno utemeljeno-temperamenti i
njihove karakteristike (Rot, 1983), a nešto je pitanje predrasuda (tko
je miran, spor i tih- taj je dosadan).
I dok patologiju opet, određuju neki nasljedni
predisponirajući faktori, ili je stečena bez voljnog i namjernog
djelovanja, a različitih je stupnjeva i formi patološkog u sebi, što
čovjeka ograničava ili onemogućava u njegovoj namjeri i potrebi za
govornom komunikacijom, koja mu je najprimjerenija i najbliža,
dotle je stvaralaštvo voljno, namjerno i ciljano.
U patologiji, govorom smo došli do spoznaje da netko ima
poteškoća, bilo psihološke i emocionalne naravi, govorom (svojim)
procijenit ćemo i utvrditi stupanj i vrstu govornih poteškoća i
činjenicu je li to primarni ili sekundarni problem (njegov) i
naposlijetku govorom (svojim-kao terapeut) vršit ćemo rehabilitaciju
govora (njegovog-pacijentovog).
U psihopatologiji govor je, i po formi i po sadržaju, jedan
od primarnih simptoma poremećenosti tijeka ili strukture razvoja ili
tijeka i strukture funkcioniranja ličnosti. Kod primarnih psihoza
poput ranog infantilnog autizma i drugih sindroma iz autističnog
spektra govor, ili u potpunosti izostaje ili je u nekoj mjeri razvijen,
ali po karakteristikama, strukturi i socijalnoj funkciji značajno
odstupa od prosjeka ili normalnosti, odnosno ne omogućava
socijalnu komunikaciju i čini dijete asocijalnim i nesposobnim za
prijem spoznaja i znanja koja se stječu isključivo socijalnom
interakcijom. Jedan od primjera je i elektivni mutizam kada dijete
odbija govorno se izražavati nakon što je normalno razvilo govor i
komuniciralo govorom sa svojom okolinom, a ukazuje na neurotsku
strukturu ličnosti (Nikolić, 1990). Kod sekundarnih psihoza poput
shizofrenije govor postaje patologija u sveopćoj patologiji i toliko
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upadljiv počevši od osobitosti u rukopisu do idiosinkratičkog govora
potpomognutog obmanama čula i sumanutim idejama koje se
verbaliziraju i manifestiraju u govornoj ekspresiji, sve do potpunog
mutizma i prekida verbalne komunikacije sa okolinom (Kecmanović,
1983).Kod poremećaja afektiviteta uočljiva je količina govorenja, pa
je kod maničnih tipova govorljivost povećana, a kod depresivnih
smanjena i jedan je od dijagnostičkih simptoma (MKB-10, 1999.). I
mada je jedna od manifestacija disbalans i poremećenost psihičkog i
emocionalnog u čovjeku, govorna terapija je ovdje sekundarna ili
apsolutno neopravdana, jer treba liječiti primarnu bolest ili
poteškoću, dakle poremećaj govorne komunikacije nije uzrok već
posljedica.
Govor je u psihijatriji, logopediji, medicini i psihologiji
simptom za poremećaj i nefunkcioniranje, ali je s druge strane i
dijagnostičko sredstvo (psihijatrija, logopedija), predmet i sredstvo
rada (logopedija, fonetika, psiholingvistika, neurolingvistika),
sredstvo rada u mnogim zanimanjima poput nastavničkih,
odgojiteljskih, svećeničkih i umjetničkih (pjevač, glumac) i medij
stvaranja.
Govor u stvaralaštvu i govorno stvaralaštvo (za djecu)
Baveći se govorom, govornim stvaralaštvom i njihovom
uzajamnom vezom razgraničiti ćemo ga na njegove funkcije u
stvaralaštvu te na vrste i bogatstvo govornog stvaralaštva. Mogli
bismo reći da sve što je napisano, od Biblije pa do današnjih dana,
pripada govornom stvaralaštvu, a nije likovno, glazbeno, scensko,
arhitektonsko i građevinsko stvaralaštvo, mada se primjerice
glazbeno i scensko stvaralaštvo nadopunjuju i ostvaruju i kroz
govorno stvaralaštvo, pjevanjem, recitiranjem, dramatizacijom. I dok
je recimo, stvaranje doktorske disertacije također i govorno
stvaralaštvo jer u sebi nosi osnovnu ideju, sadržava određeni stručnoznanstveni leksik, govorno-jezičnu strukturu i kulturu na nivou
složenijem od svakodnevnog, a cilj je da znanstvenim metodama i
postupcima dokaže ili pobije izvjesnu hipotezu, cilj mu nije govorno
stvaralaštvo i ne podliježe stvaralačkoj i umjetničkoj procjeni, već
znanstvenoj. Novine se pišu i tiskaju da bi smo se informirali i
zabavili, u sebi sadrže ogromno govorno i jezično stvaralaštvo i dva
modaliteta govora, pisanje i čitanje. O umjetničkoj i stvaralačkoj
vrijednosti rijetko tko da razmišlja kada čita novine, osim vjerojatno
profesionalaca koji se bave govorom, jezikom i komunikacijom.
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Novinama je zadaća da prenesu obavijest, a na koji će je način
primiti, razumjeti i interpretirati čitatelji to ovisi o stupnju govornojezične razvijenosti, naobrazbi, kriterijima i stavovima.
Pravo stvaralačko opravdanje i vrijednost, imaju književna
djela koja također u sebi objedinjuju ponajprije pisanje i čitanje,
potom umjetničku interpretaciju i umjetničku evaluaciju. I ne samo
to. Čitanje umjetničkog djela zahtijeva veliku emocionalnu i
intelektualnu angažiranost.
Lingvist Roman Jacobson, 60-ih je godina 20.stoljeća,
uvidio vezu između poezije kao najviše organiziranosti jezika i
jezične djelatnosti i afazije, govorno-jezičnog poremećaja nastalog
kao posljedica traumatskih oštećenja mozga, uspoređujući motorni i
senzorni tip afazije sa epskom i lirskom poezijom (Vuletić, 1983).
Kao primjer motornog tipa afazije kojeg karakterizira sažetost teksta,
redukcija govora i gramatičkih riječi poput glagola i eliptična
rečenica, možemo navesti haiku pjesme:
Omara.
Munja presjekla nebo.
Grom. Kišne kapi.
(Bjelobaba, 2002)

U govoru afazičara primjetne su i perseveracije glasova,
slogova, riječi i cijelih rečenica, a u poeziji takva nakana potječe iz
potrebe ritmičnosti, melodioznosti i upečatljivosti, kao kod pjesme
Cibe i gardelac (Tomaić, 1997) gdje se učestalo ponavljaju riječi pić,
cibe, ča, vrlji i slog ci.
Pić, pić
vrlji
cibe ča
vrlji
cibe
pić vrlji
ci ci ci
ci
ci ci ci
ci ča
fi ci i i i
cibe ča
vrlji ci ci
čau čau čau
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fi ci i i i čau
pić ci ci
ci ci
ci ci
CIBE, ča?
Niš, niš,
Samo ti pivaj!
Pjesma je napisana čakavskim dijalektom senjskog kraja te
je laiku neupućenom u pjesničke figure i neznalcu čakavštine,
pjesma potpuno nerazumljiva, ali njena grafostruktura i perseveracije
riječi i slogova, upućuje na određenu ritmičnost i gramatičnost,
upućuju na dijalog s pitanjima i odgovorima, i, unatoč izostanku
interpunkcije, a u osobnoj govornoj interpretaciji, izaziva neku
duboku dilemu, čak potištenost i beznadežnost.
Posebnost poeziji daje upravo verbalna ekspresija. Ona je na
papiru nedorečena, dušu joj daju govor, glas i interpretacija, pa stoga
ne čudi činjenica da se za interpretaciju poezije u radio emisijama ili
na značajnijim javnim priredbama angažiraju glumci koji posjeduju
dojmljive glasove umjetničkog govornog dometa.
Kada bi, kao u pjesmi Cibe i gardelac, netko doista tako i
govorio, teško da bi se išta dalo razaznati van konteksta situacije. U
poeziji se, nasreću uz ograničeni fonološki i leksički fond može
učiniti umjetničko djelo poput ovoga, koji se sastoji od svega 4 riječi
i slogova fi i ci u kojima dominira vokal i, najviši i najnapetiji među
vokalima tvoreći govorni izraz visoke umjetničke i govorničke
vrijednosti. Ovakvi su postupci u poeziji namjerni, stvar htijenja i
pjesničke slobode, a u afaziji jedino mogući i nužni (Vuletić, 1983).
Govornom stvaralaštvu pripada i dječja književnost koja se
začela kao pedagoška književnost i razvijala na polu između
pedagoškog utilitarizma gdje je prema jednima imala obrazovnu
ulogu, a prema drugima ulogu čiste umjetnosti, bez imalo odgojnog
u sebi. Mada ni umjetnost nije lišena didaktičkih ciljeva i odgojnih
zadataka, tako neposredni rad s djecom može stvoriti pedagoško
utemeljene književne uratke, a književna djela, pored visoke estetske
i umjetničke vrijednosti mogu sadržavati i odgojne elemente. U
književnosti za djecu najčešće su implementirane odgojno-moralne
vrijednosti na polu između dobra i zla, lijepog i ružnog, dobrog i
lošeg, nenasilnog rješavanja sukoba, stvaranja prijateljstava, brige o
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drugima i slabijima od sebe, siromašnima i potlačenima (Težak,
2007).
Govorno stvaralaštvo u dječjem vrtiću dostupno je svakom
djetetu i djetetu svake dobi, jer ne možemo ne govoriti, ne pjevati, ne
pitati, ne pričati. Razvijanje govora i govorno-jezične komunikacije
jedna je od zadaća dječjeg vrtića, pri čemu primjena odabranih
govornih izričaja, metoda i postupaka kroz različite aktivnosti, mora
udovoljavati kriteriju psihofizičkog razvoja, metodičko-didaktičkog
oblikovanja i funkcionalnosti, te promicanja i vrednovanja moralnih
vrijednosti.
Govor djece u dječjem vrtiću još je uvelike u fazi razvoja i
učenja te stoga nije bez osnove dilema kako treba govoriti i
izražavati se misleći prvenstveno na ekspresivnu i estetsku dimenziju
govorno-jezične komunikacije.
Osnovni govorno-jezični modeli i prenositelji govornojezičnog uzora u dječjem vrtiću su odgojiteljice, u različitim
komunikacijskim situacijama i aktivnostima, pa se prema Babić
(1986) kao funkcije govora odgajatelja navode:1. funkcija
reguliranja ponašanja-zatvoreni oblici (zabrane, zapovijedi,
opomene, prijekor) i otvoreni oblici (objašnjenja, pohvale, poticanje,
obavještenja, upute), 2. funkcija poučavanja (davanje gotovih
informacija, vođenje do zamišljenog cilja i 3. socijalno-emocionalna
funkcija.
Ni jedna od ovih funkcija nije stvaralačka, esencijalno
govorno stvaralačka, mada svaka ponaosob stvara, stvara oblik i
način ponašanja (prva), određeni fond spoznaja, znanja i vještina
(druga) i afirmativno-pozitivnu interakcijsku mikrosredinu (skupina
u vrtiću) kroz suradnički i emocionalno prikladan međusobni odnos
(dijete-odgojitelj, dijete-dijete, dijete-skupina).
Govorno stvaralaštvo u dječjem vrtiću ima veliku odgojnu,
obrazovnu i kulturološku ulogu i zadaću, a posebice poezija na
mlađem predškolskom uzrastu koja nije nužno privilegija odgojitelja
i primjene u skupini već se može na kreativan način koristiti i u
otklanjanju govornih poremećaja ili poticanju razvoja govora. U
odabiru vrste književnog djela, treba slijediti i poštivati kriterije
razvoja, funkcionalnosti, metodičnosti, umjetničke estetike i
etičnosti. Iz epskog opusa nižoj vrtićkoj dobi najprimjerenije su
bajke i basne, a kraće priče za djecu neposredno prije polaska u
školu, dok bi lirika bila zastupljena sa recitacijama i brojalicama, a
dramsko-scensko izražavanje skečom i kraćim igrokazom.
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Važno je paziti na dužinu teksta, jednostavnost jezika,
društvenu aktualnost, moralno-etičku angažiranost i zadovoljavanje
odgojne i obrazovne funkcije, a kod obrade i prezentacije
istovremeno djelovati na proces slušanja te povećanja obima i
kvalitete pažnje. Metodama čitanja, pričanja, prepričavanja i
opisivanja neposredno se utječe na razumijevanje pročitanog teksta,
bogaćenje leksika i govorno izražavanje (Matić, 1977).
Kako se smišljaju i čemu služe pjesme i brojalice u
logopedskom tretmanu?
Pjesme nastaju kao rezultat subjektivnih potreba
(afektivitet) i objektivnih potreba (nedostatak prilagođenih tekstova).
Pjesme se smišljaju i izmišljaju namjerno i ciljano, nastaju spontano
kao rezultat različitih asocijacija, slučajnim rimovanjem riječi,
proživljenim događajima i anegdotama. Sva zbivanja oko nas
možemo pretočiti u pjesmu na raznorazne načine: humoristički,
elegični, narativni, deskriptivni.
U logopedskom tretmanu djece predškolske dobi
najprimjenjivije su pjesme od jedne ili dvije strofe, pisane vezanim
stihom, određene metričke strukture koja dozvoljava njihovo
recitiranje, pjevanje ili uporabnost na nivou ritmičko-intonacijskih
brojalica uz pljeskanje rukama, lupkanje po stolu uz istovremeno
pojačavanje ritmičkog dojma lupanjem nogama o pod što predstavlja
senzomotorički stimulus sa dvojakim djelovanjem, koje Guberina
naziva govornim vrednotama, auditivnim i vizualnim (Pavletić,
1988).
Dijete u sjedećoj poziciji drži dlanove položene na svojim
koljenima, a logoped lagano u ritmu pjesme plješće po njegovim
dlanovima, što izaziva taktilno-kinestetički doživljaj. U naoko
besmislenom motoričko-ritmičkom događanju potičemo kod djeteta
svrsishodniju koordinaciju pokreta, bolju koncentraciju, opuštenost
tijela i ugodu. Ritmom i melodijom, kao najstarijim elementima
govora, možemo dugotrajnim treningom postići skladniju
koordinaciju između tijela, ruke, oka i uha te poboljšati pažnju i
proces slušanja.
U nižoj predškolskoj dobi pažnju treba obratiti na činjenicu
da se djeca u toj dobi intenzivno razvijaju i uče, da se govor u prvoj
godini od razumijevanja tuđeg govora i pojave prve smislene riječi,
pa do treće godine poveća u fondu riječi, rečenica je tročlana,
prozodijski elementi govora su formirani i dijete svojim govorom,
mada još nedovoljno artikulacijski izdiferenciranim, komunicira s
okolinom.
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Od prve do druge godine primjerene su brojalice koje uz
pljeskanje rukama, lupkanje nogama i ponekim od instrumenata iz
orff instrumentarija pojačavaju dojam, lakše se pamti ritam, ustaljuje
ritmično i fluentno govorenje (Nenadić, 2007). Ti ritmičkointonacijski govorni izričaji (pjesmice, brojalice, brzalice) mogu biti
i nonsensne ili iracionalne, pri čemu djecu animiramo da se i
motorički izraze imitirajući pokrete. Tako u brojalici Os, kos
pokazujemo dodirivanje nosa i let ose, imitiramo onomatopeju koja
ovdje nije eksplicite iskazana, ali asocijacija postoji, kao npr.:
Os kos
sleti kos
na moj mali mrzli nos.

