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A TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
Hilčenko, Slavoljub: SRBIJA = KAKO SISTEMSKI UNIŠTAVATI TALENTE!?
Strukovna Škola za Obrazovanje Vaspitača i Trenera, Subotica, Srbija
s.hilcenko@gmail.com
Rezime
Naš obrazovni sistem vređa inteligenciju čak i prosečnog đaka. Svedoci smo ne
tako davne prošlosti kada je ciga selom vodio mečku koja je znala da vozi bicikl i druga
čudesa... Naučila je to „metodom ponavljanja reprodukovanog” = najzastupljenija
metoda rada u 99% naših osnovnih škola. I pre nego što se u takvoj školi obre neki
genijalac, unapred je osuđen na propast ili najblaže rečeno „ismejan od dece i crna
ovca”. Srbija i njen „nestrateški obrazovni sistem” generacijama sistemski uništava cele
populacije učenika, gurajući buduće Mocarte, Felbsove, Ajnštajne… u isti koš. Dakako,
izuzeci ne potvrđuju pravilo i postoje u liku škola za muzičke talente (Ćuprija) ili
matematičke gimnazije u Beogradu…, naše perjanice i putokaz da recept „rad sa
darovitom decom postoji”. Kada pitate čelnike ovih institucija šta im najviše nedostaje,
odgovoriće samo: „NOVAC!” Da bi iznedrili buduće vrhunske stručnjake, moramo
ponajpre stvoriti široku bazu – kvalitetan rad u vrtićima i osnovnim školama gde ćemo
takvu decu prepoznavati i usmeravati u škole – koje danas nemamo! Dakle, kada ova
država bude prestala da bude sama sebi dovoljna i, počne se baviti obrazovanjem,
talentima, „nedrenjem i brušenjem” svojih (najisplativijih) resursa, odliv mozgova biće
samo daleka prošlost. Međutim, kako će u Srbiji dugo još sve biti deklaracija, ovaj
problem će ponajpre i dalje tištiti samo roditelje telentovane dece dok ih ne prigrli neka
„tuđa ali ipak brižna ruka”.
Ključne reči: ono što imamo: samodovoljnu državu, potencijale i propale talente;
ono što nemamo: obrazovnu strategiju države, novac.

SERBIA = HOW SYSTEMATICALLY TO CRUSH THE TALENTED!?
Abstract
Our Educational framework is an insult to intelligence, even for an average pupil.
We are the witnesses of a time, not that long ago, when a gypsy took his show-bear to
the village folk for the live performance of a bear that can cycle and do other magical
performances... The show-bear could learn all that through “a method of repetitive
reproduction” = the dominant approach to learning and teaching in 99% of our primary
schools. It happens that in such an environment, even before one can display his/her
genius, he/she is doomed to failure or at best he/she is laughed at and consequently
7
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“the black sheep” is singled out. Serbia and its “no strategic educational system” has
been, for generations and generations, the culprit for the systematic destruction of mass
population of pupils, pushing the entire Mozart’s, the Phelps, the Einstein’s to the very
same disposal. Truth to say, exceptions to the case do not conform to the practice and
there are some fine examples like The Music School in Ćuprija or The Maths Grammar
School in Belgrade..., we take great pride in their work and they hold the road post
displaying that “working with the talented does exist”. If one asks the leaders who
manage those institutions what is that they need most, their sole reply is: “Money!” For
the future generations of experts to succeed, we need to build a strong foundation
where even at a tender age in our kindergartens and primary schools are those
potentials recognized and than sent to schools – which we do not even, have now!
Therefore, when this country acknowledges that it is not self-sustaining and that they do
not have it good when left to do all on their own and alone, when it starts to look into the
problems of education, the talented, “carving and polishing” of our (financially most
rewarding) resources, then only will the process of brain liquidation stop and become
history. However, since many things in Serbia will only be declared and will remain on
that only, this problem will certainly make only the parents of the talented very anxious
before they decide to embrace “a foreign but nevertheless a more caring hand”.
Key words: what we do have: self-conceited state, self-sustaining state,
potentials and the crushed talented; what we have not: national education strategy,
money.
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1. Uvod
„Srbija kao odskočna daska”
„Surovo mesto za genijalne ideje”
„Fond za mlade talente ne zna šta je s njihovim stipendistima”
„Strani lovci na talente vrebaju najbolje”
„Poslednji nek ugasi svetlo!”
„Država i dalje proteruje mlade talente!”
„Šta ćeš ovde? Završi Megatrend i pali!” (slika 1)
1. slika
Kontraverzni bilbord, koji je podigao prašinu u akademskim krugovima Srbije

Ovo su samo neki od transparentnih novinskih naslova kojima se ilustruje odnos
države prema mladim talentovanim ljudima u Srbiji i to nije od juče...
O teškoj situaciji po status talentovanih mladih ljudi, mogu najbolje da govore oni
sami, država je tu samo u neslavnoj ulozi „Antonia Salijerija”.
Generalno govoreći, čitav naš obrazovni sistem nije sistemski već stihijski ustrojen
da (ne)nedri i (ne)usmerava talentovanu decu iako postoje izuzeci u liku nekolicine
obrazovnih ustanova, više nego prepoznatljivih u svetu po ostvarenim rezultatima
(primerice,škola za muzičke talente u Ćuprija, matematička gimnazija u Beogradu,
istraživačka stanica „Petnica” o kojima će biti više reči u nastavku…), ali i po opštoj
besparici kako bi svoje (pardon, NAŠE) talente dostojanstveno poslala u svet, jer
imamo šta da pokažemo. Kao dokaz takvoj tvrdnji, navešćemo sledeću vest:
„02.03.2011. god na vestima televiziji B92 od 18.00 časova mogla se čuti vest
kako se tim Srbije sprema za balkansku matematičku olimpijadu i kako naša vlast ne
haje mnogo za to, kako je saopštilo rukovodstvo ove gimnazije za matematičke talente
u našoj zemlji.”
2. Možemo mi i gore od ovoga!?
- Srbija je četvrta zemlja u svetu po odlivu mozgova
- Srbija ima najstarije stanovništvo na svetu
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- Naučni potencijal Srbije je samo u Americi (2000 doktora nauka) veći nego u
zemlji
- Srbija je ukinula Ministarstvo za nauku!?
- Srbija je pretposlednja po broju računara u Evropi, iza nje je samo Vatikan.
Evo još takvih primera.
Primer prvi:
ond za mlade talente Republike Srbije je na 21. sednici, održanoj u sredu, 30.
juna 2010. godine, doneo odluku o usvajanju konačnih rezultata po Konkursu za
nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u
zemlji i inostranstvu u toku 2009. godine. Na ovaj konkurs se prijavilo 819 kandidata, a
665 učenika srednjih škola ispunjavalo je sve uslove konkursa. Kandidati koji
ispunjavaju uslove konkursa dobiće nagrade u iznosu od 20.000 dinara, koliko se
dodeljuje za treće mesto na republičkom takmičenju, do 200.000 dinara, sa koliko će biti
nagrađeni učenici koji su osvojili prvo mesto na svetskom takmičenju.
Da li (će) su ova deca ikada videti ovaj novac, zašto?
U Blicu od 11.10.2009. stoji:
Pošaljemo studente u svet, pa ih zaboravimo!
Fond za mlade talente ne zna šta je s njihovim stipendistima. Gde je i šta radi
175 studenta koje je Vlada Srbije od 2005. do 2008. godine stipendirala sa po 15.000
evra na osnovnim, master i doktorskim studijama u inostranstvu? Da li su se ovi mladi
ljudi vratili u zemlju ili su karijeru započeli daleko od domovine?
Na ovo i na mnoga druga pitanja niko od nadležnih ne zna odgovor.
Primer drugi:
Radio Televizija Srbije u petak 25.03.2011. je saopštila:
Pogrešan trend. Po odlivu mozgova, Srbija je u samom svetskom vrhu, preciznije,
četvrta posle Svazilenda, Bosne i Hercegovine i Kirgizije, navodi se u izveštaju
Svetskog ekonomskog foruma. Osnovna kočnica povratka mladih je nezaposlenost.
Trećina akademaca planira da zauvek napusti zemlju, a destinacije u kojima vide svoju
budućnost najčešće su: SAD, Kanada, Australija, Nemačka i Francuska. U takvim
okolnostima, mnoge Beograđane uznemirili su bilbordi kojima se mladi pozivaju da
napuste zemlju.
Kako se procenjuje, u poslednjih deset godina, Srbiju je napustilo 14 hiljada
lekara i oko 10 hiljada naučnika, dok je istovremeno, među onima koji ostaju, dve
trećine funkcionalno nepismenih.
Primer treći:
Iako veliki broj mladih naučnika odlazi iz Srbije na doktorske studije u inostranstvo, ipak
ima i onih koji se vraćaju, a jedan od razloga krije se u nedovoljnoj razvijenosti naučne
Srbije.
Tridesetpetogodišnja Sofija Stefanović, profesor arheologije na Filozofskom
fakultetu, doktorirala je na Hajdelbergu, dok je postdoktorsko usavršavanje nastavila na
Kembridžu. Vratila se u Srbiju koju smatra zemljom velikih mogućnosti:
„Ovde postoji veliki potencijal za istraživanje. Međutim, pošto nema podrške
države, nema ni strategije u mnogim oblastima. Naučnici svojim znanjem i iskustvima
mogu da pomognu ovom društvu, samim tim i ja mogu da doprinesem da Srbija
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postane bolje mesto za život. Naučnici koji su otišli u inostranstvo došli bi da pomognu u
tom smislu, ali državni mehanizam ne daje nikakve okvire u kojima bi oni radili i dali svoj
doprinos”, tvrdi mlada naučnica. Ona smatra da je dodatni problem to što je u Srbiji
izgrađena atmosfera „opšte depresije.”
Primer četvrti:
http://www.bestjobs.rs/karijera/clanci/tema-strani-lovci-na-talente-vrebajunajbolje/13/472
Strani lovci na talente vrebaju najbolje
Mada bi najbolji studenti srpskih univerziteta, ako bi bili u mogućnosti da biraju, izabrali
da ostanu u Srbiji, njihov izbor najčešće zavisi od šanse za zaposlenje i pristojnu
zaradu. Ako posla nema, razloge za odlazak niko ne dovodi u pitanje, pogotovo ne kada
su u Srbiji već otvorene kancelarije skauta svetskih univerziteta, čiji je zadatak da
najtalentovanijima olakšaju put ka zapadnoj Evropi ili Americi.
Za studente generacije koja je rođena, u proseku, 1983. godine, a koje smo
anketirali prethodnih nekoliko dana, boravak u inostranstvu imao bi jasan cilj i
ograničeno trajanje - podrazumevao bi praksu i stručno usavršavanje. Još prošle godine
Veselin Jevrosimović, vlasnik „Komtrejda”, požalio se da je tražeći spisak najboljih
studenata koji su diplomirali u poslednjih godinu dana na Elektrotehničkom fakultetu, a
koje je planirao da zaposli, saznao da su skoro svi otišli ili se spremaju da odu u
inostranstvo.
Zašto je tako, najbolje govore podaci Nacionalne službe za zapošljavanje koji
pokazuju da upravo mladi do 30 godina starosti čine skoro trećinu nezaposlenih u Srbiji,
a njih blizu 32.000 imaju fakultetsku diplomu, magistraturu ili doktorat. Pogledamo
dostupne podatke:
*Nacionalne službe za zapošljavanje, Beograd, septembar 2007.
nezaposleni sa VII stepenom: 31.286
magistara; 651
doktora nauka: 45
*Press, U evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Beograd od
30.12.2009. nalazi se:
fakultetski obrazovanih ljudi: 30.000
magistara: 591
doktora nauka: 30
„Ako izuzmemo ratne godine kada su odavde svi bežali glavom bez obzira, u
inostranstvo su uvek odlazili oni mladi ljudi koji su želeli da se ozbiljno bave
naučnoistraživačkim radom. Ovde za to, da se ne lažemo, još ne postoje odgovarajući
uslovi. Svi drugi, naravno, najviše vole da žive u svojoj zemlji. Odlazak je uvek najviše
zavisio od sklopa svakog pojedinca”, kaže prof. dr Srbijanka Turajlić, sa
Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Vladimir Dragović, direktor Matematičke gimnazije u Beogradu koja važi za
rasadnik naših talenata kojih ima svuda po svetu, kaže: „Od 100 učenika iz jedne
generacije, njih desetoro odu na studije van Srbije.”
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„Oni koji žele da odu, sami se prijavljuju na fakultet koji izaberu”, kaže dr
Dragović, „tako je Ognjen Ilić, učenik Matematičke gimnazije, koji je osvojio više
medalja na olimpijadama iz fizike 2004. i 2005. godine odlučio da ode na Harvard”.
„Ognjen se sam prijavio. Uspeo je da dobije i stipendiju. Otišla je i Karola
Mesaroš, naša nekadašnja učenica koja je upisala prestižni univerzitet u Bostonu, a
Vladimir Šarić, jedan od naših najboljih učenika, upisao je moskovski državni
univerzitet”, kaže Dragović.
Međutim, Dragović pominje neke od najboljih učenika Matematičke gimnazije koji
su otišli, ali su se potom vratili u Srbiju:
„Miloš Arsenović, najbolji doktorant na Berkliju, sada je profesor u našoj školi i na
Matematičkom fakultetu, Predrag Tanović, koji je doktorirao na Mekgil univerzitetu u
Montrealu, sada je viši naučni savetnik u SANU i naš profesor. Vratio se i Darko
Milinković koji je doktorirao na Univerzitetu u Medisonu”, ističe Dragović.
Ipak, naše siromaštvo i loš odnos prema najboljima, oni bogatiji i svesniji
vrednosti ulaganja u obrazovanje i dalje će obilato koristiti. O tome svedoči i dolazak
prvog skauta, lovca na talente koji je iz Amerike stigao u Srbiju. Beograđanin Danilo
Mandić došao je sa Prinstona sa zadatkom da informiše naše srednjoškolce kako da se
prijave i dobiju stipendiju na ovom prestižnom američkom univerzitetu.
Na Prinstonu je i sam bio đak generacije, a danas je u Beogradu predstavnik
Prinstonskog komiteta za škole:
„Dvadesetak budućih studenata je već apliciralo za prijem u 2008/09.
akademskoj godini, ali to nema nikakvog uticaja na to koliko njih će biti primljeno. Oko
15.000 studenata iz celog sveta aplicira svake godine, a malo više od hiljadu njih će biti
primljeno”, kazuje Mandić i dodaje da u Prinstonu on nije jedini iz Srbije.
„Moja koleginica Jelena Milovanović je diplomirala prošlog jula u mojoj generaciji.
Takođe, tu je Srđan Krstić iz Niša, koji će diplomirati 2009. Ima puno naših
postdiplomaca, posebno u prirodnim naukama, kao što je Miloš Ilak”, navodi Mandić.
S druge strane, država će preduzeti sve, kako nam rekoše u nekoliko resornih
ministarstava, da najbolje đake i studente zadrži u zemlji.
„Činjenica je da se i kod nas mnoge stvari popravljaju. Dolaze strane kompanije
koje žele da zaposle najbolje. Sve aktivnosti koje preduzimamo kako bi se popravio
položaj mladih ljudi u Srbiji imaju za cilj da nam najbolji studenti ostanu u zemlji. Ali i da
vratimo one koji su otišli”, kaže Vladimir Ilić, državni sekretar za zapošljavanje u
Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj.
Planovi države za zaustavljanje odliva mozgova:
U toku je izrada akcionog plana zapošljavanja mladih koji za rezultat treba da
ima osnivanje centra za zapošljavanje mladih.
U planu je osnivanje posebne službe za rad sa mladima u Nacionalnoj službi za
zapošljavanje. Cilj je da se mladi osposobe za aktivno traženje posla.
Otvaranje regionalne kancelarije za mlade koja će se baviti svim problemima koji
se tiču ove populacije.
„Blic” anketa među najdarovitijim studentima:
Da li planirate da napustite Srbiju?
„Uslov da ostanem u Srbiji je da nađem stalan posao.”
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„Ako bih morala da čekam na zaposlenje, ipak bih odlučila da odem”, kaže
Sandra Aleksić, studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu, čiji je prosek ocena
9,93.
Jelena Đukić sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, koja u indeksu ima
„zamalo pa sve desetke”, planira da ode u inostranstvo, ali samo na stručno
usavršavanje. „Ali vratila bih se. Ne bih mogla da živim u nekoj drugoj zemlji, nisam to
planirala”, kaže Jelena.
Milan Marković, student stomatologije na Medicinskom fakultetu u Nišu, u
indeksu ima samo desetke. Ambiciozan je, uporan, jedan od najboljih studenata u svojoj
generaciji. „Svoju budućnost vidim u Srbiji”, kaže Milan.
Ivana Pavlović, studentkinja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, čiji je prosek
ocena iznad 9,5, navodi da u obzir dolazi samo odlazak na postdiplomske studije, jer se
neke stvari, kako kaže, u našoj zemlji popravljaju.
Branku Glišić, studentkinju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
(prosek 9,68), zanima molekularna biologija. „Iz ove oblasti bih na inostranim
univerzitetima mogla da naučim više. Ali sigurna sam da bih se potom vratila”, kaže
Branka.
Milutin Nikolić, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu (prosek 10,00),
ne bi otišao u inostranstvo osim u slučaju da dobije šansu za dobru stručnu praksu. „Bio
sam tamo i mislim da nije ništa bolje nego ovde”, kaže Milutin.
3. Svetli primeri i izlaz iz začaranog kruga – ili samo nada bez pokrića!?
Primer prvi:
Večernje novosti od 31. decembar 2010., pišu:
Talent i ma i dalje tesna planeta!
Istraživačka stanica „Petnica” kod Valjeva u svetu priznata po radu sa mladim
naučnicima.
Država najavila da ce u 2011. uložiti 7,6 miliona evra.
Švajcarska ima čuveni Cern, Amerika Silikonsku dolinu a Srbija za naučnu trku
ima Istraživačku stanicu „Petnica”! Nije ni čudo, jer je ova ustanova u svetu priznata kao
jedan od najjačih i najkvalitetnijih centara za brigu o mladim talentima u nauci. Zato, ne
čudi što je država rešila da odreši kesu i u obnovu Istraživačke stanice kod Valjeva
dogodine uloži 7,6 miliona evra. Uz izgradnju neophodnih objekata, koji će se
rasprostirati na 17.000 kvadratnih metara, u novu, modernu opremu za mlade naučnike
biće investirano oko 2,3 miliona evra. – „Poslednjih godina Istraživačka stanica
»Petnica« prepoznata je širom sveta po svojoj izuzetnoj pažnji prema mladim naučnim
talentima i darovitim srednjoškolcima. Sva vrata su nam, zahvaljujući tome, otvorena”, s
ponosom kaže Vigor Majić, direktor „Petnice”. „Raduje nas najava ulaganja države u
rekonstrukciju i proširenje stanice. Ako ta obećanja države budu ispunjena, Istraživačka
stanica će postati doslovno vodeći evropski centar za rad sa mladim talentima u nauci.
U nekoliko važnih oblasti, stanica će čak biti modernije i potpunije opremljena nego
danas vodeće organizacije pri vrhunskim svetskim univerzitetima”.
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Za bezmalo četiri decenije, koliko postoji, kroz „Petnicu” je prošlo više od 50.000
vanserijski talentovanih srednjoškolaca. Mnogi su danas vodeći naučnici u mnogim
svetskim institutima, predaju na čuvenim fakultetima...
„U Istraživačkoj stanici »Petnica« od njenog osnivanja postoji program
astronomije. Na taj program Astronomska naučna zajednica je ponosna, smatra ga
srednjom školom astronomije, jer se ova nauka u Srbiji na žalost ne izučava kao
poseban predmet u školskom sistemu”, kaže Nikola Božić. Zanimljivo je da je Petnička
meteorska grupa među prvima objavila snimke nedavnog preleta sjajnog meteorabolida nad Srbijom. Ovi snimci pomogli su Astronomskoj opservatoriji da preciznije
utvrdi vreme preleta i putanju meteora.
„Veliki broj naših bivših polaznika rade u prestižnim laboratorijama,
univerzitetima, naučnim ustanovama od Kembridža i Oksforda do Lajdena, Tokija,
Johanesburga, Pitsburga... Svi su ponosni na svoja prva naučna dostignuća dok su bili
u Istraživačkoj stanici”, kaže Nikola Božić, rukovodilac Odeljenja matematičko-tehničkih
nauka. „Uvek se rado odazivaju na poziv da održe predavanje, budu mentori na
projektima. Često nam šalju literaturu, opremu za rad u laboratorijama…”
Godišnje u Istraživačkoj stanici „Petnica” bude više od 130 različitih aktivnosti iz
astronomije, fizike, elektronike, matematike, računarstva, do medicine, biohemije,
geologije, biologije, arheologije, istorije, psihologije, antropologije, lingvistike...
„Nimalo nije lako izabrati polaznike, jer su svi koji se prijave zapravo najbolji
učenici u svojim školama. Najviše pokušavamo da otkrijemo koliko su kandidati
motivisani, koliko stvarno žele da pohađaju jedan zahtevan i veoma intenzivan
program”, objašnjava direktor. „Nije dovoljno imati samo dobre ocene, učestvovati na
takmičenjima. Čak ni nagrade nisu dokaz stvarne motivacije. Cenimo one koji svojom
voljom i upornošću uspevaju da probiju barijere i ograničenja koja im postavljaju uslovi u
kojima žive.”
Koliko su „Petničari” nadareni, potvrđuje i to da su među stotinu izabranih
najboljih studenata iz cele Srbije za dobijanje jednokratnih stipendija jedne banke, svi
bez izuzetka bili polaznici Istraživačke stanice! Za izbor polaznika za programe naredne
godine bilo je toliko prijava srednjoškolaca, da je 60 saradnika Istraživačke stanice puna
tri dana pregledalo dokumentaciju.
„Činjenica je da u Srbiji ne postoje razvijeni mehanizmi stabilne podrške
ustanovama poput Istraživačke stanice »Petnica«, kao što je to u razvijenim zemljama
Evrope, Azije i Amerike. Tu pre svega mislim na industrijske kompanije, banke i
osiguravajuća društva, koji sistemski podržavaju poboljšanje obrazovanja, naročito
pametne mlade ljude”, kaže Vigor Majić. „Poslednjih godina, »Petnica« dobija podršku
od NIS pošto je preuzet od Rusa, kao i od norveškog »Telenora«. Velika domaća
preduzeća ne ulažu u nauku, možda imaju pametnija ulaganja, recimo u stranke.”
„Obećana finansijska podrška funkcionisaće kao investicija koju će kompletno da
vodi država. »Petnica« neće videti ni dinar tih ulaganja, pa smo zabrinuti kako ćemo
pronaći sredstva za održavanje novog prostora i povećane troškove naučnih programa”,
kaže Majić. „Država se do sada nije pokazala kao pouzdan partner, a tekući troškovi
mogu stanicu, sa sve novim i lepim prostorom i opremom lako da odvedu »pod led«.
Dve stare zgrade moraće da se sruše, a ako se budući radovi uspore ili zaustave, to bi
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moglo da bude kobno za postojanje stanice. Toga smo svesni, ali imamo poverenja u
Ministarstvo nauke, koje je u protekle skoro tri decenije podržavalo naše programe i
aktivnosti.”
Primer drugi:
http://www.pravda.rs/2011/05/15/drzava-i-dalje-proteruje-mlade-talente/
Država i dalje proteruje mlade talente
Društvo 15. maj 2011.
Beograd – Kada jedna škola iz godine u godinu kontinuirano beleži uspehe, a
njeni učenici osvajaju medalje na svim svetskim takmičenjima na kojima se pojave,
onda je jasno da je reč o više nego dobrom radu svih zaposlenih u toj školskoj ustanovi.
Matematička gimnazija i njeni đaci odavno su postali srpski brend znanja i van naših
granica, a direktor ove škole, profesor Srđan Ognjanović, u intervjuu za „Pravdu” govori
o tome kako doživljava činjenicu da je na čelu jedne od najuspešnijih prosvetnih
ustanova u zemlji, ali i zbog čega smatra da se država ne odnosi na pravi način prema
mladim naučnim talentima.
„Bio sam đak Matematičke gimnazije, 30 godina profesor, a sada i direktor, i svi
uspesi prethodnih decenija i godina, uključujući i ovaj poslednji na Balkanijadi, čine me
ponosnim jer ovu školu svi učenici i zaposleni doživljavaju kao svoju drugu kuću. Ipak,
žao mi je kada vidim da svi ti mladi talenti i naučni kapaciteti silom prilika napuštaju
Srbiju i stvaraju i žive daleko od nas”, kaže prof. Ognjanović.
Zašto je to tako, zar Srbija nema interesa i strategiju da zadrži svoje najumnije
mlade glave?
„Srbija nema strategiju za bilo šta, a kamoli za obrazovanje i razvoj najpametnijih
mladih ljudi. Spremamo decu koju prima i Kembridž, a jedva da imamo uslove za
ogledna odeljenja u kojima se takva deca pripremaju i školuju. Srbija je pre sto godina
slala najumnije mlade ljude u inostranstvo na školovanje, odakle su se vraćali da
pomažu svoju zemlju. Vek kasnije, Srbija mlade i pametne tera da odu, jer nema šta da
im ponudi.”
Mislite da bi mladi matematičari i ostali naučni kapaciteti ostali ovde kada bi imali
uslove?
„Naravno da bi, pa ko ne bi živeo i radio tamo gde su mu porodica, prijatelji,
koreni… Maltene svakoga dana sam u kontaktu sa bivšim učenicima, koji danas imaju
oko 40 godina i žive u zemljama Zapadne Evrope i SAD, i svi kažu da bi se sutra vratili
u Srbiju, ali pod uslovom da u njoj može normalno da se živi od svog znanja i rada.”
Smatrate da se znanje i rad danas ne cene dovoljno?
„Navešću vam samo jedan primer, koji sve govori. Naši učenici svakoga meseca
donose medalje sa najvećih svetskih takmičenja, ali su u ovoj zemlji i dalje medijske
zvezde učesnici raznih „dvorova” i „farmi”. Naš učenik Teodor fon Burg je na putu da
postane najbolji svetski matematičar, a siguran sam da bi medijima bilo interesantnije
kada bi se nas dvojica, recimo, potukli, nego da prenose izveštaje sa dodele medalja na
takmičenjima ili prijema po trijumfalnom povratku naših đaka.”
„Nedavno smo predstavili moderno opremljeni informatički kabinet, otvorili smo
salu sa 200 mesta, gde možemo da ugostimo i učenike iz drugih škola na zanimljivim
predavanjima, a unapredićemo i međunarodnu saradnju. Mi postojimo zbog naših
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učenika, koji dobre rezultate postižu i na polju društvenih nauka, umetnosti, pa i sporta.
I Slobodan Soro, vaterpolo reprezentativac, bio je naš učenik. Siguran sam da će se
uspesi nastaviti i da će uslovi za dalji razvoj i rad najboljih talenata biti mnogo bolji.”
Primer treći:
Politika od 1. juna 2011., piše:
Pod lupom: Kako pomoći mladim talentima
Srbija kao odskočna daska
Najveći problem, po svemu sudeći, jeste i to što naša privreda nije u stanju da
zaposli mnogo školovanog kadra, pa srpske pametne glave angažuju strane kompanije.
To su već iskusili naši fudbaleri, košarkaši, odbojkaši za koje je naša liga previše mala i
neperspektivna.
Vest na koju smo ovih dana bili ponosni došla je sa Zimskih olimpijskih igara u
Vankuveru. Nijedan Srbin iz naše malobrojne sportske ekspedicije, doduše, nije se
popeo na pobedničko postolje, već je naš mladi talentovani zemljak iz Aleksinca Vladan
Todorović u jakoj konkurenciji izabran za šefa informatičkog obezbeđenja na ovom
velikom takmičenju!
Da smo, ipak, i u sportu talentovana nacija svedoče uspesi Nađe Higl, Čavića,
Ane, Jelene i Novaka, košarkaša... Nažalost, mnogi od njih su manje-više sami sebi
krčili put do uspeha. Poznato je da Nađa Higl nije imala ni bazen za treninge, da je Ana
Ivanović trenirala tenis u bazenu, ali praznom, naravno, a Milorad Čavić, osvajač
medalja za Srbiju, vrhunski plivač postao u SAD (kao što je i Nikola Tesla u toj zemlji
postao vrhunski naučnik, dok mu je ovde odbijena molba za stipendiju).
Ni u drugim oblastima naši daroviti mladići i devojke ne zaostaju za svetom.
Matematičar Teodor fon Burg je, recimo, dosad, i pre nego što je napunio 17 godina,
osvojio 13 medalja na velikim internacionalnim takmičenjima. Njemu je, svojevremeno,
Fond za mlade talente uskratio nagradu sa obrazloženjem da „još nema 13 godina”,
iako se takmičio sa starijim, srednjoškolskim uzrastom. „Nagrada je stigla tek nedavno,
ali dobijena suma od pola miliona dinara, ma koliko se činila pristojnom”, po rečima
njegove majke Magde, „dovoljna je da pokrije višegodišnje troškove i plaćanje privatnih
časova, pošto Teodor nije mogao da razvija svoje matematičke talente u redovnom
školskom sistemu.”
„Neelastičan školski sistem”, naglašava Magda, „najveća je boljka u obrazovanju,
i dodaje da se kao roditelj polako sprema na činjenicu da će i njen sin uskoro otići u
inostranstvo.”
Smatra se da u srpskoj dijaspori ima više od pet hiljada doktora nauka. „Samo se
retki vraćaju, obično samo oni koji imaju jaku vezu za zaposlenje”, kaže profesor
Fakulteta organizacionih nauka dr Jovo Antonijević, predsednik Grupe za ekonomske
promene Srbije koja okuplja dijasporu.
Kod nas najbolje prolaze „bubalice!”
Sve do takozvanih PIZA testova, koji mere sposobnost praktične primene
školskog znanja, verovali smo da nam je školski sistem jedan od najboljih i da su naši
učenici po stečenom znanju superiorni u odnosu na svoje vršnjake u svetu. Međutim,
ispostavilo se da smo završili na 41. mestu, a ništa bolje nismo prošli ni posle nekoliko
godina na ponovljenim testovima. Pokazalo se da naši učenici bubaju gradivo samo za
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ocenu, guše se u brojnim definicijama i nepotrebnim činjenicama, prinuđeni su da, ako
žele dobre ocene, uče više kod kuće nego u školi jer ih nastavnici prenatrpaju domaćim
zadacima.
„U Češkoj je više od pet odsto dece rešilo najkomplikovanije matematičke
zadatke na PIZA testovima, a kod nas je taj prosek svega dva promila. Zaista je krajnje
vreme da prestanemo sa upropašćavanjem generacija đ aka, a samim tim i naše
budućnosti kao nacije i države. Ako nismo u stanju da pratimo šta se dešava u svetu,
onda nam tamo i nije mesto” – kaže mr psihologije Ljiljana Levkov, docent na Odeljenju
za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Nešto se ipak menja: Higl i Čavić su dobili po stan za osvojene medalje, u planu
je i gradnja bazena u Pančevu. Pre nekoliko godina Ministarstvo prosvete osnovalo je
Fond za mlade talente koji dodeljuje stipendije studentima završnih godina sa najvišim
prosekom ocena i nagrađuje srednjoškolce koji se ističu na takmičenjima, a od
septembra stupio je na snagu novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
koji prvi put predviđa individualan rad kako sa talentovanim đacima tako i sa decom
ometenom u razvoju.
Kada smo pozvali direktore nekoliko beogradskih škola da ih pitamo da li je ova
novina i primenjena odgovorili su nam da je prerano za bilo kakve komentare, da je taj
proces tek u povoju i da se još drže one standardne dopunske nastave za slabije
učenike i dodatne za đake koji učestvuju na takmičenjima, jer uz novi zakon nisu stigla i
uputstva za njegovu primenu.
Mnogi sumnjaju da će novi pristup dati bolje rezultate. Javna je tajna da neki
nastavnici samo odrađuju posao u školama, a da ih pravi rad čeka kad dođu kući i
počnu sa privatnim časovima. Nastavni kadar je loše plaćen, i to mu je dodatni izvor
prihoda, a veliko je pitanje i da li su svi dovoljno stručni.
Mr Levkov na osnovu svog istraživačkog iskustva ističe da je najbolje
obrazovanje u onim zemljama gde nema kategorije darovite dece, već se svako dete
prihvata kao posebno i prema svakome postoji obaveza da se iz njega izvuče ono
najbolje. Pa kaže dalje:
„Reč je o nordijskim zemljama i finski model obrazovanja, koji je među najboljima
u svetu. Oni ne podstiču razvoj privatnih niti elitističkih škola, obrazovanje im je
besplatno, a tajna uspeha je što razvijaju sistem prilagodljiv svakom detetu ponaosob,
bilo da je ometeno u razvoju, prosečno ili superinteligentno. Nažalost, kod nas je sistem
obrazovanja krut, zato deca stradaju. Jer kad visokotalentovana deca imaju loše
rezultate onda sa školom nešto nije u redu. Dve najslabije karike našeg obrazovnog
sistema su zastareli nastavni planovi i programi i isto tako zastareo model obrazovanja
nastavnika.”
Mr Levkov smatra, „da je korenita reforma obrazovnog sistema potrebna, ali nje
nema jer nema jasne strategije ni vizije za prosvetu. Reforma bi svakako donela
promene i u stipendiranju najboljih studenata.”
Kako država (ne)brine o nadarenoj deci?!
Do pre nekoliko godina nadarenu decu pomagali su regionalni centri za
talentovane, pa kad se država opredelila za rad kroz Fond za mlade talente to je,
naravno, izazvalo nezadovoljstvo u ovim centrima, od kojih su mnogi zbog uskraćivanja
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para iz državne kase pred gašenjem. Opstali su samo oni koji su u međuvremenu dobili
podršku lokalne samouprave, a takvi se mogu nabrojati na prste jedne ruke, u prvom
redu oni u Pančevu i Požarevcu.
„Zbog nedostatka novca više nismo regionalni centar za Banat, već gradski
centar”, kaže predsednik Centra za talentovane u Pančevu Dragoljub Cucić. „I dalje
imamo mnogo toga iz različitih oblasti za decu, obezbeđujemo im vrhunske nastavnike,
organizujemo kolonije, od geografskih i hemijskih do umetničkih i pripremamo ih za
razna takmičenja.”
Naravno, za roditelje je sve to besplatno. Zahvaljujući našem radu u Pančevu,
matematičara imamo koliko hoćete!
Cucić dodaje „da se, nažalost, u drugim gradovima ovakvi centri polako gase jer
nemaju podršku ni republike ni grada. Treba naglasiti i da najveći broj mladih koji su
prošli kroz centre u Pančevu, Požarevcu, Beogradu i drugim gradovima na kraju nađe
uhlebljenje u inostranstvu.”
Najveći problem, po svemu sudeći, jeste to što naša privreda nije u stanju da
zaposli toliko školovanog kadra, pa srpske talente angažuju strane kompanije, što se
dešava i sa mladim i talentovanim fudbalerima, košarkašima, odbojkašima, za koje je
naša liga previše mala i neperspektivna, pa im uglavnom služi kao odskočna daska za
karijeru u velikim klubovima i ligama.
Shvatajući taj problem, nedavno je novi fond napravio još jedan potez, osnovao
je Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata. Zadatak centra biće da
povezuje najbolje studente sa najboljim kompanijama Srbije koje iskažu potrebu za rad
sa najboljim kadrovima.
I u Japanu kažu da je sve u kadrovima, ali i Zemlja izlazećeg sunca je daleko.
Ipak ne valja biti pesimista, kad smo kod sunca, sija i u Srbiji.
Šta to rade Finci?
U Finskoj nastavnička profesija uživa veliki ugled. Obrazovanje nastavnika je
jedno od najboljih u svetu, a postoji i razvijen sistem stalnog stručnog usavršavanja.
Učenje u školi je proces u kome učenik aktivno gradi svoj sistem znanja, a ne
predavanje gotovih predmetnih sadržaja. Zahvaljujući tome se glavnina učenja odvija u
školama, finski učenici nisu opterećeni velikom količinom domaćih zadataka. Za razliku
od nas, privatni časovi su prava retkost. Ovako osmišljen obrazovni program odlikuju i
tolerancija, razumevanje i podrška, pa je u redovnu nastavu u osnovnim školama
uključeno čak tri četvrtine dece sa posebnim potrebama. Na PIZA testovima finski đaci
redovno zauzimaju jedno od prva tri mesta.
(već spominjani) Fond za mlade talente?!
Novi Fond za mlade talente osnovan je juna 2008. godine u okviru Ministarstva
za omladinu i sport. Njegov zadatak je da stipendira do 500 najboljih studenata na
osnovnim i poslediplomskim studijama na evropskim univerzitetima u visini od
1.250.000 dinara po studentu u toku jedne školske godine. Fond stipendira do hiljadu
najboljih studenata završne godine na državnim fakultetima u Srbiji u iznosu od 25.000
dinara mesečno, zatim do 500 studenata i srednjoškolaca za praktičnu nastavu i
seminare u Evropskoj uniji, a takođe obezbeđuje nagrade učenicima srednjih škola i
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studenata za postignute rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Godišnji
budžet fonda je 500.000.000 dinara.
Pogrešna selekcija!!!
Slavko Despotović, predsednik požarevačkog Centra za talentovane, kaže da su ovi
centri najbolji način selekcije talentovanih: „Svake godine od oko 500 predloženih
učenika odaberemo 100 do 150 iz raznih škola. Deci dajemo dodatne časove, vodimo ih
na ekskurzije, učimo ih da pišu stručne istraživačke radove i pratimo ih sve do fakulteta,
gde 90 odsto njih postižu odlične rezultate. Fond za talente koji se finansira iz
republičkog budžeta stipendira studente koji su već pri kraju studija, u završnim
godinama, a mi talente pronalazimo još u osnovnim školama.”

