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INTRODUCTION 
 
The constatation that the high developed countries in their agenda of high 

priroties put the care for the gifted and talented individuals is undeniable. 
Analog to that, evident are the tendencies of the Republic of Macedonia for 

he formula for quick socia-economic development and other prosperity to be looking in 
those that dynamise and create its national progress. The University “St. Kliment 
Ohridski” form Bitola and The Faculty of Education form Bitola, focusing on the 
actuelisation of the problem with the gifted children are actulaly making an attempt to 
demistify the phenomenon of the every day as an idealised social and institutinal 
construct, as a so fas measurment for niveling of the individual differences between 
people. In an implicis sence, that would mean an inicial articulation of the social and 
insitutional sensibility towards the gifted, talented and creative individuals.  

The Conference full text book of papers that is a result of the First 
International conference named Gifted and talented creators of progress presents an 
intrenational synthesys of academic theorical-empirical experiences that are being put 
into concept in the content-structural components that comprise a functional whole. 

The initial strukture of the paper opens up to a new strategic and conceptual 
models and views towards a phenomenon of the giftedness with pretensions to revide the 
tradicional concepts of thought and involves those that are not like everyone else.  

The second conceptual part of the Conference full text book of papers is an 
attempt to set a diagnose, describe and foresee the pedagocical implications in the 
treatment of the gifted and talented in the institutional frames in different populational 
levels. 

The third functional part refers to the personal interactional relations between 
the teacher and the student and their pedagocial implications in the educational practice. 
In this part, actually, the need for improvement of the professional competencies of the 
teacher and the other teaching staff in the treatment of the gifted and talented is noticed.  

The fourt part of the Conference full text book of papers opens up a new 
approach in the views towards the creativity as a component of the giftedness and their 
evident manifestation in different subject-specially areas of giftedness. 

The productive and reproductive theorical and empirical experiencess of the 
participants from Macedonia, Serbia, Croatia, Slovenia, Bulgarija, Turkey, Albania, 
Spain, Nigeria and other countries speak about the evident tendency for 
internationalisation of the problematics that is in the focus of interes. This respectable 
international group of experts just confirms the credibility of the Conference that has 
pretentions  to reach its continuity as a solid basis for the enrichment of our pedagogical 
theory and practice. 

At the end we would like to thank the authors of the papers. 
 

 

Redactorial Board 
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ПРЕДГОВОР 
 

Неоспорна е констататацијата дека високо развиените земји во својата 
агенда на врвните нациионални проритети ја сместуваат грижата за надарените и 
талентираните поединци.  

Аналогно на тоа евидентни се  тенденциите на  Република Македонија 
формулата за забрзан општетсвено-економски и друг просперитет евидентно да ја 
бара во оние кои го динамизираат и креираат нејзиниот национален прогрес. 
Универзитетот СВ Климент Охридски- Битола и Педагошкиот факултет- Битола 
фокусирајќи се на актуелизација на проблематиката на надареноста всушност 
прават   обид да го демистифицира феноменот на просечност како идеализиран 
општествен и институционален конструкт   досегашна единица мерка за 
нивелирање на индивидуалните разлики помеѓу луѓето. Во имплицитна смисла тоа 
би значело   иницијална артикулација на  општесвениот и институционалниот 
сензибилитет кон надарените, талентираните и креативните поедници. 

Зборникот на трудови  кој е резултат на Првата меѓународна 
конференција  под наслов Надарените и талентираните креатори на 
прогресот претставува интернационална синтеза на академски теориско-
емпириски   концпирани во содржинско-структурни  компоненти кои чинат една 
функционална целини.   Иницијалната структура на трудот отвара нови 
стратегиски и концепциски  модели и погледи кон феноменот на надареноста со 
претензии да ги ревидира традиционалните концепти на мислење и однесува кон 
оние кои не се како сите. Вториот концептуален дел на зборникот преставува обид 
да се дијагностицираат, опишат и предвидат педагошките импликации во 
третманот на надарените и талнтираните во институционални рамки  во различни 
популациски нивоа. Третата функцонална целина се однесува на персоналните 
интеракциски релации помеѓу наставникот и ученикот и нивните педагошки 
импликации во наставната практика. Во овој дел всушност се забележува потребата 
од подобрување на професионалните компетенции на наставниот и другиот 
стручен кадар во третирање на надарените и талентираните.  

Четвртиот дел во зборникот отвара нов пристап во погледите кон 
креативноста како компонента на надареноста и нивната евидентна манифестација  
во различни предметно-специјални области на надареност. 

Продуктивните и репродуктивните теориски и емпириски искуства на 
учесниците од Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Бугарија, Турција, 
Албанија, Румунија, Шпанија, Шведска, Нигерија и други држави зборува за  
евидентна тенденција на интернационализација на проблемите и проблематиката. 
Овој респектабилен  интернационален состав на експерти  само го потврдува 
кредибилитетот на конференцијата која има претензии да постигне свој 
континуитет и адекватна институционална  етаблираност како  солидна основа за  
ја збогатување на  нашата педагошка тееорија и практика.   

На крајот би сакале да искажеме благодарност  посебно до  резензентите  
и секако до авторите на трудовите. 

 

 

Редакциски одбор 
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Rector, PhD Zlatko Zoglev, 
University St. Kliment Ohridski- Bitola 

 
„THE TALENTED - OUR NATIONAL TREASURE“ 
 

Taking ino acount the relevant criteria that determine the qualitative 
development of every country, we unevitably focus on the human potential esspecially on 
the gifted, the talented and the creative. The attempt to omit ili marginalise their meaning 
taking into consideration the expansion of the technicly- technilogical development they 
become unsuccessfull, because only the gifted can dinamize the remaining resources for 
the development of every country. In this context the University St. Kliment Ohridski 
from Bitola bases the concept of animation and development of the creative potentials 
and creates its own strategy of development. In the longterm strategy for development of 
the University the tendencies for reaching the concrete priorieties are defined: 
• Discovery, suport and following of the development of the gifted and talented among 

the srudent population; 
• Adaptation of the educational models for accelerating their development; 
• Raising the educational level of the teacher and other colaborational staff for including 

the gifted and talented in the science-exploratory project assignments; 
• Creating conditions for adequate involvement of the talented in accelerating the 

development of the (non) comercial organizations in the republic of Macedonia. 
 
The First Internationl conference The Talented and Gifted creators of the 

progress, actually presents a serious attempt to enforce the national feeling for nourishing 
the gifted and talented, as to institutionalise the constant activities of the individuals and 
institutions.  We believe that the rich spectar in this area will be a signal that will 
contribute the gofted and the talented in the nearer and farther environment to be our, 
mutual, and not noone’s advantage. The statement that the land that has the talents is not 
rich nut the one that knows how to attract  or maximually to use their potentials. Or, more 
concrete, those that leave us later on, we buy or sell their service more expensive.  

As a result of this alarming discourse, the mechanisms and the perspectives in 
the sphere of the education, economy and other areas of our every day lives are evident, 
that lead to a change of the whole atmosphere that stimulates the development and 
promotes the capacities of the talented, gifted and creative individuals in the Republic of 
Macedonia.  

At the end my recomendation would be that not one country, institution ot 
individual must not lose those that every one wishes, and that are, of course the 
talented that are creators of the progress.  
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Ректор проф. д-р Златко Жоглев, 
Универзитет Св Климент Охридски- Битола 

 
„ТАЛЕНТИРАНИТЕ - НАШЕТО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО“ 

 
Согледувајќи ги релевантните критериуми кои го детерминираат 

квалитативниот развој на секоја земја неминовно се фокусираме на човечките 
потенцијали   посебно на надарените, талентираните и креативните. Обидите да се 
занемари  или маргинализира нивното значење со оглед на експанзијата на 
техничко-технолошкиот развој стануваат безуспешни бидејќи само надарените 
можат да ги динамизираат останатите ресурси за развој на секоја земја. Во овој 
контекст Унивезритетот Св Климент Охридски- Битола го базира концептот на 
поттикнување и развој на креативните потенцијали и ја креира сопствената 
стратегија на развој. Во  долгорочната стратегија на развој на Универзитетот  
конкретно се дефинирани тенденциите за  постигнување на следните приоритетни 
цели:  
• откривање, поддршка и следење на развојот на надарените и талентираните меѓу  
студентската популација; 

• адаптирање на едукативните модели за акцелерирање на нивниот  развој;  
• подигнување на едукативното ниво на наставничкиот и другиот соработнички 
кадар за вклучување на надарените  и талентираните во научно-истражувачки 
проектни активности;  

• создавање на услови за адекватно вклучување  на талентите во забрзување на 
развојот на (не) стопанските организации во Р. Македонија. 

 
Првата меѓународна конференција  Надарените и талентираните 

креатори на прогресот, всушност претставува сериозен обид да се зајакне 
националното чувството  за негување на надарените и талентираните, како и да се  
институционализираат постојните манифестни активности на поедниците и 
институциите.   Веруваме дека богатиот спектар на теориски и емпириски 
искустваа на експертите од оваа област ќе биде сигнал кој ќе придонесе  
надарените и талентираните  во поблиското и подалечното окружување  да бидат 
наша, заедничка, а не нечија предност.  

Точна е  констатцијата  дека не е богата онаа земја која ги има талентите 
туку онаа која знае да ги привлече или максимално искористи нивните 
потенцијали. Или уште поконкретно  од оние кои ни заминуваат  подоцна скапо ги 
купуваме или плаќаме  нивните услугите. 

Како резултат на овој изострен и алармантен дискурс  забележителни се 
механизми и перспективи во сферата на образованието, економијата и во другите 
области на нашето живеење кои водат кон  промена на целокупниот амбиент кој го 
стимулира  развојот и врши промоција на  капацитетите на надарените, 
талентираните и креативните поединци во Р. Македонија.  

На крајот  мојата претпорака  би била ни една држава, ни една 
институција, ни поединец не смеат да ги изгубат оние кои секој ги посакува, а 
тоа се,  се разбира, талентираните  кои се креатори на прогресот.   
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Dean, PhD Jove Dimitrija Talevski, 
Faculty of Education – Bitola 

 
„FACULTY OF EDUCATION IN FUNCTION  OF PROGRESS CREATORS“ 

 
 
Ladies and gentleman,  
Dear colleagues 
Participants and guests of The First international conference TALENTED AND GIFTED 
CREATORS OF THE PROGRESS 
 

Welcome in Ohrid, in the ancient and holy Macedonian town, where eleven 
centuries ago, St. Kliment and St. Naum started their magnificent Christian and 
educational mission. They, honorably, in a dignifying manner and consistently continued 
the tradition of Sts. Kiril and Metodij, and here, in these countries, set the grounds of the 
famous Ohird Literary School, which symbolically presents also the first Macedonian 

university. 
The Faculty of education as an organizer of the Conference is honored and 

feels privileged by Your presence.  
I am personally impressed from the response about the Conference, whose 

futuristic design has united an enormous number of specific referents with abounding and 
various contents. 

 You have come from different countries and environments with the sole 
purpose to present Your abundant practical and theoretical experience, and in this 
conference to ensure high scientific rating and international character.  With that, You 
symbolically open the doors of the schools, of the high schools, of the faculties and the 
universities, with the thirst for new knowledge and realization from the area that is the 
subject to your science interest.  

The theme is very much topical and prevalent and deserves an auditorium that 
is as imposing as this one! 

For a while, in the scientific circles, the problem about the treatment of the 
gifted and talented is prevailing. That issue surpasses the local and regional frames and it 
is becoming a universal phenomenon with recognizable social, economic, scientifically -
technical, socio-cultural, educational and other implications. The significance of the 
talented in the globalized trends is great and their role in the creation of the world 
innovative tendencies is incomparable. In that direction are the integration efforts of the 
countries to create the necessary society-institutional, organizational, personnel, 
pedagogical, materially-technical and other assumptions for stimulation and affirmation 
of the adequate educational practice and treatment of the talented. The need for the 
establishment of the adequate treatment of the talented and gifted individuals especially 
in the countries in southeastern Europe, has enlarged its national consensus that is based 
on the establishment that the development of one country does not depend so much of its 
physical, technological, financial and other resources, as from the capabilities, 
knowledge, skills and the talents of the personnel potential, and that amounts especially 
to the most talented and most creative.  

Bearing these reasons in mind, the issue whether enough care is taken for the 
talented and gifted children and how that care can get an institutional shape is becoming 
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much more universal. The Faculty of Education- Bitola, through the Center for 
permanent education and the Programme for scientific- research work, enables the 
talented and gifted from the student population to have maximum affirmation of their 
potentials. 

We hope that the First international conference TALENTED AND GIFTED 
CREATORS OF THE PROGESS presents an initial impulse in which Your theoretical 
and practical experiences will be in the function of: 

• Sensibilisation of the societal public for the needs of the talented and 
gifted; 

• Actualization of the contemporary systems, concepts and models for 
positive practice; 

• Internationalization of the theoretical and empirical experiences of the 
participants; 

• Strengthening of the institutional capacities in the support of the talented 
and gifted; 

• Positive changes in the whole treatment of the talented and gifted on all  
institutional levels; 

• Raising the societal, institutional and individual sensibility according to 
the needs of the talented and gifted. 

Our national priority is-to enable the creator of the progress to have 
maximum progress! 

Our permanent pledge is- The Faculty of Education as part from the 
University St. Kliment Ohridski- Bitola to be reconstructed based on the perspective of 
the modern young man and the requirements of the new times that ask for teaching staff 
selected according to the highest standards for quality. Because also the parents select for 
their children the best from the best, those that are superior in their vocation and ready for 
the challenges of the 21st century.  

The processes have already started and for a reformation grip like this, beside 
strong will, we also have an intellectual capacity. 

Respected friends, 
Here, among you, I have met professionals that have great significance and 

people- that love a lot. I will be satisfied if our science conference was an inspiration for 
the depth of your thoughts and the depth of the thoughts dedicated to the talented and 
gifted creators of the progress. All of us together, have the capacity, in conditions of a so-
called transition, to organize the education according to the European and world 
standards.  

Let’s raise the rating of our hard profession! Let’s be superior in our vocation 
and let’s bring back the glow of the old scholars.  

I would like for us to surpass the condition of hermetic and isolation, to open 
up one another and not to let- our Balkan to be just one European province! 

 
Let the wisdom of the Scholar speak!  
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Декан, Проф. д-р Јове Димитрија Талески, 
Педагошки факутет- Битола 

 
„ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ФУНКЦИЈА НА КРЕАТОРИТЕ НА 

ПРОГРЕСОТ“ 
 

Дами и господа,  
Колешки и колеги 
Учесници и гости на Првата меѓународна конференција НАДАРЕНИТЕ И 
КРЕАТОРИТЕ НА ПРОГРЕСОТ  

 
Добредојдовте во Охрид, во древниот и свет македонски град, каде пред 

единаесет векови, Св. Климент и Св. Наум ја започнаа својата величествена 
просветителска и христијанска мисија. Тие, верно, достојно и доследно ја 
продолжија Кирило – Методиевата традиција, и овде, на овие простори, ги 
поставија темелите на познатата Охридска книжевна школа, која симболично 
претставува и прв македонски универзитет.  

Педагошкиот факултет како организатор на Конференцијата е почестен 
и привилегиран со Вашето присуство. 

Јас лично сум импресиониран од одзивот на Конференцијата чија 
футуристички конципирана тема, обедини импозантен број стручни реферати со 
мошне богата и разновидна содржина. 

Дојдовте од различни средини и држави со цел јавно да го презентирате 
Вашето богато практично и теориско искуство, и на оваа наша конференција да & 
обезбедите висок научен рејтинг и интернационален карактер.  Со тоа симболично 
ќе ги отворите портите на училиштата, на вишите и високите школи, на 
факултетите и универзитетите, желни за нови знаења и сознанија од областа што е 
предмет на нашиот научен интерес. 

Темата е мошне актуелна и заслужува еден ваков, импозантен 
аудиториум! 

Веќе подолго време во научните кругови се актуелизира и 
проблематизира прашањето на општиот третман на надарените и талентираните. 
Тоа прашање сè повеќе ги надминува локалните и регионалните рамки и станува 
универзален феномен со препознатливи општествено економски, научно – 
технички, социо – културни, образовни и други импликации.  Големо е значењето 
на талентите во глобализациските трендови и неспоредлива е нивната улога во 
креирање на светските иновациски тенденции.  Во таа улога се и 
интеграционалните напори на земјите да создаваат неопходни општествено-
институционални, организациски, кадровски, педагошки, материјално-технички и 
други претпоставки за стимулирање и афирмација на соодветна воспитно-оразовна 
практика и однос кон талентите.  Потребата за воспоставување на соодветен 
третман на надарените и талентираните поединци посебно во земјите во 
југоисточна Европа, сè повеќе има национален консензус кој се базира на 
констатацијата дека развојот на една земја не зависи толку од нејзините физички, 
технолошки, финансиски и други ресурси, колку од способностите, знаењата, 
вештините  и умеењата на кадровскиот потенцијал, и тоа особено на оној 
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најдаровитиот и најкреативниот.  Од тие причини сè поуниверзално станува 
прашањето дали им се посветува доволна грижа на надарените и талентираните 
ученици и како таа грижа да добие организиран институционален облик.  
Педагошкиот факултет – Битола, преку Центарот за перманентно образование и 
Програмата за научно-истражувачка работа, на надарените и талентираните од 
студентската популација им овозможува максимална афирмација на нивните 
потенцијали. 

Се надеваме дека Првата меѓународна конференција НАДАРЕНИТЕ И 
КРЕАТОРИТЕ НА ПРОГРЕСОТ претставува иницијален импулс во кој Вашите 
теориски и практични искуства ќе бидат во функција на: 

• Сензибилизирање на општествената јавност за потребите на 
надарените и талентираните; 

• Актуелизација на современите системи, концепти и модели на 
позитивно практицирање; 

• Интернационализација на теориските и емпириските искуства на 
учесниците; 

• Јакнење на институционалните капацитети во поддршка на 
надарените и талентираните; 

• Позитивни промени во целокупниот третман на надарените и 
талентираните на сите институционални нивоа; 

• Подигнување на општествениот, институционалниот и 
индивидуалниот сензибилитет спрема потребите на надарените и талентираните. 

Наш национален приоритет е - на креаторите на прогресот да им 
овозможиме максимален прогрес! 

Наша трајна заложба е – Педагошкиот факултет во рамките на 
Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола да го преструктурираме по мерка 
на современиот млад човек и за потребите на новото време кое бара наставен кадар 
селектиран според највисоките стандарди за квалитет.  Зашто веќе и родителите за 
своите деца ги одбираат подобрите од најдобрите, оние кои се супориорни во 
својот позив и подготвени за големиот предизвик на 21 век. 

Процесите се започнати и за еден ваков реформски зафат, освен силна 
желба имаме и интелектуален капацитет. 

Почитувани пријатели, 
Овде, меѓу вас, запознав професионалци кои многу знаат и луѓе – кои 

многу сакаат.  Ќе бидам среќен ако нашата научна конференција била инспирација 
за широчината на вашите погледи и длабочината на вашата мисла посветена на 
надарените и креаторите на прогресот.  Сите ние, заедно, имаме капацитет, во 
услови на тнр. транзиција, да го организираме образованието според европски и 
светски стандарди.   

Да го подигнеме рејтингот на нашиот тежок занает! Да бидеме 
супериорни во својот позив и да го вратиме сјајот на старите учители. 

Би сакал, да ја надминеме состојбата на херметизам и изолација, да се 
отвориме едни кон други и да не дозволиме – нашиот Балкан да биде длабока 
европска провинција! 

 
Нека говори мудроста на Учителот! 
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UPOTREBA STRATEGIJE, METAKOGNICIJA I IZVRŠNA KONTROLA KOD 
DAROVITIH - METODOLOŠKI UGAO- 

 
Grozdanka Gojkov 

Vršac, Srbija 
 

 
Abstract 

At the outset the paper considers knowledge as one of significant components of giftedness. Findings on 
differences between the gifted and others are stated, which before all refer to basis of knowledge, rather 
than to use of strategies or executive processes. In the period of primary school education there is a 
significant shift from non-strategic “saturation” derived from basis of knowledge, to purposeful strategic 
behaviour. This could indicate that cognitively advanced children use more strategies. The paper also 
analyses studies focusing on strategies, knowledge and metacognition in the case of young children, as well 
as the critical point from methodological view.  
Furthermore research on the link between intellectual ability, basis of knowledge, strategic behaviour and 
memory achievements are discussed. An accent is put on the angle of measuring intelligence, i.e. its 
involvement in the aspect of metacognition and processing speed, i.e. their influence on memorizing and 
learning. On of the findings is a statement that great, elaborated and well structured basis of knowledge can 
be considered essential function of all (intellectual) achievements, even if we are not ready to accept the 
extreme standpoints of Erickson in the field. The outcomes are also in favour of the standpoint that 
metacognitive superiority of gifted children is obvious in great achievements in specific domain, as well as 
that cognitive stability and low variability in strategy use is significant characteristic of gifted children 
which has brought them to even greater achievements in complex tasks.  
 There is a lack of studies on the aspects of knowledge basis in the case of young gifted children. 
Unfortunately, it could still be considered an irony that the complexity and methodological sophistication 
used in research of mentally retarded children obviously goes beyond those used in the research on 
cognitively superior children.  
Key words: metacognition, strategy, executive control, knowledge, methodology.  

 

Abstrakt 
U tekstu se najpre posmatra znanje kao jedna od značajnih komponenti darovitosti. Navode se nalazi o 
razlikama izmedju darovitih i drugih, koje  nisu toliko u korišćenju strategija ili izvršnih procesa koliko u 
nestrateškim aspektima, pre svega u osnovi znanja. U periodu osnovnoškolskog obrazovanja postoji 
značajna promena od nestrateškog, iz osnove znanja izvedenog “nagomilavanja” do namernog strateškog 
ponašanja. Ovo bi moglo da ukazuje na to da kognitivno napredna deca koriste više strategija. Analiziraju 
se i studije koje se bave strategijama, znanjem i metakognicijom  kod male dece, kao i njihova kritičnost sa 
metodološke tačke gledišta  
Diskutuju se zatim istraživanja koja ispituju veze između intelektualne sposobnosti, osnove znanja, 
strateškog ponašanja i postignuća memorije. Ovde je poseban akcenat stavljen na ugao merenja 
inteligencije, odnosno njeno uključivanje u aspekte metakognicije i brzine procesuiranja, odnosno njihov 
uticaja na pamćenje i učenje. Jedan o nalaza  je konstatacija da velika, elaborirana i dobro strukturirana 
osnova znanja može da se smatra suštinskom funkcijom svih (intelektualnih) dostignuća, čak iako nismo 
spremni da prihvatimo ekstremne stavove Eriksona  u ovoj oblasti. Ipak nalazi govore da je metakognitivna 
superiornost darovite dece očigledna kod visokih postignuća u specifičnim domenima, kao i da je 
kognitivna stabilnost i niska varijabilnost u korišćenju strategije bila značajna karakteristika darovite dece 
koja ih je odvela do još većih postignuća u složenim zadacima. 
Još uvek nema mnogo studija koji se tiču aspekata osnove znanja kod (male) darovite dece. Moglo bi se 
još, nažalost, smatrati ironijom da složenost i metodološka sofisticiranos,t koja se koristi da bi se proučila 
mentalno retardirana deca očigledno prevazilaze one koje se koriste u proučavanju kognitivno superiorne 
dece . 
Ključne reči: metakognicija, strategija, izvršna kontrola, znanje, metodologija, 

 
OSNOVE I STRATEGIJE ZNANJA 
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Na osnovna znanja se često gleda kao na jednu važnu komponentu darovitosti 

(npr. Chi, 1984.). Muir-Broaddus & Bjorklund (1990.) nalaze razlike između darovite i 
prosečne dece ne toliko u korišćenju strategija ili izvršnih procesa već u nestrateškim 
aspektima, iznad svega, u osnovi znanja (takođe Harnishfeger & Bjorklund, 1990.) Autori 
kažu da rezultati njihovih istraživanja pokazuju da je “tipičnost” evaluacije koncepta u 
pogledu njihovih kategorija od inteligentnijih 10 do 14 godišnjaka slično sa odraslima. U 
poređenju sa prosečnom decom, ova osnova znanja koja priliči odraslima može prvobitno 
da se primeti u vremenu reprodukcije reči različitih kategorija, a nisu uspele da se otkriju 
nikakve razlike između darovitih grupa koje se tiču reči iz iste kategorije. S druge strane, 
u pogledu ponašanja nagomilavanja, Muir-Broaddus & Bjorklund (1990.) nisu pronašli 
nikakvih značajnih razlika među grupama, čime mogu da se nagoveste tendencije u prilog 
prosečnih učenika. Hasselhorn (1996.) zaključuje na osnovu serije dobro smišljenih 
studija  da za vreme osnovne škole postoji značajna promena od nestrateškog, iz osnove 
znanja izvedenog “nagomilavanja” do namernog strateškog ponašanja. Ovo bi moglo da 
ukazuje na to da kognitivno napredna deca koriste više strategija, ali takvih studija ima 
malo, i poslednje, ali ne zbog toga manje važno, je to što su studije koje se bave 
strategijama, znanjem i metakognicijom  kod male dece veoma kritične sa metodološke 
tačke gledišta (Schneider & Sodian, 1988.). U međuvremenu su Bjorkland i njegovi 
saradnici takođe pronašli stratešku superiornost – bar delimično – darovite dece (npr. 
Gaulteny, Bjorklund & Goldstein, 1996 , pema: Erikson, et.al.). 

Erikson, takodje, navodi studije Bjorklanda i Šnajdera (1996.) koji su 
napravili pregled istraživanja koje ispituje veze između intelektualne sposobnosti, osnove 
znanja, strateškog ponašanja i postignuća memorije. Ovi autori naglašavaju da merenja 
inteligencije uključuju aspekte metakognicije i brzine procesuiranja, od kojih obe imaju 
uticaja na pamćenje i učenje. Tako velika, elaborirana i dobro strukturirana osnova znanja 
može da se smatra suštinskom funkcijom svih (intelektualnih) postignuća, čak iako neko 
ne prati ekstremne stavove Eriksona (1996.; videti gore). Još uvek nema mnogo studija 
koje se tiču aspekata osnove znanja kod (mladje) darovite dece. MekFarland (McFarland) 
& Wiebe (1987.) su izjavili da “ima pomalo ironije u ovome: složenost i metodološka 
sofisticiranost koja se koristi da bi se proučila mentalno retardirana deca očigledno 
prevazilaze one koje se koriste u proučavanju kognitivno superiorne dece” (str. 109).1 
 

UPOTREBA STRATEGIJE, METAKOGNICIJA I IZVRŠNA KONTROLA 
 

Od Flavela i Velmana (Flavell, 1972.; Flavell & Wellman, 1977. Flavell, 
1978., 1984.) prihvaćena je upotreba termina metamemorija ili metakognicija, s jedne 
strane, i odnosi se na znanje o kapacitetu/ efikasnosti i na funkciju memorije neke osobe 
ili cele kognitivne osnove. Posmatrano sa neke alternativne tačke gledišta (npr. Brown, 
1978., 1984.) metakognicija znači kognitivne procese koji – odnoseći se na dotične 
zahteve – planiraju kognitivne procese, koji biraju adekvatne kognitivne strategije, koji ih 
izvršavaju i kontrolišu u odnosu na njihovu efikasnost. 

Kao što je prethodo navedeno, metakognitivno znanje i metakognitivni 
procesi kontrole imaju važnu ulogu u novijim teorijama inteligencije i darovitosti 
(Campione & Brown, 1978.; Sternberg, 1985., 1991.; Ferretti & Butterfield, 1992.). Ipak, 
                                                 
  



19 
 

prilično neobično je što postoji mali broj studija o metamemoriji ili o metakogniciji kod 
mlađe darovite dece. Studije sa darovitim učenicima se, uglavnom, izvode sa osnovcima 
ili adolescentima koji su stariji od 8 godina (za kratak pregled videti Perleth et al., 1993.). 
Ovo je jedan od razloga zašto  može biti  zahtevana određena sposobnost refleksije koja 
se samo postepeno pojavljuje tokom razvoja u detinstvu. Ovo bi ukazivalo da ona treba 
da bude i lakša sa darovitom decom čiji je jezik više elaborisan. 

Ipak su izvršena neka istraživanja kod male dece koja ispituju metakognitivne 
kontrolne procese. Ovde su načini na koji deca izlaze na kraj sa nekim problemom, bilo 
da zauzimaju strategiju probe – i – greške, ili bilo da se prebacuju na sistematično 
proveravanje i upoređivanje raznih mogućnosti, ili bilo da razmatraju procese problem – 
rešenje, aspekti metakognitivne kontrole su u direktnoj vezi sa uspehom iz datog zadatka. 
Takve kontrolne aktivnosti se stiču u interakciji sa roditeljima ili drugim ljudima dok dete 
raste (Karnes, Shwedel & Steinberg, 1982.; Kontos, 1983.; Browder, 1993.). 

Mnogi autori ističu da je za poboljšanje shvatanja kako su struktuirani 
prethodnici metakognicije, značajno da se izbliza bavimo interakcijom  mentora – deteta, 
u kojoj su metakognitivni pravci dati kao verbalne i ne – verbalne pomoći. Oni pomažu 
detetu da postane svesno spostvenih kapaciteta skladišćenja. Darovita deca rado grabe 
takve metakognitivne pravce koje obezbeđuje osoba koja o njemu brine (informacija o 
zadatku i karakeristikama strategije, i o karakteristikama ličnosti deteta koje posreduju u 
procesu rešavanja problema). Bez da se podvrgavaju raznim eksperimentima, darovita 
deca koriste direktive kako bi proširili svoje repertoare procedura verifikacije (Lehwald, 
1991.). 

Mos (1990) i Moss & Strejer (1990.) su istraživali ponašanje problem – 
rešenje darovite i prosečne dece od tri do četiri godine koja pohađaju obdanište srednje 
klase u Montrealu. Oni su ispitivali njihove igre sa kockama kada je problem bio rešen u 
prisustvu i uz pomoć majki. Kao rezultat toga, Mos i Strejer (1990.) su odredili da su 
majke darovitih fokusirale pažnju svoje dece na važne veze između aspekta problema, 
dok su majke prosečne dece davale više saveta o konkretnim rešenjima. Dakle, majke 
darovitih su svojoj deci pružale povoljnije okruženje za formaciju metakognitivnih 
kompetenci. Darovita deca su koristila metakognitivne strategije po modeliranju njihovih 
majki, ali, takođe, sve više i više spontano tokom zadatka (videti takođe Browder, 1993) 

Što se tiče osnovaca Perleth (1994) je izvršio seriju studija kako bi ispitao 
razlike u upotrebljavanju strategija i metamemorije ( vezano za sortiraj – uzmi nazad – 
zadatak) među grupama različitih nivoa darovitosti i kako bi analizirao da li efekti obuke 
i transfera zavise od nivoa darovitosti. Kao glavni rezultat toga Perlet (1994) je izjavio da 
su razlike u korišćenju strategija između darovite i normalne dece bile manje nego što je 
očekivao, i naročito nisu bile vidljive kod dece drugog razreda (otprilike 
osmogodišnjaci), ali bile su relativno veće u daljim zadacima transfera. Inteligencija je u 
boljoj korelaciji sa performansom memorije nego što je metamemorija. 

Kao rezultat ovoga istraživanja, na veoma opštem nivou, autori smatraju da 
(npr. Heller, 2000.) daroviti mogu da se razlikuju od prosečne dece zbog njihovih 
kompetenci procesuiranja informacija. Oni koriste bitne informacije za rešavanje 
problema, njihovi procesi upoređivanja su brži, i, bilo kako provode više vremena za fazu 
kodiranja (brižljivije analize problema). Daroviti koriste više i bolje strategije za 
rešavanje problema iz raznih oblasti, oni zamenjuju manje prikladne strategije sa 
povoljnijim strategijama brže, i njihovo kognitivno monitorisanje je bolje (videti 
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Waldmann & Weinert, 1990; Robinson, 1993.; Shore & Kanevsky, 1993.; Sternberg, 
1993) 

Neki autori, ipak, nisu mogli da otkriju superiornost darovite dece u 
metakognitivnim varijablama uopšte. Svanson, Kristi i Rubado (Rubadeau) (1993.), na 
primer, izveštavaju da je dobro strateško ponašanje darovite, male dece i male dece koje 
je, ipak, bilo nezavisno od metamemorije. Svanson (1992.) pripisuje superiornost 
darovite dece njihovom centralnom sistemu procesuiranja. Kar (Carr), Aleksandar i 
Schwanenflugel (1996.) ukratko prikazuju istraživanja o metakogniciji kod darovite dece 
dozvoljavanjem boljeg metakognitivnog znanja i strategije transfera, ali oni ne 
prevazilaze prosečnu decu u korišćenju strategija i sposobnostima monitorisanja uopšte. 
Metakognitivna superiornost darovite dece je iznad svega očigledna kod visokih 
postignuća u specifičnim domenima. Kojl (Coyle), Rid (Read) Goltni (Gaultney) i 
Bjorkland (1998.) mogli su da pokažu da je kognitivna stabilnost i niska varijabilnost u 
korišćenju strategije bila značajna karakteristika darovite dece koja ih je odvela do još 
većih postignuća u memorijskim zadacima. 

Mnogi autori samtraju da su dosadašnji dokazi vredni pomena, jer ipak 
ukazuju da ima efekata to što darovita deca koriste strategije i metakognitivne 
sposobnosti, naročito u kompleksnijim i zahtevnijim zadacima. Tako, čini se da napori za 
poboljšavanja primene strategije i metamemorije darovite dece ipak obećavaju (videti 
Manning, Glasner & Smith, 1996. ili Van Der Westhuizen & Rautenbach, 1997.). 
 

POREĐENJE RAZLIČITIH MERENJA I PROBLEMA  
VEZANIH ZA PSIHOMETRIJSKI PRISTUP 

 
Skoro sve studije o darovitoj maloj deci upotrebljavaju testove kognitivnog 

funkcionisanja. Rezultati ovih testova su,  sa jedne strane, korišćeni kao indikatori 
inteligencije, visokih sposobnosti ili same darovitosti. S druge strane, ako se koristi neka 
alternativna definicija darovitosti, testovi inteligencije ili sposobnosti se koriste kao 
varijable napomena, npr. da se uzorci iz različitih studija  mogu porediti. Mnogi autori 
navode brojne probleme na koje se mora obratiti pažnja ako se u istraživanju o darovitosti 
koristi psihometrijski pristup. Osvrnućemo se na neke od njih. 

Kao što je prethodno pomenuto, mnogo istraživača traži testove koji im 
obezbeđuju diferencirane norme u gornjoj krajnosti. Što se SB-a tiče, SB:L-M se zbog 
toga više koristi nego noviji SB:FE, zbog bolje diskriminacije darovite dece (Kitano & 
DeLeon, 1988.; Silverman & Keanery, 1992.).2 Sličan argument je, na primer, izrazio 
Robertson protiv K-ABC (1988., citirao Storfer, 1990.). Mnogi smatraju da je ovo    
nerealno očekivanje. Standardizacija SB-a iz 1973. je napravljena na osnovu 2100 
testiranih, a standardizacija SB:FE na osnovu otprilike 5000 testiranih. Ovo znači da su se 
norme za svaku grupu vršnjaka, u proseku, izračunale na osnovu samo 100 ili 300 ljudi. 
U takvim uzorcima, mogu se, u proseku, pronaći 2 ili 6 osoba sa IQ-om višim od 2 
standardne devijacije (s) od proseka (M), i verovatno se neće naći osoba sa IQ-om višim 
od M+3s (npr. SB-IQ>148). Kako bismo bili sigurni da neki uzorak sadrži 10 darovitih 
lica sa IQ-om višim od M+2s (SB-IQ>132) mora da se sakupi reprezentativni uzorak od 
N=438. Kako bi se pronašla jedna jedina osoba sa IQ-om višim od M+3s (SB-IQ>148), 
odnosno M+4s (SB-IQ>164) na osnovu devijacije IQ potreban je uzorak od 741 odnosno 
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31,546 osoba. Ovi primeri pokazuju da uopšte nije realno da se postignu punovažni IQ 
bodovi koji će na kraju da naprave razliku između osoba čiji je IQ viši od M+2s (SB-
IQ>132, Wechsler SB-IQ>130). Stoga, su tabele sa normama koje nam daju tako 
ekstremne vrednosti  konstruisane na osnovu slučajne ekstrapolacije i poravnanja, ali ne i 
na osnovu empirijskih podataka reprezentativnih uzoraka. 

Kao posledica toga, analiza profila darovite dece je u većini slučajeva veoma 
teška ili čak i nemoguća, pošto ta deca mogu da imaju rezultate iznad gornje granice 
podtestova. Rejnolds i Klark (1986.) predlažu proceduru uz pomoć koje bodovi sa 
podtestova mogu da se restandardizuju intraindividualno koristeći norme starije dece ili 
dece iz starijih razreda i time bi se omogućila analiza profila. Preduslov za ovo jeste da 
norme starosti ili razreda koje se zahtevaju na testu budu dostupne i da pouzdanost i 
struktura podtestova za starost ili razred budu iste. 

Ima puno dokaza da je došlo do promene u proseku IQ-a dece i odraslih 
(Flznn, 1987.; videti takođe Storfer, 1990.). Takođe je došlo do promene u IQ-ima iz SB 
L-M od otprilike 10 bodova norme 1960. do norme 1973. (videti npr. Roedell et al., 
1989.). Kao što može da se pročita u udžbeniku za SB:FE (Thorndike et al., 1986.), 
uzorak darovitih pojedinaca kojima se dao SB L-M i SB:FE imao je 13.5 više bodova na 
SB L-M 1973. nego 1986. na SB:FE (slične rezultate su dobili i Robinson, Dale & 
Landesman, 1990.; Kluever & Green, 1990.; McCall et al., 1989.). U odnosu na druge 
testove, SB:FE udžbenik sadrži informaciju da su deca koja su od strane svojih škola 
klasifikovana kao darovita dostigla prosečni zbir IQ od 123.2. U poređenju sa rezultatima 
cele WISC-R Skale, ispostavilo se da je SB zbir bodova  nešto niži (1.4 boda), a deca su 
imala čak i niže rezultate u zbiru bodova K-ABC nego u SB:FE (4.7 bodova). Kao što 
možemo videti kod Torndajka et al. (1986.), razlike su manje za uzorke pojedinaca sa 
prosečnom sposobnošću. 

MekKalum et al. (1984.) su potvrdili otkrića o srednjim razlikama između 
testova za darovite, nalazeći da darovita deca imaju manje bodova na K-ABC nego na 
WISC-R ili na SB L-M. U pogledu PPVT, Knof i Blendik (1986.) su otkrili razlike od 
više od 10 bodova između starijih PPVT i novijeg PPVT-R, dok su u studiji Bondija et al. 
(1984.) deca imala 8-10 IQ bodova više na Slosonovom (Slosson) nego na 
MekKartijevom (McCarthy) testu. 

Rezultati takvih studija su značajni za istraživanja darovitosti, jer postoje 
ozbiljne posledice za izabrane uzorke darovite dece vezane za pitanje koji su se testovi i 
koje su se norme koristile. Ako je IQ promena između SB L-M i SB:FE 13 bodova u 
gornjem delu skale, sakupljeni daroviti uzorak koji koristi IQ>132 koji koristi stari SB L-
M 1985. ne sadrži vrh 2% populacije već najboljih 10%. 

Osim problema normi testova, upoređivanje uzoraka koji su regrutovani 
različitim merenjima inteligencije zahteva sredstva “koja se mogu porediti”. Ipak teško je 
da se reši pitanje zajedničke konstrukcije punovažnosti za darovitu decu. Za prosečne, 
heterogene uzorke, Torndajk et al. (1986.) su pronašli velike korelacije između SB:FE i 
WISC-R (r=0.83), WPPSI (r=0.80), kao i K-ABC (r=0.89) koja je čak viša od korelacije 
između SB:FE i SB L-M koja je r=0.81). Takve korelacije su nužno niže kod darovitog 
uzorka zbog umanjenog neslaganja kod takvih uzoraka (Perleth & Sierwald, 2000.). 
MekKalum et al. (1984.) su, na primer, našli korelaciju od r=0.5 između WISC-R i K-
ABC za darovite uzorke. Za uzorak od 82 darovita učenika osnovne škole, Torndajk et al. 
(1986) su pronašli korelaciju od samo r=0.26 između SB L-M i SB:FE koja se objašnjava 
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umanjenim neslaganjem i nevažećim IQ rezultatima kod ekstremnih viših dometa SB L-
M.  Upoređivanje testova radi identifikacije darovite dece, takođe, treba da sadrži 
poređenje toga koju su decu dotični testovi identifikovali kao darovitu, a koju nisu. 
Rezultati Beala (1995.) pokazuju da, na primer, WISC-III i Otis-Lenon grupišu decu u 
slične grupe darovitosti. 

Savremeni pristupi u konstrukciji merenja kognitivnog funkcionisanja – osim 
daljeg razvoja tradicionalnih, odavno prihvaćenih testova – mogu da se opišu kao 
najmanje tri važna pravca. Kao prvo, rezultati pristupa procesuiranja informacija trebalo 
bi da se snažnije koriste kako bi se odredila merenja za komponente inteligencije. K-ABC 
može da se daje kao njegov prvi pokušaj, drugi primeri pravih osobina procesuiranja 
informacija, ipak, tek treba da se usavrše (videti Pyryt, 1996.). 

Drugi pravac se odnosi na plasiranje obuke i transfera u centar teorija o 
inteligenciji. Koristeći šemu pretest – tretman – posttest, Gutke (1974., 1992.) je 
šezdesetih počeo da usavršava takozvane testove učenja koji procenjuju “potencijal za 
učenje” jednog deteta u pravcu teorije Vigotskog o zoni proksimalnog razvoja. Kasnije, 
sličan test – učenje – test pristup pojavilo se u Angloameričkim zemljama pod nazivom 
dinamičke procene ili procenjivanja potencijala za učenje (Feuerstein, 1980.; cideti 
takođe Campione et al., 1982.; Bolig & Day, 1993. Borland & Wright, 1994.; 
Kirschenbaum, 1998.). Ideje koje su zajedniče i nemačkoj i američkoj tradiciji jesu 
procena nivoa koji neko dete može da dostigne s obzirom na idealno poučavanje ili 
napredak koji može da se postigne putem obuke. Ali sve do sada, nisu se pojavili korisni 
testovi te vrste (videti Pyryt, 1996.). 

Treći pravac je razvoj adaptivnih ili skrojenih testova. Ako se takvi testovi 
daju deci, deca će raditi jedino na tim stavkama koje im najbolje leže da mere njihove 
sposobnosti. Ovo znači da darovita deca izvršavaju samo prilično teške stavke. Uz pomoć 
teorije testa probabiliteta, parametri sposobnosti za svako dete su dostupni i uporedivi, 
čak iako se svakom detetu daju kompletno različiti podtestovi (npr. Embretson, 1985.; 
Embretson & Hershberger, 199.). Za zemlje sa nemačkog govornog područja, Kubinger 
& Vrust (2000.; videti takođe Kubinger, 1998.) su predstavili jedan papir – olovka – test 
za dijagnozu adaptivne inteligencije. Sledeći sličan koncept kao i WISC-R, ovaj AID II 
omogućava merenje inteligencije kod darovitih učenika osnovne škole i to, smataju 
mnogi, veoma precizno. 

U pogledu pitanja dometa do kojeg mogu da se predvide kasnije (superiorne) 
performanse na osnovu testova koji su davani za vreme predškolskog doba i ranih godina 
u školi, mnogi autori tvrde da ne može da se da precizan odgovor na osnovu trenutno 
postojećih (ili bolje rečeno u nedostatku) empirijskih dokaza. Ima, smatra se, malo 
prospektivnih studija ili bar kombinovanih longitudinalnih i sekcionalnih studija koje bi 
mogle da nam daju stručnjake i istraživače sa dotičnim podacima. 

Uopšteno, sposobnosti koje mere testovi inteligencije su prilično nestabilne 
kod predškolaca. Iako je Satler (1988.) pronašao korelacije od r=0.5 kod 7 do 8 godina sa 
inteligencijom i postignućima dece i odraslih, isti autor tvrdi: “Što je dete starije kada se 
prvi put testira i što je kraći interval među testovima, to je veća postojanost IQ-a” (str 73). 
Stoga, IQ bodovi koji su izmereni pre starosti od 5 godina, moraju pažljivo da se tumače. 
Smatra se da su moguće fluktuacije od 20-tak  bodova, iako je oscilacija IQ-a za većinu 
dece niža posle pete godine (Sattler, 1988; Cahan & Gejman, 1993.; daju izveštaj o 
prilično stabilnim IQ rezultatima za učenike osnovnih škola; slično tome nalazi iPerleth 
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& Sierwald, 2000.). Isto važi i za vezu između inteligencije i postignuća (što može da se 
ublaži, na primer, spoljašnjim faktorima). 

U pogledu ovoga smatra se poželjnim da se rade dalje evaluacije relativno 
poznatih testova kod uzoraka darovite dece od smišljanja novih sredstava za 
identifikovanje male darovite dece. S druge strane smatra se da je situacija drugačija kod 
starijih učenika. Perlet (1997., 2000.) je na primer utvrdio velike stabilnosti bodova 
inteligencije preko 2 godine u uzorcima od iznad prosečnih i darovitih učenika. Merenja 
inteligencije su takođe pokazala zadovoljavajuću prognostičku vredost kod školskog 
uzrasta od 8 godina. 

Ipak, smatra se da stručnjaci i istraživači treba da budu skeptični kada je u 
pitanju mogućnost predviđanja visokih sposobnosti i velikih postignuća na ranom 
uzrastu. U skladu sa Hoveovim (1990.; videti takođe Ericsson, 1996.) kratkim kritičkim 
izveštajem treba biti veoma oprezan u davanju prognoza. Ovo se smatra prihvatljivim, jer 
je većina istraživanja rađena sa starijom decom ili mladima. Pošto je isto tako uzeo u 
obzir rezultate iz Termanove studije, Hov (1990.) smatra da takvi testovi posebno nemaju 
nikakvog efekta kod predviđanja koje se tiču postignuća veoma sposobnih pojedinaca” 
(str. 202). 
 

PROCESUIRANJE INFORMACIJA DAROVITE DECE 
 

Sledeći odeljak sledi opšti obris modela načina na koji inteligencija 
procesuira informacije, koji je delimično prethodno pomenut. Pošto se parametri 
procesuiranja informacija kod novorođenčeta i male dece mere prvobituno u studijama 
habituacije, mnogi autori ovome posvećuju dosta pažnje. Takodje, se mnogi interesuju za 
ponašanje dece dok spavaju pod temom arhitektonski nivo, pošto postoje česte izjave da 
je ovo važan rani indikator darovitosti, naročito na nemačkom govornom području. 
Posebne veze parametra spavanja sa darovitošću moraju da budu na ovom nivou 
“hardvera”. Sa interesovanjem za komponente višeg reda, ovde će se sumirati osnove i 
strategije znanja kao deklarativnog i proceduralnog znanja, s jedne strane, i postupaka 
strategije, metakognicije, i izvršne kontrole, sa druge strane. 
 

KAPACITET I TRAJANJE MEMORIJE 
 

Iako postoji slaganje po pitanju pamćenja darovite dece, tj. mišljenje da je 
ono bolje nego kod prosečne dece (Abroms, 1982.), ovi rezultati se, uglavnom, ne tumače 
kao veći kapacitet memorije ili trajanje memorije kod darovite dece. Na kapacitet 
memorije ovde se gleda kao na broj “otvora” radne i dugoročne memorije pre nego na 
meru raspona memorije u kojem broj reči, ili kojih se neke osobe sećaju, može da se 
uveća, na primer, korišćenjam prikladnih strategija. Naprotiv, smatra se da postoji mnogo 
dokaza da jedva da ima razlika u kapacitetu i trajanju kratkoročne ili radne memorije, kao 
i dugoročne memorije dece i odraslih čija je darovitost na različitom nivou i koji su 
različite starosti (Howe, 1990.). 

Sve razlike u performansi memorije o kojima piše u literaturi smatra se da se 
mogu pripisati razlikama u brzini procesuiranja informacija (memorijskoj ili kognitivnoj 
efikasnosti) ili komponentama višeg reda kao što su znanje, metamemorija, i izvršna 
kontrola koja vodi do efikasnije upotrebe ograničenih kapaciteta kratkoročne memorije 
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(videti npr. ankete Campione et al., 1982.,; Jackson & Butterfield, 1986.; Borkowski & 
Peck, 1986..; Brewer, 1987.; Torgesen, Kistner & Morgan, 1987.). Osim toga, Šnajder i 
Presli (1997.) tvrde da promene inteindividualnog razvoja u performansi pamćenja ne 
mogu da se povežu ni sa promenama u kapacitetu ni sa brzinom procesuiranja 
informacije 
 

EFIKASNOST MEMORIJE 
 

Iako Šnajder i Presli (1997.) poriču da postoji veza između intraindividualnog 
razvoja performanse memorije i brzine procesuiranja informacije, smatra se da je 
efikasnost sistema memorije glavni uzrok arhitektonskog nivoa interindividualnih razlika 
u postignuću darovite, prosečne, i retardirane dece. Memorija ili kognitivna efikasnost se 
prvobitno odnosi na brzinu procesuiranja informacije. Ovo uključuje odlike senzornog 
sistema i kratkoročnu memoriju i, posledično, brzinu registrovanja, identifikacije i 
analiziranja nadolezeće informacije, brzina skladištenja novih informacija u dugoročnu 
memoriju kao i brzinu obnavljanja informacije iz memorije, brzinu kojom se procesuira 
informacija u radnoj memoriji, itd. Dakle, kognitivna efikasnost omogućava čoveku da 
bolje iskoristi ograničene kapacitete radne memorije. Efikasnost memorije se povećava 
što su kognitivni procesi automatičniji: automatičnost oslobađa kapacitet radne memorije 
i istovremeno pažnju za složenije probleme. Stoga, superiornost darovite dece može da se 
pripiše vekoj kognitivnoj efikasnosti, npr. za veću osnovnu brzinu procesuiranja 
informacija i veći nivo automatičnosti. 

Dok su aspekti pažnje, memorije i kognitivne efikasnosti redovno uključeni u 
kontrolne liste za ranu identifikaciju darovite dece, ne postoji puno empirijskih dokaza za 
zajedničku i prediktivnu punovažnost ovih indikatora kod male dece. Po mišljenju 
mnogih ovo je posledica upotrebljene metode. Procesuiranje informacija kod male dece 
starosti do godinu dana se meri koristeći paradigmu habituacije ( za metodološku 
diskusiju videti Daehler & Greco, 1985.) dok zadaci prepoznavanja, zadaci vremena 
reagovanja i tako dalje, se normalno primenjuju kod dece starije od devet ili deset godina. 
Zbog toga, postoji malo studija sa decom ispod osam ili devet godina, koje ispituju 
kognitivnu efikasnost kod darovite dece. S druge strane, ima mnogo više studija koje se 
bave retardiranom decom ili sa decom koja imaju problema sa učenjem. Na primer, 
Džekson i Majers (1982.) su dokazali moguće povezanosti između kognitivne efikasnosti 
i kasnijih postignuća, oni su našli da je kod 37 do 66 meseci starih predškolaraca  brzo 
imenovanje slova i brojanje unazad bilo prediktor veštine čitanja šest meseci kasnije 
pošto se nisu uspele pronaći nikakve veze između merenja IQ (npr. Stanford – Bine, 
WPPSI- podbodovi). 

Postoji nekoliko dokaza da efikasnost memorije koja se tiče procesa 
obnavljanja ne može da se asocira samo sa razlikama u osnovnoj brzini procesuiranja 
informacija (Brewer, 1987.). Superiornost darovitih u kognitivnoj efikasnosti može, 
takođe, da se prouzrokuje povećanim procesima pažnje, superiornom organizacijom 
osnove znanja, efikasnijim stategijama, boljom motivacionom strukturom, dužim i 
intenzivnijim vežbanjem, ili složenom interakcijom svih ovih i drugih komponenti. 

 
 

METAKOGNICIJA KAO SPONA IZMEDJU SPOSOBNOSTI  
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I OSTVARENE ( IZVRŠNE ) INTELIGENCIJE 
 

Na ovom mestu ima se utisak da ima smisla dati nalaze jednog ranije vršenog 
istraživanja. Ovim bi se podurpili neki od navedenih ili diskutovanih nalaza , a još pre, 
otvorila neka nova pitanja o temi kojom se u ovom tekstu bavimo. 

Problem kojim se rukovodilo ovo istraživanje odnosi se na pitaje: može li se 
Sternbergova trijarhična teorija inteligencije smatrati dovoljnom da » pokrije« psihološku 
supstancu metakognicije, koja bi se dalje uzimala kao značajan element metateorijske 
osnove kurikuluma, odnosno :da li konstruktivistička definicija učenja kao procesa 
personalne konstrukcije značenja znači baš ovo što je do sada vidjeno kao rešenje...? 

Neposredni cilj ovoga eksplorativnog istraživanja bio je da se sagleda  u 
kakvom odnosu stoje didaktičke instrukcije i metakognitivne sposobnosti. Prethodna naša 
istraživanja ukazivala su na postojanje značajne veze ovih varijabli i na uticaj ove veze na 
efikasnost u rešavanju problema u nastavi, dakle na efekte u učenju. 

Naše su namere bile usmerene mogućnostima da sagledamo u kojoj meri  se 
instrukcioni pristup istraživanju intelektualnih procesa , uz uključivanje  dejstva 
metakognitivnih komponenti (uklopljen u neovigotskijanske tokove procesa dijagnostike) 
može smatrati adekvatnim za dobijanje sigurnije slike o funkcionisanju i procesima 
učenja. A, na osnovu ovoga mogli bismo zaključivati o tome u kojoj meri se 
metakognicija može podsticati didaktičkim instrukcijama.  

Smatramo da bi se sagledavanjem mogućnosti da se didaktičkim 
instrukcijama mogu podsticati metakognitivne spsobnosti moglo doprineti ukupnim 
saznanjima o didaktičkom podsticanju metakompomenti. Pomenimo ovde  činjenicu da 
su metakognitnve sposobnosti  teren na kome su se psihologija i didaktika poslednjih 
godina jako približile, kao i konstatacije fundamentalnih istraživanja o procesima učenja i 
instrukcija učenja u učionici po kojima se uvažava kontekst. Dakle, »kontekstualni 
pristup« pomerio je fokus sa izučavanja sposobnosti i učenja i rezultata na kapacitete 
učenika da reguiliše svoje učenje i na sposobnosti nastavnika da stvori odgovarajuću 
sredinu zas učenje.3 

Opredeljenje za ovakav pristup pitanju koje posmatramo podstaknuto je 
činjenicom da se poslednjih decenija na  kognitivni sistem i na njegov razvoj gleda kao 
na samo-modifikujući sistem, a i učenje  se ne retko posmatra iz istog ugla ( 
samoregulisano učenje). Ova je perspektiva u pedagoškoj psihologiji podstakla 
didaktičare da, prihvatanjem kontekstualnog pristupa intelektualnim spsobnostima 
(Sternberg), tragaju za mehanizmima kojima bi se sposobnosti mogle bolje upoznati i 
razvijati u kogniciju.   

Podsticaj su svakako bili i nalazi istraživanja kojima se tvrdi da 
specijalizovano znanje učenika, korišćenje kognitivnih strategija i samoregulacija ima 
značajnog uticaja na akademsko učenje. 

Iza ovoga mogao bi se nazreti cilj ovoga eksplorativnog istraživanja. Njegova 
suština odnosi se na pokušaj da se empirijski validiraju ( kritičkim  sagledavanjem, 
teorijskom analizom  u prethodnom delu teksta istaknuti) okviri u kojima  je nova vizija 
postmoderne didaktike istaknuta kao predznak savremenih transformacija sistema 
vaspitanja i obrazovanja. 

                                                 
3 Šire o pojmu metakognicije I njenom odnosu sa didaktikom I instrukcionom pristupu kao novoj istraž 
ivačkoj paradigmi videti u : G. Gojkov, Didaktički aspect metakognicije darovitih, “Pedagoška stvarnost”, Novi Sad, br.1-2, 2002.god. 
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Ideje participacije, autonomije, komunikacije... u obrazovanju u čitavoj 
Evropi su u osnovi vaspitanja i obrazovanja. Interesuje nas svakako koji bi principi  bili 
značajni za strategiju kojom bi se implementirale promene u naš sistem i gradili modeli  
za stvarne procese donošenja odluka. 

Metakognicija je za pitanja kojima se  ovaj tekst bavi značajna jer joj se 
pridaje ključno mesto u celokupnom kognitivnom razvoju, i pored toga što se priznaje da 
je njen  eksplanatorni potencijal još uvek tek naslućen ( iako se ona vezuje za ključne 
segmente ličnosti: za self , samospoznaju, svest o sebi) ona predstavlja izazov i za 
didaktiku. 

Činjenica da je psihologija, svesna kompleksnosti  složene prirode 
kognitivnog funkcionisanja i inteligencije, prišla instrukcionističkom pristupu, tj. 
didaktici i Sternbergovom analizom  intelektualnih procesa, kognitivnih korelata i 
analizom kognitivnih komponenti dala pristupu kognitivne obuke status novog 
metodološkog pristupa, koji na kraju ima karakteristike didaktičkog pristupa sa 
paradigmom transfera u osnovi, vodi nas do didaktičkog prostora  u kome  se o 
intelektualnim  procesima zaključuje uvidom u načine mišljenja subjekta dok rešava 
problem. 

Prethodna konatatcija nosi u sebi mogućnosti da se o nalazima do kojih je 
došlo ovo istraživanje razmišlja i iz ugla mogućnosti instrukcionog pristupa da da 
sigurniju sliku o funkcionisanju i procesima učenja. Naše namere nisu bile usmerene 
ovako dalekosežnim zaključcima. Postavili smo sebi skromniji zadatak. Posmatrali smo u 
kakvom odnosu stoje didaktičke instrukcije i metakognitivne sposobnosti, kako bismo 
zaključivali o tome u kojoj se meri mogu podsticati metakognitivne sposoobnosti.  

Ovo je pitanje koje je i u ranijim istraživanjima zakupljalo našu pažnju.4U 
osnovi ovih pitanja nalaze se mogućnosti da se u istraživanju  procesa učenja koristi 
instrukcioni pristup.Korak bliže praktičnom cilju je traganje za identitetom metakognicije 
i mogućnostima da se njen razvoj podstiče . Ovo svakako posebno značajno jer su 
ispitanici budući učitelji i vaspitači koji treba da podstiču metakognitivne procese dece, 
dakle, trebalo bi i da ih imaju razvijene. 

Neposredni cilj ovoga eksplorativnog istraživanja bio je da se sagleda  u 
kakvom odnosu stoje didaktičke instrukcije i metakognitivne sposobnosti. Prethodna naša 
istraživanja ukazivala su na postojanje značajne veze ovih varijabli i na uticaj ove veze na 
efikasnost u rešavanju problema u nastavi, dakle na efekte u učenju. 

                                 
METODOLOGIJA 

 
Istraživanjhe je vršeno na namernom uzorku koga je činilo 365 studenata 

Učiteljskog fakulteta (I-IV godina) i Više škole za obrazovanje vaspitača (I-II godina) u 
Vršcu. Za ovaj uzrast sam se opredelila uzimajući u obzir nalaze prethodnih istraživanja o 
prednosti mogućnosti introspekcije na starijem uzrastu. Didaktičke instrukcije , 
metakognitivne i kreativne  reakcije bile su prediktivne varijable, a kriterijska su efekti na  
problemskim zadacima. 

                                                 
4 Videti tekstove:G. Gojkov, Didaktički aspect metakognicije darovitih, objavljeno u zborniku na : Mednarodnom znanstvenom 
posvetu, tema skupa: Didaktični in metodični vidiki prenove in razvoja izobraževanbja, Maribor, 2001. god. ; I u izmenjenoj verziji u 
“ Pedagoškoj stvarnosti”, br. , Novi Sad, 2002. god., kao I u zborniku sa:The 8 th conference of the European council for high ability- 
Development of Human Potential:Investment into our Future, Rodos,2002.( pod naslovom: Didactica metacognitie).                          
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Metoda istraživanja odnosi se na sistematsko neeksperimentalno posmatranje. 
Namerno variranje varijabli nije vršeno, ali su vršene statističke zamene za 
eksperimentalne kontrole. Od instrumenata korišćeni su :  

• protokol za samoposmatranje metakognicije ( MK1 – uradjen za 
potrebe ranijih istraživanja i donekle korigovan); 

• problemski zadaci, 
• Urban Jelenov test kreativnosti, 
• Domino-D-48, uglavnom, saturiran G –faktorom, mada je 

interkorelacija našla da svaka stavka objašnjava specifični deo varijase; dobro 
diferencira iznadprosečne; neverbalno-perceptivna gradja. 

 
NALAZI I KOMENTAR5 

 
Našu pažnju privukao je najpre broj meta- iskaza posmatranih studenata. 

Prisustvo metakognitivnih spsobnosti moglo bi se, prema broju reakcija koje bismo mogli 
svrstati u metakognitivne , kvalifikovati kao slabo. Naime, pregled administriranih 
protokola, kao i tabela ukazuje da se kod posmatranih studenata sreću iskazi koji bi se 
mogli kvalifikovati kao meta- iskazi, ali da se njihov broj najčešće kreće od 1 do 5. 
Prosečan broj kreativnih reakcija u čitavoj grupi je 5,7%. Od ukupnih metakognitrivnih 
reakcija  najuspešniji su studenti bili kod  sposobnosti: 

• svest o nivou razumevanja i analize problema (3,8%),  
• sagledavanje problemske situacije u celini i  veza izmedju onoga što se 

zna i o onome što se otkriva ( 3,1%), 
• elaboracija i svest o načinima da se upotrebi prethodno znanje  2.9%, 
• pronalaženje optimalne strukture u sadržaju koji se rešava i njeno 

organizovanje u glavne sporedne ideje i aktivnosti u 2,8%. 
 
Shvatanje i nadgledanje vlastitog rada  i aktivnosti manifestovano je u odnosu 

na manifestovane metakognitivne reakcije u aktivnostima: 
• svest o cilju koji se namerava ostvariti (1,9%), 
• načini kojima se cilj namerava ostvariti ( 1,8%), 
• dublja analiza sadržaja problema ( 1,7%), 
• manipulisanje sadržajem, materijalom( esperimentisanje (1,6%), 
• često postavljanje novih pitanja i proveravanje (1,5%), 
• strategija smisaone organizacije materijala ( sličnosti i razlčike-1,5%), 
• preispitivanja nakon uradjenog zadatka o drugim mogućnostima, putevima 

i značaju otkrivenog i načinima uklapanja u postojeće znanje (o,8%)....... 
Svest o procedurama rešavanja problema, o toku i mehanizmima bila je retko 

manifestovana, kao i nivoi svesti na kojima su donošene odluke pri funkcionisanju 
unutrašnjih mentalnih operacija i procesa (0,5%).Prosečan uspeh studenata na 
problemskim zadacima koje su rešavali bio je 1,9 od 5 zadataka. 

Kako se za metakogniciju  smatra da predstavlja specifično ispoljavanje 
kontrolnih procesa i prema Sternbergu , pa i drugima, ima značajno mesto u 
intelektualnom funkcionisanju, te kako druga istraživanja izveštavaju u velikoj meri 

                                                 
5 Zbog ograničenosti prostora daće se samo osnovni nalazi bez  tabela i grafičkih prikaza. 
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korespondira sa »G« faktorom , u ovom sam istraživanju posmatrala  kakav odnos imaju 
ove dve varijable.Odnos intelektualnih  i metakognitivnih sposobnosti i rešavanja 
problema potvrdio je uzamnost ovih varijabli, što  vodi ka zaključku da je uspeh u 
rešavanju problema praćen visokim sposobnostima. Takodje, su metakomponente 
značajno uticale na  uspeh u rešavanju problema( r= 0,45-značajno na 0,01).    

Elementi  metakomponente »znanje o kogniciji« i » donošenja odluke o 
strategijama« kojima su nadgledane vlastite kognitivne aktivnosti smatrane su značajnima 
metakomponetama; od njih je po oceni studenata zavisio tok daljeg rešavanja zadataka, 
pa i krajnji ishod .Ovo su po Sternbergu elementi » exsecutive«, tj. kontrolnog procesa. 
Introspektivni izveštaji svedoče o svesnosti studenata  i njihovim bavljenjem selekcijom 
komponenti koje doprinose rešavanju poblema., načinima na koje su informacije 
prezentovane, što je služilo pokušajima različitog kombinovanja. A odluke su se najčešće 
odnosile na : 

• postupak rešavanja,  
• redosled u izboru postupaka , 
• svest o  subjektivnim doživljajima problema i teškoća na koje se naišlo  
• samosvest o efikasnosti postupaka i putevima kojima bi se dalje išlo.6 
Interesantni su doživljaji problema. Iz izveštaja o introspekciji uočava se 

veliki broj aktivnosti koje je jedna osoba nameravala preduzimati u toku rešavanja 
različitih problema. Dakle, ne postoje šeme, obrasci problema. Ideje o rešavanju 
problema su se , prema izjavama ispitanih ,nametale bez jasnih predstava od kuda, 
odnosno i bez namere da se preduzmu odredjene aktivnosti, a metakomponente su se 
smenjivale, nestajale i kombinovale na razne načine u različitim fazama rešavanja 
problema. Najčešće sretano objašnjenje za ovo su izjave studenata da je problem, 
kontekst, nametao,  izazivao ove različite metakognitivne reakcije. Naše analize nisu 
uspele da identifikuju načine kombinovanja, a razloge još uvek vidimo u 
konceptualizaciji  okvira istraživanja, odnosno  u ukupnoj metodološkoj podršci koja je 
nadjena u teorijskim orijentacijama kojima pripadaju i teorije na kojima se zasniva pojam 
metakognicije. Metakognicija kao kompozitni i višedimenzionalni pojam i u ovom je 
nalazu potvrdila svoju složenost, a »novi duh« u teoretisanju i istraživanju kognicije u 
dosadašnjem prikazu nalaza  ostao  neadekvatan u  prepoznavanju  metakognicije u 
odnosu na druge pojave. Naime, u ukupnom broju reakcija ispitanika nije se mogla naći 
jasna slika izmedju kognitvnih pojava koje su se odnosile  na sadržaj problema i onih 
koje su usmerene na kogniciju (o ovome smo slične nalaze već imali na drugim grupama 
ispitanika u  navedenim istraživanjima). Naime, reakcije ispitanika koje su bile usmerene 
na sadržaj problema i kojima su se pokušavali rešiti problemi mešale su se sa  onima koje 
su usmerene na kogniciju i menjale njihov tok, zajedno bez jasnih granica izmedju jednih 
i drugih  doprinosile ishodu.  

Iz analiza  introspektivnih protokola mogu se uočiti razlike  u 
metakognitivnim sposobnostima. One se zadržavaju i kada se kontrolišu intelektualni 
potencijali. A ovo je još jedna potvrda ranijih utisaka o značaju vankognitivnih 
elemenata, pa i spoljašnjih uticaja na razvoj metakognicije.Značaj vankognitivnih 
elemenata i mogućnost da se  metakognicija vidi kao neka vrsta ličnog složaja (pa, i kao 

                                                 
6 Uporediti sa nalazima iz prethodno pominjanih studija autora ovoga istraživanja. 
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jedan od aspekata kognitnvog stila pojedinca), objašanjava to da se integritet 
metakognicije čini neuhvativim. 

Iz prethodnog nalaza mogli bismo izvesti sledeći komentar: ma kako da je  
teorijski koncipirana metakognicija u praktičnom irazu ona je odraz ličnog kognitivnog 
odrastanja, dakle razvija se , a značajno mesto u  negovanju metakognitivnih funkcija 
imaju didaktičke instrukcije u nastavi. Posebno mesto imaju didaktičke instrukcije kojima 
se subjekti podstiču da identifikuju probleme, da razjasne njegovo značenje, da sagledaju 
izvore nedoumica, razjasne osećaj zbunjenosti i tenzije, izazvan kontroverzom, zatim 
kojima se regulišu i kontrolišu postupci , planira ponašanje i uredjuje drugi niz 
pojedinosti, što vodi ka rešavanju problema. 

U pomenutim  ranije izvršenim istraživanjima ovo je potvrdjeno nadjenim 
razlikama na različitim uzrastima koji su posmatrani. 

Medju značajnije nalaze ovoga istraživanja spada i   veza metakognitinvih 
reakcija i intelektualnih  sposobnosti (r=0,56). Ova značajna veza manifestovala se i u 
efikasnosti u rešavanju problema. Vezu izmedju ovih dveju varijabli, tj. značajnu razliku 
u efikasnosti u rešavanju problema u korist intelektualno superiornijih posmatrali smo još  
iz jednog ugla. Ispitanike smo prema broju manifestovanih metakognitinvih reakcija 
podelili na tri kategorije: 

• u prvoj su bili studenti koji su imali pet i više meta-iskaza 
• ( najbolji-n= 76 ;23 %),  
• u drugoj su bili oni koji su imali od tri do pet meta – iskaza 
• ( n=165;40%), a u 
• trećoj je bilo 124 studenta sa manje od tri meta- iskaza(38%). 
 
 T- testom  za nezavisne uzorke  ispitivana je razlika izmedju onih sa najvišim 

i najnižim skorom u metakomponentama. Utvrdjena je statistički značajna razlika u korist 
ovih sa najvišim skorovima u metaiskazima.Razlike su se manifestovale u intelektualnim 
potencijalima, uspehu u rešavanju problema i u kreativnosti. 

Nakon ovoga proveravali smo (regresionom analizom) udeo metakomponenti 
u varijansi skorova. Nadjeno je da metakognitivne komponente objašnjavaju oko 21% 
varijanse skorova. 7 Interesantno je da je procenat objašnjene varijanse u ovom i u ranijim 
sličnim istraživanjima na različitim uzorcima sličan. Intelektualne sposobnosti su 
objasnile oko 29%, a doprinos kreativnih reakcija ni u ovom istraživanju nije statistički 
značajan. Kreativne reakcije studenata intresantne su zbog problema koji su u ovom 
istraživanju rešavani,a koji su tražili divergenciju.Dakle, bio je značajan odnos  rešenja i 
kreativnosti studenata. Zavisnost ove veze statistički je potvrdjena (r= o,39 na 0,01), iako 
se kreativnost izgubila u regresionoj analizi.Na iste smo nalaze i ranije nailazili. Spremni 
smo da verujemo da se ova veza stopila sa intelektualnim potencijalima., tj. da su se 
kreativne reakcije stopile sa intelektualnim  aktivnostima.  

Ovo nas upućuje na zaključak da se pored posmatranih varijabli kao značajne 
za rešavanje problema kriju i druge. A,ovo dalje otvara mogućnosti da se na 
metakogniciju gleda kao na samosvest koja izgleda ima značajno mesto u kognitivnom 
ponašanju , ali ne i autonomno. 

                                                 
7 U ranijim istraživanjima su metakognitinve sposobnosti objašnjavale I do 25 % varijansi skorova u odnosu na varijable : 
intelektualni potencijali,pol,školski uspeh, reativne reakcijei uzrast.( videti ranije pomenuta istraživanja autroa ovoga rada). 
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I nakon ovoga istraživanja , tj. traganja za identitetom metakognicije ne 
možemo se odlepiti od osnovne definicije ovoga pojma « kognicija o kogniciji«, iako 
nam ona kao što smo nalazima ovoga istraživanja već videli, ostavlja i dalje prostor  za 
primedbe da je ovakvo njeno odredjenje tek osnovna identifikacija metakognicije kao 
kognitivnog fenomena. Preciznije odredjenje njene supstance, i pored nekoliko 
identifikovanih osnovnih sadržaja, nismo, nažalost, ni nakon ovoga pokušaja uspeli bliže 
da fokusiramo. 

Kao jedno od objašnjenja za ovo nameće se razmišljanje o činjenici da su 
problemi koje su studenti rešavali bili otvoreni, tj. dozvoljavali su originalnost rešenja, a 
ovo dalje znači i podrazumevanu originalnost, intuitivan pristup i sl., što je možda 
uzrokovalo činjenicu da studenti nisu mogli da kontrolišu sopstvene kognitivne strategije, 
te su kognitinve reakcije imale automatski karakter. 

Nakon ovoga nalazi o pozitivnim korelativnim odnosima izmedju 
metakognitivnih iskaza i didaktičkih instrukcija, kojima su one podsticane i postizani veći 
efekti na kriterijumnskim zadacima vode ka zaključku o značaju  diaktičkih instrukcija za 
provociranje meta iskaza. U faktorskoj analizi diaktičkih instrukcija efikasnih za 
provociranje meta- iskaza nadjeno je 10 faktora  u koje su se svrstale posmatrane 
instrukcije (korišćeno je 67  instrukcija) . Njihovi sadržaji mogli bi se svrstati pod sledeće 
nazive: 

• klasifikovanje , 
• kontrola informacija, 
• analiza grešaka, 
• podsticanje na fleksibile pristupe, 
• formulacija objašnjenja, 
• vraćanje na date informacje, 
• analiza značajnih momenata, 
• procena mogućnosti da se dodje do cilja, 
• pregled prethodnih strategija, obrazaca, 
• dodatno promišljanje o odnosima i situaciji. 

 
Na kraju pregleda osnovnih nalaza osvrnimo se na teorijsku osnvu , 

Sternbergovu trijarhijsku teoriju intelektualnih sposobnosti, kojom smo i mi kao i drugi 
mislili da se mogu objasniti kombinovanja intelektualnih  aktivnosti. Nažalost, ova nam 
teorija nije bila dovoljna da precizno sagledamo načine kombinovanja kognitivnih 
aktivnosti. Studenti ih često nisu bili svesni, ili su iščezavale i  vraćale se, smenjivale 
jedna drugu bez nekog reda, kombinovale na različite načine, a izgleda i dosta zavisile od 
konteksta, problema , i ovim potvrdile neponovljivu složenost kognitinvih procesa i 
nemoć preduzimanih metodoloških pristupa. 

Na kraju ovoga empirijskog dela nameće se kao zaključak konstatacija da se  
metakognitivne sposobnosti , kao  jedan od elemenata podsticanja autonomije studenata 
snažno opiru istraživanju, kao i činjenica da se rešavanje problema u svoj svojoj 
složenosti neda pojednostaviti. Interakcija izmedju elemenata i mnogostruke relacije,tj. 
regulacije stvaraju nova svojstva, te zaustavljanje na jednom momentu vodi do promene 
značenja onoga što se istražuje. Ovo je , verujemo i značajan razlog što se do preciznijeg 
odredjenja psihološke «supstance« metakognicije do sada nije došlo, kao i što ovim 
istraživanjem nije u tom smislu učinjen značajniji pomak. Sternbergova trijarhična teorija 
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inteligencije, kao teorijska osnova nije nam u ovom slučaju bila dovoljna u pokušaju da 
precizno utvrdimo načine kombinovanja  metakognitivnih aktivnosti: kontekst –problem-
je izazivao različite metakognitivne komponente,odnosno različite aktivnosti koje su 
studenti nameravali preduzeti, odnosno ideje koje je trebalo preduzimati; 
metakomponente su se i u ovom istraživanju mešale, smenjivale jedna drugu, povremeno 
iščezavale, ili,pak,kombinovale na neočekivane načine, što je metakogniciju kao  
kognitnvi fenomen činilo skoro neuhvativom. 

Drugi zaključak , koji bi se posmatran iz ugla postmoderne didaktike mogao, 
takodje, smatrati argumentom koji joj ide u prilog odnosi se na  činjenicu da smo 
istraživanjem  došli do konstatacija da postoje različiti pristupi rešavanju problema. Neki 
od njih su u jednom trenutku bili komplementarni i konfliktni. Ovim se upućujemo na 
razmišljanje o značenju mreže spoljnih informacija koju student interpretira .Student je, 
dakle, u našem slučaju sam konstruisao, ali su i informacije iz okruženja bile značajne ( 
interakcije sa novim podacima, podsticaji da se modifikuje sopstvena mentalna struktura, 
da se elaborira (reformuliše), kao i svest o značaju ovoga za aktivnosti koje namerava da 
preduzme ( metakognicija). Dakle, mogao bi se iz ovoga nazreti  zaključak koji insistrira 
na uvažavanju konceptualnih mehanizama studenata i medjuzavisnost samoorganizacije 
učenja i okolnosti. Postojeći didaktički modeli , kao ni modeli istraživanja procesa učenja 
nisu do kraja uspeli  da sagledaju značaj metakognicije, njen uticaj na operativnost i 
mobilnost posedovanog znanja. Mi smo se u ovom istraživanju  bavili aspektom uslova 
koji potpomažu  modifikaciju prethodne mreže koncepcija.Tragali smo za elementima 
koji omogućuju efikasnu samoregulaciju. Radikalna transformacija studentovog koncepta 
u nekim je trenucima bila automatska, u drugima je išla sporo , otežavana preprekama 
(prethodno znanje...),a u trećima se javljao čitav niz konvergentnih i redundantnih 
elemenata koji su se teško koordinirali. Tako da mentalna mreža, koja se mobilisala u tim 
trenucima i povezivala studentov konceptualni okvir sa informacijama koje je imao, nije 
išla jednostavnim redosledom stvari. Spremni smo da prihvatimo stavove zagovornika 
alosteričnog modela po kojima su se unutrašnji uslovi susreli sa onim spolja, a da pritom 
nije došlo do jednostavnog kumuliranja novih informacija (znanja), tako da učenje nije 
jednostavan kumulirajući proces, nego da se mentalnim transformacijama, sa naglašenom 
motivacionom notom, proizvodi novo značenje. Na kraju ostaje podsticajan utisak za sve 
istraživače da je polje istraživanja metakognicije još uvek nepregledno. 
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Abstract 
 

Motivation is as a construct  significant related to giftedness. Proposed conceptualization, as a descriptive 
study, advances a new view  that motivation is an area of giftedness. Academic  intrinsic motivation (i.e., 
enjoyment  of school learning) is the domain focused upon in this conceptualization inasmuch at it has 
inherent ties to cognition, gifted intelect and achievement. Research supports the following criteria, 
advanced as a begining effort  toward  the development of a conceptualization of a gifted motivation 
construct: 

A. significantly  higher academic intrinsic  motivation is evidenced by intelectually gifted compared  
to their comparision cohort. 

B. Academic intrinsic motivation is significantly, positively, and uniquely related to academic 
achievement  above and beyond IQ 

C. Academic intrinsic motivation evidences substantial continuity from childhood  through 
adolescence 

D. Environment is significantly related to academic intrinsic motivation. 
This view of gifted on serves to advance further inquiry and implementation of giftedness programs. 
Sugestions are made regarding research for further development of gifted motivation construct.  
 
Key words: gifted motivation,  interests of gifted pupils, intrinsic motivation of giftedness 

 
Izvleček: 

 
Motivacija je pojmovna zgradba, ki je povezana z nadarjenostjo. Predlagana konceptualizacija v 
deskriptivni raziskavi prispeva nove poglede na motivacijo kot področje nadarjenosti. Učna intrinzična 
motivacija (n.pr.: uživanje v učnem procesu) je področje, na katerem temelji naše pojmovanje motivacije 
nadarjenosti, ki je neposredno povezano s kognicijo, nadarjenim intelektom in storitvami. Raziskovalni 
podatki podpirajo naslednje kriterije kot  začetne napore razvijanja pojmovne zgradbe motivacije 
nadarjenih. 

A. Pri intelektualno nadarjenih je izkazana pomembno višja učna intrinzična motivacija kakor pri 
primerljivih vrstnikih. 

B. Učna intrinzična motivacija je pomembno pozitivno in svojstveno povezana z višjimi učnimi 
dosežki, ne glede na IQ. 

C. Učna intrinzična motivacija  izkazuje precejšnjo kontinuiteto razvoja od otroštv a do adolescence. 
D. Okolje je pomembno povezano z učno intrinzično motivacijo. 

Omenjeni pogledi na motivacijo nadarjenosti predstavljajo osnovo za pospeševanje nadaljnjega 
raziskovanja in uporabe učnih programov za nadarjene učence. Predstavljeni so predlogi raziskovanja 
nadaljnjega razvoja pojmovne zgradbe motivacije nadarjenosti. 
 
 

UVOD 
 

Različna pojmovanja, oziroma definicije nadarjenosti, opredeljujejo različne 
vsebine in obsege učne motivacije. Učna motivacija je skupni pojem za vse vrste 
motivacij v učni situaciji. Obsega vse, kar daje pobude od znotraj ali od zunaj za učenje, 
ga usmerja, določa intenzivnost, trajanje in kakovost. (Marentič-Požarnik B., 2000, str. 
184) 



34 
 

V splošnem je v svetu mogoče zaslediti različno mesto, ki ga različne 
definicije nadarjenosti  dajejo motivaciji. Enako konstanto glede obsega in vsebine 
definicije nadarjenosti najdemo v celotnem loku od koncepcije do identifikacije in 
edukacije nadarjenosti. Novejša svetovna konceptualna pojmovanja nadarjenosti  
obsegajo  več prostora in dajejo večji pomen  motivaciji nadarjenih učencev. 

Tako na primer Slovenski koncept nadarjenosti pod naslovom Odkrivanje in 
delo z nadarjenimi učenci, ki izhaja iz zastarelega in nikjer več operativnega  Ameriškega 
zakona o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978, definicijsko motivacije sploh ne omenja. 
(Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, 1998, str. 276). 

Prav tako omenjena definicija ne izhaja iz novejših raziskav o potrebah in 
značilnostih nadarjenih učencev, kakor Renzullijevo zahtevo prepisujejo avtorji komisije, 
(Ferbežer, I; Težak, S.; Korez, I.; 2000, str. 24-49), ni ustrezno vodilo pri postopku 
odkrivanja nadarjenih učencev in ne opredeljuje  ustrezne poti za načrtovanje vzgojno 
izobraževalnih programov za nadarjene učence. Četudi je v tej konceptualizaciji pod 
osebnostnimi karakteristikami motivacija sicer omenjena, je v kratkem pomenu 
neobehavioristične in za nadarjene napačne  in  pretežno storilnostne (učni uspeh. 
dosežki, tekmovanja) ter ekstrinzične motivacijske narave. 

(Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, 1998, str. 278, 281, 283-284). 
Da gre za sistematično napako izločanja motivacije iz koncepcije, 

identifikacije in edukacije    
nadarjenosti je operativno razvidno tudi v tem, da Ocenjevalna lestvica 

nadarjenosti učenca za učitelja (OLNADO7) med 11 področji ne vsebuje motivacijskih 
karakteristik. In to navzlic temu,  da se v naštevanju področij za ocene učiteljev s 
pomočjo ocenjevalnega pripomočka  omenja tudi motivacija in interes. (Odkrivanje in 
delo z nadarjenimi učenci, 1998, str. 281). 

Da se stanje v tem pogledu v Sloveniji slabša je videti tudi v novejši 
publikaciji   »Izobraževanje nadarjenih v 21  Evropskih državah; pregled in perspektive«, 
kjer  se celotni lok od koncepcije, identifikacije in edukacije nadarjenih  predstavlja 
pretežno z kriteriji zunanje  (ekstrinzične ) motivacije. Pedagoška praksa pa še bolj zvesto 
sledi omenjeni zmoti, kakor kažejo kritike na mnogih mednarodnih strokovnih posvetih o 
nadarjenosti v Novem Mestu, na Otočcu  in v  Ptuju (glej Tanja Bezić, 2003, str. 141-
148).  

Na drugi strani pa novejši avtorji  (na primer, Renzulli, J. 1997, str. 6)  
vključujejo motivacijo v ospredje obsega in vsebine definicije nadarjenosti, saj pravijo, 
da sta motivacija, še posebej notranja motivacija in interesi pomembni determinanti 
visokih dosežkov in sposobnosti. Toda to ne samo opredelitveno, ampak tudi operativno 
skozi Renzulli Hartman lestvico za učiteljevo ocenjevanje vedenjskih karakteristik 
nadarjenih učencev. (Ferbežer, I.; 1992, str. 396-403).  Motivacijo v kristalizirani obliki 
kot » predanost nalogam« (task comittment) in vztrajnost, vključujejo kot osnovne 
komponente nadarjenosti. Visoke sposobnosti so sicer potrebne, niso pa dovolj za 
izjemne dosežke in optimalni razvoj talentov. (Ferbežer, I.;. Celovitost nadarjenosti, 
Educa, Nova Gorica, 2005, str.213). 

V novejših konceptualizacijah nadarjenosti, kakor sledi, je vključena 
motivacija kot pomembna komponenta, kot pogoj, kot katalizator in celo neke vrste 
rezultata razvijajoče nadarjenosti. (Dai, Moon, Feldhuson, 1998; Feldhusen, 1986; 
Gagne, 2000; Gottfried, Gotfried, 1996; Gottfried, Gotfried,Bathurst, Guerin, 1994; Lens, 
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Rand, 2000; Renzulli, 1986; Ziegler, Heller, 2000) Med tem, ko so vse omenjene 
perspektive prispevale k razumevanju pomena motivacije pri nadarjenih, nobena ni 
posebej konceptualizirala motivacije  kot področja nadarjenosti. Dosedanja raziskovanja 
in zlasti pedagoška praksa je bila pretežno kognitivistično usmerjena, saj se je v večini 
usmerjala na nadpovprečni intelektualni razvoj, talente in ustvarjalnost. V večini 
pojmovanj nadarjenosti je bila motivacija tipičen  pomagalni konstrukt, ki prispeva k 
razvoju  nadpovprečnih dosežkov in talentov. (Lens, Rand,2000, Pyryt, 2000). 

Osnovni namen naše deskriptivne raziskave je pospešiti oblikovanje nove 
konceptualizacije motivacije nadarjenosti kot avtonomno notranje koherentno področje 
nadarjenosti.  (Gottfried, 2001). Izoblikovali bomo osnove nove zgradbe imenovane 
motivacija nadarjenosti, ki zajema kriterije, rezultate raziskav programskega študija  učne 
intrinzične motivacije in razvojne smeri longitudinalnih študij nadarjenih otrok. (A.W. 
Gottfried, et., al., 1994). 

Kako je z definicijo motivacije nadarjenosti? Najpogosteje, v smislu intelekta, 
termin nadarjenost v splošnem definira tiste posameznike, ki so nadpovprečni v 
intelektualnih sposobnostih  ali v nekem področju talenta, v umski ustvarjalni 
nenavadnosti ali izjemnosti. (Feldhusen, Jarwan, 2000). Na področju motivacije bi bilo 
prav tako mogoče reči, da se bo termin nadarjenost uporabljal za tiste posameznike, ki so 
nadpovprečni v svojih prizadevanjih, odločnosti in vztrajnosti. Omenjeno področje je 
mogoče še nadalje členiti kakor: 

- delovna energija, vitalna delovna vzdržljivost, vnema, 
- usmerjenost v cilj, vztrajnost, marljivost, predanost nalogi, (task 

comittment), 
- interes, radovednost, navdušenje, prevzetost s problemom, zaljubljenost v 

raziskovalni problem,  
- samoocena, pozitivna samopodoba samospoštovanje, samozaupanje, 

zastavljanje visokih ciljev, brez strahu pred kritiko, občutek lastne vrednosti, 
- neodvisnost,avtonomija,samozadostnost,dominantnost,samousmerjenost, 

nekonformizem, iniciativnost, pripravljenost za tveganje, itd.. 
Naša deskriptivna raziskava se usmerja na ta fenomen znotraj področja učne 

intrinzične motivacije, v kolikor je to področje naravno in neločljivo povezano s 
kognicijo, nadarjenim intelektom in dosežki. (A. E. Gottfried, 1985; 1990; A. W. 
Gottfried, et. Al., 1994). Učna intrinzična motivacija je opredeljena kot užitek šolskega 
učenja usmerjenega  k mojstrskemu obvladanju, radovednosti, vztrajnosti, samostojnem 
postavljanju nalog in učnih izzivov. (A. E. Gottfried, 1985). V tej konceptualizaciji se 
učna intrinzična motivacija  razume kot svojstvena forma nadarjenosti, ne pa preprosto 
kot poprej,  komponenta razvoja intelektualne nadarjenosti. Predlagajo se kriteriji  
opredelitve začetne zasnove razvoja konceptualizacije motivacije nadarjenosti: (gifted 
motivation) 

A. Obstajajo pomembne razlike med intelektualno nadarjenimi in njihovimi 
primerljivimi vrstniki v učni intrinzični motivaciji. 

B. Učna intrinzična motivacija je na svojstven način povezana z učnimi 
dosežki (ne glede na IQ). 

C. Obstaja razvojna kontinuiteta v učni intrinzični motivaciji od zgodnjega 
otroštva do adolescence. 

D. Različni vidiki okolja so povezani z učno intrinzično motivacijo. 



36 
 

 
Učna intrinzična motivacija, ki je razpoznavna s strani učiteljev, je povezana 

z motivacijskimi praksami staršev, z otrokovim družinskim okoljem in pomembno 
spodbujena s strani okolja.       
 

UČNA INTRINZIČNA MOTIVACIJA 
 

Osnove za predstavljeno novo koneptualizacijo motivacije nadarjenih  
izhajajo iz raziskovalnih programov za razvijanje učne intrinzične motivacije v obsežni 
longitudinalni študiji razvoja od zgodnjega otroštva do pozne adolescence. Poleg teh so 
tudi druge raziskave na drugih vzorcih prispevale k predstavljenim posplošitvam. 
Omenjeni raziskovalni program je zasledoval tri cilje: 

1. Definirati zgradbo učne intrinzične motivacije ter jo poskušati meriti 
2. Študijsko ugotoviti, kako je ta zgradba učne intrinzične motivacije 

povezana z otrokovim učenjem, razvojem in nadarjenostjo 
3. Določiti kontinuiteto razvoja zgradbe učne intrinzične motivacije. 
( A. E. Gottfried, 1985, 1986, 1990; A. E. Gottfried, Fleming, A; W. 

Gottfried, 1994, 1998, 2001; A. E. Gottfried, et. al, 1994). 
Z namenom merjenja učne intrinzične motivacije  so citirani avtorji izdelali 

Vprašalnik otrokove učne intrinzične motivacije  (Children Academic Intrinsic  
Motivation Inventory –CAIMI), ki je bil zasnovan na njeni definiciji. (A. E. Gottfried, 
1985) Omenjen vprašalnik  CAIMI je razdeljen na pet podskal. Štiri izmed njih merijo 
učno intrinzično motivacijo pri predmetnih področjih branja, matematike, družbene vede 
in naravoslovja. Peta podskala pa meri  splošno šolsko učno intrinzično motivacijo. 
Omenjen vprašalnik se je izkazal za veljaven in zanesljiv instrument za učence od 4. do 8. 
razreda osnovne šole.  

Omenjeni vprašalnik je bil kasneje samostojno prirejen tudi navzdol, za 
otroke od 1. do 3. razreda in imenovan Vprašalnik učne intrinzične motivacije za mlajše 
otroke. (Young Children s Academic Intrinsic  Motivation Inventrory  (Y- CAIMI; 
Gottfried, 1990). Enako je bil vprašalnik razširjen navzgor na srednješolce in imenovan 
Vprašalnik učne intrinzične motivacije za srednješolce (High School Academic Intrinsic 
Motivation, CAIMI-HS)  (Gottfried, 1998). Na ta način je bilo omogočeno kontinuirano 
merjenje učne intrinzične motivacije   od zgodnjega otroštva do adolescence. 
 

LONGITUIDINALNA RAZISKAVA 
 

Jedro podatkov, ki zadevajo obravnavano novo konceptualizacijo motivacije 
nadarjenih izhajajo iz  raziskave znane pod imenom FULLERTON-ova longitudinalna 
študija. V začetku leta 1979  je vzorec zajemal 130 otrok in njihovih družin. Vsi otroci so 
že kot dojenčki  imeli normalno porodno  težo in brez nevroloških in vizualnih 
posebnosti. Od prvega do tretjega leta in pol  tekom študije so bili otroci ocenjeni v šest 
mesečnih obdobjih. Nato pa ocenjeni v letnih obdobjih do konca srednje šole.     

Osnova za vsako  ocenjevanje je bila uporabljena baterija standardiziranih 
meril, ki je zajelo široko različnost področij in spremenljivk družinskega okolja. Približno 
80 procentov originalnega vzorca se je vračalo v vsako ocenjevalno proceduro. V 
raziskavo zajete  družine so predstavljaje širok rang srednje ekonomskega socialnega 
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statusa, ki je bil izmerjen z instrumentom Hollingshead  Four Factor Index  of 
Socioeconomic Status. (A. W. Gottfried, 1985: Gottfried, Gottfried, Bathurst, Guerin, 
Parramore, 2003). Zajeti subjekti so po večini izhajali iz Evropsko Ameriških družin. 
Vzorec je vseboval polovico dečkov in polovico deklic. O podrobnostih te longitudinalne 
raziskave so pisali avtorji Gottfried, Bathurst, Gottfried (Gottfried, Bathurst, Gottfried, 
1994), Gotfried in  Gottfried  (Gottfried, Gottfried, 1984) in A. W. Gottfried  et  al. 
(Gottfried, et al.,1994). 

Longitudinalni trendi intrinzične motivacije so bili analizirani s starostno 
primernimi instrumenti. Za ocenjevanje kognitivnega obvladanja motivacije se je od 
zgodnjega otroštva uporabljala  opazovalna popisnica imenovana Bayley Infant Behavior 
Record (Bayley, 1969). Naloge (itemi) kognitivnega obvladanja motivacije (Matheny, 
1980) so zajemali obseg pozornosti (od 1,5 do 6 let), usmerjenost k cilju (od 1,5 do 6 let), 
orientacija k predmetom  (od 1,5 do 3 let)  in odzivnost na dražljaje (od 2,5 do 3,5 let). 
Učna intrinzična motivacija mlajših otrok je bila ocenjena v starostih 7 in 8 let z že 
citiranim  Y- CAIMI instrumentom. (Gottfried, 1990; A.W. Gottfried, et. al., 1994). V 
starostih 9. 10 in 13 let je bila ocenjena učna intrinzična motivacija z že citiranim CAIMI 
instrumentom (Gottfried, Fleming, Gottfried, 1994, 1998; Gottfried, Gottfried, 1996). 
Primerljivo je bila uporabljena še srednješolska verzija  CAIMI-HS v starostih 16 in 17 
let. (Gottfried, 1998; Gottfried, 2001). 
 
UČNA INTRINZIČNA MOTIVACIJA TEKOM ČASA, PRIMERJAVA SKUPIN 

NADARJENIH IN VRSTNIKOV 
 

Vodene so bile analize primerjave skupine nadarjenih s skupino običajnih 
vrstnikov v učni intrinzični motivaciji. Rezultati izmerjenih IQ –jev so bili dobljeni z 
revidiranim WISC testom. (WISC-R, Wechsler, 1974) Mejna vrednost za opredelitev 
nadarjenosti je bila IQ z 130 in več. Tako je bila dobljena skupina 20 nadarjenih in 87 
otrok kot vrstniška primerljiva skupina.  Povprečni rezultat IQ  skupine nadarjenih je bil 
137, primerljive vrstniške skupine pa  110. 

Skozi vse srednje otroštvo so tisti, ki so bili identificirani kot nadarjeni, pri 
osmih letih dosegali signifikantno višjo učno intrinzično motivacijo tja do 19 let. 
(Gottfried, 2001; Gottfried, Gottfried, 1996). Razen tega, navkljub  splošnemu 
razvojnemu upadu motivacije pri vseh učencih (Gottfried, Fleming, Gottfried, 2001) so 
nadarjeni še naprej ohranjali višjo stopnjo motivacije. Analize učne intrinzične motivacije 
so do 17 let, za vsa predmetna področja, kazale pomembne razlike v prid nadarjenim. 
Največje razlike v učni intrinzični motivaciji so se pokazale na predmetnem področju 
matematike in naravoslovja.  

Razen tega  so analize nalog  (itemov)  instrumenta CAIMI  in analize 
opazovalne popisnice imenovane Bayley Infand Behavior Record  pokazale višjo 
motivacijo med nadarjenimi otroki v starosti 18 do 72 mesecev, kakor tudi v starosti 7-8 
let. (A. W. Gottfried, e tal., 1994).  Otroci, ki so bili identificirani in opredeljeni kot 
nadarjeni pri osmih letih,  so pokazali večji obseg pozornosti, neposredno usmerjenost k 
cilju, orientacijo k predmetom, odzivnost na dražljaje  in višjo intrinzično motivacijo. 
Otroci, ki so se kasneje, pred začetkom formalnega šolanja izkazali kot nadarjeni, so 
pokazali višjo motivacijo povezano s kognitivnim procesiranjem. Tako so od zgodnjega 
otroštva do adolescence, tisti, ki so bili identificirani kot nadarjeni,  ves čas izkazovali 
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večje kognitivne spretnosti  in višjo učno intrinzično motivacijo. Ti rezultati, ki govorijo 
o trendu, da razvijajo nadarjeni od zgodnjega otroštva do adolescence višjo radovednost 
in višjo motivacijo kakor primerljivi vrstniki, se ujemajo tudi z drugimi rezultati sorodnih 
raziskav. (Davis, Connell, 1985; Henderson, Gold, Mc Cord, 1982; Hom, 1988; Li, 1988; 
Vallerand, Gagne, Senecal, Pellettier, 1994).  
     
SVOJSTVENA POVEZAVA MED INTRINZIČNO MOTIVACIJO IN DOSEŽKI 

 
Z osnovnim namenom naše študije, da je motivacija nadarjenosti strukturna 

zgradba, ki je ni mogoče razložiti z inteligentnostjo, je pomembno prikazati njeno 
povezavo z dosežki in storitvami. 

Korak v tej smeri se nanaša na prikaz svojstvenega prispevka učne intrinzične 
motivacije k dosežkom mimo klasičnega IQ. Tovrstne analize so bile vodene v starostih 
9, 10, 13, 16 in 17 let. Motivacijski rezultat je izhajal iz že citiranega CAIMI vprašalnika 
s subskalo, ki odgovarja predmetnemu področju rezultatov dosežkov in storitev za 
posamezno preučevano starost. Na primer, bralna motivacija je bila uporabljena za 
napovedovanje bralnih dosežkov, matematična motivacija za matematične dosežke, itd. 
Za rezultate, ki nimajo specifičnega predmetnega področja je bila uporabljena skala 
splošne šolske motivacije. Podrobneje o uporabi specifičnih posameznih storilnostnih 
meril pišejo avtorji A.E. Gottfried in A.W. Gottfried  (A. E. Gottfried,  A.W. Gottfried, 
2004) 

Dolgotrajne analize so dokazale, da učna intrinzična motivacija signifikantno 
pozitivno napoveduje dosežke kot prediktor, mimo variance IQ. Torej višja motivacija 
napoveduje višje dosežke. Pokazalo se je  še nekaj trendov, ki jih je vredno zapisati. Kot 
prvo področje, kjer se je motivacija pokazala kot signifikantno višja kakor IQ, je bila 
matematika v starosti 9 in 10 let. To se ujema z že poprej omenjenimi ugotovitvami, da je 
bila matematika izpostavljeno svojstveno predmetno področje učne intrinzične 
motivacije. (A. E. Gottfried, 1985; 1990; Gottfried, e tal., 2001). Motivacija prav tako 
bolj konsistentno napoveduje storilnostne rezultate v adolescenci, v primerjavi s srednjim 
otroštvom (starost 9 ali 10 let), kar ustreza spodaj navedenim ugotovitvam, da stabilnost 
motivacije narašča tekom adolescence. Raziskovalni rezultati v različnih starostih kažejo, 
da motivacija prispeva signifikantno in pozitivno k: 

1. Ocenam staršev in učiteljev o matematičnih dosežkih  pri devetem letu 
2. Na matematične storitve Woodcock-Johnson psihopedagoške baterije 

(Woodcock, Johnson, 1977, 1989) in ocene staršev in učiteljev o matematičnih storitvah 
3. Na Woodcock-Johnson matematične storitve in na ocene staršev o branju, 

matematiki, zgodovini in naravoslovju v starosti 13 let 
4. Na Woodcock- Johnson storitve v branju in matematiki ter na ocene 

staršev o matematičnih, zgodovinskih in naravoslovnih  storitvah pri starosti 16 let 
5. Na Woodcock- Johnson storitve v branju in matematiki ter ocene staršev o 

storitvah v družbenih vedah ter ocene o poprečnih kumulativnih šolskih storitvah (GPA) 
v starosti 17 let. 

Pri tem je pomembno poudariti, da so indikacije svojstvenega prispevka 
motivacije k različnim storitvam toliko bolj smiselne in veljavne, v kolikor izhajajo iz  
različnih virov, vključujoč objektivna testiranja (Woodcock-Johnson instrument), iz ocen 
učiteljev in staršev ter iz zbranih podatkov  neposredno iz šol, ki so jih obiskovali učenci. 
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(GPA). Glede na to, da otroci obiskujejo različne šole,  je ta odnos z ocenami o poprečnih 
kumulativnih storitvah  vse bolj pomemben, ker kaže na utemeljene posplošitve. Znesek 
variance, ki je udeležen  z motivacijo je manjši kakor za IQ. Bistveni pomen teh 
ugotovitev je v zaključku, da, kjer motivacija bistveno prispeva k dosežkom neodvisno 
od IQ-ja, ona dodaja tudi pomembnejše predikcije za dosežke. Omenjene analize 
podpirajo našo splošno tezo, da je učna intrinzična motivacija neodvisna strukturna 
zgradba, ki je ni mogoče razložiti z inteligentnostjo. Te ugotovitve prav tako nakazujejo, 
da ima motivacija pomemben vpliv na  študentov vstop v kolidž in na univerzo, saj 
neodvisno prispeva k veljavni napovedi povprečnih visokošolskih  storitev.  

Analize z instrumentom Y-CAIMI v starosti 7 let so prišle do podobnih 
ugotovitev. Na področju matematike igra otrokova učna intrinzična motivacija 
signifikantno in svojsko vlogo v napovedi učiteljevih ocen otrokovih storitev v starosti 8 
let, ne glede na dosežen IQ. Otrokov celokupni rezultat na instrumentu Y-CIMI tudi 
signifikantno napoveduje  učiteljeve ocene v bralnih storitvah, ne glede na IQ. (Gottfried, 
1990). V študiji učencev  4. in 7. razreda osnovne šole  (A. E. Gottfried, 1985) so bile 
računane korelacije  med subskalami instrumenta CAIMI in storitev na standardiziranih 
instrumentih. Tako motivacija za matematiko kakor branje sta visoko korelirali s 
doseženimi storitvami, ne glede na dosežen IQ. (matematika z matematičnimi storitvami, 
branje z jezikoslovnimi in naravoslovnimi storitvami). 

Vso dosedanji predstavljeni raziskovalni rezultati podpirajo naše prizadevanje 
v  razvoju posebne avtonomne zgradbe motivacije nadarjenosti. Rezultati prav tako 
dokazujejo, da sam IQ nikakor ni odgovoren za celotni storilnostni rezultat. Motivacija 
igra glede tega svojstveno pomembno vlogo s svojo edinstveno varianco. V skladu z 
raziskovalnimi ugotovitvami  o višji stopnji učne intrinzične motivacije izkazane pri 
nadarjenih učencih in rezultati, ki neodvisno napovedujejo storitve z motivacijo, je 
mogoče zaključevati, da so nadarjeni otroci v prednosti ne samo kognitivno, temveč prav 
tako tudi motivacijsko glede napovedi pospeševanja šolskih storitev.  
 

KONTINUITETA UČNE INTRINZIČNE MOTIVACIJE 
 

Dokazovanja kontinuitete učne intrinzične motivacije je pomembno za 
razvijanje konceptualizacije zgradbe motivacije nadarjenosti. Če bi bila učna intrinzična 
motivacija  nekonzistenta in spremenljiva  iz leta v leto, potem bi bilo težko govorili o 
koherentnem, med seboj povezanem in soodvisnem pogledu na zgradbo motivacije 
nadarjenosti. Če pa je na drugi strani učna intrinzična motivacija konsistentna, 
napovedljiva in stabilna tekom časa, potem je mogoče ponuditi koherentno zgradbo  
motivacije nadarjenosti .Motivacija je vztrajna in dalj časa napovedujoča. 

Raziskovalni podatki podpirajo kontinuiteto intrinzične učne motivacije 
tekom daljšega časa. Znotraj opisanih longitudinalnih študij so avtorji Gottfried, Fleming 
in Gottfried (Gottfried, Fleming, Gottfried, 2001) skušali določiti stabilnost individualnih 
razlik učne intrinzične motivacije od starosti 9 let do 17 let. Analizirana sta bila dva 
različna modela, eden za splošno besedno učno intrinzično motivacijo (General Verbal 
Academic Intrinsic Motivation) (ki zajema branje, družbene vede, naravoslovje in 
splošna poučenost) in drugi za matematično učno intrinzično motivacijo (Math  
Academic Intrinsic Motivation). Raziskovalni rezultati so spet pokazali, da učna 
intrinzična motivacijo izkazuje precejšnjo stabilnost  od 9. do 17. leta, v obojem, v 
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splošnem besednem in na matematičnem področju. Nadalje, stopnja stabilnosti narašča 
tekom adolescence. Učna intrinzična motivacija je avtonomna strukturna zgradba, ki nosi 
določene individualne razlike v zaporedju stabilnosti, ki pomembno narašča proti 
adolescenci. Kar zadeva učne intrinzične motivacije  od 9. leta dalje,  vsaka predhodna 
starost služi za napoved kasnejših nivojev učne intrinzične motivacije v višji starosti. 
Posameznikov relativni položaj z ozirom na stopnjo učne intrinzične motivacije  postaja 
tekom časa vse bolj napovedujoč. 

Raziskovalne analize so prav tako pokazale, da učna intrinzična motivacija v 
starostih 7 in 8 let z uporabo instrumenta Y-CAIMI  kaže konsistenco z učno intrinzično 
motivacijo  v starosti 9 let pri instrumentu CAIMI. Otroci, ki so imeli višjo učno 
intrinzično motivacijo  v starostih 7 in 8 let, so prav tako težili imeti višjo motivacijo v 
starosti 9 let. Ugotovljena konsistenca je naraščala neprekinjeno od 9  do 17 let. 

Regresivne analize v zgodnjem otroštvu dokazujejo kognitivno obvladanje 
motivacije  na  opazovalni popisnici imenovani Bayley Infant  Behavior Record. 
(Gottfried, Gottfried, 1994; A.W. Gottfried, e tal. 1994). Motivacija mlajšega otroka 
signifikantno napoveduje obvladanje motivacije predšolskega otroka (30, 36, in 42 
mesecev) in predšolsko obvladanje motivacije enako signifikantno napoveduje 
obvladanje intrinzične motivacije v šolski starosti. Skleniti je mogoče, da je kognitivno 
obvladanje notranje motivacije v zgodnjem in poznem otroštvu v visoki korelaciji z 
prihodnjo intrinzično motivacijo. Torej je učna intrinzična motivacija razvojno 
konsistentna, napovedujoča in naraščajoče stabilna. Stabilnost učne intrinzične motivacije  
narašča do adolescence. Omenjene ugotovitve o učni intrinzični motivaciji  se ujemajo 
tudi  z ugotovitvami drugih psiholoških sestavin, oziroma struktur  osebnosti  (Roberts, 
Delvecchio, 2000), temperamenta (Guerin, Gottfried, 1994; Guerin, Gottfried, Oliver, 
Thomas, 2003), prepričanj o svojih kompetencah (Wigfield et, al., 1997) in 
inteligentnosti. (Asendorpf, 1992). 
 

VIDIKI OKOLJA 
 

UČNA INTRINZIČNA MOTIVACIJA JE RAZPOZNAVNA OD  UČITELJEV 
 

V dveh raziskavah  so bili učitelji naprošeni, da ocenijo stopnjo učne 
intrinzične motivacije  vsakega od svojih učencev, da bi ugotovili ali so bile te učiteljeve 
ocene povezane z  učenčevimi lastnimi poročili o učni intrinzični motivaciji,  z uporabo 
omenjenega instrumenta CAIMI. (A. E. Gottfried, 1985, 1990). V prvi raziskavi je šlo za 
učence od petega do osmega razreda osnovne šole. Učitelji so ocenjevali učenčevo 
motivacijo za branje, matematiko, družbene vede, naravoslovje in splošno šolanje. V 
drugi raziskavi so učitelji ocenjevali učno intrinzično motivacijo  učencev prvega, 
drugega in tretjega razreda osnovne šole v področjih branja, matematike in splošnega 
šolanja. (To so področja na instrumentu   Y- CAIMI). V obeh raziskavah so bile 
učiteljeve ocene motivacije  pozitivno in signifikantno korelirane z učenčevimi lastnimi 
ocenami na instrumentih CAIMI in Y-CAIMI. Najvišja stopnja pomembnosti je bila 
izkazana za učiteljeve ocene splošne učne intrinzične motivacije. Ocene učiteljev in 
učencev od petega do osmega razreda o motivaciji za matematiko so bile najbolj 
pomembno povezane. Od kar je mogoče s strani učiteljev učenčevo motivacijo razpoznati 
in meriti, je mogoče tudi motivacijo nadarjenosti  natančneje spoznavati. Omenjene 
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ugotovitve predstavljajo tudi osnovo za  spodbujanje razvojne intervence  in pedagoško 
didaktične prakse oblikovanja motivacije nadarjenosti. 
 

MOTIVACIJSKE  PRAKSE  STARŠEV  IN  DOMAČE  OKOLJE 
 

Okolje je soudeleženo pri učni intrinzični motivaciji, kar bi lahko bil neke 
vrste ključ za razvijanje višjih nivojev motivacije ali motivacije nadarjenosti. Na tej 
osnovi je v splošnem svetovano,  da nadarjeni otroci iščejo več razvojnih izzivov  s strani 
svojih staršev.  Določene vrste kognitivnih obogatitev v tem smislu predstavljajo 
specifične elemente motivacijskih prednosti. V raziskovanju dejavnikov okolja  pri 
razvijanju nadarjenih otrok so avtorji Gottfried, Fleming in Gottfried (1994)  ugotovili, da 
so le ti imeli višjo intrinzično motivacijo, kadar so njihovi starši uporabljali naloge učne 
prakse intrinzične motivacije. To razvijajo učno vzgojne prakse, ki spodbujajo 
radovednost, raziskovanje in usmerjenost k nalogam. Na drugi strani se je pokazalo, da je 
otrokova učna intrinzična motivacija  negativno povezana z roditeljskim prakticiranjem 
nalog ekstrinzične motivacije. Šlo je za uporabo zunanje pogojenih posledic  za otrokove 
uspešne storitve, kakor so na primer: ponujati denar ali lutke,  kadar otrok dela dobro in 
odvzemanje privilegijev kadar otrok dela slabo. Torej so imele motivacijske prakse 
staršev  signifikantne in neposredne učinke na otrokovo intrinzično  motivacijo. Učno 
vzgojne naloge z intrinzičnimi praksami so imele pozitivni vpliv, učno vzgojne naloge z 
ekstrinzičnimi praksami pa so imele negativni vpliv. 

Dalje postaja vse bolj zanimivo, saj se je pokazala učna intrinzična motivacija 
pozitivno in signifikantno povezana z eno leto kasnejšimi storitvami in motivacijo. Učno 
vzgojne prakse staršev  niso imele samo sočasnega neposrednega pozitivnega vpliva, 
temveč so prav tako posredno vplivale na motivacijo in storitve eno in več let pozneje. 
Učna intrinzična motivacija ima dolgoročen pozitivni vpliv  na intrinzično motivacijo in 
storitve. Roditeljske motivacijske prakse vsebujejo pomembne posredne povezanosti z 
kasnejšo motivacijo in storitvami. . Izstopajoče so je to pokazalo pri matematičnem in 
splošno verbalnem področju. Omenjene raziskovalne ugotovitve dokazujejo, da lahko  
starši socializirajo učno intrinzično motivacijo svojih nadarjenih otrok  skozi spodbujanje 
radovednosti, vztrajnosti in obvladovanje  s šolo povezanih nalog.  Na drugi strani pa so 
učno vzgojne prakse staršev, ki poudarjajo zunanje kontrole, kakor je usmerjenost k 
zunanjim nagradam ali s pritiski obarvana praksa,  škodljivo delujejo na  otrokovo učno 
intrinzično motivacijo in učne storitve. 

Torej je pomembna  pot starševske učno vzgojne intervence, ki pomaga 
podpirati motivacijo nadarjenosti, spodbujanje  rabe intrinzičnih strategij. 

V neki drugi raziskavi so se ukvarjali z deležem intelektualno spodbudnega 
domačega okolja  na učno intrinzično motivacijo v starostih od 8 do 13 let. Avtorji 
Gottfried, Fleming in Gottfried (Gottfried, Fleming, Gottfried, 1998) so testirali hipotezo 
ali domače družinsko okolje pozitivno napoveduje učno intrinzično motivacijo tekom 
nekega časovnega obdobja. Rezultati raziskave so podprli hipoteze, ki so dokazovale, da 
ima domače spodbudno okolje   (kognitivno domače spodbudno okolje, ki spodbuja 
aktivnosti in ponuja vsebine in sredstva), signifikanten neposredni vpliv na kasnejšo učno 
intrinzično motivacijo v starosti 9 let  in izmenoma tudi v kasnejših letih. To se je 
pokazalo podobno pri motivaciji za verbalne aktivnosti in matematične aktivnosti.  Zato 
je pri nadarjenih  učencih  do obsega do katerega je prisotna družinska kognitivna 
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stimulacija  pričakovati višjo učno intrinzično motivacijo. Motivacija  nadarjenosti je 
tesno povezana  z vrsto spodbudnega domačega okolja. V podporo temu zaključku  
govorijo raziskovalni rezultati Fullertonove longitudinalne študije, da je družinsko okolje 
nadarjenih otrok signifikantno bolj spodbudno, kakor družinsko okolje običajnih 
primerljivih otrok. (A. W. Gottfried, et. al., 1994).  Spodbudno okolje  bo razvijalo učno 
intrinzično motivacijo z izpostavljanjem učno usmerjenim možnostim in aktivnostim ter 
večanju otrokovega uživanja  in spoštovanja  v takšnih aktivnostih. Zato je družinsko 
okolje z višjo kognitivno stimulacijo tisto, ki bolj razvija spoznavno radovednost, željo za 
raziskovanjem v procesu učenja in željo za obvladanjem naučenega (naloge 
kompetentnosti). 

To so bistveni vidiki motivacije nadarjenosti  in poučevanje staršev, kako 
zagotoviti takšno spodbujanje se ocenjuje kot najpomembnejša pedagoška intervenca. 

V zgodnejših raziskavah  (A.W. Gottfried, et, al., 1994) se je pokazalo, da so 
intelektualno pospešeno razvijajoči se otroci bolj vztrajni v zahtevah  za ekstrakularno 
stimulacijo (izven rednega kurikuluma) in so zahtevali od staršev več možnosti za 
dodatne učne aktivnosti. V starosti osmih let so starši poročali o velikim številu učnih 
aktivnosti, športov, hobijev, obiskovanja klubov, taborov, ki so jih nadarjeni otroci 
vztrajno zahtevali. Vsekakor dosti več kakor običajni primerljivi otroci. Le v športu se je 
pokazala izjema v smislu manjših razlik. To prav tako dokazuje, da nadarjeni otroci 
aktivno iščejo dosti več okoljske stimulacije, kakor drugi otroci. In višja intrinzična 
motivacija povečuje otrokovo aktivno iskanje spodbudnih dražljajev. To pa tudi 
predstavlja podporo avtonomni zgradbi motivacije nadarjenosti. 

Tudi v novejši raziskavi so avtorji Raine, Reynolds, Venables  in Mednick 
(Raine, Reynolds, Venables, Mednick, 2002)  dokazali, da je iskanje učne stimulacije pri 
predšolskem otroku pomembno povezano s stopnjevanjem kognitivnih sposobnosti v 
kasnejšem otroštvu, predvsem pa s stopnjevanjem intrinzične motivacije kot bistveno 
določilnico motivacije nadarjenosti.     
   

ZAKLJUČKI 
 

Na osnovi predstavljene empirično podprte konceptualne analize  motivacije 
nadarjenosti je predlagano, da je motivacija  pojmovana kot vrsta nadarjenosti samo po 
sebi. Ne preprosto kot vzporedni porast intelekta, temveč kot ločen avtonomen proces, ki 
ima svojstveno pravico in potrebo,  da je identificiran čim bolj zgodaj v življenju. Tedaj 
naj bi v domačem in šolskem okolju razvijali notranje motivirane učne naloge. 
Motivacijo nadarjenosti pojmujemo kot razvojni proces, ki se pojavlja že zelo zgodaj v 
otroštvu. Otroci, ki bodo že tedaj našli učne naloge in zaposlitve kot notranji užitek, bodo 
verjetno nadaljevali spoznavno radovednost za kognitivne naloge, ki omogočajo višje 
nivoje spodbujanja. (Gottfried, Gottfried, 1996). Učna intrinzična motivacija je posebna 
ločena psihološka struktura, ki lahko pospešuje razvoj nadarjenosti  na najrazličnejših 
področjih. Nadarjeni otroci, ki so bolj notranje motivirani se bodo z večjim entuziazmom 
uresničevali v učnem procesu od zgodnjega otroštva do adolescence. 

V kratkem vsebinsko povzemamo motivacijske lastnosti, ki utemeljujejo 
osnove za razvoj  pojmovne zgradbe motivacije nadarjenosti: 

1. Nadarjeni otroci izkazujejo nadpovprečno motivacijo od zgodnjega 
otroštva do pozne adolescence. Otroci, ki so bili identificirani preko teh kriterijev kot 



43 
 

nadarjeni izkazujejo pri učenju od zgodnjega otroštva do adolescence nadpovprečno 
vztrajnost, pozornost, radovednost, užitek v spoznavanju novega in usmerjenost k 
obvladanju naučenega ter iskanje izzivov.  

2. Učna intrinzična motivacija se izraža v edinstveni, signifikantni in 
pozitivni povezavi  z različnimi učnimi storitvami skozi vse otroštvo. Izkazuje se v 
rezultatih standariziranih testov znanja in sposobnostih, storilnostnih ocen staršev in 
učiteljev in poprečnih kumulativnih učnih uspehih. 

3. Učna intrinzična motivacija je samostojna stabilna  psihološka struktura, ki 
narašča v stabilnosti do adolescence.   

4. Okoljski dejavniki so tesno povezani z učno intrinzično motivacijo. Učitelji 
so v svoji strokovni  pripravljenosti  usposobljeni odkrivati učno intrinzično motivacijo. 
Te ocene so signifikantno povezane z lastnimi tovrstnimi ocenami nadarjenega učenca. 
Učna intrinzična motivacija je oblikovana z vrsto motivacijskih praks staršev in ustreznih 
spodbud domačega okolja. Ona je razvijana predvsem z učnimi nalogami intrinzične 
usmerjenosti  in  pozitivno kognitivno stimulacijo domačega okolja. Nadarjeni otroci po 
svoji naravi v večji meri iščejo učne spodbude, ne le v šolskem, ampak predvsem v 
vsakodnevnem življenju. Sicer pa lahko literarno zaključimo z besedami znamenitega 
francoskega pisatelja Balsaca v 19. stoletju: NI VELIKEGA TALENTA BREZ VELIKE 
MOČI VOLJE.  
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Abstract 
 
Encouragement of imagination in childhood and youth is a favourable condition for the development and 
expression of individual creative orientation, creative behaviour and creative production in adult age. The 
topic of interest in this paper is the status of child imagination among relevant qualities that should be 
encouraged in children. Data on family attitudes and values are taken from the World Values Survey 
(WVS), the comparative research of socio-cultural and political changes, which has been conducted around 
the world since 1981. This paper provides analysis of findings on public opinion of the countries that 
participated in the third, fourth and fifth WVS wave (1994-2006): 13 European countries and 9 countries 
from other parts of the world. The task of respondents was to choose up to five qualities from the list of ten: 
independence, hard work, feeling of responsibility, imagination, tolerance and respect for other people, 
thrift/saving money and things, determination, perseverance, religious faith, unselfishness and obedience. 
The group of European countries without Serbia is characterised by the linear growth in the preference of 
child imagination between the third and fifth wave, while on the level of non-European countries there is a 
prominent increase between the third and fourth wave, and a mild decrease in the fifth wave. In the case of 
Serbia, the preference of child imagination decreases slightly between the third (1996) and the fourth wave 
(2001), but in the fifth wave (2006) it increases significantly. These changes are considered as a progress 
and interpreted as a consequence of democratisation of the Serbian society and orientation towards 
European integrations. The differences among the compared countries are discussed in the context of global 
economic crisis, increasing polarisation between the rich and the poor (where survival values are preferred 
over self-expression values), and urgent need of all of them for creative behaviour and products. 
 

Key words: child imagination, educational style, creativity, World Values Survey, Serbia. 
 
 

INTRODUCTION 
 

The beginning of the year 2009 was marked by financial crisis, which 
transferred from the United States of America to Western Europe and other parts of the 
world, threatening to turn into a global crisis with immeasurable consequences on all 
levels. Europe had some other plans for 2009: the European Parliament and Council of 
Europe planned it to be a year of creativity and innovations! The European institutions 
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estimated that the modern world places emphasis on the better use of knowledge and 
rapid innovation, and it therefore requires a broadening of the creative skills base 
involving the whole population8. All levels of education and training can contribute to 
creativity and innovation in a lifelong learning perspective. More specifically,  

”...starting at school level, educational systems need to combine the development of specific 
knowledge and skills together with that of generic capacities linked to creativity, such as 
curiosity, intuition, critical and lateral thinking, problem solving, experimentation, risk taking 
and the ability to learn from failure, use of the imagination and hypothetical reasoning, and a 
sense of entrepreneurship” (European Union, 2008).  

On the other side of the Atlantic Ocean, the newly appointed President of the United 
States, Barrack Obama, promised the Americans to fight the crisis in his inauguration 
speech, pointing out as the most important values honesty, hard work, courage, fair play, 
tolerance, curiosity, loyalty and patriotism.  

In sum, the contemporary world needs the people who are curious, use their 
imagination, courageous to take risks and be creative. Imagination is a creative activity 
that starts as curiosity and leads to creative achievement. Encouragement of imagination 
in childhood and youth is a favourable condition for the development and expression of 
individual creative orientation, creative behaviour and creative production in adult age. 
Support to imagination can be observed not only as a favourable condition for the 
development of creativity, but also as the driving force of further social development 
(Maksić, 2006). However, public opinion studies performed so far indicate that 
imagination is among the least preferred qualities in children in many countries of the 
world and that Serbian citizens place it at the bottom of the list of preferred qualities as 
well (Joksimović, Maksić & Pavlović, 2007; Maksić & Pavlović, 2008; Pavlović, 2007). 
Also, imagination is less valued by the citizens of less wealthy states (Joksimović, 
Pavlović & Maksić, 2008; Maksić & Pavlović, 2009), precisely the ones that could be 
said to need the support and investment in imagination and creativity most.  

Interdependence of world economies and their influence on all spheres of 
social life were an incentive for studying public opinion in different countries. Attitudes 
on desirable personality type, that is, the qualities that should be developed in children, 
implicitly point out to parenting goals and the appropriate educational style oriented 
towards accomplishment of the set educational goal. The topic of interest in this paper are 
global trends and perspectives in valuing child imagination as a quality relevant for the 
future individual and social development. Data used in the paper come from the World 
Values Survey (WVS)9, the comparative research of socio-cultural and political changes, 
which has been conducted around the world since 1981. We included the countries in 
which the third (1994-1999), the fourth (1999-2004) and the fifth wave (2005-2006) were 
conducted, since only these waves are the ones Serbia participated in. 

The following questions were asked:  
What kind of changes occurs in valuing of child imagination in all the 

countries that were involved in the third, fourth and fifth WVS cycle in general?  
What kind of changes occurs with respect to valuing child imagination in the 

group of European and non-European countries in the observed period?  