Osa, kosa
sleti osa
na vrh moga mrzlog nosa.
(Zeba)

U toj dobi, tematski su to personificirane dječje pjesme koje
potječu iz mašte i stvarnosti, naglašavaju onomatopejske elemente,
pune su ritma, vesele, šaljive, sjetne, uspavljujuće poput pjesme
Bubamara (Zeba, 2007):
Bubamara
Ide buba, ide Mara.
Što to radi, što to stvara?
Kao robu iz ormara
vadi točke buba Mara.

«Bubica sam malena»:
kaže Mara šesno
«Crveno i crno,
ruho mi je plesno.»

U prvoj strofi sva četiri stiha se rimuju na kraju slogom –
ara u kojem se glas r nalazi u intervokalskom položaju i gdje
njegova vibrantnost dolazi do punog izražaja. U drugoj strofi rimuju
se samo drugi i četvrti stih i nema strogih versifikacijskih pravila.
Nešto sjetnija pjesma Krijesnice, krijesnice laganijeg je
tempa i smirenijeg ritma, pa zvukovno djeluje kao uspavanka.Pisana
je u dvije strofe, a prvi stih svake od njih počinje pripjevom
Krijesnice, krijesnice....
Krijesnice, krijesnice
što po noći svijetliš,
da l' se i mene, ponekad sjetiš?
da li u mraku, lampaš svoj
ponekad staviš na prozor moj?
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Krijesnice, krijesnice
i do mene svrati.
Moje snove u jutro isprati
i ugasi lampaš mali,
da ti sutra ponovo upali.

Ako, zanemarimo refren na početku svake strofe,
primjećujemo da je rima parna po sistemu aa, bb. Ova je pjesma za
djecu predškolskog uzrasta semantički prezahtijevna, jer im
nedovoljno znanje i socijalno iskustvo, te nedostatak imaginacije i
apstraktnog mišljenja, ne omogućavaju poimanje krijesnice kao male
bube koja u mraku svijetli, a metafora tog svjetla je lampaš, pojam
za starinsku svjetiljku koji se u svakodnevnici rijetko upotrebljava.
Kao usporedbu ovim pjesmama možemo navesti i pjesme
Sveta Nikolina i Sveti Nikola sa drugačijom metričkom strukturom,
koja pjesmi Sveti Nikola (Zeba, 2004a) ne dozvoljava ritmičko
pjevanje već jedino recitiranje zbog nejednakog broja naglašenih i
nenaglašenih slogova, što narušava ritmički sklad, dok se Sveta
Nikolina (2004.b) može pjevati uz mogućnost modifikacije melodije
i prozodijskih elemenata (ritam, tempo i intonacija):
Sveta Nikolina
Čekali smo da nam dođe
Zašuškala krinolina
U kolima s praporcima
s darovima svijetom prođe,
u njoj stigla dama fina,
s veselim darovima
s brkovima, sijedom bradom sa šeširom iz davnina
nije stigla gospa zima,
sveti Niko šeće gradom.
mislili smo stiže zima.
stigla nam je Nikolina.
Pjesma nadalje niže još tri strofe katrene u osmercu.
Sveti Nikola
U prosincu,
mnogo je divnih noći...
Ali, najljepša je ona
kada čekam
i strepim hoće li
sveti Nikola doći.

Ovdje je već i grafostruktura drugačija, rimuju se samo
drugi i posljednji stih, ima više pauza koje joj daju izražajnost, ritam
postoji, ali je smiren i neujednačen.
Pjesma Bubamara kod zubara dopadljiva je i pogodna za
djecu od nižeg predškolskog do nižeg školskog uzrasta zbog
kratkoće,
ritmičnosti,
i
mogućnosti
ritmičko-intonacijske
modifikacije kojoj i ponavljanje suglasnika z u prvom stihu prve
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strofe, te glasa r na kraju svakog stiha, kao i sloga -ara na kraju
stiha u obje strofe, daje tu ritmičnost i zvučnost (Zeba, 2004):
Bubamara kod zubara
Zvono zvoni kod zvonara,
prepala se bubamara.
Upravo je kod zubara,
jednoj točki traži para.

Jel' to mene oko vara,
«Jer ti nisi za zubara,
nego ti si za bumbara
Što po cvjetnom polju šara».
(Zeba, 2007)

Pjesma se modifikacijom melodije i intonacije može
izvoditi na nekoliko načina, pa čak i imitativnim pokretima
povlačenja užeta na kojem je zvono, pokazivanja točki, čuđenjem
zubara i sl. pretvarajući je zapravo u kratki skeč. Da bi pjesma u
cijelosti bila pjevna i podložna spomenutim promjenama, u 4 stihu
druge strofe, namjerno je odabran suprotni prilog nego. Kada bi na
tom mjestu stajao suprotni prilog već, semantički ne bi došlo ni do
kakve promjene, ali bi bila poremećena metrička i ritmička struktura,
te bi došlo i do inverzije «si-ti», umjesto «ti-si» kao i do promjene
akcenta u imenici bumbara. U slučaju kada bismo ovu pjesmu samo
recitirali u kombinaciji sa suprotnim prilogom već bila bi dobra, ali
recitiranje nije bio cilj, jer za malo dijete bitan je upravo ritam.
Što je slično, a što različito govoru i pjesmi (recitaciji,
brojalici, brzalici)?
Govor se odvija u određenom vremenu, prostoru i formi.
Govor ima smisao i značenje, cilj i subjekt kojemu je upućen,
realizira se u određenom ritmu i određenim ritmom, određenim
tempom, intonacijom i melodijom. Pjesma je sačinjena od istih
elemenata, ali je struktura rečenice u pjesmi drugačija, slobodnija i
iskače van zakonitosti svakodnevnog govora. Ponavljanje riječi u
stihovima, metafore, personifikacije, različite pjesničke figure i
određeni stil čine pjesmu pjesmom, a svakodnevni govor lišen je
pretjerivanja, dodavanja, prekomjernog ponavljanja, rimovanja,
gomilanja istoznačnih riječi.
U svakodnevnom govoru nećemo pri govorenju pljeskati i
lupkati niti ćemo govoriti kao da pjevamo, jer bi to za okolinu bilo
zbunjujuće. U pjesmama je dozvoljeno gotovo sve; ponavljanja
riječi, glasova ili glasovnih skupina, dozvoljene su izmišljene riječi,
ispremještani slogovi i različite vizualne forme. Pjesma je kreativni
govor. I dok su govoru temeljne funkcije informacija i komunikacija,
pjesmi je to afektivitet, izazivanje ugode, ljepote.
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Književnici možda ni ne promišljaju koji će uzrast čitati
njihove pjesme, a i činjenica je da djeci sadržaje nude i odabiru
roditelji, odgojitelji u dječjim vrtićima, učitelji u nižim razredima i
nastavnici i profesori materinjeg jezika u višim razredima. Ali, ako
književno stvaralaštvo poniče i nastaje iz neposrednog rada s djecom
tada ona na neki način determiniraju sadržaj, formu, teme i ideje.
Isto tako u nekolicini djela hrvatske epske književnosti za
djecu druge polovice 20. stoljeća nalazimo primjere društvene
percepcije govora i govornih poremećaja kod djece, nažalost
uglavnom negativno konotiranih. Mucanje je jedan od govornih
poremećaja prepoznatljiv upravo zbog svoje izrazite neritmičnosti,
nefluentnosti i često pridodavan kao osobina ličnosti likovima u
romanu, koji su mahom dječaci, školske dobi i iz različitih socijalnih
sredina, ali ne s intencijom da ukaže na govornu poteškoću već da
pojača akciju i uzbuđenje, (Zeba, 2006) kao primjerice u romanu
Koko u Parizu Ivana Kušana (2004):
« Z-Z-Z-Z-Zl……»:izlazilo mu je s jezika sve dok napokon nije
došao do daha:
«Zlatko, ne….ne-nema je, gotovo.
Ujo……. Ujo će se ubiti s Ei-f-fela…..ukrali-i su sliku (str.54).
Ili još eklatantniji primjer društvene degradacije i
etiketiranja, te nepoštivanja prava na različitost i ne vodeći se
odgojno-moralnim postulatom jednakosti, nalazimo u romanu San
koji se ponavlja Pavla Pavličića (2001):
«Anica je, doduše bila ponešto debela, nije znala ni pjevati, ni
recitirati, a neki put je i mucala. Ali, za pčelicu je bila dobra» (str.
149).
Djeci sadržaje treba birati promišljeno i ciljano,
neosporavajući pri tome činjenicu da ima i dobra i zla, i ružnoga i
lijepoga, ali ni činjenicu da nije jednakovrijedno svako književno
djelo.
Kada se radi o djeci, odnos morala i odgojno-obrazovne
uloge književnosti u tome, naročito je osjetljivo pitanje i zahtijeva
kritičniji stav pri odabiru književnih sadržaja. U logopedskom
tretmanu funkcija književnosti je terapeutska, ali svejedno treba
promišljati i o moralno-etičkim i umjetničkim vrijednostima. U tom
smislu poezija je u odnosu na epiku (roman, pripovijetka) mnogo
manja opasnost zbog forme, gdje se u narativnosti može dogoditi
moralno-etički previd (ili stav) koji u konačnici nema ni umjetničke,
a kamoli odgojne i moralne vrijednosti u kontekstu civilizacijskokulturnih stečevina.
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Zaključak
Govor je komunikativni medij, sposobnost izražavanja i
sredstvo stvaranja. Govor je mnogo više od toga, nudi beskrajne
mogućnosti onome tko ga ima i tko ga vješto koristi, omogućava
stvaranje i stvaralaštvo, u književnosti, znanosti, dramskoj
umjetnosti, u odgoju i obrazovanju. Koliko pruža nebrojeno
mogućnosti u umjetničkom stvaranju kao aktivnom procesu, i traje
onoliko koliko egzistira produkt njegova stvaranja, toliko je u
svakodnevnici
podložan
promjenama,
osakaćivanju,
obezvrjeđivanju, profanizmu, bolestima i traganjima za načinima
njegova ozdravljenja. Govor znači biti čovjek, znači biti prihvaćen i
jednakovrijedan, on nam omogućava komunikaciju, učenje,
obrazovanje i školovanje, profesionalni angažman, osobno
profesionalno i stvaralačko zadovoljstvo. On određuje naš sveukupni
identitet.
Patologija je pitanje opstanka i zdravlja, a stvaralaštvo i
umjetnost pitanje duše, metamorfoze iz «biti» u «jesam».
Poetski pristup problemu govorno-jezične patologije, a i
patološkog u govornom stvaralaštvu, nije nimalo neozbiljan, već
naprotiv, nametnuo se kao liberalniji i kreativniji pristup u
razumijevanju umjetničkog u govornoj patologiji i patološkog u
govornom stvaralaštvu. Stvaranje poezije je misaono-kreativni
proces, a pretpostavku da poezija ima svoju primjenjivost u
logopedskom tretmanu i da se govorno-jezična patologija može
pretočiti u poeziju, potvrdit će ili negirati istraživanja i daljnji rad na
tome. Govorno stvaralaštvo, a napose dječja književnost izvor su
brojnih mogućnosti primjenjivih u rehabilitaciji govora i jezika,
njegovanju materinjeg jezika i poticanju na govorno i jezično
stvaralaštvo čemu se treba pomno posvetiti implementirajući
samostvaralaštvo.
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IDENTIFIKACIJA I RAD SA DAROVITIM UČENICIMA:
PRIMER DOBRE PRAKSE∗
_______________________________________________________
Rezime: Razlozi koji idu u prilog podržavanju identifikacije i rada sa
darovitim učenicima imaju dva argumenta: ekonomski prosperitet i pravičnost. Reč je
o tome da upravo od darovitih pojedinaca zavisi razvoj i napredak ljudske vrste. Uz
to, želimo li da darovitim učenicima obezbedimo socijalnu pravdu, potrebno je da ih
identifikujemo i da prilagodimo kurikulum njihovim jedinstvenim potrebama. U radu
je dat prikaz primera dobre prakse u identifikaciji i radu sa darovitim učenicima.
Naime, Regionalni centar za talente – Sremski Karlovci, kojim koordinira Republički
centar za talente realizuje program otkrivanja nadarenih i talentovanih pojedinaca i
program podsticanja i razvoja naučno-tehničkog i istraživačkog stvaralaštva mladih
iz prirodnih, tehničkih i društvenih nauka, kao i iz svih vidova umetničkog kreativnog
izražavanja.
Ključne reči: obrazovanje, daroviti učenici, identifikacija darovitih,
kurikulum.