4. Zaključak
Procenite sami...
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Horváth Futó Hargita: FELTALÁLJUK-E, VAGY FELFEDEZZÜK A
TEHETSÉGEKET? (TENDENCIÁK ÉS PROBLÉMÁK A TEHETSÉGES DIÁKOK
OKTATÁSÁBAN SZERBIÁBAN)
Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, Szerbia
horvathfuto@stcable.net
A dolgozat A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban, a korszerű európai
régiómodellben (III. 47013) című projektum keretében készült.
Rezümé
Az előadás felvázolja a különféle tehetségkoncepciókat, a tehetségesek
jellemzőit, a stratégiákat, a választható tanítási modelleket és tartalmakat, a tehetséges
gyermek tanulásának sajátosságait és körülményeit, s ezeket rávetíti a szerbiai
oktatásra. Felméri milyen esélyei vannak a szerbiai tehetséges diákoknak az
ismeretszerzésre, képességfejlesztésre, intellektuális képességeik növelése a
tehetségpedagógia mely gyakorlati módszerével történik, hogyan kezelik a
tehetségeseket az oktatási dokumentumok, az új tantervek és a középiskolák küszöbön
álló reformja.
Kulcsszavak: tehetségazonosítás,
tehetségpedagógia, reform

tanítási

modellek,

képességfejlesztés,

DO WE INVENT OR DISCOVER THE TALENTS?
(TENDENCIES AND PROBLEMS IN THE EDUCATION OF THE TALENTED
STUDENTS IN SERBIA)
Summary
The lecture outlines the various talent concepts, the characteristics of the
talented ones, the strategies, the eligible tutorial models and contents, the peculiarities
and circumstances of the talented child’s learning, and projects these onto the Serbian
education. Furthermore the lecture measures the Serbian talented students’ opportunity
of acquiring knowledge, developing abilities; the increase of their intellectual abilities is
the talent pedagogy, the practical method of which describes how the educational
documents, the new curricula and the high schools' forthcoming reform handle the
talented students.
Keywords: talent identification, tutorial models, ability development, talent
pedagogy, reform.
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„Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk képességei
kibontakoztatásában, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.
De ha a tehetséges gyermeknek nem segítünk képességei
kibontakoztatásában, az már társadalmi tragédia.”
(J. Gallagher)
Az átlagostól eltérő gyerekek kivételes képességűek és hátrányos helyzetűek is
lehetnek, az iskolában mindkét típus különleges bánásmódot, differenciált
foglalkoztatást igényel. Nemzetközi vizsgálódások, elemzések alapján a tanulók
kétharmada tartozik az átlaghoz, egyharmada pedig egyenlő arányban oszlik meg a
gyorsabban haladni képes és a gyengébb tanulók között (Veszprémi 2005: 201). A
tanulók közötti különbségek miatt az oktatási intézményeknek, pedagógusoknak a
gyakorlatban különféle megoldásokat, eltérő tanítási tempót kell alkalmazniuk annak
érdekében, hogy a tanulók képességei kibontakozhassanak, személyiségük
fejlődhessen. A tehetséges gyereknél az öröklött, velük született tulajdonságokat,
adottságokat a környezeti tényezőknek, többek között az intézményes nevelésnek, az
iskolának kell kibontakoztatnia, képességgé fejlesztenie, az oktatásra tehát komoly
felelősség hárul.
Tehetségdefiníciók
A tehetséggel foglalkozó elméletek többféle perspektívából próbálják meg leírni a
tehetség jelenségét. Az amerikai Nemzeti Tehetségvédelmi Hivatal (National Office for
Gifted and Talented) 1972-ben gyűjtőfogalomként definiálta: „Tehetségesnek
tekintendők azok a szakemberek által annak azonosított gyermekek, akik már
bizonyították teljesítményüket és/vagy potenciális képességeiket a következő területek
bármelyikén: általános intellektuális képesség, specifikus tanulmányi képesség, kreatív
vagy produktív gondolkodás, vezetői képesség, vizuális és előadóművészetek,
pszichomotoros képesség; és ezirányú képességeik kiteljesítése érdekében differenciált
pedagógiai programokat igényelnek (582. cikkely).” J. S. Renzulli tehetségkutató többek
között azért is támadta ezt a meghatározást, mert nincs benne utalás a motivációs
(feladat iránti elkötelezettség) tényezőkre (Tóth 2000: 14–15).
A legelterjedtebb additív (egybekapcsoló) tehetségkoncepció Joseph. S. Renzulli
háromkörös modellje (1978), amelyben beiktatta az általa hiányolt elemet is: átlag feletti
általános képességek (magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek,
jó memória, hatékony információfeldolgozási stratégiák), kreativitás (originalitás,
flexibilitás, fluencia, problémaérzékenység), feladat iránti elkötelezettség (érdeklődés,
versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás stb.). Renzulli szerint azok számítanak
tehetségesnek, akik kiváló adottságaik – a három fenti összetevő ötvözeteként –
alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén. A
triász-modell kiegészíthető az átlagot meghaladó speciális képességekkel (a Gardnerféle csoportosítás szerint hétféle speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei,
matematikai-logikai,
vizuális-téri,
testi-mozgásos,
szociális-interperszonális,
intraperszonális) (Balogh 2009). F. Mönks Renzulli modelljét kiegészítette a külső
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környezet komponensével, és a tehetség szociális természetét hangsúlyozta. Abraham
J. Tannenbaum (1983) tehetségelméletében öt elem interakciójaként értelmezi a
tehetséget: általános képességek (intelligencia), speciális képességek, támogató
tulajdonságok – személyiségjegyek (énkép, önértékelés, motiváció, feladatorientáció) –,
környezeti tényezők és a véletlen (esély). (Ivanović–Ivanović–Csapó 2009: 39)
A Wechsler-féle skálán végzett vizsgálatok alapján megállapították, hogy a
lakosság 2,2%-ának az intelligenciahányadosa 130 felett van, az ilyen magas
intelligenciával rendelkező egyéneket tehetségeknek, talentumoknak tartjuk. A
zsenialitásnak más személyiségtulajdonságok – pl. a munkában való szenvedélyes
elmélyülés, az értelem nyíltsága és rugalmassága, a gondolkodás nagyfokú önállósága
és alkotókészsége – mellett az intelligencia magas foka is fontos feltétele. A zsenialitás
olyan alkotói tevékenység, amelynek nyomán a társadalmi fejlődés szempontjából
jelentős és tartós tudományos művek, művészeti alkotások, találmányok keletkeznek
(Rot 1972: 173).
A kivételes képesség jellegzetességei – a 4×2+1 faktoros tálentum model
A kivételes képesség egyik jellegzetessége a ritkaság (kivételesség), az
összetettség és a kétgyökerűség. Ritkasága abban rejlik, hogy a kiemelkedő
teljesítmény az átlagot számottevően meghaladó sikerességű társadalmi tevékenységet
jelent. A kivételes teljesítmény értékelésekor négy szellemi tartományt, illetve mentális
faktort különítenek el a központi idegrendszer működésén belül: az egyik az általános
értelmesség (intelligencia), a speciális szellemi (mentális) képességek (a központi
idegrendszer magasrendű funkcióinak megnyilvánulásai, elsődleges speciális képesség
pl. a beszédkészség, a térbeli tájékozódás, az emlékezet, az észlelési sebesség, a
szótagolás gyorsasága, a számolási készség és az indukció, a másodlagos speciális
képességek közé tartozik a muzikalitás, a lírai-poétikai képesség, a rajzkészség, a
színérzék stb.), a kreativitás, amely az önálló világlátást, szokatlan megoldásokat,
eredetiséget biztosító szokásostól eltérő (ún. divergens) gondolkodáson alapszik és a
motiváció néven összefoglalt személyiségvonások (szorgalom, akarat, kitartás, a
feladat iránti elkötelezettség, megszállottság, sikervágy), amelyek nélkülözhetetlenek a
meglévő adottságok-képességek minél teljesebb valóra váltásához. A kétgyökerűség a
genetikai adottság és a képesség, vagyis a társadalmi tevékenységben realizálódó –
külső hatások, a család, a kortárs csoportok, az oktatás-nevelés és a társadalom
(elvárások, lehetőségek, divatok stb.) által befolyásolt –
teljesítmény közötti
különbségtételen alapul (Czeizel 2000: 219–220). Czeizel Endre az általa kialakított 4×2
faktoros tálentum modellt kibővítette még egy tényezővel, a „sors”-faktorral, amely a
betegségek, devianciák és korai halálozások tálentumot rontó hatására utal (Czeizel
1997: 78).
A tehetségfejlesztés módjai
Adamikné Jászó Anna szerint oktatásunkban a tehetséges gyerek, hacsak nincs
különleges, válogatott osztályban, a leginkább hátrányos helyzetű: a tananyag ugyanis
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az átlagos gyerekre van méretezve, a tanárok figyelme hamarabb fordul a
problematikus gyerekek felé, több a felzárkóztató anyag, sőt szinte csak az van, a
tehetséges diákkal való munka a tanár saját belátására van bízva (Adamikné 2001:
313). Az Amerikai Egyesült Államokban hét programtípust alkalmaznak az iskolák a
kiváló képességű diákok oktatásában: gazdagítás a normál osztályban, tanácsadás,
foglalkoztató terem (resource room), azaz kiemelő (pull-out) program (a tehetséges
tanulókat speciális órákra, vagy foglalkoztató termekben tartott külön foglalkozásokra
kiemelik saját normál osztályukból), mentori program, önálló kutatási program, speciális
osztályok és speciális iskolák. A leggyakoribb megoldás a foglalkoztató termi program,
a tanácsadás, az önálló kutatás és a normál osztályban történő gazdagítás, a
legritkábban alkalmazott forma a speciális osztály és a speciális iskola (Tóth 2000: 25).
A tehetségfejlesztő programok három kategóriába sorolhatók: a gyorsítás, a
gazdagítás és a speciális csoportok képzésének kategóriája, az elkülönítés,
szegregáció (Falus 2003: 437; Tóth 2000: 83–91; Gordon 2004: 39–112).
A gyorsítás (akceleráció) vagy léptetés a képzési idő csökkenését jelenti, a
tehetséges tanulók egy tanév alatt több tanév anyagát végzik el. A tehetséges gyerek
nehezebb, gazdagabb, nagyobb mennyiségű ismeretanyagot sajátít el ugyanazon
képzési idő alatt, mint átlagos képességű osztálytársai. Több formája létezik: korai
felvétel az iskolába, osztályugrás, teleszkopizálás (három osztályt két év alatt végeznek
el), korai felvétel a felsőoktatási intézménybe (a középiskolás diákok főiskolai-egyetemi
kurzusokat vehetnek fel, vagy az ún. léptetési vizsgákat letéve már középiskolás
korukban felvételt nyernek valamelyik felsőoktatási intézménybe), a kurzusok
rendhagyó sorrendben való teljesítése stb. A tehetséges gyerekek pedagógiai
fejlesztésének e módszerét a szerbiai iskolai gyakorlatban is alkalmazzák. A szerbiai
általános iskolákról szóló törvény 62. szakasza kimondja, hogy a kiváló képességű
tanuló nyolc évnél rövidebb idő alatt is befejezheti az általános iskolát. A tehetséges
tanuló általános iskola képzése azonban nem lehet rövidebb hat évnél. Egy iskolaév
alatt két osztályt végezhet el. (Zakon o osnovnoj školi 1992) A tehetséggondozásnak ez
a módja a középiskolákról szóló törvényben is ismert. A törvény 51. szakasza kimondja:
annak a tanulónak, aki a tanulási folyamatban kiváló eredményeket mutat fel, joga van
az előrelátottnál rövidebb idő alatt befejeznie a középiskolai tanulmányait. A kiváló
képességű tanuló a tantestület jóváhagyásával levizsgázhat a megkezdett és a
következő iskolai év tananyagából is. Amennyiben a tehetséges diák önköltséges
tanulóként párhuzamosan sajátítja el egy másik tanterv teljes vagy részleges
tananyagát, nem fizet tandíjat (Zakon o srednjoj školi 1992).
A gazdagítást, dúsítást legtöbbször a normál tagozatoknál alkalmazzák, a kiváló
képességű tanuló személyre szóló fejlesztést kap. A gazdagítást a tanulás azon
területeire értik, amelyek nem szerepelnek a hivatalos tantervben, vagy alaposabb
elmélyedést, gondolkodás- és kreativitásfejlesztést tesznek lehetővé. A kiváló
képességű diákok normál tagozatokon tanulnak, de időnként differenciált, különleges
tehetséggondozásban részesülnek az iskolában vagy az iskolán kívüli tehetséggondozó
intézményekben, központokban. A hazai gyakorlatban ez a tehetségfejlesztési módszer
a leginkább alkalmazott. Az iskolán belüli programok között említhetjük a tanulmányi
versenyekre való felkészülést, az órán kívüli előkészületeket, az emelt szintű oktatást, a
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tanulók érdeklődését figyelembe vevő és felkeltő szakköri foglalkozásokat, az önálló
tanulást, a kutatási projekteket és a mentorságot. Az iskolán kívüli programok az
utazások, tanulmányi kirándulások, versenyek, diákolimpiák, bekapcsolódás a
kutatóintézetek munkájába, hétvégi és nyári programok, az interdiszciplináris
foglalkozásoknak teret adó tehetséggondozó táborok stb.
A szakkör az egyik legelterjedtebb tehetséggondozó forma, előnye, hogy azonos
motiváltságú és érdeklődésű tanulók vesznek részt a foglalkozáson. Erős a tartalmi és
az érzelmi-motivációs hatása is. A tanár a gyerekek mentorává, társává válik. A szabad
jelentkezéses alapon megformált szakkörök mellett a tanár szervezhet meghívásos
vagy kritériumkötött szakkört, így azonos képességű diákokkal tud dolgozni (Gordon
2004: 76). Gordon Győri János a tehetséggazdagításra további módszereket is ajánl:
akadémikus minikurzusok (a pedagógus kijelöl egy szűk résztémát, s néhány
alkalomból álló foglalkozássorozatot szervez), felsőoktatási intézmények speciális
kurzusai tehetségeseknek, mentorálás egy tudományos vagy művészeti területen (két
típusa van: a tehetségesek iskolához kapcsolódó mentorálása és iskolától független
mentorálás), projektpedagógia és az „egymást tanítás”, azaz korrepetálás. (Gordon
2004: 72–82)
Az anyaországi és határon túli kiemelkedően tehetséges középiskolások részére
a Kutató Diákok Mozgalma biztosít kutatási lehetőséget különféle kutatóhelyeken
(laboratóriumok, intézetek, műhelyek) és
középiskolai diákkörökben mentorok
segítségével. A magyarországi mozgalom munkájába a határon túli tudományos
kutatómunkát végző diákok is bekapcsolódhatnak. Kutatási eredményeiket a
Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) mutatják be, és külföldi
tehetséggondozó táborokban vesznek részt. Hasonló céllal alakult 2003-ban Újvidéken
a GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom. A Vajdasági Magyar Pedagógusok
Egyesülete Genius konferenciájára a diákok olyan eredeti szakmunkákkal, eszközökkel
jelentkezhetnek, amelyekkel bemutatják kutatásaik, alkotó jellegű munkáik eredményeit.
A GENIUS együttműködik a magyarországi Kutató Diákokért Alapítvánnyal és más
hasonló hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, bekapcsolja a diákokat az
anyaországi versenyekbe, hazai versenyeket (pl. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia
verseny, Dr. Ribár Béla Fizikaverseny, Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokság,
Alkotmány
és
állampolgári
jogok
elnevezésű
középiskolai
diákverseny),
tehetséggondozó táborokat (fizika-kémia tábor), a tanárok részére továbbképzéseket
szervez, kiadványokat jelentet meg stb.
A hazai felsőoktatás területén ide sorolható a Vajdasági Magyar Felsőoktatási
Kollégium tevékenysége. A VMFK megszervezi a tehetséges vajdasági magyar
egyetemi hallgatók, doktoranduszok és fiatal kutatók tutor-mentor megoldású képzését,
serkenti a fiatal kutatók önálló tudományos kutatásait, elősegíti az egyes tudományágak
kreatív igényű művelését, és az évente megrendezett tudományos diákköri
konferencián lehetőséget teremt a hallgatóknak kutatásaik prezentálására.
Vajdaság több településén is (Szabadka, Óbecse, Törökbecse, Zenta, Ada,
Csantavér, Bácskertes, Csóka, Tóthfalu, Újvidék, Tornyos) alakultak Tehetségpontok,
amelyek elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az
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információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak, munkájuk
figyelemmel követése, segítése, támogatása.
Elkülönítés, szegregáció a tanulási környezet átalakítását jelenti, a
tehetségeseket kiválogatják, és speciális osztályokban vagy a kimondottan a
tehetséges diákok számára szervezett speciális iskolában folytatják tanulmányaikat.
Előrehaladásuk gyorsabb, több információt dolgoznak fel magasabb szinten. Vajdaság
területén a Zentán alapított Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium az első
és egyetlen magyar tannyelvű tehetséggondozó, természettudományi-matematikai és
képzőművészeti szakirányultságú gimnázium. A délelőtti oktatás a hivatalos, az állam
által a tehetséggondozó gimnáziumoknak előírt program alapján zajlik, délután a diákok
érdeklődésének megfelelően szerveznek tehetségfejlesztő programokat. Az
intézménybe emelt szintű matematikai érettségivel, illetve képzőművészeti
képességvizsgával nyernek felvételt a tanulók. 2010 óta az intézmény a tóthfalusi
sporttagozattal bővült. A futballakadémián a pszichomotoros képességterületen kiváló
eredményeket felmutató diákokat képezik. A szabadkai Kosztolányi Dezső Nyelvi
Gimnázium oktatási módszerei is a tehetséggondozó gimnáziumok mintáját követik.
Kisebb létszámú osztályokban tanítanak, a nyelvórákon kisebb csoportokra bontják a
tagozatokat. A kiemelkedő diákok a gimnázium ösztöndíjasaiként egy évet külföldi
tanintézményben tölthetnek.
Tehetséggondozás a magyarórán
A tanárokat komoly kihívás elé állítja a tehetséges gyerekekkel való foglalkozás,
mert az ilyen gyerek „egy-egy részterületen többet tud nevelőjénél, gondolkodása
gyorsabb, logikusabb, kritikus, olyan kérdéseket tud feltenni, amit tanára esetleg –
sablonoktól elszakadni nem tudva – meg sem ért igazán, gondolkodása leágazásaival,
állandó aktivitásával, humorával zavarja az óra menetét – ugyanakkor személyisége
mégis gyermeki, szüksége van nevelésre, szüksége van arra, hogy megtanulja
lehetőségeit teljesítménybe fordítani.” (Balogh–Herskovits–Tóth 1993: 63).
Annak érdekében, hogy a kiváló képességű gyerek ne unatkozzon és ne
kényszerítsék érdektelenségre, a tanítási órán a tanárok különféle szervezési
formákkal, módszerekkel segíthetik a tanulásukat. A tanórai differenciálást személyre
szabott
feladatokkal,
kooperatív
módszerek,
infokommunikációs
eszközök
használatával, a tantárgyak együttműködésén alapuló projektmódszer tantárgyi és
intézményi szintű alkalmazásával, a nyelvtan- és az irodalomtanítás integrálásával
végezhetik. A gazdagítást a szakköri tevékenység mellett a tanulmányi versenyek
szolgálhatják. Hazai és külföldi versenyekből, amelyen a diákok megmutathatják nyelvi
tehetségüket, kreativitásukat, a tanulók érdeklődését figyelembe véve bőven válogathat
a magyartanár (anyanyelvi, helyesírási, nyelvművelő versenyek, művészeti vetélkedők,
szavaló-, prózamondó, népmesemondó versenyek, tantárgyhálók, gyermekszínjátszó
találkozók stb.). Hódi Sándor szerint azonban a verseny nem mindig terepe a tehetség
megmutatkozásának: „A tehetségek többsége rejtve marad a tanítónő és mindenféle
zsűri szeme elől. Rejtve marad, mert az átlag feletti értelmi képességet nem mindig
lehet látványossá tenni, afféle színpadi produkció formájában bemutatni. Ami egy
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későbbi tehetséges parodistának, festőművésznek, matematikusnak, zenésznek
megfelelő bemutatkozási mód, az a tehetség megannyi más formájának az esetében a
»publikum« szemében legfeljebb különcködés.” (Hódi 2009: 81) Hódi Sándor szerint a
tehetségek többsége azért marad rejtve, mert az átlagos értelmi képességek szintjén
felismerhetetlen.
Az eddigi gyakorlattal ellentétben az általános iskolai oktatás és nevelés
2010/2011. tanévében bevezetett záróvizsgája a kiváló képességű tanulókat is
figyelembe veszi. A záróvizsga három szinten értékeli a tanuló nyolcéves általános
iskolai képzése során elsajátított anyanyelvi és matematikai tudás- és készségszintjét:
alap-, közép- és haladó szinten. Az oktatási követelményszintek különböző nehézségű,
kognitív komplexitású és az ismeretek mennyiségére vonatkozó kritériumokat
fogalmaznak meg, az egyszerű követelményektől haladnak az összetettekig. Az
előzetes felmérések szerint az alapszintű tudást, képességet és készséget a tanulók
több mint 80%-a sajátította el, a középszintet a tanulók mintegy 50%-a birtokolja, az
eredmények haladó szintje pedig azt jelzi, amit a legjobb tanulók mintegy 20%-a
elsajátított. A záróvizsgára felkészítő feladatgyűjtemény haladó szintű feladatai a
tehetséges tanulóknak jelentenek kihívást.
A gyakorló pedagógusoknak kulcsszerepe van a tehetséges diákok
felismerésében és fejlesztésében. Munkájuk megkönnyítése céljából szükség van az
egyéni képességekre és érdeklődésre alapuló tananyag (tanterv) összeállítására,
szemléletváltásra az oktatásban – a lexikai ismeretek osztályozása helyett felfedező,
kreatív gondolkodásra, produktív munkamódszerre való nevelésre –, tehetséggondozó
iskolák, speciális osztályok létrehozására és a tehetségeket támogató, tudást értékelő
társadalmi struktúra kialakítására (Hódi 2009: 27, 32). A pedagógusképzésben és a
továbbképzéseken a tanárok megfelelő felkészítése, a speciális tehetségekkel való
foglalkozás pedagógiájának elsajátítása szükséges. Fontos, hogy a tanárok
megismerjék a tehetség felismerésének és gondozásának módjait, eszközeit,
tapasztalatot cseréljenek, és lelkiismeretesen, humánus szemlélettel segítsék,
irányítsák, fejlesszék, motiválják átlagon felüli képességű tanulóikat, hogy alkotóképes,
tehetséges felnőtt váljék belőlük.
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Slavica Pavlović: Kamo ide obrazovanje darovitih...?
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Rezime
Darovitost, kao i sve što „odstupa” od očekivanog, uobičajenog, svakodnevnog,
intrigira(la je) ne samo znanstvenu, već i javnost uopće. Stoga se ovaj rad bavi
konciznim pokušajem razgraničenja još uvijek ambivalentne terminologije, uz stalno
pitanje – darovito(st) i/ili talentirano(st). Posebna pozornost je dana ulozi nastavnika kao
direktnih subjekata provođenja odgojno-obrazovnog i nastavnog rada s darovitim
učenicima. U tom kontekstu razmatra se i neophodna metodička izobrazba nastavnika
što implicira svojevrsni izazov – inter- i multidisciplinarni, holistički pristup – rada s
darovitim učenicima. U radu je predočen dio mikroistraživanja provedenoga u drugoj
polovini 2010. godine u osnovnim školama Hercegovačko-Neretvanske Županije.
Putem petostupanjske Likertove skale (23 ajtema), nereprezentativni uzorak istraživanja
(30 nastavnika razredne, odnosno 30 predmetne nastave), pružio nam je ad hoc uvid u
različita iskustva rada s darovitim učenicima. Imajući u vidu važnost ranog detektiranja
darovitosti, a time i rane intervencije – što se često pokazuje kao Gordijski čvor naše
obrazovne stvarnosti, u radu su predočeni i stavovi 30 odgajatelja iz vrtića
Hercegovačko-Neretvanske Županije. Stoga i pitanje: kamo ide obrazovanje darovitih
(učenika)?
Ključne riječi: darovito(st), talentirano(st), nastavnik, učenik, osnovna škola.

WHERE HAS THE EDUCATION OF THE GIFTED BEEN GOING TO…?
Abstract
Giftedness, as well as everything 'else' that differs from the expected, typical,
usual, has been intriguing not only the scientific, but the public in general. Therefore,
this paper tries to present concisely (still unclear) terminological differences, bearing on
mind perpetual question – gifted(ness) and/or talent. Particular attention is paid to the
role of teachers being direct subjects of the implementation of the gifted pupils’
education. Hence, teachers' methodological education, which implies a kind of
challenge – inter- and multidisciplinary, holistic approach – in working with the gifted
pupils, is also considered here. The paper also presents a part of the micro research
carried out in the primary schools in Herzegovina-Neretva Canton, in the second half of
2010. The research was carried out through the five-level Likert scale (23 items). Nonrepresentative sample (30 teachers in lower and 30 in higher classes of the primary
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school) gave us ad hoc overview of different experiences in working with the gifted
pupils. Keeping in mind the importance of the early detection of giftedness and thus the
early intervention – which is often the Gordian knot in our education reality, this paper
presented the attitudes of 30 preschool teachers from our Canton. Therefore, the
question: where has the education of the gifted (pupils) been going to?
Key words: gifted(ness), talent, teachers, pupils, primary school.