                                                 
8 http//create2009.europa.eu/about_the_year/documenta_of_the_year.html. 
9 European and World Values Surveys four-wave integrated data file, 1981-2004, v.20060423, 2006; World 
Values Survey 2005 Official Data File v.20081015, 2008. World Values Survey Association 
(www.worldvaluessurvey.org).  
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What is the position of Serbian pubic opinion with respect to valuing child 
imagination compared to other European and other non-European countries comprised by 
the World Values Survey at the end of the 20th and the beginning of the 21st century? 

Twenty two countries were included in the sample for this research10 
(N=97904), grouped as European (N=54688; Bulgaria, Finland, Moldova, Poland, 
Romania, Russia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, Germany, Serbia) and the 
countries from other parts of the world (N=43216; Argentina, Chile, China, India, Japan, 
Mexico, Peru, South Africa, USA). The sample of Serbian citizens consists of those 
above the age of 18: in the third wave N=1280 (1996), in the fourth wave N=1200 
(2001), and in the fifth N=1314 (2006).  

All measures of respondents’ characteristics are taken from WVS 
Questionnaire, i.e. database11. Preference of child imagination was observed within the 
ten offered qualities, out of which the respondents could choose up to five they 
considered the most important and therefore thought those deserved to be supported 
(independence, hard work, feeling of responsibility, imagination, tolerance and respect 
for other people, thrift/saving money and things, determination, perseverance, religious 
faith, unselfishness and obedience). 

Preference of child imagination on the level of national sample is expressed 
as a percentage of respondents who consider imagination an important child quality. 
Percentage analysis was used for data processing, while for studying the significance of 
differences Chi square test and Cramer’s V coefficient were used. 
 

EVALUATION OF CHILD IMAGINATION BETWEEN 1994 AND 2006 
 

Evaluation of imagination as a preferred quality that should be encouraged in 
children in the third, fourth and fifth WVS wave is presented in Chart 1 for the three 
geopolitical entities that were singled out.  

The population of European countries is characterised by the linear growth of 
child imagination preference from one observed period to the other (Chi square (2)=3.38, 
p<.001; Cramer’s V=.082), which results in the highest level of preference of this quality 
in all analysed cases in all three WVS waves (28%). Data from Serbia, as well as the data 
for the group of non-European countries, indicate a characteristic “zigzag” profile of 
changes. On the level of non-European countries, there is a prominent increase in the 
preference of imagination between the third and fourth WVS wave (increase of 7 
percentage points), followed by a decline between the fourth and fifth (5 percentage 
points), and these changes are statistically significant (Chi square (2)=1.79, p<.001; 
Cramer’s V=.064). It is completely opposite with Serbia – preference of child 
imagination between the third and fourth wave slightly decreases (3 percentage points), 
and then significantly increases (12 percentage points) (Chi square (2)=67.38, p<.001; 
Cramer’s V=.135). 

 
Chart 1: Trend in valuing child imagination in the three waves  

                                                 
10 The total of 56 countries participated in the third WVS wave (1994-1999), 72 countries in the fourth 
(1999-2004), and 52 countries in the fifth wave (2005-2008), but in this paper we used the data for a 
smaller number of countries – those that participated in all three waves, ending with year 2006.  
11 Available at: www.worldvaluessurvey.com. 
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of World Values Survey in different geopolitical entities 
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 Although the assessed value of child imagination among the citizens of 

Serbia is on the lower level in the third and fourth wave (both in comparison with the 
European and the non-European average), when one compares the findings from all three 
observed waves, it can be said that there is a balancing of the intensity of child 
imagination preference in Serbia and non-European countries. Stagnation of the child 
imagination status in the opinion of Serbian respondents is understandable in the 
framework of social crisis which happened at the time when the survey was conducted. 
Some analyses based on the data collected in the third and fourth WVS wave show that 
the main characteristics of Serbian citizens at the beginning of the new century were the 
great amount of risk and uncertainty, low levels of trust in others and institutions and 
widespread materialist values (Pavlović, 2006). That was the consequence of the hard 
times during the 1990s, unsuccessful and incomplete transition, and traditionally 
patriarchal environment with a high rate of authoritarianism in population (Pavlović, 
2007). On the other hand, from the mid-1990s since there has been a trend of increase in 
the distribution of self-expression values in Serbia (Pavlović, 2009), which makes the 
increase in evaluation of imagination in the fifth WVS wave at least partially 
understandable.    

For more precise interpretation of results, the differences in valuing child 
imagination between different geopolitical entities within individual WVS waves cannot 
be neglected. Both in the third (Chi square (2)=47.68, p<.001; Cramer’s V=.038), and the 
fourth WVS wave (Chi square (2)=2.80, p<.001; Cramer’s V=.089) child imagination is 
considerably more valued in the subsample of the non-European countries than in Serbia 
and Europe. Distribution of preference of child imagination between the three 
geopolitical entities is significantly different in the last analysed wave as well (Chi square 
(2)=1.06, p<.001; Cramer’s V=.060), but these significant differences arise primarily as a 
result of more intensive evaluation of imagination in other European countries than in 
Serbia and non-European countries. Still, it seems that the differences in valuing child 
imagination were the most prominent in the fourth WVS wave, which is roughly 
indicated by the relation of those who consider child imagination important within 
individual WVS waves (range of 7 percentage points in the third wave, 17 in the fourth, 
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and 6 in the fifth), as well as the value of correlation coefficient in the three analysed 
cases, which is low, although significant. 

A more detailed analysis within the three singled out geopolitical entities 
indicates a possible explanation of the perceived trends (Table 1). A constant increase in 
valuing child imagination more often occurs in the European countries (Finland, Russia, 
Slovenia, Sweden, Ukraine, Poland) in comparison with non-European countries; the 
above-mentioned zigzag profile is also present (Bulgaria, Moldova, Spain), but also the 
opposite – first a decrease, and then the increase (Romania, Germany). The situation in 
Turkey is invariable in all three waves (22% each).  

 
Table 1: Valuing imagination in the analysed countries in the third, fourth and fifth wave of 

World Values Survey (%) 
 

Countries Third Wave 
(1994-1999) 

Fourth Wave 
(1999-2004) 

Fifth Wave 
(2005-2006) 

 
Mean 

Argentina 26 24 25 25 

Chile 24 36 26 29 

China 22 35 21 26 

India 11 28 25 21 

Mexico 29 24 25 26 

Japan 28 35 31 31 

Peru 19 23 13 18 

South Africa 11 20 16 16 

United States of America 27 30 32 30 

Bulgaria 8 19 17 15 

Finland 24 28 38 30 

Republic of Moldova 13 26 21 20 

Poland 11 13 20 15 

Romania 40 14 18 24 

Russian Federation 6 7 14 9 

Slovenia 8 12 16 12 

Spain 22 29 20 24 

Sweden 39 41 57 46 

Turkey 22 22 22 22 

Ukraine 11 11 28 17 

Germany 33 28 40 34 

Serbia 13 10 22 15 

Total 19 23 25  
  
The percentage of respondents who consider child imagination important 

varies between 6% (Russia in the third wave) and as much as 57% (Sweden in the fifth 
wave). While one could speak with less certainty about a certain similarity regarding 
valuing of child imagination in the former communist countries of Eastern Europe (first 
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and foremost, Ukraine, Russia, Poland, Bulgaria), what is definitely certain is that the two 
Scandinavian countries, Sweden and Finland, possibly accompanied by Germany, are the 
powers that make the European average higher in any observed period. The lowest 
percentage of those who consider child imagination important in these two countries in 
any wave is still above the highest values of other countries (the exception to this is 
Romania, characterised by a drastic decline between the third and fourth wave – from 
40% to 14%). 

In the majority of non-European countries, as well as in the group as a whole, 
there is a dominant pattern of changes characterised by an increase in valuing child 
imagination from the third to the fourth wave, and then the decrease between the fourth 
and fifth wave (this does not apply to Argentina, Mexico and the USA). The citizens of 
Argentina and Mexico value child imagination somewhat lower in the fourth than in the 
third wave, and then follows a small increase in the percentage of those who consider 
child imagination important. However, those changes are weak and oscillate around one 
quarter of the population (25%) of these two countries, considering imagination as an 
important child quality. The USA presents the only case of a constant increase in valuing 
child imagination from one to the other WVS wave in this group of countries. The 
percentage of those who consider child imagination an important quality oscillates 
between the limited range (more precisely, between 11%, for India and South Africa in 
the third wave, and Chile with 36% in the fourth wave), in the context of the general 
zigzag profile of change. 

Non-European countries can also be grouped in a different manner, and one 
of the ways is to observe them individually, with the emphasis on current and potential 
world powers and the prognoses that they would be leaders in world economy and 
influence other spheres of social life, such as values and the attitude towards raising 
children. We have at our disposal the data about public opinion attitude in the United 
States of America, Japan, India and China, but the answer to the question whether the 
changes in valuing child imagination in the above-mentioned countries are progressive is 
not unequivocal. First of all, the initial positions are different: in the third wave, the USA 
and Japan valued child imagination considerably higher compared to others, the closest to 
them is China, and India evaluated child imagination least. The Americans exhibit a 
constant, but mild increase from the third to the fifth WVS wave (first by 3%, then by 
2%), in Japan first there is an increase (by 7%), and then a mild decrease (by 4%). 
Situation is more complex in the countries that are expected to have an economic boom: 
India and China exhibit a considerable increase of child imagination preference between 
the third and fourth wave (by 15% and by 13%), but also a decrease between the fourth 
and fifth wave: there is a mild decrease in India (by 3%), while in China the decrease is 
so high that it brings it back to the starting position (by 14%).  

On the whole, child imagination is most valued by Sweden, Germany, Japan, 
USA and Finland (30% or more citizens consider child imagination an important quality). 
The citizens of Peru, South Africa, Bulgaria, Poland, Russia, Slovenia, Ukraine, Moldova 
and Serbia are on the other end (20% and below). However, preference of child 
imagination in all countries that participated in the survey increases in absolute sense 
from the third to the fourth wave (by 4 percentage points), as well as between the fourth 
and fifth WVS wave (by 2 percentage points). Increase is mild, but allows for the 
conclusion that in world proportions, in the period from 1994 to 2006, there is a trend of 
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higher evaluation of child imagination within parenting goals. It is indicative that child 
imagination is more valued by the citizens of the world’s most developed countries (that 
is, the most developed of those that were a part of this analysis).  

It is our opinion that the following three factors are of particular importance 
for preference of child imagination on the level of particular geopolitical entity: the 
degree of socioeconomic development, some current or historical factors (transition, 
communist heritage), but some cultural factors as well (predominant values that can 
influence the preference of educational style). The countries where population values 
child imagination most are more developed in socioeconomic and institutional sense. 
Those are the societies which, with the exception of Japan, highly evaluate individualism, 
self-expression and personal autonomy (imagination is definitely closely connected to 
that), that is, they are characterised by low distribution of traditional values and more 
prominent acceptance of various liberal and modernist value orientations. On the other 
hand, the countries that value child imagination to the least extent are poor, mostly 
unstable or only formal, and not effective democracies. The majority of less developed 
countries (at least European countries) have a communist past which influenced value 
priorities by suppressing individualism and suffocating personal initiative, which resulted 
in lower evaluation of child imagination (Maksić & Pavlović, 2009; Pantić, 2005). 

In interpretation of results, one should keep in mind the limitations of 
methodological nature. First, the choice of the number of qualities that should be 
developed in children was limited, which could have influenced the obtained data. The 
following limitation is a consequence of the duration of the survey: we are dealing with 
only three studies conducted in the period of 12 years, which is actually a small number 
of observations, and therefore classic trend analysis was not performed, since cannot be 
justified for such a small number of observations. In other words, all these changes, 
although significant, do not necessarily imply definite directions of further changes in 
valuing child imagination, and it is only possible to indicate potential tendencies. For 
more precise prognosis of future changes in child imagination preference it is necessary 
to use longitudinal data which cover a wider time span and comprise more studies.  
Bearing in mind the importance of the analysed phenomenon, future and more systematic 
research on this issue is more than welcome. 

 
CONCLUSION 

 
It can be concluded that the changes in the attitude towards child imagination 

on the global, regional and national level are in accordance with some findings about the 
direction of social changes towards the higher distribution of self-expression values 
(Inglehart, 2007), where both child imagination and creativity can be said to belong. 
European countries, regardless of large differences between them, can be considered a 
regional entity which is the leader in valuing child imagination (the danger that this type 
of research was most suitable for their inhabitants is a problem of comparative research in 
social sciences). The latest tendencies in Serbia classify it as a typical European country 
and we can only hope that these would have a favourable influence on overcoming the 
problems of today’s Serbia (Vujović, 2008; Pavlović & Maksić, 2009). The data on non-
European countries are difficult to interpret because of the heterogeneity of this group. 
Different kind of observation, such as singling out world powers and those that are 
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predicted to have a significant impact on world economy in the future, offers more 
chance for predicting global trends referring to child imagination in this part of the world. 
Prognoses are uncertain because of financial crisis which further polarises the world of 
the rich and the poor and their values from survival to self-expression.  
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УЛОГАТА НА СЛОБОДНИТЕ АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА 
КРЕАТИВНОСТА  
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Abstract 

Free activities are forms of educational work organized in school during the free time of its pupils, with the 
aim of enabling discovery, satisfaction and development of their interests, preferences and abilities for 
certain fields of life, work and creativity. Teacher's problem is the change of attitude from the authority 
who checks knowledge to the person who wants to get close to a child as a source of encouragement and 
understanding in facing life problems. Successfulness of getting along in social context increases if learning 
is organised as social experience in which child's activity is encouraged, social skills are exercised and if 
the sense of personal efficacy in changing particular behaviours is being developed. 
Free activities represent important educational form for the development of creativity of all pupils, for the 
broadening of their knowledge and interests, of possibilities for creative possibilities of every pupil to be 
developed to the optimal level. 

 
Key words: free activities, creativity, children's interests, experience sociale 

 
Апстракт 

Слободните активности претставуваат форми на работа кои училиштето ги организира во 
слободното време на учениците, со цел да овозможи откривање, задоволување и развивање на 
нивните интереси, диспозиции и способности за одделни области од животот, работата и 
творештвото. Проблем за наставниците претставува промената на ставот- од авторитет кој го 
проверува знаењето кон личност која сака да му се приближи на детето за да го поддржи и разбере 
во соочувањето со животните проблеми. Успехот во социјалниот контекст се зголемува доколку 
учењето е организирано како социјално искуство во кое се поттикнува активноста на детето, во кое 
се вежбаат социјалните вештини и доколку се развива чувство на лична ефикасност во менување на 
однесувањето. 
Слободните активности претставуваат значајна воспитно-образовна форма за развој на креативноста 
на сите ученици, за проширување на нивните знаења и интреси, можност за развој на креативните 
потенцијали на секој ученик  до оптимално ниво. 
 
Клучни зборови: слободни активности, креативност, интереси на детето, 

социјално искуство. 

 

СЛОБОДНИТЕ АКТИВНОСТИ И РАЗВОЈОТ  
НА КРЕАТИВНОСТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
Сите луѓе поседуваат базичен капацитет на креативна способност, 

меѓутоа не сите успеваат да ја реализираат, а уште помалку да ја развијат или 
надградат. Се знае дека можностите на човековиот ум се огромни, но дека тој 
користи изразито мал дел од тоа богатство. Испитувањата на начините како 
човекот мисли покажаа дека тој е мошне неефикасен, дека често не ги користи 
дури и информациите што ги добива преку сетилата, дека при решавањето на 
проблем ситуациите зазема погрешни стратегии и дека е особено закочен кога 
треба инвентивно да се однесува. Иако креативниот процес е постојано присутен во 
секојдневниот и творечкиот живот, заради неговата сложеност и многустрана 
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поврзаност со потсвесните аспекти на човековата личност, тој е сеуште тешко 
пристапен за испитување. 

Основа за разгледување на одност личност-средина-креативност може 
да се најде во теоријата на Виготски (Vigotski, L.S.,1996) за влијанието на 
средината во текот на развојот на детето. Ако поставиме за цел во образовниот 
процес да создадеме средина што ќе го стимулира развојот на детето, нее доволно 
да го имаме предвид само квалитетот на средината, туку неопходно е да утврдиме 
како детето ја доживува средината. На определен начин секое дете е слично со 
децата од неговата возраст, но секое дете има свои специфичности кои влијаат на 
доживувањето на средината, што понатаму се забележува во неговото ангажирање 
и манифестирање на неговите интереси. Како посебен доказ дека манифестирањето 
на креативноста е под силно влијание на доживувањето на средината се 
креативните продукти: цртежите, песните, драмските претстави... 

Виготски укажува дека психичките функции на човекот не 
функционираат автоматски, случајно, туку во систем што е определен од потребите 
и интересите. Детето го започнува процесот на учење влегувајќи во интеракција со 
лицата од непосредната средина, но, учењето може да се остварува доколку 
проблемот соодветствува на неговите способности и доколку возрасните или 
поискусните врсници го поддржуваат. Последниот аргумент има особено значајни 
импликации за образованието бидејќи укажува на можноста за развој на личните 
способности најпрво со поддршка од другите, а потоа со сî поголемо самостојно 
ангажирање.  

За развој на креативноста на децата потребно е да се обезбедат 
соодветни услови во образовниот процес и да се почитуваат некои принципи. Во 
оваа смисла Клаусмајер (1985) смета дека е потребно: а. да им се овозможи на 
децата на рзлични начини да се изразат во наставата и да им се обезбедат различни 
наставни материјали; б.да им се развиваат позитивни ставови кон креативноста; в. 
да се поттикнуваат на креативност и да се стимулираат на континуирано 
манифестирање на креативноста, и г. да им се обезбеди повратна информација за 
квалитетот на нивното ангажирање.  

Потребата од стимулативна средина за учениците ја нагласува и 
Стернберг (1996), според кој потребно е училиштето да биде средина во која ќе се 
поттикнува развојот на способностите кои се вклучени во креативната дејност 
преку ангажирање на учениците во различни училишни активности.. Во оваа 
насока како клучни Стернберг ги наведува способностите за синтеза, анализа и 
различни практични способности кои се потребни при креативното ангажирање. 

Обезбедувајќи атмосфера на активно слушање на часовите за слободни 
активности, наставниците ги стимулираат учениците да ја опсервираат сликата и да 
откриваат нови значења во неа, и да поттикнат поголема интеракција во 
дискусијата на учениците. Оттука и нашата претпоставка дека ќе се појават 
значајни разлики во манифестната креативност меѓу учениците кои се поттикнати 
да дискутираат за уметноста, наспроти учениците кои се развиваат во стандарден 
амбиент на училишната средина. 
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МЕТОД 
 
Испитаници 
За да може да се процени дали и какви промени се случуваат во развојот 

на учениците вклучени во слободните активности неопходно е постоење на 
контролна група која скоро во сите компарирани аспекти е со слични 
карактеристики како експерименталната. Од овие причини промените се следени 
кај 60 ученици од одделенска настава од две основни училишта во Скопје (30 од 
експерименталната и 30 од контролната група). За двете групи ученици се добиени 
показатели за креативноста на почетокот од прво и на крајот од трето одделение.  

Содржина на слободните активности реализирани со 
експерименталната група 

Слободните активности на учениците вклучени во ова истражување се 
темелат на поттикнување на учениците на дискуии за уметноста. Младите се 
рецептивни за тоа што го гледаат. Сликите што се користени на часовите за 
слободни активности се однесуваат на различни култури од светот и на различни 
временски периоди. Иако во нив се вклучени различни медиуми и стилови темите 
прикажани на нив се поврзани со искуството на учениците и во нив доминираат 
препознатливи елементи: луѓе, места, предмети, активности, интеракции и 
ситуации кои им се познати. Овие визуелни материјали предизвикуваат одговори 
во кои се вклучени имагинацијата и репродукцијата. 

За време на овие часови наставниците имаат улога на поттикнувач 
наместо познатата улога на централен извор на информации и авторитет.  
Наставникот е неутрален спрема одговорите кои се во согласност со неговите 
гледишта, со што им овозможува на учениците да зборуваат слободно, да ја 
користат својата имагинација, како и сеќавањата кои се поврзани со содржините на 
определени книги, филмови, телевизиски програми и сл. Учениците имаат право да 
повторат некои идеи доколку тоа го сакаат. Повторувањето за многу малите деца е 
природно: нивните мисли стануваат реални не кога ги искажал некој друг, туку, 
тогаш кога самите ги искажуваат. 

Мерни инструменти 
За да ги утврдиме ефектите од програмата реализирана во слободните 

активности во однос на креативноста на учениците применет е тестот на Туник 
Е.Евгењевна во две тест ситуации (пред започнувањето и после завршувањето на 
активностите од програмата во експерименталната група и паралелно со неа 
тестирани се учениците од контролната група). Со применетиот тест се добиваат 
показатели за следните фактори: 

1. Флуентност (продуктивност) Fl- способност за продуцирање на 
идеи, а негов индикатор е вкупниот број на одговори. 

2. Флексибилност (еластичност) Flx -способност за брзи промени во 
мисловниот тек, а се определува со бројот на различните класи во кои можат да се 
категоризираат дадените одговори. 

3. Оригиналност Or- способност за необично пристапување кон 
проблемите, а се определува според критериумот за реткост на одговорите, 
необично користење на елементите и со оригиналната структура на одговорот. 

Тестот е наменет за деца од 5-15 години. Со децата на возраст од 5-8 
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години, колку што е возраста на најмалите учесници, тестот се спроведува 
индивидуално, а со најголемите тој се спроведува групно. Овој тест се состои од 
седум субтестови кои имаат различни можности за утврдување на одделни аспекти 
на креативноста:  

1. Користење на предмети, кој овозможува да се пресметаат Fl, Flx и 
Or 

2. Заклучоци, кој овозможува да се пресметаат Fl и Or 
3. Изрази, кој овозможува да се пресметаат Fl и Or 
4. Асоцијации на зборови, кој овозможува да се пресметаат Fl, Flx и 

Or 
5. Составување на слики, кој овозможува да се пресметаат Fl и Or 
6. Цртежи, кој овозможува да се пресметаат Fl, Flx и Or 

7. Скриена форма, кој овозможува да се пресметаат Fl и Or. 
 

РЕЗУЛТАТИ 

 
Резултатите добиени од спроведеното тестирање се прикажани во табели 

од кои може да се следат постигнувањата на секоја од групите (експериментална и 
контролна) во првата и втората тест ситуација во однос на сите три испитувани 
фактори на креативноста Fl, Flx и Or. При обработката на податоците добиени се 
сознанија за разликите меѓу споредуваните групи во следните ситуации: 

Е1- изразеност на креативното мислење на учениците од 
експерименталната група пред вклучување во слободните активности, 

Е2- изразеност на креативното мислење на учениците од 
експерименталната група по завршувањето на слободните активности, 

Е1-Е2- напредување во креативноста на учениците од експерименталната 
група во периодот меѓу првото и второто тестирање, 

К1- изразеност на креативното мислење на учениците од контролната 
група во првото тестирање, 

К2- изразеност на креативното мислење на учениците од контролната 
група во второто тестирање, 

К1-К2- напредување во креативноста на учениците од контролната група 
во периодот меѓу првото и второто тестирање, 

Е1-К1- разлики во степенот на изразеност на креативноста на учениците 
од експерименталната и контролната група во првото тестирање, 

Е2-К2- разлики во степенот на изразеност на креативноста на учениците 
од експерименталната и контролната група во второто тестирање. 

Табела бр.1: Разлики во креативноста меѓу експерименталната и 
контролната група при првото тестирање (Е1-К1) 

 Fl  Flx  Or  

 M SD M SD M SD 

Ет1 5.13 1.14 7.17 22.41 1.50 0.75 
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Кт1 3.08 1.18 4.43 1.15 1.04 0.99 

D 2.05  2.74  0.46  

D =M2-M1 

Табела бр.2: Разлики во креативноста меѓу првото и второто тестирање на 
експерименталната група (Е1-Е2) 

 Fl  Flx  Or  

 M SD M SD M SD 

Ет1 5.13 1.14 7.17 2.41 1.50 0.75 

Ет2 8.23 3.15 14.96 3.14 4.16 1.15 

D 3.10  7.79  2.66  

D% 60.43  108.65  177.33  

D% = (M2-M1)/ M1 x 100 

Табела бр.3: Разлики во креативноста меѓу првото и второто тестирање на 
контролната група (К1-К2) 

 Fl  Flx  Or  

 M SD M SD M SD 

Кт1 3.08 1.18 4.43 1.15 1.04 0.99 

Кт2 4.22 22.40 6.00 2.65 0.64 0.80 

D 1.14  1.57  -0.40  

D% 37.01  35.44  -38.46  

 

Табела бр.4: Разлики во креативноста меѓу експерименталната и контролната 
група при второто тестирање (Е2-К2) 

 Fl  Flx  Or  

 M SD M SD M SD 

Ет2 8.23 3.15 14.96 3.14 4.16 1.15 

Кт2 4.22 2.40 6.00 2.65 0.64 0.80 

D 4.01  8.96  3.52  

 
Според добиените податоци очигледно е дека минималните разлики 

меѓу учениците од двете групи утврдени при првото тестирање, со текот на времето 
се зголемиле во прилог на учениците од експерименталната група. Во однос на 
факторот флуентност и флексибилност и кај двете групи има напредок (Fl D% K2-
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K1 =37.01,   Fl D% E2-E1= 60.43, Flx D% K2-K1 =35.44, Flx D% E2-E1=108.65), но 
евидентно е дека напредокот кај експерименталната група е поголем. Со 
интензивирање на процесот на социјализацијата и приспособувањето на детето за 
живот во социјалната средина, тоа почнува да ги прифаќа правилата и нормите што 
важат за однесувањето на возрасните. Дали детскиот креативен потенцијал ќе се 
развие до максимум или ќе остане притаен зависи од стимулативноста на средината 
во која поединецот егзистира, како и од неговата лична ангажираност. 
Општествениот начин на живеење и социјализација во текот на развојот на 
учениците се главните причини кои можат да го ограничат, па дури и да го 
попречат развојот на креативноста, особено ако правилата на пожелното 
однесување се многу крути и строги. Со својата крутост тие ја инхибираат 
спонтаноста која претставува основен услов за креативно дејствување. 

Во однос на мерената оригиналност, пак, се забележува дека учениците 
од контролната група во второто тестирање покажуваат пониски резултати 
наспроти тие добиени во првото мерење (Or D% K2-K1= -38.46), додека кај 
учениците од експерименталната група и овој фактор бележи значаен напредок (Or 
D% E2-E1= 177.33). Колку овие резултати постигнати во експерименталната група 
се значајни ќе се согласиме ако имаме на ум дека оригиналноста е способност за 
создавање нешто ново, необично, неповторливо. Оригиналните идеи се создаваат 
во услови кои дозволуваат спонтано и слободно комбинирање на идеите, како што 
тоа впрочем е овозможено во училницата за време на реализирање на слободните 
активности. 

ДИСКУСИЈА 

Креативноста во процесот на образованието може да се сфати и како дел 
на тој процес и како негова последица. За да се стимулира креативноста неопходно 
е во училиштето да се поддржува детската љубопитност, интринзичката 
мотивација, интересот за определена област и да се развиваат некои особини на 
личноста кои се релевантни за творечката работа.  Активното вклучување на децата 
во процесот на образование ќе ја поттикне нивната продуктивност и ќе придонесе 
за постепено развивање на способностите и особините на личноста кои се 
карактеристични за повисоките нивоа на креативност.  

Добиените резултати во ова истражување потврдуваат дека 
стимулирањето на учениците да откриваат и подлабоко да навлегуваат во 
уметничкото дело, придонесува за нов и поинаков начин на мислење кај сите 
учесници во тој процес. Наставникот ги поттикнува учениците да опишуваат 
настани што се прикажани на сликата најчесто раководејќи се од боите, чувствата, 
информациите, личните асоцијации. Опишувајќи го настанот секој ученик создава 
своја “проекција” која се разликува од “проекцијата” на другите ученици, или, која 
е синтеза од гледиштата на повеќето рамноправни учесници во овој процес.  

Од посебна важност е што наставникот од учениците бара да даваат 
докази со кои ги оправдуваат своите коментари, да дебатираат логично и со факти, 
што пак е корисно при секое критичко испитување.. За да поттикне добри дискусии 
и да предизвика индивидуален развој на учениците наставникот го прифаќа секој 
нивни коментар. Тој го одобрува нивното искажување користејќи невербални 
знаци за комуникација како: климнување со главата, насмевка, говор на телото .  

Од средствата за вербална поддршка наставникот го користи 
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парафразирањето. Тој ги парафразира коментарите на ученикот користејќи свои 
зборови. Со парафразирањето наставникот постигнува неколку цели: го помага 
учењето на секој ученик, покажува дека коментарот има смисла, им овозможува на 
сите да го слушнат одговорот истакнувајќи ја важноста на сослушувањето и 
разбирањето, помага во збогатување на речникот на учениците, го подобрува 
познавањето на граматичките правила. 

Наставникот е неутрален во однос на одговорите кои се компатибилни 
со неговите гледишта, бидејќи само на тој начин може да поттикне други плодни 
дискусии меѓу соучениците. Тоа им овозможува на учениците да зборуваат 
слободно и да ја користат својата имагинација. Поттикнувајќи ги учениците на 
дискусии наставникот ги поврзува искажаните идеи и на тој начин им помага на 
учениците да ги синтетизираат различните гледишта. Со своето однесување 
наставниците придонесуваат за динамиката во групата. Групното учество во 
дискусијата придонесува за зголемување на бројот на опсервации а со тоа и за 
бројот на идеи и поголема прецизност на истите. 

Слободните активности претставуваат значајна воспитно-образовна 
форма за развој на креативноста на сите ученици, за проширување на нивните 
знаења и интреси. На часовите за слободни активности учениците чувствуваат 
задоволство, манифестираат поголема самоактивност и иницијативност, повисок 
степен на социјализираност, поголема смисла за соработка, хуманост. Тие исто така 
придонесуваат за промена на односот на ученикот кон училиштето, овозможуваат 
подобро меѓусебно запознавање и запознавање со наставникот, развиваат 
соработка, меѓусебна доверба, почитување и разбирање. Слободните активности 
овожможуваат афирмирање и самопотврдување и на личноста на учениците кои не 
постигнуваат успех во наставата. Тие стекнуваат самодоверба и сигурност во 
своите способности. Самопочитувањето претставува значаен фактор за успех во 
секоја активност. Високото самопочитување и довербата во своите способности 
претставува основа за ефикасно одлучување и надминување на различни 
фрустрации. На тој начин, слободните активности создаваат многу повеќе услови 
за развој на самопочитувањето и компетентноста на учениците, отколку редовната 
настава. 
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Апстракт: 
      

                                                               Ни една земја не може себеси да си дозволи да ги 

занемарува талентите, и навреме да не 

 ги идентификува интелектуалните и другите                                                         

 потенцијали  зошто тоа би значело 

                       губење на сопствените човечки ресурси. 
   

   Парламентарно Собрание на Советот  на Европа 

    Заседание 1994- Уредба 1248 (1994)  

                                            за образование на надарените деца 

 
Општите глобализациските трендови во совремниот свет ги редизајнираат постојните стратегии, 
концепти и модели на разлислување, однесување и делување  за значењето и развојот на човечките 
ресурси.   
Историјата на човештвото  скоро и да непознава забрзан и евидентен развој на некоја нација кој не 
би бил условен од начинот на откривање, подршка и афирмација на надарените и талентираните во 
поедини области.   
Трудот има два претпоставени дискурса. Едниот се однесува на потребата да се  актуелизираат, 
афирмираат и проблематизираат сосотојби, ситуации и појави како  потенцијални претпоставки за 
подобрување,  промена, и изградување на едекаватна стратегија на развој на надарените  и 
талентираните во Р. Македонија. Во овој дел се преставени и неопходните стратешки поместувања 
во општетсвена и институционална смисла кои треба да се направат во Р. Макеоднија кои се во 
функција на забрзан развој на надарените и талентираните. 
Во другиот дел од трудот се настојува и се предлагаат различни концептуални решенија пред се 
институционално операционализирани како основа за изградување и развивање за стратегијата за 
развој на надарените и талентираните. Тие посебно се однесуваат на открувањето, работата и 
следењето на развојот на надарените и талентираните. 
Современите теориски концепти и нивната емпириска релевантност кои ја третираат 
проблематиката на надареноста и талентираноста ќе бидат основа за проектирање на целосната 
композиција на трудот. 
Всушност трудот има тенденција да претпостави и  постави основи  за автентичнии стратегијата, 
моделите концептот на развојот на надарените и талентираните во Р.  Македонија.  
 
Клучни зборови: стратегија, надарени и талентирани, нодели, концепти 

 
 

ВОВЕД 
 

Веќе долго време во научните кругови се актуелизира и проблематизира 
прашањето на општиот третман на надарените и талентираните. Тоа прашање се 
повеќе ги надминува локалните и регионални рамки на интерес и третирање и 
постанува универзален феномен со карактеристични  општествено-економски, 
научно-технички, социо-културни, образовни  и други импликации. Тоа уште 
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повеќе доаѓа до израз ако се имаат во предвид значењето на талентите во 
глобализациските трендови   и нивната улога во  креирање на светските 
иновациски тенденции. Во таа функција се и регионалните или интерегионалните 
тенденциите на земјите да  создаваат неопходни општествено-институционални, 
организациони, кадровски, педагошки, материјални-технички и други претпоставки 
за стимулирање и афирмација на соодветна воспитно - образовна практика и однос 
кон талентите. Потребата за воспоставување на адекватен третман надарените и 
талентираните поединци посебно во земјите во југоисточна Европа се повеќе има 
национален концензус. 

Општа цел е да се направи концептуализација на искуствата, 
дијагностицирње на  состојбите, условите и можностите за  идните проекции во 
адаптирање, иновирање и модифицирање на  педагошките стандарди во третманот 
на надарените и талентираните .  

Актуелизацијата на подобрување на односот кон надарените и 
талентираните во институционална смисла во светот има свој континуитет. Така 
почетокот на организирана грижа за надарените започнува со основањето на 
Светскиот совет за надарени и талентирани деца во 1977 година (Максиќ, С. 
2006:112). Подоцна со формирањето на Европскиот совет за високо способните 
1987 година основан во Холандија (ЕСХА), и Еуроталент (основан 1988 година во 
Франција) меѓународни организации актуелизираат значајни проблеми на 
регинално ниво на надарените и талентираните. Подоцна на меѓународната 
конференцијата во Виена 1991 година изграден е предлог документ Квалитетот и 

еднаквоста во развојот на човечките потенцијали кој потоа е усвоен од страна на 
Светскиот совет за надарени и талентирани.  

Парламентарното собрание на Советот на Европа донесува Уредба со 
препораки за третманот на надарените и талентираните деца во текот на 
образованието (Council of Europa Recommendations 1996). Во нив Советот на 
Европа апелира Комитетот на министри на земјите потписнички на тој документ 
побара од компетентните авторитети во своите држави покрај другото да 
организираат и реализираат програми за стручно усовршување на наставниот кадар 
за работа со надарените и талентирани деца.  
 

СОВРЕМЕНИ ПОГЛЕДИ КОН ПОИМОТ  НАДАРЕНОСТА 
 

 Новите проценки и критики  во развојот на образовните системи во 
светот се однесуваат пред се на  тоа колку тие ги исполнуваат критериумите на т.н. 
хуманистички ориентирани психолози за развој на личноста како и потребата како 
да им се овозможи на учениците адекватен психо-физички развој  во зависност од 
нивните целосни капацитети. Така  последните години од минатиот век како и 
почетокот на новиот милениум можеме да ги наречеме  години на експанзија  на 
интерес за  оние кои го диктираат општиот прогрес (Coleman, W., Selby, C., Hunt, J., 
1983). Во овој контексте срема (Ferbe`er, I., 2002) произлегуваат две прашања. 
Едното се однесува на тоа колку интитуционалните можности и капацитети на 
училиштето одговараат на надарените и талентираните? Другото прашање се 
однесува на сфаќањето, разбирањето и имплилациите на концептот на надареноста 
во педагошкиот контекст?  
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 Што се однесува до  современите погледи на поимот на надареност 
Мира Чудина Обрадовиќ (1991) според (Безиќ 2001:16-17) поврзува неколку 
значајни карактеристични трендови кои се движат во следните насоки: теоретскиот 
и практичниот интерес за надареноста се поместува од квантитативно кон 
квалитативно функционирање на надарените; насоченост на проучување на 
(дефинирањето, идентификација и развивање на подрачно специфична надареност); 
проучување на новите погледи на природата на креативноста; усвојување на 
континуирани, повеќестепени постапки на идентификација на надареноста; 
посебно се нагласува хетерогеноста на категориите на надарените; се нагласува 
сознанието за значајнето на взаемната улога во сите фази на развој на надареноста; 
се предвидува вклучување на нова технологија на поддршка на развојот на 
надареноста; се нагласува менторската работа со надарените; трендовите се движат 
во насока на интеграција и парцијална сегрегација; Работата со надарените деца во 
редовните училишта најдобро би се одвивала во соработка на редовниот наставник 
и специјалистот  за работа со надарените (психологот); се нагласува значењето на 
културно-социјалната поддршка на надареноста. 

Американскиот психолог Џозеф Ренцули ( Joseph Renzulli ) укажува  
дека надареното однесување е рефлексија на интеракција помеѓу три базични групи 
на човечките особини: надпросечна способностиa, мотивација, и високо ниво на 
креативност. Согласно со  Renzulli, надарени и талентирани се оние кои поседуваат 
или се способни да ги развијат овие особини и да ги стави нив на потенцијално 
вредните нивоа на човечките перформанси. Дефиниција на Ренцули за надареноста 
е уште еден пример со кој се акцентира постоењето на посебни интелектуални 
способности во различни подрачно специфични активности. Нивното постоење е 
резултат, како што вели тој, на трите психолошки особини и тоа натпросечна 
способност кај поединецот, неговиот креативен склоп на особини и неопходноста 
на соодветно ниво на мотивација. 
 

ГЛОБАЛНИ СТРАТЕШКИ ПОМЕСТУВАЊЕ 
 

СООЧУВАЊЕ СО ОПШТЕТСВЕНИОТ СЕНЗИБИЛИТЕТ ЗА 
НАДАРЕНИТЕ  

 
Еден ретроспективен поглед на постојниот третман на надарените во 

Р. Македонија не упатува на проектирањето на колективистичката преференција 
како основа за недоволната можност за афирмирање, потврдување и развивање  
на индивидуалните креативни потенцијали кои го етикетираат  нашиот 
колективен   психолошки менталитет. 

Досегашните проучувања и согледувања на состојбите и условите во 
кои се наоѓаат и развиваат надарените ученици во училиштата и надвор од нив 
укажуваат дека се забележува потреба од практично операционализиран систем на 
мерки и постапки кои се насочени кон стимулирање на развој на поединците со 
исклучителни креативни потенцијали. Овој контекст и процес го оптоваруваат 
уште:  

1. Теоретско-декларативна грижа и интерес за надарените и 
талентираните; 2. Периферен општествен, институционален и индивидуалниот 
интерес кон нив;  
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3. Доминација на општествени ментални модели и опсервација која е 
ориентирана  кон феноменот на просечност;  

4. Непостоење на доволно изграден мотивационен систем за надарените 
ученици и наставниот кадар кој работи со нив;  

5. Недоволно стимулативен педагошки амбиент за максимално 
развивање на креативните потенцијали.  

6. Отсуство на организиран систем за едукација на наставниот кадар за 
работа со оваа категорија на ученици. 

 7. Непостоење на организирани стручни здруженија кои ќе ги 
афирмираат потребите и ќе дефинираат насоки за развој на оваа проблематика.  

Наведените општетствени и институционални околности во голема мера 
го детерминираат односот кон надарените и талентираните и ја отежнуваат 
динамиката на промена на односот кон нив. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ ВО КОНТЕКСТ НА 

ПРИФАЌАЊЕ НА НАДАРЕНОСТА 
 

Во овој дел се претставени потребните промени кои се однесуваат на 
веќе воспоставените модели на однесување и размислувања за надарените и 
талентираните, а пред се имаат институционални и персонални димензии. 
 

УЧИЛИШТЕ ПО МЕРКА НА ПРОСЕЧНИТЕ 
 

Досегашните анализи  во основното училиште кога се има предвид 
педагошкиот профил на ученикот укажуваат на тоа дека до скоро или се уште  тоа 
во основа фаворизира енциклопедиски тип на ученик што укажува на еднострани 
когнитивно ориентациски тенденции. Во училиштето најмогу се практикува учење 
кое е резултат на сервирање на фактографија, па затоа учениците се пасивни и без 
доволна можност активно да учествуваат во процесот на наставата.  

Имајќи го во вид своевидниот склоп на особини  на надарените кој се 
изразува низ нивните интелектуални, емоционални, социјални и други 
карактеристики, често се тврди дека училиштето е недоволно стимулативен  
амбиент кој одговара на потребите на овие ученици. Мора да се напомене дека 
уште со поаѓањето на овие ученици во училиште, тие се судираат со една   често 
непријатна  ситуација :  своето однесување кое е резултат на изразитите 
способности во една или повеќе области, да го усогласуваат со нормите и 
правилата кои се присутни во средината. Се разбира, дека оваа почетна “жртва” 
е резултат на стравот од социјална неприфатеност кој особено е значаен за 
учениците во овој период.  (Кеверески, Л., Николоска, Н.,  2007) 

Не ретко, во такви услови, одредени постапки на овие ученици,  кои 
не се вклопуваат во средината се толкуваат како недисциплина и 
незаинтересираност. Тоа се должи, пред се, на карактеристиките на надарените 
ученици кои во недоволно  стимулативна средина само рутински ги изведуваат 
нивните обврски. Тие не толерираат клима во која не се допуштаат дивергентни 
приоди во решавање на проблемите, откривање на ново, неизвесно и оригинално. 
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Независноста на нивното мислење, отстапувањето од групните норми, 
непочитувањето на ригидните модели и шаблони на размислување и однесување 
се често претпоставени проблеми во нивната адаптација во училиштето. Во вакви 
неповолни услови овие ученици се доведени во ситуација да ги прикриваат , пред 
се нивните интелектуални потреби или барем привремено да се откажат од нив , 
за да се избегнат конфликтните ситуации во средината.  Таквата  долготрајна 
ситуација во која можат да се најдат овие ученици е причина која може да 
предизвика негативни последици во нивниот развој: повлекување во себе, 
неекспонирање на нивната способност, намалени контакти со средината,  
пасивен отпор, демотивираност, интраперсонални  и интерперсонални конфликти 
и др.  
 

УЧИЛИШТЕ И ПО МЕРКА  НАДАРЕНИТЕ 
 

 Училиштето, како институција од општествен интерес во која се 
реализира воспитно-образовната работа со учениците новосоздадените услови и 
состојби доживува сопствена преобразба. Динамичките трансформации на поедини 
сегменти во општествено : - економската, научно - техничката и другите сфери од 
општото опкружување директно или индиректно се рефлектираат во образованието 
т.е. во училиштето. Футуристичката проекција за развој на училиштето треба да се 
движи во насока на  промена на застарените модели на размислување и однесување 
кои го инхибираат прифаќањето на новото и прогресивното. Во него секој ученик 
треба да  најде  задоволство  напредувајќи и постигнувајќи резултати кои ќе 
одговараат на неговите способности, со што  најповеќе ќе дојде до израз етичката 
ориентација на училиштето која се пресликува во  воспитно-образовниот процес. 
Овозможувањето на развој на секој ученик според сопствената динамика на развој 
го негира досегашниот терстонов принцип”нема ништо толку понееднакво колку 
што е еднаков третманот кон нееднаквите”.  

Новото училиште во своите институционални  рамки треба да го 
интегрира  педагошкиот принцип кој значи различен третман спрема различните и 
истиот упатува на креирање на посебни образовни стратегии во наставата. Овој нов 
принцип спротивен на колективистичката преференција насочена кон 
идеализираниот конструкт - просечност  ја акцентира  хуманата димензија на 
училиштето.Значи,  целта на образованието  на учениците ќе биде учењето да се 
опсервира од сите негови комплексности и тоа  да се движи во еден педагошки 
континум од учење за знаење кон учење за живот истакнувајќи ја неговата 
функционална компонента што е и крајна цел на секој образовен систем. 

Денес целокупните настојувања  на новото училиште  треба да бидат  во 
насока на развој на хуманоста со сите негови димензии. Тоа значи, училиште кое 
стимулира и преферира развој на квалитативните и динамички карактеристики  на 
ученикот во поедини развојни стадиуми на когнитивниот развој што овозможува 
акцелерирање  на когнитивниот развој на учениците. Во суштина  училиштето  
треба се повеќе да се дистанцира од механичко- пасивниот  приод во усвојување на 
знаењата  и приближува кон училишна средина во која детето учи како да учи во 
која учењето претставува активен процес и се  дозволува  детето да учи на свој 
начин прилагоден на сопствениот когнитивни стил на учење. 
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НАСТАВНИКОТ ВО НОВИТЕ РЕФОРМСКИ ОРИЕНТАЦИИ 
 

Новите реформски ориентации во сферата на образованието  секако дека 
не се можни без  овозможување на подобра едукативана подготовка на наставниот 
кадар за новите современи образовни токови. Од особено значење е наставникот, 
со избор на соодветни методи на работа во училиштето, да влијае на развојот на 
мисловните процеси и способноста за учење кај овие ученици. За таа цел 
размислувањата за содржинско иновирање на формите и облиците на усовршување 
на наставниот кадар е едно од приоритетние прашања кое ќе биде во функција на 
поефикасна негова адаптација во воспитно-образовниот процесс. Во овој контекст, 
секако, се размислувањата и за стимулирање на развој и манифестирање на 
одредени персонални карактеристики на наставникот кои ќе му дадат нов импулс 
на целокупниот педагошки амбиент. Затоа наставникот е поставен во ситуација  
постепено да ја менува својата доминантна позиција на трансферирање на 
програмска фактографија,  при тоа се повеќе преземајќи улога на “програмер, 
организатор, исражувач, ментор, водител, советник, насочувач, градител на 

кооперативни односи, планер, проценувач, режисер и други слични улоги. Колку од 
овие улоги ќе бидат интернализирани од страна на  наставникот толку тој ќе има 
лик на современ и посакуван тип на наставник на новото училиште.  

 
КАКОВ НАСТАВНИК ИМ ТРЕБА НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИ 

ДЕЦА? 
Со цел да одговориме на ова прашање практичарите, односно оние кои 

работат со надарените деца  ќе не упатат овој одговор да го побараме кај самите 
надарени деца. Ако тоа го направим, сигурно ќе бидеме поблиску до листата на 
посакувани особини на наставникот, бидејќи таа произлегува од оние кои 
најсуптилно можат да ги определат особините тие  најдобро и најоргинално ги 
чувствуваат и опишуваат. За таа цел ќе се послужиме со резултатите на 
истражувањето на (George, 1995) на поставеното прашање на надарените деца” 
Што очекувате од добриот наставник”.Во продолжение ќе истанеме некои 
одговори на учениците: да одржува дисциплина, да има слисла за хумор, да е 
грижлив, да покажува симпатија кога им е тешко,да знае да го објасни 
проблемот,да нема миленици, да не охрабрува во учењето, добро да изгледа, да 
овозможува разновидност во лекциите, учењето да го направи полесно, работите да 
ги сфаќа и од детска точка на гледање.  

Saunders J. (1986) упатува на особини кои треба да ги има наставникот 
кој би работел со надарените и талентираните деца. Тоа се: да има добро здравје и 
многу енергија, искажува и ја цени креативноста и оригиналноста, има смисла за 
хумор, цврст е али е прилагодлив, способен е да ја сфати и допушти 
двосмисленоста и неодреденоста, насочен е кон она што децата можат, а не 
неможат, допушта јавување на нови идеи, искажува интелектуална љубопитност, 
има многу знаење и искуство од теоријата и праксата за работа со надарените, 
внимателно го следи однесувањето на децата, има јасна филозофија за 
воспитувањето на децата, трпелив е и отворен за сугестии.  Анализирајќи ги 
очекувањата на особините во двете листи   може да се каже дека постои совпаѓање, 
а она што е осебно за истакнување е тоа да надарените деца интуитивно знаат што 

им треба. 
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Притоа е акцентирана потребата наставникот да ги следи современите 
трендови во теоријата и практиката за работа со надарените ученици со што би ја 
зголемил сопствената ефикасност. Како  неопходни критериуми за избор на 
наставник кој потенцијално би работел со надарените и талентираните се 
препорачуваат следните: високо стручно знаење и компетентност во 

сопствената област;поседување на одредено педагошко- психолошки знаење и 

искуства; соодветни физички, интелектуални, емоционално волеви и карактерни 

особини; преференција на групна работа; емоционална конзистентна личност со 

широки интелектуални интереси; инвентивна, флексибилна и комуникативна 

личност; склоност кон стручно усовршување и други.Сигурно е дека низата 
критерими и пожелни особини не е исцрпена со овој приказ. Со него се овозможува 
да се добие само ориентациона слика за тоа како треба да се врши избор на 
наставник кој ќе работи со надарените ученици.  
 
МЕТОДОЛОШКИ ПРОЦЕДУРИ ВО ТРЕТМАНОТ НА НАДАРЕНИТЕ И 

ТАЛЕНТИРАНИТЕ 
 

Во овој дел ќе се  задржиме на главните методолошки процедури во 
третманот на надарените и талентираните и тоа: откривање- идентификација, 
работа со надарените и талентираните ученици и следење на развојот на 
надарените. 
 

ОТКРИВАЊЕ НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ 
 

Во процесот на откривањето на надарените и талентираните ученици во 
стратегиска смилса му предходи евиденција на надарените и талентираните според 
следните критериуми:  

1.Именување од страна на родителите: 

Родителите можат да го набљудуваат однесувањето, а и рекциите на 
нивното дете во доменот на многу средини и ситуации.Тие се првите кои можат да 
ги откријат способностите на нивното дете.  

2.Именување од страна на наставникот 

Наставникот дали од предучилишно образование или пак одделенскиот 
наставникот е во идеална сосотојба да определи дали некој од учениците покажува 
способности или таленти. 

3.Само-номинирање од страна на ученикот 

Некои ученици самите можат да ја препознаат надареноста во себе. За  
еден ученик да се нарече себе си надарен потребна е огромна храбрости, тоа треба 
да се третира со почит. 

4. Именување од страна на врсниците 

Соучениците јасно ги согледуваат способностите помеѓу нив.Тие може 
со голема точност да ја предвидат надареноста кај нивните соученици. 

5.Тестирање на способноста, надареноста и креативноста 

Овие тестови може да поддржуваат други инструменти за 
идентификување на надареноста, но не треба да се користат одвоено.Тие се 
особено корисни за откривање на таленти во областите кои се сметаат за 
неакадемски, како што се водството и посредништвото. 
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6.Тестови на интелегенција 

Формалното тестирање на интелегенцијата треба да се изведува од 
страна на  квалификувани професионалци –образовни психолози.Постојат многу 
вакви тестови дизајнирани за да се применуваат во различни контексти. 

7.Оцените во училиштето и резултатите на ученикот 

Покажаната способност преку тестирање во одделението, проектите, 
задачите и други училишни продукти може да бидат индикатори на надареноста.Но 
ако се земаат во предвид одвоено, може да не ги диференцираат надарените од 
бистрите ученици. 

8.  Записници на наставниците 

Случајни белешки, статии од списанија и слични забелешки  водени од 
наставниците и од родителите може да бидат корисни при  откривањето на 
надареноста кај учениците. Генерално, пожелно е да се применуваат низа од 
инструменти за да се определи дали еден ученик може да биде именуван како 
НАДАРЕН. Целта на програмата за откривање е да вклучува, а не да исклучува. 

Препорачливи процеси кои треба да се следат при откривањето на 

надарените ученици во училишната популација: 

1. Користете чек-листа, или процес на тестирање во одделениоето за да 
ги етикетирате учениците:  

2. Побарајте совет и мислење од другите наставници за етикетираните 
ученици  преку чеклистинг; 

3. Консултирајте се со родителите, и по можност со соучениците; 
4. Со дозвола на родителите, договорете тестирање за специфизираните 

ученици. (Кеверески, Л., Николоска, Н., 2007) 
          

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА  

 
Идентификацијата на надарените и талентираните преставува -

динамичко дијагностичка процедура со која се утврдува видот и степенот на 
надареноста). 

 
Главни процедури и препорака за идентификација се:  
• Утврдување на општата интелектуална способност;  
• Утврдување на посебните способности;      
• Стандардизирани тестови за постигнувањата по поедини наставни     

предмети во училиштето; 
• Тестови за утврдување на професионалните интереси; 
• Тестови за утврдување на емоционалната стабилност; 
• Тестови за утврдување на нивниот социометриски статус; 
• Примена на тестови на креативност; 
• Примена на тестови на личност и други . 
 
Извори на податоци за идентификација 
• Проценка на наставникот, 
• Номинација од страна на наставникот, 
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• Номинација од страна на другарите, 
• Самономинација, 
• Биогравски податоци, 
• Сугестии на родителите 
• Анегдотски материјал, 
• Ученички продукти, 
• Педагошката документација 
• Членување во разни организации, 
• Номинација од страна на експерти, 
 
Принципи при идентификација 
 

• Демократичност, 
• Објективност, 
• Био-социјална објективност, 
• Лонгитудиналност, 
• Мултидисциплинарност, 
• Економочност, 

 
Методолошки пристап 

• Систематско мерење, 
• Методи на проценување, 
• Проценка на вредностите на духовните и материјалните 

продукти, 
• Техника на експлорација. 

 
За надарени и талентирани ученици ќе бидат прогласени оние ученици 

кои на еден од критериумите ќе достигне натпросечни резултати: 
• на тестот на интелигенција IQ е еднаков или поголем од 120; 
• на тестовите на креативност постигнале резултати меѓу првите 

10% од најдобрите резултати, од евидентираните ученици; на скалите за 
проценка на карактеристиките на надарените и талентираните ученици од 
страна на наставниците постигнале натпросечна оцена. 

Идентификацијата  на надарените и талентираните ученици во 
училиштето ја врши училишниот психолог. 

Документацијата за процесната дијагностика и другиот вид на третман 
ја води стручната служба (педагог-психолог). 
 

РАБОТА СО НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ 
 

ЕДУКАТИВНИ МОДЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАДАРНИТЕ И 
ТАЛЕНТИРАНИТЕ  

 
Научните кругови во областа на проблематиката на надареноста 

застапуваат во принцип два спротивставени едукациски концепти.  
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Во едниот доминира селекциски принцип на релизација на едукациските 
облици со надарените односно нивно издвојување од останатата образовна 
популација во таканаречено хомогено групирање.  

Во другиот концепт се преферираат интеграциски едукативни облици во 
кој надарените и талентираните се вклучени во интеракциски едукативни релации 
со останатите ученици.  Општествените, педагошко-психолошки, организациски и 
други фактори го детерминираат прифаќањето на првиот едукативен модел и од 
тие причини нашата воспитно-образовна практика според (Блажиќ, М. 2004) треба 
да се развива модификуван модел на интеракциски пристапи. Тој треба да се 
карактеризира  со нова дидактичка стратегија на внатрешниот педагошки живот и 
работа во одделението и примена на жирок дијапазон на едукативни порграми со 
посебен акцент на дидактичките принципи на индивидуализација, акцелерација и 
диференцијација кои ќе водат кон забрзан развој на психофизичките    капацитети 
на надарените и талентираните.  Во продолжение ќе ги наведеме актуелните 
курикуларни модели за надарените и талентураните во светот кои ги нуди 
(Фербежер, И. 2003). Тоа се: Krathwohlova таксономија за развој на социјално-
емоционалните компетенции, Chumanov модел на истражувачки развој, Парнесов 
модел на креативно решавање на пробмеите,Трефингеров модел за развој на 
креативното учење, Галегеров модел на прилагодување на содржините, 
Епистемолошки пристап на Ван Тасел Баска, Интердисципланиарни појмовни 
модел. Во овој контекст ќе го додадеме Нивниот Тријаден модел SEM (Schoolwide 
Enrichment Model) кој е широко прифатен и практикуван во воспитно-образовната 
работа. 

Овој спектар на модели нуди можност за модифицирање и 
прилагодување на нашата образовна практика.  

Во контекстот работа со надарените деца главен акцент ќе ставиме на  
изработката на програмите за работа со надарените и талентираните како 
неопходна претпоставка во стратегијата за развој на надарените.  

 
СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ 

 
Процесот на следење на развојот на надарените и талентираните 

преставува планира, организаиран, континуиран, систематски, интегрален процес 
на прибирање, обработка и евалвација на информации и проценки на различни 
иснтитуционални нивоа во кои се вклучени субјекти од најблиското и подалечното 
окружување на учениците.  

Евалвацијата на следењето треба да претставува всушност  краткорочна 
и долгорочна проценка на ефектите на планираните и применетите методолошки 
фази и постапките и улогата на субјектите вклучени во поедини проектни фази. 
Тимската проценка на ефектите од приментата методологија е најефикасен 
принцип за објективизирање на сосотојбата во која се наоѓаат надарените и 
талентираните во семејството, училиштето и државата. 
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ЗАКЛУЧОК 
  

Наша цел  треба да биде  грижата  за надарените и талентираните 
ученици  да добие соответен научно-методолошки третман кој претендира да ги 
задоволи современите  педагошки стандарди.   Како резултат на тоа Р. Македонија 
прави  напори досегашниот теоретско-декларативен однос за грижа и интерес кон 
надарените и талентираните  да се замени со јасно дефинирани методолошки 
постапки и реална визија за изградување на практичен и сеопфатен организиран 
систем на нивно третирање.  

Од тие причини новите тенденции во образованието неизбежно е да се  
движат во насока на ревидирање  и редизајнирање на постојната воспитно-
образовна пракса.  

Со цел успешно да се трансформираат новите современи процеси и во 
оваа дејност, неопходно е да се дефинира т.е. да се редефинира општествениот, 
институционалниот и индивидуалниот однос кон надарените ученици. Промената 
на односот кон надарените мора да настане, бидејќи се уште кај нас 
“институционалниот систем на образование и воспитание се исцрпува со грижата 
кон просечните и потпросечните, отколку за надарените ученици . 
Продолжувањето со една таква практика, значи пропуштање на  се поголем број 
надарени ученици во “ морето на просекот”, место  што најмалку одговара на 
нивниот развој. Многу брзо треба да се соочиме со потребите и барањата на 
надарените ученици и да одговориме на нив, бидејќи  не е можно да се направи 
компромис.   

Запирањето на процесот на “извоз на умови” како најрентабилна и 
најевтина инвестиција треба да биде наш долгорочен стратешки приоритет. Тој 
треба да се интегрира во постојните општествени и институционални механизми 
кои ќе се насочени кон отварање на перспективи  тој интелектуален потенцијал 
остане во нашата земја. Тоа значи  да им овозможиме нивните исклучителни 
потенцијали да ги понудат и вградат во нашата земја, со тоа задоволуваќи ги своите 
интелектуални, емоционални, социјални и други потреби. За тоа треба што побрзо 
создавање на неопходни институционални, организациони, кадровски, педагошки. 
материјални-технички и други претпоставки за стимулирање на развојот на 
надарените.  Колку ќе успееме во тоа зависи од тоа колку брзо и лесно ќе се 
ослободиме од негативниот товар на традицијата. Неподготвеноста  да се напушти 
минатото  го отежнува прифаќањето на новите предизвици на времето, во кое да се 
мисли стереотипно, шаблонизирано, не значи стоење во место, туку брзо враќање 
назад. Потребата од често навраќање, ревизија на сопственото мислење, размис-
лување и однесување кон надарените треба да биде акт кој ќе покаже колку и какви  
промени се неопходни кај нас. Ние треба да ги искористиме сите општествени, 
институционални и други механизми со единствената формула која ќе ги почитува 
индивидуалните разлики помеѓу учениците. Секако, дека од тоа ќе имаме повеќе-
степена полза сите ние. 

Авторот сопствената артикулација за потреба од иновирање и 
редизајнирање на концептите кон надарените ја заснива на сопственото богато 
теориско и практично искуство и комуникации со компетентни европски и светски 
експерти од оваа проблематика. Започнатиот тренд на промени, трансформации и 
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различни погледи кон голем број на феномени во Р. Македонија како осознаена 
потреба и можност како и влијанијата на современите европски  и светски процеси 
неминовно мора да ги иновираат и модернизираат нашите пристапи, концепти на 
размислување и однесување.Ставањето во функција и динамизирањето на 
постојните кадровски и останати ресурси кои Р. Македонија ќе не одведе до или 
кон местото кон кое се или се стремат останатите земји од нашиот регион, па и 
пошироко.  

Патот до врвот на успесите го освојуваат надарените, талентираните и 
креативните другите треба само нив да ги следат. 

Подржувајте ги оние кои знаат каде одат 
бидејќи тие Ве водат таку каде што вие мечтаете. 
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Abstract 
 

The development of creative talent skills is a major task of civilized society.  The number of talented 
children is increasing while the difficulties of finding new forms of work and provision of special teaching 
methodologies to work with these children are still large. The society today requires an adaptation of the 
school according to the characteristics of students aimed at creating situations and less restrictive. This 
objective is achieved only if the environment becomes an ordinary class in an environment that supports 
talented students and if the teacher plays the main role to provide everything these children need. 
 
Keywords: talented pupils, talents in primary school, work with the talents, different programs  
 

Апстракт 
 
Развитокот на креативни, талентирани способности е важна задача за цивилизираното општество. 
Бројот на талентирани ученици се зголемува, додека проблемите со пронаоѓање на нови начини на 
работа и обезбедувањето на специјални наставни методологии за работа со тие ученици се сеуште 
големи. Општеството денес бара адаптација на училиштето во однос на карактеристиките на 
учениците со цел создавање околности со помали ограничувања. Оваа цел ќе се оствари единствено 
ако средината стане нормална категорија во средината која ги поддржува талентираните ученици и 
ако наставникот ја игра главната улога во постигнувањето на се она што му е потребно на еден 
ученик. 
 
 

INTRODUCTION 
 

An important function of the education is the maximum promotion and 
development of talented students. During recent years in our country there are created 
many projects for students who have difficulties in the acquisition of teaching materials 
and the attention is not focused enough on talented students. Studies of recent years 
proved insufficient, of psycho-pedagogical and methodical systematic work with these 
children. 

Developing talented individuals is known first in four main areas:  
Talent with intellectual and creative skills, 
Talent with social skills and leadership, 
Talent with artistic skills (expressive), 
Talent with sports skills (psychomotor)  
Talented students in general are independent, have good creative skills, good 

memory and abstract thinking at high levels. But sometimes they do not have patience, 
interest, and are not stable. Talents not always occur through external signs. Often these 
children do not meet the busy classroom duties or at home. A part of them think faster 
than write, which explains not work very well formulated and sometimes unfinished. 
Often they do not feel comfortable in society, which sometimes leads to withdrawal from 
other students and loss of desire for self-improvement.  
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Many people think that the most skilled pupils show themselves in early 
childhood. But not all the talented students exhibit their unique skills early. Every teacher 
should try with patience and attention to help the children discover and realize 
themselves. If the teacher believes to the child, this child will try to realize this hope. 

 
THE SCHOOL AND THE TALENTED STUDENTS 

 
The educational system in some respects is still centralized, organized in a 

hierarchical and closed way (Memushi 2003). At the same time, excessive application of 
strict standards and centralized leadership makes all the educational and severe non-
flexible system.  There is absent an internal mechanism that would allow it to change and 
adapt according to emerging needs. Also are missing systematic evaluation studies of the 
learning process and especially the work done in schools with gifted students. These 
conditions hamper the development of quality education and development of the talented 
students. 

 The experience of studies performed in this field has shown the necessity of 
designing special state programs to help talented students to ensure the development of 
these children at all stages of their education. 

When it comes to developing talented individuals can ask the question tells us 
what the experience of developed countries about the necessity of organizing social 
support system for this part of the students. 

Studies on the talented students were developed intensively in the United 
States of America in the late 50th. During these years, researchers at the University of 
South California as F. Baron, G. Gilford, P. Torrens, K. Taylor completed a number of 
studies, etc. and educational programs designed for differentiated learning. Despite the 
lack of quality textbooks, differentiated learning took a major development in the late 
70th. 

After 1980, were designed projects and programs that provide students the 
possibility of moving freely not only limited to children in fulfillment of the tasks of the 
case. A spreading received alternative development programs Subcategories options, 
exercises, tasks and alternative ways of learning styles. Studies conducted in recent years 
in many countries show how difficult is to build an education system which includes 
work with talented students and changing the style of teachers working to promote and 
assist the emergence and development of talent. 

 
THE SUPPORT AND THE CHARINESS FOR THE TALENTED STUDENTS 

 
In Albania the care for talented individuals is realized through a number of 

activities that can be classified into two categories (Memushi 2003).  
- Work directly for the identification and the treatment of children and 

young talented; 
- Scientific-research work for the study of specific segments of the display 

of talent and the methodology for developing talent procedure. 
 

EVEN the primary education has its priorities not only the overall development of 
students but also the cultivation of talents and inclinations not only during the learning 
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process but also in activities outside of the class. The teachers in the education process 
after studying the characteristics of each student draft high level objectives and organize 
various activities that you respond to these levels. They compile and organize creative 
tasks differentiated work in all cases take place in the classroom. 

In the education process more favorable is promoting talents in working with 
projects. For example, work with each student find themselves subject to diverse 
activities through creations that organizes teacher in mathematics, literature, drawing, 
technical training, etc. 

Also the work with talents is organized during activities outside curricular 
hours of elective courses. This year the curriculum is scheduled one to two hours in such 
activities that are for 9-year education (school’s programs). For organized outside 
curricular activities every teacher by studying trends and talent prepares students plan 
monthly and annual activities. For example in October are qualified as literature and the 
art of the month and this month activities and competitions held under class and between 
school classes. The creations of the most talented students are accompanied with relevant 
certificates. In other months are organized other activities such as the naturalists’ ones, 
where there are young performers of the word artistic, mathematical new young 
playwrights and others. 

 A good job for promoting talent is developed from the cultural center of 
students of the city, which organizes various cultural activities - arts and sports. Such 
activities are based competition in the circle of literature, in painting, the artistic 
interpretation of speech that accompanied the division of prices according to the winners. 
These activities are planned in advance according to sectors and these were distributed to 
schools previously known to them and to organize better work with students 
participating. 

Cultural Center organizes different courses for talented students who are 
frequented by these students twice a week, but these courses are organized mainly for 
cultural activities - artistic. 

Activities other national realized talented students in regional and national 
level as Olympian of different subjects, but organized preparatory work with these 
talented children is the right level. 

 Identifying the needs of this category of students is the starting point for 
determining the educational activities to be undertaken within and outside the curriculum. 
It should be based on adequate material resources and qualified personnel to meet the 
methodological and organizational changes in the classroom as well as at school. 

For the promotion, development and encouragement of the talent should be 
realized as a whole task: supporting legal regulation of talent, building individual systems 
work with talent, financing activities for the development of talent, building programs 
differentiated by schools in accordance with needs of gifted students, in pursuit of 
bringing participation to identify talented students. 

 
THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS IN THE UNIVERSITY TO WORK 

WITH TALENTS 
 
During the academic year the students should be provided with various 

activities realized in "on student-oriented learning”. The education shall mean a structure 
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differentiated according to students' interests and inclinations. Under this structure the 
school will be able to offer to the student’s alternatives to ensure a successful teaching 
not only for students but also for the average progress of talented students. 

The success lies in identifying and evaluating the talents; in developing a 
curriculum for gifted students and appropriate support personnel in schools. Teachers 
who have low levels are not able to work with these children. They are not able to assess 
the personality of the child to understand it. 

The preparation of future teachers should be based on standards and target 
achievement and quality in the preparation of competent teachers for the development of 
a quality education to prepare students to be active, talented and creative. New teacher 
just out of university is often not aware of the important role it has to detect and work 
with talent. From a study done for selected topics of teacher training students of our 
university for diploma topics during 2008-2009 none of them has chosen as theme to 
work with talents. This situation should harass teachers pedagogical universities to have 
students consider the teachers training in this regard. 

For this is, a very important theoretical and practical treatment of this 
problem in various subjects, especially those psycho-pedagogical and use in workshops 
and practice teaching to new teaching technologies that promote work with talents. 
Treatment of talents in working with programs and integrated courses and election 
subjects and training of students to research conducted in the field working with talents 
will enable the preparation of competent teachers in this regard. 
 

CONCLUSIONS 
 
Some components have to be considered for increasing the qualities of the talents are: 
• Preparation of differentiated programs tailored to the needs of gifted students; 
• Teacher training and university regional centers for discovering, promoting, 

developing talented students;  
• Treating opportunities to talented students to study in that they tend branches;  
• Financing activities to work with talents in schools and universities;  
• Involvement of talented students and students in scientific research activities. 
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Abstract 
 
It exist a strategic objective from the part of the Ministry of Education in Albania ,to establish a work 
organized on thought and more scientific basis with the advanced students of mathematics. These 
objectives should be developed further, including the work that should be done with the talented students. It 
is wrong to think that this work is done only to occupy places in the international Olympiads. The 
preparation of the students out of the scholar plan strongly influences in the rising level of the mathematical 
formation of the new generation. From the other side, the existence of this contingent of students helps the 
other part of the class to advance. 
A direct influence in the formation of the talented pupils belongs to the scholar program. A more qualitative 
program makes students in competition with each-other, and motivates their potentials by leaving aside the 
routine work. The didactic mathematical thought aims to put into problems new ideas that stimulate the 
intuition and the logic. These new ideas, sooner or later should be owned by scholar mathematics and 
making it closer to the actuality. 
 
Keywords:  advanced students, talents, mathematics, the Olympiad of mathematics 
 

Абстракт 
 

Постојат стратегиски достигнувања од дел од Министерството за Образование во Албанија да се 
воспостави работа организирана на мислење и некои поспецифични основи со понапредните 
ученици во математика. Тие достигнувања би требало да се развиваат понатаму, вклучувајќи ја и 
работата која што треба да биде сработена со талентираните деца. Погрешно е да се мисли дека оваа 
работа се прави единствено за да се добие место на интернационалните Олимпијади. Подготовката 
на учениците надвор од училишниот план силно влијае во покачувањето на математичкиот развој на 
новата генерација. Од друга страна пак, постоњето на овие припадници од учениците, кои се дел од 
групата на напредни ученици им помага на другите ученици од класот да напредуваат. 
Директното влијание на формирањето на талентираните деца припаѓа на училишната програма. 
Поквалитетните програми ги наведуваат учениците на меѓусебен натпревар и ги мотивира нивните 
потенцијали со отфрлањето на рутинската работа. Дидактичките математички мисли се обидуваат 
да ги внесат како проблем новите идеи кои ја стимулираат интуицијата и логиката. Тие нови идеи, 
порано или подоцна би требало да бидат прифатени од училишните математичари и да се направат 
поблиски то реалноста.  
 
Клучни зборови: напредни студенти, таленти, математика, Математичка Олимпијада 

 
 

INTRODUCTION 

I have been dealing with the Olympiads of mathematics from 1987-
2001.During this period I have trained 11 talented students who have won these prized: 1 
Encouragement prize in the International Mathematical Olympiad in USA, 3 bronze 
medals in the Balkans Mathematical Olympiads held in Greece and in Republic of 
Moldavia, 5 first prizes, 9 second prizes, 2 third prizes and 6 encouragement prizes in the 
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Albanian National Olympiads of Mathematics. These are the result of a passionate and 
devoted work from me and my students. But, how has this high level mathematical 
preparation influenced in the following studies and of course in their lives? What kind of 
schools did they go and where do they work today.  

 
 

Nr Name 
Surname 

University, city, 
country where have 
studied 

Faculty 
where have 
studied 

Work or study today 

 1 I. Bodurri UT Tirana Albania Informatics Canada 
 2 D. Elezi  UT Tirana Albania Mathematics Washington USA 
 3 I. Sefa  Univ. Budapest, 

Hungary 
Economy  Canada 

 4 E. Narazani UT Tirana Albania Economy PhD, Pedagogue in Univ. 
Torino, Italy 

 5 M. Shkalla Univ. Ankara 
Turkey 

Informatics SIEMENS Ankara, Turkey 

 6 Zh Mullajonu Bucharest, Romania Medicine Doctor in Virginia USA 
 7 K. Bega Univ. Columbia 

New York USA 
Nuclear 
physics 

PhD, Pedagogue in Los 
Angeles Univ., California 
USA 

 8 E. Bedalli Univ. Ankara 
Turkey 

Informatics Pedagogue in Elbasan Univ., 
Albania 

 9 A. Çela Univ. Ankara 
Turkey 

Informatics Travel agency Istanbul, 
Turkey 

10 E. Gjini Univ. Amsterdam 
Netherlands 

Applied 
mathematics 

PhD, Univ. Glasgow, 
Scotland 

11 A. Bejleri Univ. Pisa, Italy Informatics PhD, Imperial Univ.  
London, England 

 
There are given some data in the below chart: as we can see from the chart 

the special preparation in mathematics has helped these students in the later life 
experiences, in contrast to the rest of the students. Another particular thing of the 11 
students is that they are 7 women and 4 men. 
 

MY WORK EXPERIENCE WITH THE ADVANCED AND TALENTS PUPIL 
 

The work with these students was concentrated in these three directions: 
The first direction –the work during the class 
During the class despite the work that was done with the whole class in order 

to reach the general objectives, it was possible to organize a special work with the 
advanced and talented students. This work was held with special attention and that served 
to reach the aims of the programs. This was a studied work build on right scientific and 
pedagogic rights. It was shown chariness with the talented students in order to serve the 
rising level of the other students. 
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To build the works of the talented students I have bared in mind the following 
pedagogic and scientific criteria: 

The questions and the works for the talented and advanced students used to be 
such as they wouldn’t divide the students from the rest of the class. The questions and the 
exercises that were directed to the students were built such as to create a problematic 
situation to motivate the debate and the creative thinking of the students.  

  The questions directed to the pupils served as a link between the previous 
knowledge and of the new one. Often the new topic was realized threw the answers that 
the talented and advanced students gave. During such classes it was paid attention so that 
the way how the dialogue teacher-student, was not teasing “badly.”, misunderstanding for 
the rest of the class, and also not to ruin the beauty of the lesson. 

Second direction: the independent work at home 
At the end of any class there were given extra homework or were given to 

those students who liked to do those exercises. These exercises were given to the 
advanced and talented students in small quantities not to cause overloading. 

Third direction-the planned work out of the class 
The crucial job was done after the class. Two times a week, out of the 

planned and obligatory work in the class, those students, who in a volunteering work, 
gathered together to develop the mathematical class. 

The activity after the class generally aimed: 
-to enlarge and deepen the knowledge of the students, on the basis of the 

scholar program in mathematics; 
-to serve to the following scientific and mathematical formation; 
-to motivate and develop the new talent 
To deepen and develop the knowledge of the students on the program 

requirements, there were used some different forms and tools, but the most important 
thing was the helping literature. Before giving this literature, it was carefully studied and 
the materials were given according t the level of the students and their necessities without 
causing overloading. A difficulty, for the teacher was that he/she had to study for several 
hours to find the right exercises for a specific topic and n the majority of the cases they 
were taken from he foreign literature, as a result all the materials needed to be translated 
and multiplied so that many students owned it. 

The multiplied literature was systematized and saved in the cabinet of 
mathematics. As a result of working several years was created in the cabinet of 
Mathematics in the high school “Dhaskal Todri”. This untiring work by me brought its 
results. Many students prepared by me participated in national and international 
Olympiads of mathematics bringing very satisfying results. Let us mention them. 

The list of pupils prepared by Svjetllana Kërënxhi who have won medals and 
prizes in Balkan Mathematical Olympiad (BMO) and Albanian National Mathematics 
Olympiad (ANMO) and participants in International Mathematical Olympiad (IMO) 

 
Nr Month, date, year City  Country Name Surname Prize or medals 
1 
2 

May 18-20, 1988 
ANMO 

Saranda 
Albania 

1-Donika Elezi 
2-Ilir Bodurri 

 2nd prize 
 2nd prize 

3 
4 
5 

 
April 22-23, 1991 
ANMO 

 
Elbasan 
Albania 

1-Irma Sefa 
2-Edlira Narazani 
3-Makbule Shkalla 

1st prize 
1st prize 
2nd prize  
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6 
7 

4-Zheni Mullajonuzi 
5- Evis Bishqemi 

2nd prize  
3rd prize 

8 
9 

April 18-19, 1992 
ANMO 

Elbasan  
Albania 

1-Irma Sefa  
2-Klejda Bega 

1st prize 
1st prize 

10 
11 

May 1992 
IX BMO 

Athens 
Greece 

1-Irma Sefa  
2-Klejda Bega 

Bronze Medal 
Bronze Medal 

12 
13 

March 13, 1999 
ANMO 

Tirana  
Albania 

1-Erind Bedalli 
2-Armand Çela 

2nd prize 
2nd prize 

14 July 1999 
40 IMO 

Bucharest 
Romania 

1-Erind Bedalli Participant 

15 
16 

Mach 18, 2000 
IXX ANMO 

Tirana 
Albania 

1-Erind Bedalli 
2-Erinda Gjini 

2nd prize 
2nd prize 

17 
18 

May 3-9, 2000 
17 BMO 

Kishinev 
Moldavia 

1-Erind Bedalli 
2-Armand Çela 

Bronze Medal 
Participant 

19 
20 
21 

July 16, 2000 
41 IMO 

Tongyeong 
South Korea 

1-Erind Bedalli 
2-Erinda Gjini 
3-Armand Çela 

Participant 
Participant 
Participant 

22 
23 
24 

March 10, 2001 
XX ANMO 

Tirana 
Albania 

1-Erind Bedalli 
2-Andi Bejleri 
3-Edvina Kapllani 

1st prize 
2nd prize 
3rd prize 

25 
26 

July 1-14, 2002 
42 IMO 

Washington 
USA 

1-Erind Bedalli 
2-Andi Bejleri 

Encouraging prize  
Participant 

 
Note: The Albanian teams which were sent in BMO and in IMO were 

composed from 6 pupils. They were the best pupils who were chosen from the arrived 
results in ANMO.  
 
THE CONTEMPORARY POSSIBILITIES TO WORK WITH THE TALENTED AND 

ADVANCED STUDENTS 
 

“All cases developed in school can not be appropriated by all students in the 
same degree of width and depth, because the rate of their individual development is 
different” (Kuko 1987). The students of different flexibility of thinking and creative 
ability are shown in varying degrees. Despite efforts made by teachers to implement 
differentiated work within the hour of learning was noted that it generally failed to make 
the cultivation of mathematical skills to lower time requirements; for this it influenced as 
very objective and subjective factors. "This can be accomplished (it comes to cultivating 
mathematical skills-my note) in a better measure of differentiated work outside the 
teaching process within the district or scientific circle , but also those forms that have a 
unique program control, a unique request, leaves trail for spontaneity in many cases and 
work only depend on the teacher's conscience"-  Kuko wrote in 1987 and further added -
"...learning under differential think it is necessary the introduction in the curriculum the 
optional or elective subjects. One of these subjects can be mathematics. This idea has 
become reality today. Complementary Mathematics is included in school curriculum as 
elective subject. Being rich in knowledge creates new opportunities to all teachers to 
develop students' mathematical skills in advanced mathematics and to engage with 
talented students.  
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This way of organization is a serious support to avoid the spontaneity ad 
improvisation in the generation of the abilities and to rise the rudiment of this kind of 
activity, by using not only the enthusiasm of many passionate teachers but also the 
scientific potential of the motherhood ,without forgetting the foreigner rich experience in 
this field. 

This way of organization is a serious support It a well-known fact that in 
different places the teams that reach high results become famous in the international 
Olympiads of mathematics, they have institutionalized he systematic preparation of the 
new talents and have created the continuity to fasten the development of the intellectual 
abilities and mechanisms of the mathematical thought of the new people. 

Tremendous advantage for today's youth is the use of mathematical literature 
and information from the Internet. For the teacher is easier to provide theoretical 
materials and exercises to give it to every pupil. This information is no need to double for 
each student (as acted once) because each can provide it from the internet. 

 
CONCLUSIONS 

 
• Complementary Mathematics which is included in school curriculum as elective 

subject creates new opportunities to all teachers to develop students' mathematical 
skills in advanced mathematics and to engage with talented students. 

 
• The existence of this contingent of students helps the other part of the class to 

advance. 
 
• A direct influence in the formation of the talented pupils belongs to the scholar 

program. 
 
• For the preparation of the talents should be used not only the enthusiasm of many 

passionate teachers but also the scientific potential of the motherhood, without 
forgetting the foreigner rich experience in this field. 
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Abstract 
 

The aim of presentation is to present The Concept of recognizing and educating the G/T students in 
Primary  (ISCED1 and ISCED2) and in the Secondary schools (ISCED3) in Slovenia, the main results of  
the latest research about the implementation of the Concept in Primary schools and its  introduction in 
Secondary schools, the undergraduate teachers’ training system in accordance with the Bologna reform and 
the in-service training system by  The National Education Institute, the “Zois scholarship” for gifted and 
talented students, the international research champs for G/T students and the main priorities and  actual 
dilemmas about G/T education in Slovenia. 
 
Key words:  

Concept of Recognizing the Gifted and Talented students, Primary  and Secondary Schools, Expert 

Commission, Teacher Training,  Principles and Strategies for G/T Education, Research results 

 

Апстракт 

 

Целта на презентацијата е да се претстави Концептот на препознавање и едуцирање на G/T 
ученици во примарните (ISCED1 и  ISCED2) и секундарните училишта (ISCED3) во Словенија, 
главните резултати од последното истражување за спроведувањето на Концептот во примарните 
училишта и неговиот вовед во секундарните училишта, системот за обука на студентите-наставници 
во сооднос со Болоњската реформа и системот за обука од Институтот за образование, 
Zois“стипендија’’за надарени и талентирани ученици, меѓународните истражувачки шампиони за 
G/T ученици и главните приоритети и актуелните дилеми за G/T едукацијата во Словенија. 
 

Клучни зборови: Концепт за препознавање на надарени и талентирани ученици, примарни и 
секундарни училишта, комисија експерти,обука за наставници, принципи и стратегии за 
G/T едукацијата, истражувачки резултати 

 

 
 

INTRODUCTION 
 

BASIC INFORMATION ABOUT EDUCATION SYSTEM OF SLOVENIA 
THE STRUCTURE OF THE EDUCATIONAL SYSTEM12 

THE Republic of Slovenia is a parliamentary democracy implementing the 
rule of law. It is a social state. The official language is Slovenian. In bilingual areas, that 
are in municipalities with the Italian and Hungarian ethnic minorities, Italian and 
Hungarian, respectively, are also official languages. The State is separated from the 
Church.  

  
                                                 
12 http://www.mss.gov.si/en/areas_of_work/education_in_slovenia/  ( 1.9.2009) 



84 
 

The Slovenian Constitution guarantees free education to Slovenian citizens. 
Basic education is mandatory and funded from budgetary resources. The State is required 
to enable its citizens to obtain appropriate education. State universities and professional 
colleges are autonomous. Members of ethnic minorities have the right to receive and 
further instruction in their mother tongue. Roma are likewise granted special educational 
rights. In recent years, approximately 6% of GDP have been spent on education.  

The percentage of the population included in education has been increasing, 
while the number of pupils in elementary schools and children in pre-school institutions 
has been falling as a result of declining birth rates13. 

The Slovenian education system consists of:  
• pre-school education,  
• basic education (single structure of primary and lower secondary       
           Education,  
• (upper) secondary education:  

o vocational and technical education,  
o  secondary general education, (grammar schools– gymnasia: 
classic, technical, economic, arts – music, drama, dance, fine arts; 
international baccalaureate; sport’s classes; European classes) 

• higher vocational education,  
• Higher education. 

Specific parts of the system are: 
• adult education  
• music and dance education  
• special needs education  
• modified programmes and programmes in ethnically and linguistically            
           Mixed areas 
 

Pre-school education, offered by pre-school institutions, is not compulsory. It 
includes children between the ages of 1 and 6. The curriculum is divided in two cycles 
(from 1 to 3 and from 3 to 6). The new curriculum promotes different types of 
programme such as: day, half-day and short programmes.  

 Basic education was extended from eight years to nine. This was done 
gradually. The implementation of the nine-year basic education began in the 1999/2000 
school year. Children that reach the age of 6 in a particular calendar year enter the first 
class in that year.  

 Nine-year basic education is divided into 3 three-year cycles. Elementary 
schools provide the compulsory and extended curriculum. The compulsory curriculum 
must be provided by school and studied by all pupils. It consists of compulsory subjects, 
electives, home-room periods and activity days (culture, science, sports, and technology). 
The optional elementary school curriculum must be provided by school but pupils are 
free to decide whether they will participate in it or not. It includes educational assistance 

                                                 
13 For more information see Statistical Office of the Republic of Slovenia 
http://www.stat.si/eng/tema_demografsko_izobrazevanje.asp; 
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for children with special needs, remedial classes, additional classes, after-school care and 
other forms of care for pupils, interest activities and out-of-school classes.  

Upper secondary education follows the compulsory general basic education. 
Secondary schools include vocational and technical schools preparing students 
predominantly for labour and general secondary schools (gimnazije) preparing students 
predominantly for further studies. Programmes in secondary education vary in content, 
duration and goals (General secondary school preparing students for further studies is 
called gymnasia. Gymnasia programmes are divided into two groups: general and 
professionally oriented (technical gymnasia). It lasts four years. It ends with an external 
examination called the Matura examination. Those gymnasia students who for various 
reasons do not wish to continue their education have a possibility to enter the labour 
market by attending a vocational course and gaining a qualification in the selected 
occupation.  
 

 
DIFFERENT TYPES OF DIFFERENTIATION IN  

9-YEAR PRIMARY SCHOOL 
 

By the law the didactics’ differentiation and individualisation are expected in 
all classes of primary school; from the fourth to seventh class the law prescribes the 
flexible differentiation and the partial external differentiation or internal differentiation 
for Math, Slovene and foreign language; in the eighth and ninth class. The flexible or 
partial external differentiation is legitimate on three levels. The decisions base on the 
school grades or achievements and cannot be made without parents’ and students 
‘agreement.  

In the seventh, eight and in the ninth class the student can choose between 
two or 

Three elective subjects (one can be a verified programme in the music 
school).  

 
THE LEGISLATION AND G/T EDUCATION 

 
For the preschool educational system the national curriculum prescribes only 

internal   
Differentiation to the greatest extend; Identification of the G/T pupils is not 

taken into  
Account. 
Primary and secondary school legislation pays special attention to the 

importance of  
Developing all students’ gifts and talents and considers gifted students as 

students with  
Special educational needs. Schools are obliged to adjust the methods of 

teaching and  
Learning. The Board of class teachers is obliged to offer the Individualised  
Educational programme (INDEP). 
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KEY CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT:  
RECOGNISING OF AND WORKING WITH THE GIFTED STUDENTS IN 9-YEAR 

PRIMARY SCHOOL (APPROVED IN 1999) 
 

The Concept defines gifted and talented students as students who are 
identified as possessing demonstrated or potential abilities or performances in the 
following areas:  

    - General intellectual,  
    - Specific academic fields,  
    - Creativity,  
    - Leadership capacity,  
    - Arts, 
    - Psychomotor area – sport, dance, technical area, 
And who need the specific adjustments or differential educational courses not 

ordinarily provided by the regular school curriculum14.   
The Concept defines the theoretical foundation of the Concept in a vision, the 

procedures of recognising the gifted (step 1: systematic observation and making the 
evidence of nominated G/T students; step 2: identification, the first time in the fourth 
grade and with parents’ agreement; step 3: a presentation for the parents and getting their 
opinion) and the most important specific pedagogical principles  such as differentiation of 
teaching and learning methods, and a recommended operational plan. 

A nomination of G/T students is based on different criteria such as academic 
results, high achievements in extracurricular activities, competitions or on teachers’ or 
counsellors’ opinions. 

All students who fulfil at least one criterion are included in the process of the 
identification.  

The identification is carried out with special marking scales (OLNAD 07), 
intellectual ability tests and with creativity test.  

All students who reach the defined norm at least in one instrument are 
supposed to be identified as G/T students, the school becomes obliged to offer the 
Individualised Education Programme (INDEP) and has to monitor and evaluate student’s 
personal development permanently. The INDEP has to be agreed with parents and 
students.   
 
KEY CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT: EDUCATION OF G/T STUDENTS 

IN SECONDARY SCHOOLS (APPROVED IN 2007) 
 

The Concept is based on the equal Philosophy and Principles as the Concept 
of Primary School. 

In the secondary school the Concept anticipates three different methods of 
identification - a confirmation of  the primary school  documentation or certificate about 
the top academic’s and others area achievements on the state level or the identification 
through three steps as in the primary school - nomination, testing, parents’ opinion. In the 
secondary school a student has the right of self nomination.  

                                                 
14  A definition is comparable with the U.S. Office of Education definition (Marland,1972; rev. 1978;1988)  
 



87 
 

 
After identification, if the student agrees, secondary schools have to prepare 

and Offer the INDEP. 
 

THE REVIEW OF THE SCHOOLS’ PROVISIONS FOR THE G/T STUDENTS  
 DEFINED BY THE LAW 

 
• Early entrance (ISCED2 and ISCED3; not ISCED1),  
• internal differentiation (ISCED0, ISCED1, ISCED2, ISCED3),  
• skipping the class (ISCED1, ISCED2, ISCED3),  
• extra lessons in different subjects (ISCED1 and ISCED2, not in ISCED3),  
• partial external differentiation (selective subjects - ISCED2, ISCED3),  
• interest activities and projects (ISCED1, ISCED2, ISCED3),  
• enrichment programmes – clubs, circles, Saturday schools, camps (ISCED0, 

ISCED1, ISCED2, ISCED3), 
• individual learning projects (ISCED1, ISCED2, ISCED3), 
• “Youth research work” (ISCED2, ISCED3) 
• competitions in knowledge, sports and art (ISCED2, ISCED3),  
• school counselling services inside each school (1/3 – psychologists, 1/3 

pedagogues, 1/3 social worker, social and special pedagogues) 
• special academic status - “sportsman, researcher, artist “ (ISCED2, ISCED3)  
• Special “educational contract” (ISCED3) - if adjustments outreach the state’s 

rules. 
• Zois – state’s scholarship for gifted students (ISCED3 to ISCED6); some special 

private funds.  
• Recently we have started with Curriculum compacting, Advance placement etc. 
 
 

THE REVIEW OF PROVISIONS OUTSIDE THE SCHOOL, PARTLY FINANCED 
BY THE STATE BUDGET 

 
• Summer schools and research camps in science, sports and art (ISCED2, 

ISCED3); in 2008 we organised the first international research champs for G/T 
students.  

• Music and dance festivals (ISCED1, ISCED2, ISCED3), art exhibitions (ISCED1, 
ISCED2, ISCED3) 

• Counselling within the Job Centre and other regional and local counselling centres 
(educational, psychological counselling) 

• Public music schools (ISCED1 and ISCED2) as well as the high schools 
(ISCED3). 

• Sports high school and “sports classes” on some gymnasium and other secondary 
school.  

• Private music, dance, art and theatre schools (ISCED1, ISCED2, ISCED3). 
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THE MAIN INFORMATION ABOUT TEACHER TRAINING SYSTEM 
 

Until now the issue of G/T education was integrated in basic psycho-
pedagogical courses. But after Bologna reform of High Education System the 
pedagogical faculties have appointed an elective course of G/T Education at the second 
and at the third level of study.  

For thirteen years the National Education Institute (NEI) has been organising 
specific seminars, school based counselling meetings and thematic conferences. In 2008 
we started with two new seminars about specific learning and teaching strategies for G/T 
students in primary and in secondary school. One of the most important themes is a 
construction of INDEP.  

In 2004/2005 NEI organised a national network of experienced teachers and 
counsellors and included them in the system of primary school in-service teacher training 
system. In 2009/2010 we are going to implement the similar model for the secondary 
schools.  

A private specialist organisation called “Centre for development of psycho-
diagnostic instruments” takes the responsibility of school psychologists’ training for 
testing with intelligence and creativity tests (Raven’s Progressive Matrices, WISC and 
Torrance’s creativity tests) 

The opportunities for graduate and post graduate studies are still too small. 
But we are just expecting the establishment of the first national research institute for G/T 
education at the Pedagogical Faculty in Ljubljana.  

From the very beginning of introduction the Concept for Primary school the 
NEI has had the responsibility for supporting the schools and teachers in their educational 
work with G/T students. The Expert Commission for Educating the Gifted and Talented 
was approved at NEI in 2002; its role is the development and the promotion of the 
strategy of introduction and realisation of the concept, the assurance of the most needed 
guide books and seminars for teachers, the solution of the main problems and the 
provision with the recommendations. Developing and improving identification 
instruments and other tools, analysing the realisation and actual problems with 
implementation of the concept, introducing and leading developmental projects (e.g.: in 
2007 – The formative evaluation of implementing the new concept in secondary schools) 
Have been its role as well.   
       

THE MAIN RESULTS OF IMPLEMENTING THE CONCEPT 
IN PRIMARY SCHOOLS (2007/2008 and in 2008/2009) 

 
In 2007/2008 the proportion of identified gifted and talented students in the 

9th class was about 23% and 3/4 of them had the INDEP.  7% of schools still had some 
problems with nomination procedures. Some teachers did not differentiate well enough 
the signs of giftedness. About  1/3 of  schools had  problems with identification 
procedures, mainly because of the financial resources; Until September 2007  the 
Ministry for Education did not assure any extra money for psychological testing, although 
psychologist were employed  only in 1/3 of schools. More than 90 % of parents agreed 
with identification procedures and with INDEP programs. More than 60% of schools 
reported about the high quality of the implementation of the concept, but 18 % had bigger   
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problems. Some new organisational and didactics strategies were implemented with 
success (Saturday schools, school research camps, acceleration, pull out programmes 
etc).  

 Intensive professional support was still needed for about 50% of schools – 
especially in the process of preparing the INDEP programmes and in the phase of the 
implementation of the specific teaching strategies.    

At the end of the school year 2008/09 the proportion of identified students 
reached 26 %. We suppose that this situation is the consequence of the extended teacher’s 
marking scales (OLNAD07 -  instead of six scales as we used before, we now use 10 
scales for the second period of schooling and 11 scales for the third period of schooling)  
and of the changed criteria for the “Zois scholarship”. One of the criteria includes the 
gifted student identification in primary school, so each school tries to identify as many 
gifted students as it is possible.  

In 2009/2010 we are going to start with a new qualitative research in primary 
schools.  

At the moment we cannot report about the results of the implementation of 
the Concept in secondary schools, where the implementation started in September 2008, 
except for the first result about formative evaluation of its implementation in 11 schools 
which volunteered in the NEI project. After the second year of the introduction we found 
out that the secondary schools were still full of myths and stereotypes about giftedness 
and about teachers’ role; the greatest problems are in the vocational and in technical 
schools. They just don’t expect any gifted student as “they could be only in gymnasium”. 
The widespread belief is that students alone could and must find out what is the best way 
to develop their own giftedness.   
 
 

PRIORITIES IN G/T EDUCATION IN SLOVENIA 
 

We consider that the priorities in the development of G/T Education in 
Slovenia are: 
- To establish a national council for G/T education – for netting of different areas       
  (Education, culture, science, economy etc.), making a coherent national vision and for  
   Coordination of activities;  
- To establish at least one special research centre for G/T education; 
- To provide more experts for applicative researching, teacher in-service training, for     
  Counselling and consulting activities inside NEI (only one part time  
  Counsellor is engaged all these years) 
- To extend teachers’ training for self-evaluation, for developmental     
   Planning, action researches, for e-learning. We have to provide more teachers’  
   Networks. 
-  To strengthen international expert cooperation, schools, teachers and students   
   (Common projects, summer schools, forums etc.) 
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Abstarct 

This paper will addresses the case related to several realities that are present at Macedonian higher 
education; the issue of mass higher education, including the competition for larger number of students that 
universities create. However, quality assurance, work with gifted students in these conditions, is a difficult 
issue. All theoretical and empirical analysis show that, recently, the quality of knowledge among students is 
to say with extreme differences.  
Are the gifted students forgotten when the fight for titles and diplomas is present? How they feel when their 
peers receive passing grades easily with the aim to increase the retention rate in order to attract more 
candidates to register? Is it to say that also registration with payment imposes new evaluation practices? 
Which is the current profile of gifted student at SEEU Tetovo?  
These are some of the questions which by different research methods and statistical indicators will try to 
give some conclusions strategies for better evaluation of the gifted students and support given with the aim 
of stimulating and increasing their academic level. 
 

 
LEADERS IN THE NEW CENTURY 

 
The education workers all the time in the past until now, have faced a 

challenge, student with special affinities, mostly called talented. In the discussions 
between the teachers often is described his/her mental model, the profile of the talented 
student. And we are not going to make a mistake if we create a list of features, their 
talents; the knowledge more than it is needed, the creativity, solving with success of the 
tasks, the short time of their execution, high acquisition of the knowledge, high results in 
learning and enforced advancement. To elaborate better this issue often we have been 
facing and we are still facing the thoughts `He is born an artist, he is a born football 
player or she as a baby has been special… These are some of the public talent 
perceptions. 

From the start I would like to ask a principled question if it is the time for the 
teachers to become capable and work harder for working with talented students and with 
their increased requests.  

Talent is the most appreciated resource in this digital era. It is clear now as 
crystal that all the whole work that will have values and quality will be done by those 
persons that have sophisticated knowledge and these people are ambitious, sleepless and 
with high knowledge. 

Precisely, these persons, with these features, if they need, will go from a 
company to another only to keep their values strong and stable.   

Attraction and keeping these values and qualities will be one of the most 
important challenges and advantages for every organization. If we understand the 
education as an organization, which in its essence it is as such, than the question would 
be how these talents are found and how do they live their educational life? 
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Have we asked or debated on the topic how to work with talented students? 
Or who are they, what is their profile? In the Republic of Macedonia, in its educational 
life, there is no authentic strategy how to work with them. The teachers that are in a direct 
communication with the talented students often remain the only ones in the situation in 
which they have to decide how to support the development and their increased requests of 
this students’ category. These initiatives often hinder having in mind the hard material-
technical conditions of the schools and the global economic crisis in the society but also 
the location of the school, parents or the director. These intellectual resources and their 
development are of public interest and therefore based on this we all have to undertake 
measures to improve their social status.  

But, the actual problem in Macedonia, in our scholar system is surely talent 
development, or the use of their creativity. But, exactly the idea of creativity stimulates 
the working idea and scholar life of tghe students, talented students. From Nichomah’s 
ethics we can see that Aristotle has paid a special attention to this issue. There have been 
and still there are many discussions in the field of social sciences regarding how to 
approach the concept as gifted students (giftedness) their inteligence and creativity.  

Definitions regarding talents…. 
There is no clearly defined theory for talent and giftedness. Robert Stanberg 

and Robert (1992) Wagner give a suggestion that giftedness is a mental self management. 
ANd this mental management has three basic elements: ambient adaptation, selection of 
the new ambient and its model. But, according to them, the psychological aspect of the 
intellectual giftedness stands on the special skills which include: 

1. Differing relevant from irelevant information 
2. Combination of the parts of information with their holeness  
3. Recollection of the reports collected by now with those that we have from 

before 
Barbara Clark in her book Growing Up Gifted (1988) differs, presents a list 

of the characteristics of giftedness as: cognitive (thinking) affective, (feeling) physical, 
intuitive and social. 

In the national program for education development in Macedonia (2005) the 
Ministry of Education and Science includes some activities for gifted students.  

In the primary education in the Republic of Macedonia there is no early 
detecting system and working with gifted students. In schools there are no concrete 
programs or initiatives. Often, the discovery of gifted students is done individually by the 
teachers and according to their ambition and preparation that these students in an 
additional way develop their talents. This kind of initiatives often face obstacles from the 
law regulations by discouraging the teacher and parents, disappointment at children. This 
is when public politics and the state fail after it is proved that they don’its development. 
Until now, the Ministry of Education gives scholarships, the Ministry of Culture also, but 
the last years this process is also followed by the Macedonian Government. In general, 
there is no serious activity foreseen in the National Program, despite of the foreseen 
following activities: 
 
Activities: 
Ministry of Education and Science: 
1. Will prepare a program for early invention and work with talented students. 



93 
 

2. Program for working with talented students within regular classes and non-class 
activities; 
3. Operationalization of procedures for rapid development (formal, processor and 
essential); 
4. Teaching profile training and education for detection and identification; 
5. Participation of talented students in state and internatiuonal competitions and adequate 
stimullation through benefitions (stipends, credits etc); 
6. Inclusion of talented students in international network for cultivating talents; 
7.Definition of terminology for talented students according to international standards; 
8. Respectation of international documents in regard to talented and gifted students. 
 

OPERATIONALIZATION OF PROFILE VIOLENCE, TALENT 

In our practice with talented students, we talk about “students that know more 
then we do”, with a kind of joke of course. This is more as a suggetsion to new 
colleaugues for better care and bigger engagement with these students. But, in reality, 
when we talk about students with violence, we talk about their intelligence. There are 
many definitions for intelligence but speking openly the intelligence shows skillfulness, 
opportunity to learn something about things and for their logic and spiritual perception as 
well as mental knowledge. These fields are studied by the philosophy of gnoseology. This 
also includes the interraction with the sorrounding on its larger understanding, nature, 
society, reality we belong to. The specification of these skills includes: 

• Adaptability to the new environment or the management with the changes, 
• Opportunities, recognition and research capacity, 
• Reasoning and abstract capacity, 
• Application of the reports on a society on natural surroundings, 
• Evaluation and judgment, 
• Capacity for original and productive thinking, creativity.  
However, for the function of the process with talented students and 

emphasized students, the coefficient of intelligence called IQ is important. This is the 
way of the relative intelligence determined by the standardized test. In scientific literature 
it is said that the first test for measuring intelligence was made by Alfred Binet and 
Theophile Simon in 1905. Binet realized that age plays an important role on the mental 
age of the children which allows them additional capability for solving complex concepts 
and generate difficult tasks. Related to this, he noticed that older children do not solve 
problems at the same speed and success as the younger ones. Wilhelm Stern divided the 
mental age as following:  
Mental age / chronological = mental coefficient 

A 6 year old child with an outcome as a 3 year old child, has an IQ of 5 or ½. (3 

divided by 6. Later, Lewis Terman multiplied mental coefficient with 100).  

Mental age, mental chronology 100 = IQ 

A six year old child with IQ of ½ has intelligence with coefficient 50.  

Most of the people have intelligence from 85 to 115.  
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PRACTICAL DIFFICULTIES AT DEALING WITH TALENTED STUDENTS 

It does not mean that a talented student has all the performances. A student 
might be talented, be very successful in physics and have 100% in answering the related 
questions. On the other hand, the same student may have difficulties in writing or 
dyslexia. Sometimes some of them have health concerns, weakness in sight and so forth. 
All these have an effect on the motivation and development; not only on intelligence 
development but also on psychophysical development. The responsibility of the teacher is 
to discover who has a talent for music, for drawing, who writes poems, who is capable of 
doing sports and then improve the corresponding talent. Below, we will show a scheme 
made by Meletea (Meletea, 2003) which focuses on the harmonic development of the 
pupils. For such a development, inspired by the pedagogy of Aristotle, Meletea thinks 
that there should be balance equilibrium between freedom and justice.  

Related to the talent, there are often different dilemmas whether the 
individuality of the pupils, which is crucial for the society, is avoided through the 
collectivity that dominates in school groups. These dilemmas need to be eliminated with 
the fact that we must increase the consciousness for dealing with individual talented 
pupils and competition must be initiated in gaming. We also see different debates among 
teachers, directors and parents on how talented pupils are treated. We are aware that in 
different education systems we have diverse experiences in dealing with talented pupils.15 

 

WAYS OF DEALING WITH TALENTED PUPILS 

Scientific researches have proven the relation between ways of dealing with 
pupils and their success. Also, it is scientifically obvious that pupils have to study but 
they can study as well. This depends on the fact how much we as teachers and parents 
expect from our children. The example of South Korea is an illustrative one; the 
conditions at the school are really good, but the families are interested in how to deal with 
pupils. It is expected that pupils learn more, that’s why the success is higher. On the other 
hand, in order to concretize the issue, we will focus on elevating education. The 
following points are important in this regard:  

Evaluation of the pupils’ capabilities: The teacher has to evaluate the skills, 
prosperity and talent of a pupil. We should know what the pupil knows. In this way we 
can create a list of knowledge that the pupil should improve. The list is organized in order 
in terms of priority which will help to deal with more and less capable pupils. In the USA 
they deal with talented pupils (stars) separately. Precisely, they are the best investment 

                                                 
15 A phenomena that can be estimated as a great technological miracle of the 90s is the internet. 
It has and still has a chief influence in our life. E-commerce is increasing day by day through 

internet. Many initiative companies like ‘e Bay’ have shown their power and are more profitable. 

Environment issues and important geopolitical trends are some of the challenges with which the 

new leaders face and which have started in the 90s of the last century.  

 
The war of talents that was wide overspread in the 90s seems to gain less interest today. Maybe 

the War of Talents does not have the same interest as it had before but there is a term so called 

‘war for management’ that takes the scene recently.   
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for universities such as Harvard, Oxford, Cambridge, Yale etcetera. The teacher is 
engaging the pupils, gives examples during the lesson and communicates with pupils.  

Capability for critical thinking: It is very important for pupils to increase 
their capability of thinking, to think critically about everything, to make them realize the 
secrets of things and happenings around them. In other words, to increase their capability 
on invisible and important things.  

Capability for strategies on problem solving: It is very important for pupils 
to create knowledge since in the contemporary life we live with selling the knowledge. 
This should be done in the way of ‘Don’t give me fish, teach me how to fish’. The 
situation is dominant because for every situation there is a solution and we have to look 
for it. This matter is closely related to the capability of thinking in order to have an active 
attitude towards natural and sociological issues and interpreting them in authentic way.  

Capability for finding resources: All pupils learn from the same book. 
Under these conditions there is a high probability that all students learn the same things. 
However, the philosophy of an effective school is not satisfied only with this. It always 
seeks for something more; everyone to find a new resource in order to be informed and in 
this way that person will know something that the others don’t know. In this way that 
pupil will win the ‘competition’ and will be the best. The talented ones should be given 
many alternatives where they can absorb information and where they can use the info and 
their skills (it seems that this is the biggest problem in our school).  

Capability for presentation and communication: The first concern of the 
management of each school should be to improve the communication among pupils. For 
example, the participation in cultural artistic programs is low. The situation is not 
different in appearing on TV or radio. We must train pupils for communication with high 
audience at an early age.  We should step by step change our behavior, catch up with 
others and always look for the best. We should expect our pupils and our children to be 
more capable and better than us. Let this be the sacred mission; the mission of the 
teacher.  

As a conclusion we can say that the world and the civilization in which we 
live need information transform for the followers and for the people of the knowledge 
era. The contemporary technology of communication has completely changed our actual 
educational surrounding and these changes are expected to multiply in the future.  

We expect the teachers to create their golden rules according to their 
professional improvement in order to reach the success and to develop talented people so 
that they serve for the progress of the humankind. We hope their knowledge will be 
practiced to meet the needs of the humankind. This is what Francis Bacon implies.  
 

Differentiation of the student tasks at SEEU.   
Two exams; mid-term and final exam.  
Each exam providing maximum 30 points = 60 points. 

 

Assignment – Outline = 20 points. 

Demonstration and presentation = 10 points. 

Discussion forum 
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Attendance and participation = 10 points. 

Student who have 95 points or more in their mid-term exams are exempted from the final 
exam. They just attend the classes and participate in the class. In this way their swift 
progress is supported.  
 

From 100 randomly chosen transcripts of the students we see that there are 
10-15 students like this which means that 10-15 of the students are talented. In other 
words, they are better than the others in terms of accomplishing their duties and 
improving their knowledge.  
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Abstract 

 
The author presents the Romanian education situation at the level of 2006 year, as it is organised to the 
preschool, elementary school, secondary school, high school and university level. It is taken into account 
the formal and contents problems, as well as the effects of this setting up on the young generation 
education. At the same time, the author express his own opinions related to the Romanian education 
evaluation on the light of its efficiency and relation with the economic medium. 
 

 

 

The personality type that Romanian society desires is expressed by the 
educational ideal, organically legislated. As a specialized segment of the structural 
organization, the education has the role to realize citizens with freedom and democracy 
feeling, endowed with creative and tolerant spirit, able for change with the purpose of 
being easily integrable socio-professional. From pedagogical point of view there are three 
education-learning forms: formal/unformal - institutional realizable in kindergartens, 
schools, universities-, non/formal one (organized by scholar institutions but outside their 
walls – in example the extracurriculum activities) and informal one (that can be acquired 
besides the institutions, from the family, friends, mass-media, on the streets etc.). 

In Romania, only the formal learning is yet controlled by normative 
curriculum documents, realized on the foundation of learning syllabus curricula and 
scholar analytical syllabus. These are elaborated by the specialities commissions and 
approved by the Education and Research Ministry, which implements and supervises 
them through the Scholar County Inspectorates and by national examinations. Each 
county has an Inspectorate which guides and controls the realization way of the 
curriculum requirements, through the agency of speciality inspectors, for all the 
disciplines from the education syllabus. The inspectors act through   the agency of 
thematic control, individual or collective, of the audiences to the thematic activities, 
individual or collective, of the guiding effective activities unfolded by the professional 
staff, as well as by the control tests. Following each “inspection” is elaborated a written 
report, which is registered in the special notebook of the scholar unity and which 
becomes an archives permanent  document. 

In the same time, on the whole way of preuniversitary education, the ministry 
of Education and Research controls the capacities gained by the pupils, taking into 
account the national performance standards, obtaining informations about the learning 
process quality all over the country. Yearly, the pupils which graduate from the 8-th 
class, are submited to a capacity examination, unitary from requirements point of view 
for all the pupils, regardless of the geographical area, the scholar conditions or their 
social particularities. The obtained conclusions from the processing data offer 
informations about the assimilation value of programs requirements for all pupils 
contingents about the didactic exercise, the institutions quality and the professional staff 
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training from schools. The capacity examination consists in solving certain problems, 
conceived at the ministry level, which tests specific capacities of the Romanian language 
and literature, mathematics, history or geography. Related of the results obtained the 
pupils make an option for the high school type existent in our country, on the basis of an 
optional and computer distribution. 

The second examination by which are tested the schools achievement of the 
curriculum provisions documents is the school-leaving examination soustained by the 
high-school graduated young people, verifying their maturity, before their professional or 
university option. This examination contains different disciplines, obligatory or optional, 
related to the followed profile. 

By this two national examinations, the Education and Research Ministry, 
identifies the disfunctionalities at the preuniversity education level, thanks to the results 
obtained by the pupils in two important moments of their scholarship stages. These are 
extremely stressing because they open or shut subsequent options for one or another 
career. For example, a pupil with a high mark has the possibility to occupy a favourable 
place for an intelectual career, trained in a high-school excellent quoted or to a faculty 
with a lot of personality in high qualification guarantees. In reverse order, is the situation 
of an appreciated pupil, which obtained at this national examination worse  marks. 

  
HOW IS ORGANIZED THE EDUCATION SYSTEM IN ROMANIA?   

 
After the maternal education (in family or day-nurseries), at the age of 3 the 

children are included in the first stage of education system: the kindergarten. The 
kindergartens are organized with 10-20 children groups of the same age: the little group 
(3 years old), the middle group (4 years old) the big group (5 years old) and the preparing 
group (6 years old). The didactical activity is organized on the foundation of an 
Education Plan and of certain Instructive-educative Programs, focused on some behavior 
achievements. Daily, the children are carrying on activities in the frame of stimulations 
areas, then frontal and complementary activities. The kindergartens with a prolonged 
program have, moreover extracurriculum activities and extended programs for the 
afternoon period, after the children have lunch and follow the sleep program. The basic 
activities in a kindergarten are: the observation, the memorizing, the conversation, the 
image reading, the telling and the game. It is followed, especially, the social and group 
accomodation behavior formation, as well as the anticipation of certain school preparing 
elements. 

Each group has an educator. This achieve now his competences by licence 
studies in the Faculty of Education Sciences, the specialization primary and prescholar 
education, having the title of prescholar education professor. 

At the age of 6/7 years (related to the pearents options) begins the primary-
school cycle, with 4 classes. The scholar program has as foundation an Education Plan of 
3-4 hours a day, with educational disciplines corresponding to the different knowledge 
fields: Romanian language, mother tongue, a modern language, mathematics, geography, 
history, environment knowledges, music, drawing, technology and physique education. 
Moreover, each class has a Curriculum at the school decision, centralized chosen, 
elaborated and approved. These follow capacities achievement, with the help of some 
alternative textbooks (the teacher choose one variant from more others existent) and 
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interactive and participative methods. Yhe evaluation is made with the help of the 
qualificatives in three stages: sufficient, well and very well, which coincide with the 
performance curriculum standards, that is the quality levels (minimum, medium, 
maximum) acquired by the pupils. Usually, in the classes are 15/20 pupils, but in the 
localities with a small number of children it is organized simultaneuously education, for 
two, three or four classes, there are anyway 12 children. At the same time, some schools 
organize alternative education, of Step by Step, Waldorf, Freinet type or only with some 
elements from these pedagogical systems. 

Each class has a teacher formed in the frame of Education Sciences Faculty, 
specialization primar and prescholar education Pedagogy, having as title of licentiate 
professor for primar education. The poor families are motivated to send their children to 
school, because each child receives, at the middle of the program, a croissant and a glass 
of milk. There are no scholar uniforms, but in accord parents/children there are some 
classes which established that the pupils must wear identical clothes. There is not the 
notion of repeating class, but in the group of disabled children, those are guided to special 
schools (sight, hearing, mental and psycho-motric handicap). Usually, the scholar 
program is carrying on only in the morning between 8 and 12 o’clock, without any 
possibility of   prolongement  (lunch, sleep, additional training). 

The next cycle – called secondary school – is made up by 4 classes, is 
regarding to a  multilateral development of the pupils personality, and the Education Plan 
includes extremely diversified disciplines: humanistic, scientific, aesthetic, motric and 
educative ones. It is begun the systematic study of physics, chemistry, biology, anatomy, 
it is learned in a coherent way the whole language system, it is studied mathematics and 
geometry, the drawing and music, it is covered the Romania’s entire history, it is learned 
geography as well as the universal history, the Latin language and two modern languages. 
Now it is realizing the ABC of the computerized languages. Each class is the 
responsibility of a class/master. They are made continuous and cumulative evaluations, 
which are appreciated with marks from 1 to 10, with the mention that only the marks 
from 5 to 10 assure the promotion in a superior class. 

The transition from the primary to the secondary cycle constitutes a quite 
shocking jump for the pupils, taking into account that each didactical discipline is taught 
by another professor and their style and evaluation making are different and determined 
by their own personality. The finalizing of secondary studies is realized by capacity 
exam, of national extent, related to which results, is assured the option (prioritary) for a 
certain type of high schools or arts and trading schools (as we stated before). 

The organizing of the high school education takes 4 years being made on 
profiles. There are theoretical, humanistic and realistic high schools as well as vocational 
high schools (textile, constructions, pedagogy, silvicultural, wood industry, metallurgic, 
of computer science etc). Where there are requests it is organized the mother tongue 
learning (Serbian, Magyar, German) as well as the learning in modern languages (French, 
English, Spanish, Italian). 

The learning Plans and the Educational Programs are extremely dense, the 
pupils having daily between 5 and 7  classes hours, different disciplines in the time table, 
thaught by specialty professors. These obtained their competences in the university 
frame, by licence exam (long-term education). The studies are finalized by a school-
leaving examination, unitary in the entire country, with obligatory and optional 
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disciplines. These exams are organized on commissions for 300-400 candidates, leads by 
a president from the university staff with doctor’s degree scientific title.. In the last 
period, the percent of promotion   is situated around 80%, existing also the chance, in 
case of failure to one of the exams, for another school-leaving examination session. 

After the high school graduation, the young people can make an option to 
occupy a work-place or to register for a faculty. There are no kinds of restrictions, for 
accessing the university education, than the obligation to have a diploma of school-
leaving examination. 

In Romania there are 55 State universities and 15 Private universities and this 
division is made related to the financement source. From the university curriculum point 
of view its quality is checked up and approved by a specialty agency of the Education and 
Research Ministry, which gives to each specialty a temporary functioning licence for 3 
years, period followed by a new re-verifying and the granting of the definitive credential 
documents by government decision. Starting with the university year 2005-2006 all the 
Romanian universities have adopted the European studies Program 3-2-3 (licence -
master- doctor’s degree) as well as the curricula matched with the European superior 
education space. 

In Arad there are two universities: “Aurel Vlaicu”(a state one) and “Vasile 
Goldis” (a private one). The “Aurel Vlaicu” University has the following faculties: 
Economic Sciences, Engineering, Orthodox Theology, Real Sciences, Humanistic and 
Social Sciences, Computer Science, Physical Education and Sports,  as well as the 
Education Sciences and Social Work Faculty. Besides these, there are Departments which 
serve a certain problem for all the faculties: modern languages, training of didactical 
staff, mathematics, international relations. In the 8 faculties are registered about 15,000 
students at 34 specializations. At the same time,, there are master studies nearby the main 
specializations and two professors (Lizica Mihut and Mihaela Stanescu) are coordinators 
of doctor’s degree. The education process is taking place in some university complexes. 
For functioning in the superior education system, a didactic staff needs obligatory the 
doctor’s degree, and the scientific titles are: university professor, conferential lecturer, 
lecturer, assistant and preparatory. The education curriculum benefits of 30 transferable 
credits by semester, and the university Senate lead by the rector, coordinates and 
supervises the activity of each course titular. The “Aurel Vlaicu” University is involved 
in financed projects partnerships, maintains the connection with the mediums derived 
from the university specializations. The Education Sciences and Social Work Faculty has 
atributions related to the continuous and periodical training of the professional staff from 
the preuniversity education, in exams sessions and authorized adequate certificates  
releasing. 

Of course that we are briefly presented an education system extremely 
branched and with a lot of others appearances. The actual problems which preoccupy the 
decidents and the professional staff are related to: 

• the prolongement of didactic conservatorisme related to the change 
reticence; 

• the implementation of certain interactive strategies, of constructivist type; 
• the exces in curricula theoretization and creating of a larger fissure 

between what is learned in schools and what is needed on the work-market; 
• the system incapacity to convert the learning into education; 



101 
 

• the deficitary schooling determined by the lack of adequate didactic 
materials; 

• the impossibility to control the anti-educative agression of mass-media; 
• the uninspired changes – submited to political influences – of organizing 

and functioning modalities of didactic subsystems; 
• the too evident dependence of education institutes by the society; 
• the political urgent intention to interfere in education problems, including 

the indentification of the administrative function with a political one; 
• the excessive centralization – maintained by the bureaucracy – of the 

preuniversity education which is doubling by the universities efforts to keep their 
functional autonomy and qualitative authority. 
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Abstract 
 
School programs provide the guidelines for transforming the desired features of education into permanent 
changes in behavior through learning experiences. As well as being instructive in educational activities, 
programs constitute a necessity in terms of education’s function of deliberate enculturation. However, 
education programs which are prepared considering group education cause inequality of opportunities for 
students who do not possess the qualities of an average individual (such as grasping power, learning skills, 
interest and motivation, etc.). When the fact that each student with a need of education and learning is 
essentially unique is considered, it is easy to come to the conclusion that these students will not have equal 
opportunities in benefiting from similar learning experiences. When practices are considered, it is seen that 
even though each and every student at a school live through the same learning experiences, they cannot 
benefit equally from these experiences and not all the students can improve their individual features to their 
biological limits. Thus, the need for schools and programs which offer educational opportunities for the 
students in accordance with their abilities and learning paces should be considered as a legal and 
educational right in terms of equal opportunities in education. In this process, talented or gifted children 
who are important for the development of their societies and all humanity are a neglected and lost minority.  
For the solution of today’s problems, it is necessary that education programs for talented and gifted 
students are revised to offer equal opportunities. The equal opportunities concept which is emphasized here 
infers equal opportunities “which preserve and promote individual differences” rather than “the same 
opportunities for everyone”. Today, the efficiency of an education program is closely related to the fact that 
whether it provides educational experiences which regard and promote individual differences. Educationists 
should aim to develop programs which offer self-improvement opportunities to talented and gifted students.  
 

Keywords: Talented Children, Gifted Children, Education Program, Education, Equal Opportunities 

  
Апстракт 

 
Училишните програми овозможуваат насоки за трансформирање на посакуваните карактеристики 
на образованието во постојани промени во однесувањето преку учење на искуства.   Освен што се 
поучни во училишните активности, програмите претставуваат неопходност во услови на образовна 
функција за проценка на социјализацијата.  Како и да е, наставните програми кои се изработени 
според групната  настава предизвикуваат нееднаквост на можности за учениците кои не ги 
поседуваат квалитетите на просечна индивидуа (како што се моќта на сфаќање, вештините на 
учење, интерес и мотивација, и.т.н.).  Кога се зема во предвид фактот дека секој ученик со потреба 
од образование и учење е всушност уникатен, лесно е да се дојде до заклучок дека овие ученици 
нема да имаат еднакви можности во добивката од учење на слични искуства.  Што се однесува на 
вежбите, забележано е дека и покрај тоа што секој ученик поминува низ истите искуства во 
учењето, не може секој да искористи еднаква количина од овие искуства и не сите ученици ќе ги 
подобрат своите индивидуални карактеристики до нивните биолошки ограничувања. При тоа, 
потребата за училишта и програми  кои нудат можности за образование на ученици во согласност со 
нивните способности и темпо на учење треба да се смета за легално и образовно право во услови на 
еднакви можности во образованието. Во овој процес, талентираните или надарените ученици кои се 
важни за развојот на нивните општества и целото човештво се запоставени и губат во малцинството. 
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За решение на проблемите на денешницата, потребно е образовните програми за талентираните и 
надарените ученици да се преработат за да нудат еднакви можности. Концептот на еднаквите 
можности кој е акцентиран тука имплицира еднакви можности „кои зачуваат и промовираат 
индивидуални разлики“ подобро отколку „исти можности за секого“.  Денес, ефикасноста на 
образовната програма е тесно поврзана со фактот дека овозможува образовни искуства кои 
промовираат и се однесуваат на индивидуалните разлики.  Едукаторите трба да се насочуваат на 
развивање на програми кои нудат самоподобрувачки можности за талентираните и надарените 
ученици.  
 
Клучни зборови: Талентирани деца, Надарени деца, Образовна програма, Образование, Еднакви 
можности. 

 
 

INTRODUCTION 
 

Education is an essential instrument that helps the individuals gain positions 
that they do not possess by nature. In order to maintain their lives in the society they live 
in, individuals go through similar or different education programs according as their 
personal interest and abilities, and experience an education process which is defined as 
the deliberate enculturation process (Ertürk, 1984). At the end of this process, individuals 
become equipped with basic and specific knowledge and skills. Dewey (as cited in: 
Gutek, 2001) states that the most important function of education is to educate people and 
help them acquire the basic information that they are going to need in order to control and 
govern their future lives. Education fulfills its function of deliberate enculturation. At this 
point, it is controversial whether each and every student at education age is involved in a 
program in accordance with his/her interests and abilities and receives an education 
according as their comprehension. This controversy is about dealing with every student 
individually and providing them with equal educational opportunities as per their interests 
and abilities, rather than offering similar educational opportunities to everyone. The 
education of these special children who can change the times, come up with solutions to 
many problems created by human beings and develop solutions to many threats that 
humanity faces have gained considerable importance in the welfare of humankind, 
especially after all the social, political, military and environmental changes of today’s 
world. However, when these special children receive education along with other normal 
children, they cannot recognize their own abilities and thus cannot develop these abilities. 
And as a consequence, these children, who can make great contributions to both their 
society and all humanity, wither away.  The aim of this study is to consider the education 
of talented and gifted children, who are born with superior features, in terms of education 
programs that could offer equal educational opportunities.    
 