_______________________________________________________
Uvod
Razlozi koji idu u prilog podržavanju identifikacije i rada sa
darovitim učenicima imaju dva argumenta: ekonomski prosperitet i
pravičnost. Reč je o tome da prosperitet jedne zemlje zavisi od njene
sposobnosti da prepozna i pomogne svojoj darovitoj i talentovanoj
populaciji kao nosiocu društvenog razvoja. Pri tome, generalizacije
prema kojima svi učenici imaju neki dar mogu dovesti do toga da se
darovitim uskrati šansa da otkriju i pokažu svoje pune potencijale.
Pretpostavljajući da su svi učenici daroviti, zauzima se politički
bezbedna pozicija koja se ne suprotstavlja idealima egalitarizma
∗

Rad je nastao u okviru Projekta br. 149009 pod naziom Evropske dimenzije promena
obrazovnog sistema u Srbiji, Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom
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(Watters, Diezmann, 2003, 46). Poželjnije je usmeriti se ka
razvijanju punih potencijala svakog deteta, promeniti socijalne
institucije koje promovišu nejednakost, te redukovati nejednakosti u
socijalnim priznanjima koje egzistiraju u postojećim društvenim
uređenjima. Nadarenost je upravo takva karakteristika koja izdvaja
određenu grupu učenika. Njihovo osnovno ljudsko pravo je da im se
omogući da u potpunosti razviju svoje prave potencijale. Ukoliko se
nastoji obezbediti darovitim socijalna pravda, potrebno je ih
identifikovati i prilagoditi kurikulum njihovim potrebama. U tom
okviru, identifikovanje i podržavanje darovitosti postavlja se kao
jedan od bitnih zadataka našeg društva i imperativ njegovog
opstanka.
Identifikacija i podržavanje darovitosti
Prema nekim autorima (Wattersu, Diezmannu, 2003, 46)
darovita deca su ona deca koja imaju specifične sposobnosti da se
istaknu u oblastima primerenim njihovim intelektualnim
sposobnostima. Ako se darovitost ovako shvati, onda znači da
daroviti nemaju nužno i najveće učinke na formalnim testovima, niti
se nužno ističu u zapamćivanju informacija. To dalje znači da ono
što bi trebalo vrednovati je sposobnost za originalno razmišljanje,
kreativnost i razmišljanje. Slično određenje darovitosti je dala i E.
Winner (2000, 153) prema kojoj je darovito dete ono dete koje
poseduje neuobičajenu sposobnost sa savlada određeno područje
(područja). D. George (2005, 14) preporučuje sledeću definiciju
darovitosti: „Daroviti učenici su oni učenici koji pokazuju potencijal
za izuzetnu uspešnost u mnogim različitim područjima delovanja”.
Ovi savremeni pristupi određenju darovitosti se korenito razlikuju od
onih koji su usmereni na jedan fiksni konstrukt ili na intelektualnu
darovitost, jer u poimanju darovitosti uključuju višestruke talente i
inteligencije.
Dakle, savremene definicije darovitih učenika upućuju na
činjenicu da oni poseduju izuzetne sposobnosti u nekoliko područja
uključujući intelektualno, akademsko, kreativno, socijalno, lidersko
ili psihomotoričko područje. Jasno je da je svako dete jedinstveno i
da svoju darovitost iskazuje na jedinstven način. U tom okviru,
darovitost je vrlo neodređeni pojam koji je teško definisati sa
obzirom na raznovrsnost kategorija. Osim toga, ovaj pojam ima
različito značenje za različite ljude u različitim zemljama. Definicija
koju neka škola prihvati u svojoj politici prema darovitoj i
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inteligentnoj deci je posebno važna, jer će se na osnovu nje
određivati deca koja će biti uključena u poseban program koji ta
škola odlučuje da sprovodi (George, 2005). Pri tome, teorija o
višestrukim inteligencijama H. Gardnera ukazuje na činjenicu da ne
postoji samo jedan način identifikovanja darovitosti. Brojni izvori
informacija se mogu koristiti u svrhu identifikovanja ove populacije
dece. Oni se mogu kategorisati u tri glavna područja: primena
mernih skala i lista za proveru, primena različitih vrsta
standardizovanih testova i nastavnikova procena (Isto, 2005, 19).
U celini posmatrano, dosadašnja proučavanja pokazuju da
se proces identifikacije darovitih razlikuje od jedne sredine do druge
i od države do države, ali rezultat bi trebalo da bude taj da se za
darovito dete izvrše neophodne promene u kurikulumu tako da ono
može da bude suočeno sa adekvatnim obrazovnim izazovima.
Međutim, istraživanja pokazuju da daroviti ne postaju nužno uspešni
u odraslom dobu. Najveća verovatnoća za uspeh je ukoliko pojedinac
pretvori interese iz detinjstva u posao u odraslom dobu. Jasno je da
velika šteta nastaje ukoliko pojedinac ne prepozna vlastitu darovitost
ili je ne realizuje u talenat koji može da ponudi društvu (Huzjak,
2006). U tom okviru, otvara se pitanje da li darovitima treba
obezbediti ubrzane ili obogaćene programe. Naravno, odgovor na
ovo pitanje jeste da je potrebno, kada je to neophodno, obezbediti i
ubrzanje i obogaćivanje. Prema T. Boatmanu, K. G. Davisu i C. P.
Benbowu, cilj ubrzanja je kurikularna fleksibilnost i pristup
kurikulumu bez obzira na uzrast (prema: Rotigel, 2003, 212).
Daroviti učenici su dobri u učenju novih sadržaja i treba ih
ohrabrivati da vlastitim tempom usvajaju nove informacije. Stoga je
adekvatno obrazovanje za darovitu decu ono koje omogućava
učenicima da napreduju vlastitom brzinom. Budući da je povećana
brzina sticanja znanja jedna od oznaka darovitosti, prirodno je da
daroviti sami sebe ubrzavaju.
Sa druge strane, darovitom detetu je potrebno prilagoditi
školski kurikulum, te obezbediti „obogaćenu” sredinu što
podrazumeva zanimljivo, raznoliko i podsticajno okruženje za
učenje. Takva sredina bi trebalo da pruža izazove detetu i podiže
standarde njegove uspešnosti (Huzjak, 2006). Potrebno je
napomenuti da u nižim razredima osnovne škole verovatno nema
mesta velikim izmenama u odnosu na kurikulum, ali se mora shvatiti
da će daroviti biti verovatno brži, i da će se mnogo intenzivnije
uključivati, i to na apstraktnijem nivou, u rešavanju problema. Do
srednje škole oni stiču zrelost i znanje da rade na vlastitim
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projektima u kojima će se baviti problemima koji ih zanimaju
(Watters, Diezmann, 2003). Kurikulum treba da bude modifikovan
na način da zadovolji potrebe darovitog deteta, a to može da bude
učinjeno procenom potreba deteta i pažljivim planiranjem strategija i
sadržaja koje će mu omogućiti da dođe u dodir sa izazovnim i
primereno teškim sadržajem. Problemsko učenje kroz istraživanje
može se primenjivati individualno sa učenicima koji rade na
projektima kako bi učestvovali na raznorodnim takmičenjima. Čak i
u redovnoj nastavi, može se ustanoviti istraživačka grupa učenika.
Otvorenost rešavanja problema koje je moguće primenjivati
individualno ili ustanovljavanjem istraživačkih grupa učenika
dopušta svim učenicima da istražuju neka pitanja u obimu u kojem
su im oni dostupni. Sposobnije učenike treba ohrabrivati, voditi do
rezulata na mnogo višem nivou.
Imajući u vidu napred navedeno, jasno je da visoki saznajni
kapaciteti i specifičnost potreba darovitih postavljaju pred obrazovni
proces veće i drugačije zahteve za rad sa ovakvim učenicima. S
obzirom da inteligencija nije fiksna već da se razvija u povoljnoj
sredini, javlja se potreba za razvijanjem specifičnih i raznovrsnih
metoda, programa i načina pomoći i njihovom primenom u tretmanu
darovitih na putu ostvarivanja njihovih punih potencijala. To
podrazumeva i kreiranje sistema obrazovanja koji će biti okrenut
prema pojedincu, njegovim mogućnostima, potrebama i
sposobnostima i podržati ga u razvoju na njegovom najvišem
mogućem nivou (Milutinović, Zuković, 2005). Sve to ukazuje na
značaj stimulativne, izazovne i ohrabrujuće obrazovne okoline.
Obrazovni sistem ima najviše mogućnosti da deluje upravo na
okruženje za učenje.
Republički centar za talente: primer dobre prakse
Republički centar za talente osnovan je sa ciljem
prepoznavanja i otkrivanja što većeg broja nadarenih učenika u što
ranijem periodu njihovog života. Naime, Republički centar za talente
sa sistemom Regionalnih centara organizuje sistematski, stručni rad
sa nadarenim učenicima i studentima iz oblasti prirodnih, tehničkih,
društvenih, humanističkih i drugih nauka. Programska aktivnost
Republičkog centra i sistema Regionalnih centara za talente
obuhvata sledeće elemente:
Prepoznavanje (vrši se u saradnji sa školama) i identifikacija
nadarenih (vrši pedagoško-psihološka služba Regionalnog centra).
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Realizacija stručno-obrazovnog programa kojeg definišu i
koncipiraju Naučni i Programski saveti za pojedine naučne oblasti.
Realizacija istraživačkih programa koji se realizuju u Republičkom i
sistemu Regionalnih centara za talente u saradnji sa fakultetima,
institucijama, višim školama i privredom.
Obezbeđivanje didaktičkih materijala, stručne literature, časopisa i
drugo.
Prezentacija ostvarenih rezultata nadarenih. Ovaj deo programskih
aktivnosti reguliše se Pravilnikom i propozicijama i realizuje se
putem smotre naučnih i stručnih radova, smotre radova umetničkog
stvaralaštva kao i putem izložbi praktičnih radova.
Međunarodna saradnja. Prezentacija naučnih istraživanja vrši se i na
međunarodnim skupovima i konferencijama.
Praćenje razvoja i napredovanja nadarenih i talentovanih se obavlja
permanentno kroz informacioni sistem u dužem vremenskom
periodu (Pravilnik sa smernicama za Regionalnu i Republičku
smotru radova naučnog i umetničkog stvaralaštva, 2001,2).
U okviru Pravilnika Republičkog centra za talente (2001)
date su smernice za odabir i pripremu nadarenih učenika i studenata
za učestvovanje na smotrama istraživačkih radova, kao i smernice za
izradu istraživačkog rada i radova umetničkog stvaralaštva. Sadržaj
rada Republičkog centra i sistema Regionalnih centara za talente
realizije se kroz sledeće naučne discipline: biologija, fizika, hemija
sa hemijskom tehnologijom, matematika, geografija, istorija,
astronomija, sociologija, filozofija, psihologija, pedagogija,
arheologija, informatika u funkciji tehnike i tehnologije,
automatizacija i robotika, elektrotehnika, elektronika i
optoelektronika, energetika, telekomunikaciona tehnika i tehnologija,
mašinska tehnika, poljoprivredna tehnika i tehnologija, ekologija i
zaštita životne sredine, arhitektura i građevinarstvo, saobraćajna
tehnika, astronautika i raketna tehnika, biotehnologija, seizmologija,
meteorologija, geologija, etnologija, pravo, fotografska umetnost,
filmska umetnost, muzičko stvaralaštvo, slikarstvo, jezik i
književnost i druge discipline. Učenici i studenti imaju mogućnost da
se shodno svojim interesovanjima, a u saradnji sa svojim mentorom,
opredele za proučavanje oblasti i izradu teme i iz drugih disciplina
koje nisu obuhvaćene Pravilnikom. Sadržaji pomenutih naučnih
disciplina realizuju se kroz četiri faze.
Prva faza je prepoznavanje nadarenih koja ima za cilj
otkrivanje potencijalno nadarenih i obavlja se u saradnji sa školama,
profesorima, roditeljima, stručnim udruženjima, kao i na inicijativu
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samih učenika. Nosioci ovog procesa su školski pedagog i psiholog
koji u neposrednom opažanju ponašanja, načina rada i rezultata koje
učenik postiže u okviru nastavnih, vannastavnih i vanškolskih
aktivnosti, procenjuju i prepoznaju intelektualne, kreativne i druge
sposobnosti učenika. Polaznici Centra za talente mogu biti učenici
sedmog ili osmog razreda osnovne škole, bilo kog razreda srednje
škole i studenti.
Druga faza, tj. identifikacija nadarenih, ima za cilj da
izdvoji one pojedince za koje sa velikom verovatnoćom može reći da
su nadareni. Dolaskom u Centar svi prijavljeni učenici popunjavaju
evidencioni list nakon čega se obavlja proces identifikacije
nadarenosti koji se vrši putem testiranja. Nosioci ove aktivnosti su
stručni timovi Republičkog i sistema Regionalnih centara za talente,
psiholog, pedagog, lekar i drugi stručnjaci uz korišćenje
najsavremenijih naučnih pedagoško-psiholoških metoda. Učenici
koji zadovolje postavljene kriterijume postaju članovi Centra i
opredeljuju se isključivo za jednu disciplinu koja je zastupljena u
Centru.
Treću fazu čini kontinuirana nastava koju organizuju
Regionalni centri prema usvojenim sadržajima koji su isti za svaku
naučnu oblast i jedinstveni za sve Regionalne centre. Programski
sadržaji, koji su prilagođeni uzrastu nadarenih i naučnoj oblasti za
koju iskazuju nadarenost, realizuju se kroz kontinuirani rad sa
fondom od 30 časova po polugodištu (60 časova godišnje) i kroz
povremene letnje i zimske škole kao i mentorski rad koji realizuju
istaknuti stručnjaci sa univerziteta, instituta, škola i iz privrede.