Uvod
„Nemojte prečesto djeci rezati nokte, zato da se jače mogu držati za oblake.”
Davorin Žitnik: Jermanova
Promišljati o darovitosti i/ili talentiranosti implicira složen, dugotrajan proces koji
iziskuje holistički inter- i multidisciplinarni pristup (antropologijski, pedagogijski,
kulturološki, filozofijski, psihologijski, sociologijski, …). Odveć poznata i bučno
proklamirana reforma obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine uvela je, između
ostalog, inkluzivno obrazovanje, koje se referira na djecu s posebnim potrebama u koje
se, sukladno važećim zakonskim aktima, svrstavaju i daroviti, te uglavnom na osnovnu
školu. Pri tome, pozornost je uglavnom svedena na djecu s poteškoćama u razvoju, a
tek sporadično na darovite i talentirane. Nadalje, u kontekstu ove složene tematike,
postavlja se izazov stručne osposobljenosti, naročito metodičke izobrazbe nastavnika,
kao i njihova iskustva u radu s darovitim i/ili talentiranim učenicima. Stoga ovaj rad
predstavlja, sine ira et studio, pokušaj predočavanja glavnih obilježja problematike
darovitih – ambivalentnost definicije darovitosti, specifičnosti darovitih učenika i zahtjeva
njihovog obrazovanja, kao i važnost rane detekcije i intervencije, te metodičke
izobrazbe nastavnika. Također, predočena su neka mišljenja, stavovi, iskustva
nastavnika u radu s darovitima, u, još uvijek, parcijaliziranoj obrazovnoj stvarnosti
Hercegovačko-Neretvanske Županije.
Darovito(st) i/ili talentirano(st)
Mnogi autori razmatrali su pojam, definicije darovitosti i talentiranosti. Definirati
darovitost implicira inter- i multidisciplinarni pristup, pa ne čudi da jedinstvena definicija
ne postoji. Čak i u obrazovnoj svakodnevici nailazimo na različita shvaćanja, tumačenja
termina darovitost, čime postaje pojam s mnogostrukim značenjima, a time i dvojbama,
nejasnoćama. Ovdje ćemo se osvrnuti samo na neke od definicija budući da su
mnogobrojne i raznolike razmatrane u različitim znanstvenim i stručnim radovima diljem
svijeta: darovitost kao visoka opća intelektualna sposobnost (Terman), kao opća
sposobnost divergentnog mišljenja (Wallach), kao produktivno-kreativna sposobnost
(Tannenbaum), kao sposobnost kvalitetne upotrebe misaonih procesa (Sternberg), kao
visoka područno-specifična sposobnost (Bloom, Feldman, Gardner). Dakako, postavlja
se pitanje niza ograničenja ovakvih definicija, uglavnom isključivost: baziranje na
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psihometrijskim definicijama inteligencije (Terman) i time ograničavanje samo na
spoznajno područje, zanemarivanje bitnih komponenti darovitosti, pridavanju pozornosti
ili produktu ili kreativnosti... Renzulli (1977, prema George 2003) u svoju - diljem svijeta
često citiranu - definiciju darovitosti ugrađuje tri osobine: iznadprosječne sposobnosti,
predanost zadatku (motivacija) i kreativnost (originalnost unutar određenog polja ljudske
djelatnosti), pri čemu sve tri imaju istu specifičnu težinu. Natprosječna sposobnost ne
odnosi se samo na natprosječnu inteligenciju nego i na postignuće u bilo kojoj ljudskoj
djelatnosti.
Javits (1988) definira darovite i talentirane učenike „kao djecu za koju postoje
dokazi o iznimnim intelektualnim, stvaralačkim i umjetničkim sposobnostima ili
sposobnostima u pojedinim akademskim područjima, a kojima je potrebno omogućiti
posebne usluge i aktivnost koje redovna škola ne pruža.” (Kostelnik-Onaga-RohdeWhiren 2005: 91) Autor se eksplicite osvrće na nedostatak redovitih škola u osiguranju
adekvatnog obrazovanja za darovitu djecu. Howard Gardner, pak, ističe da ne postoji
samo jedan način otkrivanja darovitih, te je stoga za autora teorije višestrukih
inteligencija svako dijete koje je po bilo kojoj sposobnosti ili postignuću daleko
naprednije od onog što se očekuje od njegove kronološke dobi u stvari sposobnije
(prema George 2003: 14).
Zanimljiv osvrt daje Columbus skupina (1991) smatrajući da je darovitost „…
asinkroni razvoj u kojem su napredne kognitivne sposobnosti i povećani intenzitet
kombinirani da bi se stvorila unutarnja iskustva i svijest koji su kvalitativno različiti od
uobičajenih (normi). Ova se asinkronost povećava razmjerno većoj intelektualnoj
sposobnosti. Jedinstvenost darovitih ih čini naročito vulnerabilnima i iziskuje promjene u
roditeljstvu, obrazovanju, nastavi i savjetovanju da bi se postigao njihov optimalni
razvoj” (prema Silverman 1995).1 Naglasak je stavljen na i n t r a i
i n t e r p e r s o n a l n o i k v a l i t a t i v n o što se, pak, često marginalizira, pa i gubi,
zaboravlja u globalizacijskom svijetu baziranom na postignućima, krajnjem produktu,
ishodu, uspjehu i to posebice kao odraslih.
Neki autori jasno distingviraju darovito(st) i talentirano(st): „Daroviti učenici su oni
učenici koji pokazuju potencijal za izuzetnu uspješnost u mnogim različitim područjima
djelovanja. Talentirani učenici su oni učenici koji pokazuju potencijal za izuzetnu
uspješnost u jednom području djelovanja.” (George 2003: 14). Ova distinkcija
navedenih pojmova, odnosno sposobnosti je uvelike prihvaćena u cijelom svijetu.2
Recentnija promišljanja ukazuju na određene sastavnice darovitosti, koje se često
navode, ali nisu promatrane holistički. U tom kontekstu, Winner (2005) postavlja pitanje
opravdanosti posjedovanja opće intelektualne moći kao preduvjeta darovitosti na širem
području, što naziva zanimljivim terminom – m i t o o p ć o j d a r o v i t o s t i. Ista
autorica pokušava razjasniti tzv. mitove o darovitosti, poput pukog oslanjanja na
postignuća na IQ testovima koji su ograničeni na usko područje ljudskih sposobnosti.3
Međutim, o razmatranjima, promišljanjima terminologije povezane s darovitošću, kao i
stupnjevima, te pojavnim oblicima darovitosti i/ili/vs. talentiranosti, nekom drugom
prigodom.
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Prepoznavanje darovitih
Neki od ranih znakova darovitosti (Silverman 2002) uključuju manje potrebe za
snom, širi opseg pažnje, rano prepoznavanje onih koji se o njima brinu, osmjehivanje,
radoznalost, izniman smisao za humor i za pravdu, fasciniranost knjigama, apstraktno
mišljenje i sposobnost rješavanja problema, rani napredniji jezični razvoj, uživanje u
učenju i brzo učenje, intenzivne reakcije na buku, bol, frustracije, izuzetnu mašta
(nerijetko i imaginarni drugovi), osjećajnost, empatija.
Karakteristike darovitih učenika se uglavnom dijele u četiri skupine: karakteristike
učenja: brzo uočava činjenice, neovisnost mišljenja, čitanje knjiga složenijeg sadržaja,
izrazita informiranost, kritičko zapažanje i slično; 2. karakteristike stvaralaštva:
originalnost predodžbi, mnoštvo ideja, sklonost riziku, izbjegavanje rutinskih aktivnosti,
neuobičajeni i mudri odgovori i slično; 3. socijalne karakteristike: odgovornost,
suprotstavljanje autoritetu, podrška ravnopravnosti, adaptabilnost različitim situacijama i
slično; 4. motivacijske karakteristike: samokritičnost, težnja savršenstvu, ustrajnost u
aktivnostima, intrinzičnost poticaja, zanimanje za probleme drugih i slično.
Stoga se postavlja pitanje kada početi s identifikacijom darovitih. Većina autora
koja je pokuša(va)la odgovoriti na ovo pitanje navodi da je to prije 12. godine života. Pa
ipak, neki autori (Silverman 1995) smatraju da se darovitost može opaziti već u prve tri
godine života, praćenjem bržeg napredovanja na ljestvici razvojnih stepenica, te je
stoga idealno razdoblje za identifikaciju darovitih od 3. do 8. godine života da bi se
omogućila rana intervencija i pravovremeno, adekvatno, što je moguće kvalitetnije
poticanje cjelovitog razvoja (kritična razdoblja, optimalna razdoblja razvoja, itd.). Bilo
kako bilo, ista autorica, na temelju longitudinalnog istraživanja provedenog na 5200
djece u razdoblju od 1979. godine do 2007. godine, ističe da se darovitost može otkriti
na bilo kojem uzrastu. Za identifikaciju darovitih, kao i njihov razvoj i napredovanje,
ključnu ulogu ima sustav odgoja i obrazovanja, ali i društvo u cjelini.
Darovitost kroz prizmu obrazovne legislative
U dokumentu OSCE-a Reforma obrazovanja (2002), navodi se kao jedan od
prioriteta koje je trebalo ostvariti do 2003-2004. godine implementacija programa obuke
i stručnog usavršavanja nastavnika za rad s djecom s posebnim potrebama, na svim
razinama obrazovanja.
Često citirani Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju (2003)
posvećuje jedan cijeli članak (19.) osiguranju inkluzivnog obrazovanja, pri tom
djelomično akcentirajući djecu i mlade „… s ozbiljnim smetnjama i poteškoćama u
razvitku …” (2003: 427). No, eksplicite se ne navodi kategorija onih koji brže napreduju
- darovitih i/ili talentiranih. Međutim: „Kategorije, postupak identifikacije, planiranje i
način rada, profil, obuka i profesionalni razvoj stručnog kadra za rad s djecom i mladima
s posebnim potrebama i druga pitanja, bliže se uređuju propisima entiteta, županija.”
(2003: 427).
Koncepcija devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja (2004) kao jedan od
temeljnih načela, na kojima počiva, navodi „…ubrzano napredovanje učenika”, što se,
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pak, odnosi na darovite učenike. Budući da nudi nekoliko varijanti tzv. „devetoljetke” u
tricikličnom modelu (3+3+3) ističe svojevrsnu mogućnost akceleracije za prvi (početni)
ciklus, te isto proširuje na drugi i treći (završni) ciklus.4 Eksplicite se navodi da „ovako
razrađeni ciklusi ... izražavaju određene zahtjeve koji će onemogućiti zlouporabu
reforme školstva te omogućava ubrzano napredovanje darovitih učenika.” (2004: 13).
Međutim, još uvijek je retoričko pitanje koliko se proklamirano realizira u školskoj,
obrazovnoj svakodnevici.
U Nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne
škole u Hercegovačko-Neretvanskoj Županiji (HNŽ) navodi se u poglavlju 10.: „Učitelj, u
suradnji sa stručnim suradnicima u školi, dužan je prevladati uobičajenu praksu
prilagodbe ciljeva, sadržaja i oblika rada prosječnoj većini u razredu, te uočiti darovite
učenike i poticati razvoj njihove darovitosti izradbom izvedbenih programa u skladu sa
sklonostima, interesima, motivacijom i sposobnostima tih učenika.. Izrada i primjena
posebnoga programa pretpostavlja identificiranje darovitoga učenika i njegove
darovitosti, izradbu programa za jednog ili skupinu darovitih učenika, formiranje tima
stručnjaka za praćenje rada, ostvarenje uvjeta za provođenje programa i napokon
vrjednovanje ostvarenih postignuća… U ostvarenju toga programa, učenici se ne
izdvajaju iz razredne zajednice i školskog okružja, nego individualno rade na zadacima
ili projektima uza stručno vođenje.” (2009: 15)
No, tijekom desetljeća doneseni su ini legislativni dokumenti, ali i dalje ostaje
pitanje: kamo idu obrazovanje, stručna izobrazba i/ili permanentno usavršavanje
nastavnika. Izgleda da još uvijek ostaje na razini proklamacija.
Ako vam dadu papir s crtama pišite na drugi način…
Riječi španjolskog pjesnika Juana Ramona Jimeneza mogu predočiti darovitog
učenika u uobičajenom odjeljenju. Koliko nastavnici, odgojno-obrazovni djelatnici
poznaju darovite, obilježja darovitosti, koliko su spremni osposobljavati se za rad s
darovitima. Kroz povijest su mnogi daroviti često bili neuspješni u školi. Stoga se
navode mogući uzroci njihovog neuspjeha, odnosno postignuća daleko ispod njihovih
stvarnih sposobnosti, mogućnosti: frustriranost uslijed neadekvatnih, nefleksibilnih
nastavnih metoda, rigidni kurikulum, neosposobljenost nastavnika za rad s darovitima,
nepoznavanje sastavnica, obilježja, specifičnosti darovitih i rada s njima. To opet ovisi o
poimanju darovitosti, načinima identifikacije, otkrivanja darovitih, te ranoj intervenciji,
kao i poznavanju potreba svakog djeteta/učenika, te razvijanje pristupa i strategija
kojima bi se na njih adekvatno odgovorilo. Nadalje, poticanje efikasnije i efektivnije,
učinkovitije, kontinuirane suradnje s relevantnim subjektima (odgojno-obrazovne
ustanove, stručnjaci, itd.), a posebice roditeljima, modificiranje i prilagodba kurikuluma i
kurikularnih sadržaja, te njegova veća fleksibilnost, omogućiti učenicima bavljenje
područjima koja ih posebice interesiraju, pomoći učenicima u uspostavljanju realnih
ciljeva, stremljenja, omogućiti razvoj njihovih potencijala (Beeston, 2009: 64).
Postavlja se pitanje relativno niskih nasuprot relativno visokih očekivanja škola
za svoje učenike. Tako su niski standardi loši za sve učenike, a posebice za one
sposobnije, dakle i darovite. Winner (2005) ističe važnost postavljanja većih izazova ne
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samo za darovite, nego za sve učenike, kao svojevrstan izazov koji nije u sukobu s
razvojem njihovih potencijala. Hollingworth je još u prošlom stoljeću procijenila da
„darovita djeca protrate većinu vremena koje provedu u školi, a da izrazito darovita
djeca protrate s v e vrijeme u školi… sposobnosti se nikada pravo ne izazivaju …
vjerojatnije će se prema školi odnositi s ravnodušnošću, ili pozitivnom neukusnošću, jer
tamo nemaju što raditi.” (Winner 2005: 195). Darwin, Picasso, Grieg, Yeats, Goldsmith,
Churchill, Einstein, …, nisu briljirali u školi, nisu je ni voljeli, a njihovi nastavnici su im
davali različite „etikete” koje ovdje ne bismo navodili.
Školsku svakodnevicu nekadašnjih, ali i suvremenih darovitih (kada je riječ o
HNŽ) ponajbolje ilustriraju riječi Alberta Einsteina: „Doista je pravo čudo da ljudska
znatiželja preživi osnovnu školsku naobrazbu, jer ono što takva osjetljiva biljka treba
više od ičega, osim stimulacije, jest sloboda”. Mislimo li izgubiti, zatomiti bogatstvo
svega 3-5% vrhunski darovitih, odnosno oko 36% talentiranih (ako se vodimo
definicijom D. Georgea, 2003) u populaciji zarad slijepe poslušnosti i izvedbe nastavnih
ciljeva. Sjetimo se da je bez darovitih je teško omogućiti kontinuirani razvoj društva.
Stvarno, mogli bismo stvoriti razrede razmišljanja i čitanja5
Ove riječi koncizno prikazuju ishod koji bismo željeli imati u našim razredima –
potaknuti razmišljanje, promišljanje, kritičko, divergentno mišljenje, kreativnost,
originalnost, itd., što je, pak, većina obilježja darovitih i gdje daroviti mogu, trebaju biti
pokretačka snaga nastavnikovog, ali i vlastitog, te vršnjačkog djelovanja i obrazovanja.
S druge strane, pak, „čitanje” iz navedenoga citata može nas potaknuti na stalno
informiranje, izobrazbu svih odgojno-obrazovnih djelatnika o darovitosti, talentiranosti,
iznalaženju stalno novih, boljih, znanstveno, teorijsko, praktično utemeljenih smjernica,
načina obrazovanja darovitih – djece, mladeži, odraslih. Nastavnici često propitkuju,
traže, tragaju za zakašnjelim razvojem (sp)osobnosti, a pritom zaboravljaju potragu za
talentiranošću i darovitošću.
Tražena su i traže se i druga rješenja, kao kućno školovanje, stvaranje potpuno
odvojenih škola za darovite, osnivanje nenumeriranih razreda koji bi učenicima svih
stupnjeva omogućili razvoj, napredovanje vlastitim tempom (no, što je sa zahtjevima koji
se u tom slučaju postavljaju pred nastavnika), zasebno poučavanje darovite djece
unutar redovitog razreda (uz primjenu IEP), mentorski rad, itd. Postavlja se (etičko)
pitanje diferencijacije, grupiranja po sposobnosti, te akceleracije, kao modelima
obrazovanja darovitih, a svaki sobom nosi pro et contra.6 Kako, dakle, osmisliti,
realizirati obrazovanje darovitih?! Unutar darovitosti postoje također razlike, stupnjevi,
tako da znatno podizanje obrazovnih standarda ne bi moglo zadovoljiti potrebe svih
darovitih (što je često floskula „lažnog” egalitarizma, kako to naziva Winner (2005) i
objašnjava da nijekanje visokih standarda i nuđenje „istog prosječnog jelovnika” svima
nije pošteno ni prema kome, a ponajmanje prema darovitima).
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Nastavnik i obrazovanje darovitih7
Zanimljivo je da su i u većini europskih zemalja obrazovanje darovitih i/ili
metodika rada s darovitima ostavljeni na izbor visokoškolskim ustanovama. Uglavnom
je obuhvaćeno drugim (uključujući i gore navedene) kolegijima ili, pak, kao izborni
predmet. U Njemačkoj, Latviji, Austriji i Slovačkoj izučavaju se kao posebni kolegiji.
Dodatna izobrazba za nastavnike omogućena je u Češkoj, gdje se nastoji senzibilizirati
nastavno osoblje, roditelje i druge zainteresirane osobe za pitanja darovitih i talentiranih
učenika. Pa ipak, in-service stečena diploma nije priznata na europskoj razini. Također,
u češkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Portugalu, dostupna je posebna izobrazba za
(školske) pedagoge i to u području rada s darovitima (2006 : 21).
No, u aktualnoj metodičkoj izobrazbi u HNŽ odgajatelji i nastavnici razredne, ali
ne i predmetne, nastave mogu doznati o darovitosti u okviru kolegija Specijalna
pedagogija ili Pedagogija djece s posebnim potrebama – ovisno o nazivu koji se rabi, te
Metodika rada s djecom s posebnim potrebama, isključivo na studijima pedagogije,
predškolskog odgoja i djelomično razredne nastave. Većinom je kod ovih potonjih
kolegij sveden na populaciju predškolske, odnosno osnovnoškolske djece.
Nastavnik se često promatra kao Übermensch, natčovjek – dijagnostičar, mentor,
savjetovatelj, itd. Međutim, njegova uloga je – između inih –poticanje kreativnosti i
razvoja darovitih, ali i drugih učenika, individualizirani, ali i timski rad, (inter)aktivno
učenje, diferencirana nastava. Individualizacija je sastavni dio obrazovanja darovitih. Po
potrebi, rad u centrima učenja (learning centres) koje daroviti mogu iskoristiti kada
osjete potrebu za aktivnošću koja ih posebice interesira. Na kraju nastavnog sata
omogućiti diskusiju o onome što se toga dana događalo u odjeljenju. Zajedno s
učenicima predlagati, organizirati, realizirati, evaluirati ne samo nastavni sat, već i
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Koristiti ICT i AT u nastavi. Surađivati u izradbi
ili izrađivati individualizirani obrazovni, nastavni program (IEP). Voditi računa o
osjećajima i potrebama učenika, stilovima njihovog učenja. Sve to iziskuje dobro
vođenje razreda (class management) gdje se čuje i glas učenika, u smislu prijedloga,
odlučivanja o načinima rada, promjenama, itd.). Pri tom ne zanemariti socijalni i
emocionalni razvoj svih, a time i darovitih učenika. U tome bi mogao pomoći, pored
stručne pedagoške službe u školi, također školski koordinator.8 Rajović, vezano za
metodiku rada s darovitima, daje konkretne prijedloge: „prepoznavanje apstraktnih
pojmova i njihovo povezivanje, vežbe za akomodaciju oka i motoričke vežbe …, igre
koje podstiču memoriju, zapažanje, funkcionalno razmišljanje i kreativnost, muzika,
zagonetne priče … (logika, vizuelizacija, kreativno razmišljanje, primena iskustva”
(2009: 25).
Da rezimiramo. (Metodička) priprema i izobrazba učitelja za rad s darovitim
učenicima implicira interdisciplinarni, holistički pristup, odnosno (u)poznavanje razvojnih
karakteristika, kurikuluma, nastavnih aktivnosti, odnosno metoda i oblika rada, odgojnih
metoda i sredstava, evaluacijskih postupaka, osmišljavanje i, po potrebi, modificiranje
nastavnih materijala i sadržaja, učinkoviti odabir, razvijanje i uporabu nastavnih
sredstava.