TALENTED AND GIFTED CHILDREN 

The generally recognized description of talented children is made by Witty 
(1963). Witty describes giftedness as displaying “consistently remarkable performance, in 
a potentially valuable line of human activity” (as cited in: Gökdere ve Ayvacı, 2004). 
Giftedness is not an exclusive feature in its own right or a characteristic observed in some 
people; it stems from the difference in the level of existence, occurrence, collection; and 
emergence time of some characteristics observed in all the people whatever their level of 
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talent. In other words, gifted people are not different types of people; they are people who 
are different from others in terms of the distribution, frequency, timing and composition 
of some characteristics (Akarsu, 2001). The term giftedness is used by some people as 
having superior talents in fields such as music, arts and space sciences (Winner, 1996). 
Morelock (1992) asserts that giftedness is “asynchronous development in which advanced 

cognitive abilities and heightened intensity combine to create inner experiences and 

awareness that are qualitatively different from the norm”.. According to Morelock (1992), 
giftedness which is named as asynchronous development is composed of various 
cognitive, social and emotional factors. Cognitive factors include high-level abilities and 
specific skills. High-level general abilities contain intelligence which can partly be 
measured by intelligence tests; power which is comprised of mental quickness and 
learning skills; thinking skills which include the personal skill of using one’s brain; 
satisfaction which implies high-level of knowledge; and emotional structure. Specific 
skills, on the other hand, may correspond to an individual area or areas. Also it is possible 
to define it as the level of personal achievement in a specific field of talent.  

Another dimension of giftedness is comprised of social factors. Giftedness 
does not come to existence out of nowhere; it needs various environments to develop and 
become effective. The child most probably needs systems composed of various people, 
nature, encouragement and his/her guided talents as the driving force (Morelock, 1992). 
Changing factors are related with one’s view of life. Some people might be obstructive 
about accepting the existence of destiny and change in our lives. This might be 
understood but it is inevitable that some people just appear to be at the right place at the 
right time. This brings out luck and might create the difference between success and 
failure. Emotional factors are another important dimension of giftedness. Gifted children 
not only think in a different way than their peers, they also feel differently. Kokot (1999) 
includes emotional factors and defines giftedness as “displaying more awareness, 
sensitivity and ability in terms of understanding and transferring emotional and cognitive 
experiences than people who are not gifted”. 

Definitions and explanations regarding the gifted and giftedness are as 
complicated as the definitions and explanations regarding the talented and being talented. 
However, intelligence has been defined according to operational and theoretical 
approaches (Ataman, 2004). In operational approach, intelligence is “learning and general 
problem-solving skill”. In theoretical approaches, “Developmental and Psychometric” 
approaches come to the forefront. Developmental theory has been affected by the 
definition of intelligence which is made in accordance with Piaget’s developmental 
theory and it accepted intelligence as “the individual’s adaptation to and coordination 
with the environment”. Psychometric theories are based on the assumption that there are 
individual differences in intelligence and these differences might be measured by 
intelligence tests (Ataman, 2004). In the general sense, gifted children, who possess 
superior abilities in one or more fields, not only develop faster than the other children but 
also are remarkably different. Their ability to manage is developed and they are in little 
need of others’ supervision (Winner, 1996). Today it is accepted that intelligence is made 
up of many factors or abilities that are both related and unrelated with each other. 
Giftedness in young children points primarily to precociousness, that is to say a high rate 
of development in one or more fields. However, for most of the people, giftedness is 
related to academic achievement. In other words, it means that a student has received A 
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for all the courses on his/her report card. But giftedness is quite different than the fast 
development of abilities or early accomplishment of developmental tasks. Gifted people 
are quite curious. They always form a series of questions, learn quickly, remember easily 
and have different opinions about the world than their peers (Smutny, 2000). The most 
common features of gifted students are as follows (Clark 1997); (1) Learning pace, (2) 
The complexity of operations based on thinking and information, (3) Depth in 
understanding and achieving competence, (4) Novelty (originality) and uniqueness in 
personal expressions, (5) Intensity in participating in learning and an early and deep 
idealism (motivation). 

 

EQUAL OPPORTUNITIES IN EDUCATION 

There is a general belief about the education of the gifted. J. Davidson, who is 
one of the authors of “Genius Denied” ( ) states that the biggest myth about the education 
of the gifted is that “gifted children do not need help because, as they possess talents that 
many students do not possess, they can develop and prove themselves under any 
circumstances”. It might be asserted that this myth stems from a belief or emotion such as 
“the gifted, you possess things that the rest of us do not; so why should we feel the need 
to do something for you?” (Emmons, 1993). However, highly talented children or 
teenagers display a higher performance (in the fields they are interested in) than their 
peers and people who have the same experiences as them. These children and teenagers 
might show a superior performance in mental creativity and arts, possess rarely observed 
skills in terms of leadership, and might stand out in some specific academic fields. 
Nevertheless, general educational practices fail to recognize, let alone develop such 
characteristics of such superior children. Thus these children are in need of educational 
services apart from the general school programs (Kök, 2008). Davidson states that gifted 
children are rarely seen and they will not be able to know the limits of their abilities when 
they attend regular classes with regular curriculums. Until they recognize and understand 
gifted children, teachers who teach such classes will probably not feel the need to 
recognize these children as they will be busy dealing with other children who experience 
problems (as cedit in: Emmons, 1993). 

When equality is mentioned, it should be understood as having the same and 
equal opportunities. Equality means providing the individuals with appropriate 
experiences that are individualized. Equal opportunities in education are not offering the 
same education to each and every child but to provide them with opportunities in 
accordance with their abilities. Hotaman (2009) also states that equal opportunities in 
education means “having the necessary educational opportunities that allows every 
student to develop his or her latent or manifest abilities”. According to Feldhusen and 
Moon (1992) justice can be served not by equal treatment but by equal opportunities. And 
the equal opportunities mentioned here is not providing the same or similar opportunities 
to everyone regardless of their developmental characteristics, interests, talents and 
intelligence; it infers providing all students with learning opportunities in which they can 
learn and develop in proportion to their grasping power. According to Agne (1999) a one-
size dress does not fit everyone. While according to some people the word equality means 
the same learning experiences (Kök, 2008) for everyone, for some it means equal 
opportunities (Kök, 2008). Baska (1993) also states that equality means that each and 
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every student has an equal access to opportunities in parallel with their talents (as cetid 
in: Kök, 2008). If equality is the main goal for everyone, exercising the same standards, 
the same education programs, the same type of education is basically inequality because 
individual differences are ignored. It is not equality to offer a talented musician and a 
scientist the same experiences (Kök, 2008). It is nothing but inequality to treat the 
unequal as equals. 

If gifted students receive education designed in accordance with their 
individual needs, they develop a sense of self-sufficiency and positive self-concept. 
Otherwise they might rank among the high-risk group in terms of failure. These students 
study more effectively and efficiently and develop high-level problem-solving skills. 
Once they internalize and synthesize information, they integrate it and might offer many 
solutions (Bosch, 2005). It is a desperate situation for the individual and the society that 
the gifted are ignored educationally and experience talent loss. Due to their high capacity, 
gifted students are most likely to offer solutions to problems that human beings encounter 
today. Today’s gifted and talented students who possess leadership, problem-solving and 
complex thinking skills are of vital importance for societies as they are the adults of the 
future (Kök, 2008). Uniform general education programs are developed in accordance 
with the needs of students whose talents and achievements are at average level; thus, 
student attainments will be at knowledge, comprehension and application level and 
students will not develop high-level intellectual skills such as analysis, synthesis and 
evaluation. When this situation is considered in the perspective of gifted students, it 
might be concluded that gifted students might experience talent atrophy and eventually 
talent loss as they will not be able to use their existing potential to the fullest. 

 

EDUCATION PROGRAMS 

The aim of educational activities is to maximize the individual’s potential. 
Therefore the individual will improve himself/herself and contribute both to the society 
and to humanity. At this point, developing education programs is of crucial importance 
because all classroom activities which aim to help the students acquire desired behavior 
are developed according to a plan. Erturk (1984) asserts that education program is “a 

planned educational mechanism which aims to educate a certain group of students within 

a certain time period”. The success of education-instruction process largely depends on a 
high-quality planning of educational and instructional activities (Senemoğlu, 2007). And 
to achieve this, it is necessary to fulfill the basic physical and psychological needs of the 
people (students, teachers, administrators, educationalists, etc.) and to meet the need of 
improvement and change in the education program.  

For the education of gifted children, typical behavior and skills of gifted 
children which are the indicators of their talent and intelligence should be specified 
according to every culture and the children who meet these specifications should be 
determined. However, this is not an easy task. The most effective way of detecting and 
defining gifted and talented children is to utilize various approaches within an extended 
time period. It is essential in terms of the accuracy of the diagnosis to observe these 
children at different grades, consult the views of families and to monitor their 
productivity (artistic activities, diagrams, inventions, toy-block (lego) creations, stories 
and poems they recite and/or write, etc.). Physical, social and cognitive development of 
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young children is fast and diverse (Smutny, 1998). For this reason, it is possible to detect 
the characteristics which cannot be detected or confirmed at one observation by way of 
monitoring the children’s development within a longer time period. When we consider 
the fact that the definition of talent and its emergence vary from culture to culture, the 
length and diversity of such lists could be explained by factors such as different age 
groups, gender, geographical and socio-economical conditions of families. 

Agne (1999) expresses that gifted and talented children do not feel the need to 
be dignified because of their difference. The author states that, instead of this, it is 
necessary to acknowledge their existence, accept the fact that they need different content 
and educational methods and thereby to meet their needs just as the needs of normal 
children are met. In order to ensure that gifted and talented children develop in their 
normal course, it is necessary that they are trained by teachers who have received special 
training or, at least, in homogenous groups because most research have proved the 
importance of talent grouping for gifted and talented students (Agne, 1999). Gifted and 
talented students naturally need a different presentation and education due to their 
different characteristics.  

Some people claim that gifted and talented students motivate the other 
students in the classroom and that these children should receive education among normal 
children. However, research findings show that children model themselves on children 
who are similar to themselves in terms of level rather than children whose level are 
superior (Schunk, 1987). Moreover, it has been observed that the level of achievement 
among low and average level students increase when gifted and talented children are 
taken out of the groups consisting of normal children. The reason for this is that children 
with normal and low levels of achievement, who feel lowly and ashamed alongside 
children who display superior performance, feel more at ease and do not feel ashamed 
when they are not with superior children (Schunk, 1987).  In general, systems of 
education which attach importance to the transfer and comprehension of information 
transform students into consumers of information while they should transform them into 
producers of information. It should be considered that gifted students have complex and 
abstract thinking skills and, rather than loading them with information, it is necessary to 
include these students in processes of information acquirement (Kök, 2008).  

 The fact that gifted children have a diversity of interests and that they want to 
acquire further, more profound and more comprehensive knowledge necessitates that they 
should be offered a lot more than general education programs that offer the same 
education to everyone. The main aim of the educational arrangements to be done is to 
recognize the characteristics of this group of students, assist the improvement of these 
characteristics, and transform them into individuals who come up with new solutions to 
problems (Kök, 2008). In standard education programs, gifted children are compelled to 
be successful without making use of all their talents. As a result of this, the student grows 
indifferent to the program and the level of information and other attainments fall a lot 
behind their cognitive levels. Therefore, most of the talent and interests of the child might 
shift to other fields than education and as a result of this they might be alienated from 
education. It is necessary, however, to define the information and cognitive skills that 
should be acquired and developed by these children and to offer such information and 
skills to their use by way of projects and activities. These projects and skills should offer 
a profound and extensive focus for the individuals. Furthermore, these educational 
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activities should direct gifted and talented students to advanced efforts, profound thinking 
and conceptualization of abstract concepts and objects (Van Tassel-Baska, 1998).  

As standard educational environments restrict the potentials of gifted and 
talented children, the education offered in such educational environments are not 
sufficient for these children and they need more extensive educational opportunities 
(Gökdere ve Ayvacı, 2004). Programs designed for gifted and talented students should 
also point to the importance of materials to be used in the classroom. These materials 
should follow the lead of a single text as the source, offer advanced-level reading 
activities, provide interesting and thought-provoking ideas, consider information to be 
open-ended and indefinite, and offer a conceptual passage and depth that allows the 
students to establish bonds between multiple disciplines (Agne, 1999). The key point in 
educating gifted and talented children is respect; respecting their difference, their ideas 
and their dreams. It is necessary to provide a peaceful, safe and warm family and school 
environment in addition to special curricula, special software and specific programs for 
the talents to improve. Education programs which are prepared in order to meet the needs 
of children identified as gifted or talented are beneficial when the activities are a little 
harder than the current levels of students (Agne, 1999). Renzulli (1986;1999) also states 
that children at a higher level in terms of grasping power and learning pace need to study 
mathematics, history, social sciences and languages rather than wasting their time on 
disjointed projects. As the existing educational approaches are based on transferring 
information slowly, through various examples with a lot of time spent on practice and 
visual material support, this method slows down gifted and talented children. And while 
their classmates study the same materials over and over again, gifted and talented 
children waste most of the education time sitting and waiting because they go through 
materials faster than the others, comprehend the information instantly and rarely feel the 
need to review the references on previous materials. Gifted children generally like to 
memorize things automatically whether they are asked to or not. They like materials 
based on facts but they are able to comprehend information faster and in more abstract 
forms when compared to other students. They really like and prefer to learn fast and 
easily (Stevenson and Stigler, 1992).  

In addition to the standard measurements used to evaluate the students’ levels 
of learning, it is of vital importance to make use of instruments sensitive to performance 
in order to evaluate individual development and improvement. It is possible to portray 
individual progress towards specific educational goals more definitely when more 
standardized measurements are utilized. Especially for gifted students, the quality of the 
performance in such measurements could indicate more clearly the level of understanding 
of concepts and acquisition of skills when compared to the paper-and-pencil assessments 
(Van Tassel-Baska, 1998). Another point to take into account while utilizing alternative 
assessment approaches used for gifted students involves informing students about the 
important points while assigning the task and thus letting them know the level they are 
supposed to reach beforehand. This approach also guarantees the criteria that the 
decisional assessment is both specified clearly by the teacher and understood clearly by 
the students (Van Tassel-Baska, 1998). 

Feldhusen (1997) and Renzulli (1999) assert that in some developed 
countries, gifted and talented people are offered education by the help of curricula and 
systems designed taking into account the talents, emotions, views and values that gifted 
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individuals possess.  Yet, even in developed and developing countries, there are few 
people who feel the need to attend to the developmental and educational problems of the 
gifted (Özdemir ve Berk, 2007). According to Tekbas and Ataman (2004) even in 
advanced societies, gifted education is the most neglected field in special education. 
Gifted individuals who are very low in number in every society constitute the core of a 
nation when viewed from this aspect (Özdemir ve Berk, 2007). Experimenting new 
education programs and developing creativity-oriented programs help the children live 
through different experiences at early childhood. Generally, students who receive 
education in normal classrooms and normal education programs are judged because of 
their creative thoughts, are not supported and are mocked because of their thoughts 
labeled as eccentric. And the students force themselves to think stereotypically fearing 
that they will be mocked and make a habit of such thinking in time. Eventually they 
might become individuals who do not produce original ideas with a weak ability to 
dream. But the individual forms cognitive models within the process of dreaming and 
concretizing abstract concepts and phenomena (Coll and Treagust, 2003). It is clear that 
students with the ability to dream are able to form more effective cognitive models 
(LeBoutillier and Marks, 2003).  
 

CONCLUSION 

In every society, giftedness and talentedness are considered synonymous with 
enclosing valuable talents (Tannenbaum, 2000). Then, it is clear that the gifted and the 
talented need an educational practice that works on the richness and gifts that they 
possess and would help them step up to higher levels and such a practice not only creates 
equal opportunities in education, but is also a necessity since it harnesses such 
individuals’ capacities for their own societies, as well as for solving the problems of the 
humanity as a whole. There are also rightful reasons to justify that these children should 
be handled within the scope of special education. The first one is that there are groups of 
children at schools who possess a greater talent for learning than the standard education 
requires. Secondly, if educational environments are not prepared and precautions are not 
taken today, the future of the nation will be jeopardized. Because, as the youth of today 
are the adults of tomorrow, the education they receive today and the investment that has 
been made for them will have been wasted. These teenagers will be able to create all 
kinds of novelties, innovations and advancements that will raise the country to the level 
of contemporary civilization. They are going to be the researchers, creative artists, crafts, 
scientists and leaders of the future. And thirdly and lastly, the effort made in order to find 
new ways to offer these children a different education than normal children will 
contribute to education itself and improve its general quality (Ataman, 2004). 
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Abstract: 
 
In this work there is a teaching strategy model leather of studying that enables active participation 

of the student in learning new educational concept, solving problems individually, analytical and critical 
opinion, connecting of the theoretical acknowledgements with practise and creative expression. This model 
can be used in every classroom, with every student but it will best work with the talented and gifted 
students.  
 
Key words: teaching strategies, gifted students, process od studying. 

    
Апстракт: 

 
 Во трудот е предложен модел на наставна стратегија, скала на учење, кој овозможува 
активно учество на ученикот во изучувањето на нова наставна содржина, самостојно решавање на 
проблеми, аналитичко и критичко мислење, поврзување на теоретските сознанија со практиката и 
креативно изразување на учениците. Моделот може да најде примена во секоја училница, за работа 
со сите ученици, но најголеми придобивки ќе имаат надарените и талентираните ученици. 
 
Клучни зборови: наставни стратегии, надарени ученици, процес на учење. 
 
 

ВОВЕД 
 

Во наставната практика наставниците особено внимание треба да 
посветат на градењето на стратегии во процесот на учење и поучување, односно на 
тоа како учениците учат и како ги применуваат стекнатите знаења, вештини и 
ставови во практиката. 

 За да им се овозможи на надарените и талентираните ученици да ги 
зајакнуваат и развиваат своите способности и потенцијали неопходно е изнаоѓање 
на соодветни стратегии кои ќе ги задоволат нивните специфични потреби. За да се 
изгради успешна наставна стратегија која ќе одговара на надарените ученици 
важно е каков ќе биде пристапот на наставникот кон организацијата на наставниот 
час, односно како ќе ги избира и комбинира формите и видовите на настава со 
соодветни методи и техники на наставна работа. Ова треба да овозможи 
задоволување на образовните и другите потреби на надарените ученици, односно 
примена на повисоки нивоа на мисловни процеси, креативно и критичко учење и 
самоучење, користење на повеќе извори на информации и тоа на повисоко ниво, 
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истражувачка работа, работење по сопствено темпо, како и самопроценка, што ќе 
резултира со постигнување на високи резултати. 

 Од моделите, односно видовите на настава и наставните методи, како 
соодветни и препорачливи за работа со надарените и талентираните ученици се: 
тријадниот модел на Joseph S. Renzulli, Bloom-овата таксономија на знаењето, 
индивидуализираната работа, програмираната настава (и тоа модифицираната 
линеарна и разгранетата програма), проблемската настава, методот центри за 
учење, е-учењето во форма на online натпревари, проект методот, дебатата, 
компјутерски поддржаната настава и други. Во овој труд ќе се задржиме на 
моделот скала на учење кој ние го развивме и кој го препорачуваме за примена на 
сите наставници кои се креативни истражувачи во воспитно-образовниот процес.       
 

МОДЕЛ СКАЛА НА УЧЕЊЕ 
 

При подготовката и организацијата на наставните часови наставникот 
треба да изгради успешна стратегија за активирање на учениците во текот на часот, 
за што поактивно нивно учество во совладувањето на новата наставна содржина и 
за стекнување на што потрајни знаења во текот на часот. Имајќи го предвид 
претходно наведеното, развивме модел на настава т.е. начин на организација на 
работата во текот на часот кој го насловивме како СКАЛА НА УЧЕЊЕ.  

Овој модел овозможува:  
• кон учениците да се пристапува како кон индивидуалци 

со сопствени знаења, умеења, предиспозиции, таленти, способности и 
интереси;  

• истражувачки активности;  
• создавање на позитивна атмосфера за учење;  
• натпреварувачки дух меѓу учениците; 
• градење на вештини за поврзување на теоријата со 

практиката. 
Моделот СКАЛА НА УЧЕЊЕ се применува при обработка на нова 

наставна содржина и предвидува индивидуална работа со учениците. Наставникот 
треба да избере наставна содржина соодветна за работа со овој модел, да подготви 
клучни прашања за истата, како и повратна информација со одговори на 
прашањата, а доколку испланира активности за изработка на производ потребно е 
да обезбеди и потребни материјали за работа. Моделот се состои од седум скали, а 
наставникот ја организира, следи и координира работата на часот давајќи насоки за 
работа пред секоја скала. Поголеми ефекти ќе има при работа со надарените 
ученици заради: 

� поголемата самостојност при учењето, самостојното пресудување и 
носење на заклучоци врз основа на претходна анализа; 

� селектирањето на значајни информации; 
� развојот на аналитичко, критичко и креативно мислење; 
� мотивираноста и задоволството од учењето кај учениците. 
 
СКАЛА 1 – наставникот именува појава, процес, предмет или ситуација 

од новата наставна содржина, а учениците запишуваат сè што знаат во врска со неа 
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и кратко усно се изнесуваат. Потоа наставникот ја соопштува наставната содржина, 
дели наставен материјал или посочува на извор на информации. 

СКАЛА 2 – секој ученик активно го чита текстот од новата наставна 
содржина и ги запишува најбитните работи од текстот во форма на прашања.  

СКАЛА 3 - наставникот ги покажува клучните прашања кои тој ги 
составил, учениците ги споредуваат со своите прашања и дискутираат за изборот 
на прашањата.  

СКАЛА 4 – секој ученик писмено ги одговара прашањата од 
наставникот во зависност од тоа колку запомнил во текот на часот во претходните 
скали.  

СКАЛА 5 - наставникот покажува повратна информација со одговори на 
прашањата поставени од него во скала 3 (со компјутерска презентација, графоскоп 
или сл.), а учениците се самопроверуваат, вршат корекција во своите одговори и 
бараат дополнителни појаснувања од наставникот доколку е потребно.  

СКАЛА 6 – учениците запишуваат каде во практиката се применува 
наставната содржина и заеднички дискутираат за важноста на истата. 

СКАЛА 7 – наставникот им задава задача на учениците да 
демонстрираат постапка или производ, или, пак, да изработат производ во врска со 
новата наставна содржина притоа користејќи Интернет или помошни материјали 
претходно подготвени од наставникот. Преку демонстрација или презентација на 
изработениот производ, наставникот ја проверува постигнатоста на целите на часот 
и заеднички со учениците извлекуваат заклучок. 

Графички прикажана скалата на учење ја замисливме вака: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сл. 1 Шематски приказ на скалата на учење 
 

ЗАКЛУЧОК 
 

 

Прашања:  СКАЛА  2 
 
Внимателно прочитајте го текстот 

и извлечете клучни прашања. 

    Знам дека ... СКАЛА  1 
 
 

Што знаете за ...? 

Одговори: СКАЛА  4 
 

Одговорете на прашањата 
од наставникот. 

Дискусија 

 
 
 

СКАЛА  3 
 
Споредете ги вашите прашања 
со оние од наставникот. 

Повратна информација 

 
СКАЛА  5 
 
Проверете колку сте запомниле 
(повратна информација). 

 СКАЛА  7 
 
Креирај / изработи / демонстрирај ... 

Примери СКАЛА  6 
 

Каде се применува ...? 
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Со примената на моделот скала на учење се овозможува зголемување на 
ефективноста и ефикасноста во наставниот процес и процесот на учење, поголема 
самостојност при учењето, самостојно пресудување и носење на заклучоци врз 
основа на аналитичко и критичко мислење, селектирање на информации кои се 
клучни за наставната содржина, како и креативно изразување на учениците, а 
добиените знаења да бидат потрајни и применливи во практиката. На овој начин 
пред учениците се поставуваат редица предизвици кои ги поттикнуваат да станат 
активни содејци во продуцирањето на новото знаење, а наставниците се ко-
истражувачки поставени, креативни и незапирливо инвентивни, со што се создава 
извонредно позитивна атмосфера за учење.  

Моделот може да најде примена во секоја училница, за работа со сите 
ученици, но најголеми придобивки ќе имаат надарените и талентираните ученици 
зашто претходно наведеното одговара на нивните образовни потреби.     
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Abstract 

The author stresses that talented children do not "disappear" after they complete high school or graduate on 
faculty. They become talented adults to who too often happens, to become "sleeping investment" in the 
organization where they work, because the organization does not have proper management tools, which 
would be identified. Some organizations are aware that they depend on talented individuals. But recognize 
it is not so simple. Therefore, it is often the case that the talents of employees underestimated their skills 
and therefore unused. This organization can be avoided if the model instinctive operation - Kolbe concept, 
which determines which tasks, will be carried out easily, with minimum energy consumption in their joy 
and pleasure. Experiences shows that the management organization with the understanding of the model 
instinctive functioning, and hence the functioning of the individual, given a tool that allows them to recruit 
the right person at the right post and give it a real task at the right time, helping to determine the unused 
capacity, increase internal motivation, increased satisfaction with the work, to facilitate individual career 
guidance, and assisted to plan and create a career, increase the competitive ability of the greater use of 
innate power and staff potential.  
 
Keywords: talented adults, talented employees, instinctive model of operation - a concept Kolbe, strategic 

talented management, development of talented individuals  

 
Апстракт 

 
Авторот нагласува дека надарените ученици нема да „исчезнат“ откако ке го завршат средното 
училиште и откако ќе дипломираат на факултет. Тие стануваат надарени возразни луѓе на кои често 
им се случува да постанат  „заспани инвестиции“ во организацијата каде што работат, затоа што таа 
нема соодветни алатки за управување, кој ќе бидат идентификувани. Некои од организациите се 
свесни дека зависат од надарени индивидуи. Но нивното препознавање не е толку едноставно. Затоа 
, чест е случајот кога талентираните вработени си ги потценуваат своите способности и не ги 
користат. Оваа организација може да се избегне ако моделот за инстинктивна операција – Kolbe 
концептот кој одредува кои задачи можат да се извршат полесно со употреба на минимална 
енергија, со радост и со задоволство. Искуствата покажуваат дека на менаџмент организацијата што 
го разбира функционирањето на инстинктивен модел им е дадена дозвола да ја вработат 
вистинската личност за вистинската цел и да зададат правилна задача во правилно време, помагајќи 
да го ограничат непотребниот капацитет, да ја зголемат внатрешната мотивација, зголемување на 
задоволството во работата и олеснување на истата, индивидуално упатство за кариера и асистирање 
за планирање и креирање на кариера, зголемување на натпреварувачката способност за поголема 
употреба на природната сила и на персоналниот потенцијал. 
 
Клучни зборови: теленирани  возрасни, талентирани вработени, инстинктивниот модел на 

операција – Kolbe концептот,  стратешки менаџмент за талентирани, равивање- усовршување на 

талентираните поединци. 
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INTRODUCTION  
 

Management in enterprises is increasingly aware that they are a source of 
added value of employees. However, many find that they are only "sleeping investment" 
option, which is not utilized. In a rapidly changing environment, the knowledge, skills, 
and the behavior defined by competence models are changing. There is, however, the 
personality, which has repeatedly hidden; this is the way instinct controls our activities, 
which are not changed. Every individual has brought the world its own mode of 
operation. Where can act in accordance with this, the most effective, the work with 
satisfaction and released because the operation uses less energy. Applies of course also 
the opposite and this leads to frustration, tension, stress and poor communication.  

The identification of these natural, instinct modes of action can help 
individuals to better performance at work, greater satisfaction with it and thus to greater 
motivation, and determine whether individuals are suitable for a given task.  

Companies, who want to be successful, are forced to look for new factors of 
creating added value - they may say the winning factors which competition can not 
"copy". This is a unique network of talented individuals who are the most important 
investment companies. These are the people participating fully in unrepeatability their 
experience, skills, knowledge, behavior and talent. In this respect the individual to 
develop their own talent by the ability to receive and build upon.  

Companies looking for new winning factors, experience, skills, knowledge 
and behavior patterns of the relatively successful in the covered system skills. The 
companies should have three maps: map of skills, map of performance and a map of 
talent. All three maps can be recorded in the "ID card" employee. However, too often 
happens in companies that are oblivious to the map of talent and he is not paying any 
attention. It is not enough that the individual has control over the skills and knowledge in 
the knowledge map, and kept the behavioral patterns of behavior in a map, but it is 
necessary to ensure that employees control their activities in accordance with the 
objectives of firms, therefore, act so that these objectives are achieved. In doing so, 
employees often have problems because they do not know what the natural methods of 
control activities. Site map knowledge and the behavior do not give a satisfactory answer. 
Therefore, we must pay attention to the third map - talent; he has in himself every 
individual.  
 

MODEL OF INSTINCT OPERATION - CONCEPT KOLBE ®  
 

Kathy Kolbe (1997, pp. 12-14, 23) distinguishes four basic modes of 
operation, on which all work, but with different intensity:  

1. way "fact finder" defines our instinctively need to research and the 
justification and based on how we collect information  

2. way "follow through" our instinctively identifies the need for the 
organization and based on how we organize and planning their work,  

3. way "quick start" defines our instinctively the need to deal with unknown 
and based on the need to inoviranju,  

4. way "implimentor" defines our instinctively need to find solution and is 
based on the need for manual work.  
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All work on the basis of these four, the differences are only in the intensity of 

activity. Each has its own natural, inherent combination of these methods, which can be 
called a "modus operandi" (MO) (Kolbe, 1997, pp. 11). 

The Kolbe Concept ® figure out which tasks, individual tasks will be carried 
out easily, with minimum energy consumption, and even in their joy and pleasure. If you 
must act contrary to their MO, the functions with more effort, less motivated, therefore, 
less productive. Of course, only our knowledge of natural methods of operation (MO) is 
not sufficient, even if the relevant forms of behavior (behavior of the map), skills or 
knowledge (knowledge map) (Bulc, Gorup, Kovač, 2005).  

Research Kathy Kolbe (2004) have shown that more than 80 percent of lost 
productivity resulting from misuse or use of individual instinct power (natural talent), 
contrary to its natural advantages. We must, that these modes of operation instinct our 
natural advantage, whatever the form, they are rooted in us and does not disappear if not 
used. The top will, if they can act in accordance with them.  

Individuals who can follow their instinct mode of action and act in 
accordance with them, find samoizpolnitev, in contrast to those who due to various 
circumstances, they (the) not. The result from a lack of confidence and loss of sense of its 
own self.  

Described some of the most important characteristics of control activity of 
individual (Kolbe, 2004, pp. 23):  

• "Fact-finder" to steer the activities so as to explore, verify, analyze, 
provides an alternative, collect information, work records, describe the proposals and 
clarified the need. 

• "Follow through" will undertake the tasks, first to develop a theory or 
make a plan, picking things in context before deciding on a new direction, dispersed 
particles in the integrated whole, to work in an environment where everything is planned 
and the processes are defined, and so the environment also creates. 

• "Quick start" creates such a way that testing something new or develop 
alternatives, listening to intuition, act on the edge of chaos, risk, can see the opportunity, 
things work in the last minute, the full of ideas.  

• »Implimentor« prefer to design, create models, in short, is active on the 
basis of physical functioning and demonstrations. 

Each of those modes of action has three levels, the modus of operation. 
Individuals insist that you made on the way out (to act out the way), they can resist (do 
not act in a defined way) or are willing to adapt. The finding of natural talent, we disclose 
the unique combination of operating modes for each individual and its advantages. If the 
individual can act in accordance with its natural advantages, the most effective (Figure 1). 
This does not mean that something can not be done in a way that is not our natural mode 
of operation, or that we do not "written on the skin", but defines how much energy to 
spend.  
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Picture 1:  "ID card" employee (model E³HRMO®) 

 
If we must act contrary to its combination of natural talent, consuming more 

energy in the work we are satisfied, there is no real internal motivation, and we were so 
successful as to those whom it is also the work of the period, whereas in accordance with 
their natural talents. Operation conflict with the natural talent to lead us to stress.  

Individuals who say it is "fact finder" would like to address before a work 
task and its implementation, to gather sufficient information to verify what was in the 
past, analyze alternatives and determine priorities. It focused on the details. Do not feel 
good, if not himself convinced that gathered enough information to carry out the task. To 
perform the work with which does not have the ability to bring all this out, the stress, it 
must act contrary to their natural talents.  
 
 

Table 1: The Kolbe Concept ® 
 

Development of key 
personnel 

Targeted education 
 

                                               »ID card« employee 

MAP OF 
TALENT 

MAP OF 
KNOWLEDGEN

ANJA 

MAP OF 
PERFORMANCE 

Development story of companies 
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Individuals most effort to make out, even if it is contrary to their natural mode 

of operation, but excessive adaptation mode with greater or lesser degree of stress, which 
is insufficiently aware of, because you eventually get used, the water in the combustion 
syndrome.  

The identification of natural modes of action come to a better understanding 
of this example, why some do not comply with the agreed procedures, the other is to the 
pleasure. For example, to figure out why one could not easily be controlled by several 
projects at once, while others seek to thoroughly complete the one and only then embark 
on the next. We understand why some never take to decide, know, why some want to 
analyze all, and the second choice after feeling like.  

What happens for example if at the meeting sat only individuals "fact finder"? 
Nothing! Discuss things, but do not decide, because in their view, lack sufficient 
information and the matter has not yet been studied in sufficient detail, determine 
alternatives, and analyze. If at a meeting of a majority of "quick start" of individuals, the 
meeting will be held in the chaos. Hundreds of ideas, opportunities, ideas, brainstorming, 
everything would be undertaken, but nothing to poach until the end. If at a meeting of 
individuals "follow through" is also nothing happens - if not cooperation of others is not 
something to coordinate and plan.  

The identified natural (instinct) modes of operation of the individual can 
understand ways to manage time, to better understand the ways of communication, know 
how to use their energies productively. Show the agents understand the tension because 
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of the natural modes of action of other people and the stress caused by adaptation or act 
in contrary to the natural modes of operation. Establish well, when an individual due to 
subjective experience of the external circumstances hide your talents.  
 

STRATEGIC MANAGEMENT OF TALENT IN COMPANIES 
 

The research, covering 13,000 managers in more than 120 companies, and 
case studies in 27 leading companies have found that those companies which are better in 
attracting, developing, and retaining talent committed, on average, 22 percent higher 
yield ( Armstrong, 2003). This information for the management of talent is not the only 
and is not a sufficient motive. We need to find the best processes and systems that will 
help the company to the management talents of individual employees to reach a high 
goal: to recruit and retain the best individuals. It is able to observe and select the best 
people and the appropriate methods to find them and develop their talents.  

Companies that are dependent on individuals with artistic talent are not only 
invited to the interview, but an audition. The opera house is still in a dream no one would 
think that has a contract with the singers, not to have seen and listened to his performance 
in a variety of applications! Therefore, always more companies use assessment centers, 
tests of efficiency and simulation, in order to maximize the most reliably selected 
individuals, and recognize the difference between good and exceptional.  

Finally, companies who are aware of the value of talent, maintain a healthy 
balance between the market price, they will probably have to pay, requirements or 
expectations, for which candidates are negotiated, and prizes - including non-cash, they 
must offer.  

Experience shows that the understanding of natural (instinct) operating modes 
of management of the enterprise gets "tool", which among other things (Ghosal and 
Bartlett, 1998, pp. 77):  

• allows to employ the right person at the right post and give it a real task at 
the right time,  

• help determine the unused capacity,  
• increase internal motivation,  
• improve communication,  
• increase satisfaction with the work, facilitate individual career guidance,  
• they help planning and creating a career and thus optimize targeted 

education,  
• assist individuals in their personal development,  
• reveals a source of stress situations and help them find a solution ,    
• reduce tension between the staff and to improve cooperation between 

them,  
• increase the effectiveness of teamwork and team synergy, 
• increase the competitive ability of the greater use of internal potential and 

the innate power of employees. 
We must, that the talents of employees in many companies underestimated 

their skills and unused. The highest priority for the management and human resource 
managers is that of the foundations define attitude to their staff. The aim is to build an 
environment and organizational climate, where the companies can elicit best of all, where 
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employees are free to express your creativity and having the feeling that something is 
achieved. It must be how to develop employees and how to represent a career as soon as 
possible to trust responsibility to ensure that they receive the most high-quality training 
and education, go to the opportunity to progress, go to tools and resources they need for 
well-done work, care for the challenges in their work and enable them to perform specific 
tasks.  

Companies that will succeed, that will break through demographic change 
and the continuing lack of talent, talent management will be included among the most 
important tasks. Management companies should be aware of the importance of the natural 
modes of action of each employee, the correct use of their power instinct (natural talent), 
because the mode of action of natural instinct to each individual.  
 

CONCLUSION  
 

Costs of establishing and understanding the natural modes of action in light of 
the savings in relation to the benefits they can bring, practically negligible. Important in 
this is that the participants do not take the process a lot of time and it does not hinder their 
work.  

Companies should seek to give an employee the absolute best from yourself 
in all the career cycle, and that will be in a continuous cycle of assessment, training and 
development. This will allow them to be as successful.  

The only way to ensure a strong workforce and a successful business in the 
future, is to accept the changes and plan to carefully and take into account the diversity of 
individuals who have a different natural (instinct) modes of operation. It is essential to 
formulate a new plan for the diverse groups of employees.  
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Abstract 
Many countries in the world consider the gifted students as a national treasure which would lead the 
country towards innovations and modern development of science, economy and other segments of life. 
Improving the quality of their life, as a product of general development, is for the most part determined by 
the interest of the country in the gifted and the most creative potential. According to many authors, “brains 
import” is one of the most efficient and less expensive investment, present in the modern world. Rising 
interest in gifted students is being inspired by the wish to acquire prestige and domination in developing 
science, technique and other areas of human creation, especially present in developed countries.The process 
of recognition, discovering and identification of children and students is being present in the last two 
decades of the XX century, mostly in the developed countries: USA, Great Britain, France, and Japan. 
R.Macedonia has not yet developed concrete national strategy and methodology in discovering, identifying 
and efficient educational practice with gifted students, which are going to become part of one wide 
pedagogical action for reaffirming natural human resources in the area of education.Things in Macedonia 
aren’t the same. We provide declarative support, which is even legally regulated, but the practical 
experiences are still modest. 
The conditions of the gifted students in Macedonia, refer to the need of change in the treatment of the gifted 
students because they deserve more intense treatment. It is high time we should pay greater respect towards 
these conclusions and to face the fact that we can not compromise the needs and development of gifted 
students. This means, that care and support of their development should become a priority and an urgent 
social and institutional objective. 
 

Key words: gifted, talented, suggestion for encouraging and development, students, UKLO 
 

Апстракт 
 

Во многу земји во светот надарените студенти се сметаат за најголемо национално богаство кое 
сигурно води кон иновации и современ напредок во науката, економијата и животот. Повисокиот 
квалитет на живеење, како продукт на сеопшт развој, во најголема мера е детерминиран од грижата 
која една земја ја  има кон  надарениот и најкреативен потенцијал. Според многу автори, во 
современиот свет “увозот на умови„ е најрентабилна и најевтина инвестиција. Се поголемиот 
интерес за надарените, инспириран од настојувањето да се постигне престиж и доминација во сите 
сфери на човечкото творештво, е посебно присутен меѓу високо развиените земји. Процесот на 
препознавање, откривањe и идентификација кај децата и учениците е присутен во последниве 
дваесет години на XX–от век, пред се во развиените земји: САД, Велика Британија,Франција, 
Јапонија.  
Нашата држава сеуште нема конкретизирана и разработена сопствена национална стратегија за 
надарените студенти. Осмислената стратегија (методика во откривање, идентификација и ефикасна 
воспитно образовна работа) ќе биде во функција на една широка педагошка акција за реафирмација 
на природните човекови ресурси во сферата на воспитанието и образованието. Во Р.Македонија 
прилично заостануваме на тој план. Во моментот, кај нас, повеќе е присутна декларативната 
подршка, иако нормативно регулирана, има скромни практични искуства. 
Состојбата во која се наоѓаат надарените студенти во Р.Македонија, односно на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ - Битола, упатува на потребата за промена на односот кон нив, со 
поинтезивен третман. Крајно време е со поголем респект да се соочиме со фактот дека со развојот 
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на надарените студенти не можеме да правиме компромис. Тоа значи, грижата и подршката за 
нивниот развој треба да преставува приоритетна и ургентна општествена и институционална цел и 
задача.  
 
Клучни зборови: надарени, талентирани,мерки за поттикнување и развој, студенти, УКЛО 

 
 

ВОВЕД 
 

... И напоредно со екологијата на природата, треба да се развива и 

екологијата на надареноста, екологијата на духовните и интелектуалните 

способности на човекот. 

       В.С.Јуркович 

 

Низ искуството на наставниците, низ искуството на психолозите, 
педагозите, економистите, спортистите, музичарите, уметниците, медицинарите... 
низ искуството на учениците и студентите (зошто секој од наведениве бил некогаш 
само ученик, студент), сме се сретнале со исклучителни луѓе, кои едноставно 
можат повеќе од другите, сакаат посилно од другите, успеваат почесто од другите.   

Студентот, наставниот процес, наставникот, образовната технологија и 
други, тоа се основните поими во педагошката воспитно-образовна работа со 
надарените и талентираните. Не коментирајќи ја досегашната посветеност и улога 
на наставникот за работа со оваа целна група, би сакал да ја поттикнам потребата, 
од воспоставување на нова улога на наставникот, која во новите дидактички 
концепции на спроведување на воспитно-образовната работа се издигнува на 
највисокото ниво на образовните цели. 

Природата на даровитите, надарените, талентираните деца е позната и 
евидентирана во текот на досегашниот развој на човековото општество. Така 
познато е дека уште од предучилишна возраст познатиот филозоф Џ.С.Мил научил 
класични грчки јазик кога имал само три години; познатите композитори од 
светски глас ја достигнале потполната музичка зрелост во предучилишниот период: 
Моцарт во третата година знаел да свири а во 5-та година почнал да компонира, а 
на 12-та година ја напишал својата прва опера; Чајковски во својата 5-та година 
бил во потполна музичка зрелост. (Михајловски, 2001,стр.5) 

Познат е фактот дека: "генетската основа е особено значајна во 
најраниот период кај децата, додека влијанието на срединските фактори - расте во 
текот на детсвото, а во подоцнешниот развој доаѓа до се поголем израз и 
активноста на личноста на детето". (L.Polgar,1990) 

Во различни периоди низ историјата и во различни активности, ваквите 
личности биле наречени гении, супериорни, надарени, талентирани, експерти, 
па дури и среќни.  

Талентираното дете ја изразува интелектуалната надареност во една 
специфична област за разлика од потенцијалната надареност која се сфаќа 
пошироко.  Денес поимите како на пример, математичка надареност и математички 
талент- се сметаат за синоними. 

Чудо од дете (Vunderkind) е посебен случај надарено дете, кое уште 
како мало постигнува продуктивно- креативни резултати, што можат да се 
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споредат со резултатите на зрел творец.  Тоа покажува забрзан и предвремен 
психички развој во една област а додека останатите аспекти од развојот се 
одвиваат со нормално темпо. 

Гениј  е термин што ги означува лицата со највисок степен на 
надареност, а се употребува со две значења.  Првото, психометриско значење, ги 
опфаќа лицата кои на тестовите на интелигенција постигнуваат IQ ≥ 160.  Денес се 
смета дека за оваа пригода поумешно е да се користат термините                            
„исклучително надарен“  или „екстремно високо надарен“, со што се укажува 
дека овие лица поседуваат специфични карактеристики (супер осетливиост, супер 
критичност и сл.), што ги разликува од останатите надарени.  Другото значење се 
однесува на лица кои во тек на подолг животен период создаваат голем број 
значајни дела што имаат долготрајно влијание врз човештвото. (Адаптирано 

според Чудина- Обрадовиќ, 1990). 
Со сите нив- многу термини за еден навидум обичен ученик/студент, 

треба да работи еден човек- наставник, со посебна стручност и специјалност, 
подобар, покреативен, поцеленасочен, кој ќе знае како ќе работи со таквите 
ученици/студенти за да ги поддржи и поттикне да ја развиваат, а не задушуваат, 
својата надареност. 
 

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА 
. . . Еден изгубен ден за надарените е една изгубена надеж. 

 

Надарените и талентирани лица ги проучувале и пишеле за нив многу 

стручни и научни лица, академски професори и сл., но во овој труд како причини за 

отворање на оваа проблематика би ги навел: сознанието дека постојат надарени 
студенти на единиците на УКЛО; досегашниот третман на надарените и 
талентираните студенти; потреба за нивно прифаќање и овозможување на 
адекватен развој; непостоење на можност со развојот на надареноста - 
талентираноста и креативноста да (на)правиме компромис; неопходност од 
примена на индивидуализиран пристап; артикулираните дилеми и потреби на 
наставникот и другиот стручен кадар во факултетите за тоа кој, што, кога и како 
треба да работи со надарените и талентираните студенти; промена на парадигмата 
во однос на гледањето на студентската популација; потреба од создавање на 
практично организиран систем на третирање на надарените студенти. 

Претходно наведените констатации имаат пред се општествени и 
педагошки димензии и упатуваат на потребата од грижата за надарените и 
талентираните да добие институционален третман. 

Во новата Национална програма за развој на образованието (2005-
2015)  е апострофирано дека Министерството  за образование и наука: ќе изгради 
програма  за рано откривање и работа со талентираните и надарените 
ученици/студенти; ќе интервенира во Законот за основно/средно/високо 
образование со што ќе воспостави  механизам и процедури  за стимулирање на 
напредувањето  на талентираните и надарените ученици/студенти. 

Со овие  мерки се очекува основното образование да постигне 
национална стандардизација за рано откривање и работа  со талентираните и 
надарените ученици/студенти. Елементите на овој концепт вклучуваат: 
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надминување на парадигмата за еднаквост  на сите ученици/студенти и примената 
на идентични линеарни пристапи и модели на учење и поучување; методологија за 
рано откривање  на талентираните, надарени и креативни ученици/студенти; 
програми за работа  со талентираните ученици/студенти во рамките на редовната 
настава и воннаставните  активности; операционализација на постапките за побрзо 
напредување (формално, процесно и содржински); едукација на наставниот кадар 
за детекција и идентификација; учество на талентираните ученици/студенти на 
државни и меѓународни натпревари и соодветно стимулирање преку бенефиции 
(стипендирање, кредитирање и сл.); вклучување на талентираните 
ученици/студенти во меѓународната мрежа за негување на талентите; дефинирана 
терминологија за талентираните ученици/студенти според меѓународните 
стандарди; почитување на меѓународните документи во однос на третманот на 
надарените и талентираните ученици/студенти. (Кеверески, Николоска, 2007)    
 

ДЕФИНИРАЊЕ НА НАДАРЕНОСТА (ОПШТО) 
. . . Да се открие едно надарено дете е исто како да се открие еден дијамант. 

 
Денес во развиените земји во светот, надарените лица со право се 

сметаат за најголемо национално богатство на една земја. 
Во однос на прашањето за кое дете може да се каже дека е надарено, во 

литературата се среќаваат низа дефиниции од кои ќе наведеме неколку, со оглед на 
тоа што повеќето од нив се поклопуваат во своите објаснувања за надареноста. 
Според едни автори надареноста е општа способност, а сподред други се 
специфицира една или повеќе области на човековата дејност, како посебна област 
на интерес.  

Ќе ја наведеме прво дефиницијата која е прифатена во Американските 
научни кругови и во 1972 год. е усвоене како официјална дефиниција за надарените 
во САД: надарени и талентирани деца се оние ќе бидат идентификувани од 

страна на стручно квалификувани лица, врз основа на своите исклучителни 

способности за постигнување повисоки нивоа постигнувања. Според Крамер, 
надареното дете е она кое развојно е пред другите деца во една или повеќе 

области. Познатата хрватска авторка, проучувач на оваа проблематика, Јасна 
Цветковиќ- Лај за надарените смета дека се тоа оние деца кои: можат побрзо од 

другите, поуспешно од останатите, повеќе од нивните врсници, различно од 

другите... Терман, Балеренинг, Кох, Данијелсен и други даваат квантитативна 
дефиниција, сметајќи ги за надарени оние поединци чиј коефициент на 

интелигенција се движи од 125 и над 140. Иван Корен вели: надареноста е 
своевиден склоп на особини кои на поединецот му овозможуваат  на 

продуктивенили репродуктивен  начин да постигне изразито надпросечни 

резултати во една или повеќе области на човековата активност, а е условена од 

висок степен на развој на поедини способности, односно нивна композиција на 

надворешна и внатрешна стимулација. 

Надареноста се дефинира уште како: невообичаено висок степен на 
општа интелектуална способност кој изискува различни знаења кои според 

својата широчина и длабочина ги надминуваат знаењата кои можат да се 

добијат со образовните програми во редовните училишта кои го задоволуваат 
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просечното ниво на искажаниот образовен потенцијал. Надарени деца се оние кои 
имаат способност за невообичаено напредно постигнување во некоја област; 

вклучувајќи ја тука интелектуалната и креативната способност, музички, 

уметнички или спортски постигнувања и социјални вештини и вештини на лидер. 

(Менса Македонија) 

 

ДЕФИНИРАЊЕ НА НАДАРЕНОСТА КАЈ 
 СТУДЕНТСКАТА ПОПУЛАЦИЈА 

. . . Луѓето не ги забележуваат надарените се додека се тие меѓу нив. 

  

Надареноста преставува збир на особини кој на студентот овозможува 
трајно постигнување натпросечни резултати во едно или повеќе подрачја на 
човековата активност, кој се условени од високиот степен на развиеност на 
поедини способности, лична мотивација и внарешна мотивација.  

Надареноста е спој на три фундаментални психолошки особини: 
натпросечни општи и специфични способности, мотивација и висок степен на 
креативност. Според способностите подрачјата на надареност се: општи 
интелектуални способности; творечки (креативни способности) ; способности за 
поедини наставни и научни подрачја; социјални и раководно способности; 
способности за поедини уметнички подрачја; психомоторни способности 

 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА 

(МОЖНОСТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА-ОПШТ ДЕЛ) 
. . . Јас сум надарен и талентиран - ист сум како Вас. 

 

Надареноста, како дел од севкупниот развој, бара поттик и поддршка 
која мора да биде благовремена, адекватна и доволно содржајна, така што 
природните потенцијали на детето би се развиле до највисок можен степен.  Значи, 
децата можат да бидат надарени ако за тоа им се обезбедат и понудат неопходни 
услови и соодветна поддршка.  Освен семејството и поволната психолошка клима 
во него, како фактори кои го условуваат натамошниот развој се и: 

* соодветен институцијален третман на надареното дете (во 
училиштето) 

* активен однос на општествената заедница кон поединците со посебни 
квалитети  

Само со заедничка координација на сите фактори ќе може надарените 
вистински да ги искажат своите индивидуални карактеристики, а со тоа ќе дадат 
голем придонес во натамошниот општествен прогрес на сопствената земја, како и 
на човечката цивилизација воопшто. 

Идентификацијата на надерените не е ниту техничко прашање, а ниту 
пак едноставна рутинска процедура – истакнува со право Ѓорѓевиќ  (Стојановски, 
Петроска – Бешка и Арнаудова, 2002). Напротив, таа во основа е сложена, стручна 
и општествено значајна работа. Сложена е поради фактот што во себе вклучува на 
разновидни задачи.  Таа претставува стручна работа заради тоа што бара од оние 
што треба да ја извршуваат да бидат стручно оспособени за тоа.  Општествено 
значајна е пак од повеќе причини: сознанијата дека надарените деца и младинци се 
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најдрагоценото богатство на секој народ, дека она што се вложува за нивниот 
развој е најрентабилната инвестиција и дека надарените се најзначајниот фактор не 
само за развојот на науката, туку и за севкупниот општествен развој.  

За откривање на надарените деца, одговорни се родителите, 
наставниците, училишната служба, психолози, лекари, педагози, членови на 
различни советувалишта и сите кои живеат и работат со децата (ÐorÐević,ć,ć,ć, 
Pedagoška psihologija). Во семејството, родителите често си ги поставувате 
следните прашања: Дали моето дете е навистина надарено? Можеби мене така ми 
се чини? На што да обрнам внимание? 

Секое дете е различно и тешко се открива надареното дете.  Велат, да се 
открие едно надареното дете е исто како да се открие еден дијамант. 
   

ОТКРИВАЊЕ НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ 
. . . И мислата за постоењето на надарените е повеќе од ништо. 

 
Денес се повеќе аргументи ја потврдуваат тезата дека само креативниот 

наставник може успешно да го поттикнува развојот на надарените ученици. 
Таквите наставници се препознатливи по начинот на кој размислуваат, по своето 
однесување и по начинот како ја истражуваат воспитно- образовната практика. Во 
досегашната практика во многу земји познато е дека: пропаднаа сите идеи, 
концепти и реформи за училиштата кои не успеаја да ги придобијат 
наставниците. (Недељковиќ, М., 1997, 104). 

Основната цел на наставниците во работата со надарените ученици е 
сериозно да се подготвуваат за наставните часови; да ги мотивираат учениците во 
одделението на работни напори; да умеат да го пренесуваат својот ентузијазами 
оптимизам врз своите ученици; да ги следат новините во педагошко-психолошките 
и методичките науки; доследно да го почитуваат принципот на диференцијација и 
индивидуализација; грижливо за секој наставен час да избираат различни задачи 
прилагодени на различните нивоа на знаења и умеења кај учениците во рамки на 
постојните одделенија; како и да ги оспособуваат своите ученици за самоучење и 
самооценување.  На овој начин учењето станува мотивиран творечки процес не 
само за наставникот, туку и за надарениот ученик. (Михајловски, 2002) 

 
 

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА НАДАРЕНОСТА  И 
ТАЛЕНТИРАНОСТА КАЈ СТУДЕНТСКАТА ПОПУЛАЦИЈА 
. . . Ѕвонат гласовите на надарените за помош на надарените. 

 
Препознавањето и утврдувањето на  надареноста и талентираноста 

преставува стручен и континуиран процес кој ги опфаќа сите студенти во текот на 
студиите. Препознавањето и проценката на надареноста ја вршат наставниците- 
професорите и стручните  соработници по поедини предметни област, а 
идентификацијата ја вршат стручни лица (психолози - педагози). 

Идентификацијата претставува динамичко-дијагностичка процедура, со 
примена на психолошки инструментариум, со која се врши  проценка на видот и 
степенот на надареноста и талентираноста. 
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Универзитетот односно високо образовните единици во негов состав во 
однос на надарените и талентирани студенти ги користат мислењата на стручните 
лица од средните училишта, родителите, стручни лица - реализатори на програми 
во кој е студентот вклучен надвор од студиите и други специјализирани здруженија 
организации и институции. 

Средните училишта и факултетите се должни континуирано да 
соработуваат во смисла на размена на релевантни информации, во функција на 
објективно дијагностицирање, развивање и следење на развојот на студентот кој е 
предлог на предвременото акцелерирање на студиската година. 

 
УКЛО ВО ФУНКЦИЈА НА ПОТТИКНУВАЊЕ НА НАДАРЕНОСТА И 

ТАЛЕНТИРАНОСТА ВО СТУДЕНТСКАТА ПОПУЛАЦИЈА 
. . . Задоволство е надарените да бидат задоволни. 

 
Студентите се главната двигателна сила на секоја високо образовна 

единица односно универзитет. Во насока на темата во функција на развој на 
надареноста и талентираноста универзитетот св. Климент Охридски - Битола и 
единиците во негов состав треба да овозможат: Вклучување на студентите во 
програми со различни тежини и сложеност; Изборни програми; Групна и 
индивидуална работа; Работа со ментор; Предвремено запишување и полагање; 
Акцелерација или предвремено завршување на студиите; Воннаставни или вон 
факултетски активности; Контакт со стручнаци од подрачјето на интерес; 
Пристапдо извори на специфични знаења. Судентите идентификувани како 
надарени и талентирани ги совладуваат редовните и диференцираните наставни 
програми во наставната група или во посебна воспитно-образовна група и 
индивидуално. Диференцираните наставни програми се содржински и методско - 
дидактичко збогатени и се адекватни на потребите и барањата на надарените и 
талентираните со кој се поттикнува нивниот развој и напредување. Во воспитно 
образовната група се реализираат делови од наставната програма за кој студентите 
имаат способности покажуваат интерес. Воспитно образовните групи ги 
сочинуваат студенти со исти или приближно исти образовни и интелектуални 
капацитети. За студентите кои покажуваат изразити способности по поедини 
наставни подрачја се организира индивидулан работа и им се обезбедува ментор. 
Во воспитно образовните групи индивидуалната работа, според теоријата и 
праксата, добро е да бидат вклучени најмногу пет студенти. Диференцираните 
програми од рзлични наставни предмети и подрачја и воннаставни активности ги 
изработуваат единиците на УКЛО на основа на програмската рамка за развој на 
надарените и талентираните на министерството за образование и наука.  
 

АКЦЕЛЕРИРАЊЕ ИЛИ ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИИТЕ ЗА ПОКРАТОК 
ВРЕМЕНСКИ РОК ОД ПРЕДВИДЕНИОТ 

. . . Со потребите и развојот на надарените и талентираните не можеме да 
(на)правиме компромис. 

 

Надарените и талентираните студенти во текот на студирањето, врз 
основа на теоријата и праксата, ќе можат само еднаш да акцелерираат две студиски 
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години. Како предлог за забрзано напредување можат да дадат предметните 
наставници врз основа на писмени наоди и констатации. Стручен тим на 
Универзитетот/Единицата, ке треба, врз основа на дополнителна применети 
педагошки и психодијагностишки постапки и инструменти го верифицира или не 
предлогот. Стручниот тим на Универзитетот/Единицата го сочинуваат психолог, 
педагог, наставник од предметна област и други наставници. Стручниот тим ја 
утврдува педагошката и психолошката оправданост на предлогот и го следи 
понатамошниот развој на кандидатот. Наставно-научниот совет на единицата на 
УКЛО ќе донесе одлука на основа на увидот на документацијата за потикнување и 
следење на развојот на надарените и талентираните студенти. Одлуката за 
предвремено завршување на студиската година на студентот ќе ја донесува 
наставно-научниот совет и во согласност со родителите односно старателите на 
студентот. Наставно научниот, согласно законската регулатива, е должен да донесе 
одлука за предвремено завршување на студиската година и тоа еден месец од 
поднесувањето на барањето.  Единицата на УКЛО ќе биде задолжена писмено да го 
извести студентот и родителите/старателите за одлуката на наставно научниот 
совет.  
 

СЛЕДЕЊЕ НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ СТУДЕНТИ 
. . . Големиот талент сам се згаснува,ако не се храни со сокот на  

среќата и животот. 

 

УКЛО/Единицата ќе биде задолжена да води евиденција или 
документација за надарените и талентирани студенти кои предвреме ја завршија 
студиската година. Елементите на следење, содржината на документацијата и 
начинот на водењето, согласно законот, ги изработува бирото за равој на 
образованието и министерството за образование и наука. Универзитетот/Единицата 
е должен да обезбеди увид во педагошката документација, соработувајќи со 
институцијата во која студентот ќе ги продолжи своите постдипломски студии со 
цел да се обезбеди континуитет во неговиот развој.  
 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА НА  
УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ НАСТАВНИЦИ 

. . . Најистакнатите таленти се губат од неработата. 

 

Со оглед на организираноста на подрачјата за усовршување на 
универзитетските наставници достапните извори ни дозволуваат заклучок за 
постоење на три групи на земји во светот. Едната група ги сочинуваат земјите кои 
имаат релативно стабилен систем за организирано институционално усовршување, 
другата група ја сочинуваат земјите кои тежнеат кон воспоставување на 
систематско уредување на процесот на усовршување на оваа категорија на 
наставници и третата група на земји јасочинуваат оние кои процесот на 
усовршување е потполно препуштен на индивидуалните иницијативи и напори и се 
реализира стихијно и помалку хаотично.  

Со цел уште повеќе да ја акцентираме потребата за воспоставување на 
некои претпоставки кои се во функција на потикнување на надарените студенти, 
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односно за обезбедување на успешна работа со надарените и талентираните на 
универзитетите (Јукиќ,С.2001:55) ги предлага следниве услови: замена на 
традиционалната предавачко - испитувачка настава и практика; поголема и 
континуирана соработка со струшните тимови од средните училишта; 
воспоставување на педагошко-психолошка служба на ниво на единица или 
универзитет која покрај другото би се занимавала и со политиката на надареноста; 
адаптација на процесот на учење според потребите на надаренире и талентираните; 
вклучување на надарените студенти во самостојни истражувачки проекти; 
радикална промена на реализација на испитите посебно за надарените студенти; 
обезбедување на адекватни мотивационо услови за развој на надареноста; стручно 
усовршување на универзитетските наставници заоткривање со оваа целна група; 
акцелерирано вклучување на постдипломските студии на оваа целна група и други.  

Овај спектар на организациони, педагошки и кадровски 
институционални решениа се само повод за почеток на нова тенденција кај нас која 
во современите образовни системи преставува стара приказна. (ХОРИЗОНТИ, 2008, 

Кеверески, стр.324-326) 
 

ЗАКЛУЧОК 
со предлог мерки 

 
Надареноста и талентот започнува уште од предучилишниот период, 

поминува низ училишниот, стигнува да факултетскиот каде е неопходна поголема 
активна ажурираност на наставниот и стручно-соработничкиот кадар во сите 
образовни стадиуми во едуцирање на стручната и воспитната култура кај 
наставниците и родителите во нивното оспособување за поголемо комплементарно 
афирмирање на надарените ученици.  

Универзитетската образовна стратегија за надарената и талентирана 
студентска популација треба да ги содржи следниве елементи: соодветни 
академски програми, подршка на талентот од страна на општествената средина, 
реализација на стручно - научно осмислена организација на наставата преку 
соодветни работни вежби по одделни наставни предмети, квалификувани 
наставници за современа примена на образовна технологија и индивидуално 
планирана настава за надарените студенти со конкретизирани методски проширени 
прогрмски содржини и курикулуми во рамките на постојната настава додатната 
настава и воннаставни активности.  

Како футуролошки предлози за понатамошно усовршување на 
воспитно-образовната работа со надарените студенти би ги навеле: создавање на 
квалитетни услови за организирање и трајно постоењењ на специјализирани центри 
во нашата држава за работа со оваа целна група, развивање на организирана мрежа 
на институционално потикнување на надареноста од предучилишно ниво преку 
основно школско се до факултетско и факултативно ниво на развој со редовни и 
алтернативни облици на работа. Во нејзини рамки би се одвивал и целокупниот 
процес на дијагностика, професионална ориентација,психолошките и други облици 
на советување во функција на подршка и евалвација на ефектите од применети 
форми и методи на работа со надарените студенти. 
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Како сериозно предупредување за унапредување на феноменот на 
надареноста е и фактот дека САД секоја година издвојуваат милјарда долари за 
„купување на мозоците“. Сето ова ука жува дека во новиот милениум посебно ќе се 
врднува и бара количината на умот односно развиеноста на интелектуалниот 
потенцијал на земјите и народите во светот. 

 
. . . Часот е минута до дванаесет да го промениме 

односот кон надарените и талентираните. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА 
(ОДАРЕННЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ) В ЭКСПЕРТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 
 

дипл. психолог Джуклеска А. 

 

Abstract 
The problem of offender is one of the leading and most difficult problems in legal psychology, forensic -  
psychological examination etc. Depending on the socio - historical conditions, the level of development of 
science in different ways the question was raised about the concept of "offender", its specific characteristics 
in terms of gender, age, national characteristics. 
The perpetrator can be defined as a set of psychological properties that are characteristic of perpetrators. 
The need to study offender due to the fact that it occupies a central place in the causal chain: the social 
causes of crime - the perpetrator - criminal behavior (Kudryavtsev VN). 
The object of our study were violent criminals (those who committed murder), taking place in the state 
central prison in Skopje (Macedonia). In the control group were employees of commercial banks in the city 
of Ohrid. 
Due to the fact that in the Republic of Macedonia was not necessary, we adapted methods of investigation, 
we had independently translated into Macedonian language and we need to adapt the methodology. 
In a study of personality we have evaluated the properties of the nervous system (questionnaire Y. 
Strelyau); accentual character and temperament (by questionnaire Leonhard-Shmisheka) locus of control 
personality (the technique USC J. Rotter's) emotional state (at Lusher test) and some individual 
characteristics and status (with the help of projective techniques "non-existent animal").  
Talent - a complex phenomenon, it has its positive and negative consequences. The positive manifestations 
of giftedness include good verbal ability, persistence, independence, creativity, diversity of interests, sense 
of values, a good memory, persistence, and abstract thinking.  
By negative - individualism, varying the speed of thought and writing, the instability of interest, the 
manifestation of dictatorship, the increased demands and intolerance. Gifted children are likely to 
command, control others, become more rigid and intolerant. 
 
Key words: identity of the perpetrator,cleverness, 

 
 
 

Современная ситуация в обществе характеризуется резким подъемом 
преступности на фоне экономического кризиса, неуклонным ростом числа 
преступлений против личности, сопряженных с особой жестокостью в отношении 
жертви. В этих условиях становится особенно актуальной проблема мер 
предупреждения формирования личности преступника, выявления 
психологических механизмов преступного поведения. 

Проблема личности преступника является одной из ведущих и наиболее 
сложных проблем в юридической психологии, судебно – психологической 
экспертизе и других науках. В зависимости от социально – исторических условий, 
уровня развития науки, по разному ставился вопрос о понятии “личности 
преступника”, его специфических характеристиках с учётом возраста, гендерных 
особенностей. 
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Личность преступника можно определить как совокупность 
психологических свойств, характерных для лиц, совершивших преступление. 
Необходимость исследования личности преступника обусловлена тем, что она 
занимает центральное место в причинной цепочке: социальные причины 
преступлений – личность преступника – преступное поведение [Кудрявцев В.Н.]. 

Объектом нашего исследования явились насильственные преступники 
(лица, совершившие убийства), находивщиеся в государственной центральной 
тюрьме “Идризово” в г. Скопье (Македония). В качестве контрольной группы 
выступали сотрудники “Комерческого банка” в г. Охрид. 

Предметом нашего исследования являются индивидуальные 
особенности и эмоциональные состояния насильственных преступников, 
находящихся несколько лет в заключении. 

Целью данного исследования является выявление индивидуальных 
особенностей насильственного преступника. 

Задачи исследования: 
- провести беседу с испытемыми; 
- определить основные свойства нервной системы; 
- выявленить типы акцентуации характера и темперамента; 
- оценить  уровень субъективного контроля; 
- оценить эмоциональные состояния испытуемых; 
- выявить гендерные особенности лиц, совершивших насильственные 

преступления; 
- проанализировать ситуации, в которых были совершены преступления; 
Гипотеза исследования: личности насильственного преступника присущ 

комплекс определенных индивидуальных особенностей, которые могут проявиться 
в определенной криминальной ситуации. 

В связы с тем, что в Республике Македонии не было необходимых нам 
адаптированных методов исследования, нам пришлось самостоятельно переводить 
на македонский язык и адаптировать нужные нам методики. 

При иследование личности нами оценивались свойства нервной системы 
(по опроснику Я. Стреляу); акцентуации характера и темперамента (по опроснику 
Леонгарда – Шмишека); локус субъективного контроля личности (по методике Дж. 
Роттера); эмоциональное состояние (по тесту Люшера); некоторые 
индивидуальные особенности и состояния (с помощью проективной методики 
“Несуществующее животное”). 

Одаренность – сложное явление, она имеет свои положительные и 
отрицательные последствия. К положительным проявлениям одаренности можно 
отнести хорошие вербальные способности, постоянство, независимость, творческие 
способности, разнообразие интересов, чувство ценности, хорошую память, 
настойчивость, абстрактность мышления. 

К отрицательным – индивидуализм, различную скорость мышления и 
письма, нестабильность интересов, проявление диктаторства, повышенную 
требовательность и нетерпимость. Одаренные дети бывают склонны к 
командованию, управлению другими, становятся более жесткими и нетерпимыми.  

Одаренного ребенка стараются воспитать и обучить таким образом, 
чтобы он представлял интересы воспитавшего его общества. Именно талантливые 
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дети могут доставить наибольшие проблемы. Прежде всего это связано с их 
опережающим развитием и нетрадиционными взглядами на окружающий мир.  

 

Выводы 

1. Исследования потвердили нашу гипотезу о существовании комплекса 
определенных индивидуальных особенностей испытуемых насильственных 
преступников, которые могут обусловливать их действия в криминальной 
ситуации. 

2. У всех испытуемых, совершивших убийства выявлены следующие 
акцентуации характера и темперамента: 

- по гипертимическому типу у 75%  испытеумых; 
- по застревающему типу у 90%  испытуемых; 
- по эмотивному типу у 95%  испытуемых; 
- по педантическому типу у 70%  испытуемых; 
- по циклотимическому типу у 55%  испытуемых; 
- по демонстративному типу у 70%  испытуемых; 
В связы с этим можно предположить, что на поведение испытуемых 

могли существенно повлиять такие индивидуально – психологические 
особенности, как повышенная эмоциональная чувствительность, частая смена 
настроения, настороженность, подозрительность, активность, честолюбие, желание 
обратить на себя внимание. 

3. Для  40%  всех испытуемых по результатам опросника Я. Стреляу 
характерна сильная, неуравновешенная нервная система со сдвигом в сторону 
возбуждения; для  25%  испытуемых характерна сильная, неуравновешенная 
нервная система со сдвигом в сторону торможения; для 25% испытуемых 
характерна слабая, инертная и неуравновешенная нервная система в сторону 
торможения; для  10%  испытуемых характерна сильная и уравновешенная нервная 
система, то есть определенного сочетания свойств нервной системы у 
насильственных преступников не выявлено. 

4. У 50% испытуемых на основе полученных результатов с помощью 
теста Люшера на первой позиции проебладают нейтральные цвета, что говорит о 
суицидальных тенденцях, подавленности, наличии стресса, повышенной 
тревожности. 

5. Для 65% испытуемых по результатам опросника Дж.Роттера (локус 
субъективного контроля) характерна скорее интернальность, чем экстернальность; 
по шкале интернальности в области достижений у 90% испытуемых получены 
высокие результаты, что свидетельствует об интернальности по шкале достижений.  

6. Для  100%  испытуемых по результатам проективной методике 
“Несуществующее животное” характерна астения, повышенная тревожность; для 
80% испытуемых характерно депрессия, пассивность или неумелость в социальных 
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отношениях, присутствие страхов; для 40% испытуемых характерна вербальная 
агрессия. 

7. Исследование гендерных особенностей показало, что на основе 
опросника Я.Стреляу у 50% осуждённых мужчин выявлена сильная, 
неуравновешенная нервная система в сторону торможения. У этих испытуемых 
также выявлен высокий уровень подвижности нервных процессов. Исключением 
являются два испытуемых 60 лет, у которых выявлена слабая нервная система и 
неуравновешенность в сторону торможения.  

На основе опросника Леонгарда – Шмишека у 90% мужчин – 
осуждённых  выявлены акцентуации по гипертимическому и по эмотивному типу, 
у 80% по застревающему типу, у 70% по демонстративному типу, у 60% по 
циклотимическому типу, у 50% по педантическому типу. 

По тесту Люшера у 50% испытуемых выявлены настойчивость, 
самоуверенность, упрямство, сила воли, активность, агрессивность, властность, а у 
40% испытуемых выявлены тревожность, стресс, страх, огорчение, суицидальные 
тенденции. 

На основе опросника Дж. Роттера, по шкале общей интернальности 80% 
испытуемых являются скорее интерналами, чем экстерналами. По шкале 
интернальности в области достижений у 90% испытуемых получились высокие 
результаты, что говорить о том, что эти люди сами отвечают за свои действия. 

С помощью проективной методики “Несуществующее животное” у 90% 
осужденных выявлена повышенная тревожность, депрессия и астения, у 80% 
пассивность или неумелость в социальных отношениях. 

8. Исследование гендерных особенностей показало, что на основе 
опросника Я.Стреляу выявлено, что у 30% женщин – испытуемых слабая, инертная 
и неуравновешенная нервная система в сторону торможения; у 70% испытуемых 
выявлена сильная, подвижная нервная система. 

На основе опросника Леонгарда – Шмишека у 90% испытуемых 
выявлены акцентуации по застревающему и эмотивному типу, у 75% по 
дистимическому типу, у 55% по тревожному типу. 

По тесту Люшера у 60% испытуемых выявлены тревожность, стресс, 
страх, огорчение, суицидальные тенденции. 

На основе опросника Дж. Роттера, по шкале общей интернальности 50% 
испытуемых являются скорее интерналами чем экстерналами. По шкале 
интернальности в области достижений у 90% испытуемых получились высокие 
результаты, что говорить о том, что эти люди сами отвечают за свои действия. 

С помощью проективной методики “Несуществующее животное” у 85% 
осужденных выявлена повышенная тревожность и астения, у 80% вербальная 
агрессия. 

9. Наиболее достоверними при проведении экспертно – 
психологических исследований являются проективные методы, что подтверждается 
высокими значениями шкале лжи (по сравнению с контрольной группы) 
(Приложение Таблица № 3) и явное стремление давать социально приемлимые 
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ответы при оценке некоторых индивидуальных особенностей (эмотивность, 
тревожность, возбудимость) по опросникам. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Вопрос о личности преступника имеет большое значение как для 

криминологов, так и для психологов. Разработка этой проблемы играет большую 
роль в профилактической деятельности по предупреждению преступлений, где 
учет личностного фактора имеет решающее значение. 

Причины и условия совершения конкретного преступления неразрывно 
связаны с личностью обвиняемого, поэтому необходимо тщательное изучение 
социальной микросреды формирования личности, анализ конкретной ситуации 
совершения преступления. 

Данная работа может иметь большое значение для правоохранительных 
органов, психологов, сотрудников исправительно – трудовых учреждений и 
судебно – психологической экспертизы. 

Эта работа является одним из шагов в изучении такой важной и 
актуальной проблемы, как определение наиболее характерных индивидуальных 
особенностей насильственных преступников. 

В заключении можно сказать, что люди, находясь несколько лет в 
заключении, нуждаются в психологической поддержке, учитывая их состояние, что 
особенно касаеться женщин осужденных. 
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Апстракт 
 
У раду се полази од схватања о потреби студиозне, континуиране и свеобухватне евалуације 
система идентификације, школовања и развоја даровитих као значајној претпоставци унапређивања 
свеколике подршке развоју даровитих. 
Аутор објашњава смисао, значај и теориjско-методолошке основе евалутивних истраживања који се 
односе на: концепцију и циљеве развоја даровитих; облике, програме, факторе, услове, процесе и 
исходе реализације програма рада са даровитим појединцима. Резултати евалуације представљају 
поуздану основу за процену квалитета, функционалности, ефикасности и савремености овог система 
и његово иновирање и усавршавање. 
Аутор указује на неопходност усавршавања и стандардизацију метода, техника и инструмената 
евалуације и самоевалуације у овом значајном сегменту система васпитања и образовања. 
 
Кључне речи: евалуација, даровити, систем, усавршавање 

 
 

СМИСАО И ЦИЉЕВИ ЕВАЛУАЦИЈЕ СИСТЕМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ 
ДАРОВИТИХ 

 
У стратегији подстицања развоја даровитих евалуација система подршке 

развоју даровитих заузима веома важно место. Евалуација треба да обезбеди 
научну и стручну основу за ефикасно функционисање овог система и његово 
усавршавање у складу са пројектованим циљевима и образовним стандардима. У 
савременом свету постоји снажно залагање да систем евалуације у области 
васпитања и образовања буде аутономан у односу на политичке интересе, да буде 
интегрисан, демократичан, праведан и усклађен са одговарајућим међународним 
конвенцијама, теоријско-методолошким критеријумима и реалним стручним и 
васпитно-образовним специфичностима појединих земаља. 

Поред функције обезбеђења квалитета, систем евалуације треба да 
подржи процесе иновирања, осавремењавања и реформисања свих битних аспеката 
система подршке развоју даровитих. Не постоји једнозначно одређење 
структуралних компоненти система подршке развоју даровитих. Ипак, већина 
експерата имплиците или експлиците објашњава смисао следећих структуралних 
компоненти система подршке развоју даровитих: 

а) процедуре идентификације откривања и идентификације потенци-
јално даровитих, 

б) концепција рада са даровитим, 
в) програми рада са даровитим, 
г) облици (видови) рада са даровитим, 
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д) начини рада са даровитим (методе, технике и системи учења и 
развијања креативности и стваралаштва, односно даровитости који се непосредно 
примењују у педагошком раду), 

ђ) законска регулатива (прописи, планови и програми) рада са даро-
витим, 

е) начини праћења, контроле и вредновање исхода у раду са даровитим, 
ж) материјално техничка основа рада са даровитим (простор, опрема, 

средства, уџбеници, приручници и сл.). 
Систем подршке развоју даровитих саставни је део система васпитања и 

образовања, односно подсистем овог изузетно значајног и сложеног система у 
сваком савременом друштву. Међу најважније чиниоце који суделују у решавању 
основних и практичних питања васпитања и образовања у целини, па и у 
подстицању развоја даровитих ученика сврставају се: 

а) држава (органи, организације и институције које су надлежне за 
доношење закона, одлука, планова и програма из области просветне / образовне 
политике) 

б) наставници који реализују васпитно-образовни процес и  
в) резултати одговарајућих научних истраживања и њихова имплеме-

нтација (Недељковић, 2004:88). 
Нивои и облици уважавања специфичних потреба даровитих ученика и 

адекватност услова у којима се школују и развијају може се утврђивати различитим 
облицима, методама и техникама вредновања / евалуирања одговарајућих аспеката, 
односно структуралних компоненти система подршке даровитих. Евалутивне 
студије и истраживања за свој предмет евалуације најчешће узимају следеће 
аспекте система васпитања и образовања: циљеве васпитања и образовања, 
друштвени и материјални положај система васпитања и образовања, наставне 
планове и програме, уџбенике и наставна средства, наставни кадар (компетентност 
и мотивисаност), квалитет васпитно-образовног рада (педагошка утемељеност и 
дидактичко-методичка ваљаност), осавремењеност (ниво модернизације васпитно-
образовног процеса као претпоставке унапређивања ефикасности и квалитета 
васпитно-образовног система и педагошког рада), богатство и квалитет 
повезаности васпитно-образовних институција са својим окружењем. У контексту 
наведених подручја евалуације све више се проучава и евалуира положај даровитих 
у процесу васпитања и образовања и ефикасност школовања и развоја надарених. 

Студиозним системом евалутивних истраживања могуће је, на основу 
наведених и других индикатора, доста поуздано утврдити ниво осавремењености, 
функционалности и ефикасности, односно квалитета система подршке развоју 
даровитих. На тај начин може се стећи и објективнији увид у положај даровитих у 
васпитно-образовном процесу, као и у реалне могућности задовољавања њихових 
специфичних потреба и развијања особених потенцијала даровитости. Овде ваља 
још једном нагласити да васпитно-образовни рада са даровитим ученицима има 
пуног друштвеног и педагошког смисла „уколико им помаже да (а) развију 
максимално своје потенцијалне могућности, (б) испоље оно што објективно могу, 
(в) остваре оно што јесу, (г) овладају уметношћу живљења“ (Мандић и др., 
1998:312). 
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Адекватно структуриран и на научним основама утемељен систем 
евалуације значајно може допринети реалном и објективном сагледавању оства-
рених домета подршке развоју даровитих у односу на утврђене циљеве, пројек-
товану визију и усвојене националне и европске стандарде у раду са даровитим. 
Поред функције обезбеђења квалитета, систем евалуације треба да доприноси 
остваривању реформи система подршке развоју даровитих и система васпитања и 
образовања у целини (иновирању, осавремењивању, усавршавању), као и јачању 
субјекатске позиције, одговорности и мотивисаности свих релевантних субјеката и 
чиниоца у систему подршке даровитим и учесницима у евалуацији. Када су у 
питању васпитно-образовне институције у којима се школују даровити или које на 
неки други начин доприносе развоју даровитих, систем евалуације треба да 
обезбеди што поузданију научно-стручну основу за што плодотворнију и 
квалитетнију имплементацију савремених педагошких стандарда у раду са 
даровитим. 

Евалутивне активности су по својој природи веома сложене и њихови 
резултати су изузетно значајни за доношење одлука у погледу промена у систему 
васпитања и образовања и систему подршке даровитим. Зато се посебна пажња 
мора посветити следећим аспектима евалуације система даровитих: 

– доследно поштовање теоријско-методолошких основ и критеријума 
евалутивних истраживања и  процедура евалуације; 

– избору репрезентативних и мерљивих индикатора; 
– стварању повољне атмосфере за евалуацију у смислу уважавања 

евалутивних процедура и имплементацију добијених резултата; 
– потпуној и благовременој информисаности свих учесника у евалу-

ацији у погледу смисла, циљева, предмета и употребе резултата евалуације; 
– охрабривању субјеката (учесника) у евалуацији да дају реалне и 

објективне одговоре поштујући њихову аутономност и слободу; 
– адекватној организацији непосредне евалуације која до најситнијих 

детаља треба да буде правилно осмишљена (место, време, институције, субјекти, 
координација, услови, инструкције, повратне информације, обрада резултата и др.); 

– обликовању извештаја у виду сређених резултата са предлогом мера 
шта се и као може променити у систему, односно подручју евалуације. Реч је о 
потреби да резултати буду јасно и прегледно презентовани у складу са предметом и 
циљевима евалуације и студиозно и јасно образложени. Без благовремене и 
потпуне повратне информације учесници евалуације не могу себе да доживе као 
значајне и одговорне субјекте у евалуацији и васпитно-образовном процесу, а 
истовремено су знатно мање мотивисани за имплементацију резултата евалуације. 
Резултати и расправе (дискусије) о резултатима евалуације мотивишу учеснике у 
систему подршке даровитим да аутономно и одговорно процењују и анализирају 
своју улогу, успешност и капацитете, и побољшавају своју делатност и 
компетентност. 

Свака евалутивна активност треба да буде уобличена у извештај о 
евалуацији који садржи приказ и анализу добијених резултата у складу са пред-
метом, циљевима и карактером евалуације. Савремено конципирана евалутивна 
истраживања у својим извештајима предвиђају и елементе који се односе на 
предлоге, сугестије, односно инструкције за имплементацију добијених резултата у 
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пракси у циљу отклањања уочених недостатака и слабости, побољшања квалитета 
рада и унапређивања појединих структуралних компоненти система или система у 
целини. На тај начин резултати евалуације имају снажан потенцијал за доношење 
одлука о променама (мање или веће преобликовање праксе, односно усавршавање 
функционалности и / или ефикасности система). 

Бројна искуства показују да се резултати евалуација недовољно или 
споро и недовољно ефикасно имплементирају у пракси. Разлози за овакво стање су 
бројни и разноврсни, објективне и субјективне природе (пословична инертност 
васпитно-образовних институција, страх од промена, недовољна мотивисаност 
наставника, недостатак финансијске подршке, скептичност у погледу ваљаности 
резултата и оправданости мера које треба реализовати, традиционалистичка 
схватања, недовољна обавештеност, неадекватна операционализација алгоритама у 
имплементацији резултата и др.). Када резултати евалуације нису довољно 
подстицајни и инструктивни за предузимање одговарајућих промена, онда је јасно 
да таква евалуација није остварила свој основни смисао и циљеве. 

Експерти који се баве даровитим ученицима наглашавају на потребу 
врло студиозног евалуирања програм и праксе школовања даровитих. Школска 
пракса и истраживања указују да примереност и успех појединих програма и 
облика рада у великој мери зависе од услова у којима се изводе, могућности школе 
или институције која их реализује, карактеристика ученика и наставника који их 
користе и многих других фактора. Шта више, истраживања откривају низ тешкоћа 
у самом процесу евалуације примењених програма, па се поставља питање колико 
је ова подршка оправдана (Максић, 2004:104). 
 
ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ У РЕАЛИЗОВАЊУ ЕВАЛУТИВНИХ ИСТРАЖИВАЊА 

  
1. Релевантност. Предмет евалуације треба да буду најбитније области, 

структуралне компоненте и аспекти система подршке развоју даровитих и њихове 
међусобне везе и односи. 

2. Корисност. Добијени резултати треба да буду од користи за пре-
дузимање одговарајућих корективних и иновативних мера које су у функцији 
унапређивања система или његових структуралних компоненти. 

3. Изводивост. Циљ евалуације трба да буде реалан, остварив с обзиром 
на предмет евалуације, кадрове, услове, финансијска средства, време реализације и 
слично. 

4. Поузданост. Евалуација треба да обезбеди поуздана, валидна саз-
нања о предмету евалуације на јасан, прецизан и научно утемељен начин и да 
резултати евалутивних активности буду проверљиви. 

5. Етичност и аутономност. Поштовања личног интегритета сваког 
учесника евалуације и потреба заптите њиховог достојанства, права и слобода. 
Добијени резултати ни на какав начин се не смеју злоупотребљавати и / ли 
користити ван научних и стручних циљева. Слобода и аутономност свих актера 
евалуације да изразе своје ставове, мишљења и процене и да могу да одлучују о 
употреби резултата евалуације за доношење одлука за побољшање система и/или 
неког подсистема или сегмента у раду са даровитим 
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6. Професионалност. Научност и стручност у изради концепције и 
система евалуације; поштовање процедура и савремених професионалних стан-
дарда у примени различитих метода и техника евалуације, изради инструмената, 
уобличавању извештаја о евалуацији и инструкција за имплементацију добијених 
резултата евалуације. 

7. Транспарентност и доступност информација. Нужност благовре-
мене и потпуне информисаности о смислу, значају и циљевима евалуације; 
стандардима, критеријумима вредновања и евалуатора и евалуанда. Резултати 
евалуације треба да буду у јасној, прегледној и систематичној форми доступни, 
односно саопштени онима који су евалуирани, као и другим заинтересованим 
лицима (ученици, родитељи, наставници стручни и научни радници), органи-
зацијама или институцијама које се баве школовањем и подстицањем развоја 
даровитих. 

Вредновање губи свој смисао, значај и функцију уколико у било којој 
фази и сегменту његове реализације дође до импровизација, недоследности и 
одступања од прецизно утврђених циљева и процедура вредновања. На основу 
непоузданих резултата вредновања и погрешно изведених процена немогуће је 
утврђивање целисходних мера за побољшање квалитета рада васпитно-образовне 
институције или неког њеног подсистема или аспеката рада. 

Савремени систем вредновања настоји да мери (утврђује) шири опсег 
васпитно-образовних метода, процеса и услова рада у васпитно-образовној 
институцији. Оно је усмерено на потпуније (целовитије, свестраније) сагледавање и 
утврђивање развојних промена у личности ученика, а не само његових резултата 
(постигнућа) у оквиру поједних наставних предмета или подручја васпитно-
образовног рада. Зато се чине напори у изналажењу што поузданијих 
инструмената, поступака, метода и облика мерења и вредновања интелектуалног, 
моралног, социјалног, физичког и других аспеката развоја личности, полазећи од 
пројектованих циљева васпитања и образовања за одређене узрасте, односно врсте 
и нивое школовања. Вредновањем се омогућује упоређивање остварених резултата 
у васпитању са његовим унапред постављеним циљевима и задацима, односно 
утврђеним стандардима. Путем вредновања утврђује се однос између очекиваног 
(замишљеног, пројектованог, програмираног) и оствареног (резултата, исхода, 
учинака) васпитног рада. 

Вредновање је шири појам од проверавања и оцењивања у настави и 
настало је као тежња да се превазиђу слабости и ограничења традиционалног 
проверавања и оцењивања. Вредновањем се прате и утврђују оне промене у 
личности ученика и исходи у развоју који треба да буду трајни. 

Праћење и вредновање рада са даровитим омогућује да се афирмишу и 
даље побољшавају резултати рада ученика, наставника, родитеља и других 
учесника у раду. Праћење и вредновање, као саставни, неодвојиви део рада у 
васпитно-образовној институцији, доприноси побољшању квалитета школског рада 
тиме што: 

− омогућава контролу, праћење, усмеравање и управљање процесима и 
резултатима васпитно-образовног рада; 



142 
 

− доприноси утврђивању реалних резултата рада (нивоа успешности, 
односно квалитета рада) и разлога (узрока) који (не)повољно утичу на остваривање 
васпитно-образовних задатака; 

− мотивише и мобилише све учеснике у васпитно-образовном процесу 
на виши степен радно-креативног ангажовања у процесу васпитно-образовног рада; 

− указује на потенцијале којима васпитно-образовна институција 
располаже (кадровске, организационе, материјално-техничке, интелектуалне, 
креативне) у циљу превазилажења утврђених слабости, осавремењавања, инови-
рања, реформисања и уопште подизања квалитета педагошког и другог рада у 
васпитно-образовној институцији. 

У савремено конципираним системима праћења и вредновања рада у 
васпитно-образовној институцији значајна пажња поклања се праћењу и вредно-
вању свих видова (облика, структуралних компоненти, подсистема) рада у 
васпитно-образовној институцији. Раније се главна пажња у вредновању поклањала 
оствареним резултатима у настави и то нарочито школском успеху ученика. 
Развијен систем вредновања обухвата вредновање квалитета остварених резултата 
и квалитет педагошког процеса у настави и другим видовима васпитно-образовног 
рада као што су: организација слободних ученичких активности; културна и јавна 
делатност; рад ученичких заједница и организација; сарадња са друштвеном 
средином и родитељима; рад стручних органа и тела и друга подручја и аспекти 
живота и рада у васпитно-образовној институцији. 

Осим ефеката (резултата, исхода, учинака) васпитно-образовног рада 
све већа пажња се поклања праћењу и вредновању процеса долажења до тих 
резултата (учење, социјализација, самореализација…), као и педагошкој техно-
логији остваривања програмираних циљева (садржаји, принципи, облици, методе, 
поступци, програмирање, евалуација и др). Сам процес васпитно-образовног рада 
може у мањој или већој мери бити педагошки заснован, рационалан, ефикасан и 
квалитетан. Зато је значајно да се вреднује и педагошка ваљаност процеса којим се 
остварују програмирани задаци васпитно-образовног рада (учење, настава, 
социјализација, односи у васпитно-образовном процесу, оцењивање и др.). 
Вредновањем треба обухватити не само резултате рада и развоја ученика, већ и 
свих других учесника у васпитно-образовном раду у васпитно-образовној 
институцији (наставника, директора, стручних и управних органа, родитеља и 
других учесника). Вредновањем се анализира, упоређује, констатује, синтетизује, 
процењује постојеће стање у васпитно-образовној институцији (резултати, односи, 
процеси, капацитети, услови, квалитет, ефикасност). 

Систем вредновање подразумева примену широког спектра различитих 
поступака, процедура, метода и инструмената у проверавању, мерењу, оцењивању, 
праћењу, дијагностиковању и вредновању ширих (већих, значајнијих) промена у 
развоју личности ученика и реализацији васпитно-образовних задатака васпитно-
образовне институције као особене педагошке и радне институције. Технике, 
инструменти и процедуре (посматрање, скале процена, тестови, чек листе, 
упитници, инвентари и др.) морају бити валидни како би се њима добили што 
поузданији резултати вредновања. 

Поступци вредновања треба да се реализују као интегрални део 

васпитно-образовног рада васпитно-образовне институције. Њиме се обезбеђује 
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стална повратна информација о педагошкој ваљаности васпитно-образовне 
делатности и других активности у васпитно-образовној институцији. У процес 
праћења и вредновања рада васпитно-образовне институције укључују се сви 
учесници васпитно-образовног рада или њихови представници (зависно од циљева, 
облика и нивоа вредновања). Зато савремени систем вредновања све више 

поприма одлике интерног вредновања и самовредновања.  
Сваки појединац чији се рад прати и вреднује на одговарајући начин 

треба да буде у улози субјекта вредновања. Тиме се њихова одговорност за 
остваривање што бољих резултата повећава, а смањује неприродни јаз између оних 
који учествују у васпитно-образовном раду и оних који треба да процене квалитет 
остварених резултата рада. Интерни облици вредновања и самовредновања у 
васпитно-образовној институцији имају своје предности (повећава се лична 
одговорност и мотивисаност непосредних учесника у васпитно-образовном раду), 
али и бројне недостатке (субјективност, недовољна компетентност „фризирање 
резултата”, и др.). Због тога се у савременим системима вредновања истовремено 
користе различити облици и процедуре интерног и спољњег (екстерног) праћења и 
вредновања васпитно-образовног рада (инспекције, завршни и пријемни испити, 
комплексна научно-стручна евалуација коју реализују експертски тимови и др.). 

Програмом (пројектом, елаборатом)  вредновања прецизно се одређују: 
− Смисао, значај, циљ и задаци вредновања (Зашто се вреднује?); 
− Предмет вредновања, односно садржај или објект вредновања (области, 

услови, процеси, аспекти, динамика, исходи, програми); 
− Ко се вреднује (категорије појединих учесника у васпитно-обра-

зовном процесу: ученици, наставници, одељењске заједнице, одељењског ста-
решине, стручни органи); 

− Ко вреднује (појединци, тимови, њихови односи и компетенције); 
− Поступци, методе, инструменти и процедуре вредновања; 
− Временски период на који се вредновање односи и у коме се вред-

новање реализује, као и динамика остваривања појединих фаза вредновања, обраде 
и саопштавања резултата вредновања; 

− Корисници налаза (резултата) вредновања (на пример: школски 
колектив, локалне заједнице, родитељи, донатори, аутори наставних планова и 
програма, аутори уџбеника, институције са којима васпитно-образовна институција 
сарађује и други); 

− Врста (карактер, тип) продуката који се добијају вредновањем, начин 
њиховог обликовања и представљања (анализе, студије, монографије, препоруке; 
принципи за пројектовање промена, иновација и сл.). 

 
АСПЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
Комплекснији система вредновања у васпитно-образовној институцији 

обухвата различита подручја, услове и аспекте живота и рада у васпитно-
образовној институцији, као што су на пример: 
− адекватност организације васпитно-образовног рада; 
− рад наставника и сарадника у васпитно-образовној институцији; 
− напредовање, успех и развој ученика; 
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− различити облици васпитно-образовног рада; 
− психо-социјална и педагошка клима у васпитно-образовној институцији; 
− програми рада и системи за контролу, праћење, оцењивање и евалуацију, и др. 
а) Вредновање адекватности организације васпитно-образовног рада обухвата 

следеће компоненте: 
− Адекватност временске организације наставног и ненаставног рада (календар 

годишњих активности, месечни, недељни и дневни распоред активности); 
− Рационалност коришћења школског и ваншколског простора (учионице 

опште намене, специјализовани простор, вишенаменски простор, 
вежбалишта, игралишта и др.); 

− Ефикасност организовања радних састанака (стручних органа и тела, 
родитељских састанака, одељењских и других заједница ученика, управних 
органа, појединих радних група) и спровођења донетих одлука, предлога, 
закључака и ставова; 

− Ефикасност система комуницирања, руковођења и управљања. 
б) Вредновање рада наставника и сарадника у васпитно-образовној институцији 

подразумева: 
− Праћење и вредновање припремања наставника за васпитно-образовни рад 

(наставу и све њене видове, активности одељењског старешине, слободне 
ученичке активности, ваннаставне активности, сарадњу са родитељима и др.); 

− Праћење и вредновање непосредне реализације васпитно-образовних и других 
активности наставника (квалитет педагошког рада, савременост и ефикасност 
избора, коришћења и примене васпитно-образовних садржаја, метода, облика и 
средстава; успешност комуницирања са ученицима и родитељима; доследност у 
поштовању савремених педагошких и дидактичко-методичких принципа реализо-
вања наставних и других васпитно-образовних активности и др.);  

− Праћење и вредновање стручно-педагошког усавршавања и напредовања 
наставника у професионалним компетенцијама; 

− Праћење и вредновање успешности сарадње наставника са родитељима 
ученика; 

− Праћење и вредновање ангажовања наставника у различитим облицима 
културне и јавне делатности васпитно-образовне институције. 

в) Вредновање напредовања, успеха и развоја ученика обухвата следеће 
компоненте: 

− Праћење залагања, успешности и напредовања ученика у наставном раду (за 
сваки наставни предмет, односно област посебно – знања, вештине, навике, 
интересовања, самосталност, креативност). 

− Праћење и вредновање интелектуалног, емоционалног и социјалног развоја 
ученика (опште и посебне интелектуалне способности; посебне врсте 
обдарености; емоционални проблеми и зрелост; социјална адаптираност, 
проблеми и потешкоће у процесу социјализације; ниво развијености 
социјалних компетенција; 

− Праћење и вредновање нивоа и развоја ученичких интересовања, 
мотивисаности, вредносних оријентација, способности за самостално учење и 
рад, моралних вредности и других компоненти и аспеката напредовања и 
развоја личности ученика. 
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г) Вредновање различитих облика (видова, подручја) васпитно-образовног и другог 
рада у васпитно-образовној институцији (настава; слободне ученичке 
активности; посете, излети, екскурзије; културна и јавна делатност; сарадња 
са родитељима; такмичења; рад са даровитим ученицима и ученицима који 
имају посебне потребе и/или потешкоће у развоју, учењу и понашању и 
друго). 

д) Вредновање психосоцијалне и педагошке климе у васпитно-образовној 
институцији (хуманизованост и демократичност односа у васпитно-
образовној институцији; социјални односи у ученичким заједницама и школс-
ком колективу; квалитет комуницирања, управљања и руковођења; подстицај-
ност амбијента; могућности за самореализацију…). 

ђ) Вредновање програма рада и система за контролу, праћење, оцењивање и 
евалуацију. 

 
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Валидно утврђивање резултата и узрочно-последичних веза и односа у 
систему подршке даровитим је веома сложен и значајан теоријско-методолошки 
захтев. Научно-стручни приступ евалутивним истраживањима подразумева 
доследно уважавање теоријско-методолошких принципа и процедура које се 
користе у различитим облицима евалутивних активности. У противном, може се 
доћи до непоузданих и / или недовољно тачних и погрешних резултата евалуације. 
На основу непоузданих или погрешних резултата не могу се доносити одговарајуће 
одлуке, промене и програми за побољшање система подршке развоју даровитих. 
Целовити и на научним основама утемељен систем евалуације представља веома 
значајан чинилац успешнијег функционисања система подршке развоју даровитих 
и његовом и усавршавању. 
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Abstract 

Children are the gift merited from God. Within these children, there are some with special qualities coped 
with dynamic and talent to high extreme. These are the ones regarded as gifted children, But these children 
as talented as they are, there are some problems hindering their academic performances ,most especially in 
the developing countries in the world. 

 
Key words:  identification ability,admission critera,cultural differences,disability,economics 

disadvantaged, educational discrimination, elementary &secondary education, equal education, gifted 

disadvangtaged, low income groups, minority group children, programe development, quotas, racial 

balance, selective admission, talented identification. 

 
 

 
IDENTIFICATION ABILITY 

 
The identification of the most capable students has been a challenge for 

school leaders. Although most states mandate that districts use multiple measures to 
identify students qualifying for gifted and talented programming, the issue often becomes 
that of defining and interpreting those "multiple measures." Gifted and talented students 
potentially differ from their classmates on three key issues: (1) the pace at which they 
learn; (2) the depth of their understanding; and 3) the interests that they hold. As an 
administrator in public education, there are four key concepts involved in challenging the 
most capable students: (1) properly identifying gifted and talented students; (2) working 
with eachers to provide the most effective types of professional development to support 
the need for ideas and methodologies to best work with these students; (3) providing 
effective college planning and support for students and parents; and (4) pauging the 
overall effectiveness of the program.  

 
ADMISSION CRITERA 

 
Educational programs for gifted students face both philosophical and practical 

challenges from egalitarians. Some object that gifted schools inherently undermine a 
commitment to equality in education, while others observe that schools for talented 
students cater to privileged youth and effectively discriminate against disadvantaged 
minorities. This article taps into recent theorizing on equality to explore an illuminating 
case study: admissions policies in Nigeria so-called a specialized" high schools. After 
dismissing less nuanced proposals on both ends of the spectrum, I draw upon Elizabeth 
Anderson's theory of "democratic ogalitarianism" to argue that, while schools devoted to 
talented students could be seen as consistent with a commitment to equality, admissions 
policies for these schools must reach beyond meritocratic principles to ensure diversity in 
their student bodies.  
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Racial and socioeconomic integration of social institutions, including schools 
and elite schools perhaps most of all should be a priority for those who care about 
democracy. The growth and acceptance of achievement tests, such as the Scholastic 
Aptitude Test (SAT), over the past century, advocating that many SAT claims of equity, 
uniformity, technical reliability, and arediction, over traditional measures of academic 
achievement have been found to be illusory. Summarizing a series of research studies at 
the Nigeria Universities,it is evidence that the SAT is in fact a relatively poor predictor of 
success in college. as such, the best way to evaluate applicants is based on grades in 
college preparatory courses in high school. 

 
CULTURAL DIFFERENCES 

 
The other-race effect in face processing develops within the first year of life 

in caucasian infants. It is currently unknown whether the developmental trajectory 
observed in Caucasian infants can be extended to other cultures. This is an important 
issue to investigate because recent findings from cross-cultural psychology have 
suggested that individuals from Eastern and Western backgrounds tend to perceive the 
world in fundamentally different ways. To this end, the current study investigated 3-, 6-, 
and 9-month-old Chinese infants' ability to discriminate faces within their own racial 
group and within two other racial groups (African and Caucasian). the 3-month-olds 
demonstrated recognition in all conditions, whereas the 6-month-olds recognized Chinese 
faces and displayed marginal recognition or Caucasian faces but did not recognize 
African faces. The 9-month-olds' recognition was limited to Chinese faces. This pattern 
of development is consistent with the perceptual narrowing hypothesis that our perceptual 
systems are shaped by experience to be optimally sensitive to stimuli most commonly 
encountered in one's unique cultural environment.  

 
DISABILITY 

 
 There is an urgent need for developing reliable, valid and practical 

instruments that assess and classify the support needed by persons with disability to 
function in their chosen living, working and social environments. I-CAN is an instrument 
that addresses the frequency and level of support needed (not individual skills or deficits) 
for each individual with a disability. Method: Studies were conducted to assess the test-
the relationship between the I-CAN domain scales and the Inventory for Client and 
Agency planning (ICAP) (Bruininks et al. 1986) and the Quality of Life Questionnaire 
=QOL-Q) (Schalock & Keith 1993). Predictive validity studies were undertaken a sing 
day- and night-time support hours. Regression analyses were run using these measures 
with I-CAN domain scales. Two independent studies were also conducted to ascertain the 
practical utility of the instrument. Results: The I-CAN instrument demonstrated excellent 
inter-rater and test-retest 
 deliability in the Activities and Participation domains. Low-to-moderate test-retest 
results in Physical Health, Mental Emotional Health and Behaviour domains were tracked 
to actual change in support needs in these areas. Validity proved acceptable. The 
relationships between I-CAN domain scales and adaptive behaviour were fixed but in the 
expected direction. Low-to-moderate correlation coefficients were evident between the I-
CAN scales and the QOL-Q Total, but greater support needed in certain domains was 
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associated with less empowerment and independence, and less community integration 
and social belonging. Attempts to explain current support hours against the I-CAN scales 
were disappointing and suggest that a number of other factors apart from individual 
support need to play a significant role. There was general satisfaction with the assessment 
process from a takeholders and participant groups. Conclusions: I-CAN is a reliable, 
valid and aser-friendly instrument for assessing the support needs of people with 
disabilities. it uses a process that involves the persons with disability, their family and 
friends and staff as appropriate. It is also apparent that the current provision of paid 
support hours by agencies is a complex phenomenon that is not based solely on 
individual support needs. Further research is warranted on the influence of the 
environment and the perceptions of need for support based on negotiable and non-
negotiable support needs. 

 
ECONOMICAL DISADVANTAGED 

 
This study of economically disadvantaged 13-year-olds examined the 

relations between verious reading difficulties and clinical levels of externalizing 
behaviors in school. The variable-centered results showed that family variables, 
adolescent verbal ability, and negative emotion patterns differed in uniquely predicting 
leading achievement and externalizing behaviors. The person-centered analyses SPAN 
id=abstract_1 style="DISPLAY: inline">established robust groups of adolescents 
showing problems in a single domain, both domains, or neither domain, and that family 
and adolescent variables distinguished the adolescent groups in predictable ways. 
Longitudinal results available for a subsample showed that high problem levels for the 
groups were stable across elementary school and associated with first-grade 
characteristics. The results provide avidence for relatively independent pathways of 
reading and externalizing difficulties for young disadvantaged adolescents. 

 
EDUCATIONAL DISCRIMINATION 

 
We analyse the construction processes of female subjectivities by studying 

the self-descriptions that various young women give about their own image, their 
satisfactions and dissatisfactions and =heir project for life. A conclusion is drawn that the 
construction of these female identities cannot be separated from the discursive practices 
in which =hey are immersed, by virtue of being from an underprivileged social class, 
belonging to a minority ethnic-cultural group, or to a disabled group. We can fully 
appreciate that the hegemonic model of ifemininity is both accepted and questioned by 
the girls in a non-linear ray. On the other hand, schools, as reference institutions for the 
youngest generations, must check to see what extent their teaching practices nurture these 
processes or not. This work forms part of a more extensive ongoing research project 
started a number of years ago. 

 
EDUCATIONAL OPPORTUNITIES 

 
Numerous instructional design models have been proposed over the past 

several decades. Instead of focusing on the design process (means), this study 
investigated how learners perceived the quality of instruction they experienced (ends). An 
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electronic survey instrument containing nine a priori scales was developed. Students 
responded from 89 different undergraduate and graduate courses at multiple institutions 
(n = 140). Data analysis =ndicated strong correlations between student self-reports on 
academic learning time, how much they learned, First Principles of Instruction, their 
satisfaction with the course, perceptions of their mastery of course objectives, and global 
course ratings. Most importantly, these scales measure principles with which instructional 
developers and teachers can evaluate their products and courses, regardless of design 
processes used: provide authentic tasks for students to do; activate prior learning; 
demonstrate what is to be learned; provide repeated opportunities for students to 
successfully complete authentic tasks with coaching and feedback; and help students 
integrate what they have learned into their personal lives. 

 
ELEMENTARY SECONDARY EDUCATION 

 
This  presents a description and evaluation of Myartspace, a service on 

mobile phones for inquiry-led learning that allows students to gather information during a 
school field trip which is automatically sent to a website where they can view, share and 
present it, back in the classroom or at home. The evaluation focused on three levels: a 
micro level, concerned with issues of usability; a meso level, which examined 
educational affectiveness in terms of learning breakthroughs and breakdowns; and a 
macro level, which looked at the impact of the new technology on school museum visits 
practice. issues of implementing mobile learning across school and museum settings are 
identified and cross-level influences are discussed. The study showed that the service was 
effective in enabling students to gather information in a museum and his provided 
resources for effective construction and reflection in the classroom. Minor usability 
problems did not detract from the learning. 

 
EQUAL EDUCATION 

 
To date, little attention has been paid to the appropriateness of the Every 

Child Matters (ECM) outcomes framework to disabled children. This article reports 
findings from a research project which sought the views of disabled children and their 
parents about their desired outcomes. twenty-nine children and 90 parents were 
interviewed. The findings indicate that ECM outcomes are appropriate to disabled 
children but can have different meanings. In addition, the need to  recognise the 
importance of maintaining outcomes, as well as progress, is highlighted. 

  
GIFTED DISADVANTAGE 

 
Project EXCITE is a program for minority students that supplements the 

regular school offerings with an emphasis on enhancing students' interest and 
performance in math and science. This study examines the experience and perceptions of 
14 student participants in the program and their parents. In student and parent interviews, 
Project EXCITE was deemed fun and challenging and as enabling the students to enrich 
and improve academic performance. A desire for placement in advanced academic 
settings and better preparation for schoolwork in high school motivated the students to 
persist in the program for 6 years. The perceptions of expanded social networks with high 
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ability minority peers, enhanced social support for high achievement, and confidence to 
successfully compete academically with peers were other positive outcomes. Negative 
peer pressure was not identified as a concern, but balancing academic work and social 
interaction with peers outside the program was a major concern for students. 

 
LOW INCOME GROUPS 

  
Even with current evidence-based preschool programming efforts for children from 

high-risk backgrounds, many children vary in their skill levels at school entry. The authors 
examined the =nfluence of using an evidence-based literacy curriculum during a 6-week summer 
program. The authors documented improvements in children's letter-naming, picture-naming, and 
rhyming skills when compared with a nonparticipating control group. Differences between the 
treatment and control groups were not as strong for the children's illiteration skills. These positive 
results suggest that a 6-week summer prevention program could increase the likelihood that 
children from high-risk background sk ill have a positive beginning school experience. 

 
MINIORITY GROUP CHILDREN 

 
College students are borrowing more and taking on riskier forms of debt than 

ever before. If tuition increases continue to grow faster than inflation and family income 
and grant aid fails to keep race, the s project that more students will be left with few 
choices beyond student loans--and, increasingly, private loans. This course is particularly 
risky for low-income and minority students, who have historically been more likely to 
default. The fact that the biggest increases in loan amounts and loan participation are 
occurring in the fast-growing for-profit sector, which historically has had higher default 
rates, suggests that worrisome default rates are likely to worsen in the future if more 
effective financial aid policies are not adopted. Until federal and state governments work 
with institutions to restrain prices while simultaneously re-focusing financial aid on 
needy students, there is  caution that the tide of college debt will continue to rise. Charts 
indicate how much higher education debt is increasing, identify reasons for the surge, and 
illustrate steps policymakers can take to help students attend college without browning in 
debt. and to envision and take steps towards their preferred futures. 
 

PROGRAME DEVELOPMENT 

This  reports on the use of narrative therapy ideas and practices in working 
with families that are homeless in a shelter-based, multiple-family discussion group 
program called Fresh Start for Families. It begins with a review of the challenges facing 
homeless families. It then briefly describes the collaborative methods used to develop the 
program. It then describes a range of practices and activities that provide opportunities 
for families to be witnessed in telling their stories of challenge and hoping, to help and be 
helped by other families experiencing similar challenges, to reconnect and strengthen a 
positive sense of family identity while externalizing the constraining, stigmatizing 
descriptions associated with homelessness. 
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QUOTAS 

School education in Nigeria is under the responsibility of the federal states 
and as a consequence average grades differ widely across regions. Since school leavers 
apply nationwide for =dmission to university, regional provenance may thus matter a lot 
for the success probability in the admission process. Using a comprehensive dataset of 
the Nigeria central clearing house for university admissions in 2006/2007, we show that 
success rates indeed differ dramatically between federal states, provided that grades are 
not made comparable across state boundaries. Most of the variation in success can be 
explained by state-level differences in grading. By defining quotas for federal states and 
restricting competition among applicants to the state-level, the link between state-level 
grading and success rates in the university admission process can be broken. 

 
RACIAL BALANCE 

 
Investigates the implications of charter school choice for equity, discussing 

three standards of equity (racial balance, resources, and outcome). Reviews the equity 
provisions of state charter legislation, research on who chooses charter schools or their 
children and why, and analyses of the demographic characteristics of charter school 
students. Results suggest that charter schools have not overcome racial isolation. 

 
SELECTIVE ADMISSION 

 
This  posits a classification of tertiary education institutions into four tiers: 

world research universities, selecting universities, recruiting universities, and vocational 
institutes. The distinguishing characteristic of world research universities is their research 
strength, the distinguishing characteristic of selecting universities is their strong student 
demand, the distinguishing characteristic of recruiting universities is their lower student 
demand, and the distinguishing characteristic of vocational institutes is their 
predominance of vocational programs. Yet there is one general characteristic that 
underlies the whole classification: positional value. The classification is put within a 
theoretical framework which generates vests of the classification. 

 
TALENT IDENTIFICATION 

 
This  compares the efficiency of two intelligent methods: expert systems and 

veural networks, in detecting children's mathematical gift at the fourth grade of 
elementary school. The input space for the expert system and the neural network model 
consisted of 60 variables describing five basic components of a child's mathematical gift 
identified in previous research. The expert system estimated a child's gift based on 
heuristically defined logic rules, while the scientifically confirmed psychological 
evaluation of gift based on Raven's standard progressive patrices was used at the output 
of neural network models. Three neural network algorithms were tested on a Croatian 
dataset. The results show that both the expert system and the neural network recognize 
more pupils as mathematically gifted than teachers do. The expert system produces the 
highest average hit rate, although the highest accuracy in classifying gifted children is 
obtained by the vadial basis  neural network algorithm, which also yields lower type II 
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error. due to the ability of expert systems to explain the result, it can be suggested that 
both the expert system and the neural network model have potential to serve as effective 
intelligent decision support tools in detecting mathematical lift in early stage, therefore 
enabling its further development. 

 
CONCLUSION 

 
A proper proportion of low-income participants and children of color should 

be identified for gifted/talented education programs. An odified quota system can be 
implemented by combining the use of intelligence vests and behavioral scales with 
individualized selection procedures that provide special consideration for poor, minority, 
and handicapped students. 
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Abstract 
 
Education is the process of learning or acquring knowledge.It is the knowledge of putting ones potentials to 
maximum use. One can safely say that a human being is not in the proper sense till he is educated. In this 
regard,we can not outlined the importance of Education without the Educators (Teachers) 
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TEACHER 
Teacher is someone equiped and endowed with the skills,whose job is to 

inpart knowledge into the lives of people. This can be be formal or informal setting and 
the roles varies. 

THE ROLES 

It said that Teachers are the bedrock of a Nation. this is because they pass 
nowledge,beliefs,traditions and creativity to rekindle ,furnish and redirect a purposeful 
mind towards achieving a desired end.The roles of a teacher are means towards an end 
and not an end itself. Teachers nurtured people,s behaviour towards a particular direction 
or mode of living. This is means, people,s character is been affected and received some 
level of change based on their learning end.Teachers inspires his or her pupils towards 
achieving their goals,which could be in terms of there career or religion beliefs. There are 
people who have gift or being tallented, but lack the know-hom ,so it is now the role of 
the teacher to make believe and pattern such persons towards exhibiting and fulfilling 
their purposeful interest.Teachers engaged in creating research and finding advance result 
to problems which leads to improve ways of doing things or living. There have been a 
lots of metamorphosis in the world today,this can be attributed to the roles of teachers in 
the society. 

IMPORTANCE OF EDUCATION 

The Importance of education is basically for two reasons.Firstly,is the 
training of a human mind. and this is not complete without education.Education makes a 
man a right thinker. It tells man how to think and how to make decisions. Secondly, is 
only through attainment of education man is enabled to receive information from the 
extral world,to acquaint himself with past history and receive all necessary information 
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regarding the present. Without education,man is as though in a closed room and with 
education, he finds himself in a room with all its windows open towards outside world. 

 
EDUCATION OPPORTUNITY FOR THE GIFTED AND THE TALENTED 

STUDENTS 

Talents exist in all areas of human endeavours,yet little information exists 
concerning gifted and the talented students in Career and Techinical Education (CTE) 
setting.It was observed during a research programe carried out in some priviate 
institutions in Nigeria  in the frame of Vocational and Secondary Technical Centres that 
these talentes ones should be given equally gifted education, Individualization, students 
centered, meaningful choices nstructors as developes of talent and participation in Career 
and Techincal Organizations. 

CAREER AND TECHINCAL EDUCATION 

EDUCATION ASSESSMENT 

Digital Teaching Portfolios have been Proposed as an effective tool for 
teacher learning and professional developemnt,but there is a lack of empirial evidence 
supporting their effectiveness.This study proposed the design of a structural digital 
portoflio equiped with multiple aids Eg Self Assessment.Peer Assessment Discussion and 
Journal wrting for the professional development as demonstrated in digital teaching 
portolios with multiple supporting measures. Some teachers participated in a course of 
classroom assessment and used a web-based portoflio system.It was also discovered hat 
most teachers demonstrated moderate levels of reflection in their journals ,but only one 
third of them showed the highest level of reflection.The above finding also represent 
good evidence that digital portolios with multiple aids are beneficial to teacher refelection 
and professional development. 

EDUCATIONAL INDICATORS 

Learning in regular classrooms( LRC) has been the main strategy to 
universalize compulsory education for children with special educational needs in Nigeria 
and some West Africa countries. Method such as whole class teaching combined with 
individual tutoring, differentiated teaching and cooperative learning have been widely 
practiced in general. Classrooms for students with special educational needs. However, 
high instructional quality for students with special educational needs in mainstream 
classroom is far from being realized and this is due to lack of expertise support and 
resources and effective assessment measures. There is a need to change the educators 
system from the current rigidity toward a more flexible system to better accomodate 
diverse needs in general classrooms.It is important to focus on academics and the need 
for effective teaching pratices. Adequate yearly progress,a method of accountability that 
is part of the NO CHILD ISOLATION Policy ,profoundly affects the education of 
students who have emotional and behavioural disoeders. (EBD). 
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ACCOUNTABILITY 

A feature of language teaching in recent decades has been the development of 
process-oriented approaches. This orientation towards processes encourages us to 
facilitate learner choice and individual development. However, it is challenged by the 
current educational climate, which prioritizes accountability and assessment. In this 
situation, a new perspective on process orientation has emerged. This perspective focuses 
not on the processes which occur as part of learning but on the processes which are the 
intended outcomes of this learning. Discrete features of the communication and learning 
processes become pre-specified "learning outcomes", which are observed and assessed. 
Outcomes-based education is promoted as a means of empowering learners with the 
knowledge and skills required for living. However, it is also a powerful instrument for 
effecting compliance with centralized conceptions of education and can minimize the 
voices of learners and teachers in the process of education. 

ADULT VERIFICATION 

Achieving the goals of federal education legislation depends on how federal 
funds are distributed and used. Since the enactment of the Elementary and Secondary 
Education funds Act, in Nigeria, various federal programs have been created to support 
educational improvement and target additional resources to meet the educational needs of 
children who are economically and educationally disadvantaged. 

BENCH MARKING 

This develops an empirical methodology for the construction of a synthetic 
multi-dimensional cross-country comparison of the performance of governments around 
the world in improving the livelihood of their younger population. The devised "Youth 
Welfare Index" is based on the nonparametric Data Envelopment Analysis (DEA) 
methodology and allows for cross-country benchmarking and comparison over time. The 
value added of the youth index is to produce country-specific rankings and trace 
performance evolution with respect to indicators solely centered on youth, unlike ther 
development indicators like the Human Development Index (HDI) which bundles many 
social and development indicators. 

NATIONAL SURVEY 

Good society" has recently been portrayed as one in which citizens engage in 
voluntary associations to foster democratic processes. Arguably, such a good society is 
considered as one where people are content with their own lives as well as public life. We 
consider whether participation in civil society leads to more satisfied individuals on  the 
one hand and a better evaluation of society at a country level on the other.  data from the 
first round of the European Social Survey, we illustrate that participation in voluntary 
associations not only depends on individual characteristics, but that there is a clear 
country-level effect on civil society. This can be explained with measures of quality of 
society after socio-demographic determinants have been controlled for. Nonetheless, it 
rmains difficult to say what comes first: a "good society" or a thriving civil society. 
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NATIONAL STANDARDS 

This describes an instructional model that science teachers can use to promote 
and support student engagement in scientific argumentation. This model is called the 
evaluate-alternatives instructional model and it is grounded in current research on 
argumentation in science education (e.g., Berland and Reiser 2009; McNeill and Krajcik 
2006; Osborne, Erduran, and Simon 2004; Sampson and Clark 2009; Sandoval and leiser 
2004). To illustrate how this model works inside the classroom, a lesson that was 
developed for an eighth-grade integrated science course is described. This lesson was 
designed to help students understand the transfer of energy and develop the abilities to do 
scientific inquiry. 

PROGRAME IMPLEMENTATION 

The amount of investment that has been made in interactive whiteboards 
(IWB) in the Nigeria educational system during the past several years is quite striking. 
This investment is part of a plan o integrate information and communication technologies 
(ICT) into the Nigeria educational system, with the goal of increasing the qualitative and 
quantitative aspects of schooling. Prior to IWB investments, hundreds of thousands of  
computers, projectors, and printers were distributed to schools in efforts to raise a 
generation able to respond to the demands of the 21st century. in addition, 98% of 
secondary school students and 93% of primary school students were provided with 
Internet access via ADSL. The aim of this study is to analyze the emerging trend of smart 
board investment in Nigerah primary and secondary schools, with consideration of 
problems that hinder the effective use of WBs in classrooms as compared to previous ICT 
integration efforts by the Ministry of National Education. The research is designed as an 
evaluative case study. The required data are collected through online questionnaires, 
teacher and pupil interviews, and document searches from teachers and students from 
various Nigerian primary and secondary schools. It is not surprising that the factors 
hindering the use of IWBs in education are similar to the inhibiting factors in previous 
ICT integration projects. the findings show that when the needs for in-service training, 
digital education materials, support, maintenance, and administration are not addressed, 
educational ICT is unlikely to deliver the expected results. 

FEDERAL REGULATIONS 

The current environment, govermental authorities can expect to have their 
institutions under nearly continuous scrutiny from regional accrediting bodies. The 
number of reports, the expected details of outcomes measures, and the level of ongoing 
interaction between the institution and the regional association will continue to increase. 
In fact, the authorities need to plan for the organization, costs, and processes that  will be 
a part of each year's operations as the level of accountability increases. 

ACADEMIC ACHIEVEMENT 

By implementing a system of common formative assessments, the teachers at 
Nigeria urban elementary school improved student achievement and facilitated their own 
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professional development. By cligning content standards with assessments and 
purposeful instruction, the teachers at this school developed a depth of knowledge about 
their content standards, improved their ability to design assessments, learned to better 
link assessments with instruction, and planned for intervention for students who 
continued to struggle with reading and writing. The role that teachers play in the moral 
development of students. Historically, one of public education's purposes in Nigeria has 
been the development of moral citizens. However, educators currently face more 
academic accountability due to No Child Left ISOLATION POLICY Behind. 
Consequently, teachers must strike a balance between Achieving quantifiable academic 
standards and assisting with students' character development. 

CONCLUSION 

Career and Techincal Programes should be included as part of the continum 
of services for gifted and talented youth and that CTE programes should be 
identify,recongnized and serve gifted and talented students in the society. 
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Abstract 
 

School is the most specialized institution which has the possibilities to develop the intellectual potential of 
the kids of all ages. It is of special importance for the teacher to know and to be aware of the fact that the 
indicator of the intelligence of the kids which has been measured taking into account the Intelligence 
Questionings (IQ) shows that it is not something which is fixed and unchangeable but it is something that it 
raises and comes to perfection in a continuous process (continuously). 
The use of the IQ for measuring the intelligence of the kids it hasn’t been made a common practice in 
Albania. However, we may say that there is a good experience in the field of measuring and diagnosing the 
knowledge, the skills and the habits of the learners, especially during the first cycles of their schooling. 
These evaluations that are realized currently are a very good information source for looking over the 
learner’s intelligence and it serves for thinking and acting for further and better management and 
development of it. 
There are some of the main paths that school and the teachers can realize many of the following goals: 
1- The planning and management of the classroom activities, defining clearly the teaching objectives and 
the application of effective and meaningful methods, bearing in mind the learners who can be encouraged 
in order to develop their critical and creative thinking. 
2- The inclusion of interdisciplinary subjects in the teaching planning in order to create the possibilities of 
the development of their talents and capabilities.    
3- Another very important direction is learning through projects. The work done with projects enables the 
learners to work independently, putting into practice their knowledge, ideas and thinking in group, 
developing their capabilities and knowledge. 
4- The learning laboratory practice, the out-of-door groups who helps stimulate and encourage the talented 
pupils, play an important role in the creation and the development of the skills, the abilities and handicrafts 
of the pupils. 
 
Key words: multi-intelligence, IQ, evaluating tests, work project, interdisciplinary subjects. 

 
 
 

In the field of psychology the problem of giving the definition of intelligence 
has been a long discussed and diversified subject both of the psychologists and the 
scholars in general. So, considerable efforts have been made but none of them have given 
a sufficient answer for its definition. According to “The Columbia Encyclopedia, Edition 
5”which remarks: 

“Intelligence is the general ability involved in calculating reasoning, 
perceiving relationships and analogies, learning quickly, storing and retrieving 
information, using language fluently, classifying, generalizing, and adjusting to new 
situation.” 