Posebno je važno istaći da obrazovni plan i program koji se realizuje
u okviru Centra za talente ne predstavlja kompletno preslikavanje
školskog plana i programa koji učenici slušaju u okviru redovne
nastave, već da je u funkciji proširivanja i povećavanja nivoa znanja
neophodnih za uključivanje nadarenih u naučno-istraživački rad.
Četvrtu fazu čini definisanje istraživačke teme. Najdarovitiji
i najuspešniji učenici u saradnji sa mentorima definišu svoje
istraživačke teme. Uloga mentora u ovoj fazi je veoma bitna, ali to
ne isključuje mogućnost da nadareni i samostalno radi na temi i tako
iskaže svoju samoinicijativnost. U svakom slučaju, pri odabiru teme
potrebno je voditi računa da ona odražava želju nadarenog i da je, po
mogućnosti, u funkciji problematike koja je od interesa za sredinu u
kojoj nadareni živi. Ukoliko učenik odabranu istraživačku temu
uspešno realizuje dobija mogućnost da svoj rad prezentuju na
Regionalnoj i Republičkoj smotri radova naučnog i umetničkog
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stvaralaštva. Ono što je bitno istaći jeste da Smotra radova naučnog i
umetničkog stvaralaštva predstavlja oblik rada u kome ne postoji
veliki broj i vremenski dug sistem stepenastog i eliminatornog
takmičenja koji veoma često iscrpljuju učenike i u slučaju neuspeha
može da izazove kod učenika i sumnju u sopstvene sposobnosti.
Tako, na Smotru dolaze najbolji i posebno nadareni učenici i
studenti koji se organizovano pripremaju u Centrima za talente
tokom cele školske godine pod nadzorom proverenih stručnjaka,
uglavnom profesora sa Univerziteta, psihologa, pedagoga i lekara.
Realizacija napred navedenih faza podrazumeva da
Republički centar za talente sa sistemom Regionalnih centara,
mentorima, nastavnicima i stručnim saradnicima, kao i odabranim
učenicima i studentima obezbeđuje uslove za istraživanje sa
najnovijom opremom, literaturom i publikacijama uz korišćenje
laboratorija škola, fakulteta, instituta i privrede kao i uključivanje u
postojeće istraživačke projekte.
Regionalni centar za talente Sremski Karlovci
Republički centar za talente koordinira rad svih Regionalnih centara
kojih u Republici Srbiji ima četrnaest (Beograd I - Zemun, Beograd
II, Bor, Vranje, Kraljevo, Kragujevac, Niš, Loznica, Požarevac,
Pančevo, Užice, Sremski Karlovci, Novi Sad, Čačak). S obzirom da
sistem centara za talente radi po jedinstvenoj tehnologiji u celoj
Srbiji, u radu će biti dat prikaz ciljeva, zadataka i programskih
aktivnosti jednog od centara a to je Regionalni centar za talente
Sremski Karlovci koji je osnovan 1997. godine, a osnivači su
Skupština opštine Sremski Karlovci i Republički centar za talente.
Predstavlja ustanovu koja realizuje programe podsticanja i razvoja
naučno-tehničkog i istraživačkog stvaralaštva mladih iz prirodnih,
tehničkih i društvenih nauka kao i svih vidova umetničkog
kreativnog izražavanja. U realizaciji svojih aktivnosti Regionalni
centar za talente Sremski Karlovci sarađuje sa opštinama i osnovnim
i srednjim školama sa područja Srema.
Ciljevi i zadaci Regionalnog centra za talente Sremski
Karlovci su:
- otkrivanje nadarenih i talentovanih pojedinaca;
- definisanje obrazovno-stručnih i istraživačkih programa;
- razvijanje logičkog i kritičkog mišljenja učenika;
- razvijanje stvaralačkih sposobnosti i saznajnih mogućnosti
učenika;
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podsticanje kreativnosti i osposobljavanje učenika za korišćenje
stručne i naučne literature;
uvođenje učenika u metode naučnog istraživanja i upoznavanje
učenika sa multidisciplinarnim i interdisciplinarnim pristupom
rešavanja naučnih problema;
iniciranje, podsticanje i razvijanje naučno-tehničkog i
umetničkog stvaralaštva u svim naučnim oblastima i vidovima
umetničkog kreativnog izražavanja u osnovnim, srednjim i višim
školama i na fakultetima;
stvaranje povoljne stručne, kadrovske, materijalne osnove za
naučno tehničko i umetničko stvaralaštvo i radno proizvodnu
delatnost i pronalazaštvo mladih;
unapređenje saradnje između centara i koordisanje njihove
delatnoasti radi postizanja što boljih rezultata u razvoju naučnotehničke i umetničke delatnosti;
unapređivanje informisanja i propagande o aktivnostima Centra,
o razvoju nauke i tehnike i popularisanje naučnih dostignuća;
koordiniranje rada u školama i na fakultetima;
stvaranje povoljnih materijalnih uslova za rad putem sklapanja
ugovora sa organizacijama, ministarstvima i drugim
institucijama radi obezbeđivanja materijalnih uslova za rad
Centra;
učestvovanje na Republičkoj i Saveznoj smotri i organizovanje
školske, opštinske i gradske smotre i takmičenja dece i omladine
u raznim disciplinama;
učestvovanje na savetovanjima i simpozijumima, takmičenjima i
smotrama drugih država u svetu;
organizovanje izložbi iz delokruga staralaštva mladih i odraslih;
organizovanje stručnih i naučnih ekskurzija u zemlji i
inostranstvu (dostupno na: www.czt.edu.yu).
Regionalni centar za talente Sremski Karlovci u saradnji sa
Republičkim centrom za talente Srbije, Ministarstvom prosvete
Srbije i Ministarstvom za nauku i tehnologiju Srbije dogovara,
utvrđuje i koordinira aktivnosti iz svoga delokruga prema
godišnjem programu rada koji obuhvata:
otkrivanje talentovanih i nadarenih pojedinaca, ostvarivanje
obrazovnih
programa
i
omogućavanje
individualnog
napredovanja i kreativnog ispoljavanja mladih;
praćenje i selekcija nadarenih, kako bi se pripremili za
korišćenje izvora znanja, uključivanje u naučne projekte i
osposobljavanje za samostalni istraživački i stvaralački rad,
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stvaranje mogućnosti za zajedničko delovanje svih institucija
koje se bave ovom kategorijom mladih;
- učestvovanje na Republičkim i Saveznim takmičenjima i
smotrama naučno-tehničkog i umetničkog stvaralašva;
- usavršavanje nastavnika, mantora i stručnih saradnika za rad sa
nadarenim učenicima;
- izdavačku delatnost porebnu za rad sa nadarenim učenicima
(dostupno na: www.czt.edu.yu).
Rad Regionalnog centra za talente Sremski Karlovci odvija
se u dva polugodišta. Prvo polugodište obuhvata teorijsku i praktičnu
nastavu po utvrđenom planu i programu za svaku disciplinu posebno.
Drugo polugodište se realizuje putem konsultativne nastave i
obuhvata rad na naučno-istraživačkoj temi (odabir teme, detaljno
upoznavanje polaznika sa očekivanim rezultatima, eksperimentalni
ili teorijski rad, obrada rezultata, pisanje rada i priprema za smotru).
Svi nadareni polaznici koji po mišljenju mentora uspešno završe rad
stiču pravo da učestvuju na Regionalnoj smotri i da ukoliko ostvare
odgovarajući plasman dobiju mogućnost da svoje znanje i radove
prezentuju na Republičkoj smotri radova.
Završna razmatranja
Proučavanje složenog i multidimenzionalnog fenomena
darovitosti svoju osnovu nalazi u kontinuiranim istraživanjima i
različitim pristupima u definisanju darovitosti i klasifikovanju
različitih domena njenog ispoljavanja. Međutim, praktični aspekti
teorijskih dostignuća u ovoj oblasti često su zapostavljeni. Stoga je
veoma važno isticati i promovisati primere dobre prakse u radu sa
darovitima. Jedan od takvih primera je svakako i Republički centar
za talente koji je zajedno sa sistemima Regionalnih centara za talente
u Srbiji usmeren na identifikaciju i rad sa darovitim učenicima.
Prikaz programskih aktivnosti ovog centra ukazuje na činjenicu da
rad sa darovitim učenicima treba posmatrati kao korektivni faktor u
odnosu na naše klasične osnovne i srednje škole koje su po svojoj
prirodi masovne, često inertne i u kojima učenici retko mogu da
ispolje svoje individualne sposobnosti ili i ako ih ispolje one iz
objektivnih razloga ostaju nepodržane na pravi način.
U celini posmatrano, može se zaključiti da postoje snažni
argumenti koji idu u prilog podržavanja darovitih učenika. Cilj
obrazovanja bi trebalo da bude da dobijemo građane koji razmišljaju.
Učenike treba navoditi da misle, da zaključuju i da budu sposobni da
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objasne i argumentuju svoje misli. Istraživanja pokazuju da daroviti
najbolje uče u receptivnoj, slobodnoj sredini, lišenoj rizika, koja
ohrabruje istraživanja kao osnovnu svrhu zajednice učenika (Brown,
Campiona, prema: Wattersu, Diezmannu, 2003, 51). Sve to ukazuje
na potrebu za daljim izgrađivanjem didaktičke i administrativno
fleksibilne strukture u kojoj bi škole imale širok prostor za
osmišljavanje programa prilagođenih potrebama darovitih učenika.
Tada će učenici verovatno biti osposobljeni da na pošten način
ispune svoju ulogu u društvu (George, 2005). Kao samostalni,
produktivni i kreativni pripadnici društva, oni će moći da
maksimalno iskoriste svoje značajne potencijale, da ostvare svoje
težnje.
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Identification and Work with Gifted Students An Example of Good Practice
Abstract: The reasons in favour of supporting identification and work with
gifted students have two arguments: economical prosperity and righteousness. It is
that gifted children are those the development and progress of human race depend on.
Furthermore, if we want to provide gifted students with social justice, it is necessary
to identify them and adjust the curriculum to their specific needs. The paper gives an
outline of examples of good practice in identification and work with gifted students.
Namely, the Regional Centre for Talents – Sremski Karlovci, coordinated by the
Republican Centre for talents, carries out a program of revealing gifted and talented
individuals and a program of encouragement and development of scientific-technical
and research creativity of youth in natural, technical and social sciences, as well as in
all forms of artistic creative expression.
Key words: education, gifted students, identification, curriculum.
Mr Sladjana Zuković, Mr Jovana Milutinović
Faculté de philosophie
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IDENTIFICATION ET TRAVAIL AVEC LES ELEVES DOUES: EXEMPLE
DE BONNE PRATIQUE
Résumé: Les motifs qui contribuent au soutien de l´identification et du
travail avec les élèves doués ont deux arguments: La prospérité économique et la
justice. Il s´agit du fait le développement et la progrès de la race humaine dépend des
individus doués. Par cela, souhaitons – nous assurer aux élèves doués la justice
sociale, il faut les identifier et d´adapter le curriculum àleurs besoins individuels. Dans
le travail est mentionné l´exemple de la bonne pratique dans l´identification et le
travail avec les élèves doués. Au fait, Le Centre régional pour les talents – Sremski
Karlovac, coordonné par Le Centre Républicain des talents réalise un programmme de
découverte des doués et des individus ayant du talent et un programme de soutien et
du développement de la création de recherche des jeunes dans le domaine des sciences
naturelles, techniques et sociales, de mêe que de tous les aspects de l´expression
créatrice artistique.
Mots-clefs: éducation, élèves doués, identification des doués, curriculum.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ:
ПРИМЕР УДАЧНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА
В работе описывается практический опыт работы по идентификации и
дальнейшей работе с одаренными учащимися в региональном Центре для
талантливых детей и молодежи в Сремских Карловцах, работу которого
координирует республиканский Центр. Региональный Центр
реализует
программу по идентификации способных и талантливых детей, а также
программу по стимулированию и развитию научно-технического творчества и
исследовательской деятельности молодежи в области естественных,
технических и общественных наук, а также во всех видах художественного
творчества.
Ключевые слова и выражения: образование, одаренные учащиеся,
идентификация одаренных, учебные планы и программы.
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ПОДСТИЦАЈНИ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИ ФАКТОРИ
МУЗИЧКЕ КРЕАТИВНОСТИ
_______________________________________________________
Резиме: Интерпретативна (интерпретациона) креативност и њен
виши облик, музичка креативност, испољена кроз само стварање одређених
облика, може бити подстакнута а истовремено и лимитирана степеном и
модалитетима учешћа различитих фактора. Првобитно окружење, породица,
образовање али и и фактори који произилазе из усмеравања ка одређеној
музичкој области или жанру, представљају могуће начине позитвног али
истовремено и негативног деловања на развој музике креативности.
Кључне речи: креативност, породица, образовање, жанр, музички
облик.