34

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

Obrazovanje darovitih kroz prizmu nastavnika i odgajatelja u HNŽ
Cilj mikroistraživanja bio je istražiti stavove, mišljenja nastavnika o darovitosti i
mogućnostima rada s darovitim učenicima u osnovnoj školi. Istraživanje je provedeno u
drugoj polovini 2010. godine u osnovnim školama Hercegovačko-Neretvanske Županije,
putem petostupanjske Likertove skale (23 ajtema), na n e r e p r e z e n t a t i v n o m
u z o r k u nastavnika razredne (N=30), odnosno predmetne (N=30) nastave. Imajući u
vidu važnost ranog detektiranja darovitosti, a time i rane intervencije, u radu su
predočeni i stavovi 30 odgajatelja iz vrtića Hercegovačko-Neretvanske Županije.
Poštujući ograničenja vezana za duljinu ovoga rada, ovdje ćemo prikazati samo one
rezultate istraživanja koji omogućuju svojevrsni ad hoc uvid u aktualni trenutak rada s
darovitim učenicima u okviru reforme obrazovanja, a koji mogu pomoći, kao indikatori, u
provedbi daljnjih, dubinskih istraživanja ove kompleksne i delikatne problematike.
Dobivene podatke smo svrstali u slijedeće grupe stavova:
(1) stavovi o informiranosti nastavnika za rad s darovitim učenicima
(2) osposobljenost nastavnika za rad s darovitim učenicima
3) daroviti unutar školskog sustava.
1. tablica Informiranost nastavnika razredne (RN) i predmetne nastave (PN) o darovitim
učenicima
I
U kojoj mjeri se slažete sa
Potpun
Uopće
Ne
slažem
Slažem
svakom od sljedećih tvrdnji o
o se
se ne
slažem se i ne
se
informiranosti nastavnika o
slažem
slažem se
slažem
obrazovanju darovitih učenika?
se
f %
F %
f
%
f %
f %
R
23. 1 33.
30.
13.3
0.0
7
9
4
1. Dovoljno sam upućen/-a
N
33
0 33
00
3
0
u mogućnosti obrazovanja
P
3.3
26. 1 50.
13.3
6.6
darovitih učenika.
1
8
4
2
00
N
3
66
5
3
6
R
0.0 1 43. 1 36.
20.0
0.0
6
2. Dovoljno sam upoznat/0
3 33
0
N
0
1 66
a sa specifičnostima rada s
P
0.0 1 56. 1 33.
10.0
6.6
darovitim učenicima.
3
2
N
0
7 66
0 33
0
6
R
23. 1 36.
30.
10.0
0.0
7
9
3
3. Upoznat/-a sam s
N
33
1 66
00
0
0
načinima prepoznavanja
33.
P
16.
20. 1
23.3
6.6
darovitih učenika.
5
6
7
2
N
66
00
0 33
3
6
R 1 33. 1 43.
16.
0.0
5
2 6.66 4. Nastavnici su dovoljno
N 0 33
3 33
66
0
upoznati s načinima rada s
P
0.0 1 53. 1 36.
10.0
0.0
darovitim učenicima.
3
N
0
6 33
1 66
0
0
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Kada je riječ o informiranosti, više od polovice nastavnika razredne nastave, koji
su sudjelovali u našem mikroistraživanju, smatra da nije dovoljno upućeno u
mogućnosti obrazovanja darovitih učenika, za razliku od polovine nastavnika predmetne
nastave koji nemaju izdiferenciran stav o ovom pitanju. Ovakav stav predmetnih
nastavnika ne čudi budući da tijekom svog stručnog i kontinuiranog obrazovanja nisu
imali prigodu obrazovati se o ovome segmentu. Ipak, nešto manje od trećine
predmetnih nastavnika nije dostatno informirano o mogućnostima obrazovanja darovitih.
Slično je i s informiranošću o načinima otkrivanja darovitih učenika, što ne
iznenađuje budući da u HNŽ još uvijek ne postoji elaborirana metodologija identifikacije
darovitih niti potrebne rane intervencije.
Više od polovice nastavnika predmetne i nešto više od 40% razredne nastave
nisu dovoljno upoznati sa specifičnostima rada s darovitima. U oba uzorka
mikroistraživanja primjećuje se podjednak (trećina ispitanika) neizdiferenciran stav o
ovom pitanju. Možemo si postaviti pitanje gdje i kako je zakazalo obrazovanje
nastavnika razredne i predmetne nastave kada je riječ o radu s darovitim učenicima.
No, ako se uzmu obzir kurikulumi njihove stručne izobrazbe, pohađanje raznih seminara
i radionica u organizaciji zavoda za školstvo, primjećuje se marginaliziranost tema o
populaciji darovite djece, odnosno darovitih učenika, a time i odgojno-obrazovnog,
odnosno nastavnog rada s njima.
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2. tablica Osposobljenost nastavnika razredne i predmetne nastave (PN) za rad s
darovitim učenicima
I
U kojoj mjeri se slažete sa
Uopće Ne
slažem
Potpun
svakom od sljedećih tvrdnji o
Slažem
se ne
slažem se i ne
o se
osposobljenosti nastavnika za
se
slažem se
slažem
slažem
rad s darovitim učenicima?
se
f %
f
%
f
%
f
%
f %
30.
16.
3.3
1. Osposobljen/-a sam za
R
6.6 1 43.
9
5
1
2
00
66
3
rad s darovitim učenicima. N
6
3 33
20.
13.
10.
P
16. 1 40.
6
4
3
5
00
33
00
N
66
2 00
2. Dovoljno sam upoznat/- R
10.
30. 1 33.
20.
6.6
3
9
6
2
a s izradbom
N
00
00
0 33
00
6
individualiziranog
P
0.0 1 63.
26.
3.3
6.6
obrazovnog programa za
8
1
2
N
0
9 33
66
3
6
darovite učenike.
R
20. 1 33.
30.
16.
0.0
6
9
5
3. Metodički sam
N
00
0 33
00
66
0
osposobljen/-a za rad s
26. 1 36.
20.
16.
0.0
P
darovitim učenicima.
8
6
5
66
1 66
00
66
0
N
R
0.0
10.
30. 1 36.
23.
3
9
7
4. Potrebna mi je dodatna
66
N
0
00
00
1
33
izobrazba da bih radio/-la s
10. 1 53. 1 33.
0.0
P
3.3
darovitim učenicima.
3
1
00
6 33
0
N
3
0 33
20. 1 63.
16.
0.0
0.0
R
6
5
5. Zainteresiran/-a sam za
00
9 33
66
0
0
N
daljnje usavršavanje za rad
20.
0.0 1 36. 1 33.
13.
P
s darovitim učenicima.
6
4
33
00
0
1 66
N
0 33
Imajući u vidu podatke iz prethodne tablice, ne iznenađuje da se skoro isti omjer
razrednih (jedna polovica), odnosno predmetnih (više od polovice) nastavnika ne
smatra dovoljno osposobljenima za rad s darovitim učenicima. S jedne strane sustav,
opravdano, zagovara individualizirani obrazovni program (IEP), a s druge strane se
postavlja retoričko pitanje što je učinio da bi osposobio nastavnike za njegovu izradbu
ili, pak, za sudjelovanje u njegovom stvaranju kada više od trećine razrednih, odnosno
skoro dvije trećine predmetnih nastavnika iz našeg mikroistraživanja nisu upoznati s
time.
Metodička izobrazba je također Gordijski čvor za preko polovicu razrednih
nastavnika koji su sudjelovali u našem mikroistraživanju. Kod predmetnih nastavnika
nalazimo da ih se nešto više od trećine smatra metodički osposobljenim za rad s
darovitim učenicima.
Ovo se reflektira na potrebu više od polovice razrednih i nešto više od trećine
predmetnih nastavnika za daljnjom izobrazbom da bi mogli raditi s darovitim učenicima.
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Međutim, nešto više od polovice ovih potonjih nema izdiferenciran stav o ovom pitanju.
U obje skupine ispitanika isti omjer nema potrebu za dodatnom izobrazbom u ovom
području, što se, pak, može povezati sa zainteresiranošću nastavnika koja je više
izražena kod razrednih, nego kod predmetnih. Kod razrednih nastavnika nema
nezainteresiranih za daljnje usavršavanje u ovoj oblasti.
3. tablica Daroviti učenici i školski sustav (s aspekta nastavnika)
I
U kojoj mjeri se slažete sa
Uopće
Ne
slažem
svakom od sljedećih tvrdnji o
se ne
slažem se i ne
darovitima unutar školskog
slažem se
slažem
sustava općenito?
se
f %
f %
f %
1. Za poticanje darovitih
R
0.0
16.
- 0.00 5
neophodna je suradnja
N
0
66
svih čimbenika
16.
16.6
0.0
P
(nastavnika, roditelja,
5
5
66
6
0
N
vrtića, stručnih službi, ...)
10.0 1 56.
0.0
R
3
2. Za rad s darovitim
0
7 66
0
N
učenicima potreban mi je
16.6 1 36.
0.0
P
asistent u odjeljenju.
5
6
1 66
0
N
20.
23.3
0.0
R
3. Zabrinut/-a sam što će
6
7
00
3
0
biti s darovitim učenicima u N
našem obrazovnom
P
20.
26.
6
- 0.00 8
sustavu.
N
00
66

Slažem
se
f
7
1
5
8
1
1
6
1
1

Potpun
o se
slažem

%
23.
33

f
1
8

%
60.
00

50.
00

5

16.
66

26.
66
36.
66
20.
00
36.
66

2
3
1
1
5

6.6
6
10.
00
36.
66
16.
66

I razredni i predmetni nastavnici svjesni su značaja suradnje svih čimbenika u
radu s darovitim učenicima iako je to izraženije kod razredne nastave (skoro tri četvrtine
ispitanika, od toga 60% u potpunosti). Međutim, mišljenja predmetnih nastavnika su
podjednako distribuirana kada je riječ o nepridavanju važnosti suradnji, odnosno
neizdiferenciranom stavu. Kod razrednih nastavnika se, u našem malom uzorku, ne
pojavljuje negativan stav po ovom pitanju. To se može povezati s njihovom svjesnošću
o nedostatku adekvatne izobrazbe i pravodobnih informacija o radu s darovitim
učenicima.
Asistent u odjeljenju u kojem ima darovitih učenika je, sukladno našem
nereprezentativnom uzroku, potrebniji u predmetnoj nastavi. Ipak, više od polovice
razrednih i nešto više od trećine predmetnih nastavnika nema izdiferenciran stav o
ovom pitanju.
U oba uzorka se primjećuje zabrinutost o tome što će biti s darovitim učenicima u
našem obrazovnom sustavu. Zabrinutost je nešto izraženija kod razrednih nastavnika
(više od polovice ispitanika). Ovo se moglo očekivati s obzirom na nedostatnu
informiranost, nedostatak vertikalne i horizontalne mobilnosti učenika unutar
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obrazovnog sustava, te nepostojanje (uopće) metodologije prepoznavanja, monitoringa, adekvatnog rada s darovitim učenicima i njihove evaluacije.
Stavovi odgajatelja (HNŽ) o radu s darovitom djecom
Budući da su odgajatelji bili samo dodatna varijabla u ovom mikroistraživanju,
ovdje ćemo samo tekstualno prikazati neke od podataka koje smo dobili.9
Više od polovice odgajatelja (53.33%) smatra da nisu dovoljno upućeni u
mogućnosti obrazovanja darovite djece, a niti s načinima rada s njima (više od dvije
trećine ispitanika). Zanimljiva je distribucija njihove informiranosti o specifičnostima rada
s darovitom djecom – isti omjer (jedna trećina, točnije 33.33%) upoznat je, odnosno nije
upoznat ili, pak, nema izdiferenciran stav o ovom pitanju, što ne iznenađuje, jer su
tijekom školovanja10 imali prigodu tek djelomično ili nikako se upoznati o tome, a tijekom
kontinuiranog obrazovanja (radionice, seminari) uglavnom o posebnostima djece s
poteškoćama u razvoju. Stoga ne čudi da se niti jedan odgajatelj iz našeg
mikroistraživanja smatra osposobljenim za rad s darovitom djecom.11
Polovica odgajatelja (50%) iz našeg mikroistraživanja nema izdiferenciran stav o
svojoj metodičkoj osposobljenost za rad s darovitom djecom za razliku od jedne trećine
koja se smatra osposobljenom. No, dvije trećine odgajatelja (66.66%) ima potrebu za
dodatnom izobrazbom u segmentu rada s darovitom djecom, pa se i mogla očekivati
zainteresiranost za daljnje usavršavanje u ovom području koja je iskazana od strane
svih odgajatelja (od čega 36.66% u potpunosti) koji su sudjelovali u našem
mikroistraživanju (nešto više jedne trećine u potpunosti je zainteresirano).
Za sve odgajatelje iz našeg istraživanja suradnja svih čimbenika predstavlja
neophodan segment obrazovanja darovitih (s čim se 70% u potpunosti slaže). Pa ipak,
polovica (50%) ih ne iskazuje potrebu za asistentom u vrtićkoj skupini, što bi se moglo
povezati s nedostatkom upućenosti u prepoznavanje darovite djece, te nepostojanjem
metodologije njihove rane identifikacije. Više od polovice odgajatelja (56.66%), od čega
jedna trećina (33.33%) u potpunosti, zabrinuto je što će biti s darovitom djecom u
našem obrazovnom sustavu. Međutim, nešto više od jedne petine (23.33%) ispitanika
ne pridaje značaj ovom pitanju. Njihov stav dosta korespondira stavu razrednih
nastavnika koji su sudjelovali u našem mikroistraživanju.
Svaki daljnji komentar ovdje predočenih podataka je suvišan. Podaci govore
sami za sebe. Iako nisu reprezentativni, mogu pružiti ad hoc uvid u kompleksnu
problematiku obrazovanja darovitih u našoj Županiji, te potaknuti daljnja, opsežnija
istraživanja. Također, mogu pružiti neke smjernice u osmišljavanju i realizaciji
obrazovanja i kontinuiranog profesionalnog osposobljavanja kako nastavnika razredne i
predmetne nastave, tako i predškolskih odgajatelja, te rada s darovitom djecom i
učenicima i poticanjem njihovog cjelovitog razvoja u vrtićima i osnovnim školama,
odnosno unutar obrazovnog sustava uopće.
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Što nam je činiti…?
Ako nastavnici nisu dostatno upućeni, adekvatno osposobljeni za rad s darovitim
učenicima, ako škole nisu osigurale materijalne uvjete, ako odgojno-obrazovna i
društvena zajednica ne podržava njihovo obrazovanje, ako je suradnja i dalje Gordijski
čvor obrazovanja darovitih, onda se postavlja pitanje: Kamo ide obrazovanje darovitih?
U tom kontekstu, naročito se izdvajaju slijedeći aspekti u kojima su se pokazali
nedostaci glede obrazovanja darovitih: organizacijska i materijalna nepripremljenost,
(ne)suradnja s relevantnim faktorima (između predškolskih ustanova i osnovnih škola,
osnovnih i srednjih škola, zavodi za školstvo, ministarstva, visokoškolske ustanove koje
obrazuju nastavni kadar, roditelji), financijski aspekt (nedostatna ulaganja u obrazovni
sustav, nedostatna financijska sredstva za svakodnevni rad (nastavni, didaktički
materijali), izobrazba učitelja (nedostatak stručne osposobljenosti, teorijske i praktične
metodičke izobrazbe učitelja za rad s darovitim učenicima, realizaciju razvojnog
kurikuluma, evaluacijskih procesa, uvođenja inovacija, itd.). Stoll i Fink (2000) navode
četiri najvažnija pitanja: 1. Gdje smo sada? (procjena inicijalnog stanja); 2. Gdje bismo
željeli biti u budućnosti? (planiranje); 3. Koji je najbolji način krenuti u tom smjeru?
(implementacija); 4. Kako ocjenjujemo promjene koje provodimo? (kontinuirana
evaluacija). Sva četiri pitanja su međusobno povezana i treba ih promatrati holistički.
Akcija usmjerena na poboljšanje rada s darovitim učenicima u osnovnoj školi, uz
prethodno prepoznavanje u predškolskim ustanovama, trebala bi biti usmjerena na:
rješavanje poteškoća u svakodnevnom radu gdje se uključivanje nastavnika, uz
osluškivanje potreba darovitih, u odlučivanje o pitanjima osnovnog obrazovanja i
kreiranje programa rada nameće kao conditio sine qua non, stručno osposobljavanje i
usavršavanje razrednih i predmetnih nastavnika na suvremenim i kooperativnim
temeljima u smislu kvalitativnog poboljšanja profesionalnog obrazovanja i usavršavanja
učitelja (inicijalno stručno obrazovanje, povratno obrazovanje, permanentno
obrazovanje, samoobrazovanje, umrežavanje na regionalnoj i međunarodnoj razini),
materijalni i zakonski aspekt, te na razini suradnje u širem društvenom kontekstu.
Poboljša(va)nju položaja darovitih u obrazovnom sustavu, a time i obrazovnoj stvarnosti
uopće mogu doprinijeti, u sinergiji, odgojitelji, nastavnici, roditelji, zakonodavni organi,
nadležne društveno-političke instance, visokoškolske ustanove, odnosno šira društvena
zajednica, uz interdisciplinarni i holistički pristup, vodeći računa da svaki doprinos
razvoju darovitih treba biti fokusiran na ono najbolje za dijete i njegovu perspektivu što
bi, pak, trebalo voditi (ako se ne zloporabi) boljitku društva i čovječanstva uopće.
Umjesto zaključka
„Only themselves understand themselves and the like of themselves, as souls only
understand souls.“
Walt Whitman
Američki pjesnik Walt Whitman svojevremeno je u svojoj pjesmi Perfections napisao:
„Samo oni sami razumiju sebe same i poput sebe samih kao što duše razumiju samo
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duše.” Sve ovo podsjeća na ignorantski odnos onih koji su odgovorni za obrazovnu
stvarnost darovitih i talentiranih učenika u Hercegovačko-Neretvanskoj Županiji.

BILJEŠKE
1. Navedena definicija nalazi utemeljenje u radovima K. Dabrowskog i J. C. Terrasier-a, A.
Binet-a i L. Vygotskog. Zainteresirani čitatelj može više naći o ovome u Silverman
(2002). Termin asinkronični i disinkronični dolazi od Terassier-a (1985) koji je klinički
istraživao nadarenu djecu i naznačio da unutarnja asinkornost proizlazi iz razlika u razini
tjelesnog, intelektualnog, emocionalnog, socijalnog i razvoja vještina kod darovite djece.
Nejednaki razvoj je univerzalno obilježje darovitosti. Ne treba zaboraviti da darovita
djeca nisu samo asinkrona u mišljenju, nego i u osjećanjima – oni misle i osjećaju
drukčije od svojih vršnjaka. Bilo kako bilo, darovitost nije sinonim za natjecanje,
konkurenciju.
2. U literaturi se susreću i pojavni oblici darovitosti koji pobliže specificiraju samo
određenje: genij, autistični savant, talent, itd. Za nas je zanimljiv pojam talent, koji se
nekoć odnosio na ono što se danas često naziva manifestirana darovitost. Potom,
sagledano kroz prizmu većeg stupnja intelektualnog funkcioniranja kao sastavnice
darovitosti, pojam talent povezuje se s višestrukom definicijom darovitosti: dok visoke
intelektualne sposobnosti predstavljaju osnovu tzv. opće darovitosti, sposobnosti koje
osiguravaju visoko postignuće u specifičnim područjima (umjetničkom, športskom,
socijalnom) – osnova specifične darovitosti ili talenta.
3. Štoviše, darovitost i talentiranost su, prema Winner (2005), istoznačnice, jer za podjelu
djece na darovite i talentirane „…ne postoji nikakvo opravdanje…” (Winner, 2005: 6)
budući da obje skupine djece pokazuju tri obilježja darovitosti koje autorica posebice
akcentira: prijevremenu razvijenost (organiziranih područja znanja), insistiranje da
sviraju po svom (u smislu samoaktivnosti i samostalnog svladavanja i učenja područja u
kojima su aktivna) što implicira i kreativnost, te žar za svladavanjem (potpuna
udubljenost, izniman interes, istinska motiviranost, sposobnost oštrog fokusiranja na
učenje u području u kojem su aktivna (Winner, 2005).
4. „Karakteristike ovoga (prvoga) ciklusa da je on jedinstvena cjelina u kojoj se opisno
ocjenjuje učenički razvoj, te je d a r o v i t i m u č e n i c i m a moguće njegovo
savladavanje i u kraćem vremenskom roku ukoliko su uspjeli na zadovoljavajućoj razini
ovladati gradivom svih obrazovnih područja.” (2004: 12), Drugi „ciklus se zamišlja kao
1+2 ili 2+1 i kao mogućnost izbora s obzirom na organizacijsko opredjeljenje u izvođenju
nastave i s obzirom na drugog subjekta nastave hoće li se temeljna uloga učitelja
zadržati samo u 4. ili u 4. i 5. razredu i s obzirom u kojim od tih dviju godina se želi
osmisliti integrirana nastava u kojoj bi bila omogućeno ubrzano napredovanje učenika.”
(2004: 12): Treći „viši ciklus nastave osmišljava se kao 2+1, zbog nakane da se deveti
razred osmisli na poseban način s obzirom na njegovu ulogu postizanja potrebnih
znanja za upis u srednju školu, a 7. i 8. razred kao integralni dio unutar kojega postoji
mogućnost ubrzanog napredovanja učenika.” (2004: 13).
5. Bradbury, Ray. 1997. Fahrenheit 451. Zagreb: Pegaz, 88.
6. O tome više u George, David. 2003. Obrazovanje darovitih: Kako identificirati i
obrazovati darovite i talentirane učenike. Zagreb: Educa i Winner, Ellen. 2005. Darovita
djeca: Mitovi i stvarnost. Lekenik: Ostvarenje, posebice u poglavlju devet: Škole: u čemu
griješe i kako bi mogle pomoći (186-219).
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7. U jednom prijašnjem tekstu „Metodička izobrazba učitelja – conditio sine qua non
integracijskog/inkluzivnog obrazovanja” (In: Modern Methodological Aspect/Korszerű
Módszertani Kihívások/Suvremeni metodički izazovi. 2010. Szabadka: Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar.) napisala sam: …konsternira činjenica da se niti na jednom
fakultetu u FBiH (Sarajevo, Mostar, Tuzla, Zenica, Bihać) koji obrazuju budući nastavni
kadar predmetne nastave (osnovna i srednja škola) ne izučavaju niti Specijalna
pedagogija niti Metodika rada s djecom s posebnim potrebama, a time niti Metodika rada
s darovitim učenicima. Prva kao polazište za razumijevanje i uvođenje u rad, a druga
kao temelj konkretnog metodičkog rada i pristupa navedenim učenicima u najširem
smislu te riječi. Dakako, pozornost se pridaje isključivo metodikama tzv. usko stručnih
oblasti (na primjer: Metodika nastave engleskog jezika/biologije/geografije/povijesti, itd.).
No, može li takav način obrazovanja budućih nastavnika/profesora pridonijeti očekivanim
ishodima u radu s djecom s posebnim potrebama u redovitoj školi?
8. O tome više u George, David. 2003. Obrazovanje darovitih: Kako identificirati i
obrazovati darovite i talentirane učenike. Zagreb: Educa.
9. Zainteresirani čitatelj može dobiti uvid u rezultate istraživanja kod autora ovoga teksta.
Zbog nereprezentativnosti uzorka urađen je samo deskriptivni pristup obradi rezultata
dobivenih mikroistraživanjem.
10. Odgajatelji koji su sudjelovali u našem mikroistraživanju većinom su završili studij prije
uvođenja, kao obveznih teorijsko-praktičnih, kolegija Specijalna pedagogija i Metodika
rada s djecom s posebnim potrebama na studij predškolskog odgoja.
11. Moguće razloge sam spomenula u prethodnoj bilješki.
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Nagy Lehocky Zsuzsa – Pšenáková Ildikó: TEHETSÉGGONDOZÁS KORLÁTOK
NÉLKÜL
Constantine The Philosopher University, Nitra, Slovakia
ipsenakova@ukf.sk

Rezümé
A cikk rövid leírást ad a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép Európai
Tanulmányok Karának tehetségfejlesztő tevékenységeiről, kiemelve bizonyos tárgyakon
belüli törekvéseket. A Kar érdeklődési körébe tartozik a tehetséges hallgatók
felismerése, valamint lehetőséget adni képességeik kifejtésére. A kizárólag
ismeretátadás nem lehet az oktatás célja. A hangsúlyt mind jobban a gondolkodás
rugalmasságának és eredményességének irányába kell elmozdítani; a gyermekek
függetlenségének és aktivitásának kibontakoztatásának irányába, valamint a teljes
személyiségük formálódása felé.
Kulcsszavak: tehetségtámogatás, tehetségfejlesztés, korlátok nélkül.