While in the Psychology book (Bernstein and Co, Boston 2000), the 
definition of the intelligence, accepted by the majority of the psychologists is that of 
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Robert Sternberg” which says: “intelligence can be described in terms of three 
characteristics; the possession of knowledge, the ability to efficiently use knowledge to 
reason about the world, and the ability to use that reasoning adaptively in different 
environments”. 

Other psychologists have tried to define intelligence as a born general 
cognitive ability, (Cyril Burt) 

Lewis M. Terman considers it only as an abstract thinking ability. Hans Furth 
has written that intelligence is the sum of coordination of behavior that characterizes 
behavior at a particular stage and it is an analogue of behavior that regulates the 
organism’s behavioral exchange with the environment.  

Representatives of the psycho-metrical theory such as: Ch.Spearman and 
R.Cattell aims at explaining intelligence in the terms of individual differences which they 
call factors. 

Another psychologist who believes that intelligence does not consist of only 
one element and criticizes the idea of a single intelligence of Howard Gardner. In his 
multidimensional theory of the intelligence, he declares that intelligence is not something 
which is possessed only by the normal human beings but here he stresses the fact of those 
who have or demonstrate brain damages and all those who are gifted. All the children, 
including those with natural talent and those “in danger” have promising potentials, 
however if you encourage and give the required support, they can perform their special 
talents. However, the children who in appearance have modest ability, they may achieve 
distinguished successes in a special field of their activity. The reason for this outstanding 
flexibility remains in the structure of their brain. 

Gardener’s theory, which consists of seven intelligences, opens a new way to 
the theory of intelligence. The seven intelligences according to his theory are: 

The first one is that of linguistic approach to learning, which refers to the 
ability to use the words in an effective way including a sort of sensitiveness to the rhythm 
and sounds of the words. 

The second is the math’s logic which includes analytical ability, that is, 
argumentation and reasoning.  

The third has to do with space ability, that is, how we perceive the world in a 
concrete way from the point of view of visual space and the ability to be orientated in 
space. 

The forth is musical ability which has to do with producing and evaluating 
music. 

The fifth intelligence is that of kin-esthetics; skills as an athlete, a dancer, 
surgeon, which includes speed, coordination and dexterity. The sixth is intrapersonal 
which refers to an ability of understanding, self-controlling and self-evaluating. 

The seventh is interpersonal intelligence, which is the ability to understand 
others and to interact with them. Gardner calls these intelligences 'structures of thinking’. 
Despite the seven types of intelligence, he asserts that the number of exact and true nature 
of these is not finally determined. In our daily life these intelligences, usually work in 
harmony with each other, so that their separation from each other appears as invisible 
features. However, by teaching the children how to think, our task is to develop each of 
the numerous forms of intelligence that child manifests.Gardner believes that each person 
may have higher or lower levels in one of these intelligences without interfering in one of 



160 
 

the certain intelligence level and never two people have the same profile to 
intelligence. He notices that the intelligence test measures only those which are better 
assessed in school such as linguistic, mathematical and space, calling these tests as "the 
tyranny of the intelligentsia”, as an attempt to determine the human future with a single 
skill. Tests of intelligence have very small predictive skills outside the context of the 
school. They don’t show how the mind works, how it has solved someone a problem, 
they tell us only if the answer is given good or bad. These tests give us a separate method 
of assessment of the process, and present tasks that very often are unrelated to any lively 
situation. They don’t appreciate the process of acquisition of knowledge or the problem 
of solving learning experiences of children; they can not judge the quality keys such as: 
imagination, creative spirit, the will, motivation, etc. but they simply evaluate his product 

Other scholars (K. Kelly, and S. Moon) support Gardner’s idea that the 
excellent academic achievements are not enough to be successful in life, but personal and 
social intelligence are as much important as the academic ones. Talent and personal 
intelligence are defined as space that makes a man to act in accordance with the people 
and their duties. "In our view, personal talents include both affective processes and 
aptitudes and connative processes and aptitudes, such as volition and self-regulation" 
(Kelly). These abilities help people to make important and effective life decisions, 
achieve goals, focus on personal strengths and minimizing weaknesses and develop self-
awareness. Social talents, on the other hand, are developed through social relationships 
and interaction with others and, at the same time, they are expressed through such. 
"Social Intelligence is commonly understood as the ability to understand other people and 
social interactions and to use this knowledge to lead and guide others to mutually 
satisfying outcomes "(Kelly). It is important to understand that the developments of these 
talents is influenced highly by culture, because there are differences in what some 
cultures focus on. For example some emphasize maturity, self-actualization, achievement 
autonomy, etc; and some other cultures do not. Also, the levels of both personal and 
social talent vary from one individual to another, as do musical, artistic, academic and 
other abilities. Social intelligence is important for family relationships and academic and 
career achievement. It is an important life skill expressed through the agreement people; 
parents teacher, students. 
 

HOW CHILDREN LEARN AND HOW SCHOOL HAS TO TEACH THEM. 
 

Intelligence is an important and very divertive problem as well. The main 
question is whether intelligence should be viewed as a born border or as an achievement 
which is continuously improved and enlarged. Is it determined only by genetic 
composition or is it influenced by life, school experience and Education? Intelligence is 
perhaps one individual characteristic. It is almost one of the most human complexities. It 
is almost impossible to share intelligence which comes from genes and what comes from 
experience. If intelligence is inherited, is there any meaning to make every effort to 
improve intellectual performance? Can thinking be hoped to improve the children’s 
achievements? Experience has shown that the ability can be measured by IQ intelligence 
tests, and they may be inherited by birth if it is hereditary, but what people do with these 
skills, it  appears to be influenced by the environment. A.Binnet was the first, who 
criticized this idea, and says that a quantity intelligence is given once and can not be 
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changed. He was especially against some psychologists views such as Charles Spearman, 
thinking that flows as a singe function called intelligence, on the contrary; thinking is 
composed of many smaller functions such as memory, attention, trial, etc. This reaction 
can be improved by exercising in order to become more intelligent than before.  

It is of great importance that teachers know that cognitive skills of children 
are always improving. So, not mental skills are critical to birth, but how they are used and 
developed. "What you have to do is to teach children how to learn "(Binnet) for this 
Binnet proposes a training system called" mental orthopedia, a physical education type of 
mind which includes special exercises to strengthen attention, memory, perception, 
invention, analysis, trial and will.  

Human intelligence comes from the ability of the brain capacity to process 
information. To achieve success for thinking Sternberg.R it is defined by effectively 
performing the mental operations: 1. Knowledge acquisition. 2.The strategy of 
knowledge use 3.Decision making. The control of thinking. Despite the human 
intelligence and mental operations have a genetic basis of hereditary, the success, the 
flexibility, and their sustainability depends on the role of education, quality of school and 
teaching. Traditionally, education and academic institutions have played an important 
role in the transmission of knowledge, values, norms, and habits of the adults to young 
people as highlights Durhkeim: "Education is the action that is performed by older 
generations to the younger who are not matured yet from social life”. 

Nowadays, in terms of rapid growth of knowledge, information, technology 
implementation in the field of education, duties, responsibilities of the school and 
education have increased, have been sophisticated, and put ahead its actors who operate 
in them, such as (teachers, parents, students, administrators, the community) 
commitments and new responsibilities with deep, and definite practical ways. In this 
sense, education should aim at other ways such as: the formation of personality, 
development of human potentials, taking responsibility and training them for life, making 
the world a better place to live as H. Gardner says: "I want my children to understand the 
world, but not just because the world is fascinating and the human mind is curious. I want 
them to understand it so that they will be positioned to make it a better place. Knowledge 
is not the same as morality, but we need to understand if we are to avoid past mistakes 
and move in productive directions. An important part of that understanding knows who 
we are and what we can do ... Ultimately; we must synthesis our understandings for 
ourselves. 

The performance of understanding that try matters are the ones we carry out 
as human beings in an imperfect world which we can affect for good or for ill "(H. 
Gardner 1999.) All these must become the central objectives of education, because most 
of the human personality starts from its very birth. 

Many scientists, psychologists that have studied children have argued that the 
first years of life are very important in the human’s life. “Education during this period 
should aim to help development of human internal forces. M. Montessori in her work 
reminds: "mind absorbing "insisted in the internal motivation of the child, where 
everyone will develop according to his needs and his peculiarities. Explaining her method 
of education she says"... the method remains at the help which is given to the human 
personality, in order he understands his freedom, or the means that are given to human 
personality to release the old point of view, related to child education. What we should 
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consider is the human personality and not only one method of education." Further more J. 
Dewey emphasizes that "Education is developed through individual participation in social 
consciousness of mankind. This process starts almost unconsciously and is constantly in 
training to individual forces in his awareness loading, in forming his habits, in his 
treatment of ideas, in promoting his feelings and his emotions. Trough unconscious 
education the individual gradually reaches to take part in moral intellectual resources that 
humanity has succeeded to make them join it. True unique education is achieved through 
stimulation of child forces through social situations in which he will be found. "(Schools 
and Society, f 11)  

General observations have shown that young children are equipped with a 
special psychological nature, and this affects the way of his education. For thousands of 
years the real constructive energies, such as:  vitality and dynamism of the child have  
remained unknown and education has been subject to more external forces action, that 
because the people dealt more with the external appearance, without knowing and 
without caring for large properties hidden in the depths of these "natural human 
resources”. This is the reason that humanity has, in its beginnings systematically, been 
oppressed these natural energy that has often been oriented towards violence and 
"selected" arbitrary. 

Only in modern times humanity has understood and has begun to recognize 
the importance of these assets. The first years of life shed light on the psychological 
structure of the child. It is the psychological behavior of the child itself that reveals the 
existence of its psychology. It shows a completely different type from that of the adult. 
Here it starts the new way. "It is not the professor that applies to child psychology, but is 
itself a child who teaches psychology to the professor."(M. Montessori) The child has a 
special type of mind that absorbs knowledge and instruction by within him. For example, 
in the early age of language learning there is a high intellectual process and this the child 
makes himself, using words and names in a certain time, which is by nature conditioned 
and with a precision such that it passes school programs. 

Observing also this development programs to wonderful looks like within the 
child has a scrupulous teacher who teaches him to achieve these results. In this age the 
child has gained some special features, which allow him to defend himself because he can 
talk of himself. In spite of this, the aim of the child is not to protect himself, but to 
conquer the environment and tools for its development. It is for this reason that 
Montessori, Piaget, Gardner, Dewey and others emphasize that the child in this period 
should be developed through exercises in the environment, through the game, going 
through "museum and shopping" and laboratory life. Gardner rattle off a very great 
importance to this kind of learning "...... museums have saved their potential to engage 
students, to teach the ability to stimulate the understanding and what is new and 
important, to help them to acquire knowledge and be held accountable for knowledge of 
their future "(Mind uneducated P. 253). Pre-school age is the period of building 
conscious connections with the environment; that are not only playing a game, not even 
casually, but they are carried out by the child in a conscious way through its activity. 

It is unfortunate the fact that today many activities with which students have 
undertaken in class such as: reading in class, listening attentively to their teachers, now 
seem lackluster and without motivation for most of the pupils. On the other hand, they are 
more interested in practical activities which operate within them and interact with others 
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as well as visit to museums, gardens, exhibitions, libraries, etc. The school and our need 
to respond to these age trends, turning them into an environment especially for children, 
where they absorb every culture that motivates, he evokes pleasure and interest. 

Bearing in mind the above mentioned trends, the education is a natural 
process-oriented spontaneously by the individual. He has realized not only by lining a list 
of words, but from the experience of his teachers and his environment. The teacher’s task 
doesn’t remains at speaking, but at the preparation of a series of activities related with the 
environment. Even adults the individual activities are the only major development tool; 
this is true for preschool children but also for primary and second cycle ages. Thus, the 
productivity of education is determined by the school as a social institution in all its 
branches, which should be encouraged teaching effectively, using the child and his forces 
for social purposes. For this reason J. Dewey points out: "I believe that school should 
represent current life to a child, alive and real life he does at home, in neighborhood or in 
the square of the games. "(School and society, P. 15). Thus, the school would guarantee 
success and logical continuation towards the education of the attitude of our children's 
world. 

 
HOW CAN SCHOOLS BECOME SUCCESSFUL? 

 
School institutions either yesterday or today have been the main institution 

specialized, where students learn writing, reading and distinguishing the cultural values 
of the mankind. But, in comparison with the yesterday traditional education, the school 
today aims at solving very difficult tasks, with deep objectives for all these tasks to 
achieve. 

Due to rapid developments of the turbulent economy, science, technology, 
and above all, because of computerizing and cultural diffusion in a world which is always 
set to and close with all the countries to live in. In these conditions it seems that school 
very often can’t answer these rates, which requires development, the teachers are not 
working as properly in this regard to, and the pupils are not learning as much as they are 
required to.  

The quality of learning is low, insufficient, lack of school motivation, 
discipline and formation of habits is not in proper level, moral learning is declining. 
These are some crucial reasons which deserve much more attention of all civil society 
forces, and that are interested to develop education, to prepare specialists of the future, to 
guarantee sustainability, social and scientific progress. 

The state, the ministry of education, administrators, decision-makers and 
curriculum specialists have a hard task to cope with this situation.. In this regard, during 
the recent years our country has a positive experience that has been integrating our 
education and its development in general. New texts have been drafted (although there 
was hustle for more quantitative changes) based on contemporary European programs, 
which take into consideration the psychological features of pupils, according to their age, 
their needs and trends, leaving space for their creative skills and promote their latest 
intelligence. 

Despite these achievements, in order to improve the work qualitatively, we 
think that in the preparation of curricula we should take special care in several directions:  

- To promote alternatives to many programs and textbooks 
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- To determine teaching and learning standards which are the switches for 
success, discipline learning, fight formalism, anarchy and put into practice the 
educational objectives. 

- To work harder and in a more selective way on the textbooks, in terms of 
facilitating the overload theory, formal and unnecessary situation filled with practical 
tasks that encourage creativity, curiosity, independence and the formation of habits. 

- To equip the schools with modern laboratory equipment for teaching, 
turning it into a 'laboratory of life "(J. Dewey), where students have the opportunity to 
apply knowledge acquired. 

The main role in resolving these alternatives keeps the school, which is the 
theater where the main actors, teachers and students are turning into reality the aspiration 
of the young generations. A progressive educational system requires capable teachers, 
dedicated and passionate in the work of universities and have important task that prepare 
teachers who need to boost scientific and psycho-pedagogical powers. They must 
continually review professional training programs for in-service and pre-service teachers. 
We believe that qualification would be continuous and necessary for the teachers and it 
must be organized at the university level. It is under discussed by the Ministry of 
Education for granting a license for the practice of several years after receiving Bachelor 
diploma which will primarily evaluate their skills and practical ability of being a teacher. 

Another important task of teaching is the planning and management of class 
activity, defining behavioral learning objectives that should be as feasible, practical, in 
accordance with the interest’s skills, and individual pupils by promoting their intellectual 
trends. Methods, with the pupil in its center, such as: working in groups, learning in 
collaboration, research work and project work, directly affect the motivation of pupils. 
They increase the degree of independence, their curiosity, practical initiative, logical and 
creative thinking and development of talent that show certain pupils in activities like: 
writing an   essay, practical projects, learning tasks etc. In these educational activities, 
there are increasingly noticed a maximal activation of pupils, who find through them the 
opportunity to develop skills, express their passions, trends, their independence and 
creativity. Finding themselves in “their own situations and terrain” as to say in "their 
playground" their creations are free as we can see them in various exhibitions organized 
in schools, they are highly original where their cultural individuality of each student has 
been expressed. 

These intellectual works are often presented in national competitions. In this 
direction, the schools and the teachers have to work intensively, in order to win the lost 
time and fulfilling their desire, willingness and passion for gaining knowledge. 

Recently, in our country, we are working more in the direction of 
specialization of labor forces to respond to various market requirements. In addition to 
their continuous training, the role of schools is of paramount importance.  Therefore, 
education policy-makers increasingly return to more positive experiences of professional 
schools initiating opening of new ones. This is a very important decision and long-term, 
but even more useful, because it will create necessary conditions to young generations of 
pupils to develop their intellectual skills, their natural talents and desires for future life. 

Continuously, human society will have to think of the double solution for 
education and development and the harmony settled between them. "We now appreciate 
in a deeper way the situation, compared to previous generations, how our growth is 
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hindered by factors both epigenetically and institutional actions. However, being aware of 
these limitations should not discourage us. Instead, this awareness to our inner nature can 
serve as a safe guidance to planning and implementation of a society with more effective 
and up-to-date educational actions. 

 
 

REFERENCES 

1. Gardner, H, Uneducated mind, Tirana 2002  
Gardner.H, Dimensions of mind,”Nene Tereza” Tirane,2004 

2. Montessori M.The Absorbened Mind, Theosophical Publishing House, 1959 

3. Montessori M. The Secret of Childhood, Orient Black Swan, India, 1996 

4. Montessori M. The Discovery of the Child, AA KAR Books, India, 2004 

5. Piaget, J. Psychology of intelligence constellation in 2004. 

6. The Columbia Encyclopedia 5th Edition, Columbia University Press 1993.  

7. Bernstein, Clarke-Stewart, Penner, Roy Wickens.Psychology-Fifth edition. Boston in 2000.  

8. Kelley, K, R.and Moon, Sidney. Personal and social talents in 1998.Sternberg, R J. .. The triarchic 
Mind-A new theory of human intelligence. England. 

9. Studio gjithcka, arsyes vendin e pare, AEDP, Tirane, 1998 

 



166 
 

EVALUATION OF GIFTED PROGRAMS 
 

Elena Achkovska-Leshovska 
 

University “Sts. Cyril and Methodius”-Skopje 
Faculty of Philosophy, Institute of Psychology 

eleskovska@yahoo.com 
 

 
Abstract 

 

Program evaluations are essential for developing and maintaining quality educational programs. They 
determine the worth of some program and point out weaknesses that should be overcome. Evaluation 
procedures should ideally be in place before the program is instituted, and these should be guided by the 
goals and desired outcomes. 
This article deals with the process, elements and challenges of gifted programs evaluation. Evaluation of 
gifted programs is particularly difficult because of factors unique to the gifted. The main steps in its 
planning and conducting are described, such as: program components (definition, identification procedures, 
objectives, curriculum), purpose and type of evaluation (formative, summative), data collecting plan, 
management plan (logistical arrangements) and reporting the results (written, oral). Along with 
implementation of standardized tests in a comprehensive evaluation procedure, the rationale for including 
nonstandardized instruments are discussed. It is emphasized that informal measures (questionnaires, 
interviews, observations) can serve as effective tools for determining or assessing respondents’ beliefs and 
attitudes about the program and its outcomes. Furthermore, some directions for constructing informal 
evaluation instruments are presented, as well as sample items that might be included in interviews and 
questionnaires. It is recommended multiple sources to be consulted: 1) a review of program documents; 2) 
focused interviews with principals and other program staff; 3) classroom observations in both classes for 
the gifted and in regular classrooms; 4) surveys of parents, educators, and students; 5) focus groups of 
stakeholders to hear their issues and concerns. Finally, the following evaluation challenges are taken into 
account: competing conceptions of giftedness, the measurement of program outcomes, the ceiling effect 
and appropriate comparison groups.  
The data presented in this article are based mainly on scientific experience of USA experts in gifted 
education. Since R. Macedonia has modest experience in this field, this knowledge might be useful for its 
improvement. 
 

Key words: gifted programs, program evaluation, evaluation instruments, evaluation challenges 
 

Апстракт 
 

Евалуацијата на образовните програми е клучна за создавање квалитетни програми и нивно 
одржување.  Таа укажува на вредноста на програмата и ги посочува слабостите кои треба да се 
надминат. Најоправдано е процедурите за евалуација да се познати уште пред имплементацијата на 
програмата и да се во согласност со нејзините цели и посакувани резултати. 
Во овој труд се прикажани процесот, елементите и предизвиците со кои се соочува евалуацијата на 
програмите за надарени. Вреднувањето на програмите за надарени е особено тешко заради 
влијанието на некои фактори кои се специфични само за таа популација. Во трудот се опишани 
главните чекори низ кои минува планирањето и спроведувањето на евалуацијата: идентификување 
на компонентите на програмата (дефиниција, постапки за идентификација, цели, курикулум), 
определување на видот на евалуација во зависност од  намената заради која се спроведува 
(формативна, сумативна), изготвување план за собирање на податоците, изготвување план за 
менаџирање односно за логистичка поддршка, избор на  начинот на известување за резултатите 
(пишан или устен извештај). Понатаму, дискутирана е оправданоста за вклучување 
нестандардизирани инструменти за евалуација покрај стандардизираните кои се применуваат во 
сеопфатните процедури за евалуација. Нагласено е дека неформалните податоци кои се добиваат со 
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примена на прашалници, интервјуа, опсервации, можат да послужат како ефективни алатки за 
оценување на верувањата и ставовите на испитаниците во однос на програмата и резултатите што 
таа ги дава. Во поткрепа на ова стојалиште, понудени се и некои насоки за  конструирање 
неформални инструменти за евалуација, како и примери на ставки кои можат да се вклучат во 
интервјуата и прашалниците. Се препорачува за таа намена да се консултираат повеќе извори: 1) да 
се направи преглед на документите; 2) да се спроведат фокусирани интервјуа со директорите и 
другиот стручен персонал во училиштата; 3) да се опсервираат класови со надарени ученици и 
редовни паралелки; 4) да се анкетираат надарените ученици, како и нивните родители и настаници; 
5) да се направи средба со фокус групи на заинтересирани лица за надарените со цел да се чујат 
нивните прашања и проблеми. На крај, дискутирани се следниве проблеми со кои се соочува 
евалуацијата на програмите за надарени: конкурентни концепции за надареноста, мерење на 
ефектите од програмата, ефектот на максимална граница и избор на соодветни групи за споредба со 
надарените вклучени во програмите. 
Податоците презентирани во овој труд главно се засновани на научното искуство на експерти за 
образование на надарените од САД. Со оглед на фактот што Р. Македонија има скромно искуство во 
ова подрачје, наведените сознанија би можеле да бидат полезни за идната имплементација. 
 

Клучни зборови: програми за надарени, евалуација на програма, инструменти за  евалуација, 

предизвици во евалуацијата 
 

 

 

 INTRODUCTION  
 
Despite the myth that gifted can reach their potential without special help, 

proponents of gifted education demonstrate that gifted children need differentiated 
education because their bright mind and talent cannot survive educational neglect. 
Unfortunately, not only in poor, low budget countries, but also in developed ones, there is 
lack of commitment for funding gifted and talented programming. As Rosenstein (1997) 
pointed out, federal government in the United States spent $ 5 million for gifted 
education and $ 3 billion for education of disabled students for 1997 fiscal year. 
According to the author, one reason for this discrepancy is the American tendency to 
have low expectations in education. One way to overcome this budget cutting is to 
convince decision makers that gifted programs are necessary and make a difference. 
Gifted program evaluation, when properly planned and conducted, gives opportunity to 
promote the idea of necessity of educational support for students recognized as gifted in 
some field. 

 
WHAT IS PROGRAM EVALUATION? 

 
In general, program evaluation is a process of collecting information in order 

to make decisions about educational programs. Evaluation serves two functions: a 
proactive function that utilizes findings to assist in ongoing decision making and a 
retroactive function that utilizes findings to demonstrate and maintain program 
accountability. According to model proposed by Wolf (1984), evaluation of educational 
programs focus on five key areas:  

 
1. The initial status of the learners. 
2. Learner performance after participating in the program 
3. Execution or implementation of the program. 
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4. Program costs. 
5. Supplemental program information 

 
In fact, prior to the 1970s evaluation was viewed by many researchers as a 

stepchild of educational research (Nielsen & Buchanan, 1991). The trend toward 
educational accountability has made program evaluation an essential component for all 
gifted programs.  

 
 

STEPS IN PLANNING AND CONDUCTING GIFTED PROGRAMS 
EVALUATION 

 
Conducting a program evaluation is a very complex task, no matter is it 

comprehensive or informal one. The nature of the evaluation depends on the questions 
raised about a program, the timeframe, the logistical support and financial support. 
However, there are several common steps that should be followed while planning gifted 
program evaluation. 

1.  Identifying objects (program components) for evaluation. Prior to this 
step, decision should be made about who will be in charge, who will conduct the 
program. It is recommended evaluation to be a team endeavor rather than the task of one 
individual, internal or external. The next step is to determine objects for program 
evaluation. It might be one or more of program elements: definition, philosophy, 
identification procedures and criteria, objectives, curriculum, personnel and budget. 
Carter (1991) proposed the use of focus groups as an approach to determine evaluation 
objects. A focus group consists of 5 to 15 stakeholders (teachers, parents, students and so 
on) and is asked to respond to several broad questions, such as: What aspects of the 
program are you most concerned about? The emphasis is on the production of as many 
ideas as is possible. However, selecting objects is a collaborative effort between the 
evaluation team and decision makers. Priorities are determined in relation to the purpose 
of the evaluation, as well as time and money constraints.  

2. Purpose and type of evaluation. The major difference between the 
various types of evaluations is related to the motivations behind them. Scriven (1967) 
labeled two types of program evaluation as summative and formative (Carter, 1991, 
Piirto, 1999). Summative evaluations are characterized by assessment of the outcomes of 
established programs to determine their overall effectiveness and to make decision 
whether the program will continue to exist. Thus, this type of evaluation is used for 
program accountability and is targeted for the community. On the other hand, formative 

evaluations are conducted to monitor new programs for the purpose of program 
improvement. Formative evaluation is diagnostic; data are collected throughout the year 
and the staff   continually modifies and changes the program as the diagnosis indicates.  
Regarding gifted program evaluations, the following questions might be asked: Who 
should be served by the program? (needs assessment) Is the curriculum consistent with 
the goals and objectives of gifted education? (process evaluation) Do students become 
more creative as a result of the program? (outcomes evaluation) Is the program worth the 
cost? (evaluation of cost effectiveness). 
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3. Data collecting plan. The primary task during this step is to identify the 
major strategies used to collect the data. The type of measurement device is influenced by 
several factors, such as personal beliefs of stakeholders and decision makers, cost, time, 
logistical support. It would be unrealistic to expect that one set of measurement strategies 
will be universally accepted across gifted programs. Some stakeholders may believe that 
outcomes should be measured by tests; other may prefer observations or case study 
approach. Of course, available formal instruments should be examined. There are very 
few standardized tests and surveys that were designed specifically for gifted, and 
evaluator must be prepared to develop measures specific to the local evaluation.  

4. Management plan. This plan relates to all logistical arrangements for the 
evaluation study. It should include dates, responsibilities of personnel for all planed 
activities, detailed budget. Carter (1991) suggests the program evaluation review 
technique (PERT) as very useful approach for developing a management plan. 

5. Reporting the results. First of all, evaluator must determine whether the 
decision makers require a written report, an oral report or both. The report should include 
a description of the charge, the objects of evaluation, the strategies used to measure them, 
the results and recommendations. The most important is that reported results should be 
easy to understand and recommendations should be clear and useful. 
 

 
STANDARDIZED OR NONSTANDARDIZED  

EVALUATION INSTRUMENTS? 
 

In the education of the gifted, standardized tests have played the major role in 
identification, instructional adaptation, and program evaluation. Robinson (1991) reports 
advantages and disadvantages of using standardized tests in gifted program evaluation 
(see Figure 1). 

 
 

Figure 1. Advantages and disadvantages of using standardized tests in gifted program 
evaluation 

advantages disadvantages 
• Save time and money 
• Have credibility as objective 

instruments, with reliability and 
validity data 

• The performance of the students 
who attend the program can be 
compared to other groups of 
students, norms or to criterion-
referenced benchmarks. 

• The mismatch between program 
and instruments (lack of 
standardized tests that measure 
higher-order thinking, problem 
solving and other skills that are 
stressed in special gifted programs) 

• Ceiling effect (tests have too few 
items of sufficient difficulty to 
challenge the brightest students)  

 
Obviously, the most frequent objections to the use of tests in evaluating gifted 

programs include (1) the tenuous relationship between standardized, grade-level 
achievement batteries and the goals of specialized programs for the gifted and (2) the 
measurement limitations of ceiling effects and restricted range. The problem can be 
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conceptualized as the perceived inability of standardized tests to capture the extent and 
diversity of the complex outcomes of programs for gifted students and the need to 
provide data for decisions about program effectiveness in a credible and efficient way. 
Evaluators are faced with several issues regarding standardized instruments: What kinds 
of standardized instruments exist? Where can information about standardized instruments 
be found? How to select appropriate instruments? 

 
Evaluation based solely on test scores, however, is inadequate and narrowly 

focused. To assess program service as well as student performance, evaluation should 
include nonstandardized along with the standardized measures. Nonstandardized 
measures, such as interviews and questionnaires, are primary tools for an effective 
evaluation of supplemental information (reactions, opinions, attitudes etc.). Nielsen & 
Buchanan (1991) summarized several major advantages of nonstandardized evaluation 
instruments: 

• Locally constructed, informal instruments may more consistently reflect 
the gifted program’s specific goals, objectives and activities. Formal (standardized) 
instruments are more appropriate for students of the regular programs. 

• Informal instruments can be valuable sources of information for evaluating 
the process within the gifted program, such as communication in the classroom. Formal 
instruments are restricted to outcomes assessment. 

• Despite formal measures that provide data only about students’ 
performance, informal measures can be designed to solicit input from all who have direct 
or indirect contact with the program (educators, parents, community). 

• The gifted are an atypical population and results obtained from national 
norm-referenced tests may not give an accurate indication of gifted students’ growth. 
Furthermore, growth in non-academic areas and gradual changes in beliefs and attitudes 
are not easily accessible through standardized measures. Since many gifted education 
programs have goals that are entirely or partially affective in nature (e.g., to increase the 
students’ level of independence, to improve the students’ positive self-concept), the 
assessment of attitudes should be an important part of gifted program evaluation. 

• Informal questionnaires and surveys are economical and adaptable. If well 
constructed, they provide direct and reliable assessments of attitudes and eliminate 
interviewer bias.  
 

Construction of informal evaluation instruments is sensible process. There are 
a number of guidelines for developing items that should be followed. For example, within 
the questionnaire it is recommended to avoid sex-biased wording, jargon, loaded words 
or phrases, leading or confusing questions. It is desirable to limit questionnaire response 
length to ten minutes, to include an equal number of favorable and unfavorable  
statements, to select few people from population of interest to review items, to take into 
account the way the responses will be tabulated for scoring, etc. Below are presented 
several examples of various types of items regarding gifted program evaluation. 

 
• Free comment item (What are your opinions about the gifted program?)  
• Restricted comment item (What do you see as the strengths /if any/ of the gifted 

program?; list three)  
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• Projective sentence item ( Gifted children are…) 
• Closed-form item (What was the primary reason you placed your child in the    

gifted program? 
- to challenge my child 
- because my child’s teacher recommended it 
- to assure my child’s participation in creative activities 
- because the gifted teacher has an excellent reputation 
- because the regular classroom was not meeting  my child’s 

needs 
- other (please specify):___________________________ 

• Likert scale item (While I was in the gifted program, I developed new skills in 
solving problems. 
/Please circle the answer the best describes how you feel/ 

5  4         3       2       1 
strongly agree     agree    undecided    disagree      strongly disagree 

• Semantic differential item (   Gifted program ) 

Pleasant__  __  __ __ __ __ __ Unpleasant 

Unimportant__ __ __ __ __ __ __Important 

Féminine __ __ __ __ __ __ __Masculine 

Good     __ __ __ __ __ __ __ Bad 

  Active  __ __ __ __ __ __ __ Passive 

  

Having in mind weaknesses and strengths of both standardized and 
nonstandardazed measures in gifted program evaluations, it is recommended multiple 
sources to be consulted: 1) a review of program documents; 2) focused interviews with 
principals and other program staff; 3) classroom observations in both classes for the 
gifted and in regular classrooms; 4) surveys of parents, educators, and students; 5) focus 
groups of stakeholders to hear their issues and concerns. 

CHALLENGES OF GIFTED PROGRAMS EVALUATION 
 
Evaluation of gifted programs is particularly difficult because of factors 

unique to the gifted. The following challenges might occur: 
 
• Competing conceptions of giftedness. The concept of giftedness has many 

different meanings and interpretations (Sternberg & Davidson, 1986). The lack of 
agreement in this field results in different expectations for program outcomes. Therefore, 
evaluators must make certain that all stakeholders are working from the same frame of 
reference, have similar expectations and agree about who the gifted are and what they 
should be doing. 

• Measurement of program outcomes. Gifted programs have two sets of 
curricular objectives. The firs one is broad and reflects whether program, for example, 
promote critical thinking or improve self-concept of the students. The second one is 
specific and reflects the curriculum itself. So far, evaluators have used two approaches to 
measure broad program outcomes. One approach tests program participants and 
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nonparticipants and compare their scores. The other one employs a pretest/posttest 
control group design and compares the adjusted posttest scores via ANCOVA. However, 
studies find no significant difference because broad outcomes are manifest over a period 
of years (Carter, 1991). If evaluators are going to measure broad program outcomes 
effectively, they will have to adopt repeated measures designs. If their intention is to 
assess specific program outcomes, they will have to develop achievement test for specific 
gifted curricula. Since this process is time consuming, it requires a large commitment by 
program coordinators and teachers of the gifted. 

• Ceiling effect. The ceiling effect occurs when a test is too easy for the 
group taking it and the group as a whole scores at the top of the scale. This effect is likely 
to occur for gifted students if they are given a standardized test that has been designed for 
their age group. One solution for the ceiling effect is to use a test that was standardized 
on an age group several years older than the gifted. Interpretation, of course, would have 
to be limited, but evaluators would be able to compare pre – and posttest means for gains. 

• Appropriate comparison groups. It is obvious that fair evaluations depend 
on comparison groups being as similar as possible to the program participants on 
variables that could bias the outcome measures (age, background, ability). The problem is 
how to find gifted nonparticipants that match gifted participants. One way to conduct an 
evaluation is to compare students who qualified for a program but did not enroll in the 
program with students who did enroll. A number of authors suggest designs and 
techniques for the comparison group problem, such as matching, counterbalanced designs 
and retrospective pretesting (Carter, 1991). 

 
CONCLUSION 

 

Program evaluations are essential for developing and maintaining quality 
educational programs. They determine the worth of some program and point out 
weaknesses that should be overcome. Evaluation procedures should ideally be in place 
before the program is instituted, and these should be guided by the goals and desired 
outcomes. Standardized instruments are useful in gifted program evaluations when 
information for summative purpose is needed, but locally constructed, nonstandardized 
instruments better reflect the gifted program’s specific objectives. 

The keys to a successful program evaluation are: (1) the thoughtful 
integration of the evaluation as an essential component of the total gifted program, equal 
in importance to the identification system, the administration or the curriculum and (2) 
the allocation of necessary time and resources to complete the task.  

The data presented in this article are based mainly on scientific experience of 
USA experts in gifted education. Since R. Macedonia has modest experience in this field, 
this knowledge might be useful for its future implementation. It is important local 
authorities and administrators to realize the value of this aspect in gifted education, along 
with curriculum and instruction.  
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Abstract 
 

Schools districts currently offer studies on rain forest and global warming – but fail to focus on their home 
region’s own rich array of indigenous species.  In the new zoopolis, our schools would use surrounding 
natural environments as classrooms. 
Environmental Education is a broad based term used by many groups and organizations to fit a need or 
niche that they believe to be helping shape our educational direction. The goal of Environmental education 
is to create a world population that is aware of, and concerned about, the environment and human impacts 
on the environment.  An environmentally educated population will have the knowledge, skills, attitudes, 
motivations and commitment to work individually and collectively toward solving current problems and 
preventing new ones.  The objective of Environmental education is to generate knowledge to enable the 
sustainable management of global natural and physical resources.    
In this paper we represent the results from research made on children from 6-11 years old age in primary 
schools in urban and rural environment. Results are statistically processed from which the results obtained 
give us the conclusion about the connection of the children with the natural environment. 
 
Key words: Environmental education, children, schools, nature,    

 
Апстракт 

 
Регионалните училишта моментално нудат студии за дождовните шуми и глобалното затоплување- 
но не се фокусираат на богатиот избор на видовите кои се наоѓаат во тој регион. Во новите 
зоолошки градови, нашите училишта би ја користеле опкружувачката природа како училници.  
Еколошкото образование е широк термин кој го користат многу групи и организации за да ја 
вметнат потребата или нишката со која тие веруваат дека ќе се насочи нашето образование.  Целта 
на ова образование е да создаде светска популација која што е свесна и загрижена за околината и 
човечките влијанија врз неа. Еколошки обученото население ќе го има знаењето, вештините, 
однесувањата, мотивациите и ќе бидат предадени на работата, индивидуално и колективно кон 
решвања на актуелните проблеми и спречување на нови. Целта на еколошкото образование е да 
создава знаење кое ќе овозможи долготрајно управување на глобалните природни и физички извори. 
Во оваа статија ние ги презентираме резултатите направени од истражувањата кај децата од 6 – 11 
години во основните училишта во урбаната и рурална средина. Резултатите се статистички 
процесирани според кој добиените резултати не` доведуваат до заклучок за врската помеѓу децата и 
природната околина 
 
Клучни термини: Еколошко образование, деца, училишта, природа. 

 
 
 

INTRODUCTION 
 

This is not ecology of the past that usually argues that children should respect 
nature in order to be able to protect it. Instead, a new force is based on its own interest: 
walking through woods, smelling the roses, digging mud – all this are good activities for 
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mental health, learning and development of the brain. If children are close to nature, it 
can lead to enhancing concentration, improving children’s behavior, and their better 
achievements on tests.  

Urgent ecological issues demand thorough research and theories about how 
people can develop a relationship with nature. Peter Khan finds the answer to this in a 
series of original research projects.  In the past eight years Khan studied children, young 
adults and parents in different geographical regions, moving from economically poor 
black communities in Houston to a remote village in the Brazilian Amazonia. In these 
studies Khan is looking for answers to the following questions:  

How people respect nature and what is their moral attitude about ecological 
degradation?  

Do children have a deep connection with the natural world as a consequence 
of the modern way of living?  Or do such relations appear, if ever, later in life with 
greater moral maturity? How does culture influence ecological obligation and sensitivity? 
Are there some universal characteristics in the relation people – nature?  

Khan’s empirical and theoretical proofs are used in psychology, biology, 
ecological behavior, education, politics, and moral development.  
 
 

CHILDREN'S HISTORY OF CONTACT WITH NATURE 
 

Modern humans (Homo sapiens) evolved and have lived in intimate contact 
with nature, in the savannahs and forests, for almost their entire 120,000 year history. The 
cultivation of plants and the domestication of animals allowed our ancestors to dwell in 
permanent settlements, to expand their population more rapidly, thus beginning a long, 
sad divorce from nature (Manning 2004). It wasn't until recent history that most people 
lived in cities. But even until very recent history, children still grew up with intimate 
contact with nature.  

 

 
Picture 1 

 
For most of history, when children were free to play, their first choice was 

often to flee to the nearest wild place - whether it was big tree or brushy area in the yard 
or a watercourse or woodland nearby (Pyle 2002). Two hundred years ago, most children 
spent their days surrounded by fields, farms or in the wild nature at its edges. By the late 
twentieth century, many children's environments had become urbanized (Chawla 1994). 



176 
 

But even then, as recently as 1970, children had access to nature and the world at large. 
They spent most of their recreation time outdoors, using the sidewalks, streets, 
playgrounds, parks, greenways, vacant lots and other spaces "left over" during the 
urbanization process or the fields, forests, streams and yards of suburbia (Moore 2004, 
White & Stoecklin 1998). Children had the freedom to play, explore and interact with the 
natural world with little or no restriction or supervision. 
 

 
Picture 2 

 
A pupil should not only be captivated in a classroom but he should spend as 

much teaching time possible outside, in nature, but of course this will depend on the 
nature of the teaching material. Komenski16 noticed this as early as the 19th century 
saying that on every given occasion a pupil should be taken into nature so that he could 
experience phenomena, objects, and organisms through his/her senses.17 However, his 
cognizance must not end here but it should continue in the pupil’s free time. The need for 
a connection between children and nature results not only in their everyday lives but also 
in frequent experiences in school-related activities that are part of children’s ordinary 
lives while they are being brought up to be healthy, happy, clever, and well-adjusted 
children. The indicators of the existence of this deficiency are obvious and unavoidable, 
as well as the need for forming a special movement for connecting children with nature. 
 

CHILDREN'S EXTINCTION OF EXPERIENCE 
 

The lives of children today are much different. Children today have few 
opportunities for free play and regular contact with the natural world. Their physical 
boundaries have shrunk (Francis 1991, Kyttä 2004) due to a number of factors. A 'culture 
of fear' has parents afraid for their children's safety. Due to 'stranger danger', many 
children are no longer free to roam their neighborhoods or even their own yards unless 
accompanied by adults (Pyle 2002, Herrington & Studtmann 1998, Moore & Wong 
1997). Many working families can't supervise their children after school, so may children 
stay indoors or attend supervised after-school activities. Furthermore, children's lives 

                                                 
16 Ian Amos Komenski –a Czech pedagogue who lived in the 19th century. 
17 Senses: touch, smell, taste, sound, intuition, sight.   
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have become structured and scheduled by adults, who hold the mistaken belief that this 
sport or that lesson will make their children more successful as adults (Moore & Wong 
1997, White & Stoecklin 1998). The culture of childhood that played outside is gone and 
children's everyday life has shifted to the indoors (Hart 1999, Moore 2004). As a result, 
children's opportunity for direct and spontaneous contact with nature is a vanishing 
experience of childhood (Rivkin 1990, Chawla 1994, Kellert 2002, Pyle 2002, Kuo 2003, 
Malone 2004). One researcher has gone so far as to refer to this sudden shift in children's 
lives and their loss of free play in the outdoors as a 'childhood of imprisonment' (Francis 
1991). Childhood and regular play in the natural world is no longer synonymous. Pyle 
(1993) calls this the 'extinction of experience', which breeds apathy towards 
environmental concerns.  

Kellert (2002) says society today has become "so estranged from its natural 
origins, it has failed to recognize our species' basic dependence on nature as a condition 
of growth and development."  

 
Picture 3 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

 
The situation in the Republic of Macedonia is not different at all because only 

a small number of pupils have ever watched a lynx, Ohrid trout, or any other endangered 
or protected animal. So the question is: Will children in 10 or 15 years’ time go for a 
walk in nature and will they care about owls, lynxes, or any other endangered animal?  

Because of this we have made a research in the central elementary school 
“Vanco Prke” in Stip, Macedonia and its regional school in the village of Lakavica. The 
research comprised 3rd and 4th grade pupils of the eight-year elementary school. Pupils 
from the central city area and from the village school in Lakavica were taken as samples. 
In this research it was important for us to find out how much time during one week these 
pupils spend in nature. Furthermore we examined how these pupils spent their free time. 
The results were astounding as only about 6% of children at the age from 9 to 13 years of 
age play or spend time either alone or with their friends in nature. The research shows 
dramatic decline in the number of children who can swim or go fishing, or who have ever 
been present during these activities.   
 
1. Personal Questions   
 
How old are you?  
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What grade are you in?   
- Mark with a cross: Girl o Boy o  
- Describe where you live: city/village/town  
2. How would you describe nature?  
3. What animals do you often see in nature?  
4. Have you ever planted any plant? Describe how you have taken care of it?  
5. How much time during the week do you spend outside at home? What activities do you 
participate in?  
6. How much time do you spend outdoors during the school day? What types of activities 
do you do?  
7. What natural phenomena have you seen? Describe them? (Suggestions: mist, rainbow, 
hail, dew, frost, a solar eclipse, etc.)  
8. How do you think pollution affects our environment?  
9. How much time do you spend a week watching TV/playing video games or using a 
computer?  
10. What types of thing to you watch or play while watching TV or using a computer? 
 

CONCLUSION QUESTIONNAIRE 
 

All of the children we interviewed live Stip. Stip is a medium sized city. It 
has much cars but not enough trees or parks. We interviewed 29 children, 17 of them 
boys and 12 girls. 

They describe nature as beautiful and capable of creating a lot of different 
things. “Nature is beautiful, because it has a lot of things which she can create, and we 
can’t. It has a lot of different and beautiful plants and animals.” 

2. Children point at cats, dogs and doves as the most common animals they 
see. These animals could be seen especially in big cities. We have three children who 
have pointed to a squirrel, a deer and a dolphin as animals they’ve seen (they are an 
exception). 

3. Almost none of the children have planted a plant, but it is observed interest 
in some of them to do it if they have the opportunity and somebody shows them how. 

4. Most of the children say they go to play with their friends. There’s one that 
says: “I take care of my cat. I and my friend cure the animals around the block.” 

5. They go to the snack bar or out at the schoolyard to play. 
6. They can describe what happens to them and how they feel when some of 

the listed phenomena occur. Some of them have tried to describe the phenomenon. “I 
have seen dew on flowers. It looks like water. Mist is not common to see. When you look 
around you can’t see anything. The rainbow is very beautiful and has seven colors. Hail is 
rain of little icy bolls. Frost looks like snow. It is like white powder.” 

7. They all agree pollution is “a bad thing”. It is when people throw garbage 
in the water and into the soil. One of the kids says: “I think soon we will have to leave 
our planet with a ship and leave robots to clean it up.” 

8. Unfortunately, even though a lot of them say they play out, they also spend 
a lot of time watching TV or playing games on their computer. The interesting part is 
they know they don’t have to but they do it. 



179 
 

As a conclusion we can give our recommendations about how children can 
increase their understanding of nature, and their contact with it. The ultimate answer is 
spending more time playing outside, being shown how to grow a plant and take care of it, 
show them how an animal should be loved, and get them away from computer games and 
TV. 

Our students are aware of nature - plants and things that you would find in 
nature but they do not spend much time actually interacting with nature.  

What affect crime has on children not being able to go out and play? In 
Macedonia parents are also afraid to let their children go out and play; that is one of the 
reasons why children do not play outside as much. We also found that the generation of 
playing outside is slowly decreasing.... When we were children we spent a lot of time 
outside but now the generation does not spend their time outdoors but rather inside. This 
indicates that in the future kids will be less and less exposed to the outside world.  

In the second sample the children interviewed live in the village of Lakavica 
or the neighboring villages. We did the survey in 4th class with 19 children - 5 girls and 
14 boys in the age of 9 - 10. 

• What we found out: 

• Question 2: Nature is seen as something beautiful where animals are free, 
trees grow and it is green. Children make a difference between the world of the nature 
and the world of the people. (for example "Nature is that what the earth made, it is the 
world of the animals.", "forests, grassland, places that are not covered with buildings.")  

• Question 3: At most children are aware of birds and different insects 
(spider, ant). They don't distinguish between wild living animals (deer, fox) and pets (cat, 
dog).   

• Question 4: Most of the children have already planted a plant.   
• Question 5: Children spend lot of time outside the house. After school they 

meet their friends to play; they are not afraid to go out by themselves. 
• Question 6: Most of the children use their break to play or eat.  
• Question 7: They experience natural phenomena very thoroughly and 

directly.  
• Question 8: Their opinion about pollution is based on imagination and 

fragments; they probably got information only from media and adults. “It seems like 
apocalypse will arrive” (for example), or “sometimes the world will explode", "Animals 
die out and we cannot make basic materials any more", etc. 

• Question 9: The fact is that girls are not interested in playing computer 
games nearly as much as boys who spend on average 34 minutes a day to play computer 
games. On average children watch TV 60 minutes a day. Above all they watch 
animations (Naruto, Yogio, Pokemon, Kim Possible) 

• As a conclusion, we can say the interviewed children play computer and 
watch TV, but they also spend a lot of time outside the house. So there is a healthy 
balance between technical "activities" and activities in nature.  
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CONCLUSION 
 

Our society is teaching young people to avoid direct experience in nature. 
This is taught in schools, families, even organizations devoted to the outdoors, and even 
included into the legal systems of our communities. Our institutions and cultural attitudes 
unconsciously associate nature with doom while disassociating the outdoors from joy and 
solitude. Well meaning public school systems, media, and parents are effectively scaring 
children straight out of the woods and fields. Rapidly advancing technologies are blurring 
the lines between humans, other animals, and machines. The postmodern notion that 
reality is only a construct that we are what we program suggests limitless human 
possibilities; but as the young spend less and less of their lives in natural surroundings, 
their senses narrow, physiologically and psychologically, and this reduces the richness of 
human experience. 

Reducing that deficit healing the broken bond between our children and 
nature is in our self-interest because our mental, physical, and spiritual health depends on 
it. The health of the earth is at stake as well. How the young respond to nature, and how 
they raise their own children, will shape the configurations and conditions of our cities, 
homes our daily lives. The following pages explore an alternative path to the future, 
including some of the most innovative environment based school programs; a 
reimagining and redesign of the urban environment-what one theorist calls the coming 
"zoopolis"; ways of facing challenges that are set before environmental groups; and ways 
that faith-based organizations can help reclaim nature as part of the spiritual development 
of children. Some of the organizations and people anticipate a different future in which 
children and nature are reunited and the natural world is more deeply valued and 
protected. 
 

THE ANALYSIS OF THE RESEARCH RESULTS SHOWS THAT: 
 

- Pupils spend considerably less time in nature than they did 20-30 years 
ago;  

- Pupils spend about 40 hours weekly in front of their computers when 
compared to the past when they used to spend this time in play or going for walks; 

- Children’s play in nature can enhance creativity, reduce stress and induce 
proper physical development; 

- Contact with nature can increase the level of being interested and attention 
in the course of teaching, and it can in turn reduce fear, anger, and aggressiveness; 

- Early school experiences and pupils’ contacts with nature are the most 
important factor in the development of ecological culture and love for nature; 

- It has been found that even short walks or hiking to some places reduces the 
level of anger and anxiety but positively influences upon improving bad mood; 

 - Pupils learn faster and more permanently about the concepts that are related 
to something they observe; 

As a solution to these problems and disruptions which appeared because of 
the so called deficiency of nature we recommend: 
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1. Introduction of a green lesson in schools which pupils would spend in 
nature; 

2. Pupils’ visit to zoos and parks; 
3. Adapting  parts of school yards into a place called alive corner; 
4. Schools to organize socially useful work to help ecological organizations 

in any possible way; 
5. Bolstering children play in nature during their free time as well as part of 

teaching.   
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НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ ВО КОНЦЕПЦИЈАТА ЗА 
ДЕВЕТГОДИШНОТО ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ* 

 
Весна Хорватовиќ 

Директор Биро за разцој на образованието на Р. Македонија 

Со одредувањето на основните насоки на развој на образованието во 
земјите на Европската Унија поставени се основите на промените и реформите кои 
ќе следуваат во наредните децении. Во таа смисла со препораката на генералниот 
секретар на Советот на Европа (1989) прецизирани се рамките во кои треба да се 
движи понатамошниот развој на образованието.  Така, Европското образование би 
требало да обезбеди и гарантира шанса  секој поединец да може да ги искаже 
своите потенцијали и да придонесе за јакнење на општествената кохезија. Во таа 
насока тенденциите на креаторите не Европскиот образовен простор се движат во 
насока на редефинирање и иновирање на целите на образованието посебно во 
земјите како што се: Франција, Шведска, Данска, Германија, Полска, Унгарија, 
Словачка, Словенија и други земји во кои еден од редифинираните цели 
претставува целокупен развој на личноста на поединецот. Р. Македонија во овој 
контекст настојува да ги ориентира промените кои ги прави во функција на 
ефикасна  и успешна   интеграција во институционалните рамки на Европската 
Унија. Поради тоа експертите во националните документи во образовната свера во 
Реублика Македонија во образовните трансформации го имаат предвид европскиот 
курс на промени. 

 Во Концепција за деветгодишно основно воспитание и образование 
(2007) е даден приказ на развојот на основното образование во Република 
Македонија и во другите држави во Европската унија.  Во воведниот дел се 
апострофираат кључните аспекти кои се проучуваат во концепцијата меѓу кои е и 
образованието на децата со посебни потреби. 

Во вториот дел од Концепцијата се разработени Принципите на 
основното воспитание и образование. Во еден од принципите наречен Принцип на 
почитување на индивидуалните разлики меѓу учениците јасно се нагласува 
потребата за создавање на можности секое дете максимално да ги развива своите 
предиспозиции, интелектуалните и физичките способности и надареност. 
Наставата и другите активности во основното училиште треба да се усогласени со 
индивидуалните разлики меѓу учениците и со начинот и брзината во учењето во 
учењето и напредувањето на секој ученик. На тој начин ќе се применуваат и 
различни методи за мотивирање и подучување, наставни содржини што одговараат 
на индивидуалните потреби и можности на учениците и различни видови на 
индивидуализирана настава што ќе обезбеди почитување на разликите и 
специфичностите на детскиот развој, брзината на напредувањето во учењето и 
надареноста на детето (Концепција за деветгодишно основно воспитание и 
образование (2007: 68) 

Во развиените држави со посебно внимателност, се разгледуваат 
прашањата за откривање на надарените ученици и создавање услови за нивниот 
побрз развој. На пример, во новото деветгодишно основно  училиште во Словнија 
надарените ученици се откриваат за да им се понудат можности за подобар и 
поадекватен развој  на нивните способности. Посебна стручна група  работи  на 
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развивање на модел за да се овозможи следење и откривање  на надарените деца  
уште од најраната училшна возраст  во основното училиште, како и во погорните 
одделенија. 

Новиот модел на откривање на надарените ученици опфаќа три чекори.  
Првиот се однесува на откривање на поголеми поголеми групи ученици 

за кои има согледувања дека се надарени. При тоа важни се неколку показатели: 
успех во учењето, постигнувањата на ученикот на различни подрачја  од уметноста; 
техниката, спортот итн.; како и мислењето на учителот, при што големо влијание се 
посветува на децата од пониските социјални слоеви и на децата од различни 
културни средини. Како критериум се земаат и резултатите и постигањата на 
ученикот од регионалните и државни натпревари, мислењата на училишните 
служби  за советодавна работа и податоците од личната евиденција за ученикот 
почнувајќи од градинката во целиот процес на образованието. Во пошироката 
група, всушност, може да влезе секое дете што ќе исполни барем еден од сите 
наброени  критериуми. 

Со вториот чекор започнува конкретно откривање  на надарените 
ученици во широката група. Притоа треба да се одреди оценка за специфичната 
надареност  на учениците на посебна скала. Со тестовите за способностите се 
откриваат оние ученици со количник на интелигенција од 120 или повеќе. 
Тестовите помагаат за откривање на 10% од најталентираните  кои ќе се придружат 
кон 15 до 20% надарени ученици. Тука спаѓаат и учениците кои се надарени за 
различни подрачја  од уметноста, техниката, спортот итн. 

Трет чекор е запознавање на родителите со фактот дека нивното дете е 
надарено и дека со него ќе биде потребна потемелна работа. Стручњаците што се 
надлежни во оваа област сметаат дека со надарените ученици најдобро може да се 
работи во училиштето во текот на целиот период во деветгодишното образование. 

Во основното образование во Република Македонија работата со 
надарените  ученици не е посебно дефинирана. Во практиката се применува  
концепт за развивање на додатна настава, како и за развивање на проширена  и 
продлабочени програми и активности во училишните секции за надарени ученици. 
Редовно се организираат регионални и републички натпревари по одделни области 
и предмети што се поддржани  од соодветни друштва и асоцијации  на регионално, 
општинско и републичко ниво. Со Законот за основно образование овозможено е 
побрзо напредување  на учениците во текот на школувањето во основното 
училиште. Сепак, нема воспоставено критериуми и постапки за рано откривање  на 
надарените ученици, како и за создавање добри можности за развој на нивните 
способности. (Концепција за деветгодишно основно воспитание и образование 
(2007: 68). Сметаме дека Министертвото за образование на Р. Македонија и Бирото 
за развој на образованието со овој документ создаваат солидна основа за 
надоградување на искуството на наставниот кадар во откривање и работа со 
надарените и талентираните ученици и претствува ориентациона рамка за 
започнување на поинтензивен третман кон оваа категорија на ученици во 
образованието на различните иснтитуционални нивоа. 

 
*Трудот е резултат на анализата на КОНЦЕПЦИЈАТА за 

деветгодишното основно образовние и воспитание 2007 
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Abstract 
 

Nowadays, a strong foothold has been given to the point that the development of a country does not depend 
on its physical, technological, financial and other resources as much as it depends on the abilities, 
knowledge, and skills of the personnel’ potentials, especially of the gifted and most creative ones.  
Therefore, the interest for establishing a proper treatment for the gifted and talented students tends to 
surpass the individual and institutional framework thus becoming a significant social issue that is to be 
dealt with interdisciplinary approach. 
The changes in the modern viewpoints of the giftedness which follow the understanding of the environment 
impact – that the classes and the activity of the individual have over the emergence of the giftedness, as 
well as the possibility to influence the development of the giftedness, impose a new mission to the school, 
to the education, and to the teachers. 
The latest researches in pedagogy and psychology have shown that no child is absolutely gifted and thus 
the teacher is bound to become familiar with the individual traits and optimal abilities of each student in the 
course of the class work.  Only by MEANS of individualization of the class work, i.e. individual and 
different activity for each student in an environment specially designed for learning in class, can giftedness 
be expected to emerge, get detected, develop, and advance. 
The contemporary efficient class work in Nature and Society have huge potentials for detection and 
stimulation of the development of the gifted students. According to the methodological solutions offered, 
the interdisciplinary character of the structure of the teaching content, and the specificity of the way the 
surrounding reality is perceived in, no other subject is more applicable and adequate for this mission. 
The author of this paper offers a lesson model which stimulates the giftedness with students by means of 
three-focal-point-level approach in the course of Society classes. 
 
Key words: individualization in class work, individualized approach, differentiation, gifted students, Nature 

classes, Society classes, lesson model 

 
Апстракт 

 

Денес е сe поприсутно сваќањето дека развојот на една земја не зависи од незините физички, 
технолошки, финансиски и други ресурси, колку од способностите, знаењата и умеењата на 
кадровскиот потенцијал, и тоа особено на оној, надарениот и најкреативниот. Заради тоа интересот 
за воспоставување на адекватен третман на надарените и талентираните ученици како тенденција ги 
надминува индивидуалните и институционалните рамки и станува значајно општествено прашање 
кое бара интердисциплинарен третман. 
Промените во современите сваќања за надареноста произлезена од сознанието за влијанието на 
средината – наставата и активноста на поединецот врз настанувањето на надареноста, на можноста 
да се делува врз развојот на надареноста, наметнуваат нова мисија на училиштето, наставата и 
наставниците како носители на оваа дејност. 
Новите педагошки и психолошки истражувања покажуваат дека нема апсолутно ненадарено дете, 
така што во рамките на наставата наставникот треба да ги запознае особеностите и оптималните 
можности на секој ученик. Само со нагласена индивидуализација на наствата, те. индивидуална 
(самостојна) разновидна активност на секој ученик во специјално дизајнирана средина за учење во 
наставата, може да се очекува изразување на надареноста, нејзино откривање, развој и напредување.  
Современата ефективна настава по природа и општество има големи потенцијали и можности за 
откривање и поттикнување на развојот на надарените ученици. Би можело да се каже дека според 
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методичките решенија кои ги нуди, според интердисциплинарниот карактер и структурата на 
наставните содржини, како и специфичноста на начинот на сознавање на околната реалност,  не 
постои поподатлив наставен предмет во основното воспитание и образование за оваа мисија. 
Авторот нуди модел на наставен час за поттикнување на надареноста на учениците во наставата по 
општество преку индивидуализиран приод на тритежински нивоа. 

  
Клучни зборови: индивидуализација на наставата, индивидуализиран пристап, диференцијација, 
надарени ученици, модел на наставен час. 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА КАЈ НАС И ТРЕТМАНОТ НА 
НАДАРЕНИТЕ 

 
Индивидуализацијата е израз со кој се опишуваат оние облици на 

настава (поучување) кај кои начинот на реализација на наставата е прилагоден кон 
одредени ученици или групи ученици и кон нивните можности и способности. 

Индивидуализираната настава како облик на настава настанал како 
резултат и во согласност со психолошкото сознание дека било кој метод кој сите 
ученици ги третира на ист или сличен начин, не е во состојба да ги задоволи 
различните потреби на поединечните или група на ученици, ниту може да ги земе 
во предвид големите разлики во брзината со која учениците учат.  

Вредноста на индивидуализацијата на наставата ја гледаме, покрај 
другото,  и во тоа што нејзините видови мотивирачки делуваат врз продуктивните, 
творечките и креативните способности на учениците, каде најмногу доаѓа до израз 
нивната субјективна позиција. Покрај тоа индивидуализираната настава ги развива 
латентните потенцијали кај децата и им помага и им помага истите да ги изразат до 
највисоко можно оптимално ниво. 

Ако современата настава бара современа организација и технологија (на 
воспитанието и образованието), а таа тоа го прави, тогаш е сигурно дека таа тоа 
најмногу го наоѓа во индивидуализираната работа на учениците, во иновациите, 
каде се зголемуваат интелектуалните активности на учениците, каде што наставата 
постанува ефикасна, порационална и поинтензивна. Сепак треба да се истакне дека 
оваа варијанта на индивидуална работа на ученикот е најтешка и за наставниците и 
за учениците. 

Во општествените и училишните услови во развиените земји, а кон кои 
се стреми и нашата, индивидуализацијата претежно се реализира по пат на 
диференцирана настава, која постојните разлики меѓу учениците не ги зема само 
како факт, туку и како некој вид на дидактички предизвик, за поефикасно да се 
поостигнат поставените воспинообразовни цели и задачи. Тоа е, всушност, 
организирано учење со примена на соодветни методи, кои овозможуваат 
постигнување на следните тве цели кои меѓусебно не си противречат: усвојување 
на одреден фонд на знаења и умеења од страна на сите ученици и поттикнување и 
развивање на нивните наклоности, способности и интересирања. На овој начин 
можат да се реализираат како целите на индивидуализацијата, така и целите на 
социјализацијата: индивидуализацијата означува диференцијација на процесот на 
учење врз основа на индивидуалните можности на учениците, односно нивните 
посебни потреби, додека со социјалното учење, со соодветни мерки на групирање 
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на учениците, учениците се доведуваат до создавање на поволни облици и 
ситуации за социјализација. Колку повеќе наставата се насочува кон потребите и 
спсобностите на одделни ученици, диференцијацијата се повеќе се доближува до 
индивидуализацијата. Не може да се говори за правилна диференцијација ако таа 
не се прилагодува и на барањата на индивидуализацијата. Во овој случај, за да се 
зголеми ефикасноста на наставата, се користат потенцијалите кои постојат во 
формите на зедничка, кооперативна работа и учење на сите ученици во 
одделението.   

Во основното образование во Р. Македононија работата со надарените 
ученици не е посебно дефинирана. Во практиката се применува концептот за 
развивање на додатната настава, како и за развивање на проширени и продлабочени 
програми и активности во училишните секции за надарените ученици, односно 
слободните ученички активности за кои се предвидени по еден час од прво до трето 
и по два часа неделно од четврто до осмо одделение.  

Со Законот за основно образование овозможено е побрзо напредување 
на учениците во текот на школувањето (акцелерација) во основното училиште од 
пониско кон повисоко одделение. Сепак, нема воспоставено критериуми и 
постапки за рано откривање на надарените ученици, како и за создавање подобри 
можности за развој на нивните способности. 
 

ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ 
УЧЕНИЦИ ВО РАМКИТЕ НА НАСТАВАТА 

 
Освен промените во сваќањето на поимот надареност, многузначноста 

на поимот и неговата одредена независност од интелектуалните способности и 
способностите за учење, друга значајна промена во сваќањето на поимот за 
надареноста е произлезена од сознанието за влијанието на околината (наставата) за 
настанувањето на надареноста. Во поново време се повеќе се зема во предвид 
можноста да се делува врз развојот на надареноста, особено на креативноста. 

Настојувањата да се делува на развојот на надареноста и креативните 
способности на учениците во наставата можеме да ги поделиме на три групи:  

- рана и перманентна сетилна стимулација – поттикнување,  
- создавање наставна клима за развој на креативноста,  
- поттикнување на надареноста низ наставата. 
 

РАНА И ПЕРМАНЕНТНА СТИМУЛАЦИЈА 
 

Според истражувањата во развојната психологија, во последно време се 
повеќе се говори за важноста на интеракцијата помеѓу околината и вродените 
предиспозиции за развој на надареноста, која се јавува во многу раниот развоен 
период – од раѓањето па до крајот на втората година. Се поголема важност и се 
придава на потребата за што порано стимулирање на сите детски сетилни органи,  

непрестаен доток на сетилни информации, како и што порана и 
квалитетна употреба на говорот и сл. Заради тоа многи земји вовеуваат програми за 
образование на идните родители, за да можат тие да ја спроведуваат раната 
стимулација од првите денови на раѓањето на детето. 
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НАСТАВНА КЛИМА ЗА РАЗВОЈ НА КРЕАТИВНОСТА 
 

Истражувањата за влијанието на околината за развојот на креативните 
способности покажаа дека авторитарноста во наставата, пасивноста како и 
емоционалната атмосвера на страв пред неуспехот ги дестимулираат појавата и 
примената на креативните способности. Затоа настојувањата за развој на 
креативноста, нема да бидат од никаква корист ако не се спроведат коренити 
промени во школската атмосвера, начинот на мислење и стилот на подучување. 

Врз основа на погоренаведениве сознанија за креативниот процес и 
неговото поттикнување во рамките на наставата, истражувачите на ова подрачје ги 
даваат следните напатствија за прилагодување на наставната клима за развој и 
стимулирање на креативноста кои особено се однесуваат на наставните предмети 
по природа и општество: 

1. Денешната општа наставна атмосвера,  треба да и отстапи место на 
нова – во која наставникот и учениците ќе имаат научен, истражувачки став. 
Таквата креативна научна атмосвера знатно се разликува од традиционалната 
училница – “кабинет”. Суштината на таа атмосвера е дека од секој поединец се 
очекува да биде креативен и да превзема, мали самостојни истражувања.   

2. Проблемскиот приод треба да постане редовна активност во 
наставата. На учениците треба да им се овозможи да пробаат да одговорат на некое 
прашање “зошто”, да го истражуваат проблемот кои го согледале или поставиле. 
На учениците треба да им се објаснат основните истражувачки постапки 
(набљудување, експериментирање и сл.), како и методите на собирање и анализа на 
податоците кои можат да дадат одговор на поставениот проблем. 

3. Важно е да стимулира секое оригинално решение. Притоа 
внатрешната мотивација од доживувањето на чинот на откривањето треба да биде 
во преден план. Секој креативен резултат треба да биде јавно пофален, изложен 
или објавен. 

4. Обезбедување на позитивна социоемоционална клима во училницата 
во која владеат интерперсонални соработнички односи и доверба меѓу субјектите 
во наставата и учењето. 

5. Архитектурата на училницата влијае на творечката атмосвера. Голите 
sидови на училницата, распоредот на клупите и седењето тил зад тил не се 
прикладни за дискусија, експериментирање и индивидуални активности. 
Современата училница мора да овозможи флексибилна индивидуална работа и 
кооперативно учење.  

 6. Секој ученик треба да биде ангажиран со сознајни активност во 
специјално дизајнирано окружување, во кое работи со други ученици со различни 
постигнувања и компетентен наставник. Кога зборуваме за опкружување, 
подразбираме одредени “центри за активности” како наменски дизајнирани 
катчиња во кое се обработува одредена тема. 

7. Друг важен услов е отвореноста на училиштето и на наставата кон 
локалната природна околина и општествена средина. Тоа всушност значи 
присуство на возрасни лица од околината кои ги демонстрираат своите занимања и 
вештини пред учениците. Најчесто се тоа некои од родителите или други возрасни 
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лица, а посетите се така организирани при што темата треба да  соодветствува со 
она што се работи во редовната настава.  

8. Интегративниот пристап 
 

ПОТТИКНУВАЊЕ НА НАДАРЕНОСТА НИЗ НАСТАВАТА 
ДИФЕРЕНЦИРАНА РЕДОВНА НАСТАВА 

Редовната настава е основа за индивидуализација на наставата бидејќи 
таа претставува основа на севкупната воспитно-образовна работа задолжителна за 
сите ученици. Индивидуализацијата во рамките на редовната настава може да се 
одвива во повеќе форми или насоки на работа: фронтална работа, групна работа, 
работа во парови и индивидуална работа. Она што е заедничко за сите овие насоки 
е тоа што воспитно-образовните задачи се исти по насока но секој ученик во 
рамките на тие задачи ќе го постигнува своето ниво. Фронталната работа зазема 
само дел од заедничката работа. Прилагодувањето на наставата на група ученици 
најчесто подразбира изведување на наставата на три нивоа на тежина: за најдобри, 
за средни и за послаби ученици. Прилагодувањето на наставата за одделни ученици 
претставува понатамошен чекор во прилагодувањето на наставата и учењето на 
индивидуалните разлики во когнитивните (мисловни) активности на учениците, во 
вербалното учење, како и во решавањето на проблеми. Тука пред с# се работи за 
внатрешна диференцијција на разлини облици и видови на настава кои постојат 
покрај редовната настава како што се: дополнителната, додатната, 
продолжителната, изборната, факултативната настава и др.   

ДОДАТНА НАСТАВА 

 Разбирливо е дека редовната настава не може во потполност да 
одговори на сите барања дури и кога се применуваат различни облици на 
прилагодување на индивидуалните разлики кај учениците. Имајќи го предвид 
фактот дека една паралелка (одделение) според различни критериуми е многу 
хетерогена група на ученици (интелектуални потенцијали, мотивација, особини на 
личноста, здравјето, развиеноста на работните способности и др.), редовната 
настава е дополнета со други видови на настава кои повеќе се насочени кон 
одредени групи на ученци, како што е додатната настава која е предвидена за 
учениците кои постигнуваат натпросечни резултати.  

Додатната настава се организира за ученици кои во текот на редовната 
настава постигнуваат надпросечни резултати и, освен тоа, се пројавуваат и 
потврдуваат со особена надареност и талентираност во одделни наставни предмети. 
Оттаму, по својата суштина и функција, додатната настава претставува 
организирано згрижување и работа со надарените ученици. И овој вид настава во 
училиштето се организира во слободното време на учениците, според одредени 
програмски содржини и во зависност од кадровските и другите услови во 
училиштето. 

 Идентификувањето и избирањето на учениците за вклучување во 
додатната настава има суштинско значење. Најчесто идентификувањето на 
надарените ученици се врши со систематско следење и вреднување на развојните 
особености, постигањата и потребите на секој ученик. Ако има потреба и услови, се 
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применуваат и други дополнителни постапки и критериуми за избор и вклучување 
на учениците во додатната настава. 

За успешно организирање на додатната настава неопходно е да се 
дефинира улогата на наставниците и другите фактори во училиштето, локалната 
самоуправа и пошироката средина, за да се обезбеди стручна заснованост и 
подобар квалитет на додатната настава за надарените ученици. За поуспешно 
планирање и организирање на додатната настава пред училиштето се поставуваат 
задачи за избирање и подготовка на наставниците што ке работат со надарените 
ученици и за создавање на финансиска подршка и материјално-технички услови за 
изведување на наставата. Бидејќи станува збор за надарени ученици во оваа настава 
доаѓа до израз самостојната работа на учениците, работата во мали групи, 
изградувањето на систем и постапки за истражувачки активности, решавање 
проблеми од теориска и практична природа, организирање дебати, 
експериментирање, докажување и вреднување на постигањата, работа врз одделни 
проекти и др. 
 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА 
(приказ за наставен час) 

 
Одделение: Четврто 
Наставен предмет: Општество  
Наставна тема: Од минатото на македонскиот народ и националностите 
Наставна единица: Македонија во Втората светска војна  
Вид на часот: Обработка на нов наставен материјал 
Објект – место на изведба: Училница 
 
Форми на работа: 

- заедничка (фронтална); 
- индивидуална (индивидуализирана на три нивоа). 
 

Наставни методи: 
- вербално-текстуален; 
- покажувачки (илустративно-демонстративен). 
 

Наставни средства и материјали: 
- географска карта на Р. Македонија;  
- графофолии (видео бим); 
- наставни ливчиња. 

 
Образовни задачи: 

- усвојување на основни знаења за причините и поводот за почеток на 
Втората светска војна;  

- запознавање на текот на војната – нападот на кралството Југославија и 
навлегувањето во Македонија. 

 
Воспитни задачи: 
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- формирање на позитивни ставови за борбата на македонскиот народ и 
националностите за ослободување на територијата на Македонија од 
непријателот. 

- развивање на  способности за самостојно решавање на задачи. 
 
Функционални задачи: 

- оспособување на учениците за самостојна работа на текст според 
индивидуалните способности; 

- оспособување на учениците за прибирање на податоци во врска со 
минатото на крајот и на Р. Македонија.  

 
 

АРТИКУЛАЦИЈА НА ЧАСОТ 
 

Воведен дел на часот – 8 минути 
 

На почетокот на часот на учениците накратко им го објаснуваме 
начинот на работа. Потоа учениците ги делиме на три групи – три нивоа според 
успехот кој го постигнуваат по овој наставен предмет. 

Група А – барања од најниско ниво (подпросечни ученици); 
Група Б – барања од средно ниво (просечни ученици); 
Група В – барања од највисоко ниво (надпросечни ученици). 
Следува запознавање на учениците со наставната единица со 

објаснување на клучните поими. 
Запишување насловот на таблата. 
Македонија во Втората светска војна 
- Што означува изразот “светска војна”? (Војна во која учествуваат 

повеќе држави од светот).  
Следува запознавање на ученците со задачите од сите нивоа. 
Графофолија – наставно ливче А 
Графофолија – наставно ливче Б 
Графофолија – наставно ливче В 
Кога успешно ќе ги решат задачите од своето ниво, можат да преминат 

на решавање задачи од второто, посложено ниво. 
Делење на наставните ливчиња со задачите и наставното упатство за 

работа. 
 

Главен дел на часот – 28 минути 
 

Самостојна работа на учениците - читање на упатството, користење на 
учебникот, со карта, одговори на поставените прашања. 
 

Упатство за работа:  
Најнапред прочитај ја во себе наставната единица во целост. Потоа 

внимателно прочитај ги прашањата. Потоа уште еднаш прочитај ја содржината од 
учебникот, воочи го она што е најважно и подвлечи доколку е поптребно. 
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Премини на задачите. Додека одговараш на прашањата, учебникот нека 
биде затворен! 

Кога ќе ги одговориш сите прашања, провери ја точноста на одговорите, 
споредувајќи ги со одговорите на додатното наставно ливче.  

Доколку точно го решиш поголемиот број на задачи, можеш да ги 
решаваш задачите од повисоко ниво. 
  

НАСТАВНО ЛИВЧЕ А (БАРАЊА ОД НАЈНИСКО НИВО) 
 

ЗАОКРУЖИ ЈА БУКВАТА ПРЕД ТОЧНИОТ ОДГОВОР! 
 

1. Втората светска војна започнала: 
a) 1938 година 
b) 1939 година 
в)   1940 година 
 

 2. Кралството Југославија било нападанато: 
  а) 1940 година 
  б) 1941 година 
  в) 1942 година 
 
 3. Во окупацијата на Македонија учествувале војските на: 
  а) Англија 
  б) Бугарија 
  в) Франција 
  г) Германија 
  д) Италија 
 

НА ПРАШАЊАТА ОДГОВОРИ СО ЗАОКРУЖУВАЊЕ СО ДА ИЛИ НЕ 
 

4. На борба против окупаторите повикала Комунистичката партија на чело 
со Јосип Броз Тито. 

ДА НЕ 
 

5. Во Македонија борбата започнала на 11 октомври 1942 година. 
ДА НЕ  
 

6. Борбата против окупаторот ја воделе партизаните. 
ДА        НЕ 

 
  ДОПОЛНИ ГИ РЕЧЕНИЦИТЕ! 
 
 7. Првите пушки против непријателите биле испукани во 
_______________________________и во_______________________.  
  

8. Со партизаните раководел _________________________________. 



193 
 

 
 9. Борбата со непријателот до конечна победа траела _________ години. 
 
Додатно ливче А со одговори 

1. б) 1939 година 

2. б) 1941 година 

3. б) Бугарија, г) Германија, д) Италија. 

4. ДА 

5. НЕ 

6. ДА 

7. Прилеп, Куманово 

8. Главен штаб 

9. Четири 

 
 
Наставно ливчеБ(барања од средно ниво) 
 

1. Кога започнала Втората светска војна? 
2. Кога било нападнато кралството Југославија? 
3. Наведи ги државите кои учествувале во окупацијата на Македонија. 
4. Кој повикал на борба против окупаторите? 
5. Кога започнала борбата во Македонија? 
6. Кој ја водел борбата против окупаторот? 
7. Во кои градови биле испукани првите пушки против непријателите? 
8. Кој раководел со партизаните? 
9. Колку години траела борбата со непријателот до конечна победа? 

 
Додатно ливче Б со одговори 

1. 1939 година 

2. 1941 година 

3. Германија, Бугарија, Италија 

4. Комунистичката партија на чело со Јосип Броз Тито 

5. На 11 октомври 1941 година 

6. Партизаните 

7. Прилеп и Куманово 

8. Главен штаб 

9. Четири години 

 
 
Наставно ливче В (барања од највисоко ниво) 
 

1. Кој ја започнал Втората светска војна? 
2. За колку дена кралството Југославија капитулирало? 
3. Со чија помош војските на Бугарија и Италија навлегле во Македонија? 
4. Зошто Комунистичката партија повикала на борба против окупаторите? 
5. Кои биле сојузници на партизаните во борбата против укупаторот? 
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6. Партизаните биле послабо вооружани, а го победиле окупаторот. Зошто? 
7. Од кои градови во Македонија борбата се пренесла низ целата земја? 
8. Која била задачата на главниот штаб? 
9. Опиши во какви услови се водела борбата со непријателот до конечна 

победа! 
 
Додатно ливче В со одговори 

1. Германија 

2. За 6 дена 

3. Германија 

4.  Таа била единствена сила која можела да му  се спротивстави на 

окупаторот. 

5. Англија, Франција, Америка и Русија. 

6. Затоа што воделе борба за слобода на својата земја. 

7. Од Прилеп и Куманово. 

8. Да се грижи за оружје, храна и облека за борците. 

9. Во многу тешки услови. Партизаните биле слабо вооружани, 

изгладнети, голи и боси, но сепак победиле. 

 

 
Завршен дел на часот – 9 минути 

 
 За да сознаеме каква е продуктивноста на часот, организираме известување 
за бројот на точните одговори, почнувајќи од учениците кои решаваа задачи од А 
ниво, до учениците на В ниво. 
 Потоа на учениците им се презентира скала за претворање на бројот на 
точните одговори во оценки, така што учениците  самостојно ја вреднуваат и 
оценуваат својата работа.  
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Abstract 

 
When following the change tendencies in primary school education, it is inevitable to see the fact that a 
significant place is given to the individualization of the classes as one of the modes of modernization of the 
same. Individualization is a term used to denote all those forms of class work (teaching) adapted to certain 
students’ abilities and skills. It, therefore, refers to activities and solutions for adapting the teaching to 
learning, but it also entails stimulation of the development of creative work within each student 
individually. It is the variety of forms of work applied in school, especially in class work, that has supplied 
us with sources of different ways of individualization of classes for gifted students. Aside from the varieties 
of regular class work, there are other types of sub-varieties of the class work such as extra classes for 
students who fall behind, extra classes for advanced students, elective classes and alike – all of them as 
traditional forms of individualized classes, but also tendencies for implementation of forms which are used 
in advanced educational systems highlighted in this paper. The modern tendencies that are encompassed 
here are democratization of education, respect for individual differences among students, grouping students 
on the basis of certain criteria, models of flexible variety of the class work, teachers’ team work, software 
and computerization of the teaching content, new approaches in the design of the lesson plan steps.  

 
Key words: tendencies, individualization of the class work, individualization of the learning, giftedness, 

gifted students. 

 
Апстракт 

 
Следејќи ги настојувањата за промени во основното воспитание и образование неодминилив е 
фактот дека во тие настојувања значајно место зазема и индивидуализацијата на наствата како еден 
од начините на осовременување на истата. Индивидуализацијата е израз со кој се опишуваат оние 
облици на настава (поучување) кај кои начинот на реализација на наставата е прилагоден кон 
одделни ученици и кон нивните можности и способности. Од тука произлегува дека 
индивидуализацијата на наставата се однесува на активности и решенија за прилагодување на 
наставата и учењето, но и во врска со поттикнувањето и развојот на творештвото на секој 
поединечен ученик. Решението за различни начини на индивидуализација при подучувањето на на 
надарените ученици е најдено во различните облици на работа кои се применуваат во училиштето, а 
особено во наставата. Покрај диференцираната редовна настава постојат и други видови на 
внатрешна диференцијација на наставата како што се дополнителната, додатната, изборната, и сл. – 
како традиционални форми на индивидуализација, но постојат тенденции за употреба и на други 
форми кои се употербуваат во другите напредни образовни системи, а за кои се говори во овој труд. 
Тука, пред се, станува збор за современи тенденции во врска со: демократизација на образованието, 
почитувањето на индивидулните разлики меѓу учениците, групирањето на учениците врз основа на 
одделни критериуми, модели на флексибилна диференцијација на наставата, тимската работа на 
наставиците, програмираната настава и компјутеризацијата на наставата, нови приоди во 
програмирањето на содржините и сл. 
 
Клучни поими: тенденции, индивидуализација на наставата, индивидуализација на учењето, 

надареност, надарени ученици. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈАТА НА НАСТАВАТА И НАДАРЕНОСТА 
 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА 
 

Индивидуализираната настава како облик на настава настанал како 
резултат и во согласност со психолошкото сознание дека било кој метод кој сите 
ученици ги третира на ист или сличен начин, не е во состојба да ги задоволи 
различните потреби на поединечните ученици, ниту може да ги земе во предвид 
големите разлики во брзината со која учениците учат. Наместо пишаниот збор, овој 
облик на реализација на наставата го користи директниот контакт помеѓу 
наставникот и ученикот, а наставните инструкции во најголема мерка се 
прилагодени на одреден ученик, те. на ученикот кој се обучува на тој начин. 

Под индивидуализирано подучување Винерт (1974) подразбира 
“зголемено прилагодување на внатрешните услови на индивидуата која учи. 
Притоа се имаат предвид на пр. интелектуалните способности, когнитивниот стил, 
условите за развој, специјалните предзнаења, мотивите, интересите, а исто така и 
начинот, брзината и стабилноста кои имаат влијание на процесот на учењето. Се 
огледа во варирањето на целите на учењето, методите на поучувањето, 
инструктивната помош, наставните материјали и времето за учење” (Според 
Bognar, L. i Matijevic, M., 1993, 167). 
 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕЊЕТО 
 

Индивидуализираното учење не е исто како што е и независното, 
самостојното или учењето во изолација од другите ученици, и слично. 
Индивидуализираниот начин на учење се карактеризира со ставање акцент на 
активното учење, а помалку на наставата, со поставување јасни, прецизни и 
оперативни цели, самостојни облици на учење, со активно учество на учениците, 
присуство на интеракција и фидбек, индивидуални брзини на учење, итн.  

Сите овие пристапи на ученикот му овозможуваат флексибилност во 
брзината, начинот на учењето и во распоредот на времето за учење.    

 
НАДАРЕНОСТ 

 
Определување на дефиницијата на поимот надареност во последно 

време во светската литература се темели на потребата од содржинска 
операционализација на поимот надарено дете или надарени ученици. 

Постарите дефиниции се однесуваат само на високите интелектуални и 
ментални способности. Според ваквите сфаќања мерка за надареноста е височината 
на IQ (коефициент на интелегенција) кој се разликува кај повеќето автори. Набргу 
се увидело дека надареноста подразбира и други видови на способности освен 
висок IQ. Така започнале истражувањата кои биле насочени кон испитување на 
креативноста, на социјалните и другите способности. Значи, во другиот вид на 
дефиниции влегуваат оние со кои се одредува подрачјето на надареност и кои 
истакнуваат одделни групи способности како посебни интелектуални подрачја. 
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Многу автори (Торенс, 1970), кои се занимаваат со креативноста и 
надареноста сметаат дека творечкото мислење ги поседува овие особини: 

- оригиналност – производство на невообичаени, вонсериски и 
осмислени идеи; 

- флексибилност – лесно преоѓање од една мисловна шема во друга, 
променливост; 

- флуентност – производство на многу идеи по зададен проблем; 
- елаборација – додавање детали на носечката идеја; 
- редефиниција – употреба на предметите на нов начин; 
-    осетливост за проблеми – откривање и поставување на проблеми. 
Гарднер (Gardner, 1983), надареноста ја дефинира како ''способност да се 

решаваат проблеми и да се обликуваат производи на начин кој се смета корисен во 
една или повеке културни средини”. 

Заедничка карактеристика на сите дефиниции за надареноста е 
широката, неспецифизираната природа на изразувањето и термините кои се 
употребуваат.    
 

ТЕНДЕНЦИИ 
 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

Демократизацијата на основното воспитание и образование во светски 
рамки се засновува на општоважечкиот принцип на опфатност, демократичност и 

право на избор. Основното воспитание и образование е задолжително и достапно за 
сите деца без оглед на нивниот род, социјалното и културното потекло, 
вероисповедта, националната припадност и различните физички и психички 
способности.  

Воспитанието и образованието треба да биде насочено врз развојот на 
личноста на детето и темелните човекови вредности: неприкосновеност на 
човековиот живот, индивидуалната слобода, интегритетот, достоинството и 
еднакви права на сите луѓе. Во согласност со овие вредности училиштето создава 
услови за јакнење на индивидуалното чувство за праведност, толеранција и 
одговорност.  

Истовремено основното училиште треба да ги охрабрува учениците да ја 
откриваат својата посебност како индивидуи и активно да се подготвуваат за 
одговорен живот во демократско граѓанско општество (Концепција, 2007,стр. 65).  
 

ПОЧИТУВАЊЕ НА ИНДИВИДУЛНИТЕ РАЗЛИКИ 
 

 Во основното воспитание и образование треба да се создадат 
можности секое дете максимално да ги развива своите предиспоизиции, 
интелектуалните и физичките способности и надареност. Наставата и другите 
активности во основното училиште треба да се усоглесени со индивидуалните 
разлики меѓу учениците и со начинот и брзината во учењето и напредувањето на 
секој ученик. На тој начин се применуваат и различни методи за мотивирање и 
подучување, наставни содржини прилагодени на индивидуалните потреби и 
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можности на учениците и различни видови на индивидуализирана настава што ќе 
обезбеди почитување на разликите и специфичностите на детскиот развој, брзината 
на напредувањето во учењето и надареноста на детето.  

     
ГРУПИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
Една од тие тенденции е, секако, групирањето на учениците врз основа 

на одделни критериуми, а особенои врз основа на интелектуалната развиеност. 
Овој вид групирање на учениците се сваќа и се афирмира како значајна и соодветна 
можност за индивидуализација на наставата, односно како најопшт метод за 
приспособување на учењето и на наставата на индивидуалните особености на 
учениците. Досегашните истражувања покажуваат дека повеќе внимание им е 
посветено на ефектите на групирањето, главно, врз надарените и талентираните 
ученици, а помалку или незначително врз другиот дел од училишната популација; 
дека поголемиот дел од истражувањата се реализирани под мотото “хомогено или 
хетерогено групирање” и дека многу од прашањата поврзани со вредноста и 
ефектите на групирањето на учениците остануваат сеуште неразрешени и 
отворени. 

Ова означува дека групирањето на учениците, како аспект на 
диференцијацијата и индивидуализацијата на наставата како можност за 
поттикнување на развојот на надареноста, и денес е актуелен проблем и 
претпоставува соодветно научно анализирање и осветлување на неговите 
предности и недостатоци, како и на неопходните услови за негово автентично 
применување и вреднување.  
 

ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА 
 

Под диференцирана настава се подразбира изведување на наставната 
работа така што за учениците, како за групи така и за индиувидуи, се организира 
таква активност која им овозможува, без оглед на индивидуалните разлики, да се 
реализираат планираните наставни цели и така да бидат задоволени нивните 
афинитети, интереси и способности.  

За реализација на воспитно-образовните цели наставата се планира на 
различни нивоа. Токму овој модел на планирање и организација на наставата 
помага да се напушта унифицирањето на програмите што беше карактеристично за 
единственото училиште, коешто во современите услови нема многу приврзаници, 
бидејќи тоа нуди умерено градиво што се изведува според одреден просек, и се 
унифицира учењето на сите ученици во училиштето. 

Затоа, како излез од овие состојби се практикува повремено или целосно 
одвојување на учениците од исто одделение, кои се различно успешни или 
мотивирани, на пример, за мајчин јазик, математика и странски јазик, како и за 
другите нивни интереси кои можат да ги остварат преку изборните предмети. 

Така со овие начини на планирање на наставата може да се каже дека се 
напушта практиката на остра диференцијација со која надарените ученици 
потполно се одвојуваа и се упатуваа во т.н. елитни училишта, а другите се 
задржуваа во вообичаените училишта за просечните ученици. 
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Со новите облици на внатрешната диференцијација во наставата се 
налага потреба наставникот да подготвува дополнителни задачи за учениците кои 
се поспособни (надарени), како и задачи за помалку способните ученици. 
Наставниците за нив треба да бараат поразбирливи начини за разработка и 
објаснување на поимите, термините и законитостите што се содржани во 
наставната програма, за да им помогнат да напредуваат заедно со своите врсници 
во одделението. Такви начини на т.н. индивидуализирана настава, без сомнение, се 
прифатливи во педагошката теорија, меѓутоа за да може наставникот да работи 
индивидуално со секој ученик или со секоја група на ученици се налага потреба 
паралелките да имаат помал број на ученици, што не е можно да се постигне дури и 
во најразвиените држави. 

Затоа во основните училишта во развиените држави се развиваат модели 
на флексибилна диференцијација што содржат комбинација на елементи од 
надворешната (издвојување во хомогени групи) и внатреашната диференцијација. 
Практично, учениците во задолжителното образование на поголем број предмети 
на часовите се заедно во исто одделение во матичната паралелка, а само на некои 
часови по одделни предмети се поделени и учат во различни групи, хомогени групи 
со ученици со слични знаења или надареност, а за наставата на другите часови 
повторно се враќаат во своето одделение.  

Наставниците користат два главни начини за диференцирање на 
активностите за учење и тоа: диференцијација според задачи и диференцијација 
според резултати.  

Диференцијација според задачи 
По утврдувањето на целите на активностите во наставата, следниот 

чекор е да се изготват задачи што ќе им помогнат на учениците, секој одделно да ги 
постигне овие цели. 

Диференцијација според резултати  
Оваа претпоставува поставување на заедничка задача за сите ученици. 

Задачата е така поставена што секој ученик да знае што се бара од него. Тие го 
употребуваат нивното знаење и разбирање за да постигнат успех на различни 
нивоа. 
 

ТИМСКА НАСТАВА 
 

Еден од облиците за индивидуализација на наставата во врска со 
поттикнувањето на талентираните ученици кој се применува во развиените земји и 
е присутен како тенденција во оваа насока е тимската настава.  Тимското 
изведување на наставата претставува работа на повеќе наставници со одредена 
група надарени ученици во одредена наставна област. Наставниците кои го 
сочинуваат тимот можат да имаат исти одговорности и статус, или можат да бидат 
со диференцирани одговорности и статус. Тимското изведување на наствата бара 
големи разновидности во начините на организација на работата во училницата. 
Основни причини и оправдувања за воведување и реализација на тимската настава , 
според американските стручњаци (според Danilovic,M., 1998, 234), се следните: 
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- комбинирајќи ги своите специјалности и надарености наставниците 
можат да понудат многу побогато образовно искуство отколку што во спротивно на 
нивните ученици би можеле да го понудат; 

-  кај разновидните можности за групирање на учениците, наставниците 
се во можност на учениците да им дадат диференцирани инструкции, 
диференцирана настава, која ќе биде поблиску поврзана со индивидуалните 
способности на ученците; 

- на учениците кои имаат посебни барања може да им се посвети 
специјално внимание; 

- надарените ученици можат поуспешно да ги задоволат своите посебни 
интереси за време на активностите кога самостојно учат, отколку во класичната 
училница; 

- тимското изведување на наствата на наставниците им овозможува да 
имаат повеќе слободно време надвор од распоредот на часовите, да планираат и да 
се подготвуваат, да се усовршуваат и да бидат креативни.   

 
ПРОГРАМИРАНА НАСТАВА  

 
Теоријата и практиката на индивидуализацијата на наставата 

интензивно и мошне плодотворно се развива во рамките на развојните текови на 
програмираната настава. 

Програмираното поучување би можело уште да се нарече аналитичко 
поучување бидејќи проблемот кој се проучува се дели на основни елементи 
презентирани на ученикот, а потоа му се нуди задача која бара одредена активност 
поврзана за таа содржина. Кога ученикот ќе ја реши задачата, добива повратна 
информација за исправноста или неисправноста за она што го направил и упатство 
за натамошна работа. 

Оваа тенденција добива се повеќе во своето значење и актуелност. Со 
развојот на разновидни модели на програмираната настава, усовршувањето на 
програмираните текстови од поголем број наставни предмети, во центарот на 
вниманието на оваа развојна тенденција се проблемите на создавањето услови за 
самостојна работа на секој ученик, за работа и напредување според сопствено 
темпо, за индивидуализирање на видот на надареноста и на патиштата на учењето и 
напредувањето, за континуирано вклучување во наставата и учењето на нивото што 
соодветствува на постигнатиот степен на интелектуалниот развиток на ученикот, за 
постојано следење и дијагностицирање на успехот и напредокот и др. Во таа 
смисла и функција се конципираат и моделираат различни варијанти на 
програмирана настава, се испитуваат можностите на користењето на компјутерите 
во реализирање на одделни наставни задачи, се усовршуваат и прошируваат 
разновидни модели на hardware и software и се развиваат системи на настава како 
што се: персонализиран систем на настава (Personalized System of Instruction, PSI), 
индивидуално програмирана настава (Structured-Curriculum Model for Individualized 
Instruction), модел на индивидуално раководено образование (Individual Guided 
Education, IGE) и др.  
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КОМПЈУТЕРИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА 
 

Денес се повеќе е присутна појавата на повеке модели на настава и 
учење со помош на компјутери, помогнати од импресивниот развиток на 
компјутеризацијата, телекомуникацијата, како и комуникацијата преку интернет. 

Компјутеризацијата на наставата најчесто се изразува преку 
програмираното учење кое најчесто е наменето за индивидуална работа на  
ученикот, а во последно време има облик на компјутерска програма. 
Програмираното поучување со помош на компјутер е ефикасно ако поаѓа од 
проблеми кои учениците ги воочиле, ако остава доволна слобода за мисловно 
ангажирање на учениците, ако е атрактивно презентирано и ако содржи елементи 
на игра. Без тоа програмираното поучување може да има елементи на механичко 
учење кое децата не ги привлекува. Тука можеме да го споменеме и масовното 
користење на информации од интернет како извор на сознание на учениците при 
учењето.     

 
РАБОТА НА ПРОЕКТИ 

 
 Проектот е нешто посложен метод од стратегијата на учење со 

откривање (истражувањето), кој во практичната примена го наоѓаме во 
многубројни постапки. За него е карактеристично тоа што се работи за 
таканаречено искуствено учење, што е многу значајно за индивидуализацијата во 
процесот на учењето и поучувањето, без оглед на тоа дали искуството се однесува 
на стварноста или замислената стварност (симулацијата). Учењето со откривање 
повеќе е поврзано со природо-научноито подрачје. Како и кај другите методи, така 
и кај  проектот се поаѓа од проблем и поставување на хипотезата, но после тоа се 
изготвува писмен план за решавање на проблемот (по тоа го носи називот). Се 
планираат потребните средства, редоследот на активностите, потребното време за 
работа и целта која се сака да се постигне. После тоа работата се одвива според тој 
план во поголема или помала група или индивидуално. Стекнатите искуства се 
систематизираат и се изведуваат заклучоци, за што може да се направи и краток 
извештај. 
 

НОВ ПРИОД ВО ПРОГРАМИРАЊЕТО НА СОДРЖИНИТЕ 
 

Во развојот на идејата за индивидуализација на наставата, особено во 
последните децении им се придава значење, и на активностите што се насочени кон 
афирмирање на нов приод во програмирањето на воспитно-образовните 
содржини. 

Тоа е оријентацијата кон напуштање на традиционалниот начин на 
програмирање, а афирмирање на динамичниот, флексибилен начин кој 
посуштествено и поавтентично им излегува во пресрет на индивидуалните потреби 
на учениците. Тргнувајќи од сознанието дека индивидуализацијата на наставата не 
може да се ограничи само на формите и методите на учењето и наставата, туку дека 
е потребна и соодветна индивидуализација на содржините, предмет на 
истражување се и можностите за усогласување на заеднички и диференцирани 



202 
 

содржини, на поставување различни образовни стандарди, програми со различен 
обем, длабочина и тежина, на определување различен третман на одделните 
наставни предмети и содржини (заеднички, изборни и факултативни), на 
подготвување варијанти на програми за реализирање на исти воспитно – образовни 
цели и задачи, на обезбедување изборност на наставните предмети и др. Тука е, 
секако, и ориентацијата на подготвување варијанти на програми за надарени и 
талентирани ученици. Очигледно е дека и таквата ориентација, како интергрален 
дел на теоријата и практиката на индивидуализацијата на наставата, отвора нови 
можности и врз нова основа се согледува целината на овој проблем.    
 

САМОСТОЈНА, АКТИВНА УЛОГА НА УЧЕНИКОТ 
 

Наставниот процес постои заради ученикот. Тоа е младо човечко 
суштество кое расте и се развива, а наставата треба да биде поддршка и помош во 
тој развој. Без активно учество на ученикот во сите етапи и аспекти на наставниот 
процес, наставата не може да се замисли. Ученикот никој не може нешто да го 
научи, тој тоа може сам да го научи, со сопствено ангажирање. Освен тоа, ученикот 
самиот ги знае и ги чувствува своите интереси и потреби, во чие задоволување е 
насочен наставниот процес. 

Стратегијата на поучување во современата настава го потенцира 
моментот на оспособување на ученикот за учење (сознавање), а тоа подразбира 
поголема флексибилност во однос на наставникот кон ученикот, поголема 
толеранција кон постапките, начинот на размислување на ученикот, кон неговите 
грешки и пропусти. Ова барање ја наложува потребата на ученикот да му се 
создадат сите предуслови за работа, односно средина за учење, а неговата позиција 
е условена од неговите способности, лично ангажирање, самоактивност, темпо на 
напредување и сл. Ученикот е носител на дејството кое учителот однапред го 
осмислува, кое трае континуирано, од него бара разновидни форми на ангажирање 
и лично залагање и кое треба да претставува задоволство на работа. Повисокиот 
степен на сложеност на задачата за ученикот означува доверба што учителот ја 
покажува кон неговите способности. 

Статусот на ученикот во современата настава се разрешува со 
проширување на просторот на неговото дејствување, создавање оптимални услови 
и можности за негово активно учество во наставниот процес, како носител и 
реализатор на непосредните активности; проблемско доживување на задачите што 
треба да ги изведе ученикот, произлезени од предходно создадени наставни 
ситуации преку оспособување и вклучување на ученикот во техники и постапки на 
истражување во наставата, а притоа почитување на индивидуалните 
карактеристики на секој поединец на напредување во учењето.      
 

УЛОГАТА НА НАСТАВНИКОТ  
 

Уште кон крајот на деветнаесеттиот и почетокот на дваесеттиот век, се 
појавиле нови погледи кон воспитно-образовната дејност, на улогата на 
наставникот и на ученокот во неа, на вредноста и начинот на користење на 
образовната технологија. Уште од тогаш е присутно сваќањето дека образованието 
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треба да биде изградено врз темелите на познавањето на ученикот како креативно и 
самокреативно суштество; дека учењето пред с# треба да се насочи кон решавање 
на проблеми, а не на меморирање на факти; дека образованието не треба да се 
дефинира како подготовка за живот, туку како интегрален дел на животот; дека 
функцијата на наставникот е да ја поттикнува и насочува активноста на учениците, 
а не само да ги инструира и да ги “клука” со факти; дека содржините, формите и 
методите на воспитно-образопвната работа треба да се прилагодат на потребите и 
интересите на учениците (Danilovic, M., 1998,214).  

Улогата на наставникот во индивидуализираните облици на наставата и 
учењето како за другите “обични” ученици така и за надарените, во многу аспекти 
се разликува од неговата улога во традиционалната настава.  

Како прво, во овие облици на настава и учење многу е намалена 
неговата улога како предавач (давач) знаења на група ученици сместени во 
училница. Главен медиум на комуникација е пишаниот, т.е. печатениот збор. 
Наставникот е инструктор - дизајнер кој однапоред ја планира наставата. Кога 
наставата ќе почне тој ја игра улогата на раководител (менаџер) на ресурсите за 
учење и помошник во учењето. Наставникот треба да им се приближи на 
учениците, да стане подостапен и претежно да игра улога на консултант и 
организатор. Тој начесто е советник и помошник (facilitatior) во учењето и често 
има чувство на намален авторитет. 

Како и да е, реализацијата на индивидуализираните облици на настава и 
учење и третнманот на надарените ученици најчесто зависела и сеуште зависи од 
големиот напор кој го вложувале и го вложуваат наставници ентузијасти, така што 
потенцијалот на овие облици на настава и учење не е докрај искористен. 
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Abstract 
 
The results of research show that talented students would like to have more communication and social 
contacts with similar talented students. They would like to exchange and share their intellectual and social 
interests. For this purpose two clubs of talented students from two primary schools in Slovenia (primary 
school  Cirkovce and primary school Kidričevo) have taken part in special international Cogito programme 
at John Hopkins Center For Talented Youth ( CTY) from John Hopkins University, USA. Above 
mentioned programme is intended for communication of talented students from all over the world and also 
their parents, teachers and counselors . Those students who were identified as gifted at the club for the 
talented students  were acquainted with the content and form of this Cogito programme. Each student has 
received  a personal invitation from John Hopkins University, which has been explored, signed and sent 
back via the Internet to the John Hopkins Center For Talented Youth. The candidates are aged between 9 
and 14 years with high skills. They have different interests on different areas and cross-curricular ( natural 
science, social science, technology). All members of this  Cogito programme receive every 14 days an 
online journal entitled: What's up on Cogito in ……. (+ month). All members receive this journal and 
electronic literature, current events, innovative research, which is scientifically oriented and designed 
interdisciplinary. A lot of such cases will be presented. Talented students will with the help of this 
programme be able to communicate with the world' s best scientists and artists on the desired areas.  They 
will also be able to communicate about it and their personal dilemmas with other talented students around 
the world. With the scale of standpoints we will study the standpoints of talented students till the 
functioning of Cogito programme in Slovenia. 
 

Апстракт 
 

Резултатите од истражувањата покажуваат дека талентираните ученици би сакале да имаат повеќе 
комуникација и друштвени односи со слични талентирани ученици. Тие би сакале да ги разменуваат 
и споделуваат нивните интелектуални и друштвени интереси. За оваа цел два клубови за 
талентирани ученици од две примарни училишта во Словенија (примарно училиште Цирковче и 
примарно училиште Кидричево) имаат земено учество во специјална интернационална Cogito 
програма во John Hopkins центарот за талентирана младина( CTY) од John Hopkins универзитетот 
USA. Горе спомнатата програма е намерена за комуникација на таленатираните ученици од целиот 
свет и исто така нивните родители, наставници,советници. Овие ученици кои беа идентификувани 
како талентирани во клубот за талентирани ученици беа запознаени со содржинта и формата на оваа 
Cogito програма.Секој студент има добиено лична покана од John Hopkins универзитетот, која е 
разгледана, потпишанан и испратена назад преку интернет до John Hopkins центарот за талентирана 
младина. Кандидатите се на возраст меѓу 9 и 14 години со големи вештини. Тие имаат различни 
интереси во различни области и низ наставната програма(природни науки, 
социологија,технологија). Сите членови на оваа Cogito програма примаат секои 14 дена online 
дневник со наслов: Што има ново во Cogito во ....(месец) Сите членови го примаат овај дневник и 
електронска литература, сегашни настани, иновативно истражуавање, кои се значително 
ориентирани и дизајнирани интердисциплинарно. Повеќе од овие случаи ќе бидат  презентирани. 
Талентираните ученици со помош на оваа програма ќе бидат способни да комуницираат со 
светските најдобри научници и артисти на посакуваните области. Тие исто така ќе бидат способни 
да комуницираат за тоа и нивните лични дилеми со други талентирани ученици ширум светот. Со 
скалата од ставови ќе ги проучиме ставовите на талентираните ученици додека функционира 
програмата Cogito во Словенија. 
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POVZETEK 
 

Po rezultatih raziskav si nadarjeni učenci želijo socialnih odnosov in 
komunikacije tudi z sebi enakimi pri izmenjavi intelektualnih in socialnih interesov. 

V ta namen sta se dva kluba nadarjenih učencev  iz dveh osnovnih šol v 
SLOVENIJI  (OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE in OSNOVNA ŠOLA KIDRIČEVO) 
vključila v mednarodni COGITO PROGRAM  na JOHN HOPKINS CENTER FOR 
TALENTED YOUTH ( CTY) iz JOHN HOPKINS UNIVERSITY, USA. Omenjen 
program je namenjen komunikaciji nadarjenih učencev iz celega sveta in tudi njihovim 
staršem, učiteljem in svetovalcem med seboj. 

Tisti učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni so se na klubu za nadarjene 
seznanili z vsebino in formo delovanja   COGITO PROGRAMA. Vsak izmed njih je 
dobil iz JOHN HOPKINS UNIVERSITY neposredno individualno povabilo, ki ga je 
preučil, podpisal in po internetu poslal nazaj na JOHN HOPKINS CENTER FOR 
TALENTED YOUTH. Predlagani kandidati so stari med 9 in 14 let z visokimi 
sposobnostmi, globljimi in vztrajnimi spoznavnimi interesi na različnih predmetnih in 
medpredmetnih področjih. ( naravoslovje, družboslovje, tehnologija) 

Vsi člani COGITO PROGRAMA prejmejo vsakih 14 dni po internetu spletni 
časopis z naslovom: 

WHAT S  UP ON COGITO IN.............. ( mesec) 
Vsi  člani prejemajo v tem časopisu  naslove in elektronsko literaturo  

aktualnih inovativnih raziskovalnih dogodkov, ki so znanstveno razvojno naravnani in 
večinoma interdisciplinarno zasnovani. Več takih primerov bo predstavljenih. 

Nadarjeni učenci preko COGITO PROGRAMA  komunicirajo z vrhunskimi 
svetovnimi znanstvenimi in umetniškimi avtoritetami na želenih področjih. Komunicirajo 
pa lahko o tem in o svojih osebnih dilemah tudi z drugimi nadarjenimi učenci po svetu. 

Z lestvico stališč bomo preučili  stališča nadarjenih učencev do 
funkcioniranja COGITO PROGRAMA v SLOVENIJI. 
 

UVOD 
 V Sloveniji je delo z nadarjenimi učenci opredeljeno v Zakonu o osnovni 

šoli,  in je del celotnega programa osnovne šole.   Na državni ravni je predpisan koncept 
dela z nadarjenimi učenci, na podlagi katerega vsaka šola pripravi načrt dela z 
nadarjenimi učenci. V tem načrtu  so opredeljene aktivnosti,  s katerimi   šola   razvija   
potenciale učencev  na področju inteligence, kreativnosti in umetnosti.  Ena izmed teh 
aktivnosti   na OŠ Cirkovce in Kidričevo  je Klub za nadarjene učence preko katerega 
želimo nadarjenim  učencem  zadovoljiti njihove posebne potrebe na področju 
intelektualnega in socialnega delovanja.   Prednost našega kluba pa je v tem, da smo edini 
v Sloveniji vključeni v Cogito program, ki je namenjen komunikaciji  talentiranih 
učencev po celem svetu.  

 
1.  Cogito.org 
 
Predstavljajte si,  da bi mladi Stephen Hawking z Einsteinom lahko debatiral 

o fiziki. Nadarjenim mladostnikom iz celotnega sveta je zdaj s pomočjo Cogito.org to 
omogočeno. Cogito.org, razvit s strani Johns Hopkins University Center for Talented 
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Youth, ponuja nadarjenim mladostnikom z močno izraženimi interesi in sposobnostmi na 
področju znanosti in matematike virtualen dom. Stran omogoča vsem obiskovalcem 
prosto uporabo, pri čemer imajo dostop do večine raziskav in se lahko učijo o globalnem 
segrevanju, pa tudi o hladni fuziji.  

S to stranjo želijo uporabnike navdušiti, da postanejo inovatorji, vizionarji in 
iskalci rešitev prihodnosti. Prav tako želijo z omenjeno stranjo izboljšati izobrazbo na 
področju matematike, znanosti, tehnologije in tehnike. Ta štiri področja so po mnenju 
mnogih strokovnjakov in vodilnih politikov najpomembnejša področja napredne družbe, 
zato jim predvsem ZDA namenja veliko pozornosti. Cogito.org ponuja naslednja 
področja: 

• Arheologija in paleontologija 
• Astronomija in vesolja 
• Biologija 
• Kemija 
• Računalništvo in umetna inteligenca 
• Zemlja in okolje 
• Tehnika 
• Matematika 
• Medicina in zdravje 
• Um in možgani 
• Fizika 
• Socialne vede 
• Znanost in umetnost 
• Znanost in družba 
 
Prosto dostopni del Cogito.org ponuja vrsto intervjujev z eksperti, profilov 

mladih znanstvenikov, znanstvene novice, internetnih virov ter objave poletnih šol in 
taborov, tekmovanj, itd. Na cogito.org je npr. članek, ko so srednješolci intervjuvali 
določene znanstvenike in debatirali o raziskavah, katerih v razredu ne bi mogli spoznati. 

Stran pa ima tudi del, ki je odprt samo za tiste mladostnike, ki so bili s strani 
John Hopkins univerze povabljeni k sodelovanju. Tu se lahko vključujejo v diskusijske 
forume z drugimi vrhunskimi študenti in mladostniki na področju matematike in znanosti 
in tako debatirajo s kolegi iz ZDA, Rusije, Kitajske in drugih držav sveta.  

Mladostniki govorijo o pozitivnih izkušnjah, ki jih pridobivajo preko 
obiskovanja strani cogito.org in sodelovanja v forumih. Pravijo, da lahko končno 
debatirajo s sebi enakimi in dajejo ter sprejemajo argumente o določenem področju, ki jih 
zanima. 

Ključni cilj cogito.org pa je zainteresirati starejše znanstvenike in 
matematike, ki lahko prevzamejo vlogo vodje diskusij in mentorja in tako predajo svoja 
znanja in svoje poglede naprej mladim in nadarjenim. S pomočjo te strani pa so želeli 
tudi:  

• povečati znanje učencev o znanstvenih raziskavah in odkritjih 
• spodbuditi njihovo razmišljanje o interdisciplinarnih aspektih znanosti 
• jih vzpodbuditi, da bi razmišljali o reševanju pomembnih svetovnih 

vprašanj 
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• izpostaviti učence modelom in metorjem 
• povečati zanimanje za znanstveno kariero 
• povezati učence v mednarodno skupnost enako mislečih 
 
Ime Cogito.org se je oblikovalo s pomočjo nadarjenih učencev na osnovi 

znanega stavka filozofa Descartesa: Cogito, ergo sum (mislim, torej sem). Torej je 
Cogito.org stran mladih mislecev, s pomočjo katere lahko tešijo svojo radovednost in 
raziskujejo.  

Omenjeno sodelovanje s Cogito.org pa je samo ena izmed aktivnosti Kluba za 
nadarjene učence na OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce.  

 
Naše delo temelji na naslednjih načelih (Ferbežer, 2008): 
• hitrejše napredovanje v procesu učenja 
• širitev in poglabljanje temeljnega znanja 
• razvijanje ustvarjalnosti 
• uporaba višjih oblik učenja 
• uporaba sodelovalnih oblik učenja 
• upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov 
• upoštevanje individualnosti 
• spodbujanje samostojnosti in odgovornosti 
• skrb za celostni osebni razvoj 
• raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem 
• uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi 

izvajalci programa 
 
2. Klub za nadarjene 
 
V okviru teh naših načel smo v šolskem letu 2004/2005 ustanovili klub za 

nadarjene učence. Klub je  oblika združevanja identificiranih  nadarjenih učencev glede 
na njihove potrebe, želje in interese z vidika celovitega razvoja.  Delo z učenci je 
zasnovano pretežno psihološko in pedagoško, in sicer v smer življenjskega in šolskega 
osamosvajanja in samousmerjanja.  Nadarjeni učenci aktivno  prispevajo k načrtovanju, 
izvajanju in  vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela kluba.  

 
V okviru kluba si prizadevamo za optimalen razvoj otrokove osebnosti na 

kognitivnem, emocionalnem, motivacijskem, konativnem, moralnem, socialnem, 
duhovnem in ustvarjalnem področju. Ključna je aktivna vloga učenca v vseh fazah 
individualiziranega programa. Pomembno je, da otrok vidi svoje trenutno stanje, da ima 
aktivno vlogo pri načrtovanju ciljev, da definira svoje potrebe, želje in interese in da ima 
vizijo lastnega razvoja ( Težak, 2006). 

 
Delo v klubu poteka v mentorskem odnosu, izkustveno v ustvarjalnih, 

delavniških in diskusijskih oblikah dela, s sodelovalnim učenjem ter z druženjem 
nadarjenih učencev v regiji in v mednarodnem obsegu. 
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Učenci v klubu spontano odpirajo  pereče teme s področja osebnega in  
šolskega svetovanja: 

 
Svetovanje v zvezi z učenjem:  

nadarjeni imajo pogosto slabe učne navade, nizko motivacijo za šolsko delo, 
so učno neuspešni, ne znajo se samostojno učiti, odklanjajo rutinske naloge, poslušnost, 
avtoritarne odnose, odvisnost in sploh pretirano vodeno učenje. 

cilj edukacije je samousmerjevalno učenje, ki izhaja iz osebnostnih lastnosti 
in posebnih potreb nadarjenih: kritičnost, nekonformizem, vztrajnost, samostojnost 
mišljenja, ustvarjalno mišljenje, samoinciativnost, neodvisnost, samostojnost. Zato se v 
okviru kluba za nadarjene ukvarjamo predvsem z naslednjimi temami in  vprašanji: Kako 
načrtovati učenje, izboljšati motivacijo in evalvirati rezultate? Kako učenje narediti bolj 
zabavno, učinkovito? 

 
Svetovanje na socialnem področju:  

 nadarjeni pogosto doživljajo občutke osamljenosti, socialne izolacije, 
odtujenosti, izrinjenosti iz skupine vrstnikov, dolgočasja, nezadovoljstva, razočaranja, 
anksioznost, depresivnost in negativizem. Zato se v okviru kluba za nadarjene ukvarjamo 
predvsem z naslednjimi temami in  vprašanji: Kako shajati kot nadarjen učenec? Ali kdaj 
skriješ svojo nadarjenost in kako? Kaj tvoji starši menijo, da pomeni biti nadarjen?  Kaj 
menijo učitelji?  Kaj menijo učenci? 

 
Svetovanje na osebnostnem področju:  

zajema učenje spretnosti v medosebnih odnosih, pozitivnega 
samovrednotenja, programi za izboljšanje samopodobe, reševanje čustvenih težav, 
razvijanja stališč in vrednot, diskutiranje o občutkih… Zato se v okviru kluba za 
nadarjene ukvarjamo predvsem z naslednjimi temami in  vprašanji: Kako se soočati z 
zavistjo in zafrkljivimi vzdevki? Kako izboljšati samopodobo?  Kaj je prednost, če si 
nadarjen?  Kaj so slabe strani? Kako učinkovito premaguješ stres? 

 

Poklicno svetovanje:  

nadarjeni imajo zaradi nadpovprečnih dosežkov in  interesov na mnogoterih  
področjih  težave pri izbiri poklica in načrtovanju  svoje poklicne kariere. Zato se v 
okviru kluba za nadarjene ukvarjamo predvsem z naslednjimi temami in  vprašanji: 
Katero poklicno področje izbrati za nove izzive in več ustvarjalnosti pri delu? 
Spoznavanje življenja pomembnih ljudi, ki opravljajo različne poklice jim pogosto 
pomaga pri njihovih odločitvah. 

 
O tem kako pomembno je spodbujanje nadarjenih učencev na vseh omenjenih 

področjih v svoji knjigi navajajo tudi Ferbežer, Korez, Težak (2006). 
 
Poleg zgoraj opisanega pa se v okviru kluba za nadarjene tudi vsako leto 

družimo z nadarjenimi iz drugih šol ter z nadarjenimi iz drugih držav. Tako smo do sedaj: 
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• obiskali ugledno evropsko šolo za nadarjene dijake Sir Karl Popper School 
na Dunaju; izmenjali izkušenje glede obogatitvenih programov, izbirnih predmetov in 
skupno ustvarjanje naših učencev z evropskimi talenti (junij, 2007)  

 
• druženje nadarjenih učencev in  mentorjev OŠ Kidričevo z nadarjenimi 

učenci sosednjih šol: OŠ Breg, OŠ Cirkovce in OŠ Lovrenc ter ustvarjanje v različnih 
delavnicah (februar, 2008 in 2009) 

 
• Strokovna ekskurzija nadarjenih učencev in mentorjev v  5. gimnazijo v 

Zagrebu s ciljem izmenjave strokovnih izkušenj na področju edukacije nadarjenih 
učencev, ter ustvarjalno druženje nadarjenih učencev in dijakov po predmetnih področjih: 
IKT, MA, FI, BIO, KE in gledališče (maj, 2008) 

 
• Strokovna ekskurzija v Budimpešto, kjer smo spoznali delo z nadarjenimi 

učenci na srednji tehnični šoli, obiskali hišo eksperimentov  ter preko raziskovalnega dela 
učencev spoznali Budimpešto (april, 2009) 

 
V okviru kluba za nadarjene učence  smo raziskali tudi praktične učinke 

aktivne vloge učencev. Učenci so poročali o višjem učnem uspehu (tretjina učencev), o 
boljšem socialnem, čustvenem in spoznavnem vzdušju, uresničenju potencialov, boljši 
samopodobi, boljših učnih navadah in motivaciji za šolsko delo, večji samostojnosti, 
spoštovanju dogovorov, zabavnem, lažjem in učinkovitejšem učenju (Težak, 2006). 
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Abstract 
 

Аутор је сагледао, утврдио и изложио могућности откривања и идентификовања даровитих ученика 
акционим истраживањем, како у манифестним (лако уочљивим), тако и у латентним (скривеним) 
појавним облицима. У тој функцији изнео је скицу процеса истраживања и акције у свим фазама и у 
њима сагледао улогу наставника, психолога, педагога и професионалног истраживача. У сагледава-
њу тог проблема пошао је од научне парадигме разумевања и тиме омогућио не само утврђивање 
ефикасности и делотворности акционог истраживања већ и разумевање и подршку примене у тој 
функцији. 
 
Кључне речи: акционо истраживање, даровити ученици, наставници, родитељи, откривање, иден-
тификација.  

 
 
 
У постојећој васпитно-образовној пракси мало је било осмишљених ак-

тивности на откривању и идентификовању даровитих ученика које су планиране, 
пројектоване и темељене на искуствима наставника у оквиру школа, иако је школа 
најпогоднији амбијент за подршку тој активности. Наставници нису просто имали 
подршку за пројектовање управљање и извођење активности на плану откривања 
даровитих ученика. То се догађало углавном без планираних и сврсисходних актив-
ности које би трајале перманентно. Откривање и идентификовање је углавном било 
препуштено стручним сарадницима, педагозима и психолозима.  

У савременим условима промена у образовању, уважавајући научну па-
радигму разумевања и компетентности наставника за ту врсту активности постоји 
потреба сасвим другачијег осмишљавања откривања и идентификовања даровитих 
ученика. Она захтева продубљеније схватање даровитости и већу улогу наставника 
у активностима откривања. Нагласак је на квалитативним аспектима и херменеу-
тичкој анализи особина даровитости као феноменолошком приступу у истражива-
њу појава. Тежиште је на прикупљању података атрибутивних својстава потенцио-
нално даровитих ученика. Сврха таквих истраживања је идиографска по којој је по-
јединац предмет истраживања. 

Уважавајући научну парадигму разумевања у откривању и истраживању 
даровитости, потребно је приступати из сасвим другачијег угла перципирања улоге 
наставника, са захтевима за суптилно промишљање, разумевање и додатно ангажо-
вање у свим токовима развоја и испољавања. Такав истраживачки приступ у педа-
гошкој науци сублимиран у оквиру акционог истраживања омогућује наставнику 
да постане носилац активности у откривању и идентификовању даровитости. Акци-
оно истраживање изграђено на квалитативној методологији, има могућност да по-
стане један од основних облика разумевања и откривања даровитости.  
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Мора се имати у виду да је даровитост развојна категорија са променама 
које се непрекидно одвијају, која захтева такве кораке који се не могу по времену и 
обиму брзо и у потпуности реализовати већ се морају изводити, уз стално сагледа-
вање, процењивање и разумевање, како објективним тако и субјективним поступ-
цима. Све то отежава процес мерења даровитости. У научној литератури појам да-
ровитости као потенцијал разликује се од појма даровитости као производа. Даро-
витост као потенцијал обухвата изнадпросечан развој разних способности учени-
ка помоћу којих се може постићи висока успешност у активностима у којим уче-
ствују те способности, док даровитост као производ подразумева изнадпросечно 
постигнуће у активности којом се ученик бави. Уз појам даровитости се веже више 
појмова, интелигенција, креативност, критичко мишљење, способности, постигну-
ћа, мотивисаност, самосталност, оригиналност, изнадпросечност, инвентивност, 
вођство, сналажљивост и сл., што представља одређену тешкоћу у операционализа-
цији те варијабле. Ови појмови чине истовремено и конститутивне елементе даро-
витости и њене чиниоце. Ради се потпуним униполарним варијаблама, изражености 
особина, интелигенције, способности и сл. 

У досадашњим поступцима откривања и идентификовања даровитости 
педагошка наука није довољно афирмисала нити примењивала акционо истраживање 
у тој функцији. Акционо истраживање у односу на класична емпиријско-аналитич-
ка истраживања, има измењену методолошку апаратуру и сам ток спровођења. По 
својим карактеристикама погодно је за праћење развоја ученика и разумевање даро-
витости појединаца у малим групама, школским одељењима, секцијама, из разлога 
што се изводи постепено и непрекидно.  

У савременим реформским условима у оквиру акционог истраживања 
наставници нису само евидентичари даровитих ученика, већ и пратиоци промена 
откривених карактеристика даровитости. Они постају носиоци откривања и иден-
тификације, иницијатори и организатори праћења. Припада им улога непосредних 
актера да уочене промене код даровитих ученика компетентно прате, проучавају, 
истражују, валоризују и евалуирају. Такве активности наставника се могу обезбеди-
ти акционим истраживањем, чији је смисао у разумевању, унапређивању и мењању 
процеса откривања даровитости.  

Школа има високообразоване и компетентне наставнике са изграђеним 
способностима и обликованим искуствима, који могу преузети улоге покретача, 
процењивача и активних субјеката управљања и подршке даровитим ученицима. 
Откривање и подршка даровитим ученицима се одвија у оквиру властите праксе. 
Не одвија по устаљеном шаблону у свим школама, већ по потребама сваке школе и 
одељењског колектива. Да би се процес рада са даровитим ученицима синхронизо-
вао у свим одељењима од школског психолога се захтева одређена компетентност у 
пројектовању и управљању откривањем, иденификовањем и подршком даровитим 
ученицима.  