_______________________________________________________
У многим стручним круговима прихваћена је дефиниција
по којој креативност представља комплекс психичких особина
које у повољним условима доводе до појаве нових вредносних
производа. Генетски креативни потенцијал има значајну улогу у
целом процесу што значи да креативност сама по себи може
бити развијана али не може бити створена ни из чега.108
Опште карактеристике креативног деловања које познаје
стручна литература биле би: способност употребе стечених
знања и вештина у новим ситуацијама, уочавање нових
проблема у већ познатим ситуацијама, проналажење нових
функција и начина употребе познатих предмета, способност
проналажења нових решења и инструмената за успешан исход
планираног (М.Н. Скаткин, И.И. Лернер, З.И. Калмиков, Т. Кун,
А.М. Корсунов, итд). Карактеристике стваралачког деловања од
којих смо напоменули само неке, манифестују се и најбоље
108
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развијају
у нестандардизованим ситуацијама, уз велику
одговорност колико појединаца (породице и других
релевантних одраслих, када говоримо о деци) толико и васпитно
– образовних институција.
Креативност, по Брунеровом (Bruner) мишљењу, може
бити изражена у односу према деци, у одређеним областима, у
афективним односима. Наиме, по његовом мишљењу сва жива
бића способна су да буду креативна. Поменута особина може се
стимулисати, развијати и не значи да креативна особа мора
имати одлике генијалности. На сличан начин по овом питању
изражава своје мишљење и Нед Херман (Ned Herrmann)
сматрајући да се креативност може усавршавати. Од момента
када је јединка свесна моћи коју има, пут је усмерен ка
имагинативном. Креативност се базира на систематизацији.
У том смислу Херман сматра да се људи деле у:
- оне који су константно креативни;
- оне који су понекад креативни, на моменте испољавају
креативну интелигенцију;
- оне који могу бити креативни али још нису испољили свој
креативни потенцијал.
Савремена психологија познаје неколико фаза стваралачког
процеса:
- фазу припреме, када се прикупљају информације, уоквирује се
проблем, скицира се одређена хипотеза или неко опште
начело;
- такозвана инкубација која може доста друго трајати и односи
се на период успешних или мање успешних покушаја;
- тренутак проналажења решења и могућност свеобухватног
погледа на производ креације; овде долази до изражаја
инспирација, стваралац је свестан свих компоненти и детаља
свог подухвата;
- провера или осврт, следећа је фаза стварања, неопходна је
како би се уочили могући пропусти на које стваралац
првобитно није обраћао пажњу;109
Стручњаци су проценили да је креативност могућа и
код деце предшколског узраста. По мишљењу Пидкасистија
(Pidcasisti), резултат дечијег стварања јесте субјективан и он
109