TALENT SUPPORT WITHOUT LIMITS
Summary
The article gives a short description of the talent developing activities at the
Faculty of Central European Studies of Constantine the Philosopher University in Nitra,
emphasizing our endeavours in the frames of certain subjects. Recognizing the talented
students and giving scope for their abilities is the interest of the Faculty. Sole
deliverance of knowledge cannot be the objective of the education. The emphasis must
shift more and more towards the development of flexibility and efficiency of thinking;
towards the evolving of children’s independence and activity as well as formation of
their complete personality.
Keywords: talent support, talent development, without limits.
Bevezetés
A pedagógusok a tehetséges tanulókra már az iskola létezése óta felfigyeltek és
igyekeztek felkarolni, segíteni őket tehetségük kibontakozásában. Az utóbbi
évtizedekben azonban a szakemberek sok olyan eszközt, módszert dolgoztak ki,
amelyek a korábbiaknál hatékonyabbá teszik a tehetséggondozást. A mai szakirodalom
szerint, a hatékony tehetséggondozás módszerei közül három alkalmazása
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elengedhetetlen a sikeres tehetséggondozó munkához: a gazdagítás, a gyorsítás és az
egyéni differenciálás. (Csernoch–Balogh 2010)
A tehetséggondozás tulajdonképpen teljes személyiségfejlesztés. Egy
tehetséges gyermek kincs, de egyben óriási feladat a kiemelkedő adottságai
kibontakoztatása. Fontos feladatnak tartjuk, hogy minden tanulót, diákot megtaláljunk,
akikben megvan a tehetség csírája. A tehetségek felfedezése, menedzselése,
gondozása mindannyiunk közös feladata.
A szlovákiai magyarság szempontjából is nagyon fontos a tehetséggondozás.
Egy kisebbségből kiemelkedő személyiség nagymértékben befolyásolhatja a többség
véleményét, példaképe lehet társainak.
A tehetséggondozás
A világ fejlett országai fokozott figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, mivel
a tehetséges egyének hozzák az ország részére azokat az intellektuális, technikai,
művészeti javakat (de lehetnek ezek sport vagy más tevékenységek, produktumok is),
amelyekkel az ország versenyképes lehet, és helyt tud állni a többi ország
konkurenciájával szemben. Minden ország érdekében áll tehát megteremteni és
megadni a tehetséges egyének fejlődésének és érvényesülésének feltételeit.
(Pšenáková 2008)
A tehetséggondozás fontos feladat az oktatás mindhárom szintjén, pedig
Szlovákiában a felsőoktatásban ma még nehezen tudunk megkülönböztetett
tehetséggondozásról beszélni. Alap és középfokon léteznek tehetségekkel foglalkozó
iskolák, vagy legalább iskolákon belül osztályok működnek, melyekben külön
foglalkoznak a tehetséges tanulókkal, de az egyetemekre ez nem jellemző. Vajon
miért? Az egyetemisták már mind tehetségesek? Ez lenne az ideális helyzet, de sajnos,
egyre gyakrabban szembesülünk a fordítottjával. Az egyre nagyobb diákhiány és a
fejpénz hatására sokszor a gyenge tanuló is az egyetemen „szenved”, holott lehet, hogy
a gyakorlatban, az egyszerű mindennapi munkában, mely nem igényel felsőfokú
végzettséget, több hasznot hozna az államnak és saját magának is. (Pšenáková 2008)
Minél előbb ismerjük fel azonban a tehetséget hallgatóinkban, annál korábban
tudjuk felkarolni őket és motiválni tehetségük fejlesztésére.
„Korlátok nélkül…”
Ranschburg Jenő egyszer egy tehetségekről szóló előadásában a következő
történetet mondta el, mely kifejezi karunk tehetséggondozásának ars poeticáját. Bár a
gepárd a föld leggyorsabb állata (a potenciális gyorsaság képességével születik), csak
akkor fog valóban 110-120 km/óra sebességgel futni, ha antilopokat kell kergetnie
ahhoz, hogy jóllakhasson. Ha ez a gepárd egy állatkertben születik, és nyuszikat kap,
akkor csak 30 km/órával fog futni, sosem gyorsabban, hiszen ilyen sebesség mellett is
elkapja a zsákmányt, és jóllakik. Ez azt jelenti, hogy azokat, akikben születésük óta
benne van a zsenialitás, úgy kell nevelni, hogy elérhessék a „legnagyobb sebességet”.
(Ranschburg 1989)
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Karunkon, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok
Karán, a tehetséggondozás, még ha eleinte nem is volt külön nevesítve, valahol ott
rejtőzött és rejtőzik ma is munkánkban. Mivel mi nagyon kis létszámú tanulmányi
csoportokkal dolgozunk (7-12, sőt néhány természettudományi tárgy óráit csak 2-5 diák
látogatja), diákjaink majdnem hogy individuális oktatásban részesülnek. Ezért a diákok
sajátosságai és a közöttük rejlő különbségek még jobban színre kerülhetnek. A tanár
mindenkire oda tud figyelni, és nagyon hamar észreveszi a legjobbakat, akikkel aztán a
TDK, ill. záró dolgozat keretein belül még többet tud foglalkozni. (Pšenáková 2010)
Karunk tanárai tudásuk legjava és lehetősségeikhez mérten próbálják a
tehetséges hallgatókat felkarolni, illetve ezzel párhuzamosan lehetőségeket biztosítani
diákjaink számára, hogy felfedezzék rejtett kreativitásukat - tehetségüket, mert mindenki
jó valamiben. Tanító szakos hallgatóinkat emelnénk ki elsősorban, akik valóban
sokoldalú képzésben vesznek részt, és akiknél többszörösen lehetőségünk van az igazi
tehetségeket felkarolni. A nevelő – oktató tevékenységünk során természetesen
figyelembe vesszük a hallgatók egyéni adottságait, képességeit, és mindent
megteszünk, hogy kialakítsuk képességeik kibontakoztatásához szükséges feltételeket,
körülményeket. Célunk, hogy hallgatóink önmagukhoz képest optimálisan fejlődjenek.
Egyéni és csoportmunkában is megvalósul karunkon a tehetségek kibontakoztatása.
Karunkon elsősorban a pszichológia, zene, a vizuális kultúra és a testnevelésen
belül jelenik meg dominánsan a tehetséges diákok felkarolása, de a
természettudományi tantárgyakon belül is foglalkozunk a tehetséges hallgatókkal.
Differenciált tehetséggondozás
A pszichológi ai tantárgyakon belül elsősorban a belső értékek tudatosítására
illetve fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Jövendőbeli tanároktól joggal elvárható,
hogy többek között megfelelő kommunikációs készséggel rendelkezzenek, és ők maguk
is kreatívan, sokrétűen, egyedien adják át tudásukat a jövő nemzedékének.
Megismerkednek olyan praktikus feladatokkal, módszerekkel, eljárásokkal melyeket
majd gyakorló tanárként – bármely tantárgy esetében – felhasználhatnak.
Hallgatóinknak el kell sajátítaniuk azokat az elméleti és gyakorlati alapismereteket,
amelyek
lehetővé
teszik
a
kiemelkedő
képességű
gyerekek
komplex
tehetséggondozását. Megismerik a tehetséges gyermekek szükségleteit, jellemzőit;
belső világukat és a külvilág elvárására adott reakcióikat. Szükséges, hogy ismerjék a
tehetség fogalmát, összetevőit, az ismertebb tehetségmodelleket. Tudják a
tehetségazonosítás módjait, a gyermekekről történő információgyűjtés és az adatok
feldolgozásának technikáit. Ismerjék a tehetségfejlesztés stratégiáit. Értsék meg a
tehetséges gyermek személyiségének speciális vonásait, az ígéretes területek
jellemzőit. Ismerjék a tehetséggondozás célját, útjait, legyenek képesek
tehetségfejlesztő programokat tervezni, készíteni.
A vizuális nevelés alapvető feladata a népművészet és képzőművészet
alkotásainak, szimbólumrendszerének megismerése, az esztétikai érzék alakítása, a
különböző technikák megismerésével a kreativitás fejlesztése. Hallgatóinkat arra
ösztönözzük, hogy változatos technikával merjék bátran kifejezni önmagukat, és
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képzeletük kötöttségektől függetlenül, konvencióktól mentesen, szabadon szárnyaljon.
A képzőművészeti oktatás sokrétű fejlesztésre ad lehetőséget:
– közvetlen tapasztalatszerzés fejlesztése,
– a vizuális gondolkodás képességének fejlesztése,
– a vizuális nyelv alapelemeinek tudatos alkalmazása,
– a látás és látványértelmező képesség fejlesztése,
– a látvány élvezetének kialakítása,
– konstruáló képesség fejlesztése,
– képzelőerő, képekben történő gondolkodásmód fejlesztése,
– manuális készség fejlesztése,
– térlátás fejlesztése,
– az esztétikai érzék, az igényesség, a vizuális befogadóképesség fejlesztése.
Zene szakos kolléganőiknek köszönhetően a zenei tehetségfejlesztés is
része képzésünknek. Tanórákon belül illetve kívül is törekednek arra, hogy fejlesszék
diákjaink éneklési készségét, zenehallgatási órákon elsősorban a hallásfejlesztésre
helyezik a hangsúlyt, ritmusérzék fejlesztésére, belsőhallás fejlesztésére és nem utolsó
sorban hangszerhasználatra is megtanítják hallgatóinkat. A zenén keresztül
érzékenységre, színes érzelmekre, nyitottságra, a másikra való odafigyelés
képességére tanítanak. Fontosnak érezzük az esztétikai fejlesztést, a jó zenei ízlés
alakítását. A zenei nevelésnek a személyiségfejlesztésben is igen nagy szerepe van.
Pl.: A légzéstechnika megtanulásával megtanul a gyermek ellazulni, megtanulja testét
tudatosan kontrollálni, megtanulja, hogy a hangszer kezelésében, a zene
megszólaltatásában az egész testének szerepe van, ez teszi lehetővé a minél jobb
kifejezőkészséget, ez ad biztonságérzetet a zene egyéni kifejezésmódjához is. Amikor
kórusversenyeken szerepelnek hallgatóink- kialakul és fejlődik előadókészségük. A
kifejezőkészség fejlesztése nyomán az öröm, az önkifejezés igénye, és az egyéni
érzelmek, színek formába öntése valósul meg. A zenei tanulmányok lehetővé teszik a
ritmikusság a dinamizmus és lendület kötött formában való kifejezését. Az együtt
zenélés mindezeken túl az egymásra figyelésre, alkalmazkodásra, közösségi
magatartásra nevel. Ebben megtanul a diák irányítani, és háttérbe húzódni. Tehát a
zenei képzésnek nagyon hatékony szerepe van a gyerekek képességeinek,
készségeinek fejlesztésében. Kiemelnénk még a zenei képességfejlesztő játékokat,
melyek ritmusérzéket, kapcsolatteremtő képességet, figyelmet fejleszt.
Az ifjúság testnevelése szintén fontos feladatként szerepel oktatási-nevelési
folyamatunkban. Szent-Györgyi Albert szavaival élve: „A sport nemcsak a
testnevelésnek, de a lélek nevelésének is leghatásosabb eszköze, és minden
iskolának, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig első és szent hivatása és kötelessége
a lélek nevelése, hogy a fiaiból embert faragjon.” Úgy gondoljuk, ezek a gondoltok ma is
érvényesek, sőt egyre fontosabb és aktuálisabb problémává válik az egészség kérdése.
A fiatalok egészségi állapota már a gyermek és fiatalkorban is aggasztó. A
gyermekkorban kialakult tünetek és viselkedésformák negatív hatásai feltételezhetően
nagyban hozzájárulnak a későbbi életszakaszokban jelentkező rizikófaktorok
kifejlődéséhez. Az iskolai testnevelés és sport az oktatás-nevelés rendszerében a
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testkultúra értékeinek átadásával járul hozzá a tanulók személyiségfejlesztéséhez.
Ezért testnevelési tantárgyainkon belül fontos szerepet kap:
– az általános és speciális mozgásműveltség közvetítése,
– tehetséggondozás, fejlesztés,
– az egészséges életmód kialakítása,
– az egészséges életvezetés és értékítélet formálása,
– motoros képességek fejlesztése, karbantartása,
– az egészséges és kulturált életmód esélyének megteremtése.
A magyar n yelv és irodalmi képzésünkön belül azt szeretnénk elérni, hogy
hallgatóink esztétikai, irodalmi, nyelvi-kommunikációs és szerkesztési ismeretek és
stratégiák egymásba épülő, kreatív alkalmazásával felkészültté váljanak saját és mások
verbális fejlesztésre is. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanárai több versenyt
szerveznek, melyek segítik a tehetségek megtalálását és a már felkarolt hallgatók
tehetségének fejlesztését. Ilyen például a Szép magyar beszéd versenyének helyi
fordulója a Konstantin Filozófus Egyetem hallgatói számára. A szövegmondó verseny
megrendezésével arra kívánják a leendő pedagógusokat ösztönözni, hogy a magyar
nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező tanítói és tanári beszéd iránti
igényességük növekedjék. A már hagyományos Tudományos Diákköri Konferenciát két
szekcióban rendezik: nyelvtudományi és irodalomtudományi. A hallgatók
dolgozataikban aktuális nyelvészeti és irodalmi problémákkal és kérdésekkel
foglakoznak, és újszerű, eddig keveset kutatott témákra is felhívják a figyelmet.
A matematikában tehetséges hallgatókkal is folyamatosan foglalkoznunk. A
tananyag megtartása mellett, plusz feladatokat választunk úgy, hogy a matematizálás is
megmaradjon. Törekvésünk, hogy az egyes matematikai témák kapcsolódjanak a
hallgatók gondolatvilágához. A cél, hogy egy-egy feladat a hallgató számára
problémává váljon, és így keresse az adott feladatra a választ. A tehetségesek számára
az a jó feladat, amely sok feltárásra váró kérdést vett fel es gondolkodásra ösztönzi a
diákot egyedül, vagy kisseb csoportokban. Sikeres megoldások esetén, pozitív
élményeivel önfenntartóvá is válik. Megéri a fáradságot, ha lehetőséget teremtünk a
tapasztalatszerzéshez. A tények közlése, formális tudás helyett hatékonyabb módszer,
hogyha a hallgató minél több, saját tapasztalat alapján alakítja, bővíti tudását. A
matematika rendkívül kreatív dolog – rugalmas, ötletes, fantáziadús – és ezt a
hallgatókkal is érzékeltetni kell és megtanítni őket arra, hogy ezt tovább tudják adni
saját tanári munkájukban is. A matematika tanulása olyan szellemi értékeket fejleszt ki,
– mint pl. új, ismeretlen teremtése – olyan gondolkodásmódot, problémamegoldást
alakít ki, mely a mai modern társadalom egyik jogos alapkövetelménye az iskolával
szemben. Az oktatásnak nem lehet célja, csupán az ismeretanyag átnyújtása. A
hangsúly egyre inkább át kell, hogy tolódjék a gondolkodás hajlékonyságának,
eredményességének fejlesztésére. A gyermekek önállósságának, aktivitásának
kibontakoztatására, és a teljes személyiség kialakítására. Diákjaink figyelmét minden
esetben felhívjuk az aktuális matematikatáborokra, folyamatosan oldunk meg feladatok
matematikai folyóiratokból, ill. speciális megoldó matematikai szakköröket is tartunk.
(Nagyová Lehocká 2010)
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A digitális analfabetizmus – modern analfabéták, akik nem tudják használni az
informatika adta lehetőségeket – még mindig problémákat okoz a felnőtt
munkaerőpiacon. A mai gyerekek már digitális bennszülöttek, akik nagyon fogékonyak
a számítógép által nyújtott újdonságokra, és könnyedén elsajátítják az informatikai
alapismeretek. Számukra a megfelelő szakmai tudást már gyermekkorban meg lehet
alapozni és az alapismeretek oktatása során már kitűnhetnek az addig esetleg rejtett
tehetségek. De ki is az az informatikai tehetség? Aki a számítógépet, mint eszközt az
átlagostól magasabb szinten használja, akinek kimagasló a logikai, algoritmizáló
képessége, vagy aki rendkívüli kreativitást mutat? A válasz nem egyértelmű, hiszen ma
már a számítógép mindennapi életünk szerves része és különböző műveltségterületek
tehetségeinek nyújthat segítséget a kibontakoztatáshoz. Ezért az informatika oktatását
különbözően, ill. valamennyi korosztály részére, életkornak és tudásszintnek
megfelelően kell oktatni. Az informatikatanár képzésben ez még specifikusabb, mivel a
hallgatónak nem csak a digitális írástudást kell elsajátítania, de meg kell tanulnia ezt
átadni különböző korosztályú tanulóknak. Az inform atika keretein belül új tantárgyakat
vezettünk be, melyek a leendő tanárok képességeit és tudását fejlesztik és növelik.
Ilyen pl. „Az interaktív tábla használata az oktatásban”, mivel fontosnak tartjuk, hogy a
pedagógusok megismerkedjenek a táblával, annak lehetőségeivel, elsajátítsák a táblák
használatának módszertanát, hogy ezeket az oktatásban ki is tudják használni, mint
motivációt segítő, a tanulási folyamatot és a hatékonyságot javító, interaktivitást
biztosító prezentációs eszközt.
A karunk jövőbeli, tehetséggondozásra vonatkozó terve
Karunkon ez év elején megalakult a Zobor Tehetségpont, melynek munkájába
hallgatóink is bekapcsolódhatnak, és hasznos tapasztalatokat szerezhetnek, hogyan
lehet a tehetséges tanulókat felkarolni, motiválni és lelkesíteni még jobb eredmények
eléréséhez. Jövőben a karunk szerepet vállalhatna akár egy új tanulmányi program
létrehozásában is, mely olyan tanítókat és tanárokat, és más oktatásban tevékenykedő
szakembereket képezne, akik a jövőben a tehetséges diákokkal foglalkoznának. De a
kutatás irányában is léphetünk, ahol részt tudnánk venni olyan tudományos módszerek,
metódusok és rendszerek fejlesztésében és tökéletesítésében, amelyek a tehetség
felismerésére és kibontakoztatására szolgálnak. Ezen kívül a segédeszközök és
metodikus (módszertani) anyagok készítését a tehetséges diákokkal foglalkozó tanárok
részére is felvállalhatna a karunk, nem csak szlovák, de magyar nyelven is, mivel a
magyar iskolák részére képezi pedagógusait. (Pšenáková 2010)
Befejezés
Karunk érdeke, hogy gondoskodjon a tehetséges fiatalok felismeréséről és
lehetőséget teremtsen a hallgató tehetségének kibontakozására. Ehhez nem elég csak
a hallgató munkája, hanem az oktatótól is minőségi munkavégzés és magas színvonalú
kutatói tevékenység szükséges. Reméljük karunkon sikerül olyan tehetségprogramot
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összeállítani, amely lehetővé teszi a hallgató egyetemre kerülésétől a doktori programig
a kutatómunkába való bekapcsolódását, és megteremti a kutatói, oktatói utánpótlást.
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Csapó Mónika–Gajić Olivera–Ivanović Josip: A TEHETSÉGGONDOZÁS MAI
NÉZETEI1
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
monicacsapo@yahoo.com, josip.ivanovic@magister.uns.ac.rs, cicakom@neobee.net