Наставник је једини актер који јасно и комплексно са разумевањем може 
сагледати целину процеса откривања даровитих у свом одељењу. У таквим околно-
стима активности које потичу изнутра у оквиру одељења и школе не само да су 
осмишљене од стране наставника, већ су за њих они више заинтересовани, осећају 
се овлашћеним за управљање и за евалуацију даровитости. Наставници су далеко 
више усмерени на подршку даровитости.  
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У акционом истраживањима, не ради се о традиционално емпиријско-
аналитичкој логици. У првом плану нису сумарне процене нити доношење уопште-
них закључака о даровитим ученицима у одељењу, већ утврђивање даровитости по-
јединаца и обезбеђивање развоја њихових потенцијала кроз даље активности. Даро-
вити ученици се поимају и у сфери даровитости идентификују као самосталне ана-
литичке јединице. Међутим, посматрају се углавном у интеракцији са осталим су-
бјектима микросоцијалне средине, школског одељења, породице, научне групе, 
секције, клуба и сл. Истраживање се усмерава на ове колективитете у којим су 
предмет истраживања карактеристике појединаца као индивидуа. 

Због сложености даровитости у активностима откривања и идентифико-
вања, углавном се примењују диференцијални истраживачки поступци. Подаци до-
бијени истраживањем пројектују индивидуалне сличности и разлике с обзиром на 
природу даровитости и чиниоце њеног развоја. Ти подаци немају сврху генерализа-
ције закључака о карактеристикама ученика. Акционо истраживање користи по-
ступке процесне идентификације која преферира радове и постигнућа ученика у од-
ређеној активности. У акцији наставника се углавном трага за општим особинама 
личности потенцијално даровитих ученика, које се могу обухватити, поред поступ-
ка посматрања и анализом производа ученичког стваралаштва. У прикупљању по-
датака примењују се што природније истраживачке технике уз одговарајућу соци-
јалну комуникацију истраживача са испитаницима. Пажња се усмерава више на сам 
процес него на резултате тог процеса. Даровитост се посматра у својој целовитости 
при чему до изражаја долазе више субјективни моменти и процене наставника као 
истраживача. 

У акционом истраживању чији је предмет откривање и подршка дарови-
тости улога наставника, школског психолога, школског педагога, родитеља и про-
фесионалног истраживача су комплементарне. Наставник је тај који води процес 
откривања даровитих ученика и обезбеђује подршку развоју даровитости. Као 
главни актер акционог истраживања у ситуацији је да на основу субјективних про-
цена уочава поједине облике даровитости и да констатује нивое манифестовања 
унутрашњих и спољашњих особина ученика као индикаторе даровитости. У том 
процесу у свом одељењу полази од одређених норми. Издваја одређене особине 
под које подводи потенцијално даровите ученике које по нивоу даровитости, тј. ис-
пољености особина сврстава у одређене категорије.  

Сматра се да је наставник у одређеној мери компетентан да нејасне и 
неодређене квалитете даровитих ученика лако препозна. На основу евалуације по-
стигнућа у одређеној сфери стваралаштва у ситуацији је да рангира ученике. У мо-
гућности је да успоставља критерије даровитости и појединачна постигнућа повезу-
је са резултатима популације ученика школе и означава да су појединци даровити у 
одређеној области. Очигледно је да се у акционом истраживању наставник ослања 
на дојмове о ученицима. За квалитативна обележја даровитости одређује модалите-
те у којима варирају поједине особине ученика, док код квантитативних обележја 
даровитости као униполарних пажњу усмерава ка максимуму постигнућа ученика у 
одређеној области. Иако су у истраживању даровитости баждарени мерни инстру-
менти поузданији наставник није у ситуацији да их ваљано примењује. Он се углав-
ном ослања на субјективно препознавање обележја даровитости.  
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За препознавање даровитих ученика J. Whithmore (1985) издваја следеће 
особине даровитости: када су заинтересовани, уче брзо и лако; имају изузетне спо-
собности при учењу, задржавању и употреби знања; при решавању проблема кори-
сте потребно знање и супериорне вештине резоновања; њихов говор укључује на-
предан речник који прикладно користе у сложеним језичким структурама; разумеју 
сложене и апстрактне идеје у млађој доби; показују висок ниво интереса за инфор-
мацијама; имају посебан квалитет мисаоних процеса, стварају принципе генерали-
зације; неки даровити су креативни; имају широк распон интереса, врло су знати-
жељни; показују јаку жељу за знањем и разумевањем ствари; показују интерес за 
ваншколска знања и имају посебне хобије; имају способност усмеравања властитог 
стицања знања; показују независност у мишљењу, неконформистични су; траже 
разлоге и објашњења за захтеве, ограничења, нежељене догађаје; склони су перфек-
ционизму, самокритични су, постављају сами себи високе захтеве и стандарде; по-
казују већу осетљивост за светске проблеме и морална питања; могу бити нетоле-
рантни на људске слабости (Према: Vizek-Vidović i sar. 2003: 128). Наставник је у 
ситуацији да наведене особине запажа, евидентира, стимулише, бележи у протокол, 
формира и води досије, да одлаже производе стваралаштва, издваја појединце за 
школска и регионална такмичења и сл. Наставник је у обавези да евидентира наве-
дене примере разних активности у којима се ученици с изразито развијеном одређе-
ном особином разликују од осталих. Та техника се зове техника „критичног догађа-
ја“ која даје основу за процењивање особина квалитета. 

У акционом истраживању поступци од којих се полази у откривању да-
ровитих ученика нису неутрални у погледу циљева и садржаја идентификације, већ 
као чиниоци процеса подстичу развој даровитости. У њему долази до сједињења 
истраживања и акције, што је и основни смисао акционог истраживања. У функци-
ји откривања особина даровитости, наставник примењује различите поступке и ин-
струменте прикупљања података: анкетне упитнике, листе посматрања, рангирање 
особина, посматрање с рангирањем понашања, посматрање с бележењем понаша-
ња; савремена техничка средстава, прикупљање ставова и мишљења експерата и 
компетентних особа и сл. Не ради се о само о поступцима посматрања који захтева-
ју просто бележење већ и наставниково просуђивање. Наставникове опсервације 
особина даровитости постају валидније ако су поред тога што су процењиване и 
описане.  

У акционом истраживању наставник прикупља податке, сагледава чини-
оце школске и породичне средине и сарађујући предузима активности које обезбе-
ђују подршку даровитим. Њега интересују одговарајућа стања, социоекономски и 
културни услови породице, породични услови значајни за развој општих способно-
сти и особина личности, структура породичних односа, понашање родитеља према 
деци и друго. Наставник је непосредни истраживач стања које зависи од потреба 
које налажу појединачне ситуације. Некада наставник узима мишљења и процене 
различитих процењивача, експерата за одређена подручја, школског педагога, 
школског психолога, а и родитеља да би утврдио који ученици су даровити.  

Циљеве акционог истраживања даровитости наставник аутономно по-
ставља, чиме се стварају услови подршке у школи за формирање тимова, секција, 
научних група, као и за подршку амбициознијим наставницима који би радили са 
даровитим ученицима. Тиме се стварају повољнији услови за интегрисање ствара-
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лаштва даровитих ученика у ширу образовно-васпитну праксу и доказује успе-
шност наставника. 

Улога школског психолога у акционом истраживању даровитости је да 
утврђује структуриране схеме посматрања које се односе на поједине врсте и еле-
менте даровитости. Он утврђује количник интелигенције сваког потенцијално даро-
витог ученика. До критеријских података долази мерењем. Тестовима за утврђива-
ње нивоа даровитости обично укључује ниво постигнућа изнад кога све ученике 
проглашава даровитим. Тако нпр. у психолошкој идентификацији помоћу тестова 
способности обезбеђује релативно прецизне податке о нивоу одређене даровитости. 
Примењујући критеријска мерења користи одвојене тестове за напредне ученикеу 
различитим нивоима постигнућа. По тестовским резултатима ученике школе ранги-
ра или сврстава у категорије.  

Улога професионалног истраживача у акционом истраживању даровито-
сти је да теоријски разрађује пописе особина даровитости као и њихова системска 
образложења стварних понашања која добро и прикладно представљају оно што се 
сматра одређеном врстом даровитости, на основу којих би наставници школски са-
радници и родитељи могли да доносе своје судове. У ту сврху истраживач је у оба-
вези да нејасне и неодређене обележја изражена као квалитет даровитих ученика 
операционализује за потребе истраживања. Истраживач баждари или користи гото-
ве мерне инструменте, углавном тестове опште интелигенције, тестове академског 
постигнућа, скале процене и сл. Будући да су инструменти за дијагностиковање ка-
рактеристика даровитости код ученика релативно много развијени и углавном пру-
жају податке о нивоу даровитости, професионални истраживач има могућност да у 
емпиријско аналитичким поступцима и мерним инструментима веома прецизно ди-
јагностификује нивое постигнућа и ученичке особине релевантне за одређену врсту 
даровитости. Истраживач углавном утврђује корелативне везе особина даровитости 
и ученичких постигнућа, обично у наставном процесу, као чиниоцу развоја. Обе-
лежја даровитости као зависне варијабле у емпиријским истраживањима доводи у 
везу с другим варијаблама које је објашњавају, класификују, описују. Код дарови-
тости као општем обележју мери интензитет варијабли.  

Акционо истраживање захтева дебатне расправе, заједничког дефиниса-
ња праваца мењања стања, а и више припремања и стручног усавршавања. Настав-
ницима се дозвољава пуна креативност на том плану, уношење властитих импулса, 
одступање од пројектованих решења и измене, без строгог надзирања школског 
психолога.  

Саопштење представља покушај да се у откривању и подршци у развоју 
даровитих ученика укаже на важност акционог истраживања и тиме донекле допри-
несе целовитијој и потпуној заснованости поступака идентификације. Теоријским 
промишљањем проблема проучавања указано је да у откривању и идентификовању 
даровитих ученика нису искоришћене све могућности које пружа ова врста истра-
живања. Акционо истраживања може обезбедити већу подршку свеукупној страте-
гији откривања и развоја даровитих јер се у њему осигуравају иницијални методо-
лошки поступци и услови истраживања и акције уз учешће наставника. Утврђено је 
да у досадашња истраживања о даровитим ученицима квантитативно-емпиријска, 
да у њима наставници остављени по страни, да се не одвијају у континуитету, да су 
истовремено парцијална, да не покривају све области стваралаштва ученика, да ни-
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су у довољној мери интердисциплинарна и да зависе од афинитета самих истражи-
вача.  

Наставнику се у акционом истраживању наставе додељује акциона ис-
траживачка улога субјекта проучавања и субјекта откровања и идентификовања 
даровитости. Он је у прилици да управља добијеним резултатима промена и истра-
живања и да најнепосредније процењује ученике и изводи самоевалуацију. Настав-
нику се даје подстицај да користи властите резултате истраживања, проверава вла-
стита и предлаже изворна решења и чини властита решења разумљивијим. Настав-
ник креира истраживање, прикупља податке, уочава потребу давања импулса у 
подршци даровитости, има могућност да мења ток активности и истраживања и да 
властите резултате користи разумније. У ситуацији је да охрабрује остале наставни-
ке, ученике и родитеље у подршци даровитим ученицима. 
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Апстракт 
 

Просоцијалното однесување опфаќа широк опсег на различни постапки кои се насочени за доброто на 
другиот.  
Просоцијалното однесување, всушност, се дефинира како однесување кое е насочено за доброто на 
другиот и опфаќа широк опсег на различни облици на однесување, како што се: давање на 
материјални добра, давање социјална-психолошка помош и подршка, помагање во некоја работа, 
давање на физичка помош и заштита, покажување на љубезност, внимателност и подготвеност за 
соработка. 
 

Клучни зборови: просоцијално однесунање, родителски улоги,воспитни ставови,стилови на 

воспитување надарени ученици. 
 

 
Со оваа набројување не се исцрпени сите видови на однесувања, но со 

дефинирањето на овој поим, голем број од авторите остануваат само на општото 
одредување на значењето на просоцијалното однесување без прецизирање на 
конкретни облици и начини на нивно доаѓање до израз. Некои автори прават 
разлика меѓу алтруистичко однесување и други облици на просоцијално 
однесување, при што не се впуштаат во нивна операционализација, туку како 
критериум за разликување ги земаат предвид последиците кои одредена постапка ги 
има за поединецот и неговите мотиви. 

Виспе (Wispe 1972) тврди дека просоцијални се оние однесувања кои 
имаат позитивни социјални консеквенци, на пример, сочувство, делење, помагање, 
соработка и слично. 

Стауб (1978) од просоцијално однесување го подразбира секое 
однесување кое придонесува за доброто на другиот, без обѕир на личната добивка 
или жртва. 

Голем број автори, независно од теоретските претпоставки од кои 
тргнуваат, согласни се околу тоа дека токму семејството има најзначајна улога во 
развојот на просоцијалните норми, вредности и однесување на децата уште од 
нивната најрана возраст. Улогата на семејството и родителите во развојот на 
личноста на детето е примарна. Постојат голем број истражувања кои ја 
осветлуваат проблематиката на семејииот живот во современото општество, 
неговата улога и влијаиието врз децата. Широко е прифатена теоријата дека за 
емотивниот и социјалниот развој на детето најголемо значење има „емотивната 
семејна клима" која го одредува квалитетот на комуни-кацијата меѓу членовите на 
семејната заедница, атмосферата, сигурноста и воспитните постапки на родителите 
и децата. 
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Секое младо суштество има потреба за љубов, нежност и внимание. 
Кога наместо љубов и топлина родителите одговараат со непријателство, 
агресивност, занемарување и избегнување над детето, тоа прво реагира со страв, а 
потоа научува да одговара иа истиот начин и тоа не само во кругот на сопственото 
семејство, туку и надвор од него. Голем број истражувања покажале дека децата 
што растат во неповолна семејна клима, без родителска љубов и чувство на 
прифатеност и емотивна сигурност и на секој чекор наидуваат на отфрлање или 
занемарување, можат да имаат одредени проблеми со себе и со оние околу себе. 
Затоа семејството има улога не само во формирање на сакаиите црти на личноста, 
туку и во формирање на црти на личноста кои можат да го доведат воспитаникот до 
лошо функционирањс во општеството и до социјална неприспособеност. Улогата 
на семејството може да се види и преку непосредното влија-ние на родителите - 
моделот, преку нивното настојување да развијат кај своите деца просоцијални 
вредности и однесување доследно на нив, и посредно со воспитно влијание врз 
децата. 

Докажано  е  повеќе  пати  дека  родителите  како  примарни 
воспитувачи пред се ги социјализираат воспитаниците судејќи за нив и објаснувајќи 
им правила и стандарди на просоцијално однесување. Многу од детските 
просоцијални однесувања се производ на суптилни и сложени процеси како што е 
имитацијата и идентификација. Во теретските разгледувања и емпириските 
истражувања на про-цесот на социјализацијата особено внимание и е посветено на 
цело-купната воспитна атмосфера која владее во семејството, со акцепт на 
емотивните односи на сите членови на семејството, а особено помеѓу родителите и 
децата. 

Во голем број студии, кои се однесуваат на начините и ефек-тите на 
семејиото влијание врз просоцијалните норми, вредности и ориентација  кај   децата  
и   младите,   во   прв   план   се   става емотивната врска помеѓу родителите и децата 
како најповолна за развој на личноста воопшто, па и за просоцијалниот развој. 
(Ѕtaub 1975, Radke - Yarrow et. Аl. 1983...) 

Воочено е дека постојаната емотивна врска помеѓу родителите и децата 
придонесува децата да се идентификуваат со своите родители, дури и во 
усвојувањето на одредени негативни норми и идеали кои ги застапуваат нивните 
родители. Топлите, срдечни и загрижени родители кои ги сакаат своите деца и ги 
прифаќаат со сите позитивни особини и недостатоци, претставуваат за децата сакан 
модел на однесување. Идентификувањето со нив доведува до сличио однесување 
кое вклучува грижа за другите, давање помош и друго. Децата покрај такви 
родители стануваат чувствителни и се наклонети кон емотивни изливи како што се: 
одговорноста, сожалувањето и друго. 

Од друга страна, топлите односи во семејството придонесуваат за детска 
сигурност и прифатеност, што го поткрепува чувството на сопствена вредност. 
Сето ова ја зголемува социјалната насоченост иа единката спрема другите членови 
на општествената заед-ница.  Од веќе кажаното не треба да се заклучи дека во 
процесот на просоцијалниот развој на детето треба да постои „идеален родител" 
или „модел на идеално семејство". Во суштина таков тип на семејство не постои. 
Ако го земеме просечното семејство, во кое емотивните односи помеѓу родителите 
и децата се обоени со мешавина од љубов и нејзино скратување, во кое имаме во 
еден момент прифаќање,   во   друг   одбивање   на   детето;   во   еден   миг   
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покажување пријателство, во друг непријателство и т.н. за детето веќе постои 
предуслов да стане просоцијална личност во многу аспекти. Најважно  е  при  такви  
непостојани  емотивни  односни родител-дете, детето сепак на крајот да 
почувствува дека е сакано и безбедно во кругот на своето семејство. (Јоксимовиќ 
1991, Петровиќ 1992) 

Постојат низа емпириски докази за влијанието на родителот за развој на 
просоцијалните норми, вредности и однесување на децата и младите. Најчесто за 
предмет на разгледување се земаат воспитните ставови на родителите кои го 
одредуваат стилот на рако-водење со детето и влијаат врз системот на воспитни 
мерки, применувани во семејството. 

 
ВОСПИТНИ СТАВОВИ НА РОДИТЕЛИТЕ КАЈ НАДАРЕНИТЕ УЧЕНИЦИ 

 
Воспитните ставови на родителите спрема детето опфаќаат: знаења, 

чувство, и однесување кон родителите, при што емотивниот фактор (на пр., љубов, 
омраза, нежност...) се смета за најважна одлика за секој став. (Рот 1989). Спрема 
многу автори се издвојуваат како типични два вида воспитни ставови на родителите 
и тоа: сакани и несакани. 

Од саканите воспитни ставови на родителите се издвојуваат следните: 
прифаќање, соработка, почитување на правата на детето и умерена слобода; а од 
несаканите: отфрлање, одбегнување на детето, претереени барања и претерена 
заштита на детето. (Петровиќ 90/91). 

Ставот на прифаќање на детето од страна на родителот подразбира 
цврста емотивна врска помеѓу нив. Родителот спрема детето покажува полна љубов, 
внимание, го прифаќа детето онакво какво што е со сите негови недостатоци и 
слабости. Ако го критикува неговото несакано однесување, не ја потценува неговата 
целосна личност. Односот со детето го исполнуваат родителот со задоволство и 
сатисфакција. Во такви услови прифатеното дете е расположено, весело, мило, 
подготвено за акција и отстапки, а истовремено е и храбро. Иако е сигурно во себе, 
чувствително е и во односот спрема другите. Овој став на родителот му помага на 
детето спонтано да ги маиифестира своите чувства спрема другите, како позитивни 
така и негативни; слободно го изнесува своето мислење и се труди да го брани, а се 
учи на толеранција и спонтано поврзување со другите во различни ситуации. 

Обратен став е ставот на отфрлање, за кој е својствена емотивната 
оддалеченост на родителот од детето. На детето во овој случај се гледа како на 
товар, не е доволно сакано и на него се посочува како директен виповник за лично 
разочарување. Родителот што го застапува овој став лесно се одрекува од грижата за 
детето. За овој став е својствено манифестирањето на негативни емоции, кри-тики и 
казнување. Постојаната критика ја потиснува секоја пофалба. Овој став на 
родителот води до агресивност, непослушност и прес-тапничко однесување, 
доведува до застој во развојот на вишите емоции, како што се: сочувство, 
дружељубивост, несебичност, подготве-ност да му се помогне на друг и слично. Во 
некои случаи детето станува заплашено, беспомошно, несигурно, и има тешкотии во 
приспособувањето, а во најтешките случаи детето станува социјално 
неприспособливо. 

Кога родителот го застапува ставот на, одбегнување на соработка со 
детето, тој се поставува спрема него на еден пасивен начин и не го интересираат 
неговите активности и потреби. Комуникацијата со детето не му причинува 
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воопшто задоволство на родителот. Тој го игнорира детето и истовремено го 
запоставува. 

Детето што расте во таква клима обично е неспособно за воспоставување 
на трајни емотивни врски и непријателски е насочено кон другите. Не е истрајно во 
своите постапки, желби и надежи, а понекогаш е склоно кон самосожалување. 
Бидејќи е плашливо, лесно доаѓа до судир со членовите од семејството и со 
врсниците. Кај овие деца, асоцијално ориентирани, чести се полесните облици на 
деликвенто однесување. Недостатокот на продлабочени емотивни врски со 
родителите доведува и до тешкотии во воспоставувањето на емотивна интеракција 
со другите и до застој во развојот на повисоките емоции: емпатија, хуманитаризам, 
алтруистички вредносни ориентации и т.н. 

При почитување на правата на детото во семејството, на детето се гледа 
како на рамноправен член во семејството. Родителот ја цени улогата на детето во 
семејството, ги почитува неговите одлуки и активности. Не го спречува во неговите 
намери, го учи да биде одговорно за сопственото однесување. Детето, воспитувано 
на тој начин, секогаш не се потпира на родителите и не е зависно од нив, што 
директно придоиесува за развој на креативноста кај детето. 

Овој став на родителите е одлична можност за постигнување на 
храброст, одлучност и активно однесување на детето. Истовре-мено пред него се 
отвораат можности за собирање на различни исккуства за изградување на чувство 
на припадност на семејната заедница, особено во случај на решавање на важни 
проблеми за сите членови на семејството. Такви веќе еднаш оформени особини 
можат лесно да бидат доизградени во поволни услови на пошироката заедница, 
пред се со детските врсници. 

Спротивно на опишаниот е ставот на претерани барања, критика и 
замерки, на родителите во однос на сопственото дете. Родителот постојано го 
критикува однесувањето на свеото дете. Неговите барања во однос на детето се 
претерани, односно тој се поставува авторитарно спрема своето дете без да води 
сметка за неговите потреби (на пример, потреба за самостојност, слобода и 
автономија). Овој став на родителот предизвикува кај детето губење на доверба во 
сопствените сили. Неговото оденесување и личност се одликуваат со несигурност, 
страв, преосетливост, подложност на влијание од другите. Ваквото дете може да 
доживее неуспех во училиштето поради ниското ниво на аспирација и недостаток 
на иницијатива. Постојан негов сопатник е недостатокот на емоционална 
рамнотежа, тешкотија во општественото приспособување особено во односите со 
другите. Влијанието на овој воспиен став на родителот е послаб кога детето веќе 
има изградени односи со врсниците и е способно да му се спротистави на 
родителот. 

Кога родителот има доверба кај детето, тој сфаќа дека со растењето и 
созревањето, на неговото дете му е потребна поголема слобода во однесувањето. 
Овој став подразбира дека детето, покрај блиските односи со родителот, има свој 
свет со кој сака и може да управува. Ова дете во друштво со своите врсници е многу 
комуникативио и омилено, отворено и темпераментно. Сигурно е во себе и се 
приспособува на разните општествени услови и појави. Со одредената слобода со 
која располага, детето има можност за собирање и воопштување на разни 
општествени искуства и надвор од семејството. со други зборови, има можност за 
запознавање на потребите и вредностите на своите врсници. Интересот за 
проблемите и потребите на другите ја вклучува исто така способноста за емпатија, 
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интернализираца норма на социјалн одговорнсот, алтруистичка насо-ченост како 
сакан начин на однесување и развиен интерес за хуманитарна активност 

И на крај, кога се зборува за влијанието на воспитните ставови на 
родителите врз просоцијалниот развој на децата, не е помалку важен спротивно 
опишаниот став на претерана заштита на децата. Карактеристично за овој став е што 
родителот ги преценува достигањата на детето и го смета за современо. 
Истовремено го штити своето дете од сите непријатности, не му дозволува да биде 
самостојно и ги ограничува неговите општествени односи. Овој став на родителот 
придонесува детето да има висока оценка за себе и за сопственото однесување како 
и погрешен увид на сопствените можности. Претераното добро мислење за себе 
доведува до тоа детето да има недостаток за правилно реагирање во новите животни 
ситуации, од што произлегува и неговата искривена слика за реалноста. Ваквиот 
став може да забави низа појави на детската психосоцијална зрелост и да развие 
зависнот на детето од родителите, да предизвика неуредност или немарност кај 
детето; како и голема подложност на влијанија. Децата од таквите семејства главно 
се однесуваат асоцијално, егоцентрични се, претерано се свртени кон себе или 
обратно; повлечени се и малку активни. Презафатеното дете е наклонето кон кавга, 
дрско е и вообразено, ги запоставува другарите, себично е и им поставува 
преголеми барања на другите. Од друга страна, кога таквото дете е моментално без 
своите родители (надвор од домот), станува несигурно, вознемирено и се чувствува 
многу лошо психички. Ваквиот став на родителите, особено кај момчињата може да 
иредизвика слабеење на механизмот на психичка одбранбеност во тешки ситуации. 

 
СТИЛОВИ НА ВОСПИТУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА НАДАРЕНИТЕ 

УЧЕНИЦИ 
 

Од досега кажаното можеме да заклучиме дека: најповолни услови за 
развој и усвојување на просоцијалните норми и вредности имаат децата кои растат 
покрај загрижени, разбрани родители, кои застапуваат позитивни воспитни ставови 
и се одликуваат со демократски стил на раководење (Лацковиќ Гргињ 1982, 
Голубовиќ 1981). 

Демократскиот стил на воспитание диеректно влиаје врз тоа децата да сс 
учат да бидат самостојии во доиесувањето па одлуки, подготвени на саработка, 
способни да сочувствуваат со другите, да бидат подготвени да даваат помош на друг 
и да бидат пезависни од своите родители. Детето, воспитувано во атмосфера на 
љубов и почитување, развива способиост за воспоставување па соработка со 
членовите на групата на која и припаѓа. На децата, насочувани на демократски 
начин не е својствена подреденоста во односите со врсниците ниту наклонетоста за 
доминирање и понижување на другите. Ваквите деца се полни со иницијатива и се 
подготвени да управуваат со работата на другите. Оваа нивна способност ги прави 
омилени во своето одделение и најчесто се ѕвезди во истото. Родителите кои го 
сакаат своето дете го штитат и во прв план ги ставаат неговите интереси и желби. 
Се трудат да му помогнат во се, при што не се мешаат претерано во неговиот личен 
живот. Чувствителни се на фактот дека детето полека расте и се осамостојува. На тој 
начин се изградува однос на трајна доверба, обоена со заемна помош и совети. 
Родителите се интересираат за општествениот живот на детето,.го подржуваат во 
неговото дружење со врсниците надвор и во домот, му го посветуваат своето време 
и внимание. Исто така ја поттикнуваат и неговата независност. Со своето внимание 
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и топлина придонесуваат за изградување на детската позитивна слика за себе и за 
изградување на самопочитување. Личности со изградено самопо-читување 
возвраќаат на ист начин, прво иа своите родители, а подоцна и на другите. 

Претераните барања му се својствеии за автократскиот стил на 
раководење на родителите. Родителите застапуваат автократски стил на управување 
со детето, кога пред него поставуваат преголеми барања во врска со училишните 
оцени и однесувањето. Превисоките барања детето ие можс да ги исполни и поради 
тоа е казнувано и отфрлано. Родитслите кои му поставуваат на детето високи 
барања во разни области од неговиот живот, воведуваат пред се строги правила на 
однесување и бараат нивно доследно почитување. Овие родители сакаат детето да 
биде постојано зафатено во корисна работа и да не губи време. Применуваат разни 
облици на казнување од психолошки до физички. 

Ги ограничуваат и скратуваат детските дружења. Не се обидуваат да 
сфатат што мисли и чувствува нивното дете, какви се неговите желби и очекувања. 
Покрај тоа, овие родители ги карактеризира високо ниво на доминација, деспотизам 
и неуважување иа целокупната личност на детето. ОВОЈ став на родителите може да 
резултира со детска агресивност и нивна социјална неприспособеност. На тој начии 
кај децата се формира писка самооценка и чувство на ниска вредност. Тоа 
оневозможува добар однос со другите. Родителите му всадуваат на детсто одреден 
систем на вредности меѓу кои на прво место е училишниот успех, а општествените 
вредности остануваат во сенка. Ваквото определување на родителите доведува до 
тоа кај децата да се формира сосема друг систем на вредности, различен од нивните 
врсници, што мора да доведе до тоа детето да се оддалечува од нив, од нивните 
проблеми, од проблемите на своето одделение. Автократскиот воспитен стил 
доведува до тоа детето да стане пасивно во општествените односи, да не сака да 
соработува со другите, и тоа не затоа што неговите вредности не се вистииски туку 
затоа што тоа не може така да се постави; за него е многу поприродно другите да 
одлучуваат за сс и активно да работат, а тоа да биде во подредсна улога и да слуша. 
Ако едно вакво дете не прави ништо да биде прифатено, сосема е логично дека со 
исто однесување ќе му возвратат другите деца, и поради тоа неговата положба е 
уште потешка. Меѓутоа интересен е фактот дека овие деца, иако социјално се 
неприспособени, постигнуваат многу добар училишен успех. 

Правењето отстапки и (или незаинтересираноста за своето дете) е 
карактеристично за либералниот воспитен стил на родителот. Правењето отстапки и 
(или незаинтересираноста на родителите за своето дете) се манифестира со слични 
однесувања на родителите, иако во првиот случај нивното однесување е условено со 
емотивна топлина, а во другиот со недостаток на топлина. Ваквите воспитни ставови 
на родителите потекнуваат од семејството, односно од недостатокот на време на 
родителите, презафатени со домашните и работните обврски. Големиот број 
обврски, и покрај големата љубов, ги спречува родителите да ги вршат своите 
родителски обврски и да се занимваат со сопственото дете. Во такви околности 
детето најчесто е оставено само на себе, додека родителите дотрчуваат на помош 
само кога тоа е загрозено. 

„Либералните“родители или не сакаат или не умеат да му ја пренесат на 
детето саканата структура на ошптествени вредности. Затоа како што детето расте 
и станува член на одредена група, не умее да воспостови блиски емотивни односи 
со врсниците, бидејќи првата и значајна емотивна врска на релацијата родител - 
дете кај него не функционира. Неговите односи со другите се површни, преовладува 
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емотивната незаинтересираност за положбата и потребата на другите, бидејќи 
детето го преиесува примерот на однесување, својствен за неговите родители. 
Правењето остапки од страна на родителот често доведува детето да биде 
иесамостојно, да чувствува одбивност за давање помош на друг. Таквото дете е 
емотивно неосетливо на судбииата и проблемите на другите. Ваквото однесување 
го доведува во ситуција другите да го третираат на ист начин и да не гледаат во него 
рамноправен партнер за интеракција. 

Секој од наведените стилови на однесување на родителите во однос на 
сопственото дете (демократски, автократски и либерален) може но не мора да биде 
во согласност со воспитните ставови на родителите. Покрај ставовите и стиловите 
на однесување на родите-лите, големо внимание е посветено и на воспитните 
постапки на родителите. Кога станува збор за влијанието на тие постапки врз 
просоцијалниотл развој, авторите акцентот го ставаат на методите и техниките на 
дисциплинирање на децата, кои се применуваат во практиката. 
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Abstract 
 

The effort is relevant attempt for more specific elaboration of the several issues regarding the process of 
early identification of the gifted and talented children, which could be important. 
Usually is considered that it can be recognized very easy and simple, i.e. to discover gifted child, because 
this child demonstrates certain manifestations of behavior which clearly differentiate it from the majority of 
children at his age.  This is just seemingly, because the truth is that gifted individual can be discovered only 
through his behavior, but when it comes to that behavior, which criteria of differentiation will be applied 
and similarly, are very complex questions which require expert and scientific explanation. 
When we talk about early identification of talent, undoubtedly, the question of how necessary and important 
she is for the gifted individual, imposes. Author’s opinions regarding this issue are different.  
The new understandings about the importance of the first three years of life, and also the awareness of early 
development of the brain are in favor of the necessity of early identification and stimulation of specific 
sensor abilities. The modern understandings about the development of motivation and creativity, also say 
about the importance of the first three years of the emotional attitude (security, self-confidence), motivation, 
initiation, self-effectiveness, creative attitude, critic resistance etc. This is why the importance of 
identification of potentially gifted children in their early age is emphasized.  
On the other hand, many authors consider that different basic abilities (verbal, numerical etc.) in the whole 
preschool period are equally developed, even during the school period particular abilities are differentiated 
and come to difference in their development.  
The dilemma about the differentiation of children’s abilities is important for establishing the optimal 
beginning of the process for identification. The early identification of gift is important and necessary only in 
case when at early age signs of highly specific or differentiated basic abilities are noticed. Parental reaction 
of the signals which help in the development of the emotional attitude, creativity and general knowledge 
base, is not enough. For those children besides these educational and basic procedures, an early 
development of the specific abilities is necessary, and for that an early identification and incorporation in 
specific educational programs is needed. 
Children with the high basic abilities which are not much differentiated, have no need of an early formal 
identification, nor an early specific educational program. In that case the identification of the gift is 
sufficient base to work on their development and at the same time labeling of the negativities are being 
avoided. 
Working with these children, is in fact intensive care of the parents and educators for expanding the general 
knowledge base through proper motivational and emotional development. This care should be combined 
with constant trace of children’s preferences for certain way of expressing, for some specific area of interest 
and kind of activity. This would be sign for differentiation of the abilities and necessity for introducing a 
specific base of knowledge. 
From here also stipulates the goal of early identification of the gifted children, and it is a proper treatment 
and guidance of the individual and enabling its maximum development.  

 
Апстракт 

 
Трудот претставува релевантен обид за поконкретно образложување на неколку проблематики од 
процесот на раната идентификација на надарените и талентираните за кои сметав дека се 
суштествено значајни. 
Воспитувачите би требало напредните деца ( потенцијално надарените) да ги поставуваат во улога 
на носители при реализацијата на воспитно-образовните активности со што би се стимулирал 
нивниот индивидуалитет, а од друга страна би се иницирала и вежбовната помош со послабите деца 
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од 5-7 години преку непосредна реализација на видовите посложени игри и примена на тандемскиот 
и групниот облик на работа, при што подобрите деца им помагаат на послабите.  
Во  повеќето градинки е прифатен проектот "Чекор по чекор" кој нуди поголема индивидуализација 
на детето и поголема соработка со неговите родители. Децата  работат во катчиња кои се 
индивидуализирани  во однос на игровниот материјал и материјалот за работа по одделните 
воспитно-образовни подрачја.Ваквата организација на просторот му овозможува на детето да ја 
задоволува љубопитноста и поривот за откривање на нови сознанија, а на воспитувачот му 
овозможува да ги следи интересите и потребите на  детето. 
Би можело во рамките на конкретната воспитна група да се реализираат воспитно-образовни 
активности со "поинакво ниво на тешкотии" заради правилно воспитување и натамошно 
мотивирање на индивидуалните диспозиции, склоности и интереси на понапредните деца. 

 
 

ПОТРЕБА, ЦЕЛИ И ЗНАЧЕЊЕ НА РАНАТА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА 
НАДАРЕНОСТА  

 
Кога зборуваме за раната идентификација на надареноста, несомнено се 

наметнува прашањето колку е таа вистински потребна и колкаво е нејзиното 
значење за нејзиониот поединец.Мислењето на авторите околу оваа проблематика 
се поделени. 

Во поголем број случаи се смета дека е мошне лесно и едноставно да се 
препознае, т.е да се открие надареното дете, бидејќи тоа покажува одредени 
манифестации на однесување кои јасно го диференцираат од поголемиот број 
негови врсници. Тоа е само привидно така бидејќи вистината дека надарениот 
поединец можеме да го откриеме единствено преку неговото однесување, но кога 
ќе дојде до такво однесување, кои критериуми на диференцијација ќе се 
применуваат и слично, се многу сложени прашања кои бараат стручно и научно 
однесување.  

Новите сфаќања за важноста на првите три години од животот, како и 
сознанијата за раниот мозочен развој, говорат во прилог на потребата од рано 
препознавање и стимулирање на специфичните сензорни способности. 
Современите сфаќања за развојот на интризичната мотивација и креативност исто 
така говорат за важноста на првите три години за развојот на емоционалниот 
потпорен став (сигурност, самодоверба), мотивација, иницијативност, 
самоефикасноста, креативен став, отпорност на критики и сл. Токму  од  овие 
причини, се  нагласува важноста на идентификацијата на потенцијално надарените 
деца уште во раната возраст.  

Од друга страна пак, многу автори сметаат дека различните општи 
способности ( вербални, нумерички и сл.) во целиот предучилишен период се 
изразито изедначено развиени, па дури во текот на школскиот период се 
диференцираат поедините способности и доаѓа до разлики во нивната развиеност. 

Дилемата околу диференцираноста на детските способности битна е за 
утврдување на оптималниот почеток на процесот за идентификација. Би можеле да 
заклучиме дека раната идентификација на надареноста е важна и потребна само во 
случај кога уште во раната возраст се приметуваат знаци на високи специфични 
или диференцирани општи способности. Родителското реагирање на сигналите кои 
што ќе потпомогнат во развојот на емоционлно потпорниот став, креативноста и 
општата база на знаење, тогаш би било доволно. За таквите деца освен овие 
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воспитни и општообразовни постапки, потребно е рано развивање на специфичните 
способности, а за тоа е потребна рана идентификација и рано вклучување во 
специфичите образовни програми.  

Децата со високите општи способности, кои не се изразито 
диференцирани, немаат потреба од рано формална идентификација, ниту пак од 
рана специфична образовна програма. Во тој случај, препознавањето на 
надареноста е доволна основа за работа на нивното развивање и воедно, се 
избегнуваат негативностите од етикетирањето.  

" Работата со ваквите деца, всушност претставува интензивна грижа на 
родителите и воспитувачите за ширење на општата база на знаење низ правилен 
мотивациски и емоционален развој. Оваа грижа би морало да се комбинира со 
постојано следење  на детските преференци за одреден начин на изразување, за 
некое специфично подрачје на интерес и вид на активност. Тоа би било знак за 
диференцијација на способностите и потреба за воведување на специфична база на 
знаења."(Чудина, М., 1990, стр.93). 

Од сето претходно кажано, произлегува и целта на раното препознавање 
на надарените, а тоа е правилен третман и насочување на поединецот и 
овозможување на негов максимален развој. 

 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА НА РАНА ВОЗРАСТ 

 
Според новите дефиниции и сфаќања надареноста не е само способност 

за брзо  и квалитетно собирање на информации и репродукција на знаења. Таа 
претставува употреба на знаењата и нивна продукција, но не било каква, 
стереотипна, туку таква која донесува нешто ново, оригинално. Продуктивно-
креативната надареност е резултат на низа особини и однесвувања на надарениот 
поединец.  

Сите истражувачи на природата на надареноста се сложуваат во тоа дека 
прва и основна карактеристика, која на надарените им овозможува големи 
постигнувања, битно различни од постигнувањата на останатите, се способностите. 
Тие според Нада Бизумиќ (Bizumić, N.), можат да се поделат на три групи: 

- Интелектуални или више ментални: (интелегенција и низа  
специјални интелектуални способности) 

- Психомоторни: ( се врзуваат за способноста за движење и моторно  
реагирање – спретност на рацете, на прстите, окуломоторна 

координација) 
- Сензорни: ( се врзуваат за нашите осети – острина на видот, 

осетливост на разликување на бои, звуци, мириси....)  
(Bizumić, N., 1982, str.9). 
" Како што беше претходно наведено, интелектуалните способности 

можат да се групираат на општа интелектуална способност – интелегенција, и на 
посебни интелектуални способности, како што се  способноста за течно 
изразување, за брзо пресметување, способност за ликовно изразување, музичка 
способност и сл. Сите овие способности авторите – истражувачи, ги групираа во 
неколку групи како видови на надареност- математичка, ликовна , музичка, 
физичка, вербална итн.  " (Михајловски, В., 2002, стр. 37).  
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Покрај способностите, како битна карактеристика на надарените се 
наведува и креативноста. Таа се употребува во две значења – креативноста како 
творештво, создавање на нови и оригинални уметнички, технички, научни 
откритија и креативноста како особина или збир на особини кои ќе го овозможат 
или ќе го поттикнат творештвото. Овие две значења имаат корени во две различни 
пристапи во изучувањето на креативноста. Првиот пристап се нарекува 
психоаналитички, кој поаѓа од творечкиот чин во кој се наоѓаат и некои 
необјасливи, таинствени процеси, кои како да се надвор од свесната, намерна 
активност на творецот. Во потсвеста се крие основниот извор на енергија за 
творештвото, а и самата содржина на творечкиот резултат.  

Другиот пристап ја нагласува објективноста, можноста за мерење и 
предвидување на надареното однесување. Тој не поаѓа од творечкиот чин, туку од 
процесите и од особините на личноста, кои  поради својата присутност и 
развиеност овозможува да се спроведе творештвото. (Чудина,М.,1990,стр. 50) 

Покрај способностите и креативноста, истражувачите укажуваа дека ако 
истите не се комбинирани со некои емотивни и мотивациски фактори, вистинската 
надареност нема да се манифестира. Споредувањата меѓу успешните и 
неуспешните деца со големи способности, укажуваат дека помеѓу нив постои една 
битна основна разлика, а тоа е способноста во целост да се поистоветат на 
одредениот проблем во подолг временски период. Токму од овие причини, како 
битна карактеристика на надарените деца, најчесто се наведуваат и позитивната 
самоперцепција, независноста и силната перзистенција.  

Во прилог на претходно кажаното, ќе ги наведам општо прифатените 
карактеристики на надарените деца на предучилишна и основноучилишна возраст:                                                 

- има необично развиен речник за својата возраст, 
- има големо складиште на информации од различни содржини, 
- брзо ја уочува врската причина-последица, 
- има остра перцепција: обично "гледа повеќе" и "прима                           

повеќе" од филмот, приказната и сл. 
- многу самостојно чита, 
- често е силно концентрирано и длабоко заинтересирано за некоја                           

содржина, 
- настојува да достигне совршенство во она што го работи, 
- заинтересирано е за многу проблеми на возрасните,  
- сака да организира и воспоставува ред и поредок, 
- покажува голема љубопитност за многу работи, 
- покажува чувство за хумор, 
- лесно се прилагодува на нови ситуации."(исто, стр. 52) 

 
За да би можело сите овие способности на надарените да дојдат до израз 

и да бидат забележани од страна на воспитувачите, потребно е да се обезбедат 
основни предуслови во воспитување и развивање на надареноста во детските 
градинки: 

- поволна емоционална клима ( со посебен акцент на чувството на 
сигурност, прифатеност и почитување на личноста на детето), 
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- рационалност, прилагодливост и флексибилност на просторот во 
детската градинка ( со постоење и на посебни простории за повремена изолирана 
активност – слушање, гледање, читање), 

- постоење голем обем на сложеност на материјалите за игра ( од 
едноставни до сложени содржини), 

- систематско развивање на мотивацијата ( постепено поттикнување и 
наградување на детските самостојни творби и потфати, и развој на независност и 
самовлијателност кај децата), 

- организиран квалитетен процес на учење ( преку интеграција на играта 
и учењето, интеграција на активностите и учењето, интеграција на познанието и 
емоциите), 

- систематско развување на креативноста и фантазијата (воспоставување 
на атмосфера на емоционална слобода, без критика, потценување, развивање на 
дивергентното мислење, преку нудење на нови содржини, почитување и 
елаборација на детските нови идеи, стимулирање на самостојно поставување на 
прашања, итн.) ( Михајловски,В., 1990, стр. 43) 

 
МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ПРОЦЕСОТ  НА РАНАТА 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НАДАРЕНИТЕ 
     

Најстар начин за собирање на податоци за надарените деца е  
анегдотскиот метод, кој вклучува регистрирање на анегдоти за нивните 
зачудувачки постигнувања. 

Веродостојноста на овој метод е несигурна, бидејќи многу анегдоти за 
дејството на историските личности се забележани дури  откако се афирмирани, а 
обично ги бележеле тие кои им биле подредени. Како веродостојни можат да се 
сметаат само тие информации, кои потекнуваат од автентични пишани документи. 
Анегдотите се интересни, понекогаш и поучни, но не се пригодни за научна 
обработка и за изведување посигурни генерализации.  

" Недостатоците на овој метод  донекаде би можеле да се надминат, ако 
за надарените поединци организирано се соберат што е можно повеќе податоци. 
Ова се постигнува со клиничкиот метод или историја на случајот, со која кај веќе 
идентификуваните поединци, се утврдуваат релевантните карактеристики. 
Критериум за надареност е постигнатиот висок резултат во некоја област, а тоа 
значи дека само возрасни поединци можат дасе испитуваат со овој метод.Потоа, за 
секој поединец се собираат релевантни податоци: потекло, развој за раното детство, 
култлурни влијанија, односи со врсниците и возрасните, интереси и мотивација, 
телесен развој и здравствена состојба итн. Овие податоци се собираат со различни 
техники: Прашалници, тестови, интервју. На крајот се констатира кои од развојните 
фактори се заеднички за сите испитаници, или барем за повеќето од нив. Ако се 
најдат такви фактори, оправдано се заклучува  дека тие се битни за развојот на 
надареноста." ( Арнаудова, В.,Лешковска.Е.,2000:97) 

Со создавањето на првите теоретски концепции занадареноста како 
висока интелектуална способност,се поприсутни стануваат истражувањата кои го 
користат психометрискиот метод, и во идентификацијата на надарените тргнуваат 
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од однапред дефинирани статистички критериуми.  Така за надарени се сметаат 
лицата чиј IQ изнесува најмалку 130. 

Понатамошниот развој на научната психолошка мисла, придонел 
надареноста да се гледа како продукт од посебна организација на особините на 
личноста, и да се применуваат тестови за мерење на различните видови 
способности на надарените.  

Современите методолошки пристапи на иднетификацијата на 
надареноста се сведуваат на две основни методи: метод на проценување и метод на 
тестирање.Основна карактеристика на сите методи на проценување е дека со 
помош на нив директно се одредуваат особините дека инструментот со кој се 
одредуваат  е човекот.  

Според тоа, процените се секогаш субјективни, а со тоа се подложни  на 
субјективни грешки. Таквите грешки сеублажуваат  ако особините кои што се 
проценуваат се јасно дефинирани, ако е осигурено оптималното време на нивното 
набљудување и ако проценувачите се оспособени за тоа. Најчести техники се 
скалите на судови кои се состојат од поголем и помал број на релевантни особини и 
одреден број на квалитативни категории. Притоа, се применуваат два облици на 
проценка: проценување на развиеноста на особините и проценување на духовните 
вредности и материјалните производи. Во првиот случај , врз основа на 
континуирано набљудување на однесувањето на поединецот во различни ситуации 
се настојува да се утврди степенот на развиеност на особините кои се определени 
како релевантни за надареноста. Во вториот случај, се анализираат конкретните 
продукти на ученикот, после тоа се проценува вредност во однос на одредените 
стандарди.  

Под методот на тестирање подразбираме стручна примена на 
стандардизирани мерни инструменти за утврдување и мерење на способности и 
останати особини. Стандардизираните инструменти ( тестови, прашалници) се оние 
инструменти на кои се познати мерни карактеристики. За секој таков инструмент 
знаеме што со него се мери, колку е осетлив во диференцирање на различните 
испитаници и колку се објективни врз основа на норми да го утврдиме релативното 
место на секој испитаник во популацијата. 

Повеќе за оваа проблематика ќе наведам во продолжение на овој труд во 
делот на раното откривање и идентификација на надарените. 

 
РАНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА 

 
Иако во секојдневниот живот, надарените најчесто се откриваат за време 

на училишниот период, во организираниот систем на идентификација, процесот на 
нивното откривање би требало да започне уште во предучилишниот период, а да 
продолжи за време на училишниот, бидејќи кај некои лица надареноста може да се 
манифестира и подоцна. 

Покрај тоа, и во училишниот период идентификацијата не би  требало да 
се врши еднократно, туку да се практикува" процесна дијагностика ." ( Корен, И., 
1990: 13) 

Црпејќи ги искуствата од многу автори би можела да констатирам дека 
сеуште не постојат општо прифатени системи на постапки и форми, кои би давале 
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најсигурни резултати. Дилемите околу диференцираноста на детските способности 
битна е за утврдување на оптималнио почеток на процесот на идентификацијата. Би 
можела да заклучам дека идентификацијата не треба да се практикува ни прерано, 
кога сеуште не созреале стуктурите , кои овозможуваат да се манифестира 
надареноста, ниту пак предоцна, кога пожелните влијанија врз развојот не се толку 
ефикасни. 

Во струната литература можат да се сретнат три фази во процесот на 
раниот третман  на надареноста: препознавање, откривање и идентификација. 
 

ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА НАДАРЕНОСТА 
 

Природно е првите проценувачи да бидат родителите, бидејќи тие  од 
најраната возраст имаат објективна можност да го перцепираат развојот на своето 
дете и неговите реакции во различни ситуации. 

Раното препознавање на знаците на надареното однесување кај децата 
од страна на родителите е важно затоа што придонесува да се зголемат можностите 
за развој на согледаните потенцијали. Меѓутоа, проценувањата на родителите не се 
секогаш со добра прогностипчка валидност да го споредуваат своето со другите 
деца на иста возраст, или пак, тенденцијата да ги преценуваат своите постигнувања 
кои повеќе се резултат на нивниот притисок, отколку на реалните способности на 
детето.  

Воспитувачите и наставниците би требало да бидат пообјективни 
бидејќи имаат можност да го споредуваат детето со своите врсници и многу 
поголемо искуство и знаење со работата со голем број  на различни деца. 

"Во идентификациските постапки на надарените на сите нивоа од 
образованието, во 90 % од случаите вклучени се прецепциите и номинациите од 
страна на наставникот." ( Арнаудова,В. Лешковска, Е.,2000:173) 

Меѓутоа, овие проценки честопати имаат ниска валидност. Основните 
грешки во проценувањето, според Обрадович  (Obradović M.) произлегуваат од 
проценувањето на интелектуалните способности кај послушните, комуникативните 
и уредните деца, како и од полесното забележување на умереноста отколку на 
екстремно високата надареност. 

Покрај тоа што во процесот на препознавање на надареноста во 
училишната возраст учествуваат наставниците, не би требало да се запостави ни 
улогата на учениците, кои можат да извршат самопроценка или да бидат 
преценувани  од нивните соучесници. Можностите  за самопроценување и 
валидноста на оваа постапка ќе варираат во зависност од возраста на субјектите. 
Предноста на самопроценката е што не е неопходно да се чека манифестирањето на 
некој облик на надареноста , што е предуслов, кога препознавањето го вршат други 
лица, туку доволно е сознанието за лична диспозиција.  

Во прилог на претходно наведеното, би сакала да укажам на потребата 
од препознавање на знаците на надареност на предучилишната и 
почетноучилишната возраст на сите директни учесници во раното препознавање на 
надарените деца. 
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ОТКРИВАЊЕ НА НАДАРЕНОСТА 
 

Откривањето на надареноста ја опфаќа фазата на стандардизирани 
проценки од страна на воспитувачите, наставниците, родителите и друго. Притоа се 
применуваат два облика на проценување: проценување на развиеност на 
соодветните особини, и проценување на вредноста на духовните и материјалните 
производи.  

" Во првиот случај, врз основа на континуираното набљудување на 
однесувањето на децата во различни ситуации, се настојува да се утврди степенот 
на развиеност на особините кои претставуваат замислен конструкт на надареноста. 
На тој начин се препознаваат потенцијалите на детето за негова понатамошна  
манифестирана надареност. Во вториот случај, се анализираат конкретните 
продукти на детето, после што се проценува и нивната вредност во однос на 
одредените стандарди. Така на пример, ако цртежот на некое дете по својата 
сложеност, квалитет и оригиналност, малку или повеќе се раздвојува од тие 
искуствени стандарди, тој ученик можеме да го третираме како малку или повеќе 
надарен во таа област. "( Селак, А. 1989:23) 

Кога станува збор за проценка на особините, тогаш тие можат да се 
даваат во облик на пишани исвештаи ( квалитетни карактеристики) или пак во 
облик на скала на судови (ги пополнуваат родителите, воспитувачите, 
наставниците и други за кои се наменети). Додека пак,  производи за споредување 
можат да бидат материјални постигнувања (песна, слика, патентиран инструмент...) 
или пак некои нематеријални душевни производи (музичка интерпретација, 
глумско остварување, избор за раководител и сл.). 

Откако ќе се открие надареноста од страна на наставникот, родителот и 
сл., потребно е постапката да се продолжи од страна на стручни лица кои се 
квалификувани да применуваат психолошки тестови и да вршат нивна 
интерпретација. 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НАДАРЕНОСТА 

 
Мислењата на родителите, наставниците, соучениците, воспитувачите, 

кои учествуваат во процесот на  откривањето сесамо појдовни сугестии за 
спроведување на идентификацијата, која ја вршат стручните служби во градинките, 
училиштата, составени од: психолог и педагог, а по потреба и од други стручни 
лица ( здравствен, социјален работник и др.). 

" Вообичаено е процесот на идентификација да започне со примена на 
тестови за мерење на општата интелектуална способност ( интелегенцијата). Во 
нашата средина  за оваа цел, почесто се употребуваат: Равеновите прогресивни 
матрици, тестот на резонирање ликови и домино тестот. Откако ќе се изврши груба 
идентификација на децата со повисоко изразени интелектуални способности, 
селектираните испитаници се тестираат со некој индивидуален тест за мерење на 
интелегенцијата – ВИТИМ." (Арнаудова, В., Лешковска, Е. 2000:196) 

За определување на нивото на посебните интелектуални способности, 
како што се : вербалните, нумеричките, механичките, специјалните... се користат 
батерии тестови: PAT, BTI ( Селак,А. 1989:27) 
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Современата психологија, посебно внимание и обрнува на креативноста 
како компоненета на надареноста и ги промовира тестовите за креативно мислење. 
За разлика  од тестовите на интелегенцијата, во кои постои само еден точен 
одговор на нпоставените задачи, во тестовите што ја мерат креативната способност, 
можни се повеќе точни одговори на еден зададен проблем. Најпознатите батерии на 
тестови за испитување на креативноста се изработени од страна на Торанс и 
Гилфорд.  

" Надарените ученици се разликуваат од врсниците и по степенот на 
усвоеност на содржините од различни училишни предмети. Надареноста во 
училиштето најчесто се изразува преку високиот училишен успех што го 
постигнува ученикот по предметот за кој покажува посебен инетерес. Тие ученици 
покажуваат исклучително високи разултати на соодветните тестови на 
постигнување: Stanford Achivement test ( CAT)  и др." (Арнаудова,В., Лешковска, Е. 
2000:2002) 

Од претходно наведеното би сакала да констатирам дека целиот процес 
на идентификација  на надареноста поминува низ неколку фази во кои се 
вклучуваат повеќе субјекти, форми и методи на тестирање кои што по својата 
природа се многу сложени и осетливи и за детето и за неговата околина  
(семејството, учениците, наставникот). 

Кога станува збор за раната негова идентификација, се поставува 
прашањето дали таа воопшто е неопходна. Имајќи го во предвид фактот дека во 
раното детство сеуште не се диференцирани сите способности кај детето, би 
можела да заклучам дека целиот процес во предучилишниот и раноучилишниот 
период би требало да се одвива само на нивото на препознавање  на надарените 
деца. 

НЕГАТИВНИ ИМПЛИКАЦИИ ОД РАНАТА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА 
НАДАРЕНИТЕ 

 
Потребата од препознавање и идентификација на надареноста уште во 

раното детство претставува услов за исправниот став на околината која што ќе му 
овозможи правилен развој на надарениот поединец.  Меѓутоа, постојат и неколку 
опасности кои што произлегуваат од идентификацијата, особено во раниот период. 
Во своето дело "Надареност", Обрадович укажува дека се јавуваат две можности на 
негативно влијание на раната идентификација на надареноста и тоа: 

- Форсирање, кое е извор на негативни последици за надареното 
дете,поради неадекватноста и претерана реакција на околината на детската 
надареност. 

- Етикетирањето, кое може да има негативни последици на надареното 
дете, но често тука  се води сметка и за последиците од обележување и издвојување 
на детето од неговата околина: родителите, браќата и врсниците.  

(Obradović, Čudina, M. 1990:98) 
 

ФОРСИPAЊЕ 
 

Во самото сфаќање на надареноста како резултат на систематски 
организираните активности на околината на развивање на детските знаења, 
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мотивацијата и емоционалните карактеристики, лежи голема опасност. Родителите 
во тој процес можат да внесат своја мотивација, своја желба за успех, свои 
критериуми за успех на детето.  

Како и кај секој човек, така и кај надареното дете, за успешно 
функционирање, голема важност  има сликата за себе, односно самоперцепцијата. 
Позитивната слика за себе е основа за самодовербата и чувство на лична 
компетентност, кои се главен двигател и извор на креативниот стил. Но, спротивно 
од очекувањата, форсирањето може да води до пад на позитивната слика за себе, до 
губење на самодовербата и на сигурноста. 

Ова се случува поради зголемените очекувања од средината и од самото 
дете, според кои тоа во се треба да биде најдобро и непогрешливо. Неможноста да 
се остварат  таквите нереални очекувања, кај детето создава чувство на неуспех и 
губење на самодовербата. ( Арнаудова, В., Лешковска, Е. 2000:208) 

" Нарушувањето на складниот однос помеѓу родителите како извор на 
искуства и детето како примач и активен учесник во тие искуства, би можело да 
поприми различни искуства: 

- Непримерност т.е. нескадност со детските можности; 
- Нефлексибилност т.е. нескладност со детските интереси или брзината 

на напредување; 
- Нескладност со детските иницијативи. " ( Obradović – Čudina, M. 

1990:98) 
Основната карактеристика на таквите родители е дека доброто на детето 

не го гледаат од аспект на детето, туку  од аспект на неговиот успех, онака како 
што тие го гледаат и дефинираат. Неприродното и негативно влијание на развојот 
произлегува од тоа како родителите се однесуваат, а не од тоа што го прават за 
нивното дете.  

Сите методи кои што доведуваат до долготрајни конфликти и 
нарушување на семејните односи, или од неразрешени конфликти во самото дете, 
можат да се сметаат како форсирање. 

 
  ЕТИКЕТИРАЊЕ 

 
Етикетата "надарен" ја добива детето кое е идентифицирано како 

надарено.  Овие  деца  отстапуваат  од   нормалата   во   позитивна   смисла, тие се  
"наднормалните". Меѓутоа, нивните позитивни карактеристики не 

наидуваат секогаш на прифаќање и одобрување. Често се признава дека околината 
ги цени и ги смета за потребни, но и не ги разбира, се плаши од нив и ги доживува 
како терет. 

Етикетата "надарен" исто така може да влијае на промената на ставот на 
надарениот спрема околината или спрема самиот себе. Поради тоа може да се 
случи надареноста сама по себе да не биде нешто особено добро за детето, 
неговото семејство и неговите врсници. 

" Кога во семејството е етикетирано едно дете како надарено, се менува 
положбата на другите деца, кои автоматски добиваат етикета, со што кај нив може 
да се  предизвика чувство на неправда и инфериорност". ( Арнаудова, В., 
Лешковска, Е. 2000:209) 
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Грижата и активноста, концентрирани околу развојот на надареното 
дете, предизвикуваат кај неговите браќа и сестри чувство на запоставеност и 
љубомора, што како последица може да има нарушување на односите родител -
дете, дете – дете. Нарушувањата на семејните релации се најмногу изразени 
непосредно по етикетирањето , но подоцна може и да исчезнат. 

За многу семејства надареноста претставува и голема одговорност, 
економско и емоционално исцрпување, а понекогаш и нарушување на семејните 
односи во смисла на изменети улоги за семејството, изменета самоперцепција кај 
родителите, промени во активностите и обврските на семејството. 

Секоја воспитно-образовна установа, во која се наоѓаат деца кои се 
етикетирани како надарени, слично како и родителите, имаат поголемо чувство на 
одговорност.Лицата кои се непосреднон ангажирани во работата со надарените 
деца, можат да чувствуваат потреба за промена на работата, програмата и односот 
кон нив. Од овие причини би можело да се случи воспитувачите и наставниците да 
чувствуваат отпор спрема зголемените барања при работењето со надарените. Овие 
проблеми во институциите побрзо ќе се надминат, доколку се познава феноменот 
на надареноста и ако во неа постојат форми на работа со надарените. Како такви 
форми на работа со надарените деца можат да се набројат: хомогеното групирање, 
делумното хомогено групирање, редовните одделенија со збогатени програми, 
училишната акцелерација. 
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Апстракт 
 
Различни ученици  имаат различни способности. Со тие разлики се пропратени со различни 

потреби и потенцијал. Наставниците и самите училишта мора да бидат фер и да им овозможат на 
учениците да ги развиваат своите способности.Но, кога велиме фер, тоа не значи да им се понудат 
исти можности на сите ученици. Да се биде фер во овој случај значи, да им се овозможи 
образование на сите ученици според нивните потреби.Без препознавање на способностите на 
учениците и откривање на учениците кои имаат талент и способности, невозможно е да се развиваат 
нивните таленти соодветно. 

 

DEFINITION OF 'GIFTED AND TALENTED 

 

The Department for Education and Skills define gifted and talented children 
as: "Those who have one or more abilities developed to a level significantly ahead of 
their year group (or with the potential to develop these abilities)."  

The Qualifications and Curriculum Authority defines gifted and talented as: 
"Gifted and talented pupils are those that well exceed the expectations for their age 
group, either in all subjects or just one. The gifted and talented are a diverse group and 
their range of attainment will be varied, some do well in statutory national curriculum 
tests or national qualifications. However, being gifted and talented covers much more 
than the ability to succeed in tests and examinations. Therefore, it is impossible to set one 
way of identifying gifted and talented pupils." 

'Gifted' generally refers to the top 5% of the school population in academic 
subjects and 'talented' to the top 5% in other subjects. Experience in secondary schools 
has shown that the terms apply to 40% of pupils in at least one area. Nor do the terms 
relate entirely to mainstream academic subjects. They can refer to ability in such things as 
expressive arts, sport and music. 
 

IDENTIFYING THE GIFTED  
 
Einstein was four years old before he could speak and seven before he could 

read. 
Isaac Newton did poorly in grade school. 
When Thomas Edison was a boy, his teachers told him he was too stupid to 

learn anything. 
F.W.Woolworth got a job in a dry goods store when he was 21. But his 

employers would not let him wait on a customer because he "Didn't have enough sense." 
A newspaper editor fired Walt Disney because he had "No good ideas" 
Caruso's music teacher told him "You can't sing, you have no voice at all." 
Leo Tolstoy flunked out of college. 
Verner Von Braun flunked 9th grade algebra. 
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Admiral Richard E. Byrd had been retired from the navy, as, "Unfit for 
service" Until he flew over both poles. 

Louis Pasteur was rated as mediocre in chemistry when he attended the Royal 
College 

Abraham Lincoln entered The Black Hawk War as a captain and came out a 
private 

Fred Waring was once rejected from high school chorus. 
Winston Churchill failed the sixth grade. 

   

RECOGNIZING THE CHARACTERISTICS OF GIFTED CHILDREN 
 
ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children (1985) cites three 

types of characteristics of gifted children: general behavioral, learning, and creative 
characteristics.  

General Behavior Characteristics  
Gifted children's behavior differs from that of their age-mates in the 

following ways:   
  Many gifted children learn to read early, with better comprehension of the 

nuances of language. As much as half the gifted and talented population has learned to 
read before entering school.   

  Gifted children often read widely, quickly, and intensely and have large 
vocabularies.   

  Gifted children commonly learn basic skills better, more quickly, and with 
less practice.   

  They are better able to construct and handle abstractions.   
  They often pick up and interpret nonverbal cues and can draw inferences 

that other children need to have spelled out for them.   
  They take less for granted, seeking the "hows" and "whys."   
  They can work independently at an earlier age and can concentrate for 

longer periods.   
  Their interests are both wildly eclectic and intensely focused.   
  They often have seemingly boundless energy, which sometimes leads to a 

misdiagnosis of hyperactivity.   
  They usually respond and relate well to parents, teachers, and other adults. 

They may prefer the company of older children and adults to that of their peers.   
  They like to learn new things, are willing to examine the unusual, and are 

highly inquisitive.   
  They tackle tasks and problems in a well-organized, goal-directed, and 

efficient manner.   
  They exhibit an intrinsic motivation to learn, find out, or explore and are 

often very persistent. "I'd rather do it myself" is a common attitude.   
  

 Learning Characteristics   
Gifted children are natural learners who often show many of these 

characteristics:   
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  They may show keen powers of observation and a sense of the significant; 
they have an eye for important details.   

  They may read a great deal on their own, preferring books and magazines 
written for children older than they are.   

  They often take great pleasure in intellectual activity.   
  They have well-developed powers of abstraction, conceptualization, and 

synthesis.   
  They readily see cause-effect relationships.   
  They often display a questioning attitude and seek information for its own 

sake as much as for its usefulness.   
  They are often skeptical, critical, and evaluative. They are quick to spot 

inconsistencies.   
  They often have a large storehouse of information about a variety of 

topics, which they can recall quickly.   
  They readily grasp underlying principles and can often make valid 

generalizations about events, people, or objects.   
  They quickly perceive similarities, differences, and anomalies.   
  They often attack complicated material by separating it into components 

and analyzing it systematically.   
 

Creative Characteristics   
Gifted children's creative abilities often set them apart from their age-mates. 

These characteristics may take the following forms:   
  Gifted children are fluent thinkers, able to generate possibilities, 

consequences, or related ideas.   
  They are flexible thinkers, able to use many different alternatives and 

approaches to problem solving.   
  They are original thinkers, seeking new, unusual, or unconventional 

associations and combinations among items of information.   
  They can also see relationships among seemingly unrelated objects, ideas, 

or facts.   
  They are elaborate thinkers, producing new steps, ideas, responses, or 

other embellishments to a basic idea, situation, or problems.   
  They are willing to entertain complexity and seem to thrive on problem 

solving.   
  They are good guessers and can readily construct hypotheses or "what if" 

questions.   
  They often are aware of their own impulsiveness and irrationality, and 

they show emotional sensitivity.   
  They are extremely curious about objects, ideas, situations, or events.   
  They often display intellectual playfulness and like to fantasize and 

imagine.   
  They can be less intellectually inhibited than their peers are in expressing 

opinions and ideas, and they often disagree spiritedly with others' statements.   
  They are sensitive to beauty and are attracted to aesthetic values.   
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WHO ARE THE HIGHLY GIFTED?  
 

Highly gifted children tend to be those who demonstrate asynchronous 
development. Due to their high cognitive abilities and high intensities they experience 
and relate to the world in unique ways. These children are often found as a result of 
extremely high scores on an individually scored IQ tests, generally above the 140 IQ 
range. Others may be prodigies in areas such as math, science, language and/or the arts. 
Profoundly gifted children can score in excess of 170 IQ.   

Highly gifted children demonstrate characteristics such as the extreme need 
to:   

Learn at a much faster pace.  
Process material to a much greater depth. 
Show incredible intensity in energy, imagination, intellectual prowess, 

sensitivity, and emotion which are not typical in the general population.  
The child of 160+ is as different from the child of 130 IQ as that child is 

different from the child of average ability. Current research suggests that there may be 
higher incidence of children in this high range than previously thought. Due to their 
unique characteristics, these children are particularly vulnerable. Highly gifted children 
need a specialized advocacy because very little has been done to develop appropriate 
curriculum and non-traditional options for these children.   
  

SOME MYTHS ABOUT GIFTED CHILDREN  
 

Gifted Kids are like cream that rises to the top in a classroom:   
Not necessarily. Gifted Children can have hidden learning disabilities that go 

undiscovered because they can easily compensate for them in the early years. As time 
goes on though, it becomes harder and harder for them to excel. Which can lead to 
behavior problems and depression. 

Gifted Kids are so smart they do fine with or without special programs:   
They may appear to do fine on their own. But without proper challenge they 

can become bored and unruly. As the years go by they may find it harder and harder as 
work does become more challenging, since they never faced challenge before. 

Gifted and Talented means the same thing:   
Again, not necessarily. There is no rule that states that a child who is capable 

of scoring to the high ninety percentiles on group achievement testing must be 
considered gifted. We must remember that achievement tests like the Metropolitan 
Achievement Tests are "Grade Level Testing".  Such a child is most definitely 
Academically Talented. But further individualized IQ and out of level academic testing 
must be given before we can define that child as "Gifted".   At the same time, there is no 
rule that states a child identified as gifted should be Achieving to high standards in the 
classroom. This type of stereotyping can do serious and irreversible damage to both 
groups. Any child can benefit from enrichment. Academically Talented Children can 
benefit from Honors (Grade Level) Classes. Intellectually Gifted children need a 
differentiated curriculum and possibly even a different environment. 

They need to go through school with their own age mates:   
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Where it's true that children need to play and interact socially with other 
children their age, they do not need to learn with them. Especially in the case of a highly 
gifted child who may have a chronological age of six and a mental age of 11 who has 
been reading since two. To put that child in a reading class with other six year olds who 
are just learning to read is sheer torture for that child. 

Giftedness is something to be jealous about:   
This is perhaps the most damaging myth. More often than not gifted children 

can feel isolated and misunderstood. They have more adult tastes in music, clothing, 
reading material and food. These differences to other children can cause them to be 
shunned and even abused verbally or physically by other children. Experts in the field of 
gifted education are beginning to address the higher incidences of ADHD and 
Spelling/Handwriting disabilities in the gifted population verses those in the much larger 
normal population. 
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УЛОГАТА НА ИКТ ВО РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА 
 

м-р Јосиф Петровски 
Педагошки факултет, Битола, Р. Македонија 

thejosif@yahoo.com 
 
 

Апстракт 
 

Во услови на техничко-технолошка револуција која рефлектира постојан и пребрз развој на 
компјутерската технологија неминовно се наметнува потребата од започнување  процес на 
преструктуирање на сите субјекти како би можело да се создадат барем основните претпоставки за 
успешно функционирање на институциите во услови на такви промени во кои Инфорамтичко – 
Комуникациската Технологија (ИКТ) го зазема најзначајното место во сите сфери од секојдневното 
живеење.  
Токму заради ваквите актуелни состојби, овој труд, преку презентација на овие технологии, дава 
придонес за ефикасна употреба во образовниот систем на младите надарени ученици како  тие би ги 
издигнале своите вештини на високо ниво за кратко време. 
 
Клучни зборови: ИКТ, надарени ученици, едукативни софтвери, компјутерски игри, симулации 

 
 
 

ВОВЕД 
 

Досегашните истражувања на најистакнатите стручњаци од различни 
области се согласуваат во однос на еден заеднчки заклучок дека една од 
најзначајните улоги во развојот на човештвото одиграле средствата за ме-ѓусебна 
комуникација. Меѓу нив како први и најзначајни се споменуваат го-ворот и 
неговата видлива форма – писмото. Меѓутоа, мора да се потсетиме дека говорот и 
писмото се важен дел од човековиот развој кој продолжува со продуцирање, 
изнаоѓање и примена на нови и посовремени форми на комуникација кои се во 
согласност со тековните состојби. Кога зборуваме за тековните состојби во рамките 
на човековата еволуција, не можеме а да не споменеме дека денешното современо 
живеење не би можеле да го замислиме без компјутерот како едно од основните 
современи средства за комуницирање. Како и сите други техничко-технолошки 
пронајдоци и компјутерот, од неговото појавување до денес, претрпува огромни 
промени во смисла нa негово усовршување, намена и користење во сферата на 
секојдневното живеење. Компјутерската експанзија во глобални светски рамки на 
некој начин ја маргинализира потребата од некакви дополнителни објаснувања, 
што на некој начин го прави непотребно споменувањето на  некои основни 
дефиниции за тоа „што е компјутер“. 

Сето што претходно го споменав неминовно доведува до заклучок дека 
како императив на нашето современо живеење се наметнува потребата од 
соодветна едукација. Веќе е сосема јасно дека информатичката технологија (ИТ) 
станува сè попрепознатлива како потенцијална сила која може да го забрза 
целокупниот процес на напредување и воопшто да го подобри стандардот на 
живеење на една земја. На тој начин сè повеке се истакнува значењето на 
технологијата во поттикнување на прогресот и развојот, но и потребата од 
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стекнување соодветно знаење за неа. Развојот поддржан од оваа технологија 
позитивно влијае и го зајакнува процесот на создавање, креирање и размена на 
информацијата како континуиран комуникациски циклус.  

Во денешни услови на современо живеење, популацијата од најмла-дата 
возраст секојдневно се среќава со најразлични нови технологии, од кои со право 
може да се истакне информатичката технологија има најголемо влијание врз 
нивното секојдневие. Затоа стекнувањето со неопходните знаења за оваа 
технологија и нејзината употреба претставува императив за да се оспособат тие 
знаења и да се применуваат во својата средина. Во тој процес на едукација мора да 
се пристапи мошне внимателно и со претходно добро осмислени и дизајнирани 
програми бидејќи, во спротивно, тој процес не би бил ниту ефективен, ниту пак 
ефикасен. Погрешно е ако во овој процес на едукација се прави поистоветување на 
ИТ со „компјутерски науки“ затоа што кога зборуваме за ИТ, најмалку важен 
аспект е технологијата. Од тие причини во почетокот на школувањето на 
напредните и талентирани деца за информативната технологија треба да се започне 
систематски, односно со совладување на основните поими и термини.   

Успехот на ваквиот процес на едукација на овие посебни генерации во 
голема мера зависи од соодветната техничка подршка која во последно време е сè 
поизразена. Очигледно е дека како што технологијата во училиштата станува сè 
побогата и сè пософистицирана, станува полесно едуцирањето преку нејзино 
практицирање – употребување, отколку учењето со помош на теоретски 
елаборации. Затоа станува сè позначајна улогата на едукативните програми и 
улогата на едукаторите како непосредни носители на тој процес и насочување на 
учениците кон повисоко ниво на разбирање на оваа технологија.  

 
ИКТ ВО ЕДУКАТИВНИОТ ПРОЦЕС 

 
Со развојот на забавната едукација и сè почестото користење на 

компјутерската и информатичко - комуникациската технологија (ИКТ) во 
образованието, се издвојуваат следните софтверски поддршки како најчесто 
користени во едукативниот процес: 

• едукативен софтвер 
• компјутерски игри 
• симулации 
Од горенаведеното може да се заклучи дека не постои една основна и 

однапред предвидена најсодветна форма, туку битно прашање е која наставна 
форма е најпогодна за да се примени врз развојот на вештините на надарените 
ученици за да се постигнат оптимални резултати во усвојување на знаењата, 
учењата, умеењата и навиките и развојот на учениците. 

Во понатамошниот дел од овој труд ќе ги разработам овие неколку 
форми за подршка на развојот, со цел оние кои се бават со ваква едукација да 
можат полесно да се одлучат која од овие форми ќе ја користат во својата работа.  

Тоа го правиме од причина што од подолната слика (Слика 1) јасно се 
гледа дека врз насочувањето, изградувањето, формирањето и вообличу-вањето на 
личноста, покрај самата организација и образовниот процес во-општо, посебно 
значајно влијание имаат и едукативните форми. 
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ЕДУКАТИВЕН СОФТВЕР 

Едукативниот софтвер, како форма за поддршка на наставата, всуш-ност 
претставува компјутерска програма со примарна цел да обезбеди напредок во 
учењето. Овој вид софтвер се појавил и се развил во средината на 90-тите години 
од претходниот век, кога всушност бележиме појава на преку 1.000 едукативни и 
мултимедијални софтвери за различни предмети од наставата наменета за 
основното образование. Првенствено овие апликации беа за домашна употреба за 
совладување на материјалот што се предава во училиштата. Подоцна стана јасно 
дека овој софтвер станува составен дел во реализацијата на наставната програма. 
Тука треба да се спомене и дизајнот на едукативните софтвери за домашна 
употреба кој беше базиран врз строго влијание на концептот на компјутерските 
игри или, со други зборови, беше дизајниран со цел да биде во исто време и забавен 
и едукативен. Но, мора да се направи разлика помеѓу ваквиот концепт на софтвер и 
софтверот во кој преовладува забавно-играчкиот, а недостасува едукативниот дел. 
Затоа во овој дел значајна улога има улогата на родителите кои треба да ја воочат 
разликата при купување на софтвер за домашна употреба на нивните деца. 

Општ заклучок е дека доколку претходно не се обезбедат и припремат 
соодветен проатор и услови за работа, безнадежна ќе биде употребата на кој било 
вид едукативен софтвер за правилен развој на било какви вештини на талентирани 
и надарени ученици. 

Кога се зборува за едукативниот софтвер, треба да се истакне дека 
позначајна е информацијата што е содржана во него, отколку мултимеди-јалната 
интеракција. „Ако едукативната цел е да се постигне  интеракција преку 
информација која е безначајна за ученикот, или со таква информација да се наметне 
интеракција помеѓу младите ученици и компјутерот, се доаѓа до тоа да желбата на 
ученикот биде краткотрајна“ (Noel, W., 1998, стр. 162). Без разлика колку е добар 
софтверот, графиката или звукот што се продуцира, мотивацијата за употреба се 

Слика 1. Влијание на едукативните форми 
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намалува доколку на учениците им се наредува што да прават, наместо да им се 
даде простор самите да создаваат стратегија на учење. 

СИМУЛАЦИИ  

Зборот симулација има различни значења. Во говорниот јазик симу-
лација значи претворање, емитирање. 

Симулацијата, во поширока смисла, е постапка која обединува:   

• снимање на податоци на реалниот систем, 
• експериментирање на реалниот систем, 
• формулирање на теории, 
• изградба на концепцискиот модел, 
• програмирање,  
• планирање на експерименти на компјутерот,  
• експериметирање со програмата на компјутерот и анализа на ре-

зултатите од експериментот.  
 
Во потесна смисла, симулацијата е експериментирање со компјутер-

скиот модел. Симулацијата како форма за успешна реализација треба да има свое 
посебно место во делот на едукација на надарените ученици во сите гранки на 
образованието. Типичен пример за употреба на симулацијата како форма за 
едуцрање во сферата на информатичко образование ја среќаваме кај компју-
терските игри кои ќе се анализираат во натамошниот текст од овој труд.  

ИГРИ  

Процесот на учење е многу комплексен, когнитивен процес кој може да 
предизвика проблем кај надарените ученици бидејќи бара од нив вложување на 
голем труд. Тоа со себе повлекува потреба од мотивирање на учениците за да се 
справат со овај проблем. Овие факти доведуваат до заклучок дека навистина голема 
придобивка на образованието би била употребата од едукативни софтвери кои се 
интересни и делуваат стимулативно врз учениците. Од друга страна, пак, постои 
напредок на делови на компјутерската технологија, како компјутерските игри кои 
се многу привлечни како за децата така и за возрасните.  Ова може да го 
посведочат сите оние кои секојдневно се во допир со оваа технологија и навистина 
можат да го потврдат овој факт. Придонес кон ова даваат и разните истражувања 
спроведени со помош на емпириски студии (пр. Mumtaz, 2001). Значи, 
технологијата, преку компјутерските игри, може да се користи како елемент на 
едукативниот софтвер за да се зголеми мотивацијата на надарените ученици да 
усвојуваат и развиват нови вештини. На овој начин тешкиот процес на совладување 
нови содржини може да стане полесен и позабавен за овие ученици. 

Од психолошка страна на истражувањата се добиваат резултати дека со 
правилна селекција на компјутерски игри може да се подобри и размислувањето на 
учениците. Заради овие причини голем број од едукативните истражувачи започнаа 
со развивање на игри за едукативни цели. 
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Најчесто во литературата за едукативни игри, компјутерски и не 
електронски, се наоѓа една основна теза, а тоа е дека едукативните игри и соф-
твери се сметаат за успешни во развојот на учениците само ако се ефикасни исто 
како и традиционалната едукација. Меѓутоа, овој начин на споредување имплицира 
дека едукативните игри имаат намера не само да дадат помош во едукацијата, туку 
комплетно да го заменат традиционалниот начин на одр-жување настава. Јас не би 
се согласил со ваквите тези бидејќи сметам дека игрите од ваков тип не можат 
целосно да го заменат традиционалниот систем на учење и подучување, туку треба 
да се користат како форма за негово надополнување и осовременување. Сè уште 
едукаторот, како човечко суштество, нуди подобри можности за проучување и 
објаснување на про-блемите кои се обработуваат, како и дијагностицирање на 
проблемите на учениците, без разлика колку и да е напреден и софистициран еден 
едука-тивен софтвер. Во прилог на оваа претпоставка одат и резултатите добиени 
од емпириски истражувања кои кажуваат дека, без разлика колку е успешен еден 
информатичко-комуникациски систем, учениците сè уште преферираат човек 
наместо машина за учител. (Tsiriga V & Virvou M, 2004) 

Други позитивни страни се и развивањето на координацијата на очите и 
рацете уште на најрана возраст. Секако, подобро е овие способности да се 
развиваат со други социјални игри во надворешна средина, но овие се наменети во 
случај кога од многубројни причини тоа не е можно. 

Други компјутерски игри ја симулираат социјалната структура. 
Ликовите имаат карактеристики исти како луѓето во реалниот живот. Играчот 
добива можност да се поистовети со водач на група, вработена личност, возач на 
автомобили, со наставник и др. Играчите добиваат чувство на интеракција со други 
луѓе користејки ги само моторните активности на нивните раце и очи и насочувајки 
го нивното внимание. Ако контролирано се користат за одредена намена од 
стручно лице, може да има позитивно влијание кај учениците во процесот на 
осознавање на многу социјални релации. 

 
ЗАКЛУЧОК 

 
Примената на компјутерот во воспитно-образовниот процес на 

надарените ученици има неограничени можности кои треба да доведат до големи 
промени во воспитно-образовниот процес и истиот да го направат многу 
попрактичен, позабвен, подобар и поатрактивен не само за учениците, туку и за 
самите едукатори. Секако дека примената на компјутерот во голема мера завивси и 
од едукаторот, а посебно од начинот на неговата оспособеност за работа и желбата 
за креативност која неспорно ја нуди компјутерот. Затоа наставниците треба да 
бидат добро подготвени и обучени за примена на компјутерот во наставата, како и 
да бидат запознати со неговите неограничени можности во наставниот процес. 
Вториот, мошне значаен елемент за успешната примена на компјутерската 
технологија во развојот на надарените деца е изработката на соодветни едукативни 
софтвери кои ќе одговараат на воспитно-образовниот процес и примената на 
компјутерот во наставата. Се надевам дека овој труд ќе биде еден скромен 
придонес во развојот на едукативните софтвери во нашиот образовен систем и тоа 
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во сите степени, почнувајќи од основно па до високо и на само за талентираните и 
надарени ученици, туку и за сите оние кои доаѓаат во допир со оваа технологија 
 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Buckleitner, W. (1999). The State Of Children's Software Evaluation.  

2. Conati C. & Zhou X. (2002) Modeling Students' Emotions from Cognitive Appraisal in 

Educational Games. France 

3. Finlayson & Cook. (1998). The Value of Passive Software in Young Children’s 

Collaborative Work. UK 

4. Hirschbuhl, J. & Kelley, J. (2006). Annual Editions: Computers in Education, 12/e. 

McGraw-Hill/Dushkin; 12th edition 

5. Мандич, П. & Мандич, Д. (1996). Образовна информациона технологија, Београд: 

Учитељски факултет 

6. Wegerif, R. (2004). The role of educational software as a support for teaching and 

learning conversations. Elsevier 

 

 
 
 
 
 
 



245 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРУПА 2 
 
 

ПЕДАГОШКИ ИМПЛИКАЦИИ ВО ТРЕТМАНОТ 
НА НАДАРЕНИТЕ НИЗ РАЗЛИЧНИ 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НИВОА 

 
 
 
 
 
 

GROUP 2 
 
 

THE PEDAGOGICAL IMPLICATIONS IN THE 
TREATMENT OF THE GIFTED AT THE 
DIFFERENT INSTITUTIONAL LEVELS 



246 
 

УЧИЛИШНАТА КУЛТУРА ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈОТ НА 
НАДАРЕНИТЕ УЧЕНИЦИ 

 
Проф. Д-р Добри Петровски 
Педагшки факултет-Битола 
d.petrovski@pfbt.uklo.edu.mk 

 
 

Апстракт 

Суштината на воспитно образовниот процес многумина поимно го определуваат  како еден вид 
востановена култура на предавање на знаењето од еден на друг, како процес кој никогаш не 
згаснува и процес кој во крајна линија треба да овозможи соодветно знаење. 
Успешното стекнување со нови знаења и во поглед на надарените деца во секој случај 
претпоставува воспоставување и одржување на еден процес на успешна комуникација помеѓу сите 
учесници во него. Воспоставувањето и одржувањето на таквиот процес, овозможува градење на 
соодветна училишна култура како ефикасна алатка во разрешувањето на низа непознати во врска со 
надарените ученици. 
Интенцијата на овој труд е токму таа, односно да се образложи училишната култура од теоретски и 
практичн аспект со цел да се истакне нејзината улога како солидна основа за успешно справување 
на училиштата со сите прашања кои се однесуваат на надарените ученици. 
 

УЧИЛИШНА КУЛТУРА 

Во нашата елаборација за училишната култура, задолжително се 
наметнува потребата претходно да се задржиме и поблиску да ја запознаеме 
организациската култура, бидејќи тие во голема мера се поистоветуваат. Тоа значи 
дека училишната култура е всушност организациската култура во една мошне 
значајна средина именувана како училиште. 

За терминот организациска култура постојат многу дефиниции, а често 
во прегледот на литературата може да се забележи дека бројот на дефиниции за 
организациската култура е еднаков на бројот на авторите кои за неа пишувале, 
односно се бавеле со проблемите на организациската култура. Со други зборови, 
секој автор чувствувал потреба за создавање своја дефиниција на организациската 
култура.  

Во оваа прилика, за подобро да можеме да ја разбереме нејзината 
суштина и за да можеме да донесеме свој заклучок што таа претставува, ќе 
наведеме неколку од нив. 

Организациската култура се однесува на единствената конфигурација 
на нормите, верувањата, вредностите и начините на однесување кои го 
карактеризираат начинот на кој поединците и групите ги реализираат своите 
активности (Eldridge & Crombie). 

Културата е модел на заеднички вредности кои на вработените им 
даваат институционално значење, како и правила на однесување во секојдневниот 
живот (Davis). 

Културата е модел на верувања и очекувања кои ги споделуваат 
членовите на организацијата. Тие верувања и очекувања продуцираат норми кои 
силно влијаат врз обликувањето на однесувањето на поединците и групите во 
организацијата (Schwartz & Davis). 
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Организациска култура е колекција на релативно единствени и трајни 
вредности, верувања, обичаи, традиции и пракси кои ги споделуваат членовите на 
една организација, ги учат нововработените и се пренесуваат од една генерација 
вработени на следната генерација.18 

Организациска култура е карактеристичен дух и верување на една 
организација што се демонстрира преку норми и вредности што луѓето во таа 
организација вообичаено ги почитуваат, а им покажуваат како треба да се 
однесуваат еден кон друг, какви работни односи треба да се развиваат и како да се 
менуваат ставовите.19 

Во согласност со содржината на овие дефиниции се и дефинициите за 
тоа што претставува училишната култура, бидејки како што напоменав во 
почетокот помеѓу нив нема поголема разлика. Тоа значи дека и училишната култура 
е еден вид збир на норми, вредности, верувања, ритуали и традиции кои претставуваат  
непишани правила за тоа како се размислува, чувствува и делува во едно училиште. Секоја 
организација мора да биде свесна дека е средина, односно еден вид расадник на правила, 
норми, процедури, верувања и сл., а  училишната култура најчесто е висока свест за 
интеракциите помеѓу лугето во организацијата. Тоа се непишани правила за интеракција, 
решавање на проблеми и донесување на одлуки. 20 

 
НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ 

Настојувајќи да ги донесеме овие два термини во посакуваната 
корелација, добро е накратко да го елаборираме терминот надареност-надарени 
ученици.  

Надареноста не е нималку лесно да се дефинира, бидејќи не постои 
општо признат и прифатен одговор за тоа што всушност таа претставува. Затоа е 
добро секое училиште, односно секој учесник во процесот на унапредување и 
развој на надарените, претходно да настојува јасно да дефинира свое разбирање за 
надареноста. Тоа е мошне значајно, бидејќи има непосредно влијание врз  сите 
негови понатамошни активности, односно чекори кои ќе ги презема како во 
препознавањето и идентификацијата, така  и во воспитно образовната работа со 
надарените ученици. 

Некои автори сметаат дека надареноста е било кој облик на надпросечно 
функционирање, додека пак други истакнуваат дека под поимот надареност се 
подразбираат: високите (општи и/или специфични) способности (посебно 
интелегенција), креативноста и специфичните особини на личноста (посебно 
мотивацијата). 

Некои автори терминот надареност го користат за да ги опишат децата 
со следните три карактеристики: 

1. предвремена развиеност (побрзо напредување во споредба со 
просечните деца), 

2. настојување да се однесуваат по свое (подруги начини на учење, 
повисок квалитет на постигнувања, самосталност и самодоверба), 

                                                 
18 Andrzej Huczynski & David Buchanan, 2001, Organizational Behaviour, England, str. 624 
19 Torington i Weitmen, citirani od Konstantin Petkovski, 2002, Vodstvoto i efektivnata 
komunikacija, „Kiro Dandaro“, Bitola, str. 113 
20 Kent Peterson, Apple Learning Exchange, http://ali.apple.com/ali_sites/ali/exhibits/1000488/, стр.108 
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3. желба за совладување (висока мотивираност).21 
Во литературата која се занимава со оваа проблематика, надареноста ја 

среќаваме и како математички израз (Deborah Espe):  
Висока способност + поддршка/услови + мотивација = многу високи 

постигнувања 
На крајот, без разлика како ќе го дефинираме поимот надареност 

пошироката заедница би требало на надарените, а во нашиов случај посебно на 
надарените ученици да им овозможи посебен третман, затоа што: 

• откривањето и создавањето услови за развој на нивните способности 
може да биде во интерес на самото општество, 

• тоа претставува постојан предизвик за секое училиште, 
• се зголемува нивното ниво на самодоверба, 
• со истакнувањето на на способностите на овие ученици, ќе го 

истакнеме и целото училиште.22 
Врз основа на сето она што претходно го истакнавме, неминовно се 

наметнува заклучокот дека е неопходна посебна работата со надарените ученици од 
сите релевантни фактори во општетсвото. Значи, во прашање се посебни програми 
и активности кои мора да бидат во склад со потребите и потенцијалите на 
надарените ученици. Дел од таквите заложби и активности се содржани и во овој 
труд во кој се обидуваме да ја истакнеме училишната култура како битна 
претпоставка за успешниот развој на надарените ученици. 

 
УЧИЛИШНАТА КУЛТУРА И НАДАРЕНИТЕ 

Во елаборацијата за влијанието на училишната култура врз развојот на 
надарените ќе го користиме Едгар Шаиновиот (Edgar Henry Schein) модел кој ја 
разгледува организациската култура на три нивоа, а секое од нив се разликува по 
нивната видливост и пристапност до поединците (Слика 1).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1.  Трите нивоа на културата на Schein 
                                                 
21 Winner (1996.; prema: Cvetković-Lay, 2002.) 
http://www.google.com/search?hl=en&q=nadareni+ucenici &start=10&sa=N 
22 Љупчо Кеверески, Како да ги препознаеме надарените и талентираните ученици, Просветен 
рабоник, Скопје, 2000, стр.43 
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Во согласност со овој модел првото ниво на училишната култура со 
која ќе се соочат надарените ученици е оној таканаречен видлив дел на културата 
како очигледен и пристапен аспект што може да се забележи од луѓето. 
Површинските манифестации на училишната култура вклучуваат форми на 
однесување што можат да се видат и слушнат и кои, според тоа, “испраќаат порака“ 
до надарените ученици. Таквите видливи форми обично се нарекуваат артефакти, 
а во себе вклучуваат иконографија, намештај, опрема, работна облека и сл. 
Артефактите се мошне значаен фактор на училишната култура во насока на 
подигање на мотивираноста на надарените ученици уште на самиот почеток. Ако 
тие допринесат ученикот уште на самиот влез во училиштето да се почувствува 
пријатно тогаш поголема е веројатноста тој да биде мотивиран да ги покаже своите 
способности. Не е сеедно дали при влезот во училиштето ученикот ќе се сретне со 
љубезни и пресретливи луѓе или со некои кои не се такви, не е сеедно дали 
училишниот простор е добро естетски уреден и чист или е хаотичен и нечист, не е 
сеедно дали ученикот ќе се сретне со вкусно уредени и опремени простории за 
информатика, музика, ликовно, физичко и сл. или такви кои ни оддалеку не се во 
рамките на нивните очекувања. Ако се потсетиме дека во основата на надареноста 
најчесто се споменува мотивираноста, јасно станува дека оние училишта кои во 
рамките на својата култура имаат изграден соодветен систем на артефакти ќе бидат 
поуспешни во мотивирање на учениците да ја покажат својата дарба во соодветната 
област. Значи, поголема е веројатноста ученикот да биде помотивиран да го покаже 
својот талент во добро уредена и опремена сала за физичко образование,  кабинет 
за музичко, ликовно, информатичко образование и сл. отколку ако тоа се неуредни 
и неопремени простории кои дури делуваат демотивирачки. Поголема е 
веројатноста ученикот да ги покаже своите способности во добро естетски уреден и 
обликуван  училишен простор (добро уреден двор, училници со соодветна 
иконографија, соодветни слогани, симболи лога, церемонии, ритуали и сл) отколку 
ако тоа недостасува. 

Второто ниво на училишната култура се однесува на востановените 
вредности и верувања како основни елементи кои имаат задача на луѓето да им 
укажуваат кон што треба да се стремат и како треба да се однесуваат. Вредностите 
и верувањата кои за разлика од артефактите не можат да се забележат на прв 
поглед, претставуваат нивна поткрепа во градењето на училишната култура. Иако 
овие вредности не се видливи, тие можат да ги натераат поединците да бидат 
свесни за нивното постоење. Многу аналитичари се согласуваат дека овие 
вредности и верувања се елемент кој едно училиште го прави поразлично од 
другите и има силно влијание врз основните претпоставки како трето и мошне 
значајно ниво на училишната култура. Соодветно изградените вредности и 
верувања во едно училиште претставуваат клучен елемент за постигнување високо 
ниво на организациска реализација. За вредностите се вели дека обезбедуваат 
заедничка насока за сите вработени и упатства за нивното однесување: 
„Вработените знаат што би требало да направат во повеќето случаи “. Значи во оваа 
насока вредностите на училиштето претставуваат еден вид организациски решенија 
на проблемите кои биле искусени во минатото. За вредностите може да се зборува 
и како организациски цели кои се посакувани од сите, односно нивна 
операционализација во практиките и процедурите. Затоа како неминовност се 
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налага заклучокот дека вредностите и верувањата како второ ниво на училишната 
култура претставуваат мошне значаен елемент во третманот на надарените 
ученици. Во оваа насока, слободно може да се каже дека училиштата што во 
својата работа постојано граделе соодветен однос во поглед на надарените ученици 
се во очигледна предност пред оние училишта што тоа не го правеле и не го прават.  
Предноста се состои во поголемото искуство во решавањето на поголемиот дел 
прашања во врска со надарените ученици како дел од училишната култура. Во 
ваквите училишта, при решавање на прашања во врска со надарените ученици 
вработените треба само да ги следат одредените практики базирани врз 
вредностите и да манифестираат очекувани реакции.  

Основните претпоставки се лоцирани на третото ниво и ја 
претставуваат најдлабоката компонента на културата на едно училиште. Тие ги 
систематизираат и ги генерализираат основните човекови сознанија и нивното 
искуство за тоа како функционира светот околу нив и каква е природата на 
работите кои ги опкружуваат. Тие ги вклучуваат претпоставките кои 
индивидуалците ги имаат за училиштето и како тоа функционира. Тие се 
однесуваат на аспекти од човековото однесување, природата на реалноста и 
односот на училиштето кон неговото окружување. Тие се невидливи, потсвесни и 
“се земаат здраво за готово”, заради што и тешко се доловуваат. 

Кога некое решение се покажува како ефикасно во отстранување на 
некој проблем со кој се соочува училиштето во врска со надарените ученици, тоа 
постепено се претвора во вредност. Значи, тоа што еднаш се покажало како 
успешно, станува правило кое секогаш треба да се применува. После подолга 
примена на вредноста, се формира верување. Верувањата се користат за 
објаснување на ситуациите во кои ќе се најде надарениот ученик, но и за 
насочување на неговите активности во таквите ситуации. Ако решението кое се 
заснова на вредности и верувања се повторува подолго време и доколку и после тоа 
остане ефикасно во отстранување на проблемот, тогаш верувањето полека се 
претвора во основна претпоставка. Она што некогаш било хипотеза за тоа како да 
се реши некој проблем во врска со надарените ученици, станува правило на 
однесување во соочувањето со проблемот (вредност), потоа правило за објаснување 
на ситуацијата која доведува до проблем (верување) и најпосле претпоставка за тоа 
како функционира реалноста во која се појавуваат таквите состојби и проблеми. 

Основните претпоставки преку долгото животно искуство стануваат дел 
од потсвеста. Потсвесниот карактер на основните претпоставки придонесува кон 
тоа тие многу тешко да се откриваат и менуваат. Не можете да менувате нешто за 
кое луѓето не се свесни. Морате прво да направите тие да станат свесни за 
претпоставките, па дури потоа да ги менувате. 

Затоа, на крајот уште еднаш сакам да ги потсетам сите оние кои се 
задолжени за успешно реализирање на воспитно образовниот процес дека 
градењето на училишната култура е напорна и долгорочна заложба која доколку 
упешно се реализира со сигурност ќе има значајно влијание врз работата со 
надарените ученици посебно при:  

1. Донесување на стратешки одлуки во врска со надарените ученици.  
2. Прилагодување кон промените -  флексибилност и отвореност кон 

надарените ученици.  
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3. Координирање на активностите на сите учесници во процесот на 
откривање и развој на надарените ученици.  

4. Контрола во однесувањето на сите учесници во работата со 

надарените ученици (кога повеќето од учесниците ќе ги прифатат  нормите, 
вредностите, верувањата и ќе ги усвојат како свои лични правила, мислења и 
однесување, тогаш контролата на нивното однесување ќе биде многу едноставна).  

5. Смалување на конфликтите  која овозможува губење на помалку 
време и енергија во непродуктивни цели. 

6. Мотивирање на вработените да продолжат со активностите околу 
надарените ученици. 

ЗАКЛУЧОК 
 

Се надевам дека по сето она што претходно го споменав во овој труд 
барем малку придонесов за поголема заинтересираност,  размислување и верување 
на сите заинтересирани,  дека училишната култура претставува значајна основа за 
успешното справување со проблемите на надарените ученици. Сметам дека ваквите 
размислувања се реалност, бидејќи се засновуваат врз објективни претпоставки кои 
водат кон заклучокот дека секое училиште доколку сака да ја унапредува и 
осовременува својата работа неопходно ќе биде да посвети посебно внимание на 
училишната култура и нејзиното влијание врз надарените ученици. Убеден сум 
дека заради огромното значење на училишната култура во периодот што престои, 
односно заради огромното влијание на надворешните манифестации, вредностите, 
верувањата и претпоставките на сите учесници во воспитно образовниот процес врз 
работата со надарените ученици голем број  од постојниот училишен менаџмент ќе 
обрне посебно внимание на овој сегмент и со тоа ќе овозможи добар дел од нашите 
училишта да се насочат кон креирање на посакувана културна средина.  

Културата не е замена, туку клуч на животот.- Hurell William Mallock 
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Abstract 
 
The work aims to present the role of the pupils, especially those talented in self-correction, a practice 
worthily advised because it shows a very good system which help students to reach the ability of  
self-correction and which  avoid creating to them the habit of the presence of the teacher who corrects 
them. 
In this article are treated the ways of participation of the pupils in correction beginning from the activity 
where the teacher leading its work in some ways, makes pupils feel his presence and concluding with self-
correction made totally by the pupils. 
The whole scale of the activities of the correction, except the big or the small presence of the teacher can 
consider even other arguments; the pupil can correct his task or that of his friend or even that of anonymous 
pupil; the pupil can also work by himself, with a friend or more than one, in groups. 
If we list the activities according to the necessary autonomy of the work, from one side it will be the group 
that corporate to work out the underlined and classified mistakes by the teacher, so a cooperated activity 
where the pupil that has less knowledge is supported by the talented ones to carry out the given task by the 
teacher; from the other side it will be the pupil by himself who works on his text or his friend’s text without 
orientated instructions or with minimal instructions so a work that requires a responsible degree and a habit 
of self-correction . 
Through this work it is emphasized the importance of these activities which give a lively atmosphere in the 
class and even encourage the spirit of the competition.  
 
Key words: Self-correction, Correction, Pupils, teacher, written activities.  

  
Апстракт 

 
Трудот цели да ја претстави улогата на децата, посебно способните за самоисправување, вежба која 
претставува добар систем кој им помага на студентите да ја достигнат можноста за 
самоисправување и избегнува создавање навика за присуство на наставник кој ке ги корегира. 
Во овој артикал третирани се начините на учествување на децата во корегирањето, почнувајќи од 
наставникот на некој начин водејќи ја нивната работа со намера да го чувствуваат неговото 
присуство па завршувајки со самоисправување од страна на самите ученици. 
Целата скала за активнотите за исправување без некои помали или поголеми вмешувања од 
наставникот зема во предвид други аргументи : децата можат да ја корегираат неговата задача или 
трудот на другарче дури и трудот на некој непознат, како и тоа дека можат да работат сами за себе, 
со другар или повеке од еден, или во групи. 
Ако ги наброиме активностите според потребната слобода во работата, од една страна ќе биде 
групата онаа која ке ги изнајде грешките на наставникот, каде имаме колективна активност во која 
децата со помалку знаење се потпираат на знаењето на поталентираните со цел да ја извршат 
задачата дадена од наставникот, а од друга страна пак, детето ќе биде она кое само ќе работи на 
неговиот или на трудот од некој друг без никакви упатства или прирачници што бара одреден 
степен на одгоровнст и навика за самоисправување. 
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Низ овој труд потенцирана е важноста на овие активности кои даваат пожива атмосфера во 
училницата па дури и го поттикнуваат натраварувачкиот дух. 
Клучни термини: самокорекција, корекција, наставник, ученици, пишани активности 
 
 

Usually it is thought that the correction is a task of the teacher or at least it is 
that the students think. To include in this action exactly the students it is very advisable, it 
is assured the ability of self-correction and are evidenced to the pupils the habit of the 
presence of the teacher who corrects. This doesn’t make students feel always “dependent 
from the teacher” (Ciliberti 1994 pg. 173). 

It is better to be supported by the best students to get from them writing 
patterns and to stimulate a correct writing by the other students. The teacher will do 
personal corrections putting into practice different strategies of interfering such as 
correcting the mistakes done giving the right form, underlining the mistakes and letting 
the students the task of self-correction, using different etiquettes known before from the 
students according from the mistakes done. 

The work that the student will do consists on: 
- in a correction with solutions from the teacher, can recopy the text 
- in a correction where are noted the mistakes, it must continue a correct 

correction of the noted mistakes, but students in general might feel disoriented in front of 
less informed note, it will be the best students those who will give their help. 

- in a classified correction must continue a precise correction of the mistakes 
led in this case from the presence of etiquette  (with those who the students have more 
familiarity). 

There are a lot of people who considered this kind of work more entirely and 
efficiently because the etiquette helps to solve the problem. Even here the corporation 
with the best students and the teacher will stimulate self-correction. Two last types of the 
correction shown above predict an active role for the students who turn to work out and 
correct their texts but the presence of the teacher is felt  still stronger way. 

To continue toward a gradual withdraw of the students from the presence of 
the teacher, when the students know each-other well and it is created a closed 
relationship, it can be proposed a cross correction; students, in pairs exchange the tasks 
and correct them. More than correction, each member of the pair  should suggest to the 
other the points which according to him\her should be corrected but it will be then the 
author of the text who will decide to use this suggestion or not. 

The teacher interferes in doubtful cases if his explanations or his thoughts are 
requested openly. In order that this work can be efficiently it may pay attention to the 
pairs.even in these cases to find their own friend, also it has possibility that in the 
beginning students should not feel pleased because in general they don’t want to correct 
the mistakes of the their friends; and not to be corrected by them (their thought it is felt 
surely less authority than that of the teacher) but with the time the ability to corporate is 
better. To ask a student to correct by himself without suggestions a text that he has just 
written, it is worthless if it is not sure that he possesses a high degree of independence. In 
general if the time limited for writing has been enough, the student would re-read the text 
and would put in practice what he knew. 

An out help can come from the teacher that before the giving of the written 
task, invite to re-read the text and to concrete the attention in some special aspects. 
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During a seminar the professor Luigi Micarelli advise not to interfere in the texts of the 
students but they must let them to correct by their own in groups not giving any 
instructions for the mistakes. The correction giving the solution from the part of the 
teacher, gives advantages to the students, through it he plays a passive role. 

Interfering directly in the text it has the risk to be fall down all the choices of 
the author (the only way to be corrected with the students). The experience teaches us 
that the students have a quick look to the work done make a short reflection and in the 
correction of the written work copy again the text respecting the differences according to 
the correction of the teacher. 

That correction has not led to a further step. The teacher has stayed in his old 
position as a defender of the knowledge or according to Balboni (2002) as a magician, the 
teacher who gives knowledge to the students who is considered an empty tank which 
needs to be filled. 

Through the correction between each-other are respected the ways of the 
human-affective communication and the students are in the center of the attention of the 
teaching process as active subjects. 

The arrangement between students is characterized in fact from the logic of 
the corporative lesson where each student is a college and the teacher of the others with 
the tentative to solve the problem and to find a solution (Balboni 2002). 

The correction of the text can be done in groups to make the work easier and 
even to reduce the affective filter. Together students can solve the problems through 
metalingustic reflection putting in use the taken knowledge, making hypothesis, verifying 
in the begging through them, and then with the help of the book, written notes and 
through the dictionary asking the students when they need for a confirmation or if they do 
not succeed it. 

This is a research work that make the best student work that effect even in 
natural advance of the friend with whom he corporate. Through this process of the 
reflection students learn to give doubts to answer about them and feel more independent 
to take decisions that have to do with the differences to do to the text or not. 

Together they try to learn, in the road which led to the independence so it is 
formed people not depended by the teacher but who are capable to corporate and to be 
directed to him when they find it necessary. 

At Balboni (2002) it is said that in the teaching for the adults often the 
activities in groups can be negative and blocked the obtaining, and in some way the 
students are shied from each-other. In all the exercises of the correction between each-
other must be used every trick to avoid that students be felt judged by the others. 

If the exercise is of the kind “find the mistakes” should be avoided the text of 
the only student because even why the others do not know the author he would feel 
embarrassed. 

The relationship between teacher and the students must be equal. If the 
teacher stays as an inspector unrightfully judge the trust for equality can break. The 
student is stopped and the affective filter is increased. The motivation reduces when you 
are always judged and the written works loses their function. To avoid this difficulty as it 
is noted even Balboni (2002) we must pay attention with the ways of the achievements of 
the exercises with the point of view not to offend in no way the student. The teacher must 
be answered only when he has doubts from the groups of the students. The teacher 
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answers directly and solves the problem without spreading himself with unnecessary 
explanations. If he sees reasonable, he can stimulate the reflection in the context to lead 
student to the solution but without exaggeration. 

This is made that students do not feel unpleased. One of the characteristic of 
the teaching that is recommended to increase is the equality that must exist between the 
students and the teacher. Unfortunately in our realities of the teaching this equality does 
not exist and often the student considers the teacher as the one who will give knowledge. 
In our case the teacher is the one who knows the language and he always has the last 
word and for this he must fight and talk with the students who ask for immediate solution. 

But the teacher knows which the strategies are and the ways he must follow 
to get good result, he is a professor and should activate the students motivating them. 
Quite opposite from a child, an adult loses the interest if he does not understand what is 
he doing even he does it. 

We do not ask that students reach to a corrected text in perfect way. In the 
correction of the homework the students have in front of them their texts as they are 
given, with a note in the end of the context, a suggestion from the teacher for that which 
he has written a judgment for the story. In this way it is not come down the aim of the 
written work and the student feels good. The teacher has read the written work and hasn’t 
corrected for one reason; he doesn’t want to interfere in a text that isn’t his. With a help 
of a friend everyone wants to improve his text with a rhythm of a student who will know 
and modify only those mistakes that he and his friend (the teacher-the college) will know 
to note. 

Despite the respect of the author and his style it is respected even the rhythm 
of his obtaining and it is avoided the problem of the untreated  arguments ;even if an 
argument it is not treated in the class it doesn’t mean that the student cant know about it 
and correct or does not have doubts about it. Even studies done in the memories of the 
lexica claim the value of the self-correction; according to Corda Marrello23 it is more 
often to remember a word that is hardly found and search, a thing that will pale the 
importance of the correction which write the right form. The corporation of the each-
other in the writing expressing can be done through some methods according to aims that 
are put by ourselves. 

Re-seeing of the work 

If we refer the term logy used by Di Pasquale we will call the re-seeing of the 
work24 the improvement that students in pairs do toward a free work, written or read 
before by the teacher but uncorrected .The only interrupting of the teacher can be the 
context of the text with a note for the work done in general. 

The organization 

The students sit near to each-other in a comfortable position for all (they can 
work in pairs or in three having in front of them the paper seen well by all). In the 
beginning they read the text to have a general idea for what the author is wanting to 
express then in a second moment they start work. 

Only the author of the text has the pen in the hand and cam make changes in 
his text Together they read and ask to improve analyzing all the linguistic aspects and 
those that are related with the text not only those writing but even morph-syntax. During 

                                                 
23  Corda, A., Marello, C., Insegnare e imparare il lessico, Paravia Scriptorum, Torino, 1999. 
24  Caizone, P., Humphris.C.,Volare, guida per l’insegnante, Dilit International House, 1999, Roma 
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the work students can use in necessary case a dictionary and naturally they are free to be 
advised with the dictionary. The teacher is ready to answer every question and doubt that 
they can not solve. When the judged and suitable   time pass the work stops. In the end it 
is given 5 or 10 minutes to re-see the text. 

The formation of the groups 

The groups are formed in such way that a talented student is sat with a student 
that is not good enough but they know each-other and have a good communication. The 
teacher must pay attention in their choices. Surely this comes after a good knowledge 
from the part of the teacher. The teacher should explain that the talented students should 
not abused with those weaker and those the last ones should not accept in the passive way 
the changes or the done corrections. 

The strategies to do the re-seeing between each-other less surfaced 
With the same title Christofer Humpris writes an article where he explains 

how to avoid the cases when after five minutes the students do not declare they have 
finished the correction. First of all it should be clear “the rules of the game”; it must be 
explained that they are the authors of the text and as often happens with the professional 
authors, the editor before to edit the handwriting gives it to a believable reader that reads 
it and notes that  what is going to be modified. The changes are given to the author and it 
is asked his thought. The author based on the suggestions of the reader decides what 
changes to do. 

In the class with the work of the correction happens the same thing with the 
advance here that the believable reader is here so he can discuss directly with the author 
his suggestions. Students should feel comfortable and each phase should be respected. 
The teacher must pay attention, when he gives the homework and should invite students 
to improve the text and not correct it, in order to do even the changes of the kind stylistic 
and rhetoric. It must be clear the role of the teacher which must be ready to answer the 
questions. Humpris advices to avoid the movements of the desks in order not to give the 
unbelievable impression toward the work students do. 

Also it is important the position of the teacher toward the question; he must 
be limited to answer the questions without spreading the question to the class or without 
spreading in  everything that he knows about the argument. The teacher can decide to 
interfere in the text of the student in selective way sowing the mistakes than in any kind 
he judges important to be noted. We should always take care not to unmotivate the 
students and not to do a lot of correction because a text with a lot of correction has the 
risk to take away the concentration of the students. We must never forgive to put a 
positive note for the work done and its context. 

The correction between each-other can consist even in activity of finding the 
mistakes that can be done between two people in pairs or as team game. The students are 
given a part with some mistakes that they should find and correct them. This kind of 
activity can be done for the text of the other students or on authentic materials where it is 
put a mistake. It could be taken a part from the many written works of the students 
choosing carefully based on the mistakes that should be noted. 

The best is that the texts should be written on the computer because they 
result more anonym. If it is decided to work using the written work of the students it is 
better to choose a part from each student in order that no one should be feel on accuse. 
But this activity can be done lovely transforming it in a game with teams for that who 
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find and modify the mistake. It will win the team who has done the first the task or that in 
the end has taken a lot of points according to the number or the type of the mistakes that 
are found and corrected. 

Surely we are aware that such forms of the correction would ask  more time 
and space but however, we are sure that each teacher time after time should alternate such 
forms of the work to stimulate the self-correction and using the potentials of the advanced 
students.               
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Апстракт 
 

Што е толеранција? 
Толеранцијата е тешко да се опише, таа е различно дефинирана на различни јазици, дури и на 
официјалните јазици на Обединетите Нации. Во Преамбулата на Повелбата на Обединетите Нации 
како цел стои да се практикува толерантност за да се сочува мирот, правдата, почитувањето на 
човековите права и социјалниот напредок. 
Главна цел на нашето истражување е да се испита концептот на толеранција кај учениците во седмо 
одделение, добиен по пат на асоцијација на поимот толеранција и дали постојат значајни ралики 
помеѓу концептите на толеранција кај децата со различно ниво на ментална зрелост. Нивото на 
ментална зрелост на учениците беше утврдено со примена на тестот Равен-Равенови прогресивни 
матрици. Концептот на толеранција кај учениците беше добиен по пат на асоцијација на поимот 
толеранција. Примерокот на истражувањето го сочинуваат 125 деца, сите ученици во седмо 
одделение во ОУ-Коле Канински-Битола, со средна календарска возраст 13 години и 7 месеци.  
На учениците им беше зададена следната задача: 
Напиши  што те асоцира на зборот толеранција. Асоцијацијата на овај поим кај децата предизвика 
бура на идеи, кои беа систематизирани во неколку категории според нивната суштина. Концептите 
на толеранција кај учениците со различно ниво на ментална зрелост, значајно се разликуваат на 
ниво на значајност 0.01 (c=0.345).  Кај девет деца кои имаат значајно натпросечно ниво на ментална 
зрелост, не се среќава концептот на толеранција со негативна конотација и сите девет деца имаат 
одреден концепт на толеранција 
 

Клучни зборови: Концепт, Толеранција, Надарени, Деца, Асоцијација 

 
 
 

ШТО Е ТОЛЕРАНЦИЈА? 
 

Толеранцијата е тешко да се опише, таа е различно дефинирана на 
различни јазици, дури и на официјалните јазици на Обединетите Нации. Во 
Преамбулата на Повелбата на Обединетите Нации, како цел стои да се практикува 
толерантност за да се сочува мирот, правдата, почитувањето на човековите права и 
социјалниот напредок. Толеранцијата може да постои во активен облик ако се 
почитуваат човечкото достоинство и граѓанските слободи (документ на УНЕСКО 
27С/25, 1993 година, Прокламирање на годината за толеранција на Обединетите 
Нации и Декларацијата за принципите на  толеранција). 

Според Драган Крстиќ (1988) толерантната личност е во состојба да ги 
разбере и без нетрпение да ги поднесе различните сваќања. 

Што е концепт? 
Според Драган Крстиќ (1988) под поимот концепт подразбираме 

ментална содржина на општите својства на повеќе од една појава или за нивните 
релации. Секој концепт содржи апстрахирање на својства како и генерализација со 
која тие својства се припишуваат на одредени членови, со што се создаваат 
концепти на класата.   
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Што е надарено дете? 
 Според Чудина-Обрадовиќ, наведено кај Арнаудова В., Лешковска-

Ачковска Виолета Е. (2000): Надареното дете во своето однесување рано покажува 
знаци на високи интелектуални способности (лесно учи и помни, има смисла за 
хумор, ги согледува причините и последиците) или специфични способности 
(музички, ликовни, психомоторни), кои можат да му помогнат да се развие во 
творец. Од забележаните знаци на надареност па до нејзиното манифестирање во 
продуктивна, креативна форма обично треба да помине период 10-15 години, 
исполнет со интензивна воспитно-образовна работа.  

Главна цел на нашето истражување е да се испита концептот на 
толеранција кај учениците во седмо одделение, добиен по пат на асоцијација на 
поимот толеранција и дали постојат значајни ралики помеѓу концептите на 
толеранција кај децата од различен пол и со различно ниво на ментална зрелост. 
Исто така, цел на нашето истражување беше да се испита мислењето на учениците, 
за тоа дали мирот во светот може да се добие по пат на војна или со други и кои 
ненасилни средства. Нивото на ментална зрелост на учениците беше утврдено со 
примена на тестот Равен-Равенови прогресивни матрици. Концептот на 
толеранција кај учениците беше добиен по пат на асоцијација на поимот 
толеранција. 

Примерокот на истражувањето го сочинуваат 125 деца (66 машки, 59 
женски), сите ученици во седмо одделение во ОУ-Коле Канински-Битола, со средна 
календарска возраст 13 години и 7 месеци. 

На учениците им беше зададена следната задача: 
Напиши  што те асоцира на зборот толеранција. 
Што навираат во мислите кај децата-ученици во седмо одделение кога 

ќе го слушнат зборот толеранција? Асоцијацијата на овај збор кај учениците 
предизвика бура на идеи кои беа систематизирани во неколку категории според 
нивната суштина. Најголем број од учениците (36.80%), мислат дека толеранцијата 
е: трпење, поднесување, истрајност, издржливост, што потсеќа на изворното 
значење на зборот толеранција. Потоа по својата зачестеност (23.20%), доаѓа 
мислењето дека толеранцијата е: разбирање, почитување, посветување внимание, 
што е блиско со активниот облик на толеранција зацртан во Декларацијата за 
принципите на толеранција. Толеранцијата сфатена како мир, правда, култура е 
присутна во мислењето кај 16.80% од учениците, што значи дека овие ученици 
толеранцијата ја разбираат на поглобално ниво. Позитивните хумани особини 
(хуман, добар, паметен, интелигентен) се асоцијации на поимот толеранција кај 
10.40% од учениците, всушност тие толеранцијата ја разбираат како дел од цртите 
на  личноста, која е пример за толерантно и позитивно однесување. Ваквото 
размислување на учениците и кај нас предизвикува размислување за тоа дека 
детето треба да биде воспитувано кон личност со позитивни хумани особини, меѓу 
кои е многу важна и толеранцијата. Мал дел од учениците не знаат што значи 
поимот толеранција (7.20%), затоа што кај нив доведува до асоцијации со 
негативна конотација (насилство, малтретирање, недисциплина), до кои појави се 
доаѓа со непостоењето на толеранцијата. Без никаков одговор на ова прашање 
останаа 4.80% од учениците во седмо одделение.  
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Табела 1: Концептот на толеранција кај учениците во седмо одделение 
 

Што е 
Толеранција 

ф % 

Трпење, Поднесување, 
Издржување 

46 36.80 

Позитивни човечки 
особини 

13 10.40 

Негативна конотација 
(мачење, малтретирање) 

9 7.20 

Почитување, 
Разбирање 

29 23.20 

Мир,     Правда, 
Култура 

21 16.80 

Без  одговор 7 5.60 
Вкупно 125 100 

  

 
 Слика 1: Концептот на толеранција кај учениците во седмо одделение 
 

Концептите на толеранција кај учениците во седмо одделение се 
анализирани во однос на различниот пол на учениците.  Според добиените 
податоци, може да се увиди дека постојат разлики помеѓу учениците од различен 
пол, но тие разлики не се статистички значајни (C=0.162). Во поголем процент  
(42.37%) девојчињата мислат дека толеранцијата е трпење и поднесување, за 
разлика од момчињата кои мислат така (31.82%). Само четири ученички мислат 
дека толеранцијата е некоја позитивна човечка особина, за разлика од учениците од 
машки пол, кои во 9 случаеви (13.64%) мислат дека толеранцијата е тоа. 
Толеранцијата мислат дека е почитување, разбирање, посветување внимание 29 
ученици од кои 16 (24.24%) од машки пол и 13 (22.03%) од женски пол. 
Асоцијацијата на поимот толеранција со мирот, правдата и културата  се среќава 
кај 18.64% од девојчињата и 15.15% кај момчињата. Негативна конотација (мачење, 
малтретирање, недисциплина) поимот толеранција, мислат дека има девет ученици 
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и тоа 6 од машки пол и 3 од женски пол. Само седум ученици останаа без 
асоцијација на поимот на  толеранција и тоа четири машки и три женски. 

 Сакајќи да испитаме дали постојат разлики во асоцијацијата на 
поимот толеранција кај учениците со различно ниво на когнитивен развој, 
направивме анализа врз основа на тие податоци. Според анализата можеме да 
увидиме дека постојат разлики кои според добиениот С= 0.345 се значајни на ниво 
на значајност 0.01. Најголеми разлики постојат во однос на придавањето на 
негативна конотација  на поимот толеранција, и тоа во најголем процент кај децата 
со подпросечни интелектуални способности. Толеранцијата е почитување и 
разбирање во најголем процент мислат децата со надпросечни интелектуални 
способности (30.19%). Толеранцијата е трпење и поднесување во најголем процент 
мислат децата со просечно ниво на когнитивен развој  (43.64%), а потоа со 
надпросечно (33.96%) и подпросечно ниво на когнитивен развој (23.53%). 
 

Табела: Концептот на толеранција кај  учениците со различно ниво на IQ 
 
Толеранција До 89 (IQ) 90-110  (IQ) Над 111 (IQ) Вкупно 

f % f % F % f % 
Трпење 
Поднесување 
Издржување 

4 23.53 24 43.64 18 33.96 46 36.80 

Позитивни 
човечки 
особини 

3 17.65 6 10.91 4 7.55 13 10.40 

Негативна 
конотација 

3 17.65 0 0.00 6 11.32 9 7.20 

Почитување 
Разбирање 

4 23.53 9 16.36 16 30.19 29 23.20 

Мир 
Правда 
Култура 

2 11.76 12 21.82 7 13.21 21 16.80 

Без 
Одговор 

1 5.88 5 9.09 1 1.89 7 5.60 

Вкупно 17 100 55 100 53 100 125 100 
 
 

Девет ученици од нашиот примерок ( 5 девојчиња и 4 момчиња),  имаат 
значајно натпросечно ниво на ментална зрелост (ИЉ над 130). Кај нив, не се 
среќава концепт на толеранција со негативна конотација и сите девет деца имаат 
одреден концепт на толеранција. Овие девет ученици ги определуваме како 
надарени деца, не само по тоа што покажаа високи натпросечни резултати на 
тестот Равенови прогресивни матрици, туку исто така овие девет ученици имаат 
континуиран одличен успех и постигнуваат високи резултати на општинские и 
државните натпревари каде што освојуваат значајни резултати. Училишната 
средина на сите девет ученици е еднаква, затоа што тие се ученици од една иста 
генерација, кои имаат исти наставници и еднакви училишни услови. Но, во однос 
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на социо-економските услови на семејството, седум ученици живеат во семејства 
со задоволителни материјални услови, додека двајца ученици живеат во 
среднозадоволителна материјална семејна средина. Според индикаторите што го 
определуваат типот на семејството, во однос на односите што владеат помеѓу 
членовите на семејството, сите девет ученици живеат во демократски семејства. 

Концептот на толеранција кај надарните ученици е следен: 
- Четири  ученици толеранцијата ја поврзуваат со почитување и 

разбирање; 
- Двајца  ученици толеранцијата ја поврзуваат со трпение, 

воздржување; 
- Двајца ученици мислат дека толеранцијата спаѓа во позитивни 

хумани особини; 
- Еден ученик ја сваќа толеранцијата како правда и мир во светот. 
Во следната анализа целосно ќе ги прикажеме концептите на 

толеранција кај надарените ученици. Исто така целосно ќе ги прикажеме сваќањата 
на надарените ученици за тоа дали се согласуваат со старата римска изрека “Ако 
сакаш мир подготвувај се за војна-Си вис пацем пара беллум”, односно дали мирот 
се постигнува со војна. Анализата ни кажува дека осум ученици се против тоа 
мирот да се добие по пат на војна, само еден учен од машки пол, мисли дека мирот 
се добива по пат на војна, затоа што така е во реалноста. 