Радош – Мирковић, К. (1983): Психологија музичких
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нема употребљиву вредност. Дечије стваралаштво међутим,
важно је као облик развијања активне личности.
За развијање креативности могу се користити разне
технике. Једна од њих је и Бреинсторминг (Brainstorming). Она
потенцира важност имагинације у свим областима живота и
применљива је у многим сферама, у процесу решавања
проблема. Поменута техника ствара услове за слободну појаву
идеја које се спонтано прихватају.
Још једна техника развијања креативности јесте
синектика. Њу је промовисао Гордон (Gordon W.J.) и њен циљ је
усмерен ка креативном решавању проблема. Потребна
полазишта садржана су у идејама да су емоционални моменти
важнији од оних који се ослањају на рационално. Техника се
одвија у две фазе:
- прихватање свега што је страно;
- преношење ка другом оног што је прихваћено;
О ефективном развоју креативности можемо говорити
само у случајевима у којима процес пролази кроз одговарајуће
фазе:
- формативна – подразумева постојање нових ситуација и
прилагођивање њима. За једног младог пијанисту, на пример,
ова фаза представља упознавање са диркама клавира;
- нормативна – када говоримо о деци, односи се на њихову
социјализацију и интеграцију како не би дошло до нежељених
последица;
- трећа фаза почиње онда када дете примети разлику између
себе и осталих, тежи одвајању од стереотипа и све више стиче
сигурност у себе и своје поступке;
- последња фаза подразумева трансформацију и нов, посебан
начин живљења; за дете ова фаза може бити и доста критична
јер она уједно значи дефинитивно одвајање од уобичајног и
наставак неким индивидуалним, посебним путем;
Усмеравајући се ка модалитетима изражавања
креативности у сфери музике, можемо констатовати да постоји
пет основих врста креативности. Наиме, када полазимо од
критеријума базираног на различитим нивоима испољавања
креативности, можемо говорити о:
Експресивној креативности коју срећемо код скоро
сваког детета. У музици се она манифестује кроз спонтано
музицирање. Свако ко се бави музиком, у свом развоју стиче
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знања и вештине али би морао да сачува и овај основни вид
креативности као израз својих потреба и нагона.
Други вид креативности је продуктивна креативност
која се налази на вишем нивоу и подразумева поседовање
одређених вештина и техника тако да се са лакоћом може
изводити креација. Реч је о фази у музичком развоју у којој се
доста продукује, по чему је овај вид креативности и добио име.
Улазак у продуктивну фазу подразумева постојање одређених
правила што имплицира и могућност негативних утицаја на
даљи ток развоја креативности. За разлику од потпуно спонтане,
експресивне
креативности,
продуктивна
креативност
подразумева и учешће одређених фактора који укључују и
едукацију. Одговорност одраслих у овом моменту долази до
пуног изражаја. Правилни приступ породице, а нарочито
васпитача, учитеља или наставника, може у потпуности
одредити пут којим ће се креативност развијати. У
индивидуалном раду са дететом које је најчеће присутно у
професионалном начину учења музике, наставник се може и
мора поставити на такав начин да савладавање техничких
проблема увек корелира са слободним изражавањем и
развијањем креативних одлика. Лимитирање наставника на пуко
савладавање препрека ни у ком случају нема додирних тачака са
самим смислом било које сфере уметности. 110
Иновативна креативност се одликује употребом
стеченог знања, манифестује се кроз комбиновање онога што је
већ научено. Нагомилано знање и искуство, добра моћ запажања
и досетљивост, карактеристике су ове врсте креативности. Она
се на правилан начин може развијати кроз веома пажљиво
бирање садржаја. Било да је реч о професионалном бављењу
музиком или о основном виду музичког васпитања и
образовања, битно је да наставник (васпитач, учитељ) има
способност да правилно одабере садржаје кроз које ће дете бити
у ситуацији да манифестује иновацију. Музичке игре,
мелодијски или ритмички задаци али и одабир жанрова и
композиција које омогућавају иновацију, од изузетне је
важности. Стереотипи и одсуство флексибилности у односу
према музици може дефинитивно угрозити креативност у овој
110
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фази. Однос васпитача, учитеља или наставника мора бити
такав да стимулише специфичан облик музичке креативности,
такозвану
интерпретациону
или
интерпретативну
креативност, способност да се у општа прихваћена начела и
правила унесе онолико личног колико ће бити прихватљиво,
довољно, а да то истовремено буде непоновљиво и јединствено.
Она представља услов за превазилажење просечног, за рађање
опуса вредног пажње. Праве уметничке вредности у сфери
музике једино на овај начин добијају смисао. С тога, прво
окружење, породица и нарочито васпитно – образовне
институције, имају веома велику одговорност и могу утицати на
правилан или неправилан ток догађаја.
Инвентивна креативност у неку руку представља
врхунац процеса развоја. У овој фази онај који се бави музиком
способан је да унесе нека своја искуства, да допринесе кроз
увођење неких личних принципа којима ће се руководити. Овај
вид креативности као и емергентна креативност која
подразумева
визионарство
и
генијалну
интуицију,
превазилазећи границе инвентивности, углавном није предмет
разговора у случају даровите деце у раном добу већ је она
евидентна у каснијем развоју. Ипак, у изузетним случајевима
она се може манифестовати доста рано. 111
Као што смо приметили, музичка креативност у свим
својим облицима препознаје факторе који позитивно или
негативно делују на њен развој. Ти фактори, видели смо, могу
бити унутар и изван саме музике. Правилан однос породице,
васпитача или учитеља према креативности, свакако доминира у
важности јер од њега зависе и они други фактори које се односе
на могућности утицаја на креативност кроз саме музичке
садржаје. То је разлог због којег се од савремених васпитно–
образовних установа тражи да не фаворизују само употребу
чињеница, већ да остављају довољно простора за експресију и
спонтаност.
Познато је да се способности временом развијају, али
код неких врсти креативности постоје сумње да није тако. У
неким областима, млађа деца испод десет година успешнија су
од старије деце, или чак одраслих. Утврђено је на пример да су
деца првог, другог или трећег разреда, маштовитија од деце
111
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четвртог или петог разреда. Међутим, утврђено је и да касније
поново долази до успона, око седмог и осмог разреда.
Развој креативних способности све негде до шесте или
седме године, бржи је од развоја интилигенције. Касније,
меморија и стицање готових знања, обзиром на полазак у
школу, добија примат, што поново указује на важност школе и
на њен утицај на развој креативности. Деца су у ранијем добу
спонтанија, код њих је све могуће и не постоје никакве
предрасуде. Отуд и често одсуство треме у музичком извођењу
код деце у раном добу. У току сазревања и учења мења се ова
природна подлога јер и само дете мења свој став према средини,
вредностима, одређеним решењима која му се нуде. Дете ће
касније бити све спремније да усвоји критеријуме средине,
постаје све осетљивије и рецептивније на њен однос и реакције.
Ако средина, било како се она звала, није спремна да прихвати
дечије стваралаштво, исмева и омаловажава дечије креативно
манифестовање, оно ће засигурно и само почети да га избегава.
Дете престаје да игра, да пева, да прати ритмичке импулсе.
Као и у другим областима, и у музици дечија
спонтаност игра веома важну улогу. С друге стране, преношење
знања и исустава старијих, такође је изузетно значајно.
Поставља се логично питање како у току стицања знања и
искустава сачувати спонтаност и отвореност ка трагањима за
новим? Улога васпитача у том процесу је, може се рећи,
пресудна, јер садржаји које користи имају велики капацитет
развоја креативности.
По мишљењу психолога, за развој креативности
посебно на уметничком плану важна је још једна законитост,
наиме да се она брже гаси на конкретним садржајима и
предметима него у апстрактној сфери. Дете се кроз развој
полако одваја од својих жеља. Карактерише га све већа
повезаност за мисао. Тада мисао постаје основ стварања а
готова решења и стереотипи постају скоро неизбежни. Ако
човек не може да се одупре великом приливу готових решења,
може се десити да лично опхођење у комуникацији са људима
дође у опасност. Фројд (Freud) је на пример тврдио да мисао не
сме сасвим изгубити контакт са светом маште као изворишту
нових и свежих идеја.
С обзиром да је креативност дуго времена била
сматрана производом искључиво наследног фактора, није било
могуће говорити о посебним видовима рада на овом аспекту, па
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су самим тим и покушаји посебног организовања васпитно –
образовног рада, имали више спорадични карактер. У
савременим схватањима све је више говора о посебном
приступу, мада је до његове практичне примене, пут још сувише
дуг.
Дакле, музичка, исто као и други облици испољавања
креативности, условљени су бројним унутрашњим и спољним
факторима. Породица и васпитач (учитељ, наставник) могу
бити сматрани спољним иако они директно утичу на унутрашње
факторе који се тичу самих односа и захтева постављеним кроз
бављење одређеним облицима музике. Утицај васпитача,
учитеља, наставника али и породице и ваншколског окружења
некада може бити ограничавајући иако су жеље и намере које
поменути чиниоци пред себе постављају, супротне. Тада
решење треба тражити у унутрашњим и спољним механизмима
контроле у којима воља за позитивним деловањем има пресудни
утицај. Учинак тих механизама ће поново бити евалуиран кроз
стваралачке резултате сваког појединца.
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SPECIFIČNI ASPEKTI IMPLEMENTACIJE OBRAZOVNIH
PROGRAMA PROFESIONALNOG USMERAVANJA NA
VISOKOŠKOLSKOM NIVOU
Pristup ovoj temi je drugačiji i u prvi plan stavlja obrazovni
proces na visokoškolskom nivou koji se odnosi na identifikaciju onih
specifičnih elemenata koji su uključeni u izbor zanimanja. Ako se na
izbor karijere gleda kao na proces koji prožima celokupan
individualni razvoj, očigledno je da je kritičan period za donošenje
ovakvih odluka koje imaju izuzetan dugoročni uticaj na život
pojedinca upravo period adolescencije, period koji podrazumeva
razvoj i određivanje obrazovnog i profesionalnog puta.
Odluka o izboru zanimanja iz procesualne perspektive
U kontekstu tržišta rada koje predstavlja osnovu principa
mobilnosti na profesionalnom planu i trajno oblikovanje osobe,
donošenje odluke o izboru zanimanja predstavlja dinamičan proces
koji podržava permanentan profesionalni razvoj osobe.
U ovom smislu se ne može govoriti o odluci za «ceo život».
Razvoj karijere predstavlja trajni proces, koji se odigrava tokom
čitavog života osobe preko izbora profesionalnih aktivnosti i
sadržaja, kroz izbor različitih aktivnosti na ličnom nivou, i uključuje
čitav niz više ili manje kompleksnih izbora. Odluka o izboru
zanimanja donosi se na različite načine, u zavisnosti od obrazovanja
osobe (gimnazija, stručna strednja škola, umetnička škola,
ekonomska škola, izbor fakulteta) i izbora profesije, i načina na koji
se osoba formira na profesionalnom planu (npr, pored redovnih
volonterske aktivnosti). Na karijeru se mora gledati kao na proces
koji se trajno razvija (na obrazovnom i profesionalnom planu), a ne
kao na statičnu pojavu. Iz ove perspektive, donošnje odluke o izboru
zanimanja je proces koji počinje u detinjstvu i traje čitav život. Ovaj
proces nije isti kao ontološka ravan razvoja i možemo govoriti o
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izvesnim preokretima, koji se događaju i sobom nose različite
konsekvence koje ove odluke mogu imati na kasniji profesionalni i
lični život osobe. S ovog stanovišta najranjiviji period je onaj
izmedju 13 i 30 godina (period adolescencije do zrelog doba) kada se
osoba suočava sa akademskim izborima koji su profesionalno veoma
značajni. Teškoće koje učenici imaju prilikom izbora karijere
odražavaju se po pravilu na to da se odgovornost za donošenje ovako
važne odluke prebacuje na druge osobe (najčešće roditelje) ili se
donošenje odluke stalno odlaže, ili se izbegava. U ovim situacijama
važnu ulogu igraju i relevantni drugi, jer učenici koji imaju
poteškoća i koji nemaju nikakvu pomoć u donošenju ovako značajne
odluke doneće odluku koja nije najbolja.
Pošto je teško ponuditi definiciju za donošenje odluke o
izboru zanimanja, mi ćemo koristiti definiciju koju predlažemo u
ovom radu: definisaćemo odlučivanje o izboru zanimanja kao proces
koji traje tokom čitavog života, a posebno se odnosi na neke periode
koji podrazumevaju i druge izbore koji su značajni za izbor
zanimanja. Prema sličnoj operativnoj definiciji donošenje odluke o
izboru zanimanja smatra se sukcesijom kognitivnog procesuiranja
koje rukovodi izborom karijere na osnovu mnoštva raspoloživih
varijanti.
U literaturi se nudi mnogo teorijskih modela kojima se
nastoji objasniti proces donošenja ove odluke iz različitih
perspektiva. Međutim, ovakvi pristupi odlučivanju o karijeri daju se
iz situacione perspektive, a ne procesnog odnosa koji traje kroz lični
razvoj osobe.
Dokazi o aktivnostima koji se odvijaju kod profesionalne
orijentacije su ograničeni. Mnogo je evidentniji pristup izboru
karijere iz situacinih perspektiva profesionalnog razvoja, koji nudi
integrativnu viziju ovog procesa. Ovaj teorija najviše dolazi do
izražaja kod osmišljavanja intervencija prilikom školovanja koje se
odnose na izbor karijere. U onoj meri u kojoj se identfikuju faze
profesionalnog razvoja i dovedu se u vezu sa opštim razvojem
učenika, one nude ideje vođice i korisne su za osmišljavanje
edukativnih programa za uočavanje pozitivnih prilika, kao i
ograničenja na specifičnim nivoima obrazovanja koja se odnose na
izbor karijere. Da bi se ocenili specifični nivoi razvoja učenika,
evaluacija treba da sadrži: identifikaciju faze razvoja učenika i
obaveze koje učenici imaju u datom trenutku, evidencija o
poteškoćama i preprekama koje imaju, i njihovu kompetenciju i
odnos prema donošenju odluka. Faragau (2000) pokazuje, na osnovu
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ove procesualne evalucije, ostvareno personalno osmišljavanje
intervencija u obrazovanju za karijeru. Profesionalna orijentacija
predstavlja standardizovan korak i svodi se na odgovaranje na
pitanja i nudi neke informacije koje ne uzimaju u obzir specifične
osobe pojedinaca. Model donošenja odluka koji predstavlja uspešan
pristup izbora karijere je samo onaj iz procesualne perspektive zato
što ovakav uvid ima dinamičan karakter koji je individualizovan i
evolutivan.
Sistematski pristup ovakvom procesu donošenja odluka
uzima u obzir čitav sled faza koje strukturišu proces donošenja
odluka u okviru rezolutivnog procesa. Faze donošenja odluka u
izboru karijere pretpostavljaju planiranje na osnovu identifikacije,
analizu selekcije i implementaciju izbora karijere. Karni i Vels
(Carney and Wells: 1995) izdvajaju najvažnije faze u donošenju ovih
odluka:
1) identifikacija i definisanje odluke koja će se doneti
2) samospoznaja – samoevaluacija
3) identifikacija i ispitivanje obrazovanih i profesionalnih
alternativa
4) evaluacija alternativa na osnovu izveštaja o troškovima i
dobitima
5) ustanovljavanje plana za implementaciju odluke
6) implementacija odluke
7) ponovna evaluacija
Da bi se pomoglo učenicima kroz obrazovni program da
izaberu zanimanje, nude im se mogućnosti kroz faze donošenja
odluke onako kako je opisano. Ukoliko u stvarnosti ne postoje
sistematski oblici pomoći učenicima prilikom donošenja odluke o
izboru zanimanja, već im se umesto gore opisanog sleda faza nudi
nesistematično bavljenje ovim pitanjem, suočavamo se sa
kratkoročnim i dugoročnim posledicama u životima učenika.
Razvoj profesionalne zrelosti kod učenika srednjih škola
Profesionalna zrelost predstavlja osnovni koncept kod
teorije profesionalnog razvoja. Ova teorija se bavi sposobnostima i
stavovima koji su deo kritičnih momenata kada se donose odluke o
izboru karijere, zajedno sa profesionalnom zrelosti kao osnovnim
konceptom, kao i sa osmišljavanjem aktivnosti u obrazovanju i
profesionalnom usmeravanju u srednjoj školi. Ovaj konstrukt pruža
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smernice za ustanovljavanje završnih faza kod programa
profesionalnog savetovanja. Za početak nudimo odredjene definicije
profesionalne zrelosti, kao i neke teorijske modele kojima se ovaj
konstrukt razvija; takodje ukazujemo na značaj profesionalne zrelosti
posebno kod tinejdžera.
Super (1978) predlaže ovaj
konstrukt, teoriju
profesionalnog razvoja prema kojoj se osposobljavaju osobe da
donesu pravu odluku kada se radi o njihovoj karijeri. On predlaže pet
faza profesionalnog razvoja kroz koje pojedinac prolazi prilikom
donošenja odluke. Autor ih naziva «maksi ciklusima» i one
obuhvataju: odrastanje (4 – 13. godine), traganje (14 – 24. godine),
stabilnost (25 – 44. godine), očuvanje (45 – 65. godine) i mirovinu
(posle 65. godine). Reprezentativne faze za školski uzrast su faza
odrastanja i faza traganja. Za svaku fazu teorija nudi odredjene
specifične metode razvoja. U ovom kontekstu osnovni koncept
razvoja predstavlja profesionalno sazrevanje. Sposobnost da se
uspešno nosi sa svakom fazom razvoja zavisi od profesionalne
zrelosti osobe. Čini se da je za nas sada zapravo najznačajnija druga
faza, ili faza traganja.
Profesionalna strana faze traganja, odnosno eksporacije (14
– 24. godine) predstavlja izuzetno značajanu fazu života mladog
tinejdžera koji bira svoje opcije koje se odnose na karijeru. Ovo se
ponekad odigra u prekratkom roku i odluka je nerealistična. Već se
pokazalo da će u zaštićenim uslovima učenik razviti dobro
razumevanje svojih osobina u svojoj borbi kod biranja karijere
(samo-identitet). Ovo će dovesti do toga da pojedinac bira manji broj
opcija što će pomoći učeniku da postane više realističan u pogledu
svoje karijere (specifičan izbor). Na kraju ove faze osoba je stariji
tinejdžer ili mlada odrasla osoba koja dobija posao, odnosno dolazi
do svog prvog profesionalnog izbora. Da bismo pružili jasniju sliku
profesionalnog sazrevanja kod učenika koji se formiraju u srednjoj
školi, ilustrovaćemo potfaze koje prožimaju fazu traganja (Savickas
2000).
- U prvoj potfazi učenici imaju nerealistične poglede na
profesiju koju preferiraju. Zato što je znanje o sebi ograničeno i zato
što učenici imaju nedovoljno informacija o svetu i poslu, ove njihove
opcije se moraju modifikovati. U ovoj fazi učenici pokazuju nerealan
optimizam, jer im se čini da mogu gotovo sve, ali realnost im
ukazuje na druge opcije koje su ograničene ponudom i potražnjom.
- Učenici dolaze do faze pravljenja pokušaja, kada postaje
učenici stiču jasniju sliku o sebi i kada se sticanjem znanja o svetu