Összefoglaló
Napjainkban nagyon fontos feladat a tehetséges egyének, különösen a
tehetséges gyermekek felfedezése azzal a céllal, hogy segíteni és támogatni tudjuk
őket minden tekintetben. A tehetséges tanulók sokszor találkoznak olyan problémákkal
az iskolában, amelyek hátráltatják fejlődésüket. Ilyen problémák lehetnek értelmezési
nehézségek, nem elegendő tananyag, nehezen tudják magukat teljes mértékben
kifejezni. A család, az iskoláskor előtti intézmények, az iskolák, a szülők, tanárok,
pedagógusok, pszichológusok és más szakemberek ismerhetik fel először a gyermek
ösztönös képességeit, készségeit és tehetségét (talentumait), az egész személyiség
teljesítőképességét. Az előbbiekben említett szereplők különlegesen fontosak ezen a
területen. Szerepük állandó, felülmúlhatatlan és semmivel sem lehet helyettesíteni.
Fontos éreztetni a tehetséges tanulókkal és tudatosítani bennük, hogy hogyan tudják a
legjobban kihasználni tehetségüket a saját és az egész társadalom érdekében.
Akkor segíthetünk a legtöbbet a tehetséges tanulókon, ha mind közelebbről,
átfogóbban ismerjük meg a tehetséget magát, valamint a tehetséggondozás
leghatékonyabb módjait.
Kulcsszavak: tehetség, tehetség-etiológia, iskolai tehetséggondozás, 21.
századi oktatás

TODAY’S ASPECTS OF GIFTEDNESS
Summary
In present days it seems very important to discover and support gifted
individuals, especially gifted pupils, in every aspect. Gifted pupils many times face
problems in school like lack of understanding, no sufficient school content; they can’t
express themselves very easily. Family, preschool institutions, the schools, parents,
teachers, educators, psychologists and other experts can first recognize the child’s
innate abilities, skills and talents, the overall power of the personality. They play a
special role in this field. Their influence is permanent, beyond compare and
irreplaceable. It is of huge importance to make gifted pupils felt and know the best ways
to use their gifts for their own purpose and development; and for the well being of the
whole society.
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The best way to help and to support gifted pupils is to know extensively
giftedness itself and to use the most adequate methods to nurture giftedness.
Key words: giftedness, etiology of giftedness, nurturing giftedness in school, 21st
century education

DANAŠNJI ASPEKTI TALENTIRANOSTI
Sažetak
U današnje je vrijeme veoma bitna zadaća otkrivati talentirane pojedince, a
posebno talentiranu djecu, kako bismo im pomagali i podržavali ih u njihovom razvoju.
Talentirani se učenici mnogo puta susreću u školi s problemima koji usporavaju njihov
razvoj. Takvi problemi mogu biti poteškoće u interpretaciji, nedovoljno ekstenzivan i/ili
intenzivan nastavni sadržaj, poteškoće u izražavanju vlastitih misli i ideja. Obitelj,
predškolska ustanova, škola, roditelji, nastavnici, pedagozi, psiholozi i drugi stručnjaci
mogu prvi prepoznati instinktivne sposobnosti, vještine i talent, sav potencijal ličnosti.
Navedeni stručnjaci su veoma važni za područje rada s talentima. Uloga im je
permanentna, nenadmašna i nezamjenljiva. Bitno je sugerirati talentiranim učenicima da
budu svjesni u iskorištavanju svojeg talenta na najbolji mogući način, za vlastiti razvoj i
za dobrobit cijelog društva.
Međutim, talentiranim učenicima možemo zaista pomagati samo ako bolje i
globalno upoznamo samu pojavu talentiranosti i najučinkovitije načine rada s
talentiranim učenicima.
Ključne riječi: talentiranost, etiologija talentiranosti, rad s talentiranim učenicima
u školi, obrazovanje u 21. stoljeću