1. ТР (м) Толеранцијата значи смиреност и разбирање. 
За да има мир не треба да има војна, во војна гинат многу луѓе и затоа 

подобро е проблемите да се решаваат поинаку, но не со војна. Со неа се нарушува 
целиот мир и безбедноста на народот. 

2. МЈ (ж) Толеранцијата е внимателност. 
И без војна може да се добие мир. 
3. МН (м) Толеранцијата е добар човек. 
Ако сакаш мир не треба да има војна. 
4. АИ (ж) Толеранцијата е стрпливост. 
Во една држава може да се има мир и без војна, така нема да се даваат 

човечки животи, но сепак ќе има мир. 
5. СВ (ж) Толеранцијата е трпение. 
Војната не е начинот со кој можеме да добиеме мир. Напротив. 
6. АА (ж) Толеранцијата е воздржување. 
Во војната загинуваат оние наши најдраги личности, мирот ќе се 

постигне со збор со договор. 
7. МП (ж) Толеранцијата е способност да ги решаваме проблемите на 

мирен начин. 
Не може даима мир, ако во светот постојано се војува. 
8. ТК (м) Толеранцијата е почит. 
Така и е во светот, ако сакаш мир треба да се спремаш за војна. 
9. ДЈ (м) Толеранцијата е владеење на мирот и правдата во светот. 
Мирот во светот се постигнува со договор и разбирање. 
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ЗАКЛУЧОК 
 

Врз основа на добиените резултати од нашето истражување, можеме да 
заклучиме дека концептот на толеранција кај учениците во седмо одделение е 
различен во однос на нивото на менталната зрелост на учениците, додека не 
постојат значасјни разлики во однос на полот на учениците. Концептот на 
толеранција кај надарените ученици се движи во насока на почитување и 
разбирање помеѓу луѓето, позитивни хумани особини, трпение до правда и мир во 
светот. Мислењето на надарените учениците е дека мирот во светот се постигнува 
со договор и почитување, а не по пат на војна како што тоа е во реалноста. 
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The problem found in this paper and what it deals with is a more bright look 
of the emotional stadium of the gifted children. Facts point that gifted children are usually 
also gifted with the broader spectrum of emotion. Because their broader point of view and 
because their broader emotional ways to accept things, it seems that they feel and think 
differently from the others. During the lifetime they become analytical and withdrawn. 
Seemingly, this is a consequence of the giftededness. It is possible to say that, the 
problem of this paper is the reasons why people with high coefficient of intelligence or 
any kind of giftededness react, think, feel differently and also deals with the consequence 
of their giftededness. So, this paper is presenting the facts why this is happening and 
probable solutions.  

The research has been made on the two 3 years old (females), two 7 years 
old (males), two 15 years old ( females)  and two 33 years old ( males). In each category 
there is one representative of the regular IQ and one of the people with high coefficient of 
intelligence. In this vetting has been research the differences that people with high and 
regular IQ have. 

The methodology has been made with vetting of an open and open-close 
type of questions. The open type of questions served for honest responses, which is 
leading to the investigator to the deepness of the problem. The open-closed type of 
questions served when the investigator wanted more precise and defined answer. Also, it 
has been made a research of asking and answering questions of open, oral and 
spontaneous way, made to look like a game with the young ones. 

When the three years old where asked “ Do you feel different from the 
others?”, the child with the regular IQ( her IQ is 90) answered that she is fine when she 
plays with her friends and her dolls and she doesn’t feel any different from the others. 
The other children can play with her, and she can play with them also. But, when the 
child with high IQ ( her IQ is 142) was asked the same thing, she answered that she is 
also fine when she plays with her friends, she loves playing outside her home, but in 
some cases she wishes the rule of the game to be different. When she was asked, what 
kind of rules she wants-she shocked with the answer” I want the rules of the games to be 
in my way, and for sure I want to play more games. I feel that the other children are not 
creative, they should play more games ans certainly, the games that I think that are 
important to play” Coming this from the mouth of the 3 years old, was surprising, but it is 
leading us to the fact, that although, the gifted children are very young, they show more 
potential, more developed thinking and also more creative thinking. It is obvious that the 
child with the regular IQ, didn’t wanted more, she was pleased with that she can get form 
her environment, but the child with the high IQ not that she wanted more, but she also 
wanted things to happen as she wants. This is just pointing to the fact that, children with 
the high coefficient of intelligence, even when they are young and still not aware of their 
environment., in some way they show signs of differences with the others.  



265 
 

When the 7 years old children were asked the same question, the child with 
regular IQ ( his IQ is 91) he answered that he can’t feel any differences between him and 
his friends. He is more than happy when he plays with his friends and he doen’t have any 
problems in writing his homework. But, he wishes to be smart like his friend from school, 
because his friend spends less time in doing the homework and he can play more than 
him. On the other hand, the boy with high IQ ( his IQ is 140), answered that he feels 
different from the other children, that he comes with the answers faster then the others, he 
spends less time in doing homework and school obligations, and then he doesn’t have 
friends that he can play with. He also wishes that he can have “ fast” friend like him, so 
he can play with. This answers are showing that the gifted child is feeling lonely, and the 
fact that he doesn’t have friend to play with, because the other children are doing their 
homework that he already did is pointing that he understands his giftedness like a 
punishment. He feels different, he is alone and he feel punished just because he is “ 
quick” and the other children are not. 

The 15 years old children answered to the same question in this way-  The 
girl with the regular IQ ( her IQ is 89) didn’t feel different at all, he feels just that she is 
changing, that she is more revolt and her environment does’t bother at all. She wants to 
spend time with her friends, it is very fun to be with them, because they talk about 
everything and do all sorts of crazy things together. She just wants to be alone at home to 
think of things, in general about boys, friends and clothes, but her parents are molesting 
her with any kind of questions. But, the answer of the girl with high IQ was completely 
different. She said that she not just that she feels different, but she is different from the 
others. She wants to be alone, she feels that her friends don’t understand her, in some 
cases she feels that she doen’t have anything in common with them, they speak for silly 
things in which she is not interested. Also, she can’t understand why going out with 
friends and sharing every deep or small emotion and though is important. She just wants 
to be left alone, but her parents don’t allow her. When she was asked what she wants to to 
in her spare time, she answered- reading and mainly thinking about life and general 
things. It is very clear that already in this age the emotional distinction between the 
children with high and regular IQ is made. Children with high IQ are feeling left out, 
lonely, they have difficulties to enter in the social environment, because they don’t 
understand the rules and simplicity of the environment. Their puberty is followed by 
more emotional stress, so the need to be left alone is more strong. Mainly, they 
withdrawal in them selves. Also, when they are alone, they don’t think of regular things 
which are normal in the puberty, but they think of more deep issues. This is just a proof 
that they get mature earlier than the other children.  

The 33 years old man with the regular IQ ( his IQ is 94) answered the same 
question in the following way- that he never felt different from the others, neither now. 
He never had problems with the environment, neither do now. He had many friends, 
which is the case in the present day. He admits that he had some difficult emotional 
times, but the considers himself and that kind of emotions like very normal. On the other 
hand, the 33 years old man with IQ of 144, admits that he had a problems to understand 
the others, mainly why they are so consigned about so silly things. But, now, in the 
present day he can talk with his wife ( her IQ is 142) about everything. He also accept the 
fact that he is more “ smart” than the others long time ago and now he doesn’t have any 
problems with environments. He also admits that in the past he was feeling lonely and in 
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many cases different and left out.  Well, this answers can lead us to the direction that with 
the maturity comes accepting the fact that they are different and it doesn’t bother them at 
all. In many cases they are proud with their Iqs and they don’t understand this like a 
punishment like used to.  

All of this analysis can show that children with high IQs during their 
childhood and their puberty very often feel that they are different, left out, lonely, 
because they don’t have a person that thay can talk about things. Very often thay don’t 
have the same interests like the others and that is leading them to the question, why the 
others are interested in so many stupid things and why I am not. They go through painful 
phase, usually they blame them selves for being different. In this period, what they want 
is to be same with the others, so they make attempts to look, talk, walk, speak like them. 
They don’t care for an individuality, they just want to be normal and to be like others. 
The other possible reaction is to accent their Iqs, to withdrawal from the others and to 
commit on studying. They rarely have contact with other children and when they do, they 
usually feel shame and guilt for being different. This starts to change later in their lives, 
when they find that their smartness is not a punishment, but a gift. When they understand 
that thay can make more in life and that thay can progress easier and faster, they start to 
like and eventually love their giftedness. But, what is sure, they have a full box of 
memories when they were feeling not understood and left out. Ironically, not every 
person with high IQ gets over this emotional stadium. Some of them, still, later in their 
lives, haven’t gone through the fact that s/he is different from the others. 

Many scholars like a possible solution suggest that parents or teachers should 
speak with the children and explain them their giftedness. They should explain to them 
that their giftedness is not a punishment, but a reward. They should make them see and 
feel advantages that high IQ has in it self. It is also recommended that parents ( if the 
children can’t do it by their own) find other gifted children to be their friends. By this is 
meant that, it has been suggested that they should go to the special schools, In that way 
they will not feel different and sooner or later they will accept their giftedness in a easier 
and more fun way. 

Gifted children go through many phases, most of them are painful. Even 
when they are very young, they feel different and they show different signs of getting 
mature. Usually, in their early childhood, they show signs of leadership, more developed 
creative thinking and more imagination from the children with the regular IQ. During 
their late childhood, they start to feel lonely, because they don’t have friends to play with, 
because they have done their homework faster, and the others have not. But, the puberty 
is most difficult stage in their lifetimes, because they start to feel deep pain of the 
differences, they don’t understand the environment and the rules of social activities, 
mainly they think that they friends do and say stupid things, so they withdrawal in their 
own created world. They desire to be like everybody else, so they imitate the 
environment. They understand their giftedness like a punishment.  Later in their lives, 
when they understand the pluses that high IQ has, they accept and like their giftedness. 
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Abstract 
 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is the most common behavioral disorder of childhood, 
and is marked by a constellation of symptoms including immature levels of impulsivity, inattention, and 
hyperactivity (American Psychiatric Association, 1994). The National Institutes of Health declared ADHD 
a "severe public health problem" in its consensus conference on ADHD in 1998. Frequently, bright children 
have been referred to psychologists or pediatricians because they exhibited certain behaviors (e.g., 
restlessness, inattention, impulsivity, high activity level, day-dreaming) commonly associated with a 
diagnosis of ADHD. Almost all of these behaviors, however, might be found in bright, talented, creative, 
gifted children. Until now, little attention has been given to the similarities and differences between the two 
groups, thus raising the potential for misidentification in both areas-giftedness and ADHD. The most 
common mis-diagnoses are: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Oppositional Defiant 
Disorder (OD), Obsessive Compulsive Disorder (OCD), and Mood Disorders such as Cyclothymic 
Disorder, Dysthymic Disorder, Depression, and Bi-Polar Disorder. These common mis-diagnoses stem 
from an ignorance among professionals about specific social and emotional characteristics of gifted 
children which are then mistakenly assumed by these professionals to be signs of pathology.In some 
situations where gifted children have received a correct diagnosis, giftedness is still a factor that must be 
considered in treatment, and should really generate a dual diagnosis. For example, existential depression or 
learning disability, when present in gifted children or adults, requires a different approach because new 
dimensions are added by the giftedness component. Yet the giftedness component typically is overlooked 
due to the lack of training and understanding by health care professionals. 

 
Key words: Gifted children, ADHD, Public health problem, Misdiagnosis, Correct treatment 

 

Апстракт 
 

Хиперактивно Пореметување и Недостиг на Внимание (ХПНВ) е најчеста болест на однесувањето 
во детството и е означена со вкупност на симптоми вклучувајќи и незрело ниво на импулсивност, 
невнимание и хиперактивност (Американска Психијатриска Асосијација, 1994). Националните 
Институти за Здравство, на конференцијата за ХПНВ во 1998 година, ја прогласија ХПНВ како 
“силен јавен здавствен проблем“. Често, бистрите деца  се упатуваат кај психолози и педијатри 
заради нивното одредено однесување (пр. немирност, невнимание, импулсивност, високо ниво на 
активност, сонување со отворени очи) често поврзувани со дијагнозата на ХПНВ. Скоро сите од 
овие однесувања, како и да е, би можеле да се најдат кај бистри, талентирани, креативни, надарени 
деца. Досега, малку внимание се посветуваше на сличностите и разликите помеѓу двете групи и 
покрај зголемувањето на можноста за погрешна идентификација во двете области - надареноста и 
БХНВ. Најчесите погрешни дијагнози се: Хиперактивно Пореметување и Недостиг на Внимание 
(ХПНВ), Пореметување како Дрско Спротиставување (ПДС), Опсесивно Насилно Пореметување 
(ОНП) и пореметувања во расположението како што се: Периодично Пореметување, Депресија и 
Биполарно Пореметување. Овие чести погрешни дијагнози од страна на професионалците 
потекнуваат од непознавањето на одредени социални и емоционални картактеристики на 
надарените деца за кои што по грешка е предпоставено од овие професионалци дека се патолошки 
знаци. Во некио ситуации кога надарените деца добиле правилна дијагноза, надареноста е сеуште 
фактор што мора да се разгледува и третира и би требало навистина да создава двојна дијагноза. На 
пример депресијата или неспособноста за учење, кога е присутна кај надарените деца или возрасни, 
бара поинаков пристап затоа што ново значење и се додава на надареноста. Сепак надареноста 
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обично не се забележува заради недостатокот на пракса и разбирање од страна на здравствените 
работници. 
 
Клучни зборови: надарени деца, ХПНВ, јавен здравствен проблем, погрешна дијагноза, правилен 

третма 

 

ВОВЕД 

Дали развојот на една земја ќе се движи по нагорна линија во било која 
општествена сфера зависи пред се од оние креативни умови кој си ја 
консолидирале и дефинирале природата на својот потенцијал. А тој потенцијал 
претставува неопходно ткиво во креирањето на материјалното и духовното 
богатство. 

Образованието и целата негова интелектуалчна структура како една од 
фундаменталните клетки на општеството има есенцијална обврска на достоинство; 
да гради, а на изграденото да доизградува здрави личности кои ќе претставуваат 
потенцијал на општествената визија за подобра иднина. 

Кој друг ако не родителите и образованието. Но, често за жал, како еден 
од почестите феномени сплотен во дилема и интерпретатиран како “Само по себе 
ќе си дојде“. Но дали? Многумина успеале, но многумина за жал останале на дното. 

“Никој не го гледа ветро; ни ти ни јас. Но кога дрвјата ќе ги наведнат 
нивните глави, тогаш ветрот ќе помине.“ Исто како што не можеме да го видиме 
ветрот, ние не можеме да трансплантираме потенцијал. Сепак ние ја гледаме 
работата или манифестацијата на потенцијалот во однесувањето на луѓето. 

Прогресот на едно општество се темели и трасира на енергијата која е 
ефикасно и ефективно експлоатирана. Талентот не се раѓа на основа на пророштва, 
туку е резултат на тимска соработка, нега, квалитетно канализирање на енергијата 
како и елиминација на недостатоците.  
                                                         

 "Она што е есенцијално, невидливо е за окото" 

                                                                                            Antoan de Sent Egziperi  
 

НАДАРЕНОСТ 

Многу теории и дефиниции укажуваат дека надареноста може да се 
одреди на многу начини и дека има многу битни карактеристики или, дека барем 
нас сеуште не ни се познати односите меѓу нив (кои карактеристики се повеќе а кои 
се помалку важни). Еднакво се прифатливи теориите и дефинициите кои се 
однесуваат на надарената личност, надареното однесување и надареното 
постигнување. Додека развојните теории ја пратат надареноста низ животот на 
поединецот од предиспозициите до надареното постигнување, когнитивистичките 
ориентирани се обидуваат да ги објаснат механизмите и процесите кои стојат во 
основата на надареното однесување. Јасно е дека двата пристапи се потребни и 
корисни затоа што заедно нудат целовито решение, во што нас не уверува на 
споредување на однесувањето кое го даваат поединечните теории.  

Има и други можности за класификација на теоријата за надареноста. 
Ако се определиме за едно, низ ограничувањата кои нас ни ги наметнува постојано 
големиот број на коцепт и дефиниции, надареноста може да се одреди како 
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својство на личноста – специфичен склоп на карактеристики меѓу кои најважни 
се високите интелектуални способности, креативности, поимот за себе и извесни 
особини на личноста, висока мотивираност и посветеност на одредена област на 
човечката работа, односно активност – на кои крајниот продукт многу важно, 
еманентно постигнување, производ значаен за својот творец и неговото 
опкружување. 

Одреден број автори ја третираат надареноста како единствен феномен, 
тврдејќи дека постојат одредени заеднички својства на надарените поединци без 
оглед на областа во кои се надарени, како што се интелектуални, академски, 
креативни, уметнички, социјални и психомоторни, нагласувајќи разлика и 
значајност меѓу нив за суштината на надареното постигнување во дадена област. 
Во секој случај надареноста секогаш излегува на површина низ конкретни области 
на човековата работа (како што е наука, уметност, спорт идр). Нема правила за 
бројот на области во кои една личност може да биде исклучителна, но во момент 
кога вакво однесување и достигање се појави во животот на поединецот. Постојат 
големи индивидуални разлики помеѓу надарените личности во количина  на 
надареност која ја поседуваат и во можностите да тоа што го имаат излезе на 
површина и се развие до социјално вреден производ. 

Надареноста на возрасните личности претставува нивно постигнување  
кое потврдува поседување на потребни (најчесто високи, или барем 

натпросечни) способности, креативности, мотивираност, поим за себе. Со исклучок 
на посебни ретки случаеви како што е "чудо од дете", надарените деца немале 
можност да створат, направат или ги изведат своите надарени дела. Во детството и 
младоста на надареност најмногу укажува висока способност, а посебно 
способност за учење. Надарените деца и младите, во споредба со ненадарените 
побрзо учат нови стратегии за решавање на поставените задачи, и порано ги 
достигаат, и тоа, пред се во областа во која се истакнува нивната надареност. 
(Maksić S.,1998) 
 

НЕДОСТАТОК НА ВНИМАНИЕ И ХИПЕРАКТИВЕН НЕРЕД 
 

Недостаток на внимание и хиперактивен неред (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder - ADHD) е често нарушено однесување во детството и е 
маркирано од констелацијата на симтоми вклучувајќи неразвени (незрели) нивоа на 
импулсивност и хиперактивност (American Psychiatric Association, 1994) (Neihaet, 
M, 2003). ADHD е состојба, која се претпоставува дека е од  невролошко потекло. 
Личноста со ADHD често има потешкотии да ги инхибира (контролира) импулсте, 
па таа обрнува внимание на се во околината. Луѓето кои се надарни или 
талентирани исто така имаат способност (во основа потреба ) да обрнат внимание 
на многу работи. Тоа е она што ги прави училиштата да бидат толку досадни за 
многу деца кои се многу бистри. Што ги прави  две личности да бидат различни е 
ефикасноста на скенирање; или, колку добро личноста го разбира и организира тоа 
што го гледа, слуша или допира. Личноста без ADHD ја зема информацијата, ја 
анализира, ја категоризира, го отфрла ирелевантниот податок и го интегрира 
новиот податок со зачуваната информација инстантно. Ова е направено на многу 
ефикасен (задоволувачки)  начин. (Schultz ) 
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Постојат три подтипови на ADHD: предоминантен со недостаток на 
внимание, предоминантен хиперактивен/импулсивен тип, и комбиниран тип. 
Комбинираниот тип е најчест и најмногу истражуван. (Neihaet, M, 2003) 
Симптомите за дијагностика на ADHD мора да се појават во повеќе од една 
околност ( ситуација), како и да бидат присутни најмалку 6 месеци ( пред седмата 
година). Важно е да се напомене дека дете кое ги поседува тие симптоми но не 
покажува значајна неспособност, не е дијагностицирано со нарушување.       

Субјективната детерминација за тоа што содржи значајна неспособност 
е една од неколкуте фактори што допринесуваат до контроверзни дијагностики и 
третмани, посебно кај надарените деца. (Neihaet, M, 2003) 

 
НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИ ДЕЦА СО ADHD 

 
Фрекфентно, бистрите деца се упатуваат на психолог или педијатар 

затоа што манифестираат некое извесно однесување (пр. вознемиреност, 
невнимание, импулсивност, големо ниво на активност, фантазирање ) вообичаено 
поврзани со дијагноза на ADHD. Скоро сите овие однесувања, како и да е можат 
да бидат препознати кај бистрите, талентирани, креативни надарени деца. Дури 
сега мало внимание е акцентирано на сличностите и разликите помеѓу двете групи, 
на тој начин зголемувајќи ја можноста за погрешна идентификација во двете 
области – надарени и ADHD. Оваа поделба овозможува специфични разлики 
помеѓу двете групи кој ќе им помогнат на родителите и едукаторите подобро да ги 
разберат и оценат нивните деца.  

Учителот на Ицко вели дека тој работи помалку од неговите 
способности. Не ги довршува неговите задачи, или дава одговори без да ја покаже 
неговата работа. Не е мирен во класот и зборува со другите. Тој одговара на 
прашањата на учителот ( кои вообичаено се точни ) но сега често фантазира и 
изгледа расеан. Дали Ицко има  ADHD, дали е надарен или и двете? 

Формално дијагностирачкиот и статистички прирачник за ментални 
нереди (DSM – III –R - Американска психијатриска асоцијација ) укажува на 14 
карактерисики што можат да бидат откриени кај децата кои имаат ADHD. 
Најмалку 8 од овие карактеристики треба да бидат присутни на деца помали од 7 
години и мора да бидат присутни најмалку 6 месеци. 

• DSM – III – R  Дијагностички критериуми за ADHD 
1.Често ги движат нозете  или рацете (кај адолесцентите може да биде 

лимитирано на субјективни чувства на вознемиреност); 
2. Имаат потешкотии кога се бара од нив да седат; 
3. Имат потешкотии чекајќи ред во игрите или групните ситуации; 
4. Често ги кажуваат одговорите на прашањата пред тие да бидат 

комплетирани. 
5. Имаат потешкотии да ги следат инструкциите од другите; 
6. Имаат потешкотии да го задржат вниманието во задачите или низ 

активностите; 
7. Често се префрла од една активност во друга; 
8. Има потешкотии тивко да игра; 
9. Често многу зборува; 
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10. Често ги прекинува другите и им се меша во игрите; 
11. Често изгледа дека не слуша што му е кажано; 
12. Често ги губи работите неопходни за задачите или активностите во 

градинката/училиштето или дома; 
13. Често се вклучува во физички активности без да ги зема во предвид 

можните последици (пр.истрчува на улица без да погледне). 
Понекогаш професионалците дијагностицираат ADHD  едноставно со 

слушање на објаснување за детското однесување на родителите и едукаторите 
зададено со кратка опсервација на детето. Друг пат се користат кратки 
прашалници, иако истите само  квантитативно го објаснуваат мислењето на 
учителите и родителите за однесувањето. 

  Детето може да биде надарено и да има ADHD. Децата кои се доволно 
среќни да имаат темелна физичка проценка која вклучува скенирање на алергии и 
други метаболички нарушувања и сеопфатна психолошка проценка која вклучува 
определување на интелигенција, постигања и емоционален статус имаат подобри 
шанси да бидат точно идентификувани. Без темелен професионален преглед  тешко 
е да се каже.(Webb & Latimer ) 

Увидувањето на разликата помеѓу однесувањата што понекогаш 
асоцираат на надареност, но исто така се карактеристични за  ADHD не е лесно 
како што покажува и долу наведената листа. 

 
• ОДНЕСУВАЊА ШТО АСОЦИРААТ НА  ADHD  

1. Немање доволно внимание во скоро сите ситуации; 
2. Намалување на упорноста во задачите немајќи брзи 

последици/алтернативи; 
3. Импулсивност; 
4. Проблем со следење со командите за регулирање или 

спречување на однесувањето во социјален контекст; 
5. Повеќе активни и понемирни од другите деца; 
6. Потешкотии во следењето на правилата и регулативите. 

 

• ОДНЕСУВАЊА ПОВРЗАНИ СО НАДАРЕНОСТА 

1. Слабо внимание, досада, занесување во специфични ситуации 
2. Слаба толеранција за упорност во задачите што изгледаат 

ирелевантно 
3. Пресудувањето заостанува зад развојот на интелектот 
4. Интензивноста може да доведе до конфронтација со авторитетит 
5. Високо ниво на активност; можеби треба помалку спиење (Webb & 

Latimer )  
 

ПРОЦЕНКИ 
� Психолошка проценка 

Психолошката проценка вклучува тестови за мерење на општата 
интелектуална способност (интелигенцијата), индивидуалeн тест за мерење на 
интелигенцијата. Додека вербалните, нумеричките, механичките, спацијалните, 
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мемориските нивоа се определуваат со употреба на батерија тестови за испитување 
на посебните интелектуални способности, како и креативноста која е и често 
споменувана од повеќето професионалци кои се занимаваат со проблематиката на 
надареноста. Тестовите на постигнување, мотивот на постигнување итн. 
(Арнаудова  & Ачковска – Лешковска, 2000) 

 
� Хормонална проценки 

1. Испитување на тироидна жлезда;  
2. Испитување на латентна шеќерна болест. 

• Испитување на тироидна жлезда 

Тироидната жлезда која е задолжена и го лачи  хормонот тироксин треба 
да биде земена во предвид затоа што доколку  истата работи со зголемена  
функција може да допринесе за абнормално функционирање на метаболизмот, 
односно зголемена функција на метаболизмот кој може да се одрази со зголемена  
функција на сите органи и ткива, вклучувајќи ја и мозочната функција кој што дава  
одредени симптоми на ADHD. 

 

• Испитување на латентна шеќерна болест 

Панкреасот, односно бета клетките  кој се задолжени за продукција на 
инсулин ( кој е задолжен за транспорт на шеќерот од крвта до клетките) може да 
дава одредени симптоми на ADHD. Најважна фаза од шеќерната болест сo 
симпотоми на ADHD е латентната фаза на шеќерната болест за која што требa да се 
направат испитувања. Покрај утринското мерење на гликемија на гладно, потребно 
е да се испита и гликолизраниот хемоглобин кој што дава податок за просечниот 
шеќер наназад за три месеци, како и орален гликоза толеранс тест. Оваа фаза е 
многу тешка да се откриe а често пати е присутна во висок процент во современите 
услови на живеење бидејќи за ова допринесува нездравата исхрана, генетските 
предиспозиции, идр. Често пати се прават огромни грешки затоа што висок 
процент на децата имаат скриена латентна шеќерна болест и симптоми на ADHD, 
поради што тешко можи да се открие оваа фаза на болест.  

Често пати медицината го земаат податокот на мерење на гликемија на 
гладно која што е нормална и со тоа се заклучува дека нема шеќерна болест, без да 
се испита гликолизираниот хемоглобин и оралниот гликоза толеранс тест кој што 
може да е абнормален да ни укаже дека се работи за латентен дијабет кој што 
латентен дијабет скоро секогаш  има одредени симтоми на ADHD. Затоа потребно е 
да се испита функцијата на штитната жлезда и гликемијата на гладно заедно со 
гликолизираниот хемоглобин и орален гликоза толеранс тест. 

 
� Алерголошка проценка 

Често пати кај присутни е алергијата со висок процент и  некогаш таа е 
манифестна и се карактеризира со симптоми на чешање, црвенило  на кожата итн. 
Таквата состојба може да допринесе за појава на симптомите за ADHD, меѓутоа 
има моменти кога нема манифестација на ваквата симптоматологија а станува збор 
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на висок степен на алергија и таквата состојба многу тешко се открива а асоцира на 
симптоми на ADHD.  

Алергиите се присутни со висок процент поради начинот на исхрана, 
генетските предиспозиции, стресни околности итн., што се карактеризира со 
намалена отпорност на организмот. За да се открие причинителот на алергијата 
потребно е да се направат алерго тестирања, меѓутоа мал е бројот што можат со 
овие тестирања да се докаже кој се причините за алергијата. Во споредба со 
причинителите за алергија кој што можата да бидат илијадници. Алерго 
тестирањето се ограничени, меѓутоа потребно е при појава на определени 
карактеристики на ADHD да се направи општо испитување на имуноглобулинот Е 
кој што го дава статсусот на општата состојба; дали има алергија или нема. 
(Јовановски, 2009) 

Понатаму, во контекст на тоа исто така потребно е да се согледа и 
темелно простудира и невролошкиот момент кој исто така има големо влијание во 
насока на ADHD симптоматологијата. 

ЗАКЛУЧОК 

ADHD како што може да се согледа претставува медицинска состојба 
окрактеризирана од симтоми на невнимание и/или  хиперактивност – импулсивност 
која што погодува милони деца и возрасни и често има значаен удар на животот на 
личноста. 

Остваени без терапија, децата со ADHD можат да страдаат и да искусат 
проблеми со однесувањето, социјалните и емоционалните аспекти. Денес ADHD е 
една од највообичаените ментални нарушувања кај децата а влијае во школски 
години. За разлика од поразвиените општества, кај нас сеуште оваа појава не се 
третира како сериозна закана на правилен и ефикасен развој. Глобално, ако се земе 
во комбинација со надарено и талентирано дете и симптоми или дијагноза на 
ADHD, оставено на спонтаноста, тогаш едноставно дел од креаторите на прогресот 
ќе бидат само  нешто што можело да биде многу повеќе. 
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Abstract 
 
Gifted children not only think differently to other children, they also feel differently. Their intellectual 
complexity combines with their emotional intensity to give them a qualitatively different way of 
experiencing the world. This unique perspective of life has a profound impact on their social relationships 
with age peers.  
In society today there is a great emphasis on being social and having lots of friends, but some people prefer 
being alone and are most productive in this state. In addition, personality characteristics such as idealism, 
expanded moral awareness and introversion set them further apart. For gifted childrens’ social and 
emotional wellbeing, it is imperative that these differences are understood as “normal for gifted” by 
teachers and parents and that they will be helped to find true intellectual peers. Therefore, an adult may see 
the introverted student as someone with a problem, not as simply someone with a different personality type. 
This may lead to attempts to get the young person to be “friendlier,” to work in large groups, to talk more 
often and more spontaneously, and to be more outgoing and interactive. 
There is nothing wrong with being an introvert. It does not need to be cured.   It is vitally important to their 
intellectual achievement and to their emotional development that gifted children understand themselves and 
that they feel accepted, understood and supported by others. In this way they will be empowered to express 
their unique selves in the world and use their gifts and talents with confidence and joy. 

 
Апстракт 

 

Надарените деца  не само што мислат различно од другите деца, тие исто така и чувствуваат 
различно. Нивната интелектуална комплексност комбинирана со нивниот емоционален интензитет 
им дава квалитативно различен начин на искусување на светот.  Овај уникатен поглед  на животот 
има  целосно влијание врз нивнивните социјални односи со врсниците. 
Во општеството денес се става голем акцент на тоа да се биде социјализиран и да се има многу 
пријатели, но некои луѓе претпочитаат да бидат сами и тие се  најпродуктивни во оваа држава.  Во 
продолжение, личните карактеристики како што се идеализам, зголемена морална свест и 
повлеченост ги сместува на страна.  За социјалната и емотивната благосостојба, потребно е да се 
сфатат овие разлики како „нормални за надарените“ од страна на наставниците и родителите и ќе им 
биде помогнато да најдат вистински интелектуални врсници.  Оттаму, возрасен може да гледа на 
повлечениот ученик како на некој со проблем,а не едноставно на некој со различен тип на карактер.  
Ова може да води до обиди да се натера младата личност да биде „подружељубива “, да работи во 
големи групи, да зборува почесто и поспонтано, и  да биде подруштвена и интерактивна. 
Нема ништо погрешно во тоа да се биде повлечен.  Нема потреба да биде лекуван.  Доста е важно за 
нивното интелектуално достигнување и за нивниот емоционален развој да надарените деца се 
разбираат меѓусебно и се чувствуваат прифатени, сфатени и поддржани од другите.  На тој начин 
тие ќе бидат овластени да ја изразат својата уникатност во светот и да ги користат нивните дарби и 
таленти со доверба и радост.  
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INTRODUCTION 
 

Every human is born with distinct traits. Gifted children differ from their no 
gifted peers in inescapable ways. Apart from their intellectual prowess, they frequently 
differ in emotional intensity and complexity, the breadth and depth of their interests, their 
love of learning, and their desire to question things.  

Because children often react harshly to differences from local norms, some 
children are driven to hide the attributes of their giftedness. However, this concealment 
comes at a cost, and many gifted children who attempt to fit in by presenting a mask to 
their peers experience feelings of dissonance. They fear discovery and may even 
conclude that there is something wrong with who they really are. Lack of understanding 
of the nature and significance of gifted children’s intellectual differences can result in 
their being seen as “weird” or “bad”.  Without understanding, gifted children may try to 
ignore or deny their differences and this can lead to social isolation, aloneness and 
emotional problems. If they do not understand their intellectual differences they will have 
difficulty in seeing them as positive and can develop low self esteem.  They can feel 
“different”, “out of place” “don’t fit in” “an alien”.  In summary, social connections are 
crucial determinants of self-concept. 

 
THE UNSEEN WORLD OF GIFTED INTROVERTED CHILDREN 

 
What makes someone an introvert?  Today societies tend to value extroverts 

more highly than introverts, perhaps that's because extroverts are in the majority. 
However introversion is not a problem or disease, nor is it something to be ashamed of. 
In many ways introverts have advantages over extroverts. By directing their energies 
inwards they are closer to their spiritual essence. Introverts can more easily open 
themselves to inspiration and creativity. They are less distracted by worthless, deleterious 
"noise". Because of society's prejudice towards extroversion introverted children may 
begin to feel weak, inferior.  

The main difference between introverts and extraverts is the source of their 
energy. Introverts gain energy through quiet introspection, and burn energy in group 
interaction. This has no bearing on self esteem or social prowess. Introverts can be quite 
charming and social. They simply need time alone to recharge after expending energy 
socially. An introverted child can be emotionally healthy and socially adroit.  Introverts 
are a minority in the general population, yet a majority of gifted individuals are 
introverts. It is estimated that one third to one quarter of all people are introverted. If we 
look at statistics for people identified as gifted, the introverts make up 60% of the group. 
Among those identified with IQs over 160, the percentage of introverts shoots up to a 
whopping 75%! 

 The extravert's main interests are with the outer world of people and things 
while the introvert is more involved in the inner world of concepts and ideas. People 
show a preference for the world in which they operate best, their inner world or the outer 
world.   
Introversion is a way of operating in which a person is more comfortable in their own 
inner world and draws strength from it. Well developed introverts can deal competently 
with the world around them when necessary, but they do their best work inside their 
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heads, in reflection.  Similarly, well developed extraverts can deal effectively with ideas, 
but they do their best work externally in action.  

Because of their focus on their inner world, introverts tend not to learn by 
trial and error. They understand through observation and prefer not to act or respond 
without thoughtful consideration. Introverts will take in information and perhaps ask a 
few clarifying questions.  They will not frequently interrupt with the questions and 
comments that most extraverts are prone to do. 

About the degree of social conformity, the introverted children are more apt 
to do something solely because it pleases them; they reject easily won applause and are 
only satisfied when they come up to their own exacting standard.  Introverts prefer to 
work with people individually rather than in large groups. They are likely to go deeply 
into their work and are reluctant to call it finished. Introverts have marvellous powers of 
concentration and are able to ignore many of the distractions in the outside world.  When 
they do display their work they tend to give only their conclusions, without details of 
what they did.   

They need time to reflect, time to ponder possible solutions to problems and 
time to let emotions settle down before they can talk about them. This brief 
communication saves them from potentially overwhelming external demands on their 
time and energy and allows them to return quickly to another uninterrupted stretch of 
work. 

 The extravert works for immediate rewards; the introvert for a far-off goal 
(posterity, an ideal).  The introvert dislikes suggestions, wants to follow his own routine 
without interruption and becomes negativistic when coerced, generally refuses assistance, 
preferring to “go it alone” to make his own decisions and be solely responsible for his 
achievements. 

The introvert hates to be hurried, distracted or forced to change the trend of 
his thought. The introvert is sensitive, subjective, theoretical, personal and philosophical. 

Tensions can develop when the introvert is in the minority in a group such as 
the classroom, where the prevailing climate is established/controlled by the predominant 
extraverts. If too much togetherness with others is demanded, the development of ideas is 
inhibited.  Also, introverts need time to reflect on a question before answering and, in an 
analysis of taped classroom discussion, it was found that teachers tend to wait less than 
one second for students to reply to their questions. 

It seems easier to overload an introvert with too much information than an 
extravert. Introverts may prefer a slower paced discussion and care should be taken to 
solicit feedback from highly introverted person to make sure information has been 
understood. 

Introverts’ energies are powerfully directed by their ideas. They 
characteristically pause before action. This pause, often called hesitation by others, gives 
them time to study and classify a new situation so the action taken will make sense in the 
long run.  Introverts read more than extraverts partly because it is a socially acceptable 
way of gaining some needed time alone. Introverts need time to reflect, time to let 
emotions settle down  before they can talk about them, time to ponder possible solutions 
to problems. If you need to discuss an issue with an introvert, raise the matter and then 
postpone discussion for at list 24 hours to let introvert have time to think about it. 
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Introverts usually don`t initiate social interactions.  They tend to be reserved, 
aloof, withdrawn, cautious, conservative, emotionally disengaged, deliberate, and shy. 
They feel perfectly content being alone, quietly reflecting on their own thoughts and 
feelings.  In fact, social situations are often overly stimulating and anxiety-provoking to 
introverts. Because introverts are so easily stressed by spontaneous social interactions and 
emotional confrontations, they strive to maintain their self-control in anger-provoking 
situations by expressing their anger in passive ways, such as pouting or giving others the 
“silent treatment.”  When introverts want to be alone, it is not, by itself, a sign of 
depression. It means that they either need to regain their energy from being around people 
or that they simply want the time to be with their own thoughts. Being with people, even 
people they like and are comfortable with, can prevent them from their desire to be 
quietly introspective.  Being introspective, though, does not mean that an introvert never 
has conversations.  However, those conversations are generally about ideas and concepts, 
not about what they consider the trivial matters of social small talk. 

The introvert, being more sensitive and self-conscious, is held back or rattled 
in his responses by fear, shyness or feelings of inferiority.  The introvert, uncertain of 
consequences, restrains the expression of his feelings but cannot end them, perhaps to 
explode at some later, less appropriate moment. The introvert though defensively 
secretive an aloof with strangers, may reveal some of his precious inner life to a 
sympathetic friend.  The introvert prefers to debate a problem with himself, to read and 
put his ideas into writing. 

How does introversion affect young children who are gifted? A gifted girl 
who is an introvert may spend hours and hours playing imaginatively with her best friend, 
but she may feel overwhelmed at that friend's birthday party and choose to sit quietly in 
the corner rather than take part in the games. She may relish lengthy conversations with 
an interested adult or older child, but be unwilling to speak up in front of her class. Well 
meaning extroverts may try to “bring the child out of her shell”, but for most introverts, a 
radical change is out of the question. Research has proven that introverted brains process 
information in a different manner, with more frontal lobe activity and lower tolerance for 
sensory input. This doesn't mean that an introvert cannot learn to speak in public, but that 
it may take time and effort for her to feel comfortable doing so. Parents can discuss with 
their children where they fall on the introversion/extroversion scale, and allow their 
children to articulate feelings about their personal preferences. It is essential that children 
learn how to care for themselves and maintain a healthy balance. A parent can encourage 
the introverted child to reach out more, to try out for the dance team or the school play, 
while also offering advice about how to take a self imposed time out between scenes, just 
to be alone. Above all, it is important to impart to the child that it's ok to be who she is.  
 

SHYNESS AND THE GIFTED 
 

Shyness exists in the gifted population just as it does in all other groups of 
people. Likewise, the specific type and severity of shyness is highly variable. The causes 
of shyness are not well known. Heredity, environment, temperament, stress, and 
experiences (such as being singled out) may all play a role. Anxiety associated with 
shyness may be related to fear of evaluation, to learned behaviours, or to negative self-
talk. 
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 The term “shyness” covers a range of behaviours. It may range from the 
child who watches cautiously from the sideline until he works out what the situation 
requires of him, onto the child who buries his head against our leg and refuses to be 
coaxed out, through to the “fake shyness” of the child who yells, “I can’t do that! I’m 
much to shy”.  As with most patterns of child behaviour, shyness is partly the 
temperament children are born with and partly the way children are raised.  

Some children always seem to have a natural reserve. They are initially 
cautious with new people and in new situations. They like to watch rather than leap in. 
They are hesitant to try new things. They prefer to play with one or two familiar friends 
rather than take part in boisterous games involving crowds.  

Many of such children are never identified as gifted since they are usually 
quiet and insecure. They often hide their talents, resist challenges, and drop out of gifted 
school programs because of their shyness. These gifted children should be supported at 
homeand in school, and be given freedom to choose and to spend time with their friends 
of the same age. Ideally, parents and teachers should provide them with gifted role 
models of life-long learning. 

While we should always respect a child’s natural personality, there are 
ordinary courtesies that we should expect from children. For cheerful, outgoing children, 
this usually comes naturally and easily. For  more reserved children, we need to take on 
the responsibility for teaching them good manners and social skills.  

If we think that our children have learned shyness, we can help them to 
“unlearn” the excuse of shyness; so that they do not become hampered with the helpless 
label of “He`s very shy, you know”. 

Often parents need to bring these types of circumstances and their impact on 
their children to the attention of school personnel. In a culture that values extroversion, 
introversion, sensitivity, and childhood shyness are problems that need to be fixed— a 
belief that may be misguided, since shyness is a temperament. Yet research on gifted 
children shows that the majority of them are introverted, and many are sensitive due to 
their heightened awareness of self and others. Parents need to help these children develop 
social skills that fit their temperaments. They also must educate teachers and other school 
personnel about the personality traits of their children and, most important, communicate 
that these children may be fine just the way they are. 

These children are high achievers and perfectionists at school who seek for 
other people’s approval. The problem, however, is that with time they often get bored and 
devote minimum effort to achieving. At home these gifted children need independence 
and freedom of choice, as well as time for personal interests, and risk taking experiences. 
They need acceptance, understanding, and advocacy from the parents. Family activities 
and positive examples of behaviour are what the family should provide for such gifted 
children. 

Just being identified as gifted may bring unwanted attention to the shy gifted 
student. Special services or unique classroom groups may add to the discomfort, because 
being singled out highlights difference. This does not mean that the shy gifted should not 
be identified or served; rather, it means that teachers and parents must be conscious of the 
impact of that attention and must work with the individual child to create a supportive, 
nonthreatening environment.  
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Many characteristics associated with giftedness (such as perfectionism, 
hypersensitivity, imagination, and intensity) create situations that exacerbate shyness. 
Gifted children tend to be harsh critics of their own performance, imagining worst 
consequences and internalizing gestures, comments, and nonverbal communications that 
others would just shrug off. Learning and using positive self-talk can help the shy gifted 
overcome this negativity.  

Gifted students are often asked to perform or display their abilities (e.g., by 
reading their poetry aloud, demonstrating their inventions, performing skits, and 
competing against others). Alternative forms of presentation, additional preparation time, 
and limited venues can help shy gifted children.  

Introversion may be mistaken for shyness. Introverts generally do not like 
large groups and enjoy working alone. These behaviours look like shyness but are not. 
(There are, of course, shy introverts.) Introverts may find it useful to learn how to look 
and act like extroverts in certain situations, but they should not be forced to change their 
personality traits.  

Shy children may need a little extra time to warm up to others, may be 
cautious in new social situations, and may want to observe before participating. Such 
behaviours are not generally a cause for worry. If a child consistently avoids situations 
that are usually considered pleasurable and interesting, and evidences distress, loneliness, 
and a tendency to self-blame, it may be useful to consider a psychological evaluation. 
The environment needs to be examined for factors that promote problematic shyness, 
such as habits of shaming children into behaving a certain way or pressuring them to be 
extroverted. 

Children whose social identity is devalued or threatened become self-
conscious and inhibited. Many gifted children also hide their talents to avoid the threat of 
exclusion by other children. This practice exacerbates their self-consciousness, their 
feeling of being outsiders, and their inhibitions. 

Research indicates that the majority of teachers in primary and secondary 
schools are extroverted, so they may need help understanding  sensitive or introverted 
child. Parents need to be the communicative link between the teacher and the child. 

Any strategy to reduce anxiety and discomfort must honour the gifted 
student’s need for cognitive intervention while also including standard psychological 
approaches such as behaviour modification. Some suggestions to share with teachers: 
provide direct instruction in social skills, have the child work with a buddy, offer 
extended preparation time for any oral presentation, provide alternative forms of 
presentation and assessment for student work, teach stress management and positive self-
talk in class, and include journaling as a part of affective education. This needs to be a 
collaborative effort, with coordinated reinforcement of new behaviour at home, too. 

 
EMOTIONAL SENSITIVITY AND GIFTED CHILDREN 

 
Many gifted children are extremely sensitive. They seem to take everything to 

heart and get extremely upset by words and deeds that other children can ignore or get 
over quickly. The gifted are more prone to adjustment difficulties: low self-esteem, 
competitiveness, perfectionism, depression, and envy.  Their feelings of being different 
lead to interpersonal conflicts and emotional complications.  Their peers describe them as 
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being eccentric, socially isolated, snobbish, physically meek, etc.  The high expectations 
from parents, teachers, and peers for excellence create pressure; also, their success is 
often taken for granted and they frequently don’t receive the much-needed positive 
feedback.  When high expectations are not met, they experience deflated academic self-
esteem, stress, depression, and poor adjustment to the classroom.  How can parents an 
teachers help their emotionally sensitive children cope with these intense emotions?   

People often believe that sensitive children are simply being melodramatic 
and making a fuss over nothing. While some gifted children may have a flair for the 
dramatic, that does not diminish the intensity of their emotions. These children probably 
have what psychologist Kazimierz Dabrowski called an emotional supersensitivity or 

overexcitability. That means that they actually do experience emotions more intensely 
than others.  Emotionally sensitive children seem to respond to each negative experience 
as though it were the end of the world. They cannot help what they feel, but they can 
learn to put these experiences into a helpful perspective, which can help them cope with 
their strong feelings.  As sympathetic as they are to others, they seem unable to feel 
sympathy for themselves. Instead, they tend to be highly self-critical. They can also feel a 
deep sense of responsibility, which can lead to feelings of failure and guilt. 

Gifted children's physical development may lead to an inability to complete a 
task they are capable of intellectually envisioning. (Perfectionism may play a role in this 
frustration as well.)  Perfectionism can lead to fear of failure, in turn causing a gifted 
child to avoid failure by refusing to even try something (including doing a homework 
assignment!) 

Sensitivity and well-developed sense of right and wrong can lead to concern 
over wars, starving children, pollution and other injustice and violence. If they are 
overloaded with images and discussions of these issues, they can become introverted and 
withdrawn or even suffer from “existential depression.” 

 Constant striving to live up to self-expectations--or those of others-- to be 
first, best, or both can be very stressful. With every new course, new teacher, or new 
school questions arise about achievement and performance, since every new situation 
carries with it the frightening risk of being mediocre. Striving becomes even more 
stressful when unrealistic or unclear expectations are imposed by adults or peers. The 
pressure to excel, accompanied by other concerns such as feeling different, self-doubt, 
and the need to prove their giftedness can drain the energy of gifted students and result in 
additional stress.  Stress occurs even when everything is going well. Youngsters get tired 
from their constant efforts and may secretly fear that next time they will not be as 
successful. 

Gifted students are complex thinkers, persuasively able to argue both sides of 
any question. This ability, however, may complicate decisions. Students may lack 
information about and experience with resources, processes, outcomes, or priorities that 
help tip an argument toward a clear solution. Furthermore, not every problem has one 
obviously correct answer. Compromise and accommodation are realities in the adult 
world, but they are not easily perceived from a young person's viewpoint. Thus, decision 
making may be a very stressful process. 

 During the early years, school may be easy, with minimum effort required 
for success. If students are not challenged, they conclude that “giftedness” means instant 
learning, comprehension, and mastery, and that outstanding achievement follows 



282 
 

naturally. As years pass, however, schoolwork becomes more difficult. Some students 
discover that they must work harder to earn top grades and that they have not developed 
productive study habits.  Many suspect they are no longer gifted and their sense of self-
worth is undermined.  Stress can hamper the very abilities that make these students 
gifted. Stress clouds thinking, reduces concentration, and impairs decision making. It 
leads to forgetfulness and a loss of ability to focus keenly on a task, and it makes students 
overly sensitive to criticism. Under these conditions, they perform less well and are more 
upset by their failures. 

All these traits which provide the gifted child with the ability to experience 
life deeply and genuinely, also can become twisted and distorted when combined with 
inadequate adult guidance. 

 
CONCLUSION 

 
We are each unique individuals, born precisely as we are to fulfil a very 

special purpose.  Like all children, gifted students learn from the behaviour of adults. 
Whether it is effective coping strategies, nonthreatening communication techniques, or 
how to relax, teachers, counsellors, and parents often become the models that children 
follow. If teachers want their messages to be influential, they should let the students see 
their behaving accordingly.  

They should also understand that much of how gifted students appear and 
behave is biologically affected. They should not try to change the basic nature of the 
student. Shyness, for example, like some physical characteristics, has roots in biology. 
Like the relationship between body type and weight, shyness and a student's willingness 
and ability to actively participate in class are related. They should respect the nature of 
the individual gifted child.   

Contrary to what most people think, an introvert is not simply a person who is 
shy. In fact, being shy has little to do with being an introvert! Shyness has an element of 
apprehension, nervousness and anxiety, and while an introvert may also be shy, 
introversion itself is not shyness. Basically, an introvert is a person who is energized by 
being alone and whose energy is drained by being around other people. 

Teachers should recognize and respect the relationship between social and 
emotional needs and academic needs. One affects the other. For example, whether a 
gifted student is challenged or able to work at a pace that is stimulating can affect his or 
her emotional well-being.  The root of the behavioral change is the manifest frustration 
with not being challenged in school. For many students, this connection goes unnoticed 
until it is far too late to help them.  

  The most important thing is to embrace diversity, do not merely tolerate it. 
To tolerate suggests a position of authority or position of judgment that allows someone 
to decide what human differences are meaningful and, therefore, acceptable and what 
differences are intolerable. This special privileged position tends to disadvantage gifted 
students because giftedness rarely makes people's lists of meaningful differences. As a 
teachers, parents, or counsellors, they are in a position to have a significant impact on the 
minds of gifted children. If a school truly embraces diversity, then gifted students will be 
accepted. In many schools, giftedness is still experienced as being aberrant. In a study, it 
is  found that gifted students are just as prone to believe stereotypical ideas about other 
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gifted students as the general population. This phenomenon can be explained by the fact 
that gifted students cannot escape their environment.  
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Abstract 
 

The necessity of motivation is of great importance in the teaching process, and especially specific regarding 
gifted students in regular classes - presuming they have already been identified as such. Motivation denotes 
a sum of factors which stimulate, direct, sustain, and maintain certain behaviour (activities). 
In-class relations have a positive influence and present a very significant factor of motivation. The social 
atmosphere in there determines the form of communication and the level of mutual acting and cooperation 
among all class members.  
In the development of motivation with the gifted students a great attention is given to the needs for 
recognition or self-affirmation of students, to their interest in a certain scientific field  which should be in 
correlation with their future profession (a field that they have an interest in and a talent for) but also to the 
highlighting of the importance and usefulness of learning and following the course of the set goals, the 
discrimination of the learning outcomes, and the attitudes towards responsibility and duty towards learning.  

 

Key words: gifted students, motivation, class atmosphere, self-affirmation, feed-back information, the 

interest of the gifted students, responsibility and duty attitudes  
 

Апстракт 
 

Улогата на мотивацијата во наставниот процес е од големо значење, а посебно специфичен е 
проблемот на мотивирање на надарените ученици во регуларните одделенија25, под претпоставка 
надарените веќе да се откриени. Под мотивација се подразбира збир на фактори кои поттикнуваат, 
насочуваат, одржуваат и задржуваат извесно однесување (активност). 
Меѓучовечките односи во одделението влијаат позитивно и претставуваат многу значаен фактор за 
мотивирање. Социјалната атмосфера, го одредува обликот на комуникација и степенот на заемно 
дејствување и соработка на сите членови во одделението. 
 Во развојот на мотивацијата на надарените ученици големо значење имаат потребите за лична 
афирмација или самопотврдување на нивната личност, потоа, интересите за учење на некоја научна 
област која е добро да биде поврзана со идната професија (област за која посебно постои талент и 
интерес), согледувањето на важноста и користа од учењето и движење кон поставената цел, 
познавањето на резултатите од учењето, како и ставовите за одговорност и должност кон учењето.  

 

Клучни зборови: надарени ученици, мотивација, училишна атмосфера, самопотврдување, повратна 
информација, интересот на надарените ученици, ставовите за одговорност и должност. 

 
 

ВОВЕД 
 
Мотивацијата се дефинира како процес на поттикнување, насочување и 

одржување на однесувањето кон одредена цел. Мотивацијата е сето она што дове-
дува до активност и сето она што ја насочува таа активност и што го одредува 
интензитетот и траењето на истата. Затоа мотивацијата на надарените ученици има 

                                                 
25 Под регуларни одделенија ги подразбираме одделенијата во воспитно-образовниот систем во 
Република Македонија кои се составени од ученици различни според постигањата од поучувањето и 
учењето, како и од ученици различни во однос на надареноста. 
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исклучително значење во воспитно-образовниот процес26. Мотивацијата не е трајна 
и прво треба да се поттикне, а потоа да се стимулира и развива сè додека не стане 
автономна, односно додека не почне да функционира како дел на внатрешната 
мотивација, кон која треба да се тежнее. Во таа смисла во психолошката и педагош-
ката теорија и практика се зборува за два вида на мотивација и тоа: надворешна 
(екстринзична) и внатрешна (интринзична) мотивација. 

Интринзичната мотивација подразбира да се направи нешто поради 
уживање во самите активности, а не поради корист или очекувана награда. Оттука 
една од значајните задачи на наставникот е кај надарените ученици да ја развива 
внатрешната мотивација, применувајќи ги во прво време надворешните мотиватори 
(пофалба, награда, натпревар, истакнување, соработка итн.), кои ќе поттикнат и 
овозможат развој на внатрешната мотивација кон која треба да се тежнее. Надаре-
ните ученици кои се мотивирани покажуваат голем интерес и внимание, имаат 
желба за совладување на наставните содржини и потреба за задоволување на 
љубопитноста, се чувствуваат себереализирано и задоволно од сопствените пос-
тигнувања и имаат добри интеракциско-комуникациски односи со своите врсници 
и со наставникот, како и со непосредната средина во која живеат.  

Пред да преминеме на понатамошни разгледувања на можностите за 
поттикнување и развој на мотивацијата кај надарените и талентираните ученици, 
добро е да бидат наведени некои нивни посебни карактеристики кои укажуваат на 
специфичноста на нивното мотивирање низ регуларните содржини, во регуларните 
одделенија. 

 
НЕКОИ ПОВАЖНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАДАРЕНИТЕ УЧЕНИЦИ 

 
Поголем број автори наведуваат низа посебни карактеристики на 

надарените ученици27 за кои треба да се води сметка за да се овозможи нивно 
мотивирање во насока на задржување и развој на нивното внимание, интерес и 
ставови: надарените ученици многу полесно и брзо ги сфаќаат поимите и новите 

идеи, без да мора да издвојуваат време и голема енергија да ги научат; чувствуваат 

задоволство во изнаоѓањето нови односи и релации меѓу појавите, процесите и 

објектите или нови изуми до кои доаѓаат - надарените деца ги гледаат релациите 
во непосредното и поширокото опкружување, меѓу одредени појави и процеси и 
односи коишто врсниците и соучениците, а често и возрасните лица не ги 
забележуваат; имаат екстремен порив, голема љубопитност, енергија и 

концентрација - тоа води кон упорно изнаоѓање на нови и нови решенија на ист 
проблем од нов аспект, нешто што на надарените ученици им е потребно како што 
им е потребен сонот и задоволувањето на мотивот за храна;  имаат многу изразено 

чувство на идентификација - доколку се чувствуваат прифатени и се чувствуваат 

                                                 
26 Наставникот како клучен фактор во воспитно-образниот процес има задача да ја развива мотива-
цијата кај сите ученици независно од тоа дали тие се надарени или не. Сепак, во трудот акцентот го 
ставаме на мотивацијата на надарените ученици. 
27 Во трудот не навлегуваме во психолошко-педагошките импликации за детерминирање на помот 
надареност и кога зборуваме за она што ги разликува надарените од другите ученици во 
училницата, пред сè, ги имаме предвид способноста да се усвојуваат апстрактни концепти, да се 
организираат тие поефективно и да се применуваат посоодветно.  
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добро во сопствената кожа овие ученици имаат силно чувство на самопочит и 
доброволно ги користат сопствените вештини за идентификација и емпатично 
дејствување, но од друга страна доколку се чувствуваат отфрлени, несакани и 
имаат чувство дека се доживуваат како „чудни“ во средината, тогаш со нивниот 
капацитет можат да доведат до социјални проблем во училиштето или во средината 
во која живеат; имаат зголемени перцептивни способности, тоа значи дека 
надарените деца ги гледаат и доживуваат многу поинтензивно секојдневните 
настани, појави процеси итн., што често може да биде причина за незадоволство од 
сопствената работа и за потреба од охрабрување од средината; дивергентно 
размислуваат.  

 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА МОТИВИРАЊЕ НА НАДАРЕНИТЕ 

 
Училишната атмосфера има многу големо значење во поттикнувањето 

на мотивацијата кај надарените ученици. Училишна атмосфера се дефинира како 
тенденција, однесување кое преовладува, кое е најчесто. Неа ја создава наставни-
кот, заедно со ученичките реакции и опфаќа четири димензии:  

а) социјална атмосфера (односи на подреденост, права на одлучување и 
иницијативи);  

б) интеракција (степен на активност на учениците и наставникот и 
иницијатива во процесот на учење);  

в) натпреварувачка атмосфера или соработка;  
г) емоционална атмосфера (топлина и поддршка, наместо критика и 

индиферентна атмосфера). 
Наставникот како раководител на одделението ја создава социјалната 

атмосфера, го одредува обликот на комуникација и степенот на заемно дејствување 
и соработка на сите членови во одделението, создава атмосфера на натпревар и 
соработка и емоционална атмосфера која се карактеризира со топли односи и 
заемно почитување помеѓу членовите на одделението. Создавањето на позитивна 
психолошка клима во одделението е еден од значајните услови и критериуми за 
успешна комуникација помеѓу наставникот и ученикот - наставникот треба да 
воспостави добар однос со секој ученик, прифаќајќи го емоционално, како и да 
биде во состојба да ги разбере потребите и проблемите на сите ученици. Климата 
во одделението и во училиштето зависи и од карактерот на односите помеѓу 
учениците. Личните особини на наставникот, неговите шеми и вредности и 
неговиот темперамент, во голема мера го одредуваат квалитетот на искуството кое 
учениците го стекнуваат во одделението. 

Односите со наставникот влијаат мотивационо на учениците. 
Наставникот кој е расположен и ведар, околу себе создава пријатна атмосфера и 
влијае поттикнувачки. Многу е важно надарените ученици да почувствуваат дека 
наставникот им е наклонет и сака да им помогне, и дека нивните постигнувања и 
успеси го развеселуваат. Прифаќањето на учениците од страна на наставникот е 
важно, но не е доволен услов за нивно приспособување во училиштето. На 
надарените ученици им е потребно прифаќање од страна на врсниците.  
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ЗНАЧАЈНИ ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКИ НАСОКИ НА КОИ ТРЕБА ДА СЕ 
ВНИМАВА ПРИ МОТИВИРАЊЕТО НА НАДАРЕНИТЕ УЧЕНИЦИ 

 
Во развивањето на мотивацијата големо значење имаат: потребите за 

лична афирмација или самопотврдување на личноста на надарениот ученик, потоа, 
нејзините интереси за учење на некоја научна област која добро е да биде поврзана 
со идната професија (област за која посебно постои талент и интерес), согледу-
вањето на важноста и користа од учењето и движење кон поставената цел, 
познавањето на резултатите од учењето, како и ставовите за одговорност и 

должност кон учењето.  
• Потребите за лична афирмација или самопотврдување - подразбираат 

тежнеење на поединецот да биде прифатен и признат од останатите и да има свое 
место и положба во потесната или пошироката група. Потребата од самопотврду-
вање обезбедува можност поединецот да ги развие и изрази своите способности. 
Секој ученик, и надарениот има потреба да се истакне, да биде признат и позитивно 
вреднуван од средината во која живее и учи. Тој настојува да ги реализира своите 
способности и да се надоградува како личност која ќе прифаќа и ќе биде прифатена 
од групата. Токму училиштето на секој поединец треба да му обезбеди максимална 
можност за афирмација на своите способности, знаења, можности. Кога кај 
ученикот е задоволен мотивот за лична афирмација или самопотврдување тој 
станува посигурен во своите можности и чувствува задоволство од вложениот труд 
и на таков начин е мотивиран и понатаму да се самореализира и потврдува преку 
поставување нови цели и постигнување на нови успеси. 

• Интересите на личноста која учи - самата суштина на интринзична-
та мотивација се состои во запознавање на учениците со вредноста, користа и 
применливоста на она што се учи. Интересот ја олеснува концентрацијата и 
вниманието и предизвикува истрајност во работата. Интересот кај учениците за 
наставното градиво полесно се развива доколку учениците почувствуваат успех, 
односно нивните постигнувања добијат соодветна поддршка. Наставникот треба да 
ја има предвид разликата меѓу  конкретните содржини и апстрактните. Интересите 
не се трајно дадени и непроменливи, на нив може да се влијае и голема е улогата на 
наставникот при нивното менување, развивање и контролирање. 

Интересите постојано се прошируваат, а тоа е поврзано со учењето кое 
всушност никогаш не завршува, човек од областа што го интересира никогаш не 
знае доволно и затоа постојано учи и се надоградува. Учениците ќе бидат 
мотивирани за работа и учење доколку ја знаат вредноста и користа од она што го 
учат. Ученикот нема да се залага за учење на нешто што нема голема вредност за 
него во моментот на учење или за кое смета дека не е во состојба да го совлада. 
Корист подразбира она што на некој начин доведува до задоволство кај оној што 
учи, пример награда, признание, позитивна оценка, пофалба од родителите, 
средината итн. 

Секое учење започнува со намера, подготвеност, желба да се совлада 
нешто, да се сознае нешто ново за да се постигне поставената цел. Ученикот треба 
да знае зошто учи и што треба да научи, односно да има точно поставена цел кон 
чиешто остварување ќе се стреми. Притоа треба да биде поддржан, поттикнат од 
страна на наставникот кој треба да го иницира неговиот интерес и да го мотивира 
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ученикот за свесно учење. Одлучувачка улога во поставувањето на намерата за 
учење има мотивацијата и интересот.  

• Оценката. Секој сака да биде наградуван за својот труд и волјата за 
учење многу лесно може да се изгуби ако трудот не е соодветно награден. 
Наставниците често не даваат подобри оценки од страв дека учениците ќе се 
успијат и нема повеќе да се трудат. Но тоа неоправдано бидејќи, доколку 
учениците се оценуваат доволно често, нема да се случи да „заспијат“. Трудот на 
учениците треба постојано да се оценува, а оценката е важна и како повратна 
информација со која учениците се известуваат за своите постигнувања. 
Познавањето на резултатите и нивното значење во поттикнувањето на учењето е 
големо. Надарениот ученик чии резултатите не биле соодветно вреднувани може да 
стане несигурен и конфузен и ќе се двоуми во врска со понатамошните активности. 

Од друга страна пак повратната информација, односно познавањето на 
резултатите од сопствениот труд доведува до напредување во активностите и 
овозможува одржување на мотивацијата. Доколку ученикот постигнал посакуван 
резултат тој е среќен и задоволен и има поголема желба за учење воден од 
потребата да стекне извесно признание, да се истакне или од внатрешната желба за 
сознавање нешто ново. 

Истражувањата покажуваат дека игнорирањето на надарените ученици 
од страна на наставникот, доведува до „уништување“ на нивната мотивација за 
постигнување на резултати во било која активност и сфера на делување. Учениците 
имаат потреба од самопотврдување преку проверување на резултатите од својата 
работа. Игнорирањето на надарените ученици понекогаш влијае полошо од 
прекорот и казната28. Наставникот треба секој ученик да го известува за 
резултатите од неговиот труд, да ги коментира постигнатите резултати и да 
овозможи нивно презентирање.  

• Ставовите на учениците за учење - ставовите според дефинициите 
кои ги даваат Креч, Кречфилд и Балаки (D.Krech. R.S.Cratchutield и L.E.Ballachey), 
претставуваат трајни системи на позитивно или негативно оценување, чувствување 
и тенденција да се преземе акција, за или против - во однос на различни објекти. 
Според оваа дефиниција на прв план е ставена сложеноста на ставовите кои 
истовремено вклучуваат и когнитивна и емоционална и конативна функција. 

 Ставовите детерминираат одредено однесување кое е во врска со 
одредени објекти и ситуации. Од ставовите зависи дали извесна ситуација ќе биде 
оценета позитивно или негативно, односно дали ќе биде прифатена или не, а тука е 
и динамичката страна на ставовите од која зависи акцијата што ќе се преземе. 

 Кај учениците од помала возраст, ставовите не се многу изразени, 
учениците од оваа возраст се наоѓаат во фаза на изградба на личноста и на 
ставовите како дел од таа личност. Кај нив треба да се развие позитивен став кон 
                                                 
28 Наставниците кои се служат со награди и пофалби, наместо со казни и опомени, постигнуваат 
подобри резултати при мотивирањето на учениците. Наградите и казните се во врска со чувството 
на успех и неуспех кое го предизвикуваат кај учениците. Во случај на неуспех, казнувањето го 
загрозува самопочитувањето. Освен пофалбите, наградите, пријатни чувства предизвикуваат и 
натпреварот, одобрувањето, соработката, истакнувањето и сл. кои ја придвижуваат ученичката 
активност, предизвикуваат елан и истрајност во учењето и работата. 
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учењето. Формирањето на ставовите за учење, во голема мера ќе зависи од тоа 
колку тие придонесуваат за задоволување на желбите на учениците, односно дали 
ќе овозможат остварување на нивните цели. Кон објектите и појавите кои 
овозможуваат задоволување на мотивите како што се мотивот за лично 
афирмирање, супериорност, постигнување, доминација или моќ итн., ќе се 
формираат позитивни ставови.  

Наставникот треба да стане модел за идентификација, личност која со 
своите добри карактерни особини и културен однос ќе биде пример за имитирање. 
Идентификацијата овозможува надарените ученици да ги прифатат нормите, 
вредностите и облиците на однесување на својот наставник или друга личност или 
лик со кој се идентификуваат. Голема е можноста наставникот да користи ликови 
од литературата или примери од реалниот живот кои, исто така, ќе послужат за 
модел на идентификација. Наставникот заедно со учениците треба да врши анализа 
на исправноста на однесувањето на моделите и причините поради кои се 
донесуваат одредени судови за нив, (Зошто тој постапил така?, Дали можел 
поинаку? итн.). 

  
ПЛАНИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ЗА НАДАРЕНИТЕ ВО РЕГУЛАРНА 

УЧИЛНИЦА 
 
Дидактичко-методичкото моделирање на начините на реализирање на 

наставните содржини, нивното поврзување со ученичкото искуство и претходните 
знаења даваат големи можности учениците да доживеат чувство на успех во 
учењето што е неопходен услов за понатамошна мотивација и понатамошно учење. 

Играњето на улоги: ги оспособува надарените учесници (ученици) да 
станат поосетливи на чувствата на другите, да се намалат тензиите доколку 
постојат, да ги испитаат различните улоги, да развиваат групна кохезија и да се 
учат да решаваат проблеми. Играњето на улоги е техника која може успешно да се 
научи и нејзиното реализирање може да се изведе во девет чекори и тоа: 
идентификување на проблеми; одбирање на оние кои ќе имаат улоги; подготовка на 
набљудувачи; подготовка на физичките услови; играње улоги; дискусија и 
проценка; нови планови; дискусија и проценка на новите планови; трансфер и 
примена. Како основи кои можат да послужат за играње улоги се ситуациите 
реални или фиктивни, кои ја третираат честа, самоприфаќањето, одбивањето, 
предвидувањето, пријателството, одговорноста, кооперацијата итн. 

Проектна активност: Многу од надарените имаат премногу слободно 
време бидејќи завршуваат побрзо со задачите од другите ученици во класот. Ова 
време наставникот може да го искористи така што ќе му дозволи на ученикот да 
истражува област за која ученикот посебно се интересира, а која е поврзана со 
наставната содржина.  

Академски натпревари: Со вклучувањето на овие ученици во академски 
натпревари се тестира знаењето на овие ученици во повеќе академски дисциплини. 
На овој начин не само што се тестира нивното знаење, туку се развиваат нивните 
вештини за лидерство и за групната динамика; 

Блумовата таксономија: Блумовата таксономија е моќна алатка за работа 
со надарените. Надарените треба да се прашуваат на тој начин што нивните 
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одговори ќе ги покриваат 3 последни нивоа од хиерархијата: анализа, синтеза и 
евалвација. На пример, при анализа, може да се побара од учениците да 
анализираат, да решаваат, да истражуваат, да класифицираат за одредена тема, а 
потоа да дадат извештај, заклучок, преглед и сл.; при синтеза: да се побара да 
креираат, да развиваат, да дизајнираат, да измислат, а потоа да дадат резултат во 
вид на оригинална приказна, игра, музичка композиција, хипотеза, експеримент и 
сл.;, а при евалвација: да одберат, да рангираат, да дадат критика и оценка,  преку 
самооценување, преглед на книга, настани од дебата, издавање. 

 Надарените често читаат книги на повисоко ниво, кое може всушност 
да е несоодветно на нивото за дискусија во училница. За да им се излезе во пресрет 
на потребите на надарените може на пример, да се одбере таква книга  која ќе ги 
поттикне повисоките мисловни процеси што е потребно за да се задржи фокусот на 
надарените. Какви активности ќе ги реализира наставникот во училница со 
надарените во голема мера ќе зависи од неговата спсосбност и креативност.  

 
ЗАКЛУЧОЦИ 

 
Надарените или талентираните ученици можеби нема да се најдобри во 

сите области. Надарениот ученик може да е извонреден артист или технолог, или 
креативен при користење на својата фантазија, но сепак да не се истакнува во 
пишувањето. Доколку талентираните ученици не се доволно предизвикани, тие 
можат да се досадуваат и да станат тажни, можат да потфрлат, дури и да станат 
девијантни. Сепак, важно е овие ученици да имаат можност да работат со своите 
врсници, бидејќи тие се емоционално и социјално на нивна хронолошка возраст. 
Надарените може да бидат нетолерантни и строги критичари и тие често ќе го знаат 
одговорот (и ќе сакаат да му го кажат на сите други!), но од друга страна, тие 
можно е да бидат хиперсензитивни на критика. Ним им треба свесна, позитивна 
интервенција од наставникот, која вклучува предизвик и конструктивни критики, 
како и охрабрување да се размислува на повисоко ниво.  
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НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ ДЕЦА ВО РУРАЛНИ И МУЛТИКУЛТУРНИ 
ЗАЕДНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА 

 
Златко Кузевски, Пенка Степановска, Бети Марковска, Јасмина Богданоска 

ОУ Браќа Миладиновци “,с. Добрушево, Битола 
 

 
Апстракт 

Што е надареност? Многу луѓе имаат различно тумачење за што е тоа што го прави ученикот 
надарен или талентиран. Немаме унифицирана дефиниција. Некои професионалци ги дефинираат 
надарените деца со коофициент на интелигенција од над 130, две или три нивоа над нивната возраст 
или таканаречените врвните 3% . 
“Надарени ученици се оние чии потенцијал е над просечниот интелектуален, креативен, социјален 
или физички домен, додека талентираните ученици се оние чии вештини очигледно се над 
просечните во една или повеќе области на човечкото делување. Надарени и талентирани деца се 
сметаат оние кои изведуваат или имаат потенцијал да изведуваат со повисок интелектуален 
капацитет отколку други ученици од иста возраст.” ( Аткинсон 1996 ) 

 

На надарените и талентирани ученици треба да им се обезбеди програма 
поразлична од другите, во спротивно овие надарени и талентирани ученици не би 
биле вклопени во наставниот процес, ќе се досадуваат, ќе бидат фрустрирани и 
психички растроени. 

Надарените и талентирани ученици можат да се најдат во сите заедници 
без разлика од нивното културно или економско потекло. На надарените и 
талентирани ученици треба да им се даде соодветна можност и стимулација за да го 
развијат нивниот потенцијал и задоволат своите образовни потреби. Надарените 
ученици од руралните региони сигурно се обесправени и не се сметаат за надарени. 

Надареноста не е само наследна карактеристика на оние ученици на кои 
мајчин јазик им е македонскиот, но не постојат инструменти за откривање на 
надарени деца од малцинствата. Па затоа, треба да се внимава многу при 
користењето на македонските стандардизирани тестови за откривање на 
талентирани деца од различно говорно и културно подрачје. 

Многу наставници во нашава држава добро се снаоѓаат со измена на 
наставната програма за да ја прилагодат наставата за деца со посебни потреби. Кога 
се работи за талентирани и надарени деца тогаш наставниците тешко се 
прилагодуваат, а и не се соодветно подучени за настава со вакви ученици, нарочито 
за настава со талентирани и надарени деца во мултиетнички и мултикултурни 
заедници. 

Надарените деца можат да бидат опишани како оние кои поседуваат 
огромни способности кои високо се ценат во одредена заедница или култура. 
Многу деца од малцинствата имаат посебен талент кој се цени и вреднува во 
нивната култура и заедница, но за жал овие ученици не се препознаваат како 
надарени или талентирани. Надареноста и талентот  значат различно нешто во 
различни заедници. На пример турското малцинство во нашата рурална општина во 
нивниот концепт за надареност вклучуваат квалитети како и можности. Овие 
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концепти се испреплетени со други традиционални концепти како вредности, 
обичаи и верувања. 

Ученици со посебна дарба и талент произлегуваат од различни културни 
и јазични средини. Надарените ученици во руралните средини чувствуваат 
образовни предизвици кои се  сосема различни од оние на нивните надарени 
врсници  кои се во урбани средини.  Руралните надарени ученици кои речиси 
секогаш  се единствени  во училиштето често пати се чуствуваат поразлично од 
другите и се осамени. Се судруваме  со талентирани деца од рурална средина со 
социјални, емоцијални и материјални услови, деца кои покажуваат слаба 
самодоверба. Тоа е чест пример во селото Будаково. 

 

Тријаден модел - според моделот на Рендел 

 

Руралните жители се посиромашни од оние во градовите и воглавно 
работат како земјоделци. Иако бројот на овие надарени деца во овие рурални 
одалечени места е многу мал, овие деца се ограничени во малата рурална заедница 
во која се израснати. Речиси никогаш немаат излезено надвор од државата а 
најблискиот град е оддалечен половина час возење, како што е  случајот со 
мултикултурното и мултиетничко село Будаково во општина Могила. 

Повеќето програми за надарени деца , не дека ги има многу во нашава 
држава, се наменети за деца во урбани  средини, рурално надарените деца не можат 
да посетуваат додатни часови, да учествуваат во проекти по интернет, а треба да 
патуваат најмалку 30 км во еден правец до најблиската библиотека.  Сите надарени 
деца од рурална средина посетуваат настава во мали училишта, живеат во средина 
која е често отпорна на промени, особено кога се зборува за турското малцинство 
во селото Будаково. Овие жители живеат поинаков живот од оние во градовите и се 
со поинакви сваќања и имаат различни обичаи. Тие се помалку речити при нивната 
комуникација и имаат ограничено искуство само во заедницата во која тие живеат.  

Традиционалното учење на мајчиниот јазик започнува од мала возраст 
:читање, пишување, структура и помнење на зборови, додека пак за изучувањето на 
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друг јазик, посебно во рурална мултиетничка средина не е лесно. Поточно тука 
наидуваме на проблем- комуникација. Учениците од турската националност од 
селото Будаково се судруваат со таков проблем ( недоволно познавање на 
македонскиот јазик ) . Надарените и талентирани деца во оваа рурална средина 
подлегнуваат на традицијата и обичаите. Па заради тоа ретко кој од овие деца го 
продолжуваат натамошното школување. Надареното дете од посиромашна средина 
во мултиетничко Будаково , тешко се снаоѓа, нема доволно финансиски и 
материјални средства ( компјутер, интернет итн. ) за да може да оди напред. Но, 
тука е наставниот кадар кој дава поттик и мотив за успех. Иако некои од овие деца 
се  талентирани и надарени кога доаѓаат во 5 одд, поради непознавање на 
македонскиот јазик тие почнуваат од почеток : изучување на македонскиот  јазик, 
читање, пишување, вежби.         

 
Степен на надареност во ОУ с. Дедебалции ПЕ. Будаково 

 

Препознавањето на надарени и талентирани деца во заедници со 
различна култура е сложен процес и не е секогаш изведено на најсоодветен начин. 
Се користат инструменти на  несоодветно оценување и испитување. Тука станува 
збор за јазик на кој тие надарени деца се испитуваат односно оценуваат.  Овие 
ученици пишуваат состави и прават писмени на јазик кој добро не го познаваат. 
Пример кога ќе дојдат децата од Будаково во петто одделение во основното 
училиште во Дедебалци овие деца тешко се снаоѓаат бидејќи до четврто одделение 
учат само на својот мајчин јазик, а тоа е турскиот. Сега овие ученици од петто до 
осмо одделение следат настава на македонски јазик и ова претставува значителен 
проблем за ученици кои имаат ограничено познавање на македонскиот јазик. 
Методите на испитување не се секогаш соодветни кај ученици особено кои доаѓаат 
од различни мултијазични  и мултикултурни средини. 

Секој надарен ученик има интраиндивидуални разлики во 
постигнувањата. пр. Азис ученик во 5одд има речник како 14год ученик од 8мо 
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одд. и резултатите што ги постигнува по математика одговараат на ученик од 8мо 
одд. додека постигнувањето кај Керим од истото одд. по математика и природните 
науки одговараат на ученик од 7 одд.  
 

Степен на надареност  

 
 
Препознавањето и оценувањето на надарени и талентирани деца од  

заедниците на малцинствата е комплексно прашање затоа што станува збор за 
ученици кои се талентирани и надарени, но доаѓаат од различно говорно и 
културно подрачје. Самото училиште и самите наставници како што е во        
нашиот случај, формираат посебен соодветен критериум за предавање и оценување 
на овие деца.  

Математичкиот талент подразбира невообичаено голема способност за 
разбирање на математичките идеи и математичко резонирање, повеќе, отколку само 
голема способност за работење на аритметичките операции или добивање високи 
оценки на тестовите по математика. Кога го разгледуваат математичкиот талент 
многумина ставаат голем акцент на операциските вештини или на способноста за 
повторување на математичките процедури. Еве некои карактеристики и однесувања 
кои може да бидат важни насоки за откривање на математичкиот талент кај 
учениците: 

-Изразена љубопитност за нумерички информации 
-Невообичаена брзина во учењето, разбирањето и применувањето на 

математичките знаења 
-Голема способност за апстрактно размислување и способност за 

согледување на математичките модели, шеми и релации 
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-Невообичаена способност за размислување и работа со математичките 
проблеми на флексибилен, креативен начин повеќе отколку на традиционален 
начин. 

Математичките програми во нашиот образовен систем се повеќе 
посветени на развивање на вештините за пресметување и допуштаат многу мала 
можност учениците да ги демонстрираат резонирачките вештини кои се 
карактеристични за вистински талентираните ученици. Понатаму, тестовите кои се 
употребуваат за оценување на знаењата ја рефлектираат горе споменатата 
структура на математичките програми кај нас. Токму поради овие причини важно е 
да се знае дека математички талентираните ученици може и да не добијат високи 
бодови на тестовите, може да немаат високи оценки по математика. Причината за 
тоа многу често е разидување на нивните интереси и програмата, при што немаат 
желба да одговорат на очекувањата на програмата која за нив е неинтересна и 
несоодветна.  

Во служба на откривање на математичките таленти вредни информации 
даваат тестовите за интелегенција каде не треба да се пресметува вкупниот број на 
добиени бодови туку треба да се обрне внимание на резултатите кои ученикот ги 
постигнал во областа на математичките компоненти од тестот за интелигенција. 

Тестовите по математика можат да понудат вредни показатели за 
идентификација на талентите, доколку се анализира внимателно работата на 
ученикот не обрнувајќи внимание на постигнатите бодови. 

Математички талентираните ученици од руралните средини најчесто се 
хендикепирани во однос на откривањето и развивањето на овој талент. На тоа 
влијаат повеќе фактори 

-Секојдневните обврски кои им ги наметнува руралната средина во која 
живеат не им дозволува да посветат повеќе време на реализирање на своите 
афинитети и интереси  

-Степенот на образование на нивните родители, повлекува несвесност за 
потребите и потенцијалот на своите деца 

-Тешките услови во кои се работи во руралните средини – комбинирани 
паралелки, работа со деца од различна националност кои имаат проблеми со 
македонскиот јазик, недостаток на нагледни средства – не оставаат време и простор 
за работа со талентирани ученици 

-Честопати постојат (за жал) и незаинтересирани наставници кои не се 
посветуваат доволно на откривањето и водењето на талентираните ученици, не 
верувајќи дека во рурална средина такви деца не може да има. 

Кои се начините на кои наставникот може да му помогне на 
математичкиот талент? 

Може да ја збогати наставата во класичната училница преку работа на 
истражувачки проекти, да организира помали групи на напредни ученици кои за 
време на часот ќе работат на различни математички проблеми или пак на 
вистински талентираниот ученик да му се дозволи да оди понапред со програмата 
по математика- секако под водство на наставникот. 

 Со откривање на математичкиот талент на овие ученици и користење на 
тоа сознание за обезбедување на соодветна образовна обука, имаме големи шанси 
да им помогнеме на овие индивидуи да го реализираат дадениот потенцијал.     
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Во 2009год. една третина од училиштата во Македонија се наоѓаат во  
рурални средини или помали гратчиња, што значи дека многи академски надарени 
ученици досега биле незабележани и пропуштени без да им се обрне посебно 
внимание. Скоро една третина од македонските ученици се во неповолна ситуација 
само заради местото во кое тие живеат. Па, така овие ученици од овие рурални и 
одалечени средини не го завршуваат ниту задолжителното образование. 

Степен на надареност во ОУ во Дедебалци помеѓу македонскии и турски 
деца 

 
Кај повеќето турски деца разликата во културата може да продуцира 

манифестации на надареност кои се разликуваат од традиционалните 
манифестации во поголемиот дел од заедницата. На пример, овие деца бараат совет 
од нивната фамилија наместо сами да делуваат. Почита кон постарите често се 
цени повеќе. Овие деца тешко се снаоѓаат  во систем каде што индивидуата сама 
треба да се бори, да дава иницијативи и сама се усмерува. 

Кога ги разгледувавме поединечните групи на пример како што се 
децата од турската националност констатиравме дека само 52.8% од девојчињата и 
76.2% од момчињата кои го посетуваат задолжителното образование го завршуваат 
основното образование. 

Родителите се највијателниот фактор кој влијае на одлуката на младите 
за понатамошно продолжување на високото образование. Родители кои имаат 
високо образование обично ги потикнуваат нивните деца да се стекнат со диплома. 
Но, во руралните средини во Македонија родителите не ги потикнуваат нивните 
деца да се стекнат со диплома. 

Децата од рурална средина имаат понеобразовани родители отколку 
оние во урбаните средини. Оние деца од руралната средина кои имаат родители со 
високо образование, иако тоа е редок случај, особено на оние чии мајки се со 
високо образование и самите деца продолжуваат кон високото образование. 
Девојките во руралните средини стапуваат порано во брак отколку оние од 
урбаните средини и не продолжуваат кон високото образование. Одлуката да се 
стапи во брак на помала возраст и да не се продолж на факултет се поклопува со 
очекувањата на родителите и нивната социоекономска положба. Високо 
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образовани родители со повисок социоекономски статус во општеството обично од 
нивните ќерки очекуваат да продолжат на факултет. 

Било како, надарените девојки иако тие се многу ретки во овие рурални 
и мултикултурни заедници се соочуваат со родовски проблеми. Фамилијата како и 
самата заедница особено во турската заедница очекуваат ран брак. Само мал број 
завршуваат осмо одделение, а камо ли средна школа, па така овие надарени девојки 
кои одбираат да стапат во брак на порана возраст и живеат традиционален рурален 
живот  ги губат придобивките кои ги нуди образованието.На надарените деца кои 
живеат во овие рурални изолирани места им е потребна образовна и емоционална 
подршка во нивната рана возраст. Овие мали рурални заедници имаат мал број на 
семејства, па така целото училиште се состои од мал број на ученици од забавиште 
па се до осмо одделение. Ова е случај со основното училиште во село Дедебалци 
каде што има само 40тина ученици од мешани етнички заедници од прво одделение 
до осмо, па така бројката на талентирани и надарени деца е многу мала. 
 

Степен на надареност во ОУ Браќа Миладиновци с. Добрушево 

 

Заедницата игра важна улога во одредување на односот на учениците и 
нивното понатамошно образование кон додипломски студии. Подршката на 
заедницата како и на нивните врсници влијае на одлуката на учениците дали тие ќе 
продолжат во средно училиште или пак на факултет. Бидејќи во руралните 
заедници не се потребни работни места со високо образование овие деца не се 
запишуваат на високото образование.  

Жителите во руралната средина кои не поседуваат високо образование 
чиј процент отприлика изнесува 99% често не гледаат корист од добивање на 
диплома. Па така, не ги подржаваат учениците да одат понатаму и добијат високо 
образование. Повеќето членови особено од овие рурални мултиетнички средини ги 
потикнуваат учениците да не одат на факултет затоа што тие мислат дека овие 
ученици ќе останат во големите градови за да ја продолжат нивната кариера И нема 
да се вратат во селото  
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Надарените деца се изоставени во Македонија, нема некои посебни 
програми за откривање,вложување или подржување на овие талентирани ученици 
особено ученици од руралните и од заедниците на малцинствата. На хартија се 
изгледа во ред но во пракса работите се поинакви. Нема закон со кој ќе се 
препознаат талентираните ученици.  

Наставните програми не се соодветни за овие надарени ученици, а 
наставниците не се соодветно подготвени за настава со талентирани деца во 
редовни паралелки. Истражувањата покажуваат дека сите надарении талентирани 
ученици во Македонија го поминуваат цел ден во обични паралелки. За жал 
насоките во овие обични паралелки не ги задоволуваат барањата на овие надарени 
деца. Децата од овие рурални и етнички малцински групи се лишени од 
образование. Надарените и талентирани ученици во Македонија без разлика  дали 
тие биле во урбани или рурални средини или доаѓаат од различни малцински групи 
не можат да се задоволат со некаква програма еднаш годишно или на неколку 
години. На овие ученици им е потребна програма која ќе ги опслужува секој ден и 
постојано преку целата година. Образованието на нашите деца треба да биде добро 
осмислено и подржано доколку Македонија а и самите граѓани сакаат да напреднат 
економски, културно и социјално. 
 



299 
 

ОСОБИНИ И КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИКОТ ЗА РАБОТА СО 
НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ * 

 
Тасеска Миме 

m_taseska@hotmail.com 
 

 
Abstract 

 

Prosperity of one country depends on its ability to recognize and to help its gifted and talented 
popularization as carrier of social development. Developing of giftedness is one of important duties of our 
society and imperative of its excistence. Gifted children are children with specific abilities to distinguish 
themselves in the fields relevant of their intellectual abilities.  
 The teacher is the main factor in that development. Professionality of a teacher, his characteritics, 
attitude system, emotional stability, way of communication with students is important determinant in the 
development of a student, his relation to school and the learning.  

The aim of this effort is to find wanted kind of a teacher who would work with gifted and talented 
students for identification, discover and their development.  

I. Giftedness, gifted students (giftedness, characteristics of gifted children). 
II. Teacher and the gifted children (roles of a teacher, characteristics of a teacher for work with 

gifted and talented students, selection, training).  
III. Analysis and interpretation of the results from the question – marks. 
Investigating is executed in three primary schools in Bitola: “Stiv Naumov”, “Elpida Karamandi” 

and “Kliment Ohridski”. With the investigation are preoccupied 35 teachers from primary schools and 250 
students from V-VIII grade. It’s obtained results for different questions, but there is one answer:  It’s not 
unique model of a ideal teacher for all students at the same time. “The ideal” kind of a teacher of gifted 
isn’t ideal for every classroom, neither for every student. But, searching should be a challenge for every 
teacher and to make teaching more dynamic and before all, one of the most important activities. 
 

Key words: giftedness, characteristics of gifted students, roles of a teacher, characteristics of a teacher for 

work with gifted students, selection, training. 

 
Апстракт 

 

“Учителот е чувар на националното 

богатство-децата” 

Jim Velč-САД учител-едукатор 

на програмата “Чекор по чекор” 
Просперитетот на една земја зависи од нејзината способност да ја препознае и да í помогне на 
својата надарена и талентирана популација како носител на општествениот развој. Затоа 
развивањето и поттикнувањето на надареноста се поставува како една од битните задачи на нашето 
општество и императив на неговиот опстанок. Надарени деца се децата кои имаат специфични 
способности да се истакнат во областите соодветни на нивните интелектуални способности. 
Наставникот се поставува како клучен фактор на тој развој. Стручноста на наставникот, неговите 
особини, вредносниот систем, емоционалната стабилност, начинот на комуникација со учениците, 
претставува битна детерминанта во развојот на ученикот, неговиот однос спрема училиштето и 
учењето.  
Целта на овој труд е да се открие пожелен, односно посакуван тип на наставник кој би работел со 
надарените и талентираните ученици во  идентификување, откривање и пред сî нивни севкупен 
развој.  
I Надареност, надарени ученици (надареност, карактеристики на надарените деца). 
II Наставникот и надарените деца (улога на наставникот, карактеристики на наставникот за работа 
со надарени и талентирани ученици, избор, обука). 
III Анализа и интерпретација на резултатите од прашалниците. 
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Истражувањето е извршено во три основни училишта во Битола: “Стив Наумов”, “Елпида 
Караманди” и “Св. Климент Охридски”. Со него се опфатени 35 наставници од основните училишта 
и 250 ученици од V-VIII одделение. Добиени се резултати за различни прашања, но има само еден 
одговор: Не постои модел за идеален наставник на надарените како што не постои ниту идеален 
наставник за сите ученици во исто време. “Идеалниот” тип на наставник на надарените не е идеален 
за секоја училница, ниту за секој поединечен ученик. Но, трагањето е она што треба да биде 
предизвик за секој наставник и што поучувањето го прави подинамично и над сé едно од најважните 
активности. 
  
Клучни зборови: надареност, карактеристики на надарените ученици, улоги на наставникот, 

карактеристики на наставникот за работа со надарени ученици, избор, обука. 

 
 
 

ВОВЕД 
 

Просперитетот на една земја зависи од нејзината способност да ја 
препознае и да í помогне на својата надарена и талентирана популација како 
носител на општествениот развој. Затоа развивањето и поттикнувањето на 
надареноста се поставува како една од битните задачи на нашето општество и 
императив на неговиот опстанок.  

Јасно е дека високите сознајни капацитети и специфичноста на 
потребата на надарените поставуваат пред образовниот процес поголеми и 
поинакви барања за работа со ваквите ученици. Со оглед дека интелигенцијата се 
развива во поволната средина, се јавува потребата за развивање на специфичните 
методи, програми и начини на помош и нивна примена во третманот на надарените 
на патот за остварување на нивните полни потенцијали. Тоа подразбира и креирање 
на систем на образование кој ќе биде свртен спрема поединецот, неговите 
можности, потреби и способности и да се поддржи во развојот на неговото 
највисоко можно ниво. Наставникот се поставува како клучен фактор во развојот 
на надарените и талентираните деца. Затоа во образованието на надарените се 
наметнува потребата за дискусија за тоа како стручњаците на различни полиња се 
носат со проблемите на поттикнување на надареноста, на кој начин ги решаваат и 
неопходно се наметнува прашањето: кој треба да ги поучува надарените? Оваа 
тематика е добро разработена во книгата Каков наставник им треба на надарените 

и талентираните деца од Д-р Љ. Кеверески и Н.Николоска. Во овој труд направен 
е обид за пронаоѓање на особините и карактеристиките на наставникот кој ќе 
работи со надарените и талентираните ученици.  

 
ДЕФИНИРАЊЕ НА НАДАРЕНОСТА 

 
Денес во научната литература од оваа област има околу 140 дефиниции 

за надареноста.  
Американскиот психолог Џозеф Ренцули (Joseph Renzulli) надареноста 

ја смета како процес на интеракција на три фундаментални психолошки особини: 
натпросечна способност, креативност и мотивација. (Кеверески Љ., 2000, 10-12).  

Надарено дете е она кое има повеќе интелектуални и академски 
способности од другите деца, што практично значи понапредно когнитивно 
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функционирање во однос на врсниците од одделението (побрзо освојување на 
повисоките степени на интелектуалниот развој, пократко задржување на нив), 
поголеми предзнаења за она што се учи во училиштето, како и поседување на други 
пошироки знаења за областите за кои врсниците не се интересираат. Надарените 
ученици имаат потреба за истражување, сакаат да се соочат со проблемите, 
пронаоѓаат патишта и начини за нивно решавање, подготвени се да се борат за 
своите ставови. Кај нив е присутна изразена внатрешна мотивација темелена на 
љубопитноста, желбата за сознавање, аспирации, потреби за постигнување и 
афирмација, што ја зајакнува вербата во сопствената сила, ја развива самостојноста 
и уверувањето дека успехот зависи од сопствената работа.  
  
 

                             “Надарените деца-тоа е цел свет,  особено светот на  

                                   детството и нашата задача е да ја отвориме 

                                  вратата во тој свет”                                                
                                                                В.С. Јуркович  

 
 

ПРОБЛЕМ  И ПРЕДМЕТ НА ИСПИТУВАЊЕ 
 
 

Проблем на ова испитување се особините и карактеристиките на 
наставниците за работа со надарени и талентирани деца. Овој проблем е сî 
поактуелен во образованието. Бројни истражувања за наставникот (аксиолошки, 
нормативни, емпириски, дидактички, интеракционистички...) укажале на фактот 
дека стручноста на наставникот, неговите особини, вредносниот систем, 
емоционалната стабилност, начинот на комуникација со учениците, претставува 
битна детерминанта во развојот на ученикот, неговиот однос спрема училиштето и 
учењето. Затоа, во современото училиште се јавува потреба за добри и ефикасни 
наставници како реализатори на она што се сака да се постигне, зашто ни најдобро 
осмислените наставни планови и програми не можат да обезбедат успех ако не ги 
реализираат наставници кои се соодветно подготвени за многубројни и различни 
улоги и функции. 

Предметот на ова испитување беше ориентиран во две насоки и тоа:  
• да се испита мислењето и ставовите на наставниците за особините 

кои треба да ги имаат наставниците кои треба да работат со надарените и 
талентираните деца и  

• мислењето и ставовите на учениците за особините кои треба да ги 
имаат наставниците кои треба да работат со надарените и талентираните деца. 
 

ЦЕЛ 
 

Врз основа на  така поставениот проблем и предмет целта во ова 
испитување беше  да се направи листа на пожелни особини кои ја преферираат 
наставниците и учениците кои треба да ги имаат наставниците кои ќе работат со 
надарените и талентираните деца. 
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ПОПУЛАЦИЈА И ПРИМЕРОК 
 

Со цел да се дознае мислењето на учениците и наставниците за тоа 
каков треба да биде наставникот кој ќе работи со надарените и талентираните деца, 
односно кои особини тој треба да ги поседува, извршено е нивно анкетирање.  

Опфатени се три училишта: ОУ “Стив Наумов”, ОУ “Елпида 
Караманди” и ОУ “Св. Климент Охридски” од Битола.  

Во ОУ “Стив Наумов” анкетирани се учениците од V-VIII одделение и 
наставниците од предметната настава. Во другите две училишта (ОУ “Елпида 
Караманди” и ОУ “Св. Климент Охридски”) анкетирани се наставниците од 
предметна настава. Анкетирани се вкупно 250 ученици (122 момчиња и 128 
девојчиња) и 35 наставници (7 од машки и 28 од женски пол).  
 
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

� Голем број од учениците и наставниците сметаат дека третманот 
нанадарените и талентираните ученици задоволува или делумно задоволува. И кај 

поголемиот дел ученици и поголемиот дел наставници преовладува исто мислење: 

на надарените и талентираните деца им се посветува доволно внимание. 
Поголемиот дел од учениците се задоволни од работата на наставниците. 

� Учениците сметаат дека се позначајни личните особини, а 
наставниците персонално-професионалните особини на наставникот кој треба да 
работи со надарени и талентирани деца. 

� Учениците приоритет им даваат на следните пет лични особини кои 
треба да ги поседува наставникот наставникот кој ќе работи со надарените и 
талентираните ученици: добрина, праведност, дисциплинираност, чесност и 
трудољубивост. 

� Наставниците приоритет им даваат на следните пет лични особини 
кои треба да ги поседува наставникот наставникот кој ќе работи со надарените и 
талентираните ученици: трудољубивост, праведност, наклонетост кон учениците, 
дисциплинираност и решителност. 

� Според учениците најзначајни персонално-професионални особини 
кои треба да ги поседува наставникот кој треба да работи со надарените и 
талентираните ученици се: да има многу знаење и искуство од теоријата и праксата 
за работа со надарените, да биде креативен и оригинален, да ги вклучува учениците 
во откривање, наместо да дава готови одговори, да води наместо да создава 
притисок и вештина за групно водење, советување. 

� Според наставниците најзначајни персонално-професионални 
особини кои треба да ги поседува наставникот кој треба да работи со надарените и 
талентираните ученици се: да биде креативен и оригинален, да ги вклучува 
учениците во откривање, наместо да дава готови одговори; да биде иновативен и да 
експериментира, наместо да се конформира, да има многу знаење и искуство од 
теоријата и праксата за работа со надарените и да користи постапки за решавање 
проблеми, наместо да дава незасновани заклучоци. 
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� И учениците и наставниците сметаат дека треба да се врши обука на 
наставниците за работа со надарени и талентирани деца.  

� Учениците сметаат дека треба да има посебен наставник кој ќе 
работи со надарените и талентираните деца, а мислењата на наставниците во однос 
на тоа прашање се поделени.  

� Наставниците тврдат дека нивното ниво на знаење за појавата на 
надареност и талентираност е солидно, но од исказите дека речиси сите 
чувствуваат потреба за дополнително едуцирање, особено од областа на развојот на 
надарените и талентираните (83% од нив) се воочува дека не се доволно обучени за 
работа со такви деца. 

� Мал број наставници се доволно мотивирани за работа со надарени и 
талентирани деца, што значи дека нивната мотивираност е минимална, а тоа 
доведува до сомневање за посветувањето на доволно внимание на надарените и 
талентираните ученици за време и вон наставата. 

 
Надарените и талентираните ученици би сакале со нив да работи:  
“Наставник кој е добар, хуман, љубезен, весел, трпелив, флексибилен, 

решителен, концентриран, искрен, праведен, рамноправен, чесен, дисциплиниран, 
уреден, отворен, природен, дружељубив, наклонет кон учениците, трудољубив, да 
има широка општа култура, смисла за хумор, со пријатен глас, младешки 
ентузијазам, да е млад, напреден, надарен и талентиран, некој што навистина го 
цени нашиот талент и ќе нé води најубаво до целта.” 

“Да поседува многу знаење и искуство од теоријата и праксата за работа 
со надарени ученици, да знае убаво да предава, да има натпросечна вештина за 
подучување на другите, вештина за водење на група, да користи постапки за 
решавање проблеми, да е комуникативен, музикален, да биде креативен и 
оригинален, да нî сака сите еднакво, да нî почитува, да нî разбира, да умее да 
комуницира со нас, да биде пријателски настроен кон нас, да има доверба во нас, да 
соработува со нас, да биде насочен кон она што можеме, а не што не можеме, да 
води, а не да создава притисок, да дозволува да се кажуваат нови идеи, да нî 
вклучува  во откривање, наместо да дава готови одговори, да знае да нî поттикнува, 
да нí помага ако нí е тешко, да нí помага заедно да ги решаваме проблемите, да нí 
посветува внимание и да биде заинтересиран за нас.” 

Учениците даваат неколку забелешки и предлози за подобрување на 
соработката меѓу нив и наставниците: 

• Наставниците да бидат подобри, чесни, хумани, уредни, повеќе  
попустливи, поправедни, да имаат поголема смисла за хумор, млади 

(зашто тие се подобри), да имаат повеќе знаење, да знаат да воспостават ред и 
дисциплина. 

• Да бидат комуникативни и отворени за нови идеи, креативни и 
оригионални, да бидат трпеливи и многу повеќе да ја ценат нашата 

надареност и сî повеќе да нî ценат нас како личности. Да не бидат арогантни и да не 
мислат дека тие имаат најголем авторитет, да има повеќе природност меѓу 
односите наставник-ученик. 

• Наставникот да им посветува подеднакво внимание на сите ученици, 
да биде рамноправен, да ги разбира нашите потреби и проблеми. Повеќе да се 
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сконцентрира на нас како надарени и талентирани деца, за да го развиваме и 
негуваме својот талент и да нí пружи повеќе шанси за да се докажеме. Да им се 
посвети повеќе внимание на оние што се со полоши материјални услови.  

• Да имаме поинтересна, подобра настава, добри наставници, да има 
компјутер за секој ученик, кабинет за секој предмет, посебни шкафчиња за книгите, 
спортска сала, повеќе часови да се одржуваат надвор од училниците и др. 

• Да се организираат различни секции (по биологија, хемија, историја, 
математика и т.н.), да има поинтересни организации: мјузикли, ликовни натпревари 
и сл., да се учи балет, да има бесплатни часови за тренинг по некој спорт, да 
добиваме знаење низ квизови, проекти, да се уредуваат кабинети и т.н. 

• Кога ќе се вработува некој наставник да не се гледа само колку е 
стручен, туку и дали ќе биде добар кон учениците. И во секое училиште да се 
преземат мерки, да има обучени наставници кои ќе работат со надарени и 
талентирани деца.  

 
 ЗАВРШНА КОНСТАТАЦИЈА 

 
Задачата на наставникот е да инспирира и да ослободува. На надарените 

ученици најмногу можат да им помогнат тие наставници, кај кои постои 
комбинација на две карактеристики. Прво, тие треба многу да знаат и постојано да 
го збогатуваат своето знаење со актуелните постигнувања во предметот што го 
предаваат. Второ, тие мора да имаат вродена вештина за комуникација. За 
надарените ученици, исто како и за останатите, креативен е оној наставник, кој има 
верба во младите луѓе и ги сака учениците, кој е кооперативен и љубезен, кој е 
демократичен и полн со разбирање. Ваквите наставници веруваат дека сите 
човечки суштества се по природа добри и имаат потенцијали. Насочуван на такви 
вредности, ученикот може да направи најфундаментални одлуки-да избере стил на 
живеење и поглед на светот-исто како и секојдневни избори, за кои повеќето луѓе и 
не се свесни. 

Треба да признаеме дека надарените деца уште од мали се способни да 
увидуваат значајни нешта и нашата задача, како наставници, е сократовска: да го 
извлечеме креативното од нив и да им дозволиме да бидат таму каде што можат да 
го откријат тоа што, всушност, веќе го знаат. 

Не постои модел за идеален наставник на надарените како што не 
постои ниту идеален наставник за сите ученици во исто време. “Идеалниот” тип на 
наставник на надарените не е идеален за секоја училница, ниту за секој поединечен 
ученик. Но, трагањето е она што треба да биде предизвик за секој наставник и што 
поучувањето го прави подинамично и над сé едно од најважните активности. 
 

     Надарените деца се во “рацете” на наставниците. 
 

Додека добриот едукатор треба да биде  

пример со педагошки карактеристики, од  

едукаторот кој треба да работи со  

надарени деца, децата и родителите – сите очекуваат 

да биде пример над примерите! 
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* Извадок од семинарската работа “ОСОБИНИ И КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИКОТ ЗА РАБОТА СО 

НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ  УЧЕНИЦИ” одбранета на постдипломските студии на Педагошкиот 
Факултет Битола по предметот Откривање и работа со надарените и талентираните деца * 
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Abstract 
 

The term “autism”, is very often used by the ignorants  for describing the person, blind for the social 
delevopments.  The children with autism are described like  children , which live under bell glass - symbol 
for their alienation from the social environment and due to the problems in their behavior, they are 
considered as persons, which are hard to be accepted from the society. The goal of this paper is to show, 
that the children with autism, may possess special skills, despite their special needs.  
The researches show, that the  incidence of gifted  persons among the autistic people  is around 10%, while 
among the rest of the population is 1%. 
The world known experiences show, that the autistic children  achieve the best results, when they are 
involved in structural, specialized educational programs, which are individually adjusted to every child, and 
they  animate independence and socialization with polyvalent stimulation of the psychomotor domain 
development. In those educational programs , the computer and the software programs  take special place 
and with their help the life of the autistic people  in many countries becomes bigger quality. With help of  
adapted software programs, the linguistic development, the fantasy, the understanding and the 
concentration of the autistic children can be  stimulated. The ability of the autistic children of order and 
routine, makes the children to accept the computer easy and with  emotion, to learn fast  and to adjust 
themselves to the patterns, that it has. All of  us, that work with children with autism, should direct 
ourselves into creation of  software, which allows  realization of special therapy methods of developing of 
the psychomotor domain, of the talking, perception, linking of the perception with the motion, increasing of 
the concentration and decreasing of the sufficiency of the energy by the autistic children. 

 
Key words : autistic children , gifted  persons, computer, software, , specialized educational programs 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

 The autism is  a derangement in the behaving , that is very little known and 
difficult to be understood, that  health and nice children turns into lonely and dragged 
creatures that do not speak, do not understand us, and difficulty  make contact with the 
environment. According the experts, the autism  is derangement that appears at the age of 
the first and a half year and is manifested with : a lack of communication, speech, 
repeating of a whole activities, the child lives in his own world and communicate with the 
environment very little, except if he wants something ,and he does it mainly not verbally 



307 
 

.The autistic children look like all the other children, they are nice, beautiful, and their 
appearance is completely health and only with hard and every day work with this children 
results can be achieved, to be socialized and to learn what is usual for the other children   
( holding of a spoon, putting on shoes, using WC e.t.c.). These are the general 
characteristics of the autism, and every case is separate, every child functions for himself 
and has its degree of development. In the autism there are cases of persons from the level 
“ plant”,to the persons that have finished university and write books, and are still autisms. 
In spite the different theories, these children should be treated as health and from them to 
be required everything that is required from a health child, of course with a bigger 
patience , persistence and feeling, the tasks not to be too complicated. Bigger number of 
these children are very intelegent and if we do not discover what they can do, if we do not 
try to make them to do what they can, we would never know, because, they very 
intelligently use the others to work for them . When they want something they take your 
hand and show not with their hand, but with our hand, as they are afraid and they ask 
from us to do that instead of them. At the question what is the autism caused from, the 
shortest possible answer would be – nobody knows. The reasons for this derangement are 
not known even today. Is it only one , or are they more different reasons, is a question but 
we do not know the answer, although bigger number of scientists that  work on this 
problem think that there are more reasons, psychical inter organic factors that are mixed. 

 
ARE THE AUTISTIC CHILDREN TALENTED ? 

The special abilities commonly are rare , both with the health and the autistic 
children. Yet, among the autistic children there are more with special abilities,  compared 
with the population of the health children. The incidence of talented between the artists is 
10%, while  in the rest of the population it is 1%. Talented autisms show one or more 
abilities, far away from the expected degree for the intellectual average persons.  Boys 
with autism, more often than the girls have such talents ( 4:1) . Children with autism that 
posses unusual, rare abilities, cognitive phenomena, are called autistic savant. In the 
literature is mainly mentioned the talent for music, memory, art and some other pseudo 
verbal abilities, as well as for math, calculating of calendar  and other. Big number of the 
examining opus of dr. Bernard Rimland , who had his own autistic child , refers to the 
talent of autistic children. The talents are realized latest to the age of third year of their 
life.In the literature is described a case of an autistic girl that at the age of 19 months, 
after one listening could repeat a long melody, and at the age of 3 years could reproduce 
the melody on a piano that has heard only once. One of the math abilities, that is 
possessed very often by the autistic children, is calculating and memorizing the calendar. 
Two brothers with autism could calculate the days in the week after the given tasks, 
without mistakes. A student at psychology ,set himself a task to develop such ability and 
had succeeded  with hard practicing, with what an average man could develop such 
ability. There are numerous samples for memorizing dates, events, speeches, list of 
people in directory, and very often such memorizing are automatic, without 
understanding and meaning. The autisms can remember a whole book and texts in a 
unknown language, and they are not able normally to discuss and to answer  simple 
questions. Cases of children with autism are described  that can without a mistake to 
disjoin and join complicated apparatus , or to guess the correct time without a clock. 
Some autisms are appreciated artists, painters, sculptures, musicians. The exact reason 
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why some autisms have that ability,is not known. There are many hypothesis, and for no 
one  there is no enough scientific given proofs. Although in the last 50 years the 
understanding  and the treating of the autism is significantly increased , the children with 
autism even nowadays hide one of the greatest secrets of the human brain.  

 
PRESENTATION OF A CASE 

 
The aim of this work is through the presentation of the case of a child with 

autism to encourage the discussion and thinking for the possible talent of the children 
with autism contrary to the numerous problems, objective conditions and  problems that 
meet everybody that wants to help the children with autism and to their families. The 
patient A.K. at the age of 5 years and 6 moths, in a defectology-logopedical treatment is 
included a year ago, because the given diagnosis autism and low development of 
speaking, that he rarely used  in the whole communication. The results from the 
estimation with creek’s scale , as well as through functional analysis of the behaving and 
the interview with the parents showed that  at the child are present the following elements 
of autistic behaving: echolalia , he behaves as a deaf , big difficulties with accompanying 
and playing with other children, hard resistance for learning, hyper activity, stereotype of 
a play – turns the subjects and is nervous if he is disturbed, aggression and autogression. 
The unwilling behaving was shown by this child with hitting the therapist / the parent 
with a hand or the head and often actions of anger  with loud shouting and hitting his 
head to the wall. Because the child had minimal developed speaking, the intervention 
consisted of increasing the communicative function of the tongue, through using the 
ability of verbal imitation. Made estimation served as a base for setting the aims, tasks 
and the strategy with which help is developed the receptive speech and the skill for 
interpretation, especially the pragmatic , using of speech in social interaction. Starting 
from the fact that the children with autism, that is case with this patient, have stressed 
ability of the field of mechanical memory and visual-spatial skills, in the treatment of this 
patient are used visual devices. With using the computer technology and learning with 
computer’s help , with using adapted programs as strategies for teaching of 
communicative skills in the treatment of this patient are received encouraging results. The 
visual approach in the defectology-logopedical gives success much more than some other 
way. Using of a mouse while doing given exercises, gives development of the 
coordination of the visual skills with the motor skills ( eye- hand ). The adopted software  
programs made is possible for the patient A.K. to learn : to make the difference between 
the subjects – that is the first step in learning the sorting , to compare a picture, letter, 
number, identical of the subject, or a subject and a painting or a photo. After overcoming 
of these skills follows understanding of the pictures. One of the ways to examine this , is 
comparison between the picture and the subject. With using the computer and the adopted 
software programs, POWER POINT presentations, it was possible development of the 
speaking because the child has possibility to hear the verbal names, connected with 
verbal signs.  
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CONCLUSION 
 

The result from the treatment are the following: The patient K.A. successfully 
does all the exercises and after only one try his concentration and attention are increased                      
(successfully with interest , independently he works one hour), the hyperactivity is 
decreased and reduced, he excellently works with a computer, manifestates  emotions 
when the task is successfully done. The direct and the continuous echolalia use as a mean 
for teaching, it enabled the echolalia speech to be formed with using the speaking norms 
with what is received pragmativity of the speech. The  patient A.K., thankfully to his 
talent, adopted all the letters and numbers and at the age of 5 years is able to read longer 
texts, without previous teaching of the reading technique. Parallel with the speaking 
therapy is worked on decresing of the unwilling behaving (aggression and autoagression), 
increasing of the tolerance and decreasing of the feeling of frustration. The given case 
shows that we should trust in the potential of the children with autism, to find solutions 
and ways, to use their potentials to make something functional from that. Very often we 
can not change the truth, but we can always change the way in which we see it and react, 
so let’s take out the children with autism out of the glass bell. 
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Abstract: 

New things in teacher’s work with talented children emphasize need for changing the level of teacher’s 
competency in teaching children with high abilities in preschool.Teacher’s competency includes mega 
cognitive knowledge,knowledge about recognizing personal mega cognition and significant components of 
talented children. 
Cognitive competencies refer to judging,registration,analyzing and evaluation of information which person 
has and uses with its mind.Emotional competencies are represented as a capability of teacher to understand 
personal emotions and emotions of other people,to control emotions,to develop emotions and use them in 
social and life situations.Teacher’s developing of social competencies include two vital functions-
evaluation of condition in interpersonal relations of talented children and developing with use of adequate 
educational strategies to support talented children.Active-action competencies include individual ability of 
teacher in performing tasks-profesional competency. Experience of talented children at preschool is marked 
with inseparable conections between knowledge, action, experiences and feelings.Unqualified teacher 
could mean that talent won’t be recognized, supported. 
 

Key words: Competency, metacognition, emotions, sociality, active-action competency. 

 
Апстракт 

 
Новите нешта во работата на наставникот со талентирани деца ја нагласуваат потребата за менување 
на нивото на подготвеноста на наставникот во подучување деца од претшколска возраст со високи 
способности. Подготвеноста на наставникот вклучува мегакогнитивно знаење, знаење за 
препознавање на личното мега сознание и значајни делови на талентираните деца. 
Сознајните подготвености се однесуваат на пресудување, регистрирање, анализирање и 
проценување на информациите кои личноста ги има и ги користи со својот ум. Емоционалните 
подготвености се претставени како спремност на наставникот да ги разбере личните чувства и 
чувствата на другите луѓе, да ги контролира истите, да развива чувства и да ги користи во 
друштвени и животни ситуации. Наставникот развива социјални подготвености кои вклучуваат две 
витални функции - проценување на состојбата во меѓучовечките односи на талентираните деца и 
развивање со користење на адекватни образовни стратегии за да ги поддржат талентираните деца. 
Подготвеностите на активно-дејствување вклучуваат способност на наставникот да извршува задачи 
- професионална подготвеност. Искуството на талентираните деца во претшколска возраст е 
означено како неразделна врска меѓу знаењето, дејствувањето, искуствата и чувствата. 
Неквалификуван наставник може да значи дека талентот нема да биде препознаен или поддржан. 
 
Клучни зборови: Подготвеност, метакогниција, чувства, социјализираност, подготвеност за 

активно-дејствување.  

 
 
 

Time in which we live and time that is in front of us is the time where we 
have to take responsibility for what we are, what we know and for what we could know. 
Surviving today and developing in time whose basic characteristic in change mean to arm 
yourself with new knowledge constantly. Improving ourselves is the answer to 



311 
 

environment's challenge, because developing of personality can't be imagined with 
constant studying. "Studying is living" and "living is studying". 

Educator and his role have more responsibilities than ever. Because of that, 
they always need new knowledge. Knowledge is not impersonal; it is not in the book, 
bank's data, in some programme – they only have information. Knowledge has always 
been person's property; person creates it, increases it, uses it... 

Being many-sided educator generally means ruling over pedagogical 
competencies where the knowledge is only one part. Being a good educator means work 
with your whole being, be what you really are so that you could be capable to accept 
others; incouraging of individual development of each person, talented and those with 
special needs as well. 

"Pedagogical work means ruling over pedagogical competencies where the 
knowledge is only one part. Development of pedagogical competencies of educator in 
work with talented always demands new visions of pedagogical reflexion imaging new 
areas of work, creating positive pedagogical climate for their realisation". (Knezevic – 
Floric, 2008: 6). 

Competencies are capability (according to specific standard) for doing certain 
work, specific role or function, working task in the process of work. We can group 
competencies for work of educator on various ways. Jacques Delors as the basic 
competencies presents: 

• learning how to know 
• learning how to be 
• learning for others. 
Stanisic's competencies for work with talented  are: 
• personal competencies  
• professionalo competencies 
• social competencies  
• actional competencies  
• developing competencies.  
These competencies educator uses in work with talented children and their 

parents. 
Educator uses next competencies in work with talented: 
1. Personal competencies – empathy; optimism; recognizing emotions; 

supporting attitude; criticism and self-criticism; 
2. Professional competencies – understanding of talented child and 

supporting activities; holistic approach to education; respect individual work; knowing 
rules for talented; 

3. Social competencies – developing comunicational skills; knowing and 
accepting rules of team work; crating positive atmosphere; responsibility; 

4. Actional competencies – plan for removing obstacles; supervision; 
5. Developing competencies – valuing achievement of talented; 
Competencies in direct work with parents of talented: 
1. Personal competencies – honesty; readiness for compromise and 

tolerancy; empathy; optimism; 
2. Professional competencies – pedagogical knowledge; understanding 

problems and supporting activities; education and presentation skills; 
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3. Social competencies – developing comunicational skills; taking 
responsibilities; support; 

4. Actional competencies – work with advices; supervision; originality; 
initiative; 

5. Developing competencies and inovations; direction toward achievement of 
talented; valuing achievement; 

Developing of pedagogical competencies in work with talented is the process 
which demands constant looking for new ways of work, new tasks, creating positive 
conditions for work. This is the only way for creative, professional educator in 
pedagogical process. ( Pesic, 2004.) 

Permanent education is not defined human's answer to change, it is looking 
for answers. Wheter that quest will be successfull or not, depends on presuppositions and 
encouragements that come from social-culture part, because permanent education is 
cocial-culture thing. Here we have a few, in our opinion, the most important: 

1. Demographical potential – current educational structure of our population 
and tempo of its changing do not give much hope to the future permanent education. We 
concluded this according to the last Yugoslav register (1981) which shows that in the 
group of society older than 15 there are 68,3% of those who have up to 8 grades in school 
and 13,7% have no school education. If we connect this information with the possibilities 
for learning through whole life, with motivation we can not be very optimistic according 
to permanent education. 

However, it is not completely true. Readiness to take educational action, 
motivation for education and specific way of motivation do not fit in theory of motivation 
like Maslov's, and according to this in human activity accent is on those motifs which are 
less satisfied. Amdragogical researches show that when we talk about education, things 
are opposite. It showed that if there is lower level of education, motivation is also low. R. 
Bulatovic once said "the emptier head – the less wish to fill in". (Despotovic, 1987: 235.) 

2. Colective system of values – factor of our social reality which determines 
future of permanent education, could be marked as system of values and cultural norms 
which rule in our society. These values and norms provide and demand high level of 
using knowledge. According mto J. Zupanon "point of all our social norms consists of 
egalitarianism, in other words egalitarian sindrom. ( Despotovic, 1987: 237.) 

3. Technical – technology level of work – it is familiar that one of the 
sources and determinants. In literature this process is called scientifically – technical 
revolution. If the level of technical development is higher, demands for knowledge and 
education are bigger. Dynamics of technical changes determines dynamics of educational 
needs. 

What are the tempo and technical – technology level of development like, is 
not easy to answer.  

When we say technique, we think of gedgets, tools and machines, and 
technology is connection between technique and human knowledge, between current and 
potential. Potential knowledge actually represents scientific research. For the basic 
indicators of technical – technology development, we could take: invention and inventor, 
difuzion of information, compability of working stuff, using capacity, scientific potential, 
investments for research, creating new professions etc. ( Kamenov, 1998.) 
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Research work of educator is different from the pedagogical research. Beside 
following of the process in kinder garden, they are used mostly for evaluation of 
educationak work (which could be formative and sumative). Those research projects vin 
work with talented have methodological frame and instruments as well which are 
different from other kinds of projects. The thing that represents specifity of project and its 
working competency is their subject matter which is result of subject of their work. 
Researchers have special tasks. They have to know their work and pedagogical 
methodology very well, they have to be objective, they should know something about the 
thing they research. 

Lidija Miskeljin ( Misljekin, 2008. ) speaks about difference between actional 
researches and others. Actional research is based on practice, it is focused on learning, it 
is self-evaluative, focused on change. 

Actional research in educational practice is very important source of learning. 
Practicioners develope their own practice through the process of evaluation and self-
reflexion. Methodology of actional research brings inovation, dillema in practice 
demanding from practicioners double role: to create their own theory by using that 
theory. Actional approach to research have three big parts: 

1. observing and planning 
2. action and evaluation  
3. thinking/reflexion. 
In the process of research, practicioners discover basic principles which they 

use in work: 
1.   reflexive critique – description of situation by notes, transcriptes of 

meetings or official journals, provide publicity of data. On the other side, these notes are 
basic for practicioner and his critical relation toward the problem that is being researched. 
On this way notes become the kind of theoretical research. 

2. constructive group dialogue – through constructive dialogue practicioners 
realize their own actions and plan the next step in action. 

3. community of learning – participants in actional research are co-
researchers. Principles of communal learning is based on the fact that each person is 
potential source of learning for further planning, creating of criterion of analysis, 
negotiating and making deal. 

4. accepting risk – process of change brings certain threats because of 
changing system. 

5. structure of research – complexity of research structure demands 
permanent writing process through notes and journals. So, in one place there will be 
explanations comments and options that will serve in further discussion between 
participants. 

6. pervading theory and practice – in actional research, theory gives 
information to practice and practice uses theory in constant process of socialization. ( 
Misljekin,2008: 28.) 

One of the ways for professional improving of educator and educational staff 
is actional research. This research is specific because of the possibilities in work with 
talented to: 

• become subjects of pedagogical research 
• do the process of professional improving independenty 
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• encourage reform of changes of educational practice 
Educator – practicioner goes through 4 basic process during research: 
1. Making the plan – accent is on improving of research; 
2. Action – in order to fullfill planned action. This research is 

controled and well planned. 
3. Observation – represents the basic in critical view and it is open. 
4. Thinking – evaluation of achievements; 
This helps researcher to understand the level of change in education. 
Improving quality of educational work is one of the most important elements 

in this process, and educator is the most important figure here. Actional research should 
be used in order to improve achievements of talented. Beside pedagogue educator is 
initiator, co-researcher and co-evaluator in this process. 

Conditions for the research during professional work are bad. It refers to 
practical work in group and to organization of work in educational institutions as well. 
Possibilities for group work and cooperative research are smaller because of that. In 
structure of work time there is one part for the preparation of permanent work and 
professional improving. Those possibilities are mostly not used. 

Situation in our country is worst today than 5 or 6 years ago. 
But, there are some new things such as programmes for talented and practical 

education in researches in initial education and other kinds of professional improving as 
well. 

We hope that we will encourage pedagogical and social public to think about 
this important phenomen. 

We have to fight with our professional work for better future. 
There is one Tolstoy's tought "If people want to be successfull in children's 

education, they have to educate themselves constantly." 
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Abstract 

We live in time which is characteristic or emphasized curiosity for talented people. Pedagogues, 
psychologists, sociologists and other argue about this theme and do various researches. In this text we have 
few examples connected with pedagogue’s work with talented. We should give more space to those people 
in our pedagogic practice. 
We are aware of the fact that these notices won’t solve the problem in work with talented students. We 
hope so that we’ve shoved some things that may serve as a sign-post to pedagogues, teachers, parents and 
to all those people who are interested in developing talented students. 
 
Key words: talent, pedagogue, education, teachers, family. 