578

rada razvijaju i uvidjaju da im je na raspolaganju ograničen broj
alternativa kada se radi o izboru zanimanja i karijere. Za ovu podfazu
karakteristična je nesigrunost kada se radi o sopstvenim
sposobnostima, ispitivanje vrednosti, ličnih interesovanja i posebnih
uslova. U mnogim slučajevima učenici su primorani da već u ovoj
fazi donesu odluku, i često se dogodi da ova odluka nije dobra.
- U potfazi realizma, koja je takodje sastavni deo faze
traganja učenici biraju svoje profesionalne opcije. Stupajući u svet
rada, oni će spoznati ograničenja i mogućnosti kada su u pitanju
njihove opcije i oni će razviti realistične standarde i uvideće sve
implikacije profesije koju biraju.
Ova potfaza nudi dobre smernice koje su korisne za one
koji osmišljavaju aktivnosti koje se odnose na profesionalno
usmeravanje učenika u srednješkolskom periodu. Uloga obrazovanja
u ovom periodu je da pruži učeniku pomoć da uvidi koje su njegove
odnosno njene lične opcije kada se radi o izboru karijere i da
usmerava njegov profesionalni razvoj i sazrevanje. Poznavajući ovu
fazu specifičnog razvoja možemo prepoznati koju vrstu sposobnosti
učenici moraju imati u srednjoj školi da bi bili u stanju da
profesionalno sazrevaju.
U odnosu na model razvoja profesionalne zrelosti koji
predlaže Super, Crites (1974) uvodi novu viziju profesionalnog
razvoja koja prepoznaje razliku između aspekata sadržaja i
procesualnih aspekata profesionalnog sazrevanja. On dalje razvija
model koji je predložio suber, ali predlaže jedan modalitet evaluacije
stepena profesionalnog razvoja i profesionalne zrelosti kod
tinejdžera. Crites definiše profesionalnu zrelost kao nivo pripreme za
donošenje odluka koje se odnose na karijeru na osnovu izveštaja o
sposobnostima učenika da donesu realan izbor, uključujući i
informacije o raspoloženju učenika prilikom donošenja odluke i
nivoa do kojeg je ovaj izbor konsistentan tokom vremena. Crities-ov
model odražava osetljivost i evoltivni aspekt u odnosu na učenike
koji se pripremaju da donesu odluku po pitanju izbora karijere, kao i
razumevanje između sadržajne procesualne profesionalne zrelosti.
Pod sadržajem profesionalne odluke Crities podrazumeva vrstu
zanimanja koje učenik odabere. Intervencija predstavlja vezu
izmedju interesovanja i sposobnosti. Učenik bira da se specijalizuje
kroz obrazovanje za odredjeno zanimanje, a akcenat se u tom slučaju
stavlja na razvoj sposobnosti i stavova kod datog tinejedžera. Kod
izbora karijere odlučujuće su sposobnosti i stavovi.
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Odlučujuće sposobnosti su one relevante za proces
donošenja odluke, sposobnost rešavanja problema i planiranja,
znanje o sebi i profesiji.
Odlučujući statovi koje pojedinci imaju su rešenost da se
završi razred u pripremi za izabrano zanimanje i da se razmotre svi
aspekti koje to zanimanje uključuje, zatim nezavisnost, traženje
pomoći, rešenost da se dodje do informacija. Ovaj model donosi
nove perspektive kada je u pitanju obrazovna intervencija i
profesionalno usmeravanje.
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MUTUAL RELEVANCE OF NEUROBIOLOGY AND
PSYCHOTHERAPY
Nowadays, psychotherapy represents a modern treatment
method, frequently and successfully used both in an in-patient and
also out-patient psychiatric practice. Its clinical use is found mainly
in a treatment of anxiety and depressive disorders. Individual forms
of psychotherapeutic interventions each differ in their indications,
techniques, fundamental theoretical bases and in effect mechanisms.
Despite of wide use of psychotherapeutical methods, it is in
comparison with psychopharmacological treatment clearly less
known about neurobiological basis of their action. The hope of their
better understanding is an intensive development of neurosciences, a
progressive neurobiological research and an application of
neuroimaging methods. The field of research also of a therapeutical
action of psychotherapy is a field of intensive genetic interactions,
developmental, environmental and psychosocial factors. The effects
of psychotherapy are applied through basic psychological functions
of consciousness, thinking, learning and memory, perception, will,
action and so on. These functions are represented by widely
distributed neuronal nets and the changes of their functional
condition occur through changes of neuronal plasticity. Perhaps, the
most important brain structures that make assumptions for
psychotherapeutical action are prefrontal cortex with its numerous
functional systems, associative cortex with the systems of perception
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and cognition, temporal lobes, diencephalon, cerebellum, sensory
cortex and amygdala important for functional systems of memory
and neuronal circuits of emotions, fear and anxiety with dominant
position of limbic system and mainly amygdala. On the level of
genome it is, in a relation to this issue, necessary to highlight mostly
enormous impact of environmental factors, learning and adequate
impetus stimulation for gene expression. The basis of these
interactions is phenomena such as short-term and long-term
potentiation and gene expression above standard. A continuous
research of psychotherapy effects with the use of modern
neuroimaging methods represents a future prospect. Most outcomes
were so far obtained in an assessment of cognitive-behavioral effects
and interpersonal therapy in a treatment of obsessive-compulsive
disorder, phobic and anxiety disorders and a major depressive
disorder. It has been shown that psychotherapy in a comparison with
psychopharmacological treatment leads to similar but not identical
changes in a picture of functional neuroimaging methods. It could
mean that it affects through different mechanisms such as
psychopharmacological treatment and both methods are rather
complementary and not each another alternative.
Conceptual
framework
of
psychotherapy
with
neurobiological bases enables to create Bowlby’s theory about
attachment and a Cloniger’s neurobiological model of personality.
The theory of attachment highlights the importance of parental
behaviour to a child in an early childhood for forming permanent
characteristics of behaviour in adulthood, Cloniger’s neurobiological
model of personality links genetic and neurobiological determinants
of personality with the impact of environmental and psychosocial
factors. With the use of neurobiological knowledge about the effects
of psychotherapy will be in future its more deliberate and effective
use.
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ZAKONODAVSTVO KOJE SE ODNOSI NA DIDAKTIČKU
AKTIVNOST U RUMUNIJI
1.

Organizacija vaspitnog sistema u Rumuniji

Zakon br. 84/1995 (ponovo objavljen i izmenjen) uređuje
organizovanje i funkcionisanje nacionalnog sistema obrazovanja u
Rumuniji, obrazovanje predstavljajući kao nacionalni prioritet.
Obrazovanje u Rumuniji prati realizovanje vaspitnog ideala,
zasnovanog na humanističkim tradicijama, na vrednostima
demokratije i na težnji društva, doprinoseći očuvanju nacionalnog
identiteta.
Vaspitni ideal rumunske škole se zasniva na slobodnom,
integralnom i harmoničnom razvoju ljudske individualnosti, na
formiranju autonomne i kreativne ličnosti. Rumunsko zakonodavstvo
predviđa da obrazovanje ima kao krajnji rezultat formiranje ljudske
ličnosti kroz:
a) usvajanje naučnih znanja, vrednosti nacionalne i svetske
kulture;
b) formiranje
intelektualnih
sposobnosti,
afektivnih
raspoloživosti i praktičnih veština kroz usvajanje
humanističkih, naučnih, tehničkih i estetskih znanja;
c) usvajanje tehnika intelektualnog rada, potrebnih za
obrazovanje i samoobrazovanje tokom celog života;
d) vaspitavanje u duhu poštovanja osnovnih prava i sloboda
čoveka, dostojanstva i tolerancije, slobodne razmene
mišljenja;
e) negovanje osećajnosti prema ljudskoj problematici, prema
moralno-građanskim vrednostima, negovanje poštovanja
prema prirodi i životnom okruženju;
f) harmonični razvoj individue kroz fizičko vaspitanje,
higijensko-sanitarno vaspitanje i praktikovanje sporta;
g) profesionalizaciju mlade generacije za obavljanje nekih
korisnih aktivnosti, koje proizvode neka materijalna i duhovna
dobra.
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Obrazovanje obezbeđuje negovanje ljubavi prema
domovini, prema istorijskoj prošlosti i tradicijama rumunskog
naroda.
Finalitet rumunske škole se realizuje kroz moderne
strategije i tehnike obrazovanja i vaspitanja, podržane od strane
nauka o vaspitanju i školske prakse, polazeći od ciljeva na svim
nivoima obrazovanja.
U Rumuniji svi građani imaju jednaka prava na pristup
svim nivoima i formama obrazovanja, bez obzira na društvene
uslove, pol, rasu, nacionalnost, političku ili versku pripadnost itd.
Država promoviše principe permanentnog i demokratskog
vaspitanja, garantujući pravo na diferencirano vaspitanje, na bazi
vaspitnog pluralizma, u korist pojedinca i društva u celini.
Na osnovu zakonskih propisa, obavezno školovanje ima 9
razreda, a obavezna devetorazredna nastava, sa redovnim
pohađanjem, prestaje sa navršenih 17 godina.
Državno obrazovanje je besplatno, a njegovo finansiranje se
realizuje iz državnog i iz lokalnih budžeta, preko posebno
nominalizovanih fondova.
Obrazovne institucije i jedinice su priznate kao pravno lice,
sa izuzetkom škola koje imaju samo razrede I-IV.
Na osnovu zakonskih propisa, u Rumuniji se obrazovanje
na svim stepenima odvija na rumunskom jeziku i na jezicima
nacionalnih manjina, ali i na svetskim jezicima. Kako u državnom,
tako i u privatnom obrazovanju, zvanična školska i univerzitetska
dokumenta, nominalizovana naredbom Ministarstva nacionalnog
vaspitanja, sastavljaju se na rumunskom jeziku.
Ostala školska i univerzitetska dokumentacija se može
voditi na jeziku koji se koristi u nastavi.
Obrazovanje se ne podređuje ciljevima i doktrinama koje
promovišu stranke ili druge političke organizacije. U obrazovnim
jedinicama i prostorima se zabranjuje stvaranje i funkcionisanje
stranaka ili drugih političkih organizacija, kao i odvijanje aktivnosti
političkog organizovanja i propagande.
2.