1. Bevezető
A 21. század egy olyan századnak mondható, amelyik az élet minden területén
változás és fejlődés után áhítozik. Csak akkor kerültek felszínre a valódi akadályok,
amikor megfogalmazódtak a hiányosságok, az elvárások az élet számos területén, így
az oktatás terén is. Az oktatási erőfeszítéseknek, amelyek szeretnének megfelelni a
jelen kihívásainak és a jövő felé mutatnak, valóban innovatívnak és hosszú távúnak kell
lenniük. A jelenlegi helyzetet is széleskörű vizsgálat alá kell vetnünk ahhoz, hogy
bármiféle fejlesztésbe belekezdhessünk. Nem újdonság, ha azt vesszük észre, hogy a
gazdaság, az oktatás, a különböző társadalmi intézkedések ideálok közé vannak
szorítva, és szinte semmilyen gyakorlatiasság sem jellemzi őket. Az sem új keletű
dolog, hogy az oktatási programok tervezésekor és fejlesztésekor mindig a tanulók
különböző szükségleteit kell szem előtt tartani. Ez azonban még mindig csak az
idealisztikus elképzelés szintjén működik. Korunk nagymértékű technológiai fejlődése,
az internet mindenhatóságának ijesztő gyorsaságú növekedése, a globális kultúra,
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planetáris társadalmak megjelenése, a megnövekedett tudásmennyiség, valamint a
munkaerő-piaci elvárások előtérbe kerülése mind az oktatás terén végzett tudományos
kutatómunka átirányítását igényeli; különösen vonatkozik ez a tehetség- és
kreativitáskutatásokra. A tehetség- és kreativitáskutatások a tanítás és tanulás olyan
mértékű fejlesztését szorgalmazzák, amelynek folyamán minden tanulóban ápolja és
erősíti a természetes adottságokat és képességeket. (Aljughaiman, 2010) Habár lokális
és globális szinten is foglalkoztak oktatási reformokkal (egy-egy ország helyi
reformtörekvése, vagy például az OECD-országok munkaerőpiac-orientált oktatási
elvárásai), próbáltak létfontosságú oktatási problémákat megoldani, azonban
jelentősebb változásra nem került sor az iskolai oktatás területén (nem változtak a
tanítási módszerek, az iskolarendszerek nem tudnak lépést tartani a gyors
változásokkal stb.).
Az 1960-as évekhez képest (amikor a kreativitáskutatás pszichológiai és
pedagógiai aspektusai fokozottan előtérbe kerültek) 2000-re a kreativitás pszichológiai
kutatásában több újdonság is felszínre kerül; a kutatók már nem csak egy általános
kreativitásról beszélnek, hanem többszintű kreativitásról. Élesen különválasztják az
egyszerű, általános kreativitást (kis c) és a „világunkat megváltoztató nagy C”
kreativitást. Az előbbi a barkácsolásban, főzésben nyilvánul meg, az utóbbi pedig
kiemelkedő produkciókban. Ma a kreativitáskutatók többsége a nagy C-vel foglalkozik,
kiemelkedő személyeket vizsgálnak, a kreativitásnak nem csak a pszichológiai
sajátságai veszik figyelembe, hanem a társadalmi oldalát is. A mai kutatások a
kreativitás keretein belül nem csak a divergens gondolkodást, a sokféleséget vizsgálják,
hanem ezt kiegészítő módon összekapcsolják a befektetett munkával. Vagyis a nagy,
kimagasló teljesítményeket a verejtékes, kemény munka is jellemzi. A kreatív személy
mint „kiválasztott” alkotótevékenységénél kiemelkedően fontos a külső, a társadalom
részéről való elfogadás, valamint az alkotást segítő mesterek, mentorok személye.
Tehát a mai kreativitáskutatások váltása az egyén és társadalom viszonyának másféle
értelmezésében is észlelhető. (Pléh, 2010)
A szerzők arra törekszenek, hogy az elmúlt pár évben született kreativitással,
tehetséggel kapcsolatos szakirodalmat áttekintse, a főbb megállapításokat ismertesse a
teljesség igénye nélkül azzal a céllal, hogy betekintést nyerhessünk a kreativitáskutatás
jelenlegi mozzanataiba, a tehetség eredetének, azonosításának vizsgálataiba, milyen
újdonságok kerültek előtérbe a tehetségesek felismerése terén, milyen sajátságokat
hordoz a tehetségek iskolai oktatása, esetleg milyen lehetőséget hordoznak az IKTeszközök használata, az e-learning a tehetséggondozásban.
2. A tehetség kutatása
A 20. században intenzív intelligencia-kutatások folytak (pl. Spearman,
Thurstone, Cattel, Terman, Guilford), amelyek vizsgálati eredményei jelentősen
hozzájárultak a tehetségkutatások előremozdításához, az ún. többtényezős
tehetségértelmezési modellek megjelenéséhez. A szakirodalomból már jól ismert J.
Renzulli (1978) „háromkörös” tehetségkoncepciója (a tehetség három komponense:
átlagon felüli képességek, feladat iránti elkötelezettség és kreativitás); A. Tannenbaum
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(1983) csillag-modellje (a tehetségcsillag öt ága: általános képesség, speciális
alkalmasság, nem értelmi tényezők, környezeti támogatás és a véletlen); F. Mönks
(1997) komplex tehetség-modellje (a motiváció, kreativitás és a kivételes képességek
mellett bevonja a családot, az iskolát és a társakat is); Czeizel E. (1997) 2x4+1 faktoros
modellje (specifikus mentális adottságok, kreativitási adottságok, motivációs
adottságok, általános értelmi adottságok, valamint a család, az iskola, a kortársak és a
társadalom, a plusz egy faktor pedig a sors); J. Piirto (1999) piramis-modellje (genetikus
aspektus, emocionális aspektus, kognitív aspektus, tehetség aspektus és környezeti
aspektus – nem, közösség és kultúra, iskola, otthon, véletlen); R. Sternberg (2004)
WICS-modellje (bölcsesség – Wisdom, intelligencia – Intelligence, kreativitás –
Creativity, szintetizálás – Synthesized). (Turmezeyné Heller–Balogh, 2009)
A tehetségkoncepciók listája nem teljes, azonban betekintést ad a tehetség
kutatásának, megítélésének, elméleteinek fejlődésébe. Észrevehető, hogy az évek,
évtizedek folyamán hogyan bővült az összetevők száma, illetve hogyan épültek be új,
lényeges tényezők (pl. a család, a sors vagy a véletlen).
D. Simonton munkáiban a tehetséggel kapcsolatosan visszatérő jelenség a
produktivitás szerepe. Továbbá fontos szerepet kap a társas kontextus és az
elfogadás a környezet részéről. Talán arra sem volt eddig példa, hogy életutak
elemzésével a kulturális és történelmi helyzetek szerepét, hatását állítják előtérbe.
Míg az 1960-as években a kreativitás, a tehetség az egyén problémája volt, a
pszichológiai hozzáállás szerint a „fej problémája”. Ma már sokan azt hangsúlyozzák
(többek között a témában járatos Csíkszentmihályi Mihály is), hogy a tehetség
társadalmi kérdés; munkaerő-piaci elvárásokhoz hasonlatos az a megközelítés, hogy
csak az számít megvalósuló kreativitásnak, amelyre van „vevőkör”.
Ma már az is teljesen elfogadott tény, hogy a kreativitás nem terület-általános
képesség (vagyis aki tehetséges, kreatív egy dologban, az nem biztos, hogy mindenben
az). Az előbbiekben már említett Simonton két új kulcsfogalmat vezet be a
kreativitáskutatások terén: szakterül et (azt a fogalomkészletet takarja, ami az újító
rendelkezésére áll) és az egyének alkotta mező.
Pléh Csaba az utóbbi évtizedek kreativitáskutatásaiból három lényeges
mozzanatot emel ki (Pléh, 2010):
(1) a mentorok szerepe az életutak alakulásában is jelentős, nemcsak a testi
készségek esetén (bizonyítják ezt az életútelemzések);
(2) fontos a kreativitás változatainak felismerése (a nem általánosan értelmezett
kreativitás, hanem a kiemelkedő, profi kreativitás egy adott területre nézve
speciális);
(3) a tehetség érvényesítéséhez elengedhetetlen a sok gyakorlás (ami majd
esetleg évek múltán hozza meg a valós eredményeket).
3. A tehetség eredete, azonosítása
A többség egyezne azzal a meghatározással, hogy az a gyermek, aki 3 éves
korában olvas, 6 évesen versenyszerűen sakkozik vagy 11 évesen az egyetemi
zenekarban hegedül, tehetségesnek számít. Ezek a példák azonban inkább fejlődésbeli
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előrehaladottságra utalnak, a tehetségesség előrejelzői lehetnek. A szakma egyetért
azzal, hogy elméleti szempontból tehetségesek azok a gyerekek, akik a felső 3-5%-ba
tartoznak eltérően az általános intellektuális képességekkel, különleges tudományos
szakértelemmel, vizuális és kifejező művészet terén elért eredményekkel,
vezetőképességgel vagy kreativitással rendelkező társaikhoz képest. Arra is többször
rávilágítanak, nem meglepő módon, hogy bizonyítottan nagy hatása van a genetikának
a tehetségesség kifejeződésében, különösen szembetűnő lehet ez a korai
csodagyerekek példáinál. (Pfeiffer, 2009)
A tehetségelméletek többsége explicit vagy implicit módon elismeri, hogy nem
lehet figyelmen kívül hagyni a genetikai tényezők hatását, azonban az empirikus
kutatások mégsem tudták teljes mértékben kimutatni a gének tehetséges viselkedésre
gyakorolt hatását. Az ezzel a témakörrel foglalkozó tanulmányok többsége magába
foglalja a genetikai öröklés lehetőségét, a családi környezet hatását, valamint az örökölt
csoportkülönbségek általános kognitív képességekre gyakorolt hatásait. Folytonosan
felmerülő kérdés, hogy a tehetség vajon tanult vagy intuitív (istenadta) jelenség? Ebben
rejlik a tehetség megállapításának, azonosításának nehézsége és bizonytalansága is.
Ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni annak fontosságát, hogy elengedhetetlen a
tehetség széleskörű és pontos definiálása, valamint a gének és a környezeti hatások
tisztázása a tehetség fejlődésében.
Mivel a tehetség jellegét, eredetét is igen nehézkes meghatározni, következő
probléma a mérésével, mérhetőségével kapcsolatosan merül fel. Mennyire elegendő a
kognitív képességek mérésére használt standardizált tesztek (több kutató is azt állítja,
hogy ez nem elegendő, mert túl szűken értelmezi a tehetség fogalmát).
A tehetségelméletek többféle definícióval szolgálnak azzal kapcsolatosan, hogy
mit jelent a tehetség. Azonban az a ténymegállapítás, miszerint az általános
intelligenciát vagy g-t a tehetség alapösszetevőjeként definiálják, elegendő empirikus
bizonyítékot jelent bizonyos következtetések megalkotására. D. Simonton szerint a
tehetségdefinícióknak tartalmaznia kell a többszörös adottságok közreműködését (a
többszörös adottságok mindegyike pedig genetikai alapokon nyugszik, amelyek
poligenikusak, vagyis több gén alkotja őket). Az is fontos észrevétel, hogy a
tehetségben szerepet játszó gének a fejlődés folyamán ki- és bekapcsolhatók.
(Thompson–Oehlert, 2010)
Elengedhetetlen, hogy említést tegyünk Simonton négyes tipológiájáról,
amelyben a tehetség négy típusát különbözteti meg (Thompson–Oehlert, 2010 nyomán
Simonton, 2005):
(1) Egyszerű additív (simple additive)
(2) Komplex additív (complex additive)
(3) Egyszerű multiplikatív (simple multiplicative)
(4) Komplex multiplikatív (complex multiplicative)
A tehetség típusának egyszerűsége vagy komplexitása attól függ, hogy hány
jellemző vonás van jelen, míg az additív vagy multiplikatív dimenziónál az additív azt
jelenti, hogy olyan jellemzőket egyesít, amelyek egyes jellegek jelenléte nélkül is
lehetővé teszik a tehetség kifejeződését. Ez a négy típus mellé nyolc kritérium is társul,
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amelyek meghatározzák, hogy a tehetség specifikus formái melyik négy típusba
tartoznak.
A szerzők, kutatók többsége a tehetségességet dinamikus folyamatként látják
(ellentétben a statikus felfogással), amelyben megújulnak, fejlődnek, átrendeződnek az
összetevők azáltal, hogy az egyén tanul, változik, hatással van saját adottságainak
alakulására.
A tehetségesség kutatásának területén megnövekedett az érdeklődés a
gyermekek kreatív gondolkodási adottságainak mérhetősége iránt. A kreatív tehetséget
külön mint a magas fokú eredetiség iránti adottságot definiálják (J. Renzulli szerint ez
az intellektuális tehetség alternatív formája). Ha a tehetséget mint adottságok
összességét tekintjük, akkor sokkal érzékenyebb kérdés a mérhetőség, a gyermekek
természetes tehetségének megállapítása, mert fontos a kreatív tehetségesség
azonosítása, de az oktatási programok hatásának kimutatása is. (Lubart–Pacteau–
Jacquet–Caroff, 2010)
Tehetségesnek lenni azt jelenti, hogy olyan különleges módon képes dolgok
létrehozására az egyén, ahogyan a kortársak nem. Ez a különbség megmutatkozik a
kreativitásban, motivációban, szellemi minőségben, és mindezen jellemzők
kombinációjában. A tehetséges gyerekeknél három lényeges tulajdonság meglétét
tartják fontosnak: tehetség, kreativitás és elköteleződés iránti felelősségtudat. A szerzők
szerint így lehet definiálni a tehetséget. Habár a család hatásának vizsgálata a tehetség
alakulásában többnyire háttérbe szorul, fontos kiemelni, hogy jelentősen kihat az olyan
demokratikus családi légkör a gyermekre, amelyben szabadon kifejezheti magát,
adottságait, tehetségét szabadon kibontakoztathatja. Egy olyan légkörben, ahol a
gyermek szabadon kiélheti kreativitását, még kreatívabbá válik. A család szerepe,
valamint a szülők iskolai végzettsége meglehetősen fontos a gyermek kreatív
magatartásának kialakításában, elfogadásában. (Tekin–Taşğin, 2009)
Az előbbiekben említettek mellett a kiemelkedő tehetségeknél gyakran más
jellemzők is kitűnnek: sajátos kognitív szerveződés, kitartó, megszállott gyakorlás,
elkötelezettség, társas készségbeli deficitek. Gyarmathy Éva szerint ezek a sajátságok
a kiemelkedő tehetségeknél szabályszerűen a szokásostól eltérő agyi szerveződés
eredményeképpen jelennek meg (a kreatív tehetség alapja lehet a specifikus tanulási
zavarok, a hiperaktivitás és figyelemzavar, valamint az Asperger-szindróma is, ha
emellett képességeinek megfelelően tud teljesíteni és többé-kevésbé be tud illeszkedni
a társadalomba). (Gyarmathy, 2009)
A tehetségességgel kapcsolatosan a következő tulajdonságokat, sajátságokat
említik (Pfeiffer, 2009): fejlett nyelvi és gondolkodási képesség, a beszélgetések és az
érdeklődés inkább az idősebb gyerekek és a felnőttek felé irányul, lenyűgöző hosszú
távú memória, a fogalmak intuitív megértése, kielégíthetetlen kíváncsiság, eltérő ötletek
összekapcsolásának fejlett képessége, viszonyok tisztán látása, gyors tanulás, fokozott
érzékenység és érzelmi intenzitás, maximalizmus, erkölcsi érzékenység és a fejlődési
területek közötti aszinkronitás. Azonban egyetlen tehetséges gyermek sem rendelkezik
együttesen minden felsorolt jellegzetességgel.
Újabban találkozhatunk olyan megfogalmazással, miszerint a tehetség nem
tulajdonság, hanem sajátos észlelés, attitűd, viselkedés, reakció. Ehhez társulnak a
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társas készségbeli gyengeség és az a hatalmas motiváció, amely akár kényszeres,
autisztikus viselkedésként azonosítható.
A tehetségek általános jellemzői, valamint a hozzájuk társuló elemek
(Gyarmathy, 2009; Pfeiffer, 2009):
– sajátos kognitív szerveződés – a jobb agyfélteke dominanciáját sok
tehetségnél észlelték;
– kitartó, megszállott gyakorlás – az intelligencia is szükséges, de nem
elégséges
feltétel; a teljesítményhez szükséges
hatalmas munka
megszállottságot (minden más, akár a társas kapcsolatok feladását) követel.
Ezeknél a személyeknél a társas kapcsolatok feladása nem is jelent valódi
áldozatot, hiszen számukra eredendően sem volt fontos, létszükséglet a társas
kommunikáció;
– társas készségbeli deficitek – csak azért, hogy képesek legyenek beilleszkedni,
a nagyon intelligensek igyekeznek elfojtani, elrejteni valódi képességeiket (az
átütően intelligens egyének a többségtől eltérően egészen másként észlelik, élik
meg a körülöttük levő világot);
– specifikus tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek – közismert, hogy a nagy
tudósok, művészek, alkotók (pl. Flaubert, Einstein, Picasso vagy Rodin) mind
valamilyen tanulási zavarral küzdöttek. Esetükben nagyon nehéz az azonosítás,
mivel ellentmondásos képet nyújtanak: az egyszerű feladatokkal nem
boldogulnak, míg a bonyolultabbakat megoldják (paradox tanulók);
– sajátos gondolkodásmód és tehetség – a kettős különlegesség elfedi egymást;
– figyelem- és hiperaktivitás-zavar vagy tehetség;
– autista tehetségek – egyre több tehetségről állapítják meg, hogy autisztikus
jelleggel bírnak;
– kétszeresen kivételes gyermek (twice exceptional child) – tehetséges fiatal
ismeretlen pszichiátriai zavarral.
Az atipikus agyi fejlődés önmagában még nem garancia a kiemelkedő
teljesítményekre, de óriási lehetőségeket hordozhat magában. A mai oktatás (és az
egész társadalom) egyik nagy kihívása az egyre több kiemelkedő képességű, de
beilleszkedni képtelen gyermek felkarolása, „kezelése”. Mindez a tehetséggondozás
átalakítását kívánja, amelynek során szervezetten, célzottan arra irányul a figyelem,
hogy az egyéni adottságok, tehetségek felszínre kerüljenek, fejlődjenek, ugyanakkor a
társas szocializáció által elkerülhető legyen a tehetségek izolálódása.
A tehetség összetevőit a sajátos személyiség, a kreativitás és atipikus agyi
szerveződésben látják, kritériumait Sternberg egy ötfokú modellben írta le, amely
szerint „a tehetség ritka, kiváló, kimutatható, értékeket
létrehozó
teljesítmén yben jelenik meg”. (Gyarmathy, 2010b)
4. A tehetségek felismerése
A 20. század tehetség-meghatározásai, tehetségideálja egy komplex embert
takar, aki képes beilleszkedni, képességei, adottságai tesztekkel azonosíthatók,
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valamint nagyfokú kreativitás jellemzi. A tehetség azonban nem határozható meg ilyen
egyszerű módon. Először is nem léteznek tehetségmérő tesztek. A tehetségeseknél az
első dolog, amit mérni szoktak (mérni tudnak), az a kreativitás (az intelligencia). De az
ezzel kapcsolatos eljárások nem bizonyulnak megbízhatónak, ha kivételekről, sajátos
kisebbségekről, sajátos agyi szerveződésű egyénekről van szó. (Gyarmathy, 2010a)
„A kreativitás azt a nehezen megragadható eseményt jelenti, amikor az elmében az
addigiaktól eltérően rendeződnek az elemek, és valami új, eredeti jön létre, és azt a
viselkedést, amely során a személy ellenáll a megszokottnak, elviseli, sőt keresi a
kétértelműt, a bizonytalanságot, a rendezetlenséget, amelyből új rend alakulhat ki”.
(Gyarmathy, 2007 In: Gyarmathy, 2010a)
Fontos különbséget tenni a felnőttkori és a gyermekkori tehetség között.
Egészen másként szerveződnek ugyanis a készségek, képességek, a kreativitás a