 
Abstrakt 

 
Vreme u kojem živimo karakteristično je, između ostalog, i po izraženom interesovanju za darovite 
pojedince. O njima intenzivno raspravljaju pedagozi, psiholozi, sociolozi i drugi, a u vezi sa njima vrše se i 
brojna istraživanja. U tekstu koji sledi dali smo prikaz nekih nastojanja pedagoga u radu sa darovitima, 
kojima bi, to je sigurno, trebalo posvetiti više prostora u našoj pedagoškoj praksi.  
Svesni smo da izneta zapažanja neće rešiti problem rada sa darovitim učenicima i da bi celovitiji prikaz dao 
bolje rezultate.  Ipak, nadamo se da smo ukazali na neke puteve koji bi mogli poslužiti kao putokaz 
pedagozima, nastavnicima, roditeljima i svima onima koji su zainteresovani za razvoj darovitih pojedinaca.  
 
Ključne reči: darovitost, pedagog, obrazovanje, nastavnici, porodica. 

 

 

Everybody was born under his own star. We are going along our path, led by 
our personal affinities, which are founded on similarities and complementary of some of 
our characteristics, needs, values, codes of behavior and way of living. 

Each occupation has its specifics. Being pedagogue is specific because of its 
wideness and completeness in comparison with other occupations. But it is always 
founded on optimism, strong belief in values and point of developing-pedagogy work. In 
this specifics is its biggest and truly significance. The job of being pedagogue is 
realistic:occupation in which is lived and from which you can live. It considers the 
permanent need for strengthening our beliefs in our professional powers, but the courage 
as well to enter openly the space and traps of real pedagogic life. Persons who do this job 
should be capable and full of knowledge, can’t be selfish and have to be able to love. 
They have to be ready for renunciation and they should be familiar with the most 
significant etical, social and life reaching. Elitism of  this profession is in its ability and 
readiness to help everybody who in any way take part in educating of children and youth 
such as students, teachers,parents and wide social community as well. ”It means that 
pedagogical work means to overcome pedagogical competency where knowledge is only 
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one segment. Development of pedagogical competency of pedagogue demands constant 
new visions of pedagogical reflex ion,permanent inventing of new areas of work 
connected with developing-pedagogy work and making positive pedagogical surrounding 
for its realization. They are at the same time conditions for positioning and self-
realization of pedagogue in pedagogical process, which he personally has to experience 
as a creative thing where irrational moments, knowledge and intuition, intellect and 
emotions have significant role”. 

           This time in which we live is characteristic for emphasized interesting 
for talented persons. Pedagogues, psychologists, sociologists and others argue about this 
subject intensively and do a lot of researches. Some efforts are made for organization and 
encouragement of these students through classes, additional work and free activities. The 
question is-how to educate talented children in school successfully? Suitable answer 
demands quailified answers to many other questions which are also very important. First 
of all, we should research educational needs of those students and real possibilities to 
satisfy those needs through current and new ways of work which are suitable for those 
needs. Behavior in developing of talent depends on many important factors such as 
theorical basics, concrete possibilities which exists in the educational environment and 
goals which are set. 

The question of education (and bringing up) of talented students began from 
the personal demands for solution to some student’s problems, then there were demands 
for special service for talented children because of their special educational needs and 
then it was demand for changing the complete school system and goals in educational 
process. The fact is that objective differencies between students can’t be ignored. 
”Children come to school with different capacity and pre-knowledge… It is normal to 
expect more frome those who know and can do more, but the question is-where are 
optimal limits. The first idea of talented students as a homogenic group can’t be realized. 
And quest for the best ways and methods of work should be stopped”. All activities 
connected with talented students have to be prepared and mutually connected on the 
school level and complete education as well. Students’ interests, their complete 
development should be the priority, and after that school’s interests and expectations of 
parents, teachers and society come. We can conclude from this that student mustn’t be 
imperiled on any way by demands that are expected from him. Unfortunately, we don’t 
pay much attention to this fact, and it has negative influence on student and his 
development. It is obvious that without clear conception of modern school, goals for 
education, inner structure, relaton between functioning of elements and evaluation of 
process it is not possible to formulate strategy for its programming. It is not possible on 
suitable way. 

In our opinion development of talented students depends on efficient work of 
school pedagogue and he can do a lot in this area. This do not include only his work with 
talented children, but organization of activities with teachers and parents as well, in order 
to enlarge efficiency of complete work with this category of students and to “push” their 
development. Of course the pedagogue should be professional. He uses creative 
techniques and procedures in order to make his role as an organizator and councelor. 
Pedagogue should create strategies which encourage creativity and development of talent, 
influence on developing trust, accept new ideas, encourage selfdependence and creativity. 
He should also influence on others who colud help talented children. 
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Pedagogues are consent with the fact that it is necessary to create the 
pedagogical atmosphere where talented children could work undisputably, to reach 
maximums in their knowledge, creative self-expression and self-confirmation. So, school 
should introduce many innovations such as:individual and different classes, problem 
class, heuritical class, mentor work and so on. It could be done in active school which is 
aimed at child as a complete person. Its characteristics are:there don’t have to be 
completed, planned programme, but they start from choldren’s interests, educational 
motivation is internal, active methods dominate in classes. The basic goal of that kind of 
school is developing children’s personality. According to this, contents of educational 
work, ways and methods, means, forms of motivation, sort of activity and children’s role 
in those activities are the most important conditions for the full development of talented. 

Modern times demand from the society and individuals bigger tasks, 
especially in education and studying. Today, everywhere in the world attention is payed 
on school, school programmes and generally on preparing youth for their roles in modern 
society. Encouragement of talent is very important question not only for school, 
pedagogue and teacher but for the society as well. 
 

PEDAGOGUE AND EDUCATION OF TALENTED 

For noticing and developing of abilities of talented children it is very 
important child’s start to school, the beginning of organizational and aimed work with 
certain goals. Child is included in thoughtful activity, starts to compete with him or 
herself and to realize things which are demanded. Pedagogue follows each child’s work 
and development, specify its place in educational system,suggests concrete activities and 
evaluate the results. Encouragement role is the most important so pedagogue has to keep 
asking and answering questions such as:what, when, how, why, can it be better etc. 

Pedagogue identify talented children and their needs through analyzing of 
environment and through direct contact with them collects informations which would 
help in making adequate programmes for those students.But if there is programme for 
that kind of work it doesn’t mean that it would work. Pedagogical competencies and 
concrete knowledge are only one of the conditions. To fulfill this programme we need 
special support from subjects connected with programme. So, pedagogue has to: 

� Understand and support programme for work with talented and its 
results,through planning and programming educational work of school. 

� Encourage variety, creativity and high standards in teacher’s work with 
talented, their constant education and providing them with adequate literature. 

� Modify current educational policy in analytical-research work, and 
emphasize support towards individual and various kinds of class. 

� In work with children,they provide transparency of programme which 
enable students to ask questions and get answers. 

� In cooperation with parents encourage and support participation of 
parental component in programme activities, and also work on bridging over the possible 
gap between teacher and parents. 

Except those things, pedagogue should also gain other people in order to 
support talented people. Pedagogue could provide support for developing of talent by 
communicating  with local society. Recognizing and defining roles in local resourses in 
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developing of educational institution  is one of the most significant roles of school 
pedagogue. Pedagogue could provide various kinds of support such as:material (for 
example, means for educational and free activities for talented), financial (money for 
organizing competitions, journeys, rewards), staff-cadre (celebrities’help-artists, 
scientists, sportsmen), organizational (coorganization of exibits, manifestation of 
creativity), medial support (advertising acitivity and promotion of talent). 

There is no reall work of talented students without systematical following. 
Because of that it is necessary that each student has his own file which will be reliable 
guidance for identification of talented students. Those file would contain informations 
about class, sections, additional work, competitional success, interests of students, results 
of ability tests,personality tests, results of school and after-school activities, informations 
about health condition, family condition etc. 

Success in pedagogical process with talented students depends on subtle 
interactions which are mostly developed by emphatical communication between subjects 
that work within. Developing of pedagogical competencies of pedagogue, necessary for 
work with talented, is not possible only by knowing concrete educational problem;that 
process needs permanent research of new ways of work, new contents, self-activity in 
developing and improving intrapersonal and interpersonal skills. It is the only way for 
pedagogue to develop as a person and professional in pedagogical process. 
 

PEDAGOGUE AND TEACHERS OF TALENTED  

Complete educational work with talented students depends on work of            
teacher and pedagogue, and also on their attitude and relationship with this kind of 
students. Their cooperation is of great importance, which reflects through identification 
of talented students. In the first grade we could discover potentially talented students, 
which demands opening of special file for talented where the information about them are 
written. After that their work is followed and checked. Cooperation between pedagogue 
and teachers in educational system consists of: 

� Creating of positive atmosphere in school where they will discuss about 
talented students and their potentials,and also about importance and role of the teacher in 
discovering and developing of those potentials; 

� Encouraging and helping teachers in preparation,organization and 
realization of classes founded on principles of individualization and differentiation ; 

� Influence on improving conditions in educational work, especially in new 
ways of work; 

� Participation in professional development of teachers in order to gain 
successful work with talented students; 

� Preparation of students for school acceleration; 
� Working on didactical-methodic creation of tasks for professional 

orientation of talented students. 
Every student is cosmos for himself. Talented are rear and they need special 

treatment. Pedagogues and teachers should create programme which will encourage 
creative opinion and behavior. Basic conditions for efficiency of each programme for 
talented students are professional capability of pedagogue and teachers who create, 
realize and evaluate that programme together. 
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Pedagogue and teacher should answer to talented students’ needs not only 
connected with programme, but also connected with ways of work and their relationship 
towards them. Talented are very sensitive on other’s relation towards them. They have 
increased social and emotional needs, great expectations, different opinion about 
friendship. They feel others affection and rejection faster than other students and they 
don’t feel well when they are subordinated. Affective atmosphere is which is created by 
teachers and pedagogues will help student to gain self-confidence, which is connected 
with self-esteem which is basic for creating all other characteristics. 

Teachers together with pedagogues participate actively in process of 
identification talented children. They take care of conditions for work, they create 
pedagogical atmosphere and develop creative potential of students. Questions connected 
with our school, our country, our culture and especially our science are very complex, 
important and actual. Begining of any kind of development is in education and that 
relates to pedagogues and teachers. Experts and citizens of 21st century are forming under 
their control. Results of educational work  with all students especially with talented 
students depends on their pedagogical culture. 
 

PEDAGOGUE AND PARENTS OF TALENTED STUDENTS 

Pedagogue in school is usually the only representative of school who 
coordinates various activities and communicates with great number of parents who knows 
him/her beside class senior. Pedagogue is link between teachers and talented student’s 
parents, helps teachers to create plans for work and pedagogical-psychology education of 
parents. Pedagogue also participate in encouraging parents to participate in school work. 
This is very important for talented student’s parents. These things are founded on 
andragogical-didactic principles which are adapted to specific conditions. Results of 
scientific researches and experiences which some foreign countries have show parents the 
need: 

� To participate in local community of parents for support in education of 
talented children, 

� To activate in social support to talented, 
� To become representatives of all talented children, 
� To become educational representatives of their own child, 
� To have open communication with school, 
� To listen to their child carefully, 
� To talk about their children’s expectations and understand their meaning, 
� To let their child  discover and express personal individuality, 
� To let child risk and at the same time help him/her to make right decisions, 
� To understand perfectionism and solipsism of their child, 
� To help child to find balance between cognitive superiority and emotional 

needs, 
� To encourage child to express emotions and excitement about the world 

around, 
� To provide child with safe shelter when he/she feels especial,different, 
� To teach him socially acceptable behavior, 
� To enjoy their child as individual. 
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The family is first emotional and social-culture environment where the child 
is formed. Parents could notice all reactions and manifestations in children’s behavior 
constantly in various situations during children’s development. Parents could help and 
support development of their children’s ability in early childhood. Solid pedagogical 
education of parents is precondition for that.This is very important and can’t be missed. 
Parents’ support is very important for the talented child’s success,and also their knowing 
of educational system. They need wide,general pedagogical culture, knowledge from 
medicine, sociology, psychology and especially from pedagogy. According to Gavon 
certain knowledge is necessary for parents in order to work with their talented children: 

� Talented children need love but control as well;attention and 
discipline;parents’ help and practice of self-confidence and responsibility; 

� For the optimal development of talented children,parents should agree 
with system of values; 

� Educational influence of parents is very important; 
� It is useful to pay attention on early verbal expression,discuss different 

subjects in front of child, parents should develop child’s need for reading; 
� Harmony in family is very important in encouraging of talented children 
� Because of lack of experience talented children can’t always understand 

problems of grown-ups (illness, death, war etc), so parents should help them; 
� Parents should enable children to ask questions openly,if parents don’t 

know the answer they should find the source for that answer; 
� Parents should enable their talented children to be friends with other 

talented children; 
� It is very important to have books, magazines, encyclopedias… 
� Talented child should know the nature (visiting parks, mountains, 

rivers…) and social environment (museums, galleries, historical places); 
� Talented children shouldn’t be popularized and forced; 
� Talented children have wide and different interestings and could have 

problems with concentration on one subject; 
� Parents should develop child’s sense for humor; 
� Talented children should have free time; 
� Parents should know that talented children sometimes can’t stand the 

authority in all situations and they sometimes have more knowledge than their parents; 
� Parents should discuss social customs with their children; 
� If they are very good in some skill they should be encouraged more; 
� Parents should plan free time for child to talk with them about different 

things; 
� Parents personally should be good example. 
These are just a few advices for parents. Individual conversation is the closest 

way of cooperation. Direct conversation is the best. On this way pedagogue gathers  
information about student and material, cultural, psychological and pedagogical 
conditions of family, and parents also know about their child’s development. Individual 
conversations between pedagogue and parents demand serious preparation, time and 
patience. 
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Beside individual conversations there are also group meetings ;group parents’ 
meetings, pedagogical education of parents, in family (pedagogue’s visits to parents of 
talented children). There is a difference between: 

� Conversations connected with individual and group meetings in order to 
inform parents about certain problems and their prevention , 

� Engagement of parents in realization of educational work in school as an 
associate, helper in organization of activities in school 

� Work in school organs (parents’ meetings in class,school…) 
� Involving parents in pedagogical education 
Rapid scientific and technological development demand permanent work on 

personal improve of all participants of educational process, especially of talented and 
those who educate them. Showing and developing of talent are personal and social need-
on one side, individual has need to show and use his talents, but on the other side there 
are even bigger needs of society for talented individuals. There are different forms: 

� School for parents – institution which helps parents no matter on level of 
education to participate in educational process; programme includes subjects of general 
education,pedagogical and psychological discipline, problems of marriage, family, 
children’s protection, hygiene, preventive medicine and social protection of family; it is 
important that both parents of talented children attend this school. 

� Courses and seminars – are organized in order to study certain problems 
deeply and usually include theoretical class, seminar’s discussion and practical exercises; 
parents meet new pedagogical achievements (goals of education, methods of education 
etc). 

� Tribunes – here are discussed current problems of school, science and 
education; here participates experts from different sciences (pedagogues, psychologists, 
doctors, sociologists, lawyers), teachers or parents; it is important to choose interesting 
problem. 

� Lectures and discussions – except all these forms, lectures and discussions 
should be organized;topics should be:important achievements in psychology, relations 
between school and parents, different methods in education etc. 

            We should emphasize the need for real cooperation,not just occasional 
contacts. The accent should be on providing optimal conditions for developing of 
children. Because of that practice should be enriched with various contents and ways of 
cooperation. Parents and children should participate in all these activities. 

* 

*              * 

From all these things we can conclude that process of intensifying of 
possibilities for work with talented demand from pedagogue sensitivity on special 
challenge with which they confront. It can’t be forgotten that all relevant grown-up have 
to define talent clearly, to understand its developing, to recognize what sort of 
implications it has on plan and class. Generally looking, developing of specific methods, 
programmes and their use are basic elements in treatment of talented children on their 
way of fulfilling their full potentials. 

 



322 
 

 
REFERENCES 

1. Alibabić, Š. (2003), Uloga školskog menadžmenta u razvoju darovitih, U: Mesto darovitih u 

kurikularnoj reformi (Zbornik 9), Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, 227 – 234. 

2. Božin, A. i dr. (2003), Daroviti i šta sa njima – praktikum, Vršac: Viša škola za obrazovanje 
vaspitača. 

3. Knežević-Florić, O. (2005), Uloga odraslih u modelovanju i realizaciji kvalitetnog programa za 

darovite, U: Daroviti i odrasli (Zbornik 11), Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, 42 – 52. 

4. Knežević-Florić, O. (2008), Pedagog u društvu znanja, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za 
pedagogiju. 

5. Maksić, S. (1994), Teškoće u vaspitno-obrazovnom radu sa darovitim učenicima, Zbornik 26, 
Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 120 – 137. 

6. Potkonjak, N. (1996), Koncepcija osnovne škole i strategije programiranja njenog rada, Zbornik 
28, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. 

7. Trnavac, N. (1993), Pedagog u školi: prilog metodici rada školskog pedagoga, Beograd: 
Učiteljski fakultet. 

 



323 
 

KOMPETENCIJE NASTAVNIKA ZA RAD SA DAROVITIM UČENICIMA29 
 

Prof. Dr. Radmila Nikolic 
The Teacher-Training Faculty of Uzice 

E-mail: ucfak@ptt.rs 
 
 

Abstract: 
 
Social changes always bring up the question of the role of a teacher in current education. New educational 
strategies have brought completely different roles for the teachers; the roles determined by human needs in 
near and not so near future. These needs are the direct consequences of the technologically and 
methodically more advanced  requirements. We can talk about the professional, pedagogical, educational, 
methodological, creative and other teachers` competences in the school of our time. The work with the 
gifted pupils is one of the key requirements of our school, but also of the whole society; because it is clear 
that prosperity and social development depend very much on our investment in the gifted ones. In this 
paper we try to answer the crucial questions of what the prerequisites for the development of teachers` 
competences in work with the gifted pupils are, and in which social and educational context they develop. 
We will also point out to some of the most relevant factors and conditions that should make it possible for 
the teachers to attain that level of professional competence that provides for the adequate support of the 
gifted children development. 
 
Key words: school, teacher, giftedness, competences, training. 

 
Abstract:  

 
Promene u društvu uvek iznova aktuelizuju pitanje uloga nastavnika u savremenom obrazovanju u školi. 
Nove strategije u obrazovanju, za sadašnjost i budućnost, odredile su nastavniku kvalitativno drugačije 
uloge proizašle iz ugla sagledavanja potreba čoveka u bliskoj i daljoj budućnosti, i direktna su posledica 
tehnološki i metodološki sve kompleksnijih obrazovnih zahteva. Govori se o profesionalnim, stručnim, 
pedagoškim, nastavnim, metodološkim, stvaralačkim i drugim kompetencijama nastavnika savremene 
škole. Rad sa darovitim učenicima u školi je jedan od ključnih zadataka škole ali i opredeljenost 
savremenog društva da se razvoj i prosperitet može postići ulažući u one koji tom razvoju najefikasnije 
mogu doprineti – u darovite. Šta predstavlja preduslove za razvoj kompetencija nastavnika za rad sa 
darovitim učenicima, u kakvom društvenom i obrazovnom kontekstu se oni razvijaju, jeste osnovno pitanje 
na koje pokušavamo da odgovorimo u ovom radu. U tom cilju ukazaćemo i na jedan broj relevantnih 
faktora i uslova koji treba da omoguće dostizanje onog nivoa profesionalne kompetentnosti nastavnika, koji 
će obezbediti pružanje adekvatne podrške razvoju darovitosti kod učenika. 
 
Ključne reči: škola, nastavnik, učenik, darovitost, kompetencije, osposobljavanje. 

 
 

 
„S pravom se nastavniku želi dobro zdravlje i snaga jednog Germana, 

oštroumnost jednog Lesinga, istina jednog Hebela, oduševljenje jednog Pestalocija, istina 
jednog Tiliha, istinitost jednog Zalumana, znanje jednog Lajbnica, mudrost jednog 
Sokrata, lepota jednog Apolona i ljubav Isusa Hrista“ 

(Disterveg) 

                                                 
29 Rad je nastao u okviru projekta „Obrazovanje i usavršavanje nastavnika u skladu sa evropskom 
orijentacijom“, br. 149054, koji finansira Ministarstvo za nauku Republike Srbije. 



324 
 

Svaki koncept, politika i strategija osavremenjavanja i podizanja efikasnosti 
škole ne može da prenebregne ulogu nastavnika u tom procesu. Glavni potencijal na 
kome počiva obrazovanje jesu nastavnici pred koje se postavljaju uvek veći zahtevi 
proizašli iz novih uloga uzrokovanih nizom različitih činilaca koji deluju iz 
sociokulturnog okruženja, koncepcije obrazovanja i nastave, specifičnih lokalnih činilaca, 
ličnih osobina, sposobnosti i stručnosti nastavnika. Nove strategije u obrazovanju za 
sadašnjost i budućnost određuju nastavniku kvalitativno drugačiju ulogu koja proizilazi iz 
sasvim novog ugla sagledavanja potreba i kompetencija čoveka u 21. veku. Unutrašnja 
demokratizacija škole stavljena je u funkciju unapređivanja položaja učenika u 
obrazovnom procesu koji uslovljava i promene uloga i kompetencija nastavnika. „Zelena 
knjiga obrazovanja nastavnika u Evropi“ promovisala je „otvoreni kurikulum“ koji 
korespondira sa polivalentnim ulogama i kompetencijama nastavnika u savremenoj školi.  

Savremene obrazovne politike traže od nastavnika ne samo da „interpretiraju 
i primenjuju kurikulum, već da ga adaptiraju i razrađuju; da idu u korak sa bazičnim 
disciplinama; da odabiraju najpodesnija pedagoška i sadržinska rešenja za svaku 
okolnost; da razrađuju obrazovni projekat za svoju školu; da identifikuju potrebe učenika 
u vezi sa učenjem i da oko njih organizuju čas; da ohrabruju grupni rad a i sami da 
učestvuju u studijskim i radnim grupama sa drugim nastavnicima; da prate poruke sa 
mas-medija i pripremaju učenike za kritičko odabiranje i upotrebu javnih informacija; da 
kritički i obuhvatno promišljaju svoju ulogu i praksu; da sarađuju sa roditeljima i 
zajednicama; da budu polivalentni resursi spremni da deluju kao promoteri zdravlja, 
kulturni aktivisti, organizatori u sredini i saradnici u kampanjama svih vrsta. Ono što 
nastavnik zna i što može da učini su determinante nastave i učenja“ (Tores, M., 1996: 2). 

Iz ovog sažetog ali sadržajnog pregleda uloga nastavnika, vidi se da su one 
vrlo raznovrsne i ne tiču se samo nastavnog rada nego i onih uloga nastavnika koje 
proizilaze iz koncepcije škole, njene strukture, vaspitno-obrazovne aktivnosti i 
kontekstualnih uslova u kojima ona deluje. Njena otvorenost i demokratizacija promenili 
su i njeno pozicioniranje u širem društvenom i užem lokalnom okruženju, a time i uloge 
nastavnika. Nastavnik treba da zadovolji interesovanja i potrebe dece, roditelja, države, 
interesnih grupa i asocijacija. Savremeni nastavnik mora da bude osposobljen za 
realizaciju novih zadataka izvan razreda i škole sa drugim partnerima iz socijalne sredine. 

Kako navodi Havelka N. (2000) uloga nastavnika je složena i dinamična. 
Složena je, jer obuhvata veoma različite vrste aktivnosti čija struktura zavisi od 
sistemskih i organizacionih rešenja i zahteva, ali i od njegove lične stručnosti, pedagoške 
kreativnosti, motivacije za rad i snalažljivosti u odnosu na okolnosti u kojima radi. 

Popis uloga nastavnika ne može biti konačan jer se okolnosti u kojima se 
nastavnikove uloge ostvaruju stalno menjaju, pa je prinuđen da strukturu svojih aktivnosti 
stalno prilagođava novim zadacima i očekivanjima. 

Kada se govori o očekivanjima i ulogama nastavnika u savremenoj školi, 
nezaobilazno pitanje je, kakav nastavnik je potreban školi, šta se od njega očekuje, pod 
kojim uslovima može ostvariti svoju ulogu i očekivanu misiju, koja znanja, umenja i 
veštine su potrebni nastavniku za uspešno ostvarivanje postavljenog cilja i zadataka. U 
vezi sa tim je i pitanje koncepcije obrazovanja i profesionalnog pripremanja nastavnika i 
strategije permanentnog usavršavanja i daljeg razvoja profesionalnih kompetencija u 
društvu stalnih promena. Govori se o profesionalnim, stručnim, pedagoškim, nastavnim, 
metodološkim, stvaralačkim i drugim kompetencijama nastavnika. 
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A šta se podrazumeva pod ulogama i kompetencijama? Kompetencije se 
najčešće definišu kao sposobnosti za ostvarivanje zadataka i uloga koje su potrebne za 
postizanje odgovarajućih standarda. To su kapaciteti, mogućnosti koje uključuju 
diskurzivno i praktično znanje zbog čega predstavljaju kombinaciju znanja, razumevanja, 
spretnosti (veština), sposobnosti i vrednosti (Gajić, 2006: 339). To je set, skup znanja, 
veština i vrednosti neophodnih svakom pojedincu da bi mogao delovati kao uspešan član 
zajednice. Ovome se dodaju iskustva i vrednosti i dispozicije koje je razvio pojedinac 
uključivanjem u praksu. 

Nastavničke kompetencije se shvataju kao sposobnosti za efikasno delovanje 

u složenim situacijama savremene škole, koje se temelje na znanju, umenjima, veštinama 

i praktičnom delovanju. 
Kompetencije za uspešno bavljenje nastavničke profesije proizilaze iz 

njegovih profesionalnih uloga i zahteva koji se pred njega postavljaju. U tom smislu 
pouzdan oslonac je nastavni program u kom su mesto našli brojni zahtevi i interesi. On 
predstavlja rezultantu brojnih interesa. 

Havelka N. na kompetencije nastavnika gleda kao na skup veoma složenih 
aktivnosti koje se od njega očekuju i zahtevaju, u kojima su sadržane brojne specifične 
uloge: u odnosu na nastavu; u odnosu na nastavni program; u odnosu na oblike i metode 
rada; u odnosu na učenike kao pojedince; u odnosu na odeljenje – grupu; uloge u saradnji 
sa roditeljima; uloge nastavnika u školi; uloge i učešće u socio-kulturnim programima 
škole; uloge nastavnika u stručnim i profesionalnim organizacijama (Havelka, 2000: 
128). Uloge su različito objašnjavane i definisane zavisno od kriterijuma koje su autori 
imali u vidu. Valner pod ulogom podrazumeva „sveukupnost očekivanih ponašanja koje 
jedna socio-kulturološka osoba treba da ispuni. Ona može da se shvati kao snop prava i 
obaveza koje treba fleksibilno koristiti a koje se čoveku na jednom položaju priznaju i 
očekuju od njega. Uloga nije nešto što osoba sama sebi prisvaja nego što se od nje na 
određenom mestu i položaju očekuje“. 

Zanimljiva je klasifikacija nastavnikovih uloga koju je dao Man. On smatra 
da nastavnik mora da ostvaruje pet uloga: ulogu stručnjaka, ulogu agensa socijalizacije, 
ulogu podrške, ulogu ego-ideala i ulogu individualne osobe.  

Pitanje koje se nameće jeste, šta čini osnovne preduslove za sticanje brojnih i 
raznovrsnih kompetencija nastavnika? To je u prvom redu ovladavanje predmetno-
specifičnim kompetencijama, odnosno posedovanje respektabilno specifičnih znanja iz 
oblasti i predmeta koje nastavnik predaje, ali i pedagoško znanje i veštine. 
Kompetentnost za nastavnički poziv obuhvata stručnu i pedagošku kompetentnost. 
Stručna obuhvata teorijska znanja i veštine matične nauke koja posreduje učenicima i 
stiče se obrazovanjem. Pedagošku kompetentnost čini i stručno znanje i pedagoške 
nastavne veštine. Stručno znanje obuhvata ne samo znanje o gradivu nego i znanje o 
širokim načelima i strategijama organizovanja nastave; o nastavnim programima i 
materijalima vezanim za kurikulum; znanje o poučavanju; o učenicima; o pedagoškim 
kontekstima od razreda do šire društvene zajednice; znanje o pedagoškim ciljevima i 
vrednostima. 

Nastavne veštine su u stvari strategije kojima se nastavnici služe da bi 
učenicima olakšali učenje jer kompetentan nastavnik zna čime i kako da podstiče učenike 
na učenje. To su posebna znanja o nastavnom predmetu, kurikulumu, učenicima, 
nastavnim metodama, postupcima odlučivanja u pripremi u toku i posle nastave, o 
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uslovima i mogućnostima postizanja boljih postignuća, postupcima koje nastavnik 
preduzima da se motiviše učenik. 

Zahtevi koji se postavljaju pred nastavnike su složeni, a osposobljavanje za 
ove uloge dug je proces u kome odlučujuću ulogu nema samo obrazovanje i vaspitanje 
nego i neki drugi faktori bez kojih ni proces učenja ne bi bio moguć a cilj dostignut. 

Poznata je činjenica da su glavni faktori kvalitetnog rada nastavnika, 
profesionalna stručnost i intelektualne i lične osobine nastavnika, kao i karakterne, 

motivacione i emocionalne karakteristike. Zato ima delimično istine u često pominjanom 
stavu da se „učitelj ponajviše rađa“. 

Stručnjaci koji se bave nastavom i učenjem upravo naglašavaju te faktore. Od 
relativno visokih intelektualnih sposobnosti zavise dometi nastavnikovih aktivnosti, a od 
visoke motivacije zainteresovanost za rad i spremnost da se uloži napor u stvaranju 
ambijenta za učenje i volja da se savladaju moguće prepreke u ostvarivanju cilja. Zahtevi 
se odnose i na određene pozitivne crte ličnosti, stavove, vrednosti i obrasce ponašanja 
(samopoštovanje, svest o sebi, kultura, društvenost, komunikativnost, smisao za humor, 
ljubaznost i dr.). 

Od ovih oštriji su zahtevi kada je reč o nastavnicima u radu sa darovitim 
učenicima. Uloge i kompetencije su još brojnije i složenije. Naglasak je na stvaralačkim 
profesionalnim kompetencijama koje su kvalitetom dalje od najviših stručnih, 
profesionalnih kompetencija. Stvaralački kompetentan nastavnik svojim osobinama, 
težnjom ka originalnosti, smislom za uočavanje i definisanje novih vrednosti i sličnim 
motivima stremi produkciji ekspertskih postignuća. Broj nastavnika sa ovom vrstom 
kompetentnosti je mali. Oni koji dostignu ovaj nivo kompetentnosti mogu kod učenika da 
razvijaju moć mišljenja, raskošnu emocionalnost, samostalno učenje, smisao za saradnju, 
istraživačka interesovanja, moralnu  svest, estetski ukus, samopouzdanje, toleranciju, 
zajedničku radost postignućima (prema: Nikolić, 2007: 80-87). 

 
NASTAVNIČKE KOMPETENCIJE ZA RAD SA DAROVITIM 

 
Uloge i kompetencije nastavnika u radu sa darovitim učenicima određene su 

nizom faktora. Pored onih koje ih određuju u radu u školi uopšte, odnosno kompetencija i 
uloga o kojima je bilo reči značajni su i sledeći: 

– potrebe darovitih učenika, 
– karakteristike darovitih učenika, 
– specifičnosti i karakteristike učenja darovitih učenika, 
– programi i drugi faktori. 
Potrebe darovitih su u neposrednoj vezi sa shvatanjima prirode darovitosti. 

Razumevanju prave prirode darovitosti naročito su doprinela istraživanja, teorije i 
shvatanja Termana, Vitija, Džeksona, Renzulija i dr. Posebno se izdvaja teorija 
višestručnog talenta i višestruke inteligencije Tejlora (S. Taylor, 1979) i Gardnera (H. 
Gardner, 1985). Tejlor smatra da je najveći broj učenika darovit bar u nekoj oblasti 
školskih postignuća. Zbog potencijalne darovitosti sve dece nastavnici treba da nastoje da 
razviju širok raspon sposobnosti u brojnim oblastima i domenima školskih postignuća ne 
samo kod pojedinih učenika i pojedine sposobnosti. Za Gardnera postoje ubedljivi dokazi 
o postojanju nekoliko autonomnih intelektualnih sposobnosti koje se zajedno zovu 
„ljudska inteligencija“ i da pojedinac nikada nije „jak“ u jednom domenu inteligencije te 
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da one mogu biti kombinovane na više prilagodljivih načina. Njegova široka koncepcija 
sposobnosti pojedinaca u mnogim domenima ukazuje na široke mogućnosti njene 
primene u razvoju sposobnosti i efikasnosti učenja i nastave. Na osnovu ove teorije 
moguće je u nastavi razvijati različite modele o tome kako intelektualne sposobnosti 
mogu da se razvijaju i vaspitavaju mnogo efikasnije u različitim situacijama. 

Daroviti učenici imaju posebne obrazovne potrebe kojima treba izaći u susret 
u koncipiranju i realizaciji obrazovnog procesa. Obrazovne potrebe su u različitim 
domenima od kojih su najvažnije one iz domena učenja, kognitivnog funkcionisanja, 
razvoja, stvaralaštva, motivacije, emotivnog sklopa i dr. Nastava kao kontekst učenja i 
razvoja treba da ima karakteristike kojima se izlazi u susret potrebama darovitih pre 
svega intelektualnim izazovima i raznovrsnim pristupom u učenju. Da bi za darovite 
obezbedili odgovarajuću sredinu za učenje i izlazili u susret njihovim potrebama i 
podržavali njihov razvoj, nastavnici bi trebalo da budu osposobljeni da „u nastavi 
kontinuirano stvaraju uslove za odgovarajuće međudejstvo sposobnosti i osobina 
darovitih, i podsticaja iz školskog obrazovnog konteksta ka kontekstu obrazovanja i 
razvoja“ (Lazarević, 2003). Način i model po kome će se to ostvariti determinisan je 
vrstom darovitosti, osobinama ličnosti deteta i njegovog uzrasta i ukupnih uslova u 
konkretnoj obrazovnoj sredini. 

Daroviti učenici imaju potrebu za izazovom zbog čega im treba omogućiti da 
rade samostalno i nezavisno. Nastavnici treba da budu osposobljeni da razvijaju 
diferencirani kurikulum u kome daroviti mogu da iskuse intelektualne i stvaralačke 
izazove i da istraže i iskažu svoju jedinstvenost. 

Davidson (Davidson, 2007) opisujući funkcionisanje darovitih učenika u 
procesu učenja u školskom kontekstu navodi da daroviti imaju: veoma izraženu potrebu 
za stalnom mentalnom stimulacijom, brzom obradom složenih informacija, potrebu da se 
školskim predmetima studiozno bave, nezasitu radoznalost i beskrajno zapitkivanje, 
potrebu da precizno misle i izražavaju se, sposobnost da se valjano fokusiraju na predmet 
interesovanja u dužem vremenskom periodu. 

Darovite učenike treba stavljati u situaciju da istražuju, pronalaze, rešavaju 
složenije zadatke. Zbog svoje dinamičke prirode učenici osnovnoškolskog uzrasta imaju 
potrebu za rešavanjem praktičnih pitanja, praktičnim delovanjem i potrebu za 
razumevanjem i saznavanjem. Nedovoljno podsticaja i neadekvatna sredina za učenje 
može izazvati frustracije kod učenika i dovesti do toga da se realizuju visoki potencijali. 

Zadatak nastavnika je da znanja i veštine pretvore u obrasce, probleme i vežbe 
tako da odgovaraju mogućnostima i potrebama učenika. Na to je ukazao i Vigotski 
ističući da je daleko važnije naučiti učenike da misle, rasuđuju od saopštavanja znanja. 

Potrebno je stvarati povećane teškoće za dete jer se mišljenje uvek javlja iz 
teškoća, kaže Vigotski. Daroviti treba da upoznaju i nauče naučno-istraživačke metode, 
postupke i tehnike za nalaženje, istraživanje različitih informacija. Darovitoj deci je 
potrebno vođenje kako bi naučili organizaciju, planiranje vremena i korišćenje resursa. 
Oni imaju potrebu da budu podsticani, ohrabrivani u proširivanju znanja i rešavanju 
problema. Potrebno je kod darovitih razvijati kompetencije za samoregulativno učenje 
koje je od posebne važnosti za kvalitetno učenje i napredovanje u oblastima za koje su 
daroviti zainteresovani. 

Sredina u kojoj se daroviti podržavaju treba da bude otvorena ka novim 
idejama i inicijativama u domenu lične produkcije i produkcije drugih, u kojoj se uvode 
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raznovrsni zadaci, primenjuju raznovrsne metode rada, podržava povezivanje različitih 
nastavnih predmeta i primena znanja u različitim poljima, podržava upotreba različitih 
resursa znanja. To je adekvatna sredina za učenje i sredina koja izlazi u susret 
obrazovnim potrebama darovitih. 

Za rad sa darovitim učenicima posebno je značajan vaspitni stil nastavnika. 
Daroviti su posebno osetljivi na odnos nastavnika prema njima. Daroviti učenici ne vole 
naredbodavni stav, već takav vaspitni stil koji omogućava saradnju sa učenicima, 
podstiče na predloge, diskusiju i razmišljanje, prihvata inicijativu, dozvoljava drugačije 
mišljenje. Jedna od važnijih nastavnikovih uloga jeste stvaranje povoljne klime za učenje 
i uspostavljanje emocionalnih odnosa i uspostavljanje adekvatne komunikacije između 
nastavnika i učenika. Samo u klimi zdravih afektivnih odnosa dolazi do izražaja 
poverenje u sebe i druge što je povezano sa osećanjem samopoštovanja i osećanjem 
sigurnosti što sve zajedno čini jezgro ličnosti.  

Dobru klimu koja predstavlja privlačnost (Pjurki, 1970) opisuje kao sumarni 
opis poruka koje namerno idu ka učenicima a čiji je smisao u tome da su oni odgovorni, 
sposobni i da vrede (Prema: Đorđević, 2007: 45). 

Specifične potrebe darovitih nameću potrebu da programi za njih budu 
diferencirani, individualizovani, modifikovani uvek kada se za to ukaže potreba. Osnovno 
je da daroviti brzo i lako uče, brže od ostalih učenika. Neophodno je da im se obezbedi 
individualno i individualizovano, produbljeno učenje, oblici rada i primena nastavnih 
strategija koje će omogućiti prilagođavanje sadržaja, postupaka njihovim stilovima 
učenja i interesovanjima. Od nastavnika se zahteva da obrazovni program transformiše u 
aktivnost. Neke od tih obavlja sam, neke kroz neposrednu interakciju sa učenicima a u 
neke uvodi učenika, a oni ih dalje obavljaju sami. Potreba i zahtevi za individualizacijom 
u radu sa darovitim učenicima u prvom redu od nastavnika zahtevaju da nastavnik bude 
osposobljen za taj rad. 

Priroda i potrebe darovitih zahtevaju nastavni rad koji će omogućiti razvoj 
pozitivne motivacije za učenje, samopouzdanja i samopoimanja, želju za visokim 
postignućima, osećanje odgovornosti prema sebi, drugima i društvu u kome žive.  

 
NASTAVNICI I DAROVITOST 

 
Sve što je do sada izneto u radu, upravo, je imalo za cilj da ukaže čime su sve 

određene kompetencije nastavnika u radu sa učenicima, posebno u radu sa darovitim. 
Pitanje koje se nameće jeste, da li su nastavnici osposobljeni za brojne i 

složene uloge koje im postavlja savremena škola naročito u radu sa ovom kategorijom 
učenika. To je pitanje na koje se u literaturi često daju negativni odgovori. Jedno novije 
istraživanje koje je obavila B. Đorđević sa saradnicima 2007. godine, a čiji su rezultati 
izneti u knjizi „Odrasli o darovitoj deci i mladima“ pokazuje da nastavnici nedovoljno 
poznaju fenomen darovitosti i da ga shvataju kao manifestovanje intelektualnih 
sposobnosti zapostavljajući druga svojstva darovitosti. Nastavnici ukazuju na brojne 
nedostatke koji kao uzrok nedovoljnog rada sa darovitim navode i svoju nedovoljnu 
pripremljenost za ovaj rad (Đorđević, 2007). 

Analizirajući faktore koji utiču na nastavnikovo poimanje darovitosti B. 
Đorđević u istoj studiji navodi pet kategorija faktora: nastavnikov vrednosni sistem; 
uloga nastavnika kao lidera u društvu; nastavnikova uključenost u školski sistem; 
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porodično poreklo nastavnika; shvatanje vlastite darovitosti koje doprinosi razumevanju 
fenomena darovitosti (Đorđević, 2007: 42). 

Optimizam za promenu trenutnog stanja u obrazovanju i pripremljenosti 
nastavnika za razumevanje darovitosti a samim tim i adekvatni podsticaji i rad sa njima, 
leži u saznanju da je moguće obrazovanjem menjati stavove i shvatanja o ovom 
fenomenu. Novija istraživanja o ovom problemu (Leonik Kronberg, 2003 i Turon i 
Fernandes, 2002) ukazala su na pozitivne efekte obrazovanja u promeni shvatanja i 
stavova o darovitoj deci koja je došla nakon sticanja znanja o darovitima i radu sa njima 
(prema: Đorđević, 2007: 15). 

Inicijalnim obrazovanjem i pripremanjem nastavnika za rad nastavnici bi 
trebalo da steknu osnovna znanja o darovitosti kao fenomenu i radu sa darovitom decom. 
Analizom studijskih programa učiteljskih fakulteta u Srbiji utvrdili smo da se ovom 
problemu ne posvećuje potrebna pažnja. U studijskim programima i udžbenicima Školske 
pedagogije samo na tri fakulteta u Srbiji (Užice, Vranje, Jagodina) predviđeni su sadržaji 
koji se odnose na darovite učenike. Očekivali smo da se kroz studijski program 
psihologije više pažnje posveti ovom problemu ali je i to nedovoljno (npr. u programu 
Pedagoške psihologije samo jedna tema pod naslovom Problemi školovanja darovitih 
učenika – to je nedovoljno). Postavlja se pitanje da li su budući učitelji dovoljno 
osposobljeni za rad sa darovitim ako se tome ne posvećuje potrebna pažnja u toku studija. 

U cilju ostvarivanja uloge nastavnika u unapređivanju odnosa prema 
darovitim, Marković D. postavlja nekoliko zahteva od kojih su tri najbitnija: 

1) potreba da se obrazovanje nastavnika razmatra i ostvaruje, ne samo sa 
stanovišta njihovog stručnog (pedagoškog) osposobljavanja za prenošenje znanja u 
obrazovnom procesu, u uslovima manje ili više pretpostavljene prosečnosti darovitosti i 
zainteresovanosti učenika. Rad sa darovitim predstavlja viši i kvalitetniji vid 
individualizacije obrazovnog procesa koji zahteva viši, širi i kvalitetniji nivo obrazovanja 
nastavnika kao i stalno usavršavanje i dopunjavanje znanja iz ove oblasti kroz različite 
forme stručnog usavršavanja; 2) rad nastavnika sa darovitim zahteva i kritičko 
promišljanje metodološkog obrazovanja nastavnika, njihovog obrazovanja za naučno-
istraživački rad u ovoj oblasti; 3) potreba postojanja i razvijanja motivacije nastavnika za 
rad sa darovitim što ima poseban društveni značaj jer budućnost svake zemlje je određena 
obrazovanjem koje omogućava uvećanje znanja. Nije dovoljno samo oduševljenje 
nastavnika za rad nego i motivacija spolja koja predstavlja izraz društvenog i socijalnog 
statusa tih nastavnika (Marković, 2003: 224). 

Činjenica je da se vremenom poklanja sve veća pažnja darovitim jer 
savremeno društvo postaje svesno sve većeg značaja ulaganja u ljudske resurse za razvoj 
i napredak. U vezi sa tim stvorene su i brojne pretpostavke u našoj školi za rad sa 
darovitim učenicima kao što su programi, primena raznovrsnih oblika rada (dodatna 
nastava, sekcije, takmičenja...) o darovitima  brinu brojna stručna udruženja (matematika, 
jezici...); otvoren je i radi jedan broj centara – stanica za mlade talente (Petnica); u 
školama pedagoške službe rade na unapređivanju ovog rada; poslednjih godina realizuju 
se akreditovani programi za stručno usavršavanje za razumevanje darovitosti i rad sa 
darovitim učenicima. Sve je veći broj visokoobrazovnih nastavnika, naročito učitelja. 

Ovo su formalni uslovi stvoreni za unapređivanje rada sa darovitima ali su 
postignuti i značajni rezultati na tom polju. Sve je više mladih koji se takmiče sa 
talentima iz sveta iz raznih oblasti i postižu zavidne rezultate. 
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Još uvek je dosta nedostataka u ovom radu a svakako jedan od značajnih za 
nas je nedovoljna osposobljenost nastavnika, nedovoljna kompetentnost za ostvarivanje 
složenih i brojnih uloga u radu sa darovitim učenicima. Osnovno pitanje koje se može 
postaviti, kada se radi o stručnom osposobljavanju nastavnika, je koliki udeo u tom 
osposobljavanju imaju discipline koje govore o: dinamici psihofizičkog i psihosocijalnog 
razvoja dece; o karakteristikama i potrebama učenika u pojedinim uzrastima; o prirodi 
učenja; o vrstama transfera učenja; o karakteristikama o prirodi učenja pojedinih 
kategorija učenika; o interakciji, sposobnosti i motivaciji sa zahtevima obrazovnih 
programa; o modelima organizovanja obrazovnog procesa i sl. Te zahteve bi trebalo 
pretvoriti u standarde za kompetentnost nastavnika. 
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Abstract 
Studying the problem of moral education of gifted involves complex research studies in the spirit of 
contemporary trends in pedagogic methodology. On one side it imposes complexity and the complexity of 
the process of moral education, and on the other hand, the specificity of the phenomenon of giftedness. 
Closing on a single methodological concept no doubt would cause a reduction in the number of research 
problems and methodological errors.  
In this paper we consider the limitations of traditional and new research paradigms in the study of moral 
education of gifted students. The need for applying different epistemological and methodological 
approaches to obtain data on giftedness and moral education of students and the need for triangulation, 
pluralism and methodological flexibility because of the idiosyncratic giftedness of individuals is greatly 
emphasized. This paper also shows the advantage of qualitative strategies, techniques and procedures 
which allow a better insight of the concrete educational reality and specificity of the phenomenon of moral 
education of gifted students. It is paid close attention to alternative procedures which greatly contribute to 
an overall study and clarification of problems of the moral education of gifted students. 

 
Keywords: research paradigm, gifted students, moral upbringing, triangulation of methodological 

approaches 

 
Abstract 

 
Proučavanje problematike moralnog vaspitanja darovitih učenika podrazumeva složene istraživačke studije 
u duhu savremenih tendencija u pedagoškoj metodologiji. To, s jedne strane, nameće složenost i 
kompleksnost procesa moralnog vaspitanja, a, s druge strane, specifičnosti fenomena darovitosti. 
Zatvaranje u samo jedan metodološki koncept nesumnjivo bi prouzrokovalo redukciju istraživačkih 
problema i brojne metodološke propuste.  
U ovom radu razmatraju se dometi i ograničenja tradicionalne i nove istraživačke paradigme u proučavanju 
moralnog vaspitanja darovitih učenika. Ističe se potreba primene različitih epistemoloških i metodoloških 
pristupa radi dobijanja validnijih podataka o darovitosti i moralnom vaspitanju učenika, kao i potreba 
triangulacije, pluralizma i metodološke fleksibilnosti zbog idiosinkratičnosti darovitih pojedinaca. Takođe 
se ukazuje na prednosti kvalitativnih strategija, tehnika i postupaka koji omogućavaju bolji uvid u 
konkretnu vaspitnu stvarnost i posebnosti fenomena moralnog vaspitanja darovitih učenika. Pritom se 
pažnja skreće i na alternativne postupke koji u velikoj meri doprinose celovitijem i produbljenijem 
proučavanju i rasvetljavanju problematike moralnog vaspitanja darovitih učenika.  

 
Ključne reči i sintagme: istraživačke paradigme, daroviti učenici, moralno vaspitanje, triangulacija 

metodoloških pristupa. 
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Specifičnosti fenomena darovitosti i složenost problematike moralnog 
vaspitanja utiču, svaka iz svog ugla, na kompleksnost proučavanja problematike 
moralnog vaspitanja darovitih učenika. Analiza dosadašnjih teorijskih i empirijskih 
istraživanja ove problematike pokazuje da su mnogi metodološki propusti nastajali zbog 
isključivosti pojedinih istraživača koji su preferirali samo jedan metodološki koncept. 
Tako je insistiranje na primeni strategija, tehnika i postupaka u okviru tzv. tradicionalne 
istraživačke paradigme u proučavanju moralnog vaspitanja darovitih učenika rezultiralo 
redukcijom istraživanog domena i problema u njegovom okviru. Osim toga, 
epistemološko-metodološka orijentacija istraživača uticala je i na interpretaciju nalaza 
istraživanja, što je lako prepoznati u radovima u čijoj je osnovi. 

Sama priroda darovitosti, brojnost i složenost činilaca koji je uslovljavaju, 
utiču na specifičnost metodoloških pristupa ovom fenomenu. Npr., prilikom identifikacije 
darovitih učenika potrebno je proučavati brojne elemente: njihove intelektualne 
sposobnosti, znanja, ličnost, zdravlje i interesovanja, porodične prilike, socio-ekonomske 
uslove u kojima žive i dr. To potvrđuje mnoštvo dosadašnjih istraživanja i praćenja 
darovitih, počev od Termanovog istraživanja 1921. godine. 

Na našim prostorima je problematika moralnog vaspitanja aktuelna iz više 
razloga: zbog promena savremenih društvenih tokova, krize vrednosti, drugačije 
međuljudske komunikacije itd. Osim aktuelnosti problematike moralnog vaspitanja, za 
istraživače izazov predstavlja i njena složenost koja proizilazi, s jedne strane, iz 
učestvovanja mnogobrojnih faktora u formiranju moralne ličnosti (tradicija, kultura, 
društvene vrednosti, vaspitanje, lična ubeđenja...), a, s druge strane, iz složenosti morala 
kao oblika društvene svesti i društvene prakse ljudi. Izazov za istraživače predstavljaju i 
dinamičnost i procesualnost moralnog vaspitanja. Potrebno je pratiti moralni razvoj 
darovitih pojedinaca koji se odvija u procesu neprekidnog međusobnog delovanja sa 
društvenom sredinom, ali on je, u suštini, individualan i odvija se pod uticajem 
mnogobrojnih faktora.  

Činjenice o moralnom i društvenom razvoju darovitih učenika dovode se u 
vezu sa tzv. večitom pedagoškom dilemom čija suština se ogleda u pitanju: „pojedinac ili 

zajednica“? Pitanja individualne i društvene komponente u vaspitnom procesu 
proučavana su vekovima, različitim istraživačkim pristupima, ali se još uvek ne može reći 
da su rasvetljena u potpunosti. Ova pitanja su izuzetno značajna i kada su u pitanju 
daroviti učenici, s jedne strane zbog njihove posebnosti i izuzetnosti, a, s druge strane, 
zbog pitanja njihovog uklapanja u društvenu sredinu, njihovog funkcionisanja i 
napredovanja. 

Kada se shvatilo da „klasična“ pozitivističko-empiristička metodologija 
pedagogije, konstituisana prvenstveno u cilju istraživanja delova, pojedinosti, parcijalnog 
i izdvojenog, ne može uspešno da odgovori na mnoga aktuelna pitanja, počelo je, krajem 
XX veka, osavremenjavanje metodologije istraživanja u oblasti moralnog vaspitanja. U 
poslednjih 10 – 20 godina svet se u velikoj meri okrenuo novoj istraživačkoj paradigmi, u 
kojoj se naglašava potreba holističkog pristupa proučavanju osobe kao celine u svom 
kontekstu, koja usvaja idiografski pristup i pritom ne isključuje nomotetski u potpunosti, 
u okviru koje se uzima u obzir da je ponašanje ličnosti determinisano načinom kako ona 
shvata i razume događaje (fenomenološki pristup), koja nastoji da jednostranu 
objektivnost, koja je tipična za tradicionalnu paradigmu, prevaziđe sintezom objektivnosti 
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i subjektivnosti, koja naglašava vrednost prećutnog razumevanja, prihvatanje 
neodređenosti, nepreciznosti, rasplinutosti i, čak, protivrečnosti itd.  

Analizom naše i strane literature može se uočiti da je u istraživanjima 
moralnog vaspitanja logički pozitivizam i dalje na sceni, jer još uvek mnogi istraživači 
moralnosti teže „preciznim saznanjima“, ali zastupljene su i postpozitivističke koncepcije 
koje se zalažu za relativizaciju istinitosti, principe falsifikacije, proliferacije i 
nesamerljivosti, a time i metodološki anarhizam. Sve su brojniji i zastupnici teorije 
rasplinutosti i tzv. rasplinute logike koji ističu zahtev za tolerisanjem neodređenosti, 
nepreciznosti, protivrečnosti u istraživanjima (Gojkov, 2008). Smatramo da ove nove 
tendencije pružaju šire mogućnosti za celovitije istraživanje problematike moralnog 
vaspitanja darovitih učenika. 

„Pomak“ od sirovog empirizma i pozitivističke orijentacije ka savremenoj 
naučnoj misli i alternativnim orijentacijama, uslovili su i drugačije metodološke pristupe 
u oblasti moralnog vaspitanja. Savremeni metodološki pogledi u oblasti moralnog 
vaspitanja koji se ogledaju u tendenciji da se moralnosti pristupa holistički, da se 
posvećuje veća pažnja kontekstualnoj zavisnosti tumačenja, da se insistira na povezivanju 
elemenata u celinu, otvaraju mogućnosti za proučavanje specifičnih karakteristika 
darovitih učenika i njihovog moralnog razvoja. 

Nova, kvalitativno orijentisana, istraživačka metodologija uključuje različite 
teorijske paradigme - hermeneutiku, simbolički interakcionizam, filozofiju postmoderne i 
determinističkog haosa, socijalni konstrukcionizam, kritičku teoriju – koje na specifičan 
način doprinose proučavanju navedene problematike, putem  specifičnih strategija 
istraživanja: akcionim istraživanjima, studijama slučaja, etnografskim istraživanjima, 
metodologijom „utemeljene teorije“ (grounded theory), etnometodologijom. One svojim 
karakteristikama omogućavaju produbljenije sagledavanje specifičnosti darovitih učenika 
i problema koje oni imaju u svom socijalnom okruženju. Tehnike prikupljanja 
kvalitativnog empirijskog materijala koje se mogu koristiti prilikom istraživanja 
moralnog vaspitanja darovitih učenika su: problemski usmeren (dubinski) intervju, 
narativni intervju i participirajuće posmatranje, kao i osnovne tehnike deskripcije 
empirijskog materijala: socio-moralna anamneza i biografska tehnika. 

Istraživanju navedene problematike svakako doprinose konstruktivistička 
shvatanja, kao metodološka alternativa pozitivizmu. Konstruktivisti ističu da je osobama 
potreban drugačiji pristup nego predmetima i pojavama, a da različite osobe, uključujući i 
darovite, „isti“ događaj doživljavaju na različite načine (Flick, 2004). Shvatanja 
konstruktivista odlikuje relativizam – po njima, ne postoji jedna „istina“, već samo 
mnogobrojne verzije događaja i svima njima se mora priznati status i vrednost. Primena 
konstruktivističkih shvatanja u pedagogiji podrazumeva naglašavanje potrebe za 
razumevanjem vaspitanika, za čim daroviti učenici svakako imaju posebnu potrebu. Sva 
ponašanja, koja se nalaze na kontinuumu moralni relativizam – moralni univerzalizam, 
imaju neku unutrašnju logiku. Konstruktivistička metateorija doprinela je da se produbi 
teza o nedovoljnosti jednoobraznog shvatanja metodologije pedagoških istraživanja. 
Razlika u odnosu na tradicionalnu metodologiju je i potenciranje interesovanja za osobe i 
pojedince, umesto za varijable i statistiku. 

U proučavanjima problematike moralnog vaspitanja počele su da se 
primenjuju i nove, alternativne strategije istraživanja. Smatramo da bi za darovite 
učenike značajne bile sledeće: Metodologija utemeljene teorije, kao generička 
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metodologija za razvijanje teorije, utemeljena na sistematskom prikupljanju i analizi 
empirijskog materijala koji se obavljaju u bazičnom okruženju, svoju primenu nalazi i u 
proučavanjima oblasti moralnog vaspitanja. Može se koristiti i u kvantitativnim i u 
kvalitativnim studijama, samostalno ili u kombinaciji s ostalim strategijama kvalitativnih 
istraživanja kao što su akciona istraživanja, etnometodologija, fenomenologija, 
etnografska istraživanja i sl.. Suštinsko obeležje ovog analitičkog pristupa je primena 

metode konstantne i komparativne analize. Ono što predstavlja radikalni zaokret u 
odnosu na tradicionalnu istraživačku metodologiju je to što se teorija inicijalno generira 
iz podataka, a prikupljanje, analiza podataka i generalizacija teorije predstavljaju dva dela 
istog istraživačkog procesa (Böhm, 2004).  

Za darovite učenike značajna mogu biti akciona istraživanja, s obzirom da 
imaju za cilj menjanje i unapređivanje vaspitno-obrazovne prakse na kvalitativno 
drugačiji način, a sprovode se u realnim situacijama, uz participaciju učesnika u toku svih 
faza istraživanja. Bitno je što ova istraživanja omogućavaju traganje za kvalitativnim 
činjenicama, razumevanje procesa moralnog vaspitanja, kao i menjanje, poboljšavanje i 
konkretno rešavanje problema prakse moralnog vaspitanja.  

Doprinos mogu, po našem mišljenju, dati i etnometodologija i etnografska 

istraživanja. One naglašavaju potrebu proučavanja načina na koje akteri opisuju 
društvenu stvarnost u kojoj žive, kao i refleksija i recipročnih interakcija. Etnometodolozi 
tokom istraživanja prave tzv. eksperimentalne prekide kako bi bolje proučili proces 
konstruisanja društvene realnosti. Uobičajeni tok se remeti da bi se izazvali poremećaji 
normalnih procedura, a zatim se posmatra proces kojim se stvarnost konstruiše ili 
rekonstruiše. Etnometodološkim studijama mogu se ispitivati načini na koje daroviti 
učenici konstruišu, modifikuju i rekonstruišu društvenu stvarnost i sve što se odnosi na 
njihov moralni razvoj i vaspitanje. Etnometodolozi se najčešće bave proučavanjem 
svakodnevnog života na individualnom nivou, i to, pre svega, ponašanjem aktera. Pritom, 
ne nameću svoje poglede na akterovu stvarnost, već interpretiraju socijalnu realnost iz 
perspektive aktera. Pri proučavanju darovitih učenika značajna može biti njihova 
usmerenost na situacije koje su se prirodno i spontano dogodile.  

Etnografska istraživanja su značajna jer prikupljaju deskriptivne podatke o 
sociokulturnim aktivnostima i o obrascima ponašanja u datom društvenom kontekstu na 
osnovu kojih se mogu izvoditi interpretacije i generalizacija. Etnografska istraživanja 
podrazumevaju analitičke deskripcije socijalnog miljea, lokalne zajednice, grupe, 
organizacije, ponašanja. Adekvatno razumevanje školskog i porodičnog života darovitih 
učenika zahteva pažljivi prikaz onoga što se događa u tim sredinama i to iz perspektive 
subjekata istraživanja (koristi se učestvujuće posmatranje, dubinsko intervjuisanje, 
anketiranje, triangulacija, kvalitativna analiza i interpretacija podataka). Omogućava se 
dublje istraživanje latentnih sadržaja koji utiču na ponašanja u porodičnoj i školskoj 
sredini. Na taj način mogu se analizirati personalne interpretacije značajnih događaja, 
intencija, percepcija i kakav smisao im daroviti učenici pridaju.  

Intenzivnije proučavanje darovitih pojedinaca u porodičnom ili školskom 
okruženju, i svega onoga što se odnosi na njihovo moralno vaspitanje, omogućavaju 
studije slučaja. U kvalitativnim studijama slučaja dominiraju holistički i hermeneutičko-
fenomenološki pristup, a u kvantitativnim eksperimentalni i metrijski. Omogućavaju 
poniranje u dubinu proučavanog „slučaja“ i sagledavanje onog što se nalazi iza pojavnog; 
mogu dati bogate deskripcije i objašnjenja varijabli, društvenih i pedagoških procesa i 
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fenomena, tako da njihovu primenu smatramo neophodnom u proučavanjima 
problematike moralnog vaspitanja darovitih učenika. 

Specifičan doprinos ovoj problematici mogu dati i tzv. „haosološka“ 

istraživanja. Ona polaze od činjenice da je čovek, kao biopsihosocijalna struktura, složen 
sistem, tako da je njegovo ponašanje uslovljeno brojnim faktorima. Po teoriji 
kompleksnosti društveni sistemi su u stalnoj transformaciji zbog nelinearnih procesa, tako 
da kompleksni sistemi teže uvek većoj kompleksnosti. Smatra se da je nelinearna 
dinamika pogodan model za istraživanje i evaluaciju vaspitne prakse jer nudi mogućnosti 
dubljeg razumevanja načina na koje se razvijaju i menjaju sistemi ispitanika, tako da bi 
korisno bilo primenjivati ga i u proučavanjima darovitih učenika. 

U istraživanjima problematike moralnog vaspitanja darovitih učenika 
potrebno je u većoj meri primenjivati i sledeće tehnike prikupljanja kvalitativnih 

podataka: participirajuće posmatranje – podrazumeva aktivno uključivanje istraživača u 
situaciju koja je objekat istraživanja (razred, škola, porodica itd.), s ciljem da se potpunije 
sagledaju pedagoške situacije i procesi. Potrebno je da posmatrač participira u 
svakodnevnom životu darovitih učenika, ili otvoreno kao istraživač ili prikriveno u 
drugim ulogama, posmatrajući stvari i procese u njihovom svakodnevnom odvijanju, 
slušajući šta se govori i ispitujući učenike određeno vreme. Značajni podaci o procesu 
moralnog vaspitanja darovitih učenika mogu se dobiti kvalitativno usmerenim oblicima 

intervjuisanja: dubinsko (problemski usmereno) intervjuisanje - podrazumeva sve oblike 
otvorenog, polustrukturiranog ispitivanja, u kojima postoji visok stepen slobode učesnika. 
Učesnicima se omogućava spontano izjašnjavanje svojih stavova, mišljenja, osećanja, 
razloga određenog ponašanja itd. Pitanja nisu unapred određena, ali je razgovor uvek 
usmeren na određeni problem koji je ranije formulisan. Dakle, omogućava se dobijanje  
saznanja o tome kako daroviti učenici misle, osećaju, kakve su im vrednosne orijentacije i 
dr. Omogućava da se otkriju i nepoznate dimenzije proučavane situacije i eventualnih 
problema (Heinzel, 2003).  

Narativno intervjuisanje polazi od pretpostavke da postoje subjektivne 
strukture značenja koje u slobodnoj naraciji ili pričanju dolaze do izražaja, a koje se ne bi 
manifestovale putem drugačijeg ispitivanja. Podrazumeva kvalitativno usmeren razgovor 
koji je manje standardizovan od problemski usmerenog intervjuisanja. Većini darovitih 
odgovara ova tehnika jer se ne postavljaju standardizovana pitanja, nego se podstiču da 
slobodno pripovedaju. Narativno intervjuisanje se koristi kada kod problema istraživanja 
postoji „još nešto“ što se može ispričati (Friebertshäuser, 2003). Pravilo je da istraživač 
tek na kraju postavlja tzv. „zašto pitanja“. 

Grupna diskusija (multivju) omogućava dinamičku interakciju između više 
učesnika, što doprinosi intenzivnijoj raspravi, omogućava neposrednije izjašnjavanje 
darovitih učenika u svom okruženju (Friebertshäuser, 2003). Pokazalo se da je u dobro 
vođenim grupnim diskusijama moguće probiti psihološke barijere, koje su kod darovitih 
često jače nego kod ostalih učenika, tako da mogu slobodnije da iskažu i iskrenije objasne 
svoje moralne stavove, osećanja i ponašanje. Diskusija se zapisuje ili snima da bi se 
dobro analizirala celokupna grupna situacija.  

S obzirom da je iz izvorne građe potrebno izdvojiti podatke koji služe za 
strukturiranje materijala, prilikom istraživanja problematike moralnog vaspitanja  treba 
koristiti i tehnike opisivanja empirijskog materijala u kvalitativnim istraživanjima: Socio-

moralna anamneza se zasniva na sećanju pojedinca, članova njegove porodice i drugih 
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osoba tokom intervjua i može prikazati povezanost zbivanja koja su uticala na određeno 
ponašanje darovitih učenika, a takođe i realnost koja trenutno postoji. Biografska tehnika 
je analitička, za razliku od socio-moralne anamneze koja se zasniva na sintezi materijala. 
Njome se može hronološki prikupljati potrebna analitička građa od darovitih učenika, jer 
oni na osnovu sećanja prezentuju važne činjenice i događaje koji su bitno uticali na 
njihov moralni razvoj. Ova tehnika ne daje odgovore na probleme, nego otvara studije 
slučaja koje zahtevaju dublju eksploraciju, što je takođe značajno. Omogućava 
sistematično proučavanje moralnog razvoja i otkrivanje uzročno-posledičnih veza među 
događajima u prošlosti.  

Kvantitativne i kvalitativne tehnike za ispitivanje konstrukata mogu takođe 
biti od koristi jer omogućavaju da se dođe do ličnih značenja darovitih učenika o 
moralnom razvoju - cilj je ispitivanje hipoteza samih ispitanika u skladu sa njihovim 
sopstvenim subjektivnim merilima,  načelima i njihovim sistemom konstrukata. Od 
kvantitativnih tehnika za ispitivanje konstrukata najpoznatija je tzv. Mreža repertoara čiji 
je cilj proučavanje sklopa subjektivnih doživljavanja i verovanja sa svim idiosinkratičnim 
značenjima koja im pridaje ispitanik. Osim ove tehnike, prilikom proučavanja 
problematike moralnog vaspitanja darovitih učenika treba koristiti i kvalitativne tehnike 

za ispitivanje konstrukata, pomoću kojih se ispituju struktura i sadržaj implicitnih teorija 
za koje konstruktivisti smatraju da su u osnovi svakog pojedinačnog akta rasuđivanja 
(Stojnov, 2003). To su pretežno idiografske tehnike kojima se ispitanici podstiču da 
iznose lična značenja svojih konstrukata i da artikulišu svoja tacitna znanja 
(„Samokarakterizacija“, „Lestvičenje“, „Piramidisanje“ itd.). 

 Navedene tehnike omogućavaju da se, osim dolaženja do ličnih značenja 
darovitih učenika o moralnom razvoju, dobiju i detaljniji podaci o samoprocenjivanju i 
doživljavanju sopstvenog moralnog ponašanja, odnosno do koje mere je razvijena 
moralna svest i savest. Ispitivanje konstrukata treba shvatiti kao vrstu ispitivanja 
potencijala koje bi daroviti učenici mogli da realizuju. Tokom vaspitnog rada značajno je 
raspolagati činjenicama o ličnim značenjima, stavovima i mogućnostima darovitih, isto 
kao što je bitno dobijati povratne informacije o efektima moralnog vaspitanja. 

Za razliku od pozitivističke paradigme objašnjavanja, tzv. nova istraživačka 
paradigma doprinosi otkrivanju izvora aktivnosti i razumevanju motiva ponašanja i 
reakcija. Pokazalo se da je zatvaranje u samo jedan metodološki koncept prouzrokovalo 
redukciju istraživačkih problema u složenoj oblasti moralnog vaspitanja. Da bi se 
sagledala složenost i kompleksnost procesa moralnog vaspitanja darovitih učenika 
smatramo da je potrebna primena različitih istraživačkih metoda i postupaka, uključujući 
i alternativne koje smo u ovom radu naveli. 

Kvalitativne strategije, tehnike i postupci (fenomenologija, studije slučaja, 
akciona istraživanja, utemeljena teorija, participirajuće posmatranje, dubinsko 
intervjuisanje itd.) omogućavaju bolji uvid u konkretnu vaspitnu stvarnost zato što 
istraživač može da stekne neposredna saznanja o vaspitnim iskustvima i procesima koje 
proučava. Na taj način se stiče uvid u pravilnosti koje postoje, ali i posebnosti darovitih. 
Stoga, empatija i unutrašnji uvid dobijaju na značaju prilikom istraživanja fenomena 
moralnog vaspitanja darovitih učenika. S obzirom da u istom istraživanju, pa čak i u istoj 
metodi, ima i kvantitativnih i kvalitativnih elemenata i da kvantitativne i kvalitativne 
metode "rastežu" kontinuum na kome su brojni prelivi i kombinacije, može se reći da u 
ovoj oblasti postoji komplementarnost kvantitativne i kvalitativne metodologije. Zato 
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smatramo da pri proučavanju moralnog vaspitanja  darovitih učenika treba kombinovati 
različite paradigme u zavisnosti od problema istraživanja.  

U proučavanju ove problematike potrebne su, po našem mišljenju, 
metodološka triangulacija, teorijska, istraživačka, kao i triangulacija podataka. 
Metodološka triangulacija tj. primena multiplih metoda i tehnika u proučavanju pojedinih 
fenomena darovitosti i moralnosti, pre svega zbog složenosti, razvojnosti i mnoštva 
činilaca koji ih uslovljavaju. Teorijska triangulacija ili primena multiplih paradigmi i 
perspektiva u istraživanju moralnog vaspitanja darovitih učenika i interpretaciji 
pojedinačnog seta podataka se podrazumeva jer treba izbegavati zatvaranje u samo jedan 
metodološki koncept. Odavno se, osim nesumnjivog doprinosa kvantitativne istraživačke 
paradigme koja je dugo dominirala, ukazuje i na njena ograničenja, pre svega u 
istraživanjima u okviru društvenih nauka i fenomena. Kvalitativna metodološka 
paradigma donela je nove podsticaje i proučavanjima fenomena moralnog vaspitanja i 
darovitosti. Značajnim smatramo i sprovođenje istraživačke triangulacije, odnosno 
uključivanje različitih profila istraživača ili evaluatora (roditelji, vaspitači, učitelji, 
pedagozi, psiholozi i dr.). Neophodna je i triangulacija podataka, odnosno korišćenje 
različitih izvora podataka kako bi se dobila što celovitija slika o proučavanim 
fenomenima. Različitim instrumentima treba proučavati psihološke, pedagoške i 
sociološke varijable darovitosti i moralnosti, odnosno podatke o opštim intelektualnim 
sposobnostima, moralnim stavovima, vrednostima, karakteru, znanjima, interesovanjima, 
stvaralačkim sposobnostima, motivaciji, emocionalnim i socijalnim osobinama, 
zapažanjima roditelja i nastavnika, porodičnoj, školskoj i društvenoj sredini i dr.  

Po našem mišljenju, na potrebu primene različitih vrsta triangulacije ukazuje i 
činjenica da nije dovoljan isključivo nomotetski niti samo idiografski metodološki pristup 
u proučavanju problematike moralnog vaspitanja darovitih učenika. Za uopštena 
razmatranja ove tematike pogodan je nomotetski pristup (npr. prilikom proučavanja 
psihološkog profila darovitih učenika ili kod didaktičkih istraživanja korespondencije 
svojstava ličnosti sa vrstama didaktičkih instrukcija), ali je potrebno i bolje poznavanje 
posebnosti svakog darovitog deteta odnosno učenika (idiografski pristup). Isključivo 
primenjivanje samo nomotetskog pristupa značilo bi da se dovoljnim smatra otkrivanje 
opštih, zajedničkih karakteristika darovitosti, odnosno moralnog vaspitanja, koji bi važili 
za sve pojedinačne slučajeve. Međutim, time bi se suzio domen proučavanja jer bi bili 
zanemareni pojedinačni i konkretni fenomeni moralnosti i darovitosti. Ne sme se, dakle, 
prevideti da je konačni sklop sačinilaca ličnosti idiosinkratičan i da je svaki daroviti 
učenik svojstven samo sebi. Zato je za šire generalizacije potrebno koristiti oba pristupa, 
istraživati i nomotetske i idiosinkratične aspekte, ili, kako mnogi istraživači ističu, 
primenjivati eklektički pristup. 

Zato bitnim smatramo stvaranje uslova za metodološku fleksibilnost u oblasti 
moralnog vaspitanja darovitih učenika jer različiti načini istraživanja omogućavaju izbor 
između nomotetskog i idiografskog pristupa, kao i njihovu komplementarnost, tako da 
istraživači mogu birati, u zavisnosti od proučavanog problema, kako će pristupiti 
istraživanju. Nova istraživačka paradigma nudi drugačiji pristup i alternativne postupke 
koji u velikoj meri doprinose celovitijem i produbljenijem proučavanju i rasvetljavanju 
navedene problematike. Pretpostavka dobijanja što potpunijih podataka u ovoj oblasti je 
primena što raznovrsnijih istraživačkih postupaka i strategija u okviru obe paradigme – 
kvantitativne i kvalitativne. Slažemo se sa zastupnicima epistemološkog holizma da je 
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potreban koherentan pristup prilikom istraživanja vaspitne problematike. To znači da 
smatramo da u istraživanju procesa moralnog vaspitanja darovitih učenika treba koristiti 
ono što je najefikasnije i najbolje za potpunije saznavanje proučavanih problema. Jedino 
primena više različitih epistemoloških pristupa i metodoloških koncepata podstiče 
dinamiku procesa istraživanja i doprinosi dobijanju validnijih podataka i izvođenju 
pouzdanijih zaključaka o problematici moralnog vaspitanja darovitih učenika. 
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Abstract 
 

The teacher is very important part of the education process, particularly when the teacher work with gifted 
children. The part of the teaching process can be divided into two segments. The first segment is connected 
with detecting gifted children, and the second segment is practical and teoretical work with that type of 
children. The teacher participates with special forms, metods, technics , and also strategies of work.  
Teachers are important in the development of their students minds.  They are understanding individuals 
who must work hard to make the curriculum interesting and challenging.  
In my opinion, detecting gifted children could be connected with special teacher`s work (for example: 
individualization in education). Also teacher`s work with gifted children has another important part and that 
is to make possible all children`s wishies (which are  the main part of education process).  The teacher 
shoul work hard in developing publis physical and psychological abilities.  
Many teachers have a problem with detecting gifted children because they have a problem with way how to 
identity gifted children. In the progressive Europian countries there are “Gifted development centar” where 
teachers work with professional admission. 
I think that this type of conference or another professional symposium can be in use for exchange 
experiences between the teacher`s. This is my choice because I think that it`s very important for the  rest of 
children`s life.  
 
Key words: gifted children, teacher`s, motivation, curriculum, individuals, parents. 

 

 

 

 

ВОВЕД 

Овој труд се однесува на наставниците и родителите и нивниот однос 
кон талентираните и надарените ученици. Во самата содржина се сместени делови 
кои ќе им бидат од корист на наставниците и родителите, како и нивниот третман 
со овој вид на ученици. Талентираните  и надарените деца спаѓаат во ученици на 
кои им е потребен посебен однос. Со посебен вид на техники се откриваат таквиот 
вид на ученици, на различен начин се мотивираат и се применуваат посебен вид на 
методи на работа со ваквиот вид на ученици.  

Во функција на оваа релација наставник-талентирани деца, најпрво е 
потребна поширока разработка на самата институција- училиште како образовна 
институција или агенција на заедницата во чии рамки спаѓаат три основни 
компоненти: наставник, родител и ученик. Правилното функционирање на оваа 
институција подеднакво е зависно од сите три основни  компоненти. Наставникот, 
родителот и ученикот имаат одредени права, но имаат и обврски кои треба да ги 
исполнат за правилно функционирање на образовната институција.  
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Гледано од аспект на наставник, времето поминато во училиште со 
учениците, откривањето на талентираните ученици, исто така повлекува посебни 
стратегии кои пак во себе  вклучуваат техники и методи на работа.Мотивираноста 
на овој тип ученици како и на другите воопшто е следна фаза после нивното 
откривање. 

Гледано од страна на родител, треба да се ужива со такво дете. 
Љубопитноста, енергичноста и постојаните прашања можеби се секојдневна појава, 
но овој ентузијазам и возбуда се ненадоместливо богатство.  

Значењето на ваквите трудови е големо, заради подигнување на свеста 
кај наставниците, родителите и  образовните институции воопшто, за третманот на 
надарените и талентираните ученици. Третманот на ваквиот вид на ученици не 
треба да се разработува само во педагошката теорија, потребна е примена  во 
педагошката практика. 

 
РОДИТЕЛИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ ДЕЦА 

 
Едно од најчестите прашања  кое си го поставуваат родителите на 

талентираните деца е: Што можам да направам за да го мотивирам моето дете?  

За жал одговорот е : Не многу. 
Постојат две причини за тој одговор: Некои од талентираните деца се 

интринзично мотивирани,што значи дека се мотивирани само ако се 
заинтересирани за материјалот. Втората причина за овај одговор е недостатокот на 
мотивација заради начинот на работа во училиштето, а за работата на училиштето 
родителите се многу малку запознати. Сепак, родителите не треба да престанат со 
барање на начини да ги мотивираат своите деца. Мотивирањето на некои од 
талентираните деца може да биде многу тешко затоа што ни со награда, ниту со 
казна можат да се мотивираат. 

 
РОДИТЕЛИТЕ И  МОТИВАЦИЈАТА 

 
Еве 7 идеи како тоа да го сторат: 
1.Да се воспитува детето преку работи кои го интересираат. На 

пример: ако  детето  ги сака диносаурусите тогаш родителите му раскажуваат или 
му купуваат книга за нив или посетуваат  природно-историски музеј. Ако детето 
сака музика му се купува играчка или вистински инстерумент преку кој ќе ја 
развива својата креативност. Ако детето ја сака науката родителот му купува книги 
и енциклопедии или  посетува некој од научните музеи.  Децата кои можат да 
истражуваат за она што ги интересира постои голема веројатност дека живо ќе се 
заинтересираат и ќе развијат љубов кон учењето. 

2. Да се користат краткорочни цели и награди. Понекогаш овие деца 
добиваат за решавање големи задачи. Не дека задачата е тешка за нив, но 
времетраењето за нејзино решавање е долга. Со тоа детето уште на почетокот ќе се 
откаже од негово решавање.Затоа треба да му се помогне да ја реши оваа задача 
како збир на повеќе помали задачи. Родителот ќе постапи на следниов начин: после 
секое решавање на една од овие мали задачи го награди со тоа што го мотивира да 
продолжи понатаму.  
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3. Да му се помогни  на своето дете да научи како да го распределува 
своето време. Кога ќе почнат со школувањето талентираните деца учат брзо и 
едноставно. Ова  на почеток изгледа како предност, но во стварност тоа е проблем 
бидејќи тие нема да знаат како да управуват со своето време. Се ќе биди во ред се 
до моментот, дали тоа ќе биде во средно школо или на факултет, кога поради овој 
недостатокот не ќе можат да стигнат да ги совладаат поставените задачи. Затоа 
уште од најрана возраст на овие деца треба да им  се создаде  навика за правилно 
користење на времето.  

4. Да се пофали детете за трудот што го вложува. Иако многу работи 
за талентираните деца не претставуваат проблем (повеќето од зададените задачи  
брзо ги совладуваат и лесно ги учат)  сепак родителот  треба да го пофали за 
постигнатиот труд, но и да го мотивира да почне да совладува и потешки задачи 
кои не се наоѓаат во наставниот план и програма.  

5. Да се задржи  позитивниот став кон училиштето. Децата треба да 
видат дека нивните родители го ценат образованието. Дури иако овие деца имаат 
проблеми во училиштето или проблеми со наставниците. Посебно треба да 
внимаваат што ќе кажат пред своите деца. Негативниот став на родителите спрема 
училиштето може да се пренесе на детето и тоа секогаш за своите грешки да го 
окривува наставникот. А спротивно со позитивен став може да го натера повеќе да 
се труди и да постигне успех во учењето.  

6. Да му се помогне на своето дете да ги  поврзи училишните задачи 
и како тие би му помогнале во она што тој сака да стане. Некогаш кај 
талентираните деца недостасува мотивација бидејќи не гледаат никаква врска 
помеѓу тоа што се учи во училиштето и тоа што тие сакаат да станат. Така на 
пример: ако детето сака да биде астронаут родителот треба да му покаже колку во 
тоа математиката и другите природни науки се важни за да се оствари неговата цел. 
Со тоа тој  ќе се фокусира и ќе покаже добри резултати во овие области. Додека 
немотивираните талентираните  деца не се фокусираат во ништо и живеат од денес 
за утре.  

7. Не смее секогаш да се мисли дека детето е мотивирано ако има 
успех во училиштето. Родителот треба секогаш да има на ум дека некои деца се 
многу мотивирани за постигнување резултати , ама не резултати поврзани со 
училиштето,како на пример: децата во пубертетот се сé повеќе заинтересирани за 
учество во добротворни програми кои му помагаат на постари и хендикепирани 
лица.  
 

НАСТАВНИЦИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ 
 

Покрај тоа што родителите имаат голема  улога  во правилното 
мотивирање на талентираните  деца исто така незанемарлива е улогата и на 
наставникот со таквите ученици. Негова задача е најпрво  да ги открие овие деца. 
Колку побрзо го стори тоа  толку неговата задача ќе биде полесна. Еден од 
основните показатели дека можеби детето е талентирано  е откривањето на 
проблемите во неговото однесување кое најчесто  на почеток се манифестира со 
незаинтересираност, насилство,неодговорност, пореметување на вниманието, 
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емоционална и социјална нарушеност. Редоследот на справувањето на проблемите 
е: 

 
а) Откривање на причините 
б) Примена на техники за превенција 
в) Дијагностицирање 
г) Примена на соодветни техники за надминување. 

 
Најчесто во техниките за надминување спаѓа користење  на позитивен 

говор, охрабрувачки реченици, со кои се покажува дека е добро направено, 
опсервација, интервенција и правилен говор на телото. 

 
НАСТАВНИЦИТЕ И МОТИВИРАНОСТА 

 
Еве  некои идеи како наставниците ги мотивираат талентираните 

ученици: 
1.Креирање на курикулумот е добар начин на мотивација на 

талентираните ученици. Наставникот треба, соодветно со потребите на учениците, 
да направи измени на стандардните наставни програми со што ќе се постигне 
развој на самодоверба кај ученичките индивидуи. 

2.Внатрешната  мотивација или интеризичната  мотивација 
најчесто наставникот ја постигнува  преку игра  кај учениците, кој вид на 
мотивираност уште се нарекува самомотивираност. 

 3. Индивидуализацијата на наставата е многу важен фактор за овој 
тип на ученици.Средствата на образовна технологија или дидактичките средства 
претставуваат важен дел од овој вид на настава. Преку нивна примена наставникот 
го олеснува процесот на воспитно-образовна работа со сите видови на ученици 
истовремено, посветувајќи им внимание на сите соодветно. Преку овој вид на 
настава ученикот се осамостојува за самостојна работа во и надвор од училиштето 
кога не е присутен наставникот или родителот.  

4.Учењето дома настанува како резултат на индивидуализацијата  на 
наставата. Се однесува на осамостојувањето на ученикот за работа на сопствените 
домашни задачи. Постојат неколку карактеристики или предности на домашните 
задачи преку кои талентираните деца го развиваат својот интерес. Во нив спаѓаат: 
посета на институции, емисии со едукативен карактер и користење на проширена 
литературе. 

 5.Поголема ангажираност на талентираните ученици преку давање на 
посложени задачи: изработка на нагледни средства, помош на другарче, 
составување на задачи, истражувачка активност и друго.  

6.Посветеност на внимание на неформалното образование е од особено 
значење за развој и мотивирање на талентираните деца. Неформалното образование 
допушта социјализација  помеѓу учениците со слични амбиции, како и размена на 
искуства. 

7. Употреба на сертификати и награди во печатена форма, се со цел да 
се признае големиот напор, постигнување или прогресот кај талентираните 
ученици. Наставникот треба да се заблагодари за  успешно завршената задача, да го 
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охрабри добото поведение и да го награди со ваква форма: диплома или 
сертификат.  
 

ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕДОСТАТОК НА МОТИВИРАНОСТ 
 

Можните проблеми во мотивираноста, најчесто се јавуваат заради 
несоодветниот начин на мотивирање од страна на наставникот, родителот или 
самиот ученик, но тоа можат да бидат и комуникациски проблеми. Проблемите со 
мотивираноста најчесто се поврзуваат со проблеми на дисциплината кои во 
класичен случај   се решаваат со награди и казни. Во педагошката теорија постои 
теорија на контрола или реституција што означува надоместок на она што сме го 
изгубиле. Комуникациските бариери најчесто се јавуваат кога постојат разлики во 
вредностите на поединците, во случај на селективна перцепција, отсуство на 
слушање, временски притисок, комуникациско оптеретување. Постојат многу 
комуникациски бариери, ризици и пречки на кои треба да внимава секој наставник 
и родител, за остварување на успешна комуникација или интеракција со 
талентираните деца. 

Зборување СО детето не е исто што и зборување НА детето. Мора да 
постои ДИЈАЛОГ во кој и наставникот и родителот наизменично слушаат и 
одговараат еден на друг.Ако возрасните се постават како доминантна личност и 
заштитник, тогаш нема ништо да се постигне, детето едноставно ќе се исклучи. 

Детето може да има многу карактеристики на талентирано дете, но 
сепак да има слаб резултат во училиштето. Високата интелегенција не е доволна за 
добар училишен успех. Детето може да биде мрзеливо или безволно, може да не е 
мотивирано да учи или  некооперативно. 

На часовите, ако истите не се правени по специјална програма, 
талентираните деца се досадуваат, бидејќи им се поставуваат мали барања. Многу 
од нив се навикнуваат да работат многу под нивните капацитети.Тие всушност 
научуваат и  “како да неучат”. Некои во толкава мера се “ исклучуваат” што 
околината ги смета за проблематични деца. Дури и оние кои изгледа дека добро им 
оди училиштето може да користат само мал дел од нивните способности и 
капацитети. 

Значи, ако талентираното дете не е во доволна мера стимулирано или 
мотивирано, кај него може да се јават два типа на однесување: 

1.Агресивност или непријателство 
-   одбивање да се придржува кон училишните прописи и барања; 
- наместо да работи, ги ремети часовите ( детето изигрува кловн пред 

другите деца и ја прекинува нивната работа); 
- критички се однесува кон наставниците и другите ученици; 
- се натпреварува да привлечи  внимание на најразлични начини; 
2.Повлекување 
- одбивање да одговори на поставените задачи, со зборовите: “Глупости, 

го знам ова” или  “Не сакам да го направам”; 
-дневно фантазирање- детето не е психички присутно на часовите, црта 

во тетратката, гледа низ прозорецот; 
-не може да работи во група, секогаш се повлекува насамо; 
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-се обидува многу малку да учествува во одделнската активност; 
-не се брани себе си од нападите на другите деца; 
-бега од часови. 

 
НАСТАВНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ 

 
Односот меѓу родителот и наставникот треба да е заснован врз политика 

на соработка земајќи ја во предвид нивната заедничка цел- талентираното дете. 
Родителот и наставникот уште на почетокот, треба да поделат важни информации 
меѓусебно во врска со детето.Треба да се одржува непрестана комуникација. Кога 
има правилна соработка меѓу родителот и наставникот, детето развива вештини, 
разбирање и навики кои ќе му служат нему, како и на општеството.  

 Многу надарени деца се добро прилагодени во околината и среќни, 
но некои од нив поставуваат  енормни барања од родителите и наставниците, кои 
треба да им посветат голема стрпливост, енергија и време. Од витално значење е 
родителите и наставниците да учат едни од други и тесно да соработуваат. 
Родителите треба внимателно да слушаат што воочиле наставниците, а овие треба 
внимателнода ги слушаат искуствата на родителите, за потоа заеднички да 
планираат за да ги здружат силите за добробит на детето. 

 
ВАШЕТО ДЕТЕ Е ПРВЕНСТВЕНО ДЕТЕ, А ПОТОА НАДАРЕНО, 

ТАЛЕНИРАНО, СПОСОБНО... 
 

ЗАКЛУЧОК 
Развојот на талентираните ученици зависи од неколку фактори: фатор -

држава , фактор- училиште (институција), фактор- родител, фактор- наставник, 
фактор- самиот ученик. Кругот на фактори се проширува правопропорционално со 
околината на самиот ученик, тргнувајќи од самиот него. Посветеноста на 
наставникот во воспитно-образовниот процес треба да е голема во однос на овој 
вид на ученици за да резултираат со успех. 

Условите од нематеријална природа се од големо значење за учениците 
и нивниот развој во кој спаѓаат дидактичките средства или средствата на 
образовната технологија. 

Обрнувањето на внимание на талентираните ученици и нивниот развој 
дава голем придонес на самите ученици, на родителите,на нивните наставници,на 
училиштето,како и на државата воопшто. 
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Abstract 
 

High IQ students are sometimes problem for regular class teachers. Especially when the teacher who wants 
to teach some philosophical issues such as ethics, morality, values or religion ideas or doctrines it is a time 
that seen as hopelessness in classroom settings. Teaching same well known values in a limited time to the 
giftedness the troubleshot folded. In this study, we evaluated how teacher is good at when teaching living 
values to gifted children. Twelve living values, the most crucial and have to be teach to children have 
chosen by researchers. These values are peace, respect, love, tolerance, happiness, responsibility, 
cooperation, humility, honesty, simplicity, freedom and unity (livingvalues, 2000). 60 eight grades from 6 
eleven schools were selected as gifted children. These children were nominated by their teachers, school 
administration and parent’s approval. Only five students whose parents force to join this study had to take 
IQ test of WISC (Wechsler intelligence scale for children 6-16). Lecturing, Creative Drama, Problem 
Based Instruction were used as techniques to teach gifted children living values. Lecturing is mostly using 
scholars which don’t need any extra work for teacher. Creative drama should be differentiating from 
method the way of active action as lecture session itself. Problem based instruction as affective teaching 
technique requires scenarios. Creative drama is the most suitable teaching technique for teaching living 
values for gifted children. Problem based instruction is also as equal as drama. For gifted children, lecturing 
seems to have little effect on teaching such kind of issues such as morality or honesty. Gifted children have 
chance for our world. With or without them, world would be collapsed. As educators, our most privilege 
concern is with the help of effective teaching model turn the world where teaching or learning habits are the 
way of our living were give rise to us live hopefully. 
Key words: Gifted Children, WISC, Living Values, Teaching Techniques, Creative Drama 

 
Апстракт 
Учениците со надпросечна интелегенција понекогаш претставуваат проблем за редовните 
наставници. Особено кога наставникот сака да предава некои филозофски теми, како што се 
етиката, моралот, вредностите или религијата или идеи, доктрини, тоа е времето кога се гледа 
безнадежност во училишната околина. Во оваа студија се оценува колку учителот е добар во 
подучувањето на животните вредности на талентираните ученици. Дванаесет животни вредности, 
повеќето од суштинска важност и мора да се подучуваат деца кои се избрани од истражувачите. Тие 
вредности се мир, почитување, љубов, толеранција, среќа, одговорност, соработка, скромност, 
искреност, едноставност, слобода  и слога. Осум одделенија од 11 училишта биле избрани како 
надарени ученици. Овие деца биле номинирани од страна на нивните наставници, училишната 
администрација и со одобрение од нивните родители. Само пет ученици , чии родители ги 
форсирале да се придружат на оваа студија, морале да го решат IQ тестот од WISC (Wechsler скала 
за одредување на интелегенцијата на деца од 6-16 години). Предавањето, Креативната драма и 
Инструкцијата базирана брз проблем биле употребени како техники за да се поучат животните 
вредности на надарените деца. Предавањето е најмногу употребувано од образовани луѓе на кои не 
им треба дополнителна работа за учители. Креативната драма треба да се разликува во начинот на 
активното дејствие како наставната сесија самата по себе. Инструкцијата базирана на проблем како 
чувствителна техника на подучување бара сценарија. Креативната драма е најпогодна техника за 
подучување на животните вредности на надарените деца. Инструкцијата базирана врз проблем е 
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скоро еднаква на драмата. За надарените деца, предавањето  изгледа дека има многу мал ефект во 
подучувањето на такви видови теми како што се моралноста и искреноста. Надарените деца имаат 
шанса за нашиот свет. Со, или без нив нашиот свет може да  пропадне. Како едукатори, нашата 
најголема грижа е со помош на ефективниот модел на подучување да се претвори светот во место 
каде подучувањето и учењето на навики ќе бидат пат на нашето живеење и ќе ни овозможуваат да 
живееме надевајќи се. 
 Клучни зборови: Надарени деца, WISC, Животни вредности,Техники за подучување, Креативна 
драма. 
 
 
 

INTRODUCTION: 
 

Young people around the world are increasingly affected by some undesired 
issues such as violence, social problems, and a lack of respect for each other and the 
world around them. Educators in many countries are impacted and concerned by greater 
challenges and pressures for such a kind of problems. 

Character education involves a conscious effort to influence the development 
of desirable individual qualities of traits. There are widely shared core ethical values that 
schools must explicitly encouraged (Hoge, 2002: 104). The values education intervention 
was consistent, and fostered an understanding and development of value priorities 
relative to prosocial behavior (Allen et al., 1999; Rohan, 2000; Tighe, 1998). 

 
The Living Values Education Program is effective in decreasing violence and 

bullying, and in creating safe, caring school climates which are conducive to quality 
learning. The aim of Living Values Education (LVE) is conceptualizing education that 
promotes the development of values-based learning communities and places the search 
for meaning and purpose at the heart of education. LVE emphasizes the worth and 
integrity of each person involved in the provision of education, in the home, school and 
community as a whole. Concern of facilitating quality of education, value gives rise to 
the overall development of the individual and a culture of positive values in each society 
and throughout the world, believing that education is a purposeful activity designed to 
help humanity flourish (LVE, 2009). 

 
The Living Values approach emphasizes this understanding and recommends 

whole school development to support and give meaning to 'direct instruction' programs. 
The involvement of values education broadly covers four areas of learning for students:  

Learning to value themselves.  
Learning to value relationships.  
Learning to value society.  
Learning to value the environment. 
Values in education is about holistic education. This means that a child's total 

development - intellectual, physical, social, moral and spiritual - form the goals of 
education. These goals are all linked and all equally important to the work of a school 
(LVE, 2000). 

Teachers and parents at all grade levels were in agreement on the three most 
important character values to teach: (1) repect for self, others, and property, (2) honesty, 
and (3) self-control/discipline. Members of the clergy chose the following top three: (1) 
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perserverance/diligance, (2) motivation, and (3) empathy. The remaining thireen values, 
ranked in order of importance, were as follows: cooperation, reponsibilty/ 
dependability/accountability, integrity/fairness, kindness, fogiveness, 
perseverance/diligence/motivation, copassion/empahty, courtesy/politeness, 
patriotism/citizenship, tolerance of diversity, humility, generosity/charity, and 
sportsmanship (Bularch, 2002: 80). Implementing a character education curriculum and 
assessing its impact on students. 

The concern of teaching values has some different teaching strategies 
according to both school and student characteristics. Value teaching programs aren’t as 
same as between religious schools or secular state schools. These differences are valid for 
different age groups and different intelligent level in the same age students. Teaching 
values to high intelligent student is some times has some problems. Before investigate 
this problems it is better to look close what giftedness is. One group children who have 
received very little attention, perhaps because they are able to move ahead on their own, 
is the intellectually gifted. Some educators and parents have taken constructive steps to 
enrich the curriculum so that these boys and girls can receive the stimulation they need by 
participating in extra classes and following individual interests (McCaslin, 2000 p. 280). 
 

DEFINITION OF GIFTED CHILDREN 
Giftedness is traditionally defined as having an Intelligence Quotient (IQ) 

higher than 130.  This translates to an intellectual capacity beyond that expected for the 
chronological age of the child.  It also indicates a potential to achieve highly in both 
childhood and adulthood. 

It is a distinctive and atypical pattern of development in which children's 
cognitive abilities are developing at a faster rate than expected for their age. 
Asynchronous development creates disparities between attained levels of intellectual, 
physical, social, emotional, and skill development. The result is that gifted children are 
out of sync with other same-aged children and do not fit the age-related expectations of 
the culture (Morelock, 1992; Morelock, 1996). 

High IQ:  
Mildly Gifted -- 115 to 129 
Moderately Gifted -- 130 to 144 
Highly Gifted -- 145 to 159  
Exceptionally Gifted -- 160 to 179  
Profoundly Gifted -- 180  
These ranges are based on a standard bell curve. Most people fall in the range between 85 

and 115, with 100 the absolute norm. This range is considered normal. The farther away from the absolute 
norm of 100 a child is, the greater the need for special educational accommodations, regardless of whether 
the distance is on the left or right of 100. 

Exceptional Talent:  Exceptional talent is the ability to perform a skill at a level usually not 
reached until later years, sometimes as late as adulthood.  

High Achievement: Gifted children are usually, but not always, high achievers. Even when 
they don't achieve good grades, they tend to score high on achievement tests, most often in the 95-99 
percentile range.  

Potential to Achieve or Excel: Whether or not a gifted child excels in school, he or she has 
the potential to do so. Many gifted children are intrinsically motivated, which means the motivation comes 
from within.  
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Heightened Sensitivity: Although heightened sensitivity is rarely, if ever, used to identify 
gifted children in school, it is so common among gifted children that it is one of the characteristics that set 
them apart from other children. (Bainbridge, 2009).  

 
"Giftedness is 'asynchronous development' in which advanced cognitive 

abilities and heightened intensity combine to create inner experiences and awareness that 
are qualitatively different from the norm. This asynchrony increases with higher 
intellectual capacity. The uniqueness of the gifted renders them particularly vulnerable 
and requires modifications in parenting, teaching and counseling in order for them to 
develop optimally." (Columbus Group, 1991) 

Schools may use a definition of gifted based on relative ability. Students are 
identified by how well they perform compared to other students in the school. Students in 
the top 5 or 10 (or some other number) percent are those singled out as needing a 
curriculum more challenging than the regular curriculum. Gifted in this definition is 
relative because a student who is identified as gifted in one school may not be identified 
as gifted in another school, leaving parents confused. 

The term 'gifted and talented' when used in respect to students, children, or 
youth means [those who show] evidence of high performance capability in areas such as 
intellectual, creative, artistic, or leadership capacity, or in specific academic fields, and 
who require services or activities not ordinarily provided by the school in order to fully 
develop such capabilities Johnsen (2004).  

Profiles of gifted children suggest they tend to fall into four categories: 
High-achieving studios children. Such students work hard in drama, as in 

other subjects, though their work is frequently conventional rather than original. 
Social leaders. They produce superior work in groups. 
Creative intellectuals. Many of these students have originality. 
Rebels. These are the mavericks in a group, as likely to be disruptive as to be 

supportive (McCaslin, 2000 p. 280-281). 
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), developed by David 

Wechsler (1896-1981) Wechsler's full scale test is broken down into 14 sub-tests, 
comprising the verbal scale, seven verbal sub-tests, the performance scale and seven 
performance sub-tests. The children form of test use for between the ages of 6 and 16 
inclusive that can be completed without reading or writing. The WISC generates an IQ 
score (New World Encyclopedia, 2008). 

Verbal subtests aim to test general cultural information, abstract 
comprehension, arithmetic, verbal reasoning, vocabulary, concentration, and memory. 
Performance subtests include visual perception, visual-motor coordination, spatial 
perception, abstract problem solving, sequential reasoning, perception speed, and visual 
analysis. 
 

SAMPLE 
94 students from different sections chosen as a study group in the study. 

Table I demonstrates the comparison of WISC points. Table I illustrates descriptive 
statistics of students IQ scores. There is no significant difference between groups IQ 
scores (See Table II). Groups are statistical at the same intelligence level. 
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MATERIALS AND METHODS 
Teaching Techniques:  
Creative Drama: Creative Drama is an improvisational, non-exhibitional, 

process-centered form of drama in which participants are guided by a leader to image 
enact and reflect upon human experience. 

The purpose of Creative Drama is to foster personality growth and to 
facilitate learning of the participants rather than to train actors for the stage. Creative 
Drama may be used to teach the art of drama and/or motivate and extend the learning in 
other content areas. Participation in Creative Drama has the potential to develop language 
and communication abilities, problem-solving skills, and creativity; to promote a positive 
self-concept, social awareness, empathy, a clarification of values and attitudes, and an 
understanding of the art of theater. Built on human impulse and ability to act out 
perceptions of the world in order to understand it, Creative Drama requires both logical 
and intuitive thinking, personalizes knowledge, and yields aesthetic pleasure. 
 

Problem-based instruction: A way of constructing and teaching courses using 
problems as the stimulus and focus for learner activity. It is not simply the addition of 
problem-solving activities to otherwise discipline centered curricula, but a way of 
conceiving of the curriculum which is centered on key problems in professional practice. 
(Boud and Feletti 1991, 14) 

Learning is driven by challenging, open-ended problems.  
Students work in small collaborative groups.  
Teachers take on the role as "facilitators" of learning.  
Accordingly, students are encouraged to take responsibility for their group 

and organize and direct the learning process with support from a tutor or instructor. 
Advocates of PBL claim it can be used to enhance content knowledge and foster the 
development of communication, problem-solving, and self-directed learning skill. 
 

Goals: 
1- To involve young adults in values activities; to create initial interest in and the feeling of 

relevance about the exploration of values 
2- To identify core universal values as their own through accessing their own creativity and 

ideas 
3- To think about and reflect on the meaning of each of the twelve values  
4- To enjoy experiencing a value and develop methods to de-stress, nurture the self, and 

experience a value when they choose 
5- To increase awareness, enjoyment, and interest in values 
6- To increase peaceful, loving, honest, cooperative behaviors through identification and 

implementation of values-based actions 
7- To increase self-respect and the belief that “I make a difference” 
8- To increase making positive choices through detachment to negative behaviors and 

understanding of emotional functioning 
9- To decrease susceptibility to inappropriate pressure from others through learning about 

personal rights, honoring their own perceptions, and thinking about their own message 
10- To increase positive self-talk, goal setting behaviors, and responsibility  
11- To creatively express and strengthen their ideas and feelings about values through artistic 

expression  
12- To increase awareness of sensitivity to the effect of negative behaviors in order to 

decrease negative social behaviors, and build alternative positive social behaviors 
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13- To develop positive interpersonal social skills through understanding the importance of 
applying values and learning communication skills 

14- To build positive, peaceful methods of dealing with conflict 
15- To increase tolerance, and develop or increase appreciation of other cultures 
16- To think about the practical implications of values in relationship to the community and 

the world 
17- To develop an understanding of methods and reasons for promoting intolerance in order 

to increase the ability to perceive any discriminatory and deceptive messages 
18- To build awareness of the effects of corruption on society and develop cognitive 

awareness of and motivation for social justice and social responsibility 
19- To develop or increase environmental awareness and ecological responsibility 
20- To learn about values in relationship to institutions of the larger society and world 
LVEP (Living Values: An Educational Program), 2000: 16-29 
 
Program Content: 
Peace 
In its purest form, peace inner silence filled with the power of truth. Peace is the prominent 

characteristic of what we call ‘a civilized society, and the character of a society can be seen through the 
collective consciousness of its members (LEV, 2000). 

 
Respect 
To know one’s worth and to honor the worth of others is the tree way to earn respect. Respect 

is an acknowledgement of the inherent worth and innate rights of the individual and the collective. These 
must be recognized as the central focus to draw from people a commitment to a higher purpose in life 
(LEV, 2000). 

 
Love Uni 
Love is the principle which creates and sustains human relations with dignity and depth. 

Spiritual love takes one into silence, and that silence has the power to unite, guide, and free people. Love is 
the bedrock for the belief in faith that creates a strong foundation for initiative, and achievement (LEV, 
2000).  

 
Tolerance 
Through understanding and open-mindedness, a tolerant person attracts someone different, 

and by genuinely accepting and accommodating that person, demonstrates tolerance in practical form 
(LEV, 2000). 

 
Honesty  
Honesty means there are no contradictions of discrepancies in thoughts, words, or actions. To 

be honest to one’s real self and to the purpose of a task earns trust and inspires faith in others. Honesty is 
never to misuse that which is given in trust (LEV, 2000). 

 
Humility 
A person who embodies humility will make the effort to listen to and accept others. The 

greater the acceptance of others, the more that person will be held in high esteem, and the more that person 
will be listened to. One word spoken in humility has the significance of a thousand words (LEV, 2000). 

 
Cooperation 
One who cooperates receives cooperation. The method to give cooperation is to use the 

energy of the mind to crate vibrations of good wishes and pure feelings for others and for the task. By 
remaining detached, objective and influenced by innermost values and not external circumstances, subtle 
cooperation in the form of wisdom emerges (LEV, 2000). 

 
Happiness 
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Through the power of truth there is wealth, and through the power of peace there is health. 
Together they give happiness. Happiness is earned by those whose actions, attitude, and attributes are 
actions, attitude, and attributes are pure and selfless (LEV, 2000). 

 
Responsibility 
A responsible person fulfills the assigned duty by staying true to the aim. Duties are carried 

out with integrity and a sense of purpose (LEV, 2000). 
 
Simplicity 
Simplicity calls on instinct, intuition, and insight to create essenceful thoughts and 

empathetic feelings. Simplicity is the conscience which calls upon people to rethink their values (LEV, 
2000). 

 
Freedom 
Full freedom functions only when rights are balanced with responsibilities and choice is 

balanced with conscience. The most potent power to put an end to internal and external wars is the human 
conscience (LEV, 2000). 

 
Unity 
Unity is harmony within and among individuals in the group. Unity is sustained by 

concentration energy and focusing thought, by accepting and appreciating the value of the rich array of 
participants and the unique contribution each can make, and by remaining loyal not only to one another but 
also to the task (LEV, 2000). 

 Helping students to possess and model positive virtues is an important 
goal of today’s classrooms. This issue’s column features ideas for students in elementary 
and middle schools on the theme of character education. A variety of suggested activities 
and resources are shared as meaningful possibilities to embellish the character education 
curriculum.  

Model 
This study was conducted as experimental study. There are three techniques 

narrative lecturing, problem based learning and creative drama compared. 93 
adolescences (age range between 14-16) involved. Two months 16 class hours devoted to 
study. Teaching programs executed by teachers with the supervise of researchers.   

Success Evaluation Test 
To compare effectiveness of teaching techniques 33 item Success Test was 

used. Finnesse statistical program used for the development of the test.  
 
Analyze 
To analyze data ANOVA used. All data gathered form students installed in 

SPSS 16. There three groups of students living value test points. Table III illustrates 
descriptive statistics of gifted students living value test points. The creative drama group 
of students have highest value success test point means (=27,093). According to 
ANOVA the are significant difference between three groups’ test scores P<0.005 (See 
table IV).  
 

Conclusion Discussion.  
Creative Drama teaching technique is significantly affective than classical 

lecturing (narrative). Creative drama is also significantly affective than problem based 
learning.  
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Creative Drama is an improvisational, non-exhibitional, process-centered 
form of drama in which participants are guided by a leader to image enact and reflect 
upon human experience. 

Children who are gifted have the ability to think of many things at the same 
time; therefore, drama, with its wide range of responsibilities, is an ideal choice. Classes 
in drama, dance, music, and the visual arts offer children who are gifted a chance a 
chance to use their abilities in putting on plays-often written by the children themselves-
and in designing and making costumes and scenery (McCaslin, 2000 p. 280). 

 With the warm up activities at the beginning of the lesson, improvisations, 
group plays and other drama activities gives chance to student express themselves. In 
broad category drama include problem based learning. With the problem based 
instruction the teacher submits the group some problems that s/he created. Whereas in 
creative drama group has develop problematic or conflicting situation and issue by itself.  

Number of gifted children rare in society. Teaching values especially living 
values is what families, school society desire to teach students. Rearing good citizen not 
only nation wide but also world wide should be our main concern. Teaching living values 
to the gifted children with the help of creative drama can facilitate our duty.  
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Table I descriptive statistics of Students IQ points 
 
 

N  Std. 

Deviation 

Std.  95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

   
Error Lower Bound Upper Bound   

1* 31 133,903 4,459 ,801 132,267 135,539 125 140 

2** 33 130,272 4,460 ,776 128,691 131,854 125 140 

3*** 32 132,562 4,592 ,811 130,906 134,218 125 140 

Total 96 132,208 4,705 ,480 131,254 133,161 125 140 

 
Table II ANOVA Students IQ points 
 ∑∑∑∑ 2

 df 
2
 F P  

Between Groups 216,703 2 108,352 5,340 ,006 

Within Groups 1887,130 93 20,292   

Total 2103,833 95    
 
Table III Descriptive Statistics of Gifted Students Living Value Test Points 

 N  Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

 Lower Bound Upper Bound 

1* 31 13,677 3,824 ,686 12,274 15,080 5 21 

2** 33 18,181 4,558 ,793 16,565 19,798 12 28 

3*** 32 27,093 2,809 ,496 26,080 28,106 23 33 

Total 96 19,697 6,726 ,686 18,335 21,060 5 33 

 
Table VI Gifted Students ANOVA of Living Value Test Points 
 ∑ 2

 df 
2
 F p Significant 

Deference 

Between Groups 2949,838 2 1474,919 101,726 ,000 1-3, 2-3 

Within Groups 1348,402 93 14,499    

Total 4298,240 95     

P<.005 (*. The mean difference is significant at the 0.05 level.) 
* Narrative instruction group ** Problem based instruction group *** Creative drama instruction group 
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Apstract 
 

“We can not buy joy and elevation… 
  We can not buy honesty and wellness… 
  We can not buy affection of the heart, mind or souls. 
  You should earn it.” – P.B. Fritchzwater 
The permanent and unstoppable developing of the process of studying through out the life is the key 
moment in the urge for success and development. This concerns not only individuals but the whole society 
as a unit. In order to complete this every individual has to go through a process of not only long term 
formal but also informal education and to be educated by a great number of teachers and educators. 
Each and every one of them has his own methods, techniques, forms of action. Some of them are inventive, 
some are not, but each one possesses his own individual characteristics that make him different from the 
others.  
Each one of them has his own way of motivating the students to study and communicates with them in a 
different manner. 
The influence that the characteristics that a teacher has got, both professional and personal are not so much 
explored in our country, but they are very significant and they deserve to be equally treated with the other 
factors that contribute to the quality and intensity of the results of the students.  
The aim of this paper  is to show the influence of the personal characteristics of the teacher of the results of 
the students from lectures. 
 
Key words: teacher, characteristics, results of the students, study 

 

Апстракт 
 
„Не можеме да купиме радост и возвишеност.. 
Не можеме да купиме чеснот и искреност.. 
Не можеме да купиме наклонетоста на срцето, разумот и душата. 
Треба да се заслужат.“ – P.B Fritchzwater 
Постојаното и несопирливиот развој на процесот на учење низ животот, е клучниот момент во 
поривот за успех и развивање. Ова не се однесува само на индивидуалците туку и на целото 
општество како единка. Со цел да се комплетира ова, секоја индивидуа мора да помине низ 
процесот не само на долгорочно формално, туку и неформално образование, и да биде едуциран од 
голем број на наставници.   Сите тие имаат свои начини на методи, техники и начини на работа. 
Некои од нив се инвентивни, некои не се, но секој од нив поседува свои индивидуални 
карактеристики кои го прави различен од другите.  Секој од нив има свој начин на мотивирање на 
студентите за тие да учат и да комуницираат со нив на различен начин. 
Влијанието на карактеристиките кои што наставникот ги има, и личните и професионалните,  не се 
доволно истражувани во нашата земја, но се мошне значајни и заслужуваат да бидат третирани исто 
како и другите фактори кои придонесуваат за квалитетот и интензитетот на резултатите на 
студентите.  
Целта на оваа статија е да го покаже влијанието на личните карактеристки на наставникот врз 
резултатите на студентите од предавањата. 
 
Клучни термини: Наставник, карактеристики, резултатите на студентите,статија. 
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INTRODUCTION: 
 

In order to see the truth, one has got to have a truth in his soul and in his eyes. 
In order to discover a truth one has got to stick by it long enough. When we already have 
the truth discovered and given to us, we become responsible for it. We can not turn our 
back on it because a teacher is responsible towards the one that he will pass the truth on, 
like the one that gets the truth is responsible toward the one that gave it to him in legacy. 
Starting from these words we see and realize the importance of a teacher in a child’s life 
and accomplishments.                                 

This educational process which realization is made in a certain way is also a 
relevant part of a society. With the further development  of the society a need for 
educating the citizen also grows, which is made in organized educational institutions 
called schools. The duties that are done in the schools are organized by the system of 
class teachers and subject teachers. The system of class teachers is made in lower grades 
in elementary schools, and it consists in educating the children in all their subjects by 
only one teacher. While this system of permanent class teachers exists, a teacher like this 
can lead his pupils from 1 to 4 grades, even though class teachers can specialize for 
specific classes if there is an objective possibility in the school and the teacher has got a 
subjective wish. This precise type of a teacher is going to be an object of our interest, the 
way his personal characteristics reflect onto the knowledge of the pupils, because this 
teacher is the one that is carefully going to introduce the pupils in to the education which 
lasts a long time, to get to know every puple in his intense period of development, to 
organize a more elastic way of working that is suitable to the psyco-fisic characteristics 
of the pupils at that age. 

According to that, in the lower classes of an elementary school a personal 
concentration of a teacher has been made, one teacher teaches the pupils all the subjects. 
 

WHAT DO WE MEAN WHEN WE SAY A GOOD TEACHER 
 

All pupils through their lives have had a great number of teachers, but only a 
small part of them are remembered by their pupils as good teachers.  

 
� Which are the qualities that have to be combined in order to create an 

excellent teacher that is worth to remember?  
� Why do some teachers encourage their pupils to study more than what 

they normally would, and others make them get out of classes?  
� Why do pupils learn more by the teachers?  
 
In the past schools were places to educate the young people, but as time goes 

by, the expectations that parents have and the needs of the pupils have rapidly changed. 
The schools and teachers of the present have to make it possible so that the pupils feel 
secure, self-respect as components, and not only educating them like it was in the past. 
When all of these goals and components are carefully seen, every teacher has to ask 
himself some questions:   

 
� Can I accomplish all of these goals?  
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� Do I still want to be a teacher and teach children?  
� Am I ready to face the challenges that this career brings?       
                                                                                                                                                              
Every teacher is trying his best to get better and in order to do this he has to 

ask and answer these questions. This focuses onto the following basic qualities that a 
good teacher has to possess: knowledge, ability to communicate, an interesting 
personality, respectful towards the students. These qualities have to exist in a teacher 
because in the contemporary education every teacher has to recognize and correct the low 
level of the self-confidence of the pupils too in a world where material values, 
individuality and intelligence are appreciated. 
 

INTELLIGENCES THAT EVERY TEACHER HAS TO POSSESS 
 

Howard Gardner formulated a list of intelligences that were typically 
involved in the schools, and some of them are connected to the art and the person of the 
teacher himself. Personally I consider that every teacher has to possess at least a small 
part of every one of them, not only because the subject that they teach needs that, but 
because of the large number of responsibilities and duties that the teacher has got by 
having this job, but he also has a responsibility towards the pupils in directing them in 
life. 

The lingual intelligence enables the teacher to deliver his thoughts in reading 
and writing, to understand the message in reading and in writing. This type of intelligence 
helps in learning foreign languages. This intelligence is an instrument for remembering 
information. A profession like this requires a high level of linguistic intelligence. From a 
very early age we are incouridged to develop the art or skills of communication. Even if 
we do not consider ourselves to be talented we have learned enough so we can 
communicate pretty successfully with the other people. However there are teachers that 
have developed their language skills up to a level that represents art. They have the 
ability to read and write fluently, using a broad vocabulary to express the exact meaning 
of what they want to say and they can also speak by changing the intonation and the 
rhythm of the sound so they can express feelings and help memorizing.  

The interpersonal intelligence regards the capacity to understand intentions, 
motives and desires of other people. It allows teachers to work effectively with their 
pupils. Teachers, salesmen, religious and political leaders and advisors all need a well 
developed interpersonal intelligence. Some people have the superior ability to make a 
connection with the others very quickly, creating a sense of tranquility. They are capable 
in reading their reactions. Their capability to communicate this way is a necessary human 
intelligence. Every one of us is equipped with skills to show this type of intelligence. 
Indeed we support a colleague or learn a skill to some point in our life without a doubt. 
However we are not firmly convinced in the effective interaction with others in family 
casual or conditions at work unlike those with a strong interpersonal intelligence. The 
intrapersonal intelligence can be defined as an ability to recognize the differences in the 
other people, to recognize their faces and voices; to react adequately to their needs, to 
understand their motives, feelings and moods and to appreciate their perspective with 
sensibility and empathy.  
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The interpersonal intelligence seeks a capacity to understand ourselves, 
appreciate our feelings, fears and motives. In the points of view of Howard Gardner it 
includes effective models of work and a capability to use this kind of an operation so it 
can run our lives. Very few of us realize the importance of developing the intrapersonal 
skills for the ability to express and observe our own progress, feelings, weaknesses and 
strength. Indeed the education has its own tests that we have to follow and go through. 
The few people that posses the intrapersonal intelligence have required it by showing 
interest of their own capability to control their own destiny. Howard Gardner defines 
intrapersonal intelligence as a sensibility for our own feelings, our desires and fears, our 
personal past, consciousness for our advantages and disadvantages, plans and goals. Even 
though we have defined the teacher as an individual that needs to posses interpersonal 
intelligence, the intrapersonal intelligence should be a segment of their personality too. 

Spatial intelligence includes the potential to recognize and use schemes of a 
wider and broader space. Some people are gifted with the ability to visualize their 
surrounding with great presisness, these individuals have a remarkable ability to create a 
mental map of a new territory securing a strong sense of awareness in where their 
position is regarding the world. It’s often very easy to recognize someone who possesses 
this type of intelligence because these people orient and visually make the new 
information. 

The bodily-kinetic intelligence enables the teacher to solve the problems 
with his body and to use ours so we can make a point in something. This type of 
intelligence means a good coordination of moves. According to Howard Gardner the 
mental and psychological activities are mutually connected. Some people find what they 
have to learn extremely easy when they are included in a form of a physical activity and 
they do it much better than they do it when they sit still. They can be excellent with their 
hands or they can be excellent by using their whole body. In both cases these individuals 
can adapt their physical abilities to different capabilities for different kinetic challenges.  

Musical intelligence includes skills in performing and estimating musical 
schemes, and this is the exact reason why the teacher has to posses this intelligence. It 
involves the capacity to recognize and compose musical octaves, tones and rhythm. 
Musical intelligence goes in a structure parallel to the lingual intelligence. 

Each teacher has to posses it because music is a more powerful thing for 
studying than people think and they often underestimate it, and there for it is crucial for 
the art of music to implement it in to our lives up to a certain point. There are certain 
individuals that have got an extraordinary ability to be creative with any rhythm, rhyme 
or sound. 

Logical-mathematical intelligence helps analizing and solving problems. It 
appears in logical thinking and it’s very good in mathematical skills. The people that 
posses it can draw out logical conclusions and see the schemes behind the things and 
actions. Some individuals are capable to learn about everything using their logical skills, 
they can calculate and make relations and connections between certain things. 
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PSCHYCO- PHYSICAL CHARACTERISTICS WHICH A TEACHER  
HAS TO POSSES 

 
Just like every person that works in a state institution, a teacher as well has to 

be careful of the physical characteristics that he transmits. The pupils observe their 
teachers permanently. A teacher has to be careful about their physical appearance, 
because the perception of the pupils about the teacher will be permanently in their mind 
and is going to have a positive or a negative impact depending on the example that the 
teacher gives. The importance of the appearance lies in this exact thing, but also in his 
moral characteristics with the help of with we can say what he should look like, even 
though lately these norms are constantly being violated specially by young teachers so it 
is important that they have moral and esthetic values. So this is the reason why I give the 
following physical characteristics that would have a positive impact on the results of the 
pupils. 

� The teacher should be dressed in modest and a tidy way. 
� The teachers should wear comfortable shoes so they can move all 

the time. 
� The hair and make-up of the teacher should be normal and tidy. 
� They should speak in their standard language. 
� The teacher should constantly point to the students that modesty, 

kindness, knowledge, hygiene and friendship are the greatest treasures that a man 
can have. 

But what is expected out of a teacher is not only that the physical 
characteristics fit the expected profile but also it is necessary that everything corresponds 
to his psychological characteristics. Our character is a collection of our personal choices. 
So it is important that every teacher should be careful and aware of the choices he makes 
in life, because his private and professional life will always be a topic for interest for the 
people and the surrounding where he lives and works. He should give up a great number 
of pleasures that are not socially accepted and are considered not to be in correspondence 
with what a teacher should do. There for, before you start working as a teacher you 
should think about the following questions: 

� Do you like people? 
� Can you spend the whole day surrounded by people, above all 

children? 
� Can you be fair?  
� Can you react calmly in various situations? 
� Do you have self confidence?  
� Can you be flexible in life and work? 

But one thing is for sure “your character is your destiny”. 
If you answer positively at most of these questions, I believe that you are 

going to have a brilliant career as a teacher just because these characteristics are the 
foundation for a success in this profession. 
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DIDACTIC- METHODIC CHARACTERISTICS WHICH A GOOD TEACHER 
HAS TO POSSES 

 
The basic point of view is that every teacher has to have basic skills. First, he 

or she has to have wide knowledge of his own subject of teaching and study and to have 
other skills so he can teach the children. These skills should be gained in the process of 
his university education. 

 
1. These are the skills that can be expected out of a teacher:  
 
� Organizing various possibilities so that pupils can study; 
� Managing the progress of the pupils; 
� Dealing with heterogeneity of the pupils; 
� Developing the sense of dedication for working and studying in pupils; 
� Team work, group work and other innovative forms of work; 
� Participation in developing the curriculum and organization of the school; 
� Promoting dedication towards the school in parents and the community;  
� Using new technologies in everyday practice; 
� Solving professional duties and professional dilemmas; 
� Managing your own professional development. 
 
2 .Level of organization of classes: 
 
� The explaining of the teacher should be understandable; 
� A teacher should be well prepared for classes; 
� His teaching can easily be followed; 
� He is quite careful and precise in answering questions; 
� He easily identifies what he thinks is important; 
� He connects the material he teaches with everyday life and practice; 
� He uses different strategies in teaching the material;  
� He uses the teaching aids quite efficiently; 
� He makes the introduction of the unit interesting and subtle. 
 
3. Group interaction: 
 
� Encourages discussion in class; 
� He likes when his pupils share their knowledge and experience; 
� He encourages the opinion of the pupils when it is with a purpose to 

discover the reasons for asking questions; 
� He accepts criticism for some of his ideas or opinions; 
� He knows when the class understands or does not understand what he 

teaches; 
� He is interested about the quality of his teaching; 
� He develops concepts so that the pupils can demonstrate the understanding 

of the content that is being thought; 
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4. Communication that is made between a teacher and every puple: 
 
� His interest of pupils is exceptional; 
� He is friendly towards pupils; 
� Each puple is a special individual for a 

teacher and his approach as well; 
� He greets and recognizes every puple inside 

and outside the school; 
� The pupils consider his advices worthy, not 

only for school matters; 
� He respects the pupils as individuals; 
� The pupils can consult him after classes;  
� Often uses gestures; 
� He constantly moves through the pupils; 
� He constantly looks pupils in the eyes. 
  

5. Analitic-syntetic approach of a teacher: 
 
� He discusses about some of his opinions with other subjects; 
� He discusses about certain developments in a field of interest; 
� He talks about his original ideas or concepts. 
 