Nacionalni sistem obrazovanja

U Rumuniji je nacionalni sistem obrazovanja sastavljen od
skupa obrazovnih jedinica i institucija svih vrsta, nivoa i
organizacionih, obrazovnih i vaspitnih formi, obuhvatajući sve
državne i privatne obrazovne jedinice i institucije.
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Nacionalni sistem obrazovanja obuhvata:
1. predškolsko obrazovanje;
2. osnovno obrazovanje u nižim razredima, od I-IV
razreda;
3. osnovno obrazovanje u višim razredima, od V-IX
razreda;
4. stručno obrazovanje, I, II i III godinu;
5. gimnazijsko obrazovanje, X-XII/XIII razred;
6. postgimnazijsko obrazovanje;
7. univerzitetsko obrazovanje;
8. postdiplomske i master studije;
9. doktorske studije.
1.

predškolsko obrazovanje

Predškolsko obrazovanje se organizuje za decu uzrasta od
3-7 godina, u dečijim zabavištima sa normalnim, produženim ili
nedeljnim programom.
Zabavišta osnivaju školski inspektorati. Privredni faktori i
druga fizička ili pravna lica mogu osnovati i finansirati zabavišta, u
skladu sa zakonskim propisima i uz saglasnost školskih inspektorata.
U cilju osiguravanja kontinuiteta između predškolskog i osnovnog
obrazovanja, utvrđuju se i postepeno će se rasprostranjivati
pripremne grupe za školu, koje obuhvataju decu starosti od 5-6/7
godina. Troškove školovanja snosi Ministarstvo za vaspitanje,
istraživanja i omladinu.
2.

osnovno obrazovanje u nižim razredima

Osnovno obrazovanje se organizuje u obliku svakodnevne
nastave i obično funkcioniše sa jutarnjim programom, u okviru škola
koje obuhvataju razrede I-IV, I-IX ili I-XII/XIII. U skladu sa
zakonskim propisima, u prvi razred su upisana deca koja su navršila
7 godina u tekućoj kalendarskoj godini.
Na opravdan zahtev roditelja ili staratelja, u prvi razred
mogu biti upisana i deca koja su navršila 6 godina do datuma
otvaranja školske godine, ukoliko je njihov psihosomatski razvoj
zadovoljavajući.
3.

osnovno obrazovanje u višim razredima

Ono se organizuje i deluje u okviru škola sa razredima I-IX,
I-XII ili I-XIII, u zavisnosti od slučaja. Gimnazijska nastava se
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završava održavanjem jednog maturskog ispita na nacionalnom
nivou, sastavljenog na osnovu metodologije koju je izradilo
Ministarstvo za vaspitanje, istraživanja i omladinu.
Učenici će polagati ispit sposobnosti iz sledećih disciplina:
Rumunski jezik i književnost, Matematika i iz jednog predmeta po
izboru i to Istorija Rumunije ili Geografija Rumunije.
Učenici pripadnici nacionalnih manjina koji pohađaju
gimnazijsku nastavu na maternjem jeziku polažu ispit i iz maternjeg
jezika i književnosti. Učenici koji polože maturski ispit dobijaju
matursko svedočanstvo.
4.

stručno obrazovanje

Organizuje se kao dnevna ili večernja nastava po
profesionalnim ili zanatskim školama. Ove škole mogu funkcionisati
nezavisno ili u okviru školskih grupa. U profesionalne škole se mogu
upisati svršeni učenici gimnazije, koji poseduju matursko
svedočanstvo. Ova nastava se odnosi na sticanje nekih pretežno
praktičnih veština, na osnovu standarda vaspitanja.
Dužina nastave u stručnim školama je od 1-2 godine.
Struktura školske godine je prilagođena specifičnostima struke.
Upis u zanatske škole se vrši na osnovu testiranja koje je
specifično za dotičnu struku.
5.

gimnazijsko obrazovanje

Obuhvata X-XII/XIII razred i X-XIII/XIV razred, večernju
nastavu, sa ograničenim pohađanjem nastave ili sa nastavom na
daljinu. Mreža državnih gimnazija je odobrena od strane
Ministrastva prosvete, istraživanja i omladine, na predlog školskih
inspektorata, uz konsultovanje drugih zainteresovanih faktora i kao
rezultat procene koju je realizovala Nacionalna komisija za
institucionalnu evaluaciju.
Gimnazijska nastava se završava nacionalnim maturskim
ispitom, izdiferenciranog u zavisnosti od smera, struke i učenikovog
opredeljenja. Nacionalni maturski ispit se sastoji od dva, odnosno tri
zajednička ispita i tri posebna ispita, u zavisnosti od smera, i to:
a) zajednički ispiti su:
- Rumunski jezik i književnost, pismeni i usmeni deo;
- jedan od savremenih svetskih jezika, koji su se učili u
gimnaziji;
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- maternji jezik, usmeni i pismeni deo, za učenike koji su
pohađali nastavu na jednom od jezika nacionalnih manjina;
b) posebni ispiti se sastoje od ispita iz različitih predmeta, u
zavisnosti od toga da li se radi o humanističkom, opštem ili smeru po
izboru na osnovu sklonosti.
Nakon položenog maturskog ispita, učeniku se uručuje
maturska diploma.
6) postgimnazijsko obrazovanje
Organizuje ga Ministarstvo za vaspitanje, istraživanja i
omladinu iz sopstvene inicijative, ili na zahtev privrednih faktora ili
drugih zainteresovanih institucija. Školovanje u okviru ovog tipa
obrazovanja je finansirano od strane samih zainteresovanih, fizičkih
ili pravnih lica, putem ugovora koji je sklopljen sa obrazovnom
jedinicom. Majstorske škole su postgimnazijske škole.
Postgimnazijsko obrazovanje traje od 1-3 godine.
Pravo upisa imaju svršeni gimnazijalci, sa ili bez maturske
diplome.
Ovaj tip obrazovanja se zaključuje jednim završnim
ispitom, posle koga se izdaje svedočanstvo o stručnoj kompetenciji.
7) univerzitetsko obrazovanje
Otvoreno je za sve svršene učenike gimnazije koji poseduju
diplomu o položenoj maturi, u obliku dnevne ili večernje nastave, sa
ograničenim pohađanjem nastave ili sa nastavom na daljinu u okviru
državnih ili privatnih univerziteta, na osnovu principa autonomije
univerziteta i akademskih sloboda. Svi državni ili privatni
univerziteti koji su akreditovani u Rumuniji predstavljaju nacionalni
sistem visokog obrazovanja.
Nacionalni sistem visokog obrazovanja predstavlja sastavni
deo Evropskog prostora Visokog obrazovanja i učestvuje, preko
svojih predstavnika, u elaboraciji i primeni specifičnih politika, kao i
u pokretanju i razvijanju zajedničkih studijskih programa sa sličnim
evropskim institucijama.
Na osnovu zakonskih propisa, jedinice mogu imati u svojoj
strukturi: fakultete, odseke, katedre za organizovanje nastave i
institute, centre ili laboratorije za organizovanje istraživanja.
Fakultet je sastavni deo univerziteta koji izrađuje i vodi
studijske programe i odgovara jednoj ili više naučnih, umetničkih ili

587

sportskih oblasti. Studijski programi jednog fakulteta odgovaraju
zahtevima osiguranja kvaliteta i akreditacije, na osnovu važećeg
zakonodavstva i pokazateljima uspeha preuzetim od univerziteta. Na
osnovu principa utvrđenih zakonom, fakultet se osniva, deli, spaja ili
ukida odlukom Senata Univerziteta.
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PREZENTAREA
cărţii d-nei lector dr. Otilia Huţiu The Discourse of Negotiation in
English and Romanian – A Contrastive Analysis
(ISBN 978-973-752-199-6, 212 pg.)
publicată la Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” în 2007
Cartea prezintă o abordare comparativă a analizei limbajului
negocierii în engleză şi română oferind o cantitate apreciabilă de date
despre felul în care categoriile din limba română se manifestă
comparativ cu cele din limba engleză. Autoarea precizeaza de la bun
început ca ideea care stă la baza întregii lucrări este aceea de a oferi
o evaluare a instanţelor discursului negocierii, pornind de la premise
teoretice oferite de cercetări în domeniul lingvisticii cognitive, în
deosebi în domeniul semanticii şi al psihologiei cognitive şi
descriind componentele prototipice ale structurii globale generice ale
negocierii.
Cartea cuprinde cinci capitole. Capitolul I (NegotiationThe State of the Art) trece în revistă voluminoasa literatură de
specialitate din domeniul economic, sociologic, psihologic şi al
discursului. Negocierea este analizată şi din perspectiva ESP
(English for Special Purposes) cu intenţia de a oferi o metodologie
de predare a negocierii în engleză pentru cel care învaţă limba
engleză ca limbă străină.
În capitolul II (Negotiation- A Genre –Based Approach)
autoarea a adoptat o metodologie adecvată care se bazează pe
realizările din domeniul generic al genurilor profesionale (Swales,
1990; Bhatia ,1993; Scollon 1995). Această abordare a permis
definrea negocierii ca act comunicativ cu o structură specifică , să
integreze negocierea în cadrul tipului de discurs argumentativ , să
înţeleagă principiile de organizare ale negocierii , să stabilească
cadrul pentru evaluarea fenomenului şi nu numai pentru descrierea
lui.
In capitolul 3 (A Pragma-Dialectical View of Negotiation)
se prezintă o teorie modernă a argumentării care se constituie într-un
cadru optim de analiză generică a negocierii. Teoria pragmadialectică utilizează concepte ale pragmaticii şi analizei de discurs
pentru a analiza limbajul utilizat într-un anume context social ,
pentru a identifica actele de vorbire si stabileşte reguli normative
care să evalueze discursul real argumentativ. Aceste reguli sunt
analizate şi apoi adaptate de autoare astfel încât să poată fi creată o
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metodologie adecvată pentru descrierea şi evaluarea discursului
negocierii.
Capitolul 4 (Applying the Theory- An Analysis of
English and Romanian Transcripts) analizează pe baza modelului
teoretic formulat în capitolele anterioare două negocieri autentice în
engleză şi română. Autoarea remarcă faptul că, deşi domeniul în care
se produce negocierea în engleză este total diferit de cel din limba
română, cele două texte prezintă o structură generică similară.
Analiza lingvistică scoate în evidenţă mai ales unele diferenţe
stilistice între cele două texte.
Prin consecinţele practice ale studiilor de gen, un loc
important îl deţine influenţa pe care aceste studii o pot avea asupra
procesului de redare a respectivului gen sau tip de text. Autoarea
sugerează în ultimul capitol rezevat concluziilor, faptul că predarea
negocierii ar trebui să se concentreze în cadrul competenţelor
argumentative generale pe aspectele tipice ale acestui discurs aşa
cum sunt ele definite într-o abordare generică.
Lucrarea se bazează pe o bibliografie bogată pe care
autoarea o interpretează critic şi astfel reuşeşte să sistematizeze şi să
prelucreze materialul într-o teorie coerentă. Analizează cu atenţie
fiecare interpretare anterioară , le verifică , le compară şi le foloseşte
judicios în teoria pe care şi-a construit-o pe baza unui aparat teoretic
solid.
Informaţia bogată asimilată precum şi tema de actualitate o
feră lucrării o ţinută ştiinţifică ridicată ce se remarcă prin noutatea
punctelor de vedere.
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PREZENTAREA
cărţii d-nei conf. dr. Monica Ponta intitulată Morphology of the
English Language (ISBN 978-973-752-154-5, 159 pg.) a fost
publicată la editura Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad în anul
2007.
Este destinată predării morfologiei limbii engleze şi poate fi
folosită atât de cei care vor să ânveţe structurile gramaticale ale
limbii engleze cât de cei care predau limba engleză.
Cartea este structurată pe unsprezece capitole, primul
oferind o scurtă descriere a ceea ce este morfologia. Celelalte zece
capitole descriu părţile de vorbire – substantivul, articolul,
adjectivul, pronumele, nmaralul, verbul, adverbul conjuncţia,
interjecţia şi prepoziţia. Fiecare parte de vorbire este definită şi apoi
descrisă din pnctul de vedere al formei, sensului lexico-gramatical,
funcţiilor sintactice şi a poziţiei pe care o au în structura propoziţiei.
Sunt oferite exemple pentru a susţine afirmaţiile făcute.
Atenţie specială este acordată verbului. Este definit ca şi
parte de vorbire, menţionându-se totodtă şi regulile de scriere şi
citire atât pentru verbele regulate cât si pentru cele neregulate. Un
subcapitol prezintă verbe prepoziţionale, atenţie acordându-se nu
numai formei dar şi sensului. Fiecare dintre verbele auxiliare de bază
– to be, to do, to have, to let- sunt prezentate separat şi explicate cu
ajutorul exemplelor. Se acordă atenţie şi verbelor modale care sunt
analizate separat subliniindu-se particularităţile lor cât şi sensurile
pe care le au, exemplele date relevând acest lucru.
Conjugarea verbului ocupă un loc central în carte. Se atrage
atenţia asupra faptului că există diferenţe între conjugarea verbului
românesc şi cea a verbului englezesc. Studenţii români sunt sfătuiţi
să nu caute permanent similitudini între cele două limbi deoarece nu
există întotdeauna. De exemplu Presenu Perfect Tense, Future in the
Past Tense, Continuous Aspect nu –şi găsesc locul în structura
verbului românesc. Pot fi echivalate cu alte timpuri sau construcţii
special create, dar ca şi timpuri identice cu cele englezeşti, ele nu
există.
Este prezentată conjugarea unui verb la toate timpurile şi
modurile, creându-se în felul acesta o imagine complexă a conjugării
verbale. Apoi fiecare timp este descris, definit, găsite echivalente în
limba română, sunt prezentate particularităţi de scriere şi citire cât şi
de construcţie pentru afirmativ, interogativ şi negativ.
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Aspectul continuu este descris oferindu-se informaţii
privitoare la formă, se dau variante ce pot fi folosite pentru
traducerea acestor structuri în limba română.
Este prezentată şi diateza pasivă cu regulile de construire a
timpurilor şi modurilor; este conjugt un verb pentru a se prezenta o
imagine clară a felului în care este construită aceasta diateza.
Cartea ombină teoria cu practica, sunt selectate exemple
care susţin afirmaţiile teoretice făcute, doar în unele cazuri, foarte
rar, sunt date şi traduceri în limba română (ca de exemplu în cazul
structurii verbelor prepoziţionale). Considerăm că lucrarea este utilă
pentru toţi cei ce vor să înveţe engleza.
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