gyermeknél és másként a felnőttnél (a kreatív gyermeki gondolkodás, gazdag fantázia,
valamint a magas intellektuális képességek lehetőségként vannak jelen a tehetség
kibontakozásában).
Meglehetősen nehézkes a tehetséget magát felismerni, azonosítani. Pedig ezen
belül különbséget kellene tenni átlagtehetség, speciális (alkotó) tehetség és
szabálytalan tehetség között. Az alkotó tehetség sokszor egészen messze esik a
társadalom által kreált tehetségideáltól. Az átlagtehetség mérésénél elsősorban az
iskolai megfeleléssel összefüggésben álló intelligenciatesztekkel történik az azonosítás.
A szabálytalan tehetségeknél óriási probléma, hogy már egészen fiatalkorban
elvesznek, mert egészen más környezetre van szükségük a kibontakozáshoz.
A tehetségek felismerésénél rendkívül fontos a megfelelő mérőeszközök, mérési
módszerek megtalálása is, hiszen a tehetségesség személyes és szociális változókat is
magában hordoz; dinamikus értékelési, mérési technikákra van szükség, amelyek az
IQ-beli különbségeket, a tanulási hatékonyságot, valamint a különböző területeken
(nem csak egy) jelentkező kiválóságokat mérik. (Calero–Belen–Robles, 2011)
A tehetségek felismerését az alábbi jellemzők is segíthetik (Siveveska, 2010):
– más módokat találnak arra, hogy gyorsabban és jobban tanuljanak;
– kevés segítségre van szükségük a felnőttektől, többnyire egyedül tanulnak;
– az új tudás felfedezése izgalmas számukra, és hatalmas motiváló erővel
bírnak, ami további kutatásra bátorítja őket;
– gyakran unatkoznak az iskolában, mivel az általános oktatási program nem
jelent számukra kihívást;
– nagyfokú kreativitás jellemzi őket;
– visszautasítják az idősebbek segítségét, mert egyedül is meg tudják találni a
legmegfelelőbb tanulási stratégiát, sőt szemrebbenés nélkül kijavítják mások
hibáit (még a tanítóét is);
– gyakran akaratosak, nem nyitottak a kooperációra, de emellett ambiciózusak,
rendkívül okosak és készek a munkára;
– gyorsan megértik a dolgok lényegét, és mindig külön tudják választani a
lényegest a lényegtelentől;
– introvertáltabbak a kortársaiknál; szívesebben beszélgetnek az idősebekkel,
ezért népszerűtlenek a kortársaik körében, továbbá ezért izolálódnak a
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társadalomban (ebből származik a különleges érzékenységük és a fokozott
érzelmi labilitásuk).
5. Tehetségesek az iskolában, a tehetségek oktatása
A mai generációk a korábbiaktól egészen más kultúrában nőnek fel. A mai
digitális korszak a sok előnyével, kihívásaival együtt hátrányokat, zavarokat,
problémákat is hozott. Előnynek számít, hogy a gyerekeknél fejlődik, felfokozódik a
vizuális feldolgozás képessége, haladni tudnak a korral a technológiai vívmányok
ismerete által. Azonban a domináns jobb agyféltekei feldolgozás (egészleges, vizuális
feldolgozás) egyre gyakrabban tanulási zavarokat eredményez (az iskolai tanulásban
egyelőre még mindig többnyire a bal agyféltekei, elemző feldolgozás dominál). Ez a
fajta életmód és kultúra kihat a gyermekek viselkedésére, érdeklődésére, képességeire
is. Az iskolai oktatás nem alkalmazkodott ezekhez a változásokhoz. A gyermekek
ugyan sokkal több információhoz jutnak a képi világ által, azonban az iskola nem tudja
felkészíteni őket a befogadásra, feldolgozásra, szelektálásra, szűrésre. Egészen
másként gondolkoznak azok, akik már a digitális világban nőttek fel (digitális
bennszül öttek), és másképpen azok, akik a technológia előrehaladtával voltak
kénytelenek megtanulni a technikai eszközök használatát (digitális bevándorlók).
(Gyarmathy, 2010b)
A probléma lényegében ott jelentkezik, hogy a technikai és kulturális változások
lényegesen megváltoztatták a gyerekek tanulási módjait, az iskola azonban nem
változott, nem próbált meg igazodni a gyerekek adottságaihoz, elvárásaihoz (egyre több
a tanulási zavarral, teljesítményzavarral küzdő gyerek). Számos olyan kiváló képességű
gyerek kapja meg azt a jelzőt, hogy tanulási zavarral küzdő vagy
hiperaktív/figyelemzavaros, továbbá az iskolában is gyengén teljesítő, aki egyébként
képességeinek megfelelő, stimuláló környezetben kiemelkedő teljesítményt érhetne el.
(Gyarmathy, 2010b)
Napjainkban rendkívül fontos a tehetséges gyermekek felfedezése, hogy
segíteni, támogatni tudjuk kognitív, érzelmi, szociális fejlődésüket. A tehetséges
tanulókat gyakran azért nem veszik észre, mert ellentmondásos módon rosszul- és
alulteljesítenek az iskolában, nem tudják magukat teljes mértékben kifejezni. A
tehetséges gyermek és az egész társadalom számára is rendkívül fontos, hogy időben,
megfelelő módon felismerjék a gyermek rejtett adottságait, különleges, kiemelkedő
kreativitását, hogy célzottan, akár az egész emberiség hasznára válhasson. Ehhez
elengedhetetlen a család, az iskoláskor előtti intézmény, az iskola, a szülők,
pedagógusok, tanárok, pszichológusok, szakemberek állandó, pótolhatatlan szerepe,
munkája, akik elsőként ismerhetik fel az ösztönös tehetségeket, adottságokat.
Úgy véljük, hogy a tehetségek megfelelő iskolai oktatásához, képzéséhez, a
tehetséggondozáshoz az is elengedhetetlen, hogy megismerkedjünk a tehetség, a
tehetséges gyermek fajtáival (Siveveska, 2010):
(1) tehetséges gyermek – magaviselete jelzi, hogy a lehetőségek adottak egy
kreatív személyiség kifejlődéséhez;
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(2) csodagyerek – a tehetséges gyermek egy speciális esete;
koragyermekkorában olyan kreatív, produktív eredményeket ér el, mint egy érett,
felnőtt művész (pl. a 6-7 éves zongoraművészek esete);
(3) autista zseni – korlátozott képességű gyerek, akinél a különleges képességek
egyenetlenül és zavartan vannak jelen; míg egy vagy több speciális képesség
briliánsan működik, addig a többi, általános képesség nagyon gyengén (pl. egy
28 éves Asperger-szindrómás fiatalember egy hét alatt megtanult izlandiul);
(4) géniusz – a tehetség legmagasabb fokával rendelkező egyének (160-nál
magasabb IQ-val rendelkezők, vagy hosszú évek óta több fontos munkával
járultak hozzá, kihatottak az emberi gondolkodásra és kreativitásra); ma már
inkább a nagyon tehetséges kifejezést használják rájuk.
Noha nem létezik a tehetség típusainak egy rendszerezett osztályozása, de
Siveveska a következőket említi:
– általános-intellektuális tehetség és kreatív tehetség;
– akadémiai tehetség;
– szociális tehetség;
– pszichomotoros tehetség;
– sport tehetség;
– politikai tehetség;
– művészeti tehetség;
– zenei tehetség;
– szónoki tehetség és matematikai tehetség.
„A leghatékonyabb tehetségazonosítás a tehetségek gondozása”. (Gyarmathy,
2010a) Ha mindenkinek lehetőséget adunk, hogy az adottságaihoz, lehetőségeihez,
elvárásaihoz mérten tudjon kibontakozni, tovább fejlődni, akkor valósul meg igazán a
tehetséggondozás. Gyarmathy ugyanezen tanulmányában a tehetséggondozás
klasszikus, három alapvető állomását a meghatározottól eltérően, fordított sorrendben
tartja hatékonynak. A klasszikus felállás (a három „D”): leírás, meghatározás
(Description), felfedezés, azonosítás (Discovery) és fejlesztés (Development).
Szerinte, ha arra törekszünk, hogy a tehetségek közül minél több váljék a társadalom
hasznára, akkor a fejlesztést kell elsősorban megcélozni, továbbá minél többféle
tehetségnek kell megadni a lehetőséget a megmutatkozásra (felfedezés, azonosítás).
Ezt a sorrendet követve az utolsó lépés a tehetség meghatározása, vagyis annak a
tisztázása, konkretizálása, hogy az adott kornak milyen tehetségre van szüksége
(leírás, meghatározás).
Figyelembe véve a tehetséges gyermekek speciális alapképességeit (magas
fokú verbális, olvasási, számolási képesség, jó időérzék, jó memória, hosszantartó
figyelem), továbbá az egyéni oktatási szükségleteit, affinitásait, jó megoldás lehet a
többszörös intelligencia elve mentén történő tantervi módosítások alkalmazása.
Esetlegesen egy olyan oktatási program létrehozása, amely a többszörös intelligencia
(multiple intelligence) alapján működik – Enrichment Program for Cultivating
Problem Solving Abilities and Multiple Intelligences for Gifted Preschoolers. (Kuo–
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Maker–Su–Hu, 2010) Hasonlóképpen az „egyszerű” tanulási stílusok iskolai
alkalmazásánál, amikor a tanulókat olyan tartalmakkal stimuláljuk, amelyek teljes
mértékben megfelelnek elvárásaiknak, érdeklődésüknek, a tehetségeknél is fel- és
kihasználhatjuk ezt a kincsesbányát, amit a tanulási stílusok, a különféle intelligenciák
jelentenek az oktatás szempontjából. A gyerekek kis projektek keretein belül egyéni
preferált módon (többszörös intelligencia) oldanak meg problémákat, kreálnak új
dolgokat rajzokon, modelleken keresztül.
Az előbbiekben már említett tanulási stílusok is külön figyelmet érdemelnek a
tehetségesek szemszögéből. Legyen szó a tanulási stílusról mint a környezetből jövő
ingerek értelmezéséről, vagy mint kognitív, érzelmi és fiziológiai jellemzők
kombinációjáról, a tanulást elkötelezettség, magas belső motiváció és kontroll jellemzi.
Habár a tehetségesek és a nem-tehetségesek különböző tanulási stílussal közelítenek
egy-egy fogalom, képesség elsajátításához, a jelenlegi iskolai környezet mindenkinek
egyforma oktatást és képzést nyújt. A tehetséges tanulók több csatornát tudnak
egyszerre működtetni, ezért náluk mindhárom fő tanulási stílus (auditív, vizuális és
kinesztetikus) magas fokon működik. A kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a
három közül a kinesztetikus és a vizuális tanulási stílus emelkedik ki a tehetséges
gyerekeknél. (Altun–Yazıcı, 2010) Ha ezt tudjuk, akkor nem nehéz kikövetkeztetni, hogy
a túlzsúfolt tantermek, a megfelelő taneszközök (vagy megfelelő szakértelem?!) hiánya
az iskolákat arra kényszeríti, hogy olyan tanulási folyamatot hozzon létre, amelyben
főleg az auditív tanulási stílus számít eredményesnek. A tehetségesek ilyen
környezetben, ilyen feltételek mellett hátrányos helyzetbe kerülnek a „normál” iskolai
osztályokban.
A többszörös intelligenciát, valamint a különféle tanulási stílusokat szorgalmazó
programok (Kuo–Maker–Su–Hu, 2010; Altun–Yazıcı, 2010) mellett a tehetségesek
oktatási, képzési lehetőségei lehetnek (Pfeiffer, 2009): a gyorsítás és a dúsítás,
„kiemelő” programok, több korosztályt befogadó osztályok, pihenő szobák, különféle
csoportosítások, magántanulás, kitüntető tagozatok, haladó áthelyezés egyetemi szintű
kurzusai, nyári programok, kettős egyetemi felvétel és korai egyetemi bejutás. Más
kutatók további lehetőségeket is említenek még. Ilyen például a tehetséges gyerekekre
adaptált tanterv, valamint (talán a legmegfelelőbb) egy személyre szabott oktatási
modell tehetségesek számára. (Kelemen, 2010) A módosított tanterv, valamint a
személyre szabott, tehetségeseknek szánt oktatási modell magába foglalja a tanterv
gazdagítását, dúsítását, vegyítve az oktatás individualizált/differenciált formáival,
módszereivel különböző szinteken, iskolán kívüli konzultációs, mentoros segítséggel.
Az individualizált (egyénre, személyre szabott) tanulás lehetővé teszi a gyermek
számára azt, hogy saját tempóban és szinten haladjon, arra bátorít, hogy önálló
döntéseket hozzon bizonyos tantárgyak keretein belül, abban támogat, hogy egyfajta
személyes stílusban tudjon hatékonyan dolgozni, tanulásra motivál, megkönnyíti a saját
munkamódszerek használatát, csoportaktivitásra, társadalmi kapcsolatok kialakítására
ösztönöz. Mindezek megvalósításához, hatékony kivitelezéséhez nyújthat megfelelő
alapot, csatornát az e-learning (magába foglalja a tanulás és tanulás minden
elektronikusan támogatott formáját; az információk és a kommunikációs rendszerek,
legyen szó esetlegesen hálózaton belüli, internetes tanulásról, specifikus médiaként
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szolgálnak a tanulási folyamat kivitelezésében) használata. Az e-learning alapja a
számítógépes és hálózati úton megvalósuló tudás- és készségátvitel. Az e-learning
alkalmazások és folyamatok közé tartozik: a hálózat alapú tanulás, számítógépes
tanulás, a virtuális oktatás adta lehetőségek és digitális együttműködés. A tartalom
internet, szatellit TV vagy CD-ROM segítségével közvetíthető, a tanulás végbemehet
oktató segítségével vagy anélkül.
Úgy véljük, hogy ez a fajta tanulási mód, forma eredményes lehet a tehetséges
tanulóknál is, hiszen tartalmazza mindazokat az elemeket, sajátságokat, amelyekből a
kivételes adottságokkal rendelkezők előnyökre tehetnek szert. Természetesen a tanulók
közötti különbözőségből eredően az eredmények is különbözőek lehetnek. A
különbségek származhatnak az IKT-s eszközök különböző mértékű felhasználásából is:
információ-keresés, kommunikáció és szocializáció. Továbbá a tanulók pszichológiai
folyamatainak sajátságaiból. Kutatások azt bizonyítják, hogy az információ-keresés és a
kommunikáció által a tanulók olyan virtuális kompetenciákra tehetnek szert, amelyek
lehetővé teszik számukra az eredményes, célravezető tanulást. (Wan–Wang–Haggerty,
2008)
Az e-learning eredményes használatában több olyan tényező vesz részt, amely a
könnyedséget, készenlétet biztosítja. Ezek közé tartoznak a technikai infrastruktúra
(megfelelő szoftverek, internet stb.), szervezési tényezők (szervezési szabályok, a
kultúra és a szakavatottság összehangolása), valamint társadalmi tényezők (az elearning nem csak a tanuló és a tanító életére hat ki, hanem a szülőkére és az egész
társadalomra is, ezért elengedhetetlen az olyan társadalmi tényezők figyelembe vétele,
mint a társadalom elképzelése az e-learningről, az állam oktatási szabályzata stb.).
(Keramati–Afshari-Mofrad–Kamrani, 2011)
J. Renzulli, a tehetség sokat emlegetett kutatója egyik tanulmányában felveti,
hogy vajon szükség van-e egyáltalán külön tehetséggondozásra. Felvázolja a jelenlegi
iskolarendszer, oktatási folyamat tehetségeknek nyújtotta lehetőségeit (Reis–Renzulli,
2010):
(a) a tehetségesség kiterjesztett elméletei és a tehetség fejlesztése – sok
gyermek nincs tudatában lehetőségeinek, adottságainak, nem is tudja ezt
hogyan kezelni; a család, az iskolai tényezők, a környezet mind a kimutatott,
kinyilvánított teljesítményt tudja kezelni (azonban a rejtett adottságok kiemelkedő
tehetséggé fejlődhetnek);
(b) a tehetséges és a kiemelkedően teljesítő tanulók kihívásainak folyamatos
hiánya – ezért ezek a tanulók alulteljesítenek, unatkoznak, túl könnyűnek találják
az iskolai programot (a tanítók többsége nem vett részt tehetséggondozásra
irányuló képzésben!);
(c) csoportosítási minták tehetséges tanulók számára – a rugalmas csoportosítás
vagy minta alapján történő csoportosítás haladó tartalmakkal, differenciált
oktatási módszerekkel kihívást jelenthet a tehetségek számára;
(d) a differenciálás, gyorsítás és gazdagítás/dúsítás hatása a teljesítményre és
más fontos eredményekre – ezek mind a tehetséggondozás hatékony formái;
(e) a tehetséggondozó programok alkalmazása „kétszeresen kivételes”
tanulóknál – a tanulási zavarral küzdő tehetséges tanulók többségénél érzelmi
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nehézségek merültek fel a továbbtanulás folyamán, és segítségre, támogatásra
szorultak (társadalmi és érzelmi szempontból kiszolgáltatott helyzetben vannak);
a tanulási zavarral kapcsolatos programok a kevésbé fejlett tanulóknak íródtak,
ezért a tehetségeseknek külön foglalkozás keretében kell megtanítani a
kompenzációs stratégiákat, amelyekkel sikeresebbek lehetnek;
(f) a tehetséggondozó programok hosszú távú eredményei – pozitív eredmények
születtek a tanulók kognitív, affektív és szociális fejlődése terén, diplomákat
szereztek, megmaradt a kreatív, produktív munka iránti érdeklődésük.
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy hiányzik a tanító- és
tanárképzésből a célzott tehetséggondozásra való felkészítés. Ez eredményezheti a
kevesebb kihívást a tanulók felé, a feladatok kisebb mértékű differenciálását, több
alulteljesítő és motiválatlan tanuló megjelenését. Az erre irányuló szakmai
továbbképzés felkészítené a tanárokat, tanítókat a nagyobb mértékű differenciálásra,
valamint a tanterv olyan módú tömörítésére, alakítására, bővítésére, amely által minden
tanuló kihívásnak tekintené az oktatást; motivált lenne ez által az oktatási folyamat két
fontos tényezője: a tanuló és a tanár is.
6. Befejezés
A tehetséggondozás, tehetségvédelem szervezett keretei az iskolák. A
társadalom (az iskola), a család és a kortárscsoportok hármas egységébe kellene
beépülnie ennek a gondozásnak, képzésnek azért, hogy a tanulók megfelelő
foglalkoztatása, magas fokú motiválása megvalósulhasson. A tehetségről, a
tehetséggondozásról alkotott elméletek csak akkor válhatnak a gyakorlatban is
hatékonyan működő koncepcióvá, ha az említett tényezőket aktívan bevonja, valamint
számításba veszi e tényezők változását, kölcsönhatásait. A tanulmányok többsége
általánosan foglalkozik a tehetséggel, a tehetségek felismerésével, kevesebbet az
iskolai tehetséggondozással (és még kevesebbet az óvodai tehetséggondozással). A
kutatások kis számban foglalkoznak a család szerepével a tehetség felismerésében és
a tehetséggondozásban is, habár a tehetséges tanulók képességeinek célirányos
fejlesztésénél (pl. anyanyelv területén) nagymértékben hozzájárulnak a megfelelő
azonosításhoz, tanácsadáshoz, útmutatáshoz. (Takács, 2011)
A tanulmányban arra törekedtünk, hogy az utóbbi években íródott kreativitással,
tehetséggel kapcsolatos szakirodalmat áttekintsük. Ez által betekintést nyerhettünk a
kreativitás, tehetségkutatás jelenlegi koncepcióiba, amelyek közül kiemelkedik három
fontos észrevétel, miszerint jelentős a mentorok szerepe az életutak alakulásában,
elengedhetetlen a gyakorlás a tehetség érvényesítésénél, valamint fontos a kreativitás
változatainak felismerése. A tehetségek eredetének, azonosításának vizsgálataiban azt
a megállapítást találtuk, amely alapján tehetségesnek lenni azt jelenti, hogy az egyén
olyan különleges módon képes dolgok létrehozására, összekapcsolására, ahogyan