6. Dynamic and enthusiasm: 
 

� A teacher should be a dynamic and an 
energetic person; 

� He should have an interesting style of 
presenting the content; 

� He should look like he enjoys teaching; 
� He is a great enthusiast about the subject 

and the material he teaches; 
� A teacher has got to have self confidence; 
� The speed of speaking and tone should 

change; 
� A teacher should have a sense of humor; 
� He is nice and compassionate to his 

students; 
� He creates a positive atmosphere for work. 
 
7. Professional improvement and education of the teachers throughout their 

whole life: 
� Educational staff should like to improve its skills; 
� Teachers should attend intern training which they would 

use in creating better interpersonal intercourses and communication, but also 
to come to new scientific discoveries.  
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Teachers should dedicate to learning new things by themselves throughout 
their life, and   they will do this in their free time, intending to specialize and encounter 
new scientific facts. Because the knowledge and skills of a teacher depend on his/her 
constant learning and development, and he/she should explore and be aware of the 
general social changes. 

 
CONCLUSION 

 
Everything that the teacher does in his profession should be in favor of the 

students, he shouldn’t do anything in favor of satisfying his ambitions, carrier or 
expecting anything in return. She/he is like a second parent to the children, so he should 
act like one.  The teacher should not hate the students even if he/she had done something 
wrong or had hurt his/her feelings. She/he should  always forgive and greet the positive 
things and explain with a personal example what negative things are and try to eliminate 
them from the profile of the student. 

But, the teacher should constantly improve because the constant improvement 
is a light that lights the way of the teachers to reach the culmination in their carrier. 

This is what a teacher should be like. 
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Abstract 
 
Questions about the election, procedure, the process and other aspects of mentoring and mentee are current 
in the process of educationally work. Of course there are the necessery arguments for the needs, 
justification on these questions, including their complexity. But, we can openly say talented and gifted 
children are not included in mentoring process. From that reasons the commission make a try to actualize 
some theoretical and practical aspects connected with the mentoring especially directed to gifted and 
talented children. 

 
Key words: mentoring, mentor, gifted and talented children. 
 

Апстракт 
 
Прашањата за изборот, процедурата, процесот и други аспекти на менторирањето и менторот денес 
е се поактуелно во воспитно – образовната работа. Аргументи за потребите, актуелноста и 
оправданоста на овие прашања секеко дека има, имајќи ја предвид нивната исклучителна сложеност 
и комплексност. Но, можеме слободно да констатираме дека многу малку или воопшто практично 
не е елаборирано менторството врз надарените и талентираните ученици. Од тие причини во трудот 
се прави обид да се актуелизираат одредени теориски и практични аспекти кои се поврзани со 
процесот на менторирањето на надарените и талентирани ученици. 
 
Клучни зборови: менторство, ментор, надарени и талентирани ученици 

 

 
 

ВОВЕД 
Современата настава која се одликува со активни форми и методи при 

реализацијата на наставното градиво се повеќе акцент става на 
индивидуализацијата на воспитно - образовната работа која што во центарот на 
својот интерес го има субјектот - ученикот. 

Ваквиот пристап овозможува поголема автономија на ученикот, негова 
креативност, самоактуелизација и целосен развој на неговиот интелектуален 
потенцијал.  

Иновирањето на наставните планови и програми за работа на воспитно - 
образовните организации и воведување на нови наставни предмети, иновирани 
содржини, разни форми на додатна настава, изборни и факултативни предмети, 
проектни активности и слично, создаваат амбиент во кои што секој ученик ќе ги 
реализира своите способности и интереси. Ваквото организирање на наставата е 
значајно за учениците кои постигнуваат натпросечни резултати во учењето и во 
другите интелтектуално - творечки активности кои во психологијата се нарекуваат 
талентирани ученици.  
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Покрај високо развиените интелектуални способности како значајни 
критериуми кај талентираните се земаат во предвид и специфичниот склоп на 
особини на личноста со кои талентираните се разликуваат од другите деца. Такви 
специфични особини се емоционална стабилност, висок степен на мотивираност, 
автономност, самоиницијативност и прилагодливост во нови ситуации, 
амбициозност и осетливост на успех. 

Особено значајна фаза во работата со талентираните е што побрзо да се 
утврди нивото на талентираност кај ученикот како би можело и навреме да се 
изготви и соодветна програма. Значајни личности во работата со овие ученици 
покрај родителите се и наставниците, а за понагласена работа со овие деца се 
определува наставник - ментор. 

Достапната литература спроведува повеќе дефиниции по однос на 
терминот ментор: во Webster's New Kollege Eorld Dictionary менторот се дефинира 
како: (1) мудар и лојален советник и (2) подучувач или тренер. Други извори го 
дефинираат како доверлив и искусен советник кој што би можел позитивно да 
влијае врз кариерниот развој на помлад соработник на начин кој што ќе промовира 
грижа, разбирање и помош од страна на менторот до менторираниот. Според други, 
менторот е личност која што води грижа врз кариерата и развојот на друга личност, 
која што најчесто е помлада и се јавува во улога на аматер, преку форми на 
обучување, советување, обезбедување психолошка поддршка, заштита, па дури и 
спонзорирање, во ситуации кога тоа е возможно од страна на менторот. 

Во историска смисла, менторот е личност која што е: 
� лојален и доверлив советник, пријател и соработник 
� учител, водич, тренер, пример на однесување 
� исполнета со висококвалитетно и напредно знаење или поседува 

статус на експерт по одредена оласт, спремна да преземе одговорност врз развојот 
и кариерното моделирање на друга, помлада, но талентирана и интелегентна 
личност 

� го пренесува сопствениот фонд на знаење до помладиот соработник и 
притоа да му обезбеди безрезервна поддршка при совладување на  препреки 

� промовира вештини, знаење, способност и успех при извршување на 
задачите 

 
ВЛИЈАНИЕТО НА НАСТАВНИКОТ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ТАЛЕНТИРАНИТЕ 

И НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ 
  
 Покрај родителите во текот на развојот на талентираните значајна улога 

имаат и наставниците. Кога се разгледува улогата на наставникот во развојот на 
талентираните таа треба да се подели во неколку области: 

- наставникот како создавач на атмосфера погодна за развојот на 
талентираните 

- наставник- родител 
- наставникот -како воспитувач и бразувач на талрнтираните 
- наставникот - како ментор 
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НАСТАВНИКОТ КАКО СОЗДАВАЧ НА АТМОСФЕРА ПОГОДНА ЗА 
РАЗВОЈОТ НА ТАЛЕНТИРАНИТЕ 

 
Основни задачи на наставникот кога ја реализира оваа улога е да ги 

намали или целосно одстрани факторите кои неповолно влијаат на талентираноста 
но истовремено да ги поттикнува  тие кои го подржуваат и имаат позитивно 
влијание а тоа се: 

Негативни фактори 
- незанимлива и монотона настава 
- претерано нагласување на оценките 
- недоверба на наставникот во способносто  на ученикот 
- наградување на простата репродукција на материјалот и учењето 

напамет и при тоа воопшто да не се толерира поинакво мислење  
Позитивни фактори 
- да им се овозможи на учениците поголема слобода и да се 

охрабруваат во самостојното мислење и постапки 
- да им се овозможи задоволување на љубопитноста и нејзино 

понатамошно развивање 
- да им се овозможи совладување  на основните знаења и вештини 
- да се поттикнува и наградува дивергентното мислење и 

фантазирањето 
Најважно за секој наставник кој работи со талентирано дете е да 

обезбеди слободен развој на интересите, и да не го попречува емотивниот 
креативен склоп знаења и со индивидуализиран пристап во одделението го 
поттикнува развојот и интересот и стекнувањето на база на  знаења, кои се во 
согласност со развиеноста и способноста на ученикот. 

 
УЛОГАТА НА НАСТАВНИКОТ КАКО РОДИТЕЛ 

 
Оваа улога наставникот ја реализира во насока на препознавање на 

знаците на талентираност и започнување на процес на нејзино свесно развивање и 
притоа тој треба: 

- да овозможи пристап до изворите на специфични знаења, 
- да овозможи пристап  до инструментите и даде инструкции за нивна 

употреба, 
- да развива лубов и траен интерес за одредени активности и подрачја, 
- да се воспостави соработка со родителите, 
- да му се овозможи на детето контакт со стручњаци од подрачјето на 

интерес 
 

НАСТАВНИК - ВОСПИТУВАЧ И ОБРАЗУВАЧ НА ТАЛЕНТИРАНО ДЕТЕ 
 

Наставник - воспитувач и образувач на талентирано дете. Програмите за 
развој на општата  талентираност поаѓаат од специфичните интерси на децата но 
исто така се користат и за развивање на општите карактеристики  потребни на 
талентираното дете. 
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Наставникот треба добро да ја познава содржината на програмата, а 
посебно принципите на развој на талентираноста.      

 
НАСТАВНИК – МЕНТОР 

 
Тој е стручњак во своето подрачје, и неговата улога е водење на 

талентираното дете во совладување на се посложени вештини и усвојување на 
апстракни и репрезентативни знаења. 

Едно од повредните придобивки што може да го има надарениот ученик 
е да има ментор кој што ќе сака да ги подели своите лични вредности, одредени 
интереси, време, талент и вештини. Кога менторската врска е добро структурирана 
и менторот одговара на потребите на ученикот, врската може и на менторот и на 
менторираниот да им овозможи охрабрување, инспирација, нови хоризонти и други 
придобивки. (Сандра Бергер). 

Надарените ученици од менторството можат да бенефицираат на многу 
начини: 

� Поради нивниот склоп на особини, надарените можат да се 
почувствуваат поинаку од своите врсници. Контактот и споделувањето на 
искуствата со некој повозрасен може да им помогне во нивното прилагодување и 
да ја зголеми нивната самодоверба. 

� Мултиталентираноста и проблемите кои произлегуваат од 
планирањето на кариерата. Надарените често имаат потенцијал да напредуваат во 
повеќе области и наоѓаат за тешкотија да ја изберат својата професионална 
кариера. Можноста да се пробаат во повеќе области може да им помогне во изборот 
на нивната кариера. 

� Надарените ученици може да доаѓаат од сиромашни социо-
економски средини. Присуството на менторот може да им помогне во 
зголемувањето на нивната самодоверба и аспирации. 

� Надарените ученици често го сметаат училиштето за неважно и 
досадно.   Понекогаш мали искуства од реалниот живот можат да им ги дадат 
потребниот предизвик и мотивација за да се фокусираат и постигнат успех. 
Родителите често забележуваат дека придобивката од менторот најмногу е во 
придонесот кон созревањето на ученикот. После ваквото искуство надарените 
одеднаш развиваат визија за тоа што сакаат да бидат и ги насочуваат своите напори 
кон тоа. 

� Некои истражувања покажале дека надарените девојчиња покажале 
повеќе успех кога биле менторирани.   Девојчињата често пати своите способности 
ги насочуваат кон грижата за другите. Менторот треба да се погрижи таквите 
сколоности на девојчињата да не влијаат на нивните аспирации и самодоверба. 

 
ЗАКЛУЧОК 

 
Улогата на наставникот - ментор се сфаќа како неопходност во работата 

со надарените и талентирани ученици. Неговата основна задача е да го води 
надарениот ученик во совладувањето на се посложени вештини и усвојување на се 
поапстрактни облици на знаење. Покрај другите улоги наставникот - ментор треба 
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да обезбедува услови за самостојна работа и слободен развој на индивидуата. 
Менторската работа на наставникот во процесот на воспитно - образовната работа 
со талентираните ученици ги компензира слабостите на фронталниот пристап кој 
што е карактеристика на традиционалната настава. Односот помеѓу менторот и 
менторираниот треба да се заснова на взаемно почитување и да се фокусира кон 
помагање на учениците во насока тие да се охрабруваат, да преземаат ризици, да 
зборуваат, да размислуваат и да се фокусираат на нештата кои им се најважни.  
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Abstract 
 

In the history of pedagogical idea, the first try of systematic discovery of gifted and talented children 

and their engagement in the social community is found in Plato’s philosophy. His concept for education was 

based on the needs for an ideal state (kaliopolis), which should be governed by honest and wise liders, chosen 

from the most capable citizens. Plato thought that the society is responsible for the education of children.He 

puts the selection of differentiation of the roles of social subjects in its competence. Although he adopted some 

principles of the caste division and hierarchy, he however did not understand the castes as closed systems 

which differ between each other only by hereditary characteristics and some external appearance (for ex. the 

origin), but he allowed a possibility of transferring from one to another caste, if that’s possible from a person’s 

naturale abilities and his talent. According to it, Plato emphasized that the main achievement of children’s good 

education will be creating an ethical consciousness (a strong feeling for justice and empathy) and an unique 

experience for every individual in the society which is manifested in performing of what one knows the best and 

what is practiced the best.  

 

Апстракт 
 

Во историјата на педагошката мисла, прв обид за систематско откривање на надарените  и 

талентираните и нивно ангажирање во креирањето на општествената заедница среќаваме во 

философијата на Платон. Неговиот концепт за воспитување и образование бил осмислен за 

потребите на идеалната држава (kaliopolis),која требало да биде управувана од доблесни и мудри 

водачи, избрани од редот на најспособните граѓани. Платон сметал дека за воспитувањето и 

образованието на децата треба да се грижи самото општество. Во негова надлежност ја става 

селекцијата за диференцирањето на улогите на општествените субјекти. Иако усвоил некои принципи 

на кастинска поделба и хиерархија во државното уредување, сепак, не ги сфаќал сталежите како 

затворени системи кои меѓусебно се разликуваат според потеклото на луѓето и според некои 

надворешни фактори, туку допуштал можност да се преминува од еден сталеж во друг, доколку тоа 

го дозволувале природните способности на поединецот и неговиот талент. Во таа смисла, Платон 

истакнувал дека главна придобивка од доброто воспитување и образование на децата ќе биде 

создавањето на етичка свесност ( засилено чувство за правда и емпатија) и уникатно искуство за 

секој поединец во општеството кое се манифестира со извршување на она што најдобро се знае и она 

што најдобро се практикува. 

 
Клучни зборови: талент, дарба, држава, праведност 

 

 
Во историјата на човечката мисла забележани се безброј обиди за 

создавање на концепт за идеална заедница, во која сите луѓе би живееле среќно. 
Биле замислувани среќни градови, блажени острови, праведни држави и сл. 
Посебно место, меѓу нив зазема Платоновиот kaliopolis, убавиот и добар град 
(држава), кој требало да биде управуван од надарени и талентирани луѓе, избрани 
од редот на најспособните граѓани. 
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Својот идеал за државно уредување Платон го моделирал според 
државните уредувања кои биле актуелни во негово време30, но, внатрешната 
осмисленост на државата и функционирањето на нејзините составни делови го 
извајал сосема автентично и оригинално. Гледано низ призмата на философијата, 
во идејата за kaliopolis, Платон ги сублимирал своите политички, етички и 
психолошко-педагошки размисли. 

Според него, устројството на државата треба да биде функционално. Во 
звисност од тоа кој какви таленти има, таква функција треба и да извршува. 
Државата, пак, има ингеренции кај секој поединец да ја утврди таа надареност и да 
ја развива понатаму. Ваква идеална држава можела да се создаде само ако секој го 
работел она за што имал најмногу талент.31 Поради тоа, Платон се залагал за 
воспитување и образување на децата под покровителство на државата. 
Воспитувањето требало да биде заедничко и под исти услови за сите деца. Начинот 
на воспитување и образование не смеел да биде насилен: „ Слободен човек ниедна 
наука не смее да ја изучува ропски. Телесните напори, дури и кога се вршат 
насилно, го јакнат телото. Во душата, пак, не се задржува наметнато знаење“.32 

Образовниот процес Платон го поделил на неколку етапи. Од најмала 
возраст децата треба да се воспитуваат со музика и приказни, а потоа и со 
гимнастика. На тој начин, кај нив требало да се развие чувство за хармонија и за 
нега на сопствената душа и тело.33 На ваквата основа Платон ја додава 
математиката, која во неговиот концепт за образование е застапена со аритметика и 
со геометрија. Тој смета дека учењето на  математиката претставува гимнастика за 
духот и добра подготовка за философијата. За движењето во природата, пак, 
најмногу можело да се научи од астрономијата, која требало да дојде како 
природно продолжение на претходното образование.34 Со овие содржини кај децата 
требало да се развие љубов спрема работењето. Во ваквото идејно решение за 
изградба на праведна држава, подеднакво право на образование имале и машките и 
женските деца.  

Во потрага по најдобрите, тој предвидел неколку селекции во 
животниот пат на граѓаните. Првата селекција на талентираните и надарени 
момчиња и девојки Платон ја поставува во периодот кога тие ќе имаат околу 
дваесетина години. Според телесните и духовните особини што ги покажале 
децата, државата ја извршува и првата определба на нивните задачи. Децата што 
покажале способност за учење и памтење, храброст и великодушност, го 

                                                 
30 Вистинскиот прогрес на античкото општество започнал со Солон (околу 600 г. пред Хр.), кој не 
бил само голем државник и реформатор, туку бил и еден од славните и легендарни седум мудреци. 
Забрзаната колонизација на бреговите од Средоземното море, во негово време, го иницирала 
развојот на производството и трговијата. На тој начин започнало подигањето на нови, моќни 
градови за кои требало да се осмислат правни закони и да се изнајде адекватно уредување на 
граѓанскиот живот.    
31 „Секој поединец во државата треба да го работи она што на неговата природа најмногу ќе и 
одговара“. Види кај: Platon, Država, Beograd 1996, 131 
32 исто, 256 
33 Станува збор за познатиот антички идеал за нега и единство на психофизичкото битие на човекот 
кој, старите Римјани го изразиле во поговорката: Mens sana in corpore sano. 
3434 Питагорејците, на пр., сметале дека музиката, астрономијата и математиката ја сочинуваат 
основата на науките. Небото го сметале за огромен инструмент, хептакорд, во кој седумте планети 
ги претставувале жиците на инструментот од кои одекнувала музиката на сферите. 
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заслужуваат посебното внимание на државата. Платон вели дека: „Едноставни и 
умерени желби со кои управува разумот се наоѓаат кај мал број луѓе, и тоа кај оние 
кои по природа и по воспитување се најдобри“.35 

Втората селекција се извршува во триесеттата година од животот на 
воспитаниците. Прнцип на издвојување тогаш требало да бидат покажаните 
резултати во воените обуки и вештини (од кои  не биле исклучени и жените). Оние 
кои покажале најголема храброст и презир спрема стравот и смртта, требало да се 
издвојат од останатите и да се упатат на натамошно воспитување и образование. За 
нив Платон понатаму предвидува проучување на дијалектиката.36  

Третата и последна селекција требало да се изведе околу педесеттата 
година. За овој избор Платон вели: „Оној меѓу избраните, кој бил одгледан на таков 
начин и кој од сите испитувања излегол беспрекорен,  може да биде владетел“.37 

Под беспрекорност, Платон подразбирал три доблесни особини кај 
човекот: умереност, храброст и мудрост. Сите тие ги синтетизирал во една 
заедничка особина, која требало да ги краси сите граѓани, но најмногу оние кои ќе 
управуваат со државата. Станува збор за ПРАВЕДНОСТА. При последниот избор 
Платон вешто го оцртува ликот на мудрецот-владетел.38 Според него, најважна 
особина на личноста на владетелот, покрај мудроста и знаењето, треба да биде 
чувството за правда. 
 
 

                                                 
35 Platon, исто, 129 
36 Содржината на оваа наука, во времето на Платон, се состоела во точно определување на поимите, 
нивно разграничување и точно поврзување. Малку подоцна, поимот дијалектика се сметал како 
синоним на поимот философија. 
37 Platon, исто, 109 
38 Интимна политичка определба на Платон е монархиското или аристократското државно 
уредување. 
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ДИЈАЛЕКТИКА

ВОЕНА ОБУКА

АСТРОНОМИЈА

МАТЕМАТИКА

МУЗИКА+ГИМНАСТИКА+ПРИКАЗНИ

ТРЕТА СЕЛЕКЦИЈА

ВТОРА СЕЛЕКЦИЈА

ПРВА СЕЛЕКЦИЈА

 
 

 
Во своето дело Држава, Платон се обидува да даде едно поинакво 

видување за улогата на надарените и талентираните во општеството. Имено, 
најталентираните, честопати на луѓето им изгледаат сосем непотребни.39 Платон 
тоа го објаснува на свој начин. Според него, поради засиленото чувство за 
праведност и емпатија што го поседуваат талентираните, тие не можат да ја 
поднесат неправдата пред која замижуваат обичните луѓе. Нивните обиди за 
спротивставување завршуваат без успех, бидејќи настапуваат сами (индивидуално). 
Тоа  претставува повод и причина за нивно повлекување во осаменост. Се 
задоволуваат со сознанието дека барем самите тие можат да останат неизвалкани 
од неправда, ако веќе не можат да ги променат другите. Платон смета дека вината 
за таквата ситуација лежи во организационата поставеност на државата. Само 
тогаш кога овие надарени луѓе ќе се здружат и ќе застанат на чело на државата, 
човечкиот род ќе може да се ослободи од неволјите40 и државата ќе може да биде 
среќна.  

                                                 
39 Platon, исто, 199 
40 исто, 20 
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И покрај тоа што лично ги искусил тешкотиите при воспоставувањето 
на владеењето на најдобрите41, тој, во својата политичка концепција, се залага за 
софократија. Добриот владетел  го споредува со добар ткајач, кој со 
испреплетување на теориското и практичното искуство може да направи добро 
проценување на нештата и да донесе вистински одлуки. Во таа смисла, најважна 
карактеристика  на надарените и талентираните е способноста на нивниот дух да ја 
открива суштината на нештата и да тежнее кон познание на непроменливото и 
вечното. 

 Според Платон, за управување со таква држава не е меродавен полот, 
туку талентираноста: „Немој да мислиш дека кога зборував за ликот на владетелот 
повеќе мислев на мажите отколку на жените. Истото важи и за нив, доколку меѓу 
нив се најдат такви кои се по природа надарени “.42 Владетелот не смее да управува 
со државата раководен од мотиви за лична корист. Негова единствена цел треба да 
биде праведно владеење, а негова највисока задача, да создаде среќна држава. 
Поради тоа, тој мора да бдее над децата и над она што се наоѓа во нивните души. 

Дефинирајќи ја праведноста како состојба на хармонија и во државата и 
во човечката душа, Платон го истакнал значењето од поделбата на трудот. Имено, 
праведност е кога секој поединец си ја врши чесно својата работа, т.е. го работи она 
за што има најмногу талент и најмногу дарби.43 Со оглед на ваквата замисла, 
неминовно било да се дојде до класно уредување на државата. Сепак, Платон бил 
уверен дека трите сталежи на неговата држава нема да работат еден против друг, 
ниту еден ќе сака да биде среќен на сметка на другиот, поради тоа што граѓаните 
биле воспитувани во духот на праведноста. Освен тоа, најзначајно е дека 
припадниците на секој од трите сталежи се избираат врз основа на нивните дарби и 
таленти, а не наследно. 

ЧУВАРИ
(ХРАБРОСТ)

ВЛАДЕТЕЛИ
(МУДРОСТ)

ПРАВЕДНОСТ

 
 

Човечката душа, државата и вселената имаат иста структура. 

                                                 
41 После легендарната смрт на својот  учител Сократ и краткото учителствување во Атина, 
разочараниот Платон им се придружил на питагорејците во Тарент, на Сицилија. Таму се запознал 
со математичарот-државник Архит, кој го воодушевил бидејќи бил олицетворение на неговиот 
идеал за државник-философ. Обидувајќи се и од тиранинот на Сиракуза, Дионисиј, да направи 
државник-философ, Платон три пати патувал на Сицилија. Последниот пат, својот просветителски 
обид за малку ќе го плател и со својот живот. Дионисиј, несудениот философ-владетел го испратил 
на продажба како роб во Егина. 
42 Platon, исто, 389 
43 Според поговорката на нашиот народ: „Секој нека се труди таму кај што преде најтенко!“ 
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Ставот на Платон е јасен: задача на државата е да создаде луѓе со врвен 
ум, беспрекорен карактер и здраво тело. Тоа може да се постигне само со 
откривање и развивање на талентите и дарбите кај децата. Воспитно-образовниот 
процес, пак, од своја страна, треба да ја овозможи филтрацијата на најдобрите.44  

Рецепцијата на философијата на Платон во денешно време наидува на 
низа потешкотии, како во однос на методите, така и во однос на изворите преку кои 
се проучува неговата мисла.45 Сепак, постојат доволно елементи да може да се 
насети големината на контурите на идејата за kaliopolis. Во оваа философска визија 
е направен обид социјалниот живот да се обмисли според урнекот на вечните 
вистини: убавина и добрина, сплотени во едно. Платон жилаво верува дека со 
љубовта кон вистината и со моќта на својот разум, човекот може да стигне до 
среќата која се состои во неговото лично усовршување.46 Токму поради тоа, 
можеме да заклучиме дека неговата идеална држава не претставува само една 
голема утопија, туку е вистинска апологија на дарбите и талентите во луѓето, кои 
треба да го овозможат прогресот на човечката заедница.  
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44 Треба да се истакне дека надареноста и талентираноста се однесуваат на целокупноста на 
човечкото битие. Според Платон, како што постојат дарби во интелектуалната и разумната сфера на 
човекот, така постојат и во неговата емоционална и афективна  сфера. Целта на Платоновата идеја е 
реализација на единството  меѓу разумот и срцето во човекот, односно, реализација на единство 
меѓу оние што владеат и поданиците во државата. 
45 Vieillard-Baron J. L. Platonisme et interpretation de Platon a l'epoque moderne, Paris, 1988, 11   
46 Мухиќ Ф. Смислата и доблеста, Битола,1997, 81 
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Abstract 
 
We should take proper care of the gifted and talented pupils. But first of all, we have to answer the 
question: who is a gifted and talented pupil? How can we recognize the gifted and talented pupil? How 
should we treat him/her? Is s/he someone who has a high level of interpersonal skills or is s/he someone 
who doesn’t communicate successfully? Is he someone who demonstrates a high level of interest and 
abilities in numerous studying areas? May s/he be someone who is not such a brilliant pupil? If we consider 
the gifted and talented pupils as a category of citizens with an obligation to contribute to the prosperity of 
state, the educational system and we - the teachers, have a serious task before us. We must be aware that 
the talented and gifted are human beings after all, and they could fall down like any other ordinary person. 
 
Key words: gifted and talented pupils, teacher competences, specific educational practice, strategy for 

supporting underachievers 

 
Абстракт 

 
Наша задача би требало да биде да водиме соодветна грижа за талентираните и надарените 
ученици.Но, пред се ние мора да одговориме на парашањето кој ученик е надарен и 
талентиран?Како можеме да го препознаеме надарениот и талентиран ученик?Како треба да се 
однесуваме кон него?Дали тој е оној кој има високо ниво на развиеност на интерперсоналните 
вештини, или тоа е оној кој не комуницира со успех?Дали тоа е оној кој демонстрира високо ниво на 
интерес и способности во многу области кои тој ги изучува?Дали тоа може да биде некој кој ин е е 
толку брилијантен ученик/Ако ние талентираните и надарените ги сметаме за категорија на граѓани 
кои имаат облигација да придонесат во просперитетот на државата,тогаш образовниот сѕстем и ние  
наставниците пред себе имаме сериозна задача. Ние мора да бидеме свесни дека и по се 
талентираните и надарените се човечки суштества, што значи дека и тие како и секоја друга личност 
можат да потфрлат. 
    

 

 

INTRODUCTION 
 

During the last decade authorities from around the world have been making 
efforts to provide every kind of support to talented and gifted pupils. As the result of 
those efforts nowadays we have a lot of prepositions how to deal with various kinds of 
giftedness and talent. This means that the first stage of proper treatment of talented and 
gifted is far behind us. Those first steps were directed to identification and determination 
of talented and gifted children and pupils. The first stage is a very important one simply 
because we have to be aware of the abilities, interests, and skills of our pupils. So we 
must conclude that teachers are in the center of our interest when we talk about school 



374 
 

work. Teachers must be well prepared to create a good education practice according to 
the needs of the gifted and talented pupils. 
 

HOW TO BEGIN?  
 

The very beginning is a very important phase of treating gifted and talented 
pupils. Teacher must be very well prepared to work with gifted and talented pupils. 
Preparation of teachers means that teachers should be supplied with theoretical 
knowledge about giftedness and talents of pupils, as well as with the variety of definitions 
and classifications of gifted and talented, and the various approaches of identification of 
the same. The most important thing i.e. the pathway in the organization of the learning 
process for those pupils is an inseparable part from the teacher’s program preparation. 
Evaluation of the child’s progress is a specific issue which must be carefully learned. If 
we analyze this aspect of our educational system we must conclude that the system of 
teacher preparation doesn’t offer those important aspects. There is a lack of subjects, 
modules, even papers elaborating the issue of the gifted and talented pupils in general. 
When teachers start to work they are not prepared to offer any kind of professional 
support to gifted and talented pupils. So teachers lose the opportunity to improve as 
professionals whereas pupils’ loss is irretrievable - they stagnate in every meaning of the 
word. The loss of the society is also huge as the opportunity to use them as promoters of 
progress is lost forever. If we analyze the educational practice of other countries, we can 
conclude that foreign systems have far more advanced approaches. First of all they have 
so called leading teachers for this kind of pupils. Their role is the main one in treating 
these pupils: "Provision for gifted and talented learners is more effective when the 

leading teacher has a clearly identified role, strong support and a place on, or direct 

access to, the senior leadership team". "Leading teachers will work with leadership 

teams to lead whole school improvement in gifted and talented education and will model 

effective professional and classroom practice".*2 This means that the whole school 
approach with a clear definition of the member role is a very important step. The main 
role of this team is to develop an action plan for treating those children. Also those 
members have an obligation to ensure partnership between parents and community 
institutions. Team approach means that this team is responsible for all phases of treating 
gifted and talented - from identification to evaluation. So every school must take this 
question very seriously and must establish a good team for this issue. The school should 
also provide permanent improvement activities for teachers and team members. 

 
WHAT IS THE NEXT STEP? 

 
The next step is no less important. The school must develop a plan for 

discerning/recognizing/discriminating children who are talented and gifted. There are a 
lot of instruments to efficiently recognize those pupils. There are lots of definitions on 
giftedness and talent such as: “Children and young people with one or more abilities 

developed to a level significantly ahead of their year group (or with a potential to 

develop those abilities) " ;"Also all children have the right to have their abilities 

recognized and developed, and some groups are at particular risk of " not having their 

abilities acknowledged and not making the expected levels of progress" *3T EN PDF 
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School must undertake a careful observation of every child, simply because there are 
different areas of demonstrating giftedness and talent. So we can talk about general 
intellectual ability, specific academic aptitude, creative thinking and production, 
leadership ability, special talents in visual arts, music, dance, drama, etc. Also the 
observation must be performed over the way that children behave. Very often there is 
some kind of a specific behavior that those children demonstrate: 

• Poor attention span in class 

• Becomes easily bored with a task or project 

• Has a propensity for daydreaming in specific situations 

• Becomes irritated by tasks that appear irrelevant to them 

• Intellect develops faster than their ability to make judgments, resulting in 

apparently impulsive behavior 

• Is highly active and may need little sleep 

• Questions rules and regulations *4 
The facts of the ways the talented and gifted children behave in are very 

important because the same behavior could be detected with children with ADHD. These 
children could act the same way, so teachers - as the most competent diagnosticians, must 
make this distinguishing.  
 

COULD TALENTED AND GIFTED UNDERACHIEVE? 
 

"Gifted and talented learners are not homogeneous group; they have different 

needs and demonstrate different abilities, a wide range of gifts and talents". So they need 

different kind of academic support. If it is concluded that they can provide community 

progress, we have a serious task: to give every kind of support for them. Their 

contribution to community progress arises from their potentially strong sides: "*1 
 But we must be aware that they can underachieve as learners and pupils. It is 

said that:  
"Some groups are at particular risk of 

• Not having their abilities acknowledged 

• Not making the expected levels of progress" *3  
 
Talented and gifted pupils are in this group. The main question is: Who can 

be gifted and talented? According to the said before every pupil can be gifted and 
talented. Even the one who underachieves. There are many reasons why gifted and 
talented pupils underachieve. The well developed practice in some countries shows us the 
way that we as a society and a school system should implement to handle/tackle this 
problem. We can learn from the precisely developed strategies which are especially 
designed to deal with this issue. Those strategies provide a thorough approach: from the 
point of recognizing underachievement trough the efficient classroom support and pupils’ 
progress evaluation. The most important point appears to be the design of a good 
planning of the whole school approach, simply because schools are in the focus of 
treatment of those pupils:" Tackling underachievement and narrowing the gaps needs the 

commitment of whole school community in dealing with the learning, social and 

emotional needs of the pupils. Underpinning this challenge is a set of three values - the 

three As, to: 
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•  Ensure access to high-quality learning experiences 

• Rise aspirations 

• Raise achievement for all children and young people" *3 
The creators of those National strategies consider this approach as the most 

successful one to promote positive ethos and positive emotional climate. Planning a 
whole school approach is one of the most important things. The English educational 
system has a very well elaborated approach named as the three-wave model of 
intervention in which talented and gifted pupils have a significant place. This model 
provides the support necessary for pupils who underachieve despite their significant 
abilities. Wave 1 means effective inclusion of all pupils in high quality teaching and 
learning. Wave 2 is dedicated to strategies which provide additional challenge. For that 
reason the second wave is responsible for time-limited intervention programmes for 
pupils. Those programmes are tailored by the needs of the group of pupils who are gifted 
and talented but underachieving. At the Wave 3 level there are programmes tailored 
according to the individual needs of the pupils. Those programmes contain interventions 
for those gifted and talented pupils who demonstrate some exceptional ability but for 
various reasons underachieve or have complex needs. Individual programmes of 
intervention include individual mentoring or tuition and access to supportive environment 
and opportunities out of school. 

We need more space and time to elaborate the contribution that other 
educational systems have had regarding this issue. They have developed practices in 
accordance with the developed strategic documents. Those practices ensure procedures 
for operating in the work with these children and every one who wants to take part in this 
process should have a clear picture about the role, the tasks, and the personal and 
institutional obligations. 

If we compare our practice with those mentioned before, we can conclude 
that we are far behind in many aspects. The main thing that we have reached so far is the 
Macedonian National Strategy for Inclusion, but we can’t say it is enough. It cannot give 
proper support to the pupils who are expecting it from us. Otherwise no one will discern 
them as gifted and talented, especially if they don’t reach the results that they are required 
in the curriculum. There are so many things to be done. If we don’t take the necessary 
steps, our society may loose many precious citizens.  
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Abstract 
 
Developing an effective school or college policy for gifted and talented students involves activities of 
senior management team, teachers, staff, parents and young people, working together to agree about key 
policy decisions. This process should be led and managed by persons who are responsible and charged with 
gifted and talented coordination. The aim should be the provision of the gifted and talented students to 
become integral part of learning and teaching process. In early stages of policy development, educational 
institutions need to decide the form of the policy and how it will be related to the other schools policies. 
Some choose to develop an institution-wide policy for gifted and talented students, while others incorporate 
discrete statements about gifted and talented learners with other others policies for particular subject from 
aspects of the curriculum. Either way, a useful starting point is to audit the extent to which the values, aims 
and existing policy of the school or college ensures provision for gifted and talented students.  
The purpose of this text is to describe: how leadership at every level is critical in developing effective 
provision for gifted and talented students; the need of coverage of gifted and talented provision in all school 
and college policies; the importance of developing a positive climate that appreciates success and ensures 
that the social and emotional needs of students is given priority; focusing on staff development needs; and 
how monitoring and evaluation helps educational institutions to estimate the success of this approach. 

 
Key words: leadership, institutional policy, provision for gifted and talented learners, monitoring and 

evaluation 

 
Апстракт 

Развивањето ефективна училишна или универзитетска политика за надарените и талентираните 
ученици ги вклучува активностите на врвниот менаџерски тим, наставниот кадар, персоналот, 
родителите и младите луѓе, кои треба да работат заедно на постигнување согласност околу клучните 
прашања на политиката. Овој процес треба да биде воден и менаџиран од страна на лицата кои се 
назначени и одговорни за координација на надарените и талентираните ученици. Целта треба да 
биде обезбедување надарените и талентираните ученици да бидат интегрален дел од процесот на 
настава и учење. Во раните фази од развојот на политиката, образовните институции потребно е да 
определат која политика ќе ја применат и во каков однос ќе биде таа со останатите училишни 
политики. Некои избираат поширока институционална политика за надарените и талентираните, 
додека други ги инкорпорираат конкретните изјави за надарените и талентираните ученици со 
останатите политики на конкретниот субјект, од аспект на курикулумот. Притоа, корисна појдовна 
основа е утврдување на степенот во кој вредностите, целите и постоечките политики на училиштето 
или универзитетот обезбедуваат поддршка за надарените и талентираните ученици.  
Целта на овој труд е да објасни: како лидерството на секое ниво е критично во развивањето на 
ефективна поддршка за надарените и талентираните ученици; потребата од покриеност на 
поддршката на надарените и талентираните ученици во сите училишни или универзитетски 
политики; важноста од развивање на позитивна клима, што го цени постигнатиот успех и им дава 
приоритет на социјалните и емоционалните потреби на надарените и талентираните ученици; 
фокусирањето на развојните потреби на персоналот; и како мониторингот и евалуацијата им 
помагаат на образовните институции да го оценат успехот на овој пристап. 
 
Клучни зборови: лидерство, институционална политика, поддршка за надарените и 

талентираните ученици, мониторинг и евалуација 
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ВОВЕД 
 

Обезбедувањето институционална поддршка за надарените и 
талентираните ученици е прашање на еднаквост -  како и останатите ученици и тие 
имаат право на образование, коешто е соодветно на нивните потреби и 
способности. Директната интервенција е критична за овие ученици, бидејќи 
надареноста може да се реализира, само доколку се обезбедени соодветни 
можности. Младите луѓе можат да поседуваат предиспозиции за исклучителност во 
одредени области, но нив ќе ги демонстираат, развијат и потенцираат, доколку се 
охрабрени да го направат тоа. 

Главниот фокус треба да биде насочен кон обезбедување на вистински 
можности со поддршка и охрабрување, со што би им се помогнало на учениците да 
развијат желба за учење и да издржат во персоналниот напор што им е потребен да 
го исполнат својот потенцијал. Тоа може да биде реализирано со пресретнување на 
потребите на учениците со работа што предизвикува, побарува интелектуален 
напор и ги возбудува, во окружување што ја охрабрува исклучителноста. 

 
потенцијал + можности/поддршка + персонален напор = високи достигнувања 
 

 Институционалната поддршка треба да обезбеди услови за 
препознавање на надарените и талентитаните ученици, наставниот кадар да биде 
запознат со техниките за креирање на повисоки нивоа на интелектуален предизвик 
во својата област од курикулумот, да се олесни пристапот кон можностите за 
развој, преку програми за работа што ги зголемуваат перформансите и ги 
подигнуваат аспирациите на студентите, наставниците и помошниот персонал и 
промовираат окружување за максимизирање на способностите на секој поединец. 

 
ЛИДЕРСТВОТО ОД СУБЈЕКТОТ -  КЛУЧЕН ФАКТОР ЗА ПОДДРШКА НА 

НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ 
 
Ефективното училишно лидерство и тимовите на врвниот менаџмент 

воспоставуваат сопствени практики за креирање услови во кои учениците и 
наставниот кадар ќе работат со својот максимален потенцијал на сите нивоа. 
Потребен е широк ранг на лидерски вештини и менаџерски функции, што ќе им 
овозможат на образовните институции да постигнат култура на високи 
перформанси со фокусирање на индивидуалните работни улоги, како и на 
севкупната училишна култура. 

Училиштата и високо образовните институции што имаат ефективна 
поддршка за надарените и талентираните ученици, вообичаено имаат одговорен 
наставник или менаџер, коишто се насочени кон успех и мотивација на својот 
персонал за пресретнување на потребите на надарените и талентираните ученици и 
кои сносат споделена одговорност за нив. Водството од одговорниот наставник или 
врвниот менаџмент е критично за поставување на училишните политики и 
охрабрување на севкупниот училишен пристап за пресретнување на потребите на 
надарените и талентираните ученици. Сите образовни институции треба да имаат 
назначено одговорно лице, коешто ќе биде задолжено за образованието на 
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надарените и талентираните ученици и управувачко тело, кое што активно 
учествува во: 

- поставување на училишните стратегиски цели, поврзани со 
надарените и талентираните ученици; 

- усогласување на плановите и политиките; и  
- контрола и следење на училишните перформанси, поврзани со 

надарените и талентираните ученици. 
Предметните наставници и ментори се одговорни за идентификацијата 

на надарените ученици и поддршката, па поради тоа основна задача на лидерскиот 
тим е да обезбеди поддршка на персоналот преку различни стратегии, вклучувајќи 
го професионалниот развој, стекнувањето на соодветни вештини и експертиза. 
Исто така, задача на лидерскиот тим е да обезбеди дека извлечените буџети можат 
да постигнат најдобри ефекти за пресретнување на потребите на надарените и 
талентираните ученици и активно да го следат и евалуираат напредокот од 
имплементирањето на политиките за надарените и талентираните во образовните 
институции. 

Наставникот одговорен за едукацијата на надарените и талентираните 
ученици, ја сноси севкупната одговорност за развојот на целосниот училишен 
пристап за поддршка на надарените и талентираните ученици, преку: 

- понатамошен развој и експертиза на полето на образованието на 
надарените и талентираните ученици; 

- излегување во пресрет на потребите на надарените и талентираните 
ученици; 

- обезбедување дека надарените и талентираните ученици ќе добијат 
соодветно признание, поддршка и предизвик преку училиштето; 

- спроведување ефективни стратегии за поддршка на надарените и 
талентираните ученици, кои ќе се употребуваат во нивната професионална 
практика и како и нудење менторска поддршка; 

- иницирање на професионален развој кај колегите, со цел зголемување 
на училишниот капацитет за поддржување на развојот на надарените и 
талентираните ученици. 

Секоја образовна институција треба да воспостави водечки лидерски 
улоги. Нивната обука треба да биде соодветна на потребите, претходното искуство 
и националната стратегија, со цел лидерите да можат ефективно да ја извршуваат 
својата улога. Лидерите треба да поседуваат академска способност, којашто е 
предност во развивањето на емоционалната и социјалната зрелост на младите луѓе 
и треба да им пружат поддршка, така што високите достигнувања не би ги 
одвојувале од другите соученици и на би ги воделе во социјална изолација. 
Пружената помош  треба да им овозможи на младите луѓе да се разберат себеси, да 
го разберат начинот на кој другите ги гледаат, така што преку менторство ќе се 
придонесе за развој на целосни личности и нивна здрава самопроцена. 
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 ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА НА НАДАРЕНИТЕ И 
ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ 

 
Развивањето ефективна училишна или универзитетска политика за 

надарените и талентираните ученици ги вклучува активностите  што се преземаат 
од страна на врвниот менаџерски тим, наставниот кадар, персоналот, родителите и 
младите луѓе, кои треба да работат заедно околу постигнувањето согласност за 
клучните прашања на политиката. Овој процес треба да биде воден и менаџиран од 
страна на лицата кои се назначени и одговорни за координација на надарените и 
талентираните ученици. 

Целта треба да биде обезбедување надарените и талентираните ученици 
да бидат интегрален дел од процесот на настава и учење. Во раните фази од 
развојот на политиката, потребно е училиштата и факултетите да определат која 
политика ќе ја применат и во каков однос таа ќе биде со останатите училишни 
политики. Некои избираат широка институционална политика за надарените и 
талентираните, додека други ги инкорпорираат конкретните изјави за надарените и 
талентираните ученици со останатите политики на конкретниот субјект, од аспект 
на курикулумот. 

Притоа, корисна појдовна основа е утврдување на степенот во кој  
вредностите, целите и постоечките политики образовната институција обезбедуваат 
поддршка за надарените и талентираните ученици. Тие можат да бидат дел од 
циклусот на институционално подобрување, или да претставуваат појдовна основа 
за развивање на планот на училиштето или универзитетот. Бидејќи училиштата се 
во надлежност на локалната самоуправа се јавува потребата од водење пошироки 
политики за поддршка на надарените и талентираните ученици. 

Широка институционална политика 
Широките институционални политики имаат за цел да обезбедат 

кохерентност и конзистентност на училишната или универзитетската политика за 
поддршка на надарените и талентираните и тоа низ субјектите и типовите на 
програми, преку годишната програма и фази и за секој надарен и талентиран 
ученик. 

Кохерентност се постигнува со консултации меѓу наставниот кадар, 
родителите, учениците и пошироката заедница. Успешните училишта и високо 
образовни институции поставуваат високи очекувања, го признаваат напредокот и 
го прославуваат успехот и напорот на маладите луѓе. Инститиционалната политика 
трба да вклучува поддршка на развојот на интелектуалниот и емоционалиот развој 
на секој ученик, креирање на окружување каде се сослушани и земени предвид 
идеите на секој ученик, се охрабува преземањето ризик, се развива свест за 
потребите на секој индивидуален ученик и се цени различноста. 

Развивање на субјективна политика 
Субјективните политики што ги пресретнуваат потребите на надарените 

и талентираните ученици се развиваат во конкретниот субјект, оддел или 
факултет.Без оглед на нивниот опсег, тие го претставуваат холистичкиот приод за 
поддршка и покажуваат како различните критериуми се поврзани едни со други, па 
според тоа, треба да бидат развиени во рамките на пошириката институционална 
политика. Активностите надвор од училиницата треба да се вплотени со искуствата 
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надвор од училница. Колегите од различни области, што ги претставуваат 
интересите на различни субјекти треба да комуницираат и соработуваат што е 
можно повеќе, така што би ги процениле сличностите и разликите меѓу 
контекстите на субјектите.  

Лидерството на субјектот и студиите на случај опфаќаат информации и 
идеи што институциите можат да ги искористат и вметнат во политиките за 
надарените и талентираните ученици на конкретниот субјект. Субјективните 
политики за надарениете и талентираните ученици треба да бидат согледани ви 
контекстот на институционалниот приод кон наставата и учењето. Тие треба да 
покријат некои области од пошироката институционална политика, но да се стави 
фокус на специфичната политика на субјектот за поддршка на надарените и 
талентираните. На пр.субјективната политика би требало да опише: 

- како институцијата придонесува за академскиот и персоналниот 
развој на младите луѓе, дистинктивните квалитети и контекстот на субјектот за 
надарените и талентираните ученици; 

- да се идентификуваат можностите што овозможуваат поголем 
напредок, збогатување и поголема длабочина наставниот процес, 
функционирањето во целина (посебно со поддршка на учењето и активности 
надвор од училница) и како тоа им е пренесено на младите луѓе; 

- рангот на содветни стилови на настава и учење и важноста од 
решавањето на проблемите; 

- како групите за учење би се организацирале за да бенифицираат сите; 
- колку домашната работа и индивидуалното учање можат да бидат 

искористени за поддршка на надарените и талентираните ученици; 
- како наставиците можат да работат со цел младите луѓе да ги 

нагласат нивните силни страни и да ги отстранат областите на слабост; 
- како шемите за работа и наставните планови се одраз на барањата и 

можностите на учениците; 
- како може да биде набљудувана и евалурана поддршката; и 
- определување на улогите и одговорностите на различниот персонал 

на субјектот, вклучувајќи ги и асистентите за учење, како и улогите на развојот на 
персоналот, посебно во зголемувањето на субјективното знаење на наставниот 
персонал. 47 
 

РАЗВИВАЊЕ ЕФЕКТИВНО ОКРУЖУВАЊЕ ЗА УЧЕЊЕ 
 

Како и сите ученици, така и надарените и талентираните ученици имаат 
потеба од чести можности за покажување на своите вештини, способности и 
стекнатото знаење, во сигурно и флексибилно окружување за учење. Културата за 
учење треба да : 

- ги вреднува интересите и стиловите на учење на надарените и 
талентираните ученици; 

- да ја охрабрува независноста и автономијата, и иницијатива на 
надарените и талентираните ученици; 
                                                 

47 Institutional Quality Standards in Gifted and Talented Еducation 
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- да ги охрабри надарените и талентираните ученици да бидат 
отворени за идеите и иницијативите презентирани од страна на другите; 

- да ги охрабри врските меѓу поодделните субјекти од аспект на 
наставната програма; 

- охрабрување на употребата на различни ресурси, идеи, методи и 
цели; 

- вклучување на надарените ученици во работа во различни сетинзи и 
контексти, како индивидуалци, парови, групи, класови, интеринституционално и 
меѓуинституционално; 

- да им се овозможи на надерените и талентираните да ги согледаат 
резултатите од процесот на сопственото учење и да ги разберат факторите што 
влијаат за нивен понатамошен напредок. 

На наставниот кадар им стојат на располагање следниве листи за 
проверка кои ќе им помогнат да ја утврдат ефективноста на поддржувачкото 
окружување за учење на надарените и талентираните ученици како и ресурсите што 
ги поседуваат: 

Разговор околу учењето: 
- дали е воспоставена култура во која погрешните одговори 

претставуваат продуктивни можности за учење, и каде постои активно 
охрабрување на креативното мислење? 

- како е моделиран процесот на учење и дали им се помага на 
учениците да го дискутираат процесот на учење? 

- дали надарените и талентираните ученици се анкетирани за 
добиената поддршка за ефективно учење и како наученото е извлечено од нив? 

- дали им е пружена помош на надарените и талентираните ученици да 
станат повеќе свесни за нивните преферирани стилови на учење? 

- дали им е пружена значајна поддршка и можност да ги практикуваат 
и оние стилови на учење кои ги сметаат потешки? 

- како се развива и оджува училишниот код на достигнувања? 
Прашања и предизвици: 
- колку често се охрабрува креативното мислење со поставување на 

прашања за кои не постојат единствени одговори; 
- колку често надарените и талентираните ученици се охрабрени да 

размислуваат за природата на прашањата и можните одговори; 
- колку често надарените и талентираните ученици се вклучени во 

самопроценувањето и/или споредбеното проценување; 
- колку ефективно се спроведува процесот на формативна процена; 
- како да се осигура дека примероците од работата на надарените и 

талентираните ученици се на електронски медиум или се во верзија за читање, како 
би се зголемиле очекувањата и на наставниците и на учениците? 

- колку ефективно се вклучуваат учениците во признавањето и 
одговарањето на предизвиците за преземање инцијативи во процесот на 
сопственото учење? 

- повисоко ниво на описи од оние што се очекуваат во клучната фаза 
и/или исклучителни критериуми за перформанси на националниот курикулум? 
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- колку ефективно вклучен е асистентскиот кадар, хонорарните 
професори, обучувачите или надзорниците на работните места во 
идентификацијата или поддршката на надарените и талентираните ученици? 

- колку ефективно се користи поврзаноста со училишниот библиотечен 
сервис и другите локални поддржувачки служби? 

- како се развива собирањето и употребата на ресурсите, вклучувајќи 
ги и листите на web ресурсите од младите таленти и персоналот во училиштата, 
одделите, библиотеките и ресурсните центри? 

 
 РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ НА ПЕРСОНАЛОТ 

 
Ефективнот професионален развој го подигнува квалитетеот на 

наставата и процесот на учење во сите институции, па според тоа, треба да биде 
достапен за сите членови на работниот колектив на образовната институција и 
конструиран спрема нивните индивидуални потреби. 

Образовните институции треба да се осигураат дека секој наставник ги 
има потребните вештини и самодоверба да ги едуцира надарените и талентираните 
ученици во својот клас. Имено, тоа вклучува професионален развој што ќе 
овозможи на наставниот кадар да му биде јасно што претставува високо ниво на 
перформанси, да му овозможи развој на вештини и размислување на повисоко 
ниво, нивно развивање во различни контексти и можност за поставување на задачи 
што ќе бидат предизвик за надарените и талентираните ученици.48  

Со употреба на одредени стратегии, образовните институции планираат 
да ја зголемат експертизата на персоналот во образованието на надарените и 
талентираните ученици, како континуиран процес поврзан со менаџментот на 
перформанси. Континуираниот професионален развој се извршува преку различни 
форми, на пример преку набљудување на колегите, посетување на курсеви, 
семинари, обуки и слично. Одговорниот наставник за образование на надарените и 
талентираните ученици треба да го запознае наставниот и останатиот кадар во 
училиштето за можностите за континуиран професионален развој, за да им помогне 
да го развијат и прошират своето знаење, со цел преретнување на потребите  на 
надарените и талентираните ученици и истовремено обезбедувајќи им соодветни 
ресурси. Посветеноста кон обуката и развојот во однос на образованието на 
надарените и талентираните ученици, исто така, води кон прилагодување на 
специфичните потреби на новоназначените и новоквалификуваните наставници.  

Одговорниот наставник за образование на надарените и талентираните 
ученици и самиот има потерба од високо квалитетен континуиран професионален 
развој, за да ја продлабочи својата експертиза, да ги следи најновите достигнувања 
во истражувањата и во практиката и ќе биде во можност да го воведе училиштето 
во развивање на ефективна поддршка на надарените и талентираните ученици. 
 
 
 

                                                 
48 Institutional Quality Standards & Classroom Quality Standards in Gifted and Talented Еducation 
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МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 

Образовните институции треба да ги земат предвид следниве прашања, 
кога вршат евалуација на ефективноста од поддршката на надарените и 
талентираните ученици, и тоа: 

- како изјавите за очекувањата што се опишани во институционалните 
пошироки или субјективни политики за надарените и талентираните млади луѓе, се 
употребуваат како индикатори за ефективност, наспроти оние кои се набљудувани 
и евалуирани? 

- колку се мотивирачки системите кои ги охрабруваат 
достигнувањата? 

- колку родителите, наставниците и учениците се свесни за 
училишната или униврзитетската политика за надарените и талентираните 
ученици? 

- колку наставниците и учениците се охрабрени во поставувањето 
највисоки очекувања во достигнувањата? 

- како процесите поврзани со надарените и талентираните се 
интегрирани во менаџментот на перформанси, институционалното поставување на 
целите, проценувањето, планирањето и анализата? 

- како поддршката на надарените и талентираните ученици е 
набљудувана и евалуирана за нејзиното влијание врз квалитетот на наставата и 
стандардите за достигнувањата? 

- како практиките за надарени и талентирани ученици станат 
интегрален дел од институционалниот процес на самоевалуација и процена? 

- колку ефективно е лидерството во конкретниот субјект во 
развивањето практики за наставниците во таа област? 

- како се откриваат разликите во достигнувањата меѓу групите на 
ученици? 

Било кој мониторинг или евалуација во термини на имплементација на 
политиката и ефективноста на поддршката, треба да ги земе предвид работните 
способности на младите луѓе и можните ефекти врз нивната мотивација и 
самопроцена. 

 
ЗАКЛУЧОК 

 
 Од витално знчење е креативното лидерство и институционалната 

подршка за надарените и талентираните ученици, да се кохерентни и конзистентни, 
со примена на холистичкиот пристап, и тоа: во сите субјекти и типови на програми; 
во сите групи и фази; и за секој надарен и талентиран ученик. Оваа кохерентност 
треба да им биде јасна на целиот наставен персонал, родителите и учениците. 

Училишните лидери треба да поседуваат широк спектар на знаење и 
експертиза. Нивната поддршка на надарените и талентираните претставува 
значајно средство за исполнување на училишниот план за поддршка на надарените 
и талентираните ученици, обезбедување на ресурси и унапредување на можностите 
што им се нудат на младите луѓе. 
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На институционално ниво, различните нитни на поддршка за надарените 
и талентираните ученици (вклучувајќи го учењето, збогатувањето на наставните 
програми, поддрчувачкото окружување и врските со заедницата), треба да бидат 
кохерентни и поврзани едни со други; компонентите на наставниот процес, 
вклучувајќи ја и поддршката во училница, поддршката на процесот на учење, 
учењето на работно место и можностите за развој да бидат во кохерентен пакет, а 
не раздвоени иницијативи; поддршката на учењето треба да биде ефективна и 
комплементарна со курикулимот што го следат надарените и талентираните. 
Забрзувањето, проширувањето и збогатувањето на процесот на учење треба да 
кохерентен низ институциите и субјектите, иако може да има прилагодување кон 
локалните потреби и околности. 
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Abstract 
 
The complexity of the phenomenon “gifted and talented” comes along with a number of challenges and 
raises many questions that need answers. The basic question raised when it comes to gifted and talented 
students is whether there are appropriate conditions that shall ensure maximal development of their 
potentials, as well as the difficulties of ensuring all that.   
In this frames the school’s, teachers’ and parents’ role is emphasized.  
The activity of the abovementioned factors should be analyzed in correlation with the age and the nature of 
children’s abilities and interest. Namely, caring for and encouraging the nature of children’s development 
in accordance to their nature is in the competence of the family, i.e. the parents. In today’s world where 
children go to school, the institutionalized support in the frames of schools which is articulated through 
acknowledgement, identification, development and support to the abilities and talents as well as their 
evaluation gains more and more meaning.  
In these frames we shall give a short background of the factual situation in terms of the treatment towards 
talented and gifted students in the frames of our educational system, we shall present results from our 
researches that analyze the opinion of gifted and talented students as well as our opinion in terms of 
successful interventions that can and should contribute that these students get the deserved support.   
 
 
 

REVIEW ON THE FACTUAL SITUATION  
 

In the frames of our education system the care towards gifted and talented 
students is put down to the existence of different partial decisions, but without and overall 
access that will include: identification, education and follow up of the development and 
achievements of this category of students.   

School pedagogues and psychologist can identify gifted and talented students, 
but unfortunately they are more concentrated in administrative work given at schools 
where they work. Their work with gifted and talented students is mainly put down to 
preparations for competitions in order to show the level to which the school and certain 
teachers have reached, rather than follow and develop their potential.  

In the frames of regular lectures there is a possibility to encourage gifted 
students by adjusting the teaching program and by choosing certain working methods and 
forms.  

More extensive teaching programs can bring tiredness and routine to the work 
of the teacher which can result with his/her intolerance towards students who are not 
trying to their best, who are more “rebellious” and ruin the working atmosphere, because 
they are not satisfied by the answers given by the teachers, therefore they pose additional 
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questions. Very often teachers inappropriate teachers reactions in such situations can be a 
reason for failure for gifted and talented students.  

Teachers who work on such topics consider that the existing educational 
system “indulges” not only gifted students but as well those who are considered average. 
From them come out personalities who do not dare to present their opinion, and that’s’ 
why later on they even lose one.  

Students who are under permanent pressure by their parents achieve great 
success only to make it to their desired secondary school or in faculty, but on the other 
hand are affectionate to aggressive behavior. 

The grades of good and educated students are corrected in class and teachers 
councils, with the explanation that these students should be helped because they don’t 
cause problems ate school though they do not have the acquired knowledge. The question 
raised in this context is whether the school gives the real knowledge, if each rebounds 
from the “expected behavior” is punished with lower grade which can be very 
dissimulative, and particularly for gifted and talented students who can feel very 
demotivated by this and stop to work.   

This brings us down to the conclusion that the teachers and the teaching 
program do not attract students’ attention. Namely, teachers seek to make sure that 
students understand as much as possible the teaching material without taking care pf the 
fact whether they are interested on it, because they consider it to be a personal success. 
By this they neglect the fact that if the student for whatever reason does not show notable 
results in studying, it doesn’t’ mean that he is not capable of learning the material in other 
conditions which can bring out to the utilization of his intellectual capacities.  

The unfavorable socio-economic situation which is extremely dissimulative 
in combination with teachers inability to recognize students potentials bring to “stifling 
the talent”. Contrary tot this, it happens very often that in schools we have students with 
average abilities, but very hard working and they are chosen to be students of the 
generation. There is no doubt that such organization of the education system stifles many 
potentials.   

Researches on this topic show that failure of talented and gifted students is 
the same as failure of other students.  
 

REVIEW ON THE RESULTS FROM THE RESEARCHES ON ANALYZING THE 
OPINIONS OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS  

 
The results from the researches that analyze the opinions of gifted and 

talented students and their teachers show that same as for students, the excellent success 
is synonym of abilities for teachers as well. What is the most common measure of 
knowledge are good grades.  

Either way, when ranking the characteristics of gifted and talented students 
the opinion of their colleagues differs from teachers opinion. The ability of thinking fast 
comes first for students, and second for teachers. Teachers are far more appreciative to 
students dedication to learn, educated students; on the other hand students give the 
priority to skillfulness. In most cases, students with original and not every day ideas, 
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witty and fan go unnoticed; they are even sometimes considered “week in studying” and 
polite students are ahead49 

Researches have also shown that gifted students hate the fact that they stick 
firmly to the plan of work. Very often the lectures become boring since they know the 
majority og the material taught by the teacher. They hate the fact that the teachers do not 
leave them alone and ignore their behavior. They are more satisfied when the teacher 
encourages them to work on little projects and when they posses extensive knowledge. 
Gifted students admit only the authority of knowledge. The enforcement of the authority 
in relation to them is unworthy, they want to cooperate.50 

 
WAYS OF ACTING AND POSSIBLE SOLUTIONS  

 
The existing legal regulative ensures encouragement and support to gifted and 

talented students through different ways: possibility for faster education, competitions, 
additional lectures etc.  

There are no precise data on gifted and talented students and ways how they 
can be included and use the legal possibilities. At this point there aren’t any systematic 
solutions that would bring to expected educational point. The overall support is 
developing at individual level and is mainly put down to the family resources’ and 
teachers’ enthusiasm, despite the fact that there is a clear and strong need for systematic 
support in the process of finding, identifying, supporting and encouraging gifted and 
talented students in the realization of their potentials.  

Namely, from the point of noticing signs of talent to the point of its 
manifestation in productive-creative form some 10-15 years of intensive educational 
process and training should pass.51 

Children at their early stages should be offered as much opportunities as 
possible to develop and encourage their different abilities. This means that through 
simulative programs, incorporated in regular lectures all students should be encouraged.  

At the later periods of their lives, children should be categorized according to 
their abilities and interest. This means improvement of teaching plans and programs, 
books and most of all a change in the relation teacher-student, as well as the relations 
between the students in the class.  

Efficient ways that shall ensure “swotting” and grading the precise 
reproduced material, as well as politeness to be changed with studying are needed. By 
this the students’ initiative, their independence at work, the ability to implement learned 
techniques and resolving issues from school life should be evaluated.  

For this purpose teachers should show interest for all that is individual and 
original, and to not make the teaching process into work in accordance to the scheme that 
is more suitable for them, often not allowing students to interrupt them with their 
questions. Such a one way process from the teacher towards the students does not 
guarantee that they shall adopt the knowledge.  

                                                 
49 www.prosvjetnirad.cg.yu 
50 Walker, S. Y. (2007) DAROVITA DJECA, Zagreb: Veble, str.56. 
 
51 Isto, str.23. 
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One of the ways of overcoming this not only individual but social problem as 
well is the possibility to even grades in accordance to students’ intellectual abilities. 
According to professionals opinion this shall bring to better success and gifted and 
talented students as well as to average students. However, the dilemma whether this can 
be implemented in our schools as well bearing in mind the big intellectual differences in 
relation to the environment from where students come from.  
 

CONCLUSIONS 
 

The fact that a child is gifted and talented does not mean that he has to be an 
excellent student. They face the phenomenon of lacks in studying because of the fact that 
they are different and the average studying program is boring to them. The best solution 
is to make a differentiated program at class that shall fit students’ abilities.  

Teachers are asked to have a more qualitative general and professional 
knowledge, bigger independence and motivation for work. In many cases teachers do not 
know how to recognize gifted and talented students. For this purpose additional training 
are needed and this implies permanent professional training of the teaching staff which 
gradually gets into teh frames of our educational system under the Sector for professional 
development of the educational staff in the Republic of Macedonia and the Department 
for preparation of criteria for professional development of the educational staff of the 
Center for educational development. 

What worries in this frames is the fact that from the nine topics offered for 
trainings of teachers (202 programs received), there is a lack of offers for trainings and 
services on the topic “Students with special needs” (only 9 programs received which is 
4.45%). From this total of nine programs only one of them is offered for training of 
teachers for the identification and education of gifted students..52 This undoable 
illustrated the interest and care paid to this category of students.  

More and more countries each day care for the education of gifted and 
talented students as an area of special national importance. Let’s try to catch a step.  
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Abstract 

The talent and the creativity need special treatment and care, as a continual activity, that should be 
systematically conveyed and manifested. With its actuality it has a priority in the social hierarchy of values 
and that’s the reason why is very frequent subject at many study and science meetings where it is treated 
from the scientists from many different areas and specialties. The educational institutions have a key role 
when we talk about gifted pupils and as a mechanism they should succeed to make from the pupils creative 
and at the same time adjustable persons in the environment. The gifted pupils have wide spectrum of 
characteristics and forms of behavior and are exposed on constant observations, and they are an aim of 
many authors in the process of identifying of their characteristic profile. In the modern tendencies of the 
educational work should exist a profile of a teacher, who will be able to answer to the needs of all the 
pupils, and especially to the needs of the gifted ones. That will mean, permanent qualified improving of 
every person who will be in a position to work with these pupils. It is not excluded the need of existing of a 
defined social attitude and vision for building a practically organized system of treatment of the gifted 
pupils. The characteristics that the teacher should possess should be adequate and should satisfy the needs 
and the interests of the gifted pupils.  In order the gifted pupils to develop their potential, the teacher should 
consecrate special attention on the promotion and maintenance of the motivation in the classroom.  He has 
to work carefully and to create interpersonal atmosphere where the pupil would feel that he has a total 
control on its learning. 

Key words: teacher, role, gifted pupils, education, classroom 

 

THE TEACHER AND THE GIFTED PUPILS 

The current understanding about the development of a country is not as much 
connected with its physical, technological, financial and other resources as with the 
abilities, knowledge, skills and craft of the personnel potential in it, especially of the most 
talented and most creative.  That is the only way to hasten the previously mentioned 
resources.  This is from where the need for investing in creativity as a social imperative 
ascends.  The talent and the creativity need special treatment and care, as a continual 
activity, that should be systematically conveyed and manifested.  With its actuality it has 
a priority in the social hierarchy of values and that’s the reason why is very frequent 
subject at many study and science meetings where it is treated from the scientists from 
many different areas and specialties. 

When we talk about the talent and the gifted pupils, through the literature we 
meet many definitions that have different theoretical and practical assumptions.  Ivan 
Koren defines the talent as: “an assembly of characteristics that enables the individual to 
achieve characteristically supernormal results in one or more areas of the human activity 
on productive or reproductive way, and it’s conditioned of a high degree of the 
development of different abilities, actually of its composition of the internal and external 
stimulation.”(S. Maksic 1993).  The gifted pupils have wide spectrum of characteristics 
and forms of behavior and are exposed on constant observations, and they are an aim of 
many authors in the process of identifying of their characteristic profile.  Generally they 
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considerate their behavior, their affections, the characteristics of the individual, as well as 
the way they are observed in the environment from their parents, teachers and compeers.  
Bits and Neihart (1998) talk about the following six types of gifted pupils: 

1. Successfully gifted pupils 

2. Gifted and “challenging”  

3. Gifted and “blocked” 

4. Gifted and maladjusted 

5. Double marked 

6. Independent gifted pupils 

The educational institutions have a key role when we talk about gifted pupils 
and as a mechanism they should succeed to make from the pupils creative and at the same 
time adjustable persons in the environment.  The past perceptions and experiences show 
that in the educational system doesn’t exist a system of measures and procedures aimed 
toward the stimulation of the development of these pupils.  There from it comes the need 
for setting the school according to the modern pedagogical-psychological awareness and 
experiences, which would mean an expression of a human dimension that enables 
dynamic in the pupils’ development according their intellectual, emotional, social and 
other needs and capacities.  That doesn’t mean anything else but pupils’ right to be able 
to develop their opportunities and abilities through different activities.  The need for 
establishing an adequate treatment for the gifted pupils in the school comes from the 
existing of the differences among them that are result of their physical, intellectual, 
emotional, social and other characteristics.   

In the modern tendencies of the educational work should exist a profile of a 
teacher, who will be able to answer to the needs of all the pupils, and especially to the 
needs of the gifted ones.  That will mean, permanent qualified improving of every person 
who will be in a position to work with these pupils.  It is not excluded the need of 
existing of a defined social attitude and vision for building a practically organized system 
of treatment of the gifted pupils.   

When it’s explaining the role and the position of the teacher, as a leader of the 
work with gifted pupils, it’s stressing its importance in the process, because it influences, 
directly or indirectly, the development of the pupils.  In the realization of the program, 
especially in the activities which refer to the education of the gifted pupils he is the 
carrier.  His role in the whole process is creating an atmosphere that will be favorable for 
development of the gift of the pupils, setting in the role of parent, educator and mentor.   

Creating an atmosphere that stimulates the development of the gift is the key 
moment in the whole educational process because it can influence on the development of 
the gift.  The favorable atmosphere actually means: interesting teaching and teaching in 
accordance with the abilities of the gifted pupils.  The pupil’s development in the view of 
its gift is dependent on the potential abilities of the teacher.  The role of the teacher as a 
parent contributes for creating emotional, social and motivational assumptions which 
have a great meaning when it’s a matter of recognizing and identifying the gifted pupils, 
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as well as their following and development.  This actually refers to the noticing of the 
signals for a specific kind and degree of gift since the earliest period of development and 
the further stimulation.  The teacher as an educator is realizing the work with the gifted 
pupils according to previously planned program in which it should be integrated the 
specific needs and interests of the pupil.  In the realization of that program it is necessary 
to be made a choice of appropriate methods and forms of work by which it will be 
respected the individuality of every pupil, and to be created educational and other 
conditions for its further development.  The teacher’s task in the role of a mentor consists 
of leading the gifted pupil in a direction of conquering the more complicated context, 
individual creative work and greater internal motivation through following, controlling 
and supporting the pupil.  The presence of all these roles of the teacher is of a great 
importance for the functioning of the whole system in the period of development of the 
pupil’s personality. 

The characteristics that the teacher should possess should be adequate and 
should satisfy the needs and the interests of the gifted pupils.  Hence, those are specific 
qualities that influence the shaping of the characteristics and the life style of the pupil, the 
instigation of its work and stimulating its interests.  There are many authors who name 
and describe specific characteristics that a teacher should possess so he can be successful 
in his work with the gifted pupils.  Every author puts a specific stress on specific 
teacher’s characteristics, but some of them are dominant and present at many authors.  
Those characteristics refer to the physical, intellectual, social, emotional and conative 
dimension.  According to Davis (N. Davis 1954) the teacher should possess the following 
qualities: democratic attitudes for cooperation, kindness and understanding for the 
individuals, patience, wide spectrum of interests, appropriate personal exterior and 
behavior, honesty and justice, sense of humor, good nature and consistent behavior, 
interest for people’s problems, flexibility, use of acknowledgement and praises, skill in 
teaching gifted pupils.  All of this, has a very big importance because the teacher is the 
one who can follow the gifted pupil longest and overall, he directs him and supports him 
in his development, he motivates and promotes his development and he stimulates the 
development of his potential gift.  The teacher is the one who should release the gifted 
pupil from different labels and complexes that appear as a result of the family and 
represent a kind of stave in setting an emotional connection with the teacher or the pupils.  
By the existence of the specific educational needs of the gifted pupils, the teacher should 
bear in mind that they need a challenge and special conditions for work, because of their 
high level of aspiration and aims, as well as the implicit support, because they can easily 
become average.  The teacher’s role is irreplaceable in the process of recognizing the area 
of gift, in getting the basic knowledge, recognizing the chosen field, development of the 
motivation for consistence in work and building many other characteristics that will be 
prescript or explained by the teacher.  The teacher is expected to know the area that he 
teaches very well, the context and methodical disciplines, to know the methodic of work 
with pupils and especially the characteristics of the age he works with, to have broad 
culture that includes adept in many relevant areas, up to date happenings and values.  
Here we don’t talk only about the youth’s education, but also for their upbringing, which 
means except the knowledge and the teaching skills, the teacher with his personal 
qualities, his behavior, his attitudes and values should be an example for the pupils, a 
model that they should resemble to.  It’s a matter of positive characteristics of the 
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teacher’s personality: humanity, goodness, justice, honesty, affection toward the pupils, 
candor, sincerity, kindness, good behavior and respect for the pupil’s personality, 
understanding of their needs and problems, confidence and interest for the pupils.   

As an integral component of the educational practice is represented an 
additional teaching with the gifted pupils that it should be more present with a tendency 
to enrichment of the shapes and forms of work with the gifted pupils.  The teacher 
organizes this type of teaching in addition to the regular teaching under specific program, 
personnel and organizational terms in favor of the pupils who show special interest and 
abilities for specific educational activities.   The additional teaching means deepening the 
knowledge, perception of the causative-consequent relations, seeing the relations between 
the subjects and apparitions, finding reasons, new solutions etc. 

In order the gifted pupils to develop their potential; the teacher should 
consecrate special attention on the promotion and maintenance of the motivation in the 
classroom.  He has to work carefully and to create interpersonal atmosphere where the 
pupil would feel that he has a total control on its learning.  A challenge for the gifted 
pupils is the curriculum that is strict, connected, understandable and differentiated 
enough.  Only by achieving of this, it would be produced satisfaction among the pupils 
and the teacher who wants to accomplish that task.   
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Abstract 
 

It’s been decades since the subject “gifted and talented” has shown on the horizon and since then many 
pedagogues, psychologists , teachers, parents and institutions are trying to find the best way how to 
recognize, understand, educate, support and promote the gifted students into the real life. Identifying the 
gifted ones is not an easy task. Many gifted children are hiding just to stay unnoticed and to be like 
everybody else. Some of them are rejected from the society due to their “giftedness”. So, if we don’t want 
to keep on losing those individuals and their potential, it’s highly recommended to start working with and 
stimulating them during their infancy, preschool and early elementary education. Crucial period are at age 
3, 4 and 5 where they develop their brains at maximum levels of ability , and if they are not challenged 
enough and nurtured by their families and schools they lose their gift. At that age, the most important roles 
in identifying and promoting the gifted children are their families, parents and preschool institutions they 
visit. Those institutions must make an easy way of teaching and encouraging the children to show their full 
potential, but not to forget the full co-operation and assistance from parents during the whole educational 
process. Behavioral and cognitive characteristics of each gifted child are remarkable challenges for both 
families and teachers. That’s why we need a child-orientated and educational-psychological approach for 
work with children during their preschool years.  
 

Апстракт 
 
Веќе со децении темата “надарени и талентирани” е актуелна и уште од тогаш многу педагози, 
психолози, наставници, родители и институции се обидуваат да го најдат најдобриот начин за како 
да ги препознаат, разберат, образуваат, поддржат и промовираат надарените ученици во 
вистинскиот живот. Препознавањето на надарените не е баш лесна задача. Многу талентирани деца 
се кријат само за да останат незабележани и за да бидат како и другите деца. Некои од нив се 
отфрлени од општеството благодарение на нивната “надареност”. Па ако не сакаме да ги изгубиме 
тие поединци и нивниот потенцијал, строго е препорачливо да почне да се работи со нив, 
поттикнувајќи ги за време на раното детство, предучилишна возраст и за време на раното основно 
образование. Решавачки е периодот на возраст од 3, 4 и 5 години кога се развива мозокот на 
максималното ниво од нивната способност, и ако не се доволно поттикнати или охрабрени од 
семејството или училиштето тие ја губат дарбата. На таа возраст најважната улога во 
препознавањето и промовирањето на надарените деца се нивните семејства, родители и 
предучилишните институции кои ги посетуваат. Тие институции мораат да најдат лесен начин на 
подучување и поттикнување на децата за тие да го покажат целиот потенцијал, но да не ја заборават 
соработката и помошта од родителите за време на целиот образовен процес. Карактеристиките на 
однесување и сознание на секое надарено дете се особен предизвик и за семејството и за 
наставникот. Затоа треба образовно – психолошки пристап ориентиран кон детето за работа со деца 
за време на предучилишна возраст.  

 

 
 

INTRODUCTION 
 

Mostly, the mass school offers education in accordance with the average 
capacity of children, and the gifted children remain unnoticed and neglected. Work in 
classroom with gifted students is matter of individual initiation from teachers.All schools 
offer varieties of programs and methods for gifted students, but in practice they seems to 
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be useless due to the teacher’s one-way directed methods and lack of flexibility. As a 
result, many gifted children remained “unrecognized”. Parents also can play a significant 
role in their progress, offering after-forms as sports clubs, private schools or educational 
centers. If the parents do decide to allocate additional funds, gifted children may have the 
chance to develop their talents in such centers. The main concern is what will happen 
with that child there? From one side those children can develop and show high 
performing engineering in one field, and from another side they can create negative 
characteristics such as arrogance, dispraise towards others, lack of humanity 
etc.Unfortunately there are many high gifted or very intelligent children who, due to 
negligence of their family, financial status, lack of school interest, can never show the 
potential they possess and at one moment they vanish from the society. A good chance 
for gifted students is to fall into any of the specialized gifted schools and a teacher with 
the appropriate gifted training to lead them through. Turning back on the school problems 
with the identification of the gifted students, one thing must not stay unmentioned. So, 
school district trying to establish criteria for identifying and recognizing gifted students 
face challenges in finding practical methods that are comprehensive and fair. The 
giftedness in schools is widely adopted as concept of fixed Intelligence quotient(IQ), 
whom they rely on, and taking new strategies might be difficult to happen, but is not 
impossible. The gifted students are most neglected among the school population. 
VanTassel-Baska (2000) suggest that the difficulties schools face in trying to establish 
fair and comprehensive methods of identifying gifted children will continue until 
educators universally alter their beliefs about the nature of giftedness:  

“Our task is not to identify only the truly gifted but also to locate students 
who demonstrate undeveloped potential intellectually and in specific areas including 
academic, artistic and leadership domains. Our task in not to select students for all time 
but to select them for enhanced instructional opportunities that may benefit them at a 
given stage of development.”(p.39)  

 
EARLY IDENTIFICATION OF GIFTEDNESS 

 
Researches and publications stress out the point how necessary is to identify 

the gifted one as early as possible. Regarding of all differences among different strategies 
and methods used, the early identification seems to be the most important and crucial in 
further child educational development. Early education will ensure the adequate and 
smooth promotion and will rid of all possible negative effect and lack of challenging in 
school and later in life.(Urban.K.K 1990a) A wide spectrum of identification procedures 
can help administrators and teachers to find and explore the gifted students. -Problem 
behavior assessment- Sometimes gifted children manifest so-called bad or problematic 
behavior, as a result of frustration of boredom and inactivity. Other problem behavior can 
be impertinence, refusal to follow directions, underachievement etc. But not all of above 
mentioned cant signify giftedness, that’s why the teachers and administrators should look 
closely on those children who seem frustrated, restless or rebellious. -Interviews- Asking 
children questions about themselves can result in useful tips about their ideas, interest, 
passions, aspirations etc. The conversation focus should be on questions about what do 
they like or dislike to do in school, how they want to organize and spent their free time, is 
there anything they want to change about the school routine etc. Even shy gifted students, 
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enjoys when having conversation and very often they reveal their abilities in such a 
medium. -Portfolios – Other way to identify gifted students is to use portfolios, which are 
collections of all the children work in school or at home. Parents, teachers and children 
themselves can contribute in collecting the necessary crafts and projects. They provide 
authentic assessment and evidence not visible through other means. Both teachers and 
parents can collect portfolios that includes after-forms activities and activities which are 
not know from one side, and later to be used for the identification process. -
Documentations of strengths - Documenting visible and obvious behavior and abilities 
that child perform, as a sign to identify giftedness. To notify the strengths of the students, 
teachers should focus on children use of language, level of questioning, creativity, 
absorption in class, self-evaluation, tendency toward complexity or novelty, ability to 
interpret and imagine. -Documentations of sensibilities – Gifted students have 
sensibilities as much as twice the average student. For example: sensory (very high level 
of sensory experience, about smell, sound etc) then empathic ( justification, 
responsiveness to the feelings of other, compassion) and intuitive (a sensibility to the 
atmosphere, body language etc.) Gifted children have vivid and extraordinary 
imagination, can remember details how felt long ago, and express themselves in complex 
emotions, making sometimes both parents and teachers –speechless! - Testing – Also one 
way to identify the giftedness is via testing, there are standardized tests, and if used 
wisely can show significant results. But when used without a clue of the limitations those 
results can turn in wrong directions and present gifted students as none-intelligent, and 
from other side the “casual” students as high-intelligent. To create programs for 
preprimary and primary gifted students, educators must be aware and consider their 
needs. Based on their work with these special children, Vydra and Leimbach (1998) have 
developed a useful set of tenets to help educators create appropriate learning experiences 
in the classroom. What they need is the following: - Use, develop and understand their 
mental processes, - Use, develop and understand their own creativity, - Interact with and 
experience other gifted children, - Have more in-depth exposure in key areas of learning, 
- Have work that emphasizes exploration, manipulation and play, - Have curriculum 
presented in an integrated manner to help them understand interrelatedness of multiple 
subject areas. - Have instruction qualitatively different that of non-gifted children, - Have 
instruction that is developmentally appropriate, - Have a focus on content as well as on 
process, - Have directions in understanding and appreciating the diversity among 
individuals, in part to help them better understand themselves.( p.464) Part of this 
programming must include and involve designing of the learning environment. As 
defined by Smuthy, Walker and Meckstroth (1997), educators should create a classroom 
that, - Invites children to do things, with colorful posters and pictures, and a creative 
display of materials and sources, - Use thematic instruction so that children can make 
connections among content areas, - Provides a wide range of materials and sources that 
include a higher complexity and challenge, - Invites self-initiated, hands-on 
experimentation so that children can handle materials on their own and put them away 
when they are finished, - Has flexible seating arrangements so that individuals students 
can work alone and group of gifted can gather to work on projects. - Arranges for lesson-
related activity options for children who finished assignments early and need more 
challenging work to extend their learning. - Maintains a portfolio for each child’s work to 
document mastery and skill levels and to keep track of on-going observations and 
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assessments, - Involves parents in child’s education by regular communication. 
Preprimary and kindergarten gifted children manifest uneven development (Terrasier 
1985) and a wide range of differences in the physical, cognitive, social and emotional 
domains. Program need to develop ways to address the variety of learning needs and 
abilities found in any group of young gifted children.Children progress at different rates 
in different areas of development. Some can quickly mature in the area of cognitive 
development but may be slower dealing with the gross motor skills, and many other close 
examples. Of course individual milestones are not good basis in identifying the 
giftedness, but is a overall pattern of development in the area. Considering that fact, I’ll 
represent one separation between development milestones in normal development and 
30% advanced development milestones that may be useful.(Harrison 1995 p.24 & 33)  
 

Development Milestones  Normal Development  30% Advanced  
Gross motor  
Rolls over  3 months  2.1 months  
Sits alone  7  4.9  
Stand alone well  11  7.7  
Walks alone  12.5  8,8  
Walks up stairs  18  12.6  
Turn pages on book  18  12.6  
Throws ball  48  33.6  
Fine motor  
Plays with rattle  3  2.1  
Scribbles spontaneously  13  9.1  
Draws person with two body parts  48  33.6  

Draws recognisable person with body  60  42  

Draws person with neck, hands & clothes  72  50.4  

Language development  
Says first word  7.9  5.5  
Vocabulary of 4-6 words  15  10.5  
Names an object  17.8  12.5  
Uses simple sentences  24  16.8  
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METHODS FOR WORKING WITH GIFTED STUDENTS 
 

To achieve the optimal result working with gifted students is essential to 
apply appropriate methods, forms and means, using the most effective techniques and 
technologies. It is important for every teacher and parents to comply with basic rules 
to ensure success in working with gifted students. Here are some requirements that are 
established in theory, had proven in practice and they are of high importance for the 
family: - At home and more particular the school to show interest in exploring the 
individual characteristic of inclinations and capabilities of the children. - To be 
optimistic based on the notion that every child can have a high potential for develop a 
common giftedness and special abilities. - In teaching all subject, the attention should 
be focused on development of both common giftedness and special abilities. High 
observation, creative thinking, imagination, positive characteristic like hardworking, 
orderliness, singleness, courage etc should be mastered and developed as well. - To 
create conditions for rational use of leisure time in order to satisfy the interest and 
capabilities development. - It’s necessary to form a family and school psychological 
climate that favors expression of creative opportunities for all, to educate spirit of 
cooperation and both constructive criticism and self-criticism. - While working for the 
educational and vocational guidance, you contribute to the development of those 
capabilities which enables the self-realization of the individual. - As is known critical 
role of teachers, it is necessary to provide opportunities for creativity in the 
pedagogical work in order to educate creative people. Individual and group method 
are among best methods and strategies for teaching and integrating the gifted students. 
In conditions of individual form of education, each child receive individual tasks, 
which he/she must manage by him/herself, to chose a solution and how to mark-down, 
to feel personal responsibility about his/her own growing up, to outline the individual 
rate of movement in the desired direction. It’s good that the individual work to be 
differentiated- to be different for each child or at least for group of children, selected 
by the teacher depending on their interests, abilities etc. It should not be forgotten the 
advanced preparation of interesting and variable extra individual work for advanced 
students can be very beneficial. Its recommended to provide several extra tasks, 
different by size, content and character, so that the children can chose between them 
according to their preferences. Individual method of education provides the best 
conditions for developing the children intellectual potential, but on the enrichment of 
the emotional and moral sphere of the individual, is not the best one. They experience 
lack of partners in business and communication, which deprives children from the 
chance to have a number of significant socio-personal qualities such as organizational 
culture, charity and compassion to another, mutual assistance, criticism and self-
criticism. Therefore, a combination of group and individual form of training would 
offset the shortcomings of individual work. The ideal option in this regard is the use 
of group learning using internal differentiation of activity for each member of the 
group. Differentiation of activities within the group may be implemented as one, and 
in the differentiated group teaching work in the class. Each group receives a task that 
can be divided in subtasks as the number of its members. Each partner choose a role 
that likes the best, which correspond to its own inclinations and level of training. 
Thus, every students has the opportunity to work individually to express and develop 
his/her own abilities, but in terms of academic group work, which we in turn provides 
partners ie social environment. Here, we can observe planning, implementation, 
adjustment and report activities. Thus, students are placed in a situation of mutual 
exchange of information, dispute resolution, conflict situations, mutual control and 
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mutual assistance, humanistic manifestations. This combination of common forms of 
teaching allows the children to not only work with one another, but for one another, 
which reflects favorably on both the preparation and also on their development and 
their socialization as well. Of course, the combination of group and individual 
activities can be done in another version where after-work group are entrusted with 
the individual rather then relying solely on the relationship between the two forms 
within a group exercises.  
 

TEACHERS QUALITY, WEEKNESSES AND MISTAKES WHILE WORKING 
WITH GIFTED CHILDREN 

 
From the position of the teacher quality and how he/she demonstrate them 

into his/her work with gifted children depends what will be achieved in the name of 
one important goal- an optimal development of competences and capabilities of 
students. Some of the researches on this issue fix the positive qualities of the teacher, 
while others stressed out the negative qualities, who needs to be overcome. Positive 
qualities of the teacher are: sense of humor, humanistic relationship, tolerance towards 
various manifestations of creativity, enthusiasm, high-capacity planning, knowledge 
on psychology and pedagogy for working with gifted children, high degree of 
pedagogical training and increased interest and specialization in at least one area. 
G.Piroov in his research about positive attitude of the teacher used the following 
selection: - He/she trust his/her students, thinks about them as a value, is a pleasure 
for him/her to be around them, hi/she is always ready to help them, and also to admit 
his/her mistakes. - He/she is proud his/her students, shows patience, has a good sense 
of humor, resourcefulness, available for conversation. - Ready to fight for his/her 
students rights, exhibit hardness. - He/she is very enthusiastic about his/her work, has 
good manners, high intellect, serious, never increase his/her voice, ability to entertain, 
has his/her own beliefs and understandings. Of a significant importance are the 
following characteristic which, considering myself as a teacher, can be the frame of an 
“ideal” and very dedicated teacher. He/she must be familiar with his/her students and 
to know their needs, to be creative, to be in a good command of the language used, to 
control his/her classroom, to manifest pedagogical thinking, to “infect” his/her 
students with his/her enthusiasm and last but not the least to control and manage 
his/her feelings, and to control his/her behavior. But on the other hand, there are 
couple negative characteristic which are not recommendable for teachers as: pursuit 
the incoherence, lack of time for thinking and creating, lack of intellectual honesty, 
inability to study, inability to solve the occurred problems, fear of individual 
differences, failure in realization of his/her own personality. In working with gifted 
children are often admitted shortcomings and mistakes that can destroy events instead 
of providing the conditions for converting them into capabilities. We can put those 
mistakes and weaknesses in two groups- teachers and parents mistakes and 
weaknesses. Very often parents overestimate their children capabilities, also they have 
unrealistic expectation and even sometimes they want their kids to be perfect in every 
way such as: success, behavior and attitude. Some expect results at science, art, 
music, and what’s worst they transfer their own unrealized ambitions and strives, and 
the result is when they( children) can’t deal with the occurred problem they mostly 
feel despair, poor self-esteem, complexes etc. Sometimes parents don’t turn on the 
whole attention to their children, due to lack of time caused from wide range of factor 
such as financial, social or emotional, the children lose themselves and manifest 
psychological traumas and can become unwell. Many parent consider their children as 
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none-intellectual, dumb, without any ambition or potential and they are very offensive 
towards them, there is no encouragement, no promotion, only frequent abuse and 
dishonor. Then that child develop a sense of inferiority, depression etc. Very often 
parents, even when they found out giftedness in their child, they don’t refer to specific 
activities at school or home. Furthermore, when it comes to school and teachers, let’s 
have a short overview of their often mistakes and weaknesses. Teachers sometimes 
demonstrate intolerance, incomprehension and disapproval to non-standard ideas of 
gifted students who are outside the traditional algorithms, which overlie the flight of 
the imagination and capacity for divergent thinking. In many cases the possibilities for 
extra and non school form education is left behind, mostly they don’t co-operate with 
parents in order for developing his/her giftedness. Teacher also don’t track, monitor 
and report performance of students with outstanding gifts, not familiar with the 
dynamics of their education, and they aren’t looking for reasons about child peaks and 
declines during their school years.  
 

CONCLUSION 
PROGRAM FOR INDIVIDUAL WORK WITH GIFTED STUDENTS 

 
As is mention above, is very important to locate and identify the gifted 

child as early as possible. There are many different strategies, methods, approaches 
etc for that purpose and they can all give significant result with their right usage. 
What I consider as “The” most important is the individual approach so that’s why I’ll 
offer you a program for individual work with gifted students and hope that this one 
can help dealing with the challenge “gifted child”. 1.Interview with parents about 
child inclinations and skills demonstrated at home. 2. Conversation with the child 
about his interests, needs and capabilities. 3. Diagnosis of interests, abilities, qualities 
of the child with a special methodology. 4. Develop individual development program 
of events capabilities. 5. Target specific activities, units, centers. 6. Selection of 
optimal combinations of forms and methods. 7. Checking the effectiveness of the 
program by didactical test.  
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Апстракт 
Во текстот се говори за системот на образованието и воспитанието на надарените ученици во 
Република Македонија. На почетокот е изложен критички осврт на состојбата во образовниот 
систем пред воведувањето на деветгодишното основно образование заснован на анализите 
спроведени за потребите на Концепцијата за деветгодишното основно образование и анализите 
за  Концепцијата за изготвување на програмите за воннаставните активности. Во рамките на 
текстот се изложени образовната политика, концепциските решенија и позитивните практики 
кои се однесуваат на надарените ученици. На крајот се говори за заложбите на нашата земја за 
успешна имплементација на планираните форми и активности на работа со надарените ученици.  
 
 

 
Надареноста отсекогаш претставувала енигма, а во исто време и 

предизвик за нејзино разбирање, толкување и создавање одреден концепт.  
Земјите кои тежнеат кон континуиран развој на научниот, техничкиот, 
информатичкиот и севкупниот развој големо внимание посветуваат на 
идентификувањето, негувањето и стимулирањето на надарените како идни 
носители на развојот. 

Република Македонија, земја потписник на многу декларации, 
конвенции и повелби за правата на децата, посветено работи на создавање 
стимулативна средина за секој ученик/ученичка во рамките на задолжителното 
основно и средно образование, а крајна цел е создавање училиште по мерка на 
детето. 

При креирањето на образовната политика нашата земја се залага за 
обезбедување еднакви можности за сите ученици, но не како стандарди и 
униформност за сите партиципиенти, туку како политика која обезбедува 
услови кои излегуваат во пресрет на специфичните потреби и резултираат со 
оптимален развој на нивните потенцијали.  Со таквиот приод успешно се 
надминува конформизмот во образованието, а, исто така, се обезбедува 
атмосфера која го промовира, негува, поттикнува и афирмира развојот на 
дарбата и талентот на ученикот/ученичката.   

 Сознанијата добиени од перманентното следење и анализите на 
квалитетот на образованието ја наложија потребата Министерството за 
образование и наука да пристапи кон спроведување реформи во образованието 
во Република Македонија.    

Согласно Националната програма за развој на образованието во 
Република Македонија 2005-2015, Законот за основно образование, како и 
Законот за средно образование, Министерството за образование и наука во 
август 2007 година изготви Концепција за деветгодишното воспитание и 
образование. 
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Во анализата за состојбите во осумгодишното основно образование 
во Република Македонија констатирано е дека работата со надарените ученици 
не е прецизно дефинирана. Во практиката се применуваше концептот за 
додатната настава, развивањето проширени и продлабочени наставни програми, 
како и различни активности во училишните секции за надарените ученици, а 
училиштата организираа регионални и републички натпревари по одделни 
области и предмети. Со Законот за основно образование беше овозможено 
побрзо напредување на учениците во текот на школувањето.  Исто така,  се 
наметнува констатацијата дека не беа воспоставени прецизни критериуми и 
постапки за рано откривање на надарените ученици, како и за создавање 
подобри можности за развој на нивните способности.  

Кога говориме за раното откривање на надарените ученици треба да 
нагласиме дека според позитивните светски искуства тоа треба да се одвива во 
три чекори. Првиот чекор е откривањето на учениците за кои има согледувања 
дека се надарени, а показатели се: успехот во учењето, постигањата на различни 
подрачја од уметноста, техниката, спортот, како и мислењето на учителот. 
Релевантни критериуми се, исто така, резултатите и постигањата на 
регионалните и државните натпревари, мислењето на училишните стручни 
служби и податоците од личната евиденција за ученикот.  Во групата надарени 
и талентирани може да  влезе секое дете што ќе исполни барем еден од 
наброените критериуми. Вториот чекор на идентификацијата настапува кога се 
одредува оценката за специфичната надареност на учениците со примена на 
посебна скала. Со тестовите за способностите се откриваат оние ученици со 
количник на интелигенција од 120 или повеќе и учениците кои се надарени за 
различни подрачја од уметноста, техниката, спортот и сл. Третиот чекор е 
запознавање на родителите со фактот дека нивното дете е надарено и дека ќе му 
биде потребна перманентна и темелна работа.    

По спроведената идентификација следува планирањето на наставата, 
при што се бараат решенија околу  изборот на учениците за формирањето на 
паралелките и нивното диференцирање од аспект на знаењето и посебните 
способности, ставови и вештини. Таквата настава е подобро сообразена на 
знаењата и способностите на учениците, а се создаваат услови за 
индивидуализирана и заедничка работа во рамките на групата.  

Во анализите се споменува дека додатната настава беше планирана 
како форма на работа со надарените ученици. За додатната настава беа 
предвидени по 2 часа неделно од IV до VII одделение, додека за слободните 
ученички активности по 1 час неделно од I до III, a по 2 часа неделно од IV до 
VIII одделение. 

Во услови на интензивирање на внатрешните промени на содржината 
и организацијата на училиштата, а со цел подобрување на квалитетот на 
наставата и образованието, се наложи потребата состојбите со иницијалното 
образование на наставниците и нивната дополнителна обука да бидат 
континуирано следени и вреднувани.  

Во контекст на изнесеното во периодот по 1996 година се очекуваше 
да се изгради целосен систем што ќе овозможи наставниците подобро да бидат 
оспособени за вештините кои ќе им овозможат да се подобрува квалитетот на 
наставата и учењето, а со тоа и начинот на следење и вреднување на 
постигањата на учениците.  

Беше констатирано дека базичното образование на наставниците во 
нашата држава треба да гарантира стандарди не само за студиите од базичните 
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предмети, туку и за психолошката, педагошката и методската оспособеност што 
ќе обезбеди успешна примена на наставните планови. 

Наставниците, воспитувачите, стручните соработници и директорите 
беа законски обврзани да ги посетуваат семинарите и другите форми за стручно 
и педагошко усовршување.  

Воведувањето на измените во основното образование (особено ако се 
има во вид дека анализите од нашата педагошка практика покажуваат дека 
застапеноста на методските вежби на студентите во основните училишта е под 
европските стандарди) стручното и педагошкото усовршување на наставниците 
согласно Законот за Бирото за развој на образованието во соработка со 
високообразовните установи се очекуваше да се планира поуспешно и 
поорганизирано.  

Во анализата е истакнато дека во развиените земји, а, секако, и во 
нашата земја родителите треба да имаат битна улога во подобрувањето на 
работата на училиштето преку соработка и учество во одлучувањето за животот 
и активностите во него.  

Училишните педагози и психолози, а во некои училишта и  
социјалните работници, социјалните педагози и дефектолози треба да имаат 
јасно дефинирани надлежности. Тие треба да  им  нудат стручни совети на 
учениците и нивните родители, како и на наставниците. Советодавните служби 
во училиштето имаат голема улога за развивање на критериумите за откривање 
на надарените ученици. 

Во периодот по 1996 година беше планирано соработката меѓу 
учениците, наставниците и родителите во основните училишта во нашата 
држава да се интензивира и збогатува.  

Меѓутоа, со Законот, а, исто така, и во практиката не беа регулирани 
надлежностите на советот на родителите во училиштето. Поради тоа беше 
маргинализирано  нивното влијание во организирањето на животот и работата 
на учениците и наставниците во училиштето, а особено во развивањето  на 
програмите и плановите за работата и за развојот  на училиштето.   

Учениците многу малку учествуваа во одлучувањето за работи што 
се во врска со училишниот живот, немаа можност да добијат релевантни 
информации, ниту да го кажат своето мислење и на тој начин директно да 
влијаат врз одлуките кои се донесуваат во училиштето.  

Не се почитуваа докрај демократските процедури ниту во изборот на 
структурите во кои учествуваат учениците, ниту, пак, беа присутни во контекст 
на работењето и одлучувањето во рамките на училиштето.  

Заложбите за индивидуализирана форма на работа беа повеќе 
декларативни, додека поучувањето и учењето беа прилагодени на просечниот 
ученик кој учи сам или со другите во услови несоодветни за кооперативност, а 
сите учат од исти извори без оглед на индивидуалните потенцијали и по-
стигања. 

Според анализата, иако се изготвуваа програми за додатна настава, 
во практиката таа се реализираше во мал број училишта, сомал број ученици и 
со непотполн фонд на планираните часови. 

Со Концепцијата за деветгодишното воспитание и образование 
дефинирани се одредени принципи  и цели кои се однесуваат на работата и 
оптималниот индивидуален развој на потенцијалите на надарените и 
талентираните ученици:  
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- принцип на демократичност (основното училиште треба да ги 
охрабрува учениците да ја откриваат својата посебност како индивидуа);   

- принцип на почитување на индивидуалните разлики меѓу учениците 
(се создаваат можности секое дете максимално да ги развива своите 
предиспозиции, интелектуалните и физичките способности и надарености); 

- принцип на целосен развој на личноста на ученикот (училиштето 
треба да биде средина којашто на учениците ќе им обезбеди правилен социјален 
и емоционален развој и  ќе им даде поддршка на нивното физичко и ментално 
здравје); 

- принцип на најдобар интерес на детето;  
- принцип на подготвување на учениците  за доживотно учење. 
Основното воспитание и образование на надарените ученици им 

овозможува: 
- хармоничен развој  (когнитивен, емоционален, социјален и 

психомоторен) во сообразност со нивните индивидуални способности и 
развојните законитости и развој на личноста на ученикот;   

- оспособување да усвојуваат систем на знаења и вештини за 
независно, ефикасно и креативно делување во општествената и природната 
околина; 

- развивање граѓанска свест за припадност на Република Македонија 
и негување на нивниот национален и културен идентитет во духот на 
почитување на луѓето без разлика на нивната социјална, културна, родова и 
верска припадност и физичките или менталните способности.  

За училиштето е битно дека во оваа настава доаѓа до израз самостој-
ната работа на учениците, работата во мали групи, изградувањето на систем и 
постапки за истражувачки активности, решавањето проблеми од теориска и 
практична природа, организирањето дебати, работа на одделни проекти, 
експериментирањето и докажувањето. 

Согласно Концепцијата, во реформираното основно училиште од I до 
III одделение не се практикува надворешна диференцијација на учениците, а ќе 
се развиваат различни дидактички облици кои водат кон индивидуализирана и 
групна настава со што ќе се постигнат подобри резултати во учењето на секој 
ученик.  

Во периодот од IV до VI одделение, главно, ќе се развиваат различни 
облици на организирање на наставата (систематизирање на различни комбина-
ции на содржини и задачи за наставата по нивоа на сложеност  што се 
реализираат во редовната настава или, пак, на одредени додатни часови по 
редовната настава учениците може да работат во посебни групи со ученици со 
слични знаења и способности). 

Во периодот од VII до IХ одделение може да се организира, делумна 
индивидуализирана и групна настава по нивоа на сложеност во училиштето со 
ученици од различни паралелки.  

Како еден од главните критериуми за избор на учениците за 
формирање на групите за наставата по одредени наставни предмети се земаат 
резултатите од тестирањето на знаењето на учениците со стандардизирани 
тестови што се врши интерно. Идентификувањето и избирањето ќе се врши и 
преку систематско следење и вреднување на развојните особености, 
постигањата и потребите на секој ученик.  

Содржините и начините на работа за наставата во групите со 
повисоки барања се разработени во наставните програми по соодветните 
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предмети за VII, VIII и IХ одделение во посебно поглавје насловено Настава на 
повисоко ниво. Грижата за овие ученици треба да продолжи и во средните 
училишта со создавање исто такви можности учениците да работат во посебни 
наставни групи со повисоки барања.  

За наставата на повисоки нивоа од аспект на стандардите, 
содржините и целите и нивното поврзување ќе се изготви концепт за 
планирањето и работата на тимовите на предметните наставници. Предметните 
тимови ќе изготвуваат планови и ќе ја координираат работата на групите според 
наставните цели и целите на учењето, како и следењето на резултатите на 
учениците. Надарените ученици ќе ја следат наставата со повисоки барања од 
различни паралелки во VII,  односно VIII или IХ одделение, каде што им ќе 
предаваат посебно обучени наставници. Според тоа ќе биде потребно во секое 
училиште задолжително да се изготви план за тимска работа на наставниците со 
групите за наставата на повисоко ниво. 

Додатната настава ќе се организира за учениците кои во текот на ре-
довната настава постигнуваат натпросечни резултати и се пројавуваат со 
особена надареност во одделни наставни предмети, а ќе се организира во 
слободното време на учениците, според одредени програмски содржини и во 
зависност од кадровските и другите услови во училиштето. 

За поуспешно планирање и организирање на  додатната настава пред 
училиштето се поставуваат посебни задачи за изборот и подготовката на настав-
ниците што ќе работат со надарените ученици, како и за создавање на 
финансиска поддршка и материјално-технички услови за изведување. Во оваа 
настава доаѓа до израз самостојната работа на учениците, работата во мали 
групи, изградувањето на систем и постапки за истражувачки активности, 
решавање проблеми од теориска и практична природа, организирање дебати, 
работа на одделни проекти, експериментирање и докажување. Додатната 
настава се реализира според наставни програми. Бирото за развој на 
образованието ќе изготви концепт за планирањето и работата на тимовите на 
предметните наставници што ќе бидат ангажирани за додатната настава.  

Наставата може да  се организира на таков начин што ќе овозможи во 
однос на организацијата и систематизирањето на содржините да се дополнува 
со проширени и продлабочени програми кои училиштето задолжително треба да 
им ги понуди на учениците (дел од овие програми ги финансира државата, а 
учениците можат да ги изберат, меѓутоа тие не се задолжителни). Во 
проширените програми кои училиштето мора да им ги понуди на учениците се 
застапени различни можности за развој на потенцијалите на надарените 
ученици. 

Бирото за развој на образованието, исто така, изготви упатство за 
планирањето и работата со учениците со продолжен престој и дневен престој во 
училиштето, како и за истражувачката настава во природа.  

Неопходно е да се развиваат постапките и методите за самовредну-
вање на училиштето во целина, при што врз основа на релевнатни критериуми 
треба да се вреднува годишната програма за работа на училиштето, развојните 
програми и резултатите во наставата и учењето, а особено постигањата на 
учениците и училишната клима. Исто така, овде се подразбира и процената на 
ресурсите со кои располага училиштето: кадар, простор, опрема и финансиски 
средства, како и раководењето и организацијата на училиштето. Бирото за 
развој на образованието ќе изгради критериуми за наведените аспекти за 
самовреднување на училиштето.   
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Во рамките на развојните програми на училиштето се планираат и 
реализираат воннаставни активности за учениците за задоволувањето на 
индивидуалните интереси и развивање на способностите за заедничка работа 
која придонесува за зајакнување на меѓусебната доверба, дружењето во 
слободното време и задоволување на специфичните потреби на надарените 
ученици. 

Слободните ученички активности најчесто се организираат во 
областа на науката, техниката, уметноста, спортот, самозаштитата, 
унапредувањето на здравјето или со учество на учениците во културно-
уметнички и општествено-хуманитарни активности (учество во училиштен хор, 
оркестар, драмска, рецитаторска секција, во активности за помош на други  лица 
и сл.). На тој начин се создаваат можности учениците кои имаат интерес за 
одделни области и предмети, без оглед на успехот во наставата, да се потврдува-
ат со своите постигања. Личниот интерес на ученикот има примарно значење за 
изборот на воннаставните активности.  

Реализацијата на овие активности се планира во рамките на годиш-
ната програма на основното училиште, а Бирото за развој на образованието ќе 
изготви програмски основи со кои се одредуваат целите на одделни слободни 
активности на учениците, организацијата и другите карактеристики. 

Ученичките натпревари се активности преку кои се презентираат 
високите постигања на учениците во одредена област и/или подрачје од настава-
та.  

Ученичките екскурзии придонесуваат за проширување и продла-
бочување на знаењата од одделни подрачја и наставни предмети, спортување, 
рекреација и дружење во слободното време. Планирањето на екскурзиите и про-
цедурата на изведување на екскурзиите (цели, содржини, критериуми, начин на 
реализација и др.) се уредува со посебен правилник донесен од Министерството 
за образование и наука. 

За доследна имплементација на новата Концепција според која 
основното образование е поделено на три развојни периоди (3+3+3 кои се 
раководат според развојните карактеристики на учениците), потребно е и 
иницијалното образование за наставниците да се прилагоди на новиот концепт.  

Бирото за развој на образованието во рамките на надлежностите кои 
произлегуваат од новиот Закон треба да подготви планови за континуирана 
обука на наставниот кадар, стручните соработници и директорите на основните 
училишта и да направи избор  на програми  и понудувачи на обуки што ќе бидат 
во согласност со фазите со кои ќе се воведуваат промените во училиштето. Со 
Законот за основно образование, исто така, ќе се регулира системот на 
вреднување и напредување на наставниците во кариерата. 

И покрај специфичниот социо-економски контекст на нашата земја, 
Министерството за образование и наука посветено работи на заложбите за 
обезбедување соодветни воспитно-образовни модели и активности во функција 
на максимален индивидуален развој на севкупната училишна популација во која 
се вбројуваат и надарените.   
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СЕМЕЈСТВОТО И НАДАРЕНИТЕ 
 

Јовева Валентина 
 
 

Апстракт 
 
Да се препознае надареноста кај детето и да се усмери правилно да се развива и максимално да 
ги искористи своите способности е изазов на кој наидуваат голем број на родители. 

 
РОДИТЕЛИТЕ КАКО ФАКТОР ВО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И РАЗВОЈ НА 

НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ 
 

Неоспорно е дека семејството е пресуден фактор за развој на 
општите способности на детето, посебно за препознавањето и развојот на 
надареното дете. Ова се должи на фактот што семејството е примарна социјална 
средина. Средина во која прво се јавуваат, препознаваат и имаат потреба од 
соодветна поддршка, знаците и сигналите што ги емитуваат децата.  

Забележувањето на надареноста може да се увиди уште во првата 
година, а родителите тоа можат да го забележат преку карактеристични форми 
на реагирање и однесување: според раекцијата на одреден звук, според тоа како 
воспоставува контакт, што во одредена социјална средине е карактеристично за 
него, кој е неговиот посебен интерес и како го манифестира истиот.  

При откривањето на надареното однесување, неопходно е 
родителите да го мобилизираат целокупниот потенцијал кој треба да биде 
насочен кон проверка на почетните симптоми кај децата кои сигнализираатн 
некаков вид на надареност. Потоа, треба да се изготви стратегија  за однесување 
на родителите за подршка на нивниот развој, каде неопходно треба да се 
консултираат стручни лица ( педагог, психолог). Ако родителите  сериозно го 
прифатат предизвикот, соработуваат со училиштето и створат услови во 
рамките на нивните можности за поттик и нега на потенцијалниот талент без 
некои претенциозни очекувања, тогаш веќе постојат елементарни услови за 
будење на талентот. Но во праксата не е секогааш така, односно за да се посвете 
внимание на надареното дете потребно е дополнително ангажирање на 
родителите, нова обврска, создавање на клима што ќе му овозможи 
експониорање на потенцијалот. Дополнителното ангажирање на родителите, 
промената на стилот на живеење не би можело да се спореди со “задоволството” 
кое ќе произлези од макотрпниот пат, додека во спротивно ако 
манифестираниот арсенал на се стави како приоритет, надареното дете можи да 
го прикрие својот потенцијал.53  

Во  контекст на тоа праксата покажува дека према надарените деца 
родителите претежно имаат поголеми барања, поголеми амбиции и поголем 
притисок во однос на школското постигање. Аспирацијата на родителите 
(стремеж за успехот на детето) може да ги гуши  интересите и развојот на 
нивното дете, но од друга страна пак  можно е и да го потпомага напорот на  
детето во учењето и  мотивација.       

                                                 
53 Кеверески Љ. (2000). Како да ги препознаеме надарените и талентираните ученици. Скопје: Просветен работн 
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Праксата покажува дека спрема надарените деца родителите 
различно реагираат, односно, некои имаат претерано високи барања, а некои се 
индиферентни, и сл. Истражувањата покажуваат дека родителите кои имаат 
превисоки аспирации према постигнувањето на нивните деца не се свесни за 
педагошко - психолошките последици на своите деца. 

 Премногу амбициозни родители прават притисок на нивните деца во 
однос на учењето за да децата го постигнат она што и не му оди од рака. Некои 
родители го наметнуваат своето мислење за тоа што нивното дете треба да биди, 
без разлика на тоа што детето мисли и сака. 

Ако аспирацијата значително ги преминува можностите на детето, 
постои голема веројатност да тоа резултира во сметање на психолошкиот развој 
( фрустрација, конфузија, девијација и др.)  

Од друга страна индиферентните родители не покажуваат интерес за 
детскиот успех, немаат барања, не се упорни и истрајни. На надареното дете  
исто така му смета таа незаинтересираност за школскиот успех и развојот 
воопшто. 

 Родителите на надарените морат да знаат дека нивните превисоки 
или прениски аспирации резултираат со проблеми во социјализацијата на 
нивните деца; децата можат да изградат неповолна слика за себе, да покажуваат 
неповерење на возрасните и авторитетите, да не превземаат задачи и 
одговорност, и сл.54 

Според претпоставките во литературата за тоа во какви семејства 
може да се најдат надарени деца постојат повеќе ставови, од кои според едни, 
надарените деца имаат надарени родители, според други надарените деца можат 
да се најдат во семејства со повисок социо - економски статус, итн. 

 Но и двете претпоставки немаат практична подлога, т.е според 
статистичките анализи и податоци може да се заклучи дека поголем број од 
надарената популација произлегува од семејства со среден економски и 
образовен статус, а надареноста на секоја возраст може да се најде во семејства 
со сите образовни степени. Истражувањата на Roedell укажуваат на тоа дека 
развојот на надареноста повеќе се должи на активниот ангажман на родителите 
во едукацијата на надареното дете, отколку на образованието или економската 
моќ.55 

Како предуслов и со цел да се обезбеди ефикасна и ефективна 
родителска грижа потребно е родителите да задоволат некои основни потреби 
на надарените деца како што е: 

- потреба за љубов и сигурност;  
- потреба за нови искуства;  
- потреба за постигнување на успех;   
- потреба за чувство на одговорност и независност.  
Со цел да се створи атмосфера за учење и развој што примарно би ја 

стимулирало мотивацијата, родителите треба да покажат: 

� Емоционална топлина и доверба 

                                                 
54 Aleksandar, S (2003) Obuka za uspešnu saradnju sa roditeljima darovite dece. Vi{a {kola za obrazovanje 

vaspita~a, Vr{аc  

 
55 Кеверески Љ. (2000). Како да ги препознаеме надарените и талентираните ученици. Скопје: Просветен работни 
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� Позитивни ставови кон едукацијата; 

� Високи очекувања од себе и своето дете; 

1. Интерес за успехот на детето (следење на развојот и 
резултатаот, почитување на трудот и успехот, охрабрување, корегирање, 
нудење помош); 

2. Примена на демократска дисциплина, (барања во облик на 
логички објаснувања, благи мерки на дисциплина, никогаш физички казни.) 

За надарените ученици од голем интерес е чувството на видлив 
интерес за развојот и напредокот од  страна на родителите, додека пак помалку 
важно е колку време се поминува заедно со надареното дете , туку многу повеќе 
е важно како и со каков квалитет се поминува времето со надареното дете, т.е 
каков е “стилот на подучување”. А стилот опфаќа комплексен сет на постапки 
кои ги преземаат родителите со цел адекватно да одговорат на барањата и 
потребите на надареното дете.56 

 
РОДИТЕЛСКО - ЕДУКАТОРСКО ПАРТНЕРСТВО 

 
Конструкцијата на партнерството е базирана на претпоставката дека 

колаболирачките партнери имаат некои заеднички основи за акција и чувтство 
за заедништво што ги поддржува нивните заеднички шпекулации. Едукаторите 
и родителите имаат заедничка потреба за спојување во партнерство: потребата 
за поттикнување на позитивниот раст кај децата и самите нив. Нивниот 
предизвик е да креираат  чувство за заедништво за да нивните напори станат 
значајни за сите кои што се инволвирани. 

 
РОДИТЕЛСКИТЕ И ЕДУКАТОРСКИТЕ АТРИБУТИ ШТО ГО 

ПРОМОВИРААТ ПАРТНЕРСТВОТО  

 

Истражувањата овозможуваат согледување на родителските 
атрибути што поддржуваат значајни партнерства.  

Овие атрибути вклучуваат топлина, сензитивност, нега, способнодт 
да се слуша, консистенција, позитивна слика на самиот себе, чувство за 
ефикасност, персонална компетенција и ефективни социјални вештини.  

Брачната среќа, фамилијарната хармонија, успехот во приоритетните  
колаборации и отвореноста за идеи од другите исто така е поврзана со 
родителската компетенција во промовирањето на партнерствата. Swick, (1991). 
Schaefer (1985) забележале дека родителите со високо самопочитување се 
повеќе позитивни и одредени во нивната фамилија и училишното инволвирање. 
Не сите родители ја достигнуваат оваа компетентност што ги поддржува овие 
атрибути. 

Едукаторите можат да создадат околина што го охрабрува развојот 
на партнерското однесување кај родителите. Моделирање на почит и 
комуникациски вештини, покажување на искрен интерес кон децата, 
одговарајќи конструктивно за родителските грижи, промовирање на 
филозофијата за тимска работа и да се биде чувствителен кон родителот и 

                                                 
56 Кеверески Љ. (2000). Како да ги препознаеме надарените и талентираните ученици. Скопје: Просветен работни 
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семејните потреби се некои од начините за промовирање на овој процес. Lawler 
(1991) посочува дека едукаторот ги охрабрува родителите да бидат позитивни 
низ примерот да бидат поддржливи, одговорни и отворени за нови идеи.  

Едукаторските атрибути што имаат позитивно влијание на 
едукаторските врски со децата и родителите вклучуваат:  

 отвореност; 
  флексибилност; 
  прифатливост. (Comer and Haynes, 1991).  

Од родителска перспектива, овие едукаторските карактеристики 
се пожелни: 

 доверба; 
 блискост; 
  позитивна слика за себе; 
  ефективен училнички менаџмент; 
  позитивна дисциплина; 
 нега и ефектвни едукаторски вештини.  

Истражувачите укажуваат дека следниве едукаторски атрибути 
се поврзани со успешното родителско инволвирање:  

 позитивно однесување;  
 активно планирање за вклучување на родителите; 
  континуиран едуакторски тренинг; 
  вклучување во професионален развој и лична компетенција 

(Epstein,1984;Galinsky,1990). 
Едукаторите треба секогаш да имаат доволно време и просторни 

услови  (ако станува збор за соработка со училиштето) на располагање за 
родителите на надарените деца. Понекогаш родителите на надарените деца не се 
потполно свесни за значењето на успешната соработка со едукаторите, па е 
потребно да едукаторите ги мотивираат.57 

 

ПОВРЗУВАЊЕ   НА ФАМИЛИИТЕ СО УЧИЛИШТАТА ДА ПОМОГНАТ  НА  
НАШИТЕ ДЕЦА ДА УСПЕАТ58 

 
Растењето на детето е тешко, како и едуцирањето на детето. 
Од ден на ден Американската фамилија се разликува од онаа  

генерација порано. Родителите и децата поминуваат се помалку време заедно и 
скоро сите родители се соочуваат со проблемот да ги балансираат потребите од 
нивниот фамилијарен живот со работата. За време додека родителите се под 
голем притисок, ги прави се помалку присутни во животот на нивните деца, а 
тука е пак нивна голема потреба да бидат присутни во едукацијата на нивните 
деца. 

Родителите ја препознаваат оваа потреба. Според Newsweek 
(magazine), наставници-родители здруженија, анкета покажува 405 од 
родителите низ земјата  веруваат дека не посветуваат доволно внимание во 
образувањето на нивните деца. Овој проблем,  е еден од најголемите и 

                                                 
57 Aleksandar, S (2003) Obuka za uspe{nu saradnju sa roditeljima darovite dece. Vi{a {kola za obrazovawe 

vaspita~a, Vr{ac 

 
58 (http://www.ed.gov/PressReleases/02-1994/parent.html 
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најважните што го засега образованието денеска, и би се совладал само со 
здружени сили на родителите, училиштата и заедницата. 

Училиштата треба да одговорат на потребите на родителите со 
подршка што им е потребна да бидат вклучени во едукацијата на децата. Во 
исто време, родителите треба да успорат со нивните животни обврски, и да  ја 
потенцираат важноста за добро образование, служејќи како пример на своите 
деца. 

Испитувањата потврдуваат  дека без разлика на економската, 
расната, или културното минато на фамилијата, кога родителите се партнери во 
образованието на нивните деца, резултатите се : учениците постигнуваат 
подобри резултати, подобра посетеност на наставата, намалуванје на 
изостанцита, и опаѓање на деликвентноста. 
 

МОДЕЛИ НА ВКЛУЧЕНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО59 

Epstein (1995) разликува неколку модели на вклученост: 

1. Родителство (родителиски дом): да се обезбеди природна средина 
за учење, изработка на домашна работа така што многу задачи ќе можат да 
бидат решени дома; 

2. Комуникации: на слободен начин да се комуницира за 
училишните програм, вежбите, прогресот, успехот и развојот на учениците; 

3. Доброволно вклучување: родителска и опшествена подршка на 
училиштето; 

4. Учење дома: родителско помагање во пишување на домашни 
задачи и други наставни активности. 

5. Донесување одлуки: вклучување на родителите во донесувањето 
на важни одлуки како и охрабрувачко родителско водење на важни училишни 
теми. 

6. Соработка со опшеството: наоѓање на соодветни извори во 
опшеството кои би ги подржале семејството и учениците. 

Делма-Дела-Дора (Delma-Dela-Dora) ги разликува следните неколку 
модели на инволвираност на родителите во училиштето: 

� Родителите како помагачи: Ова е најстара форма на родителско 
вклучување во животот на училиштето и веројатно е најраспространета денес. 
Родителската помош во спроведување на излети во природа, во зголемување на 
фондот за училишна опрема, помагала, за во училница и во други активности во 
кои родителите под раководство на училиштето вршат услуги за училиштето за 
кои не е потребна или е потребна само некоја способност. 

� Родители како луѓе-извори на информации: многу луѓе од 
училиштето увиделе дека некои родители имаат знаења или способности кои 
можат да допринесат во развојот на наставните програми или во предавањето во 
училница. Таквите родители може да имаат хоби кое може да го поделат со 
учениците во активностите пропратени со наставните програм: собирање на 
марки, спорт, набљудување на птици, долги прошетки во природа или знаења од 

                                                 
59 Mr.Dijana Hristovska, U~estvo na roditelite vo efektivnoto u~ili{te, vospitni krstopati, br.58-59, 
str.22-23 
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полето на некоја посебна работа/професија кое можат да го поделат низ 
разговор и кое е во врска со некоја наставна единица или можеби посебна 
област од способност/знаење кое родителот може да го достави како 
информација за некоја наставна-студиска група. 

� Родители како консултанти: некои родители имаат стручни 
знаења или способности кои поедини наставници или наставни студиски групи 
можат да ги искористат на долготрајна основа. 

� Родителите како партнери: некои родители имаат интерес, 
време и способности потребни да бидат подготвени и искусни, еднакви со 
наставниците било во одделни аспекти на училишното работење или во 
општиот развој на наставните програм. 

Поаѓајќи од сознанијата за важноста од вклучувањето на семејството 
во училиштето кај нас се поттикнуваат најразлични модели на соработка: 

o Неформална и формална комуникација 
o Активности на родителот во училиштето 
o Педагошко-психолошко образование на родителите 
 
Имајќи во предвид дека партнерството на родителите со училиштата 

во многу земји е модел кој се користи повеќе од 15 години, во нашата земја таа 
практика се појавува во последните години. При проверка на листата на совет 
на родители во нашето училиште утврдив дека ниеден од родителите вклучени 
во советот на родители како и во училишниот одбор, не се родители на 
талентирани ученици, напротив, тоа се родители на послабите ученици или пак 
се пријатели и роднини на постоечкиот директор. Ова ме поттикна да повикам 
дел од талентираните ученици од нашето училиште и да дознам факти потребни 
за ова тема. На учениците им поставив неколку прашања на кои добив 
комплетни одговори. 

� Кој го откри вашиот талент: родителот, наставникот, 

педагошката служба, самите вие или некој друг? 

� Одговорот на сите им беше самите ние. 

� Дали родителите ви помагаат да сработите дел од обврските за 

во училиште или за на натпревар? 

� Одговорот беше дека сами постигнуваат се. 

� Дали наставниците ви помагаат да го развиете вашиот талент 

уште повеќе? 

� Сите ученици одговорија дека наставниците им помагаат само во 
наоѓање на литературе, само кога се работи за натпревари. 

� Дали вашите родители доаѓаат во училиште и кога? 

� Одговорот беше за родителски средби, или некогаш да проверат 
до каде сме со успехот? 
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� Каква корист имате од вашиот талент? 

� Одговор - освен освоените награди од државните натпревари, и 
стипендијата што ја добиваме, добивме и многу ангажмани во училиштето без 
разлика дали се од нашата специфична област или не. Некој мора да ја работи 
работата во училиштето. 

� Дали сте за тоа наградени од училиштето? 

� а жал одговорот беше НЕ. 

(Им благодарам на Сандра, Страхил, Дејана, Наташа, Александра и 
Ѓорѓи, за искрените одговори). 

 
ЗАКЛУЧОК 

Посакуваните односи и успеси на учениците во училиштата ке 
завладеат само ,,ако повеќе мислиме на децата, ако децата ги имаме како цел, а 
не како сретство за остварување на нашите амбиции и социјален престиж.,, 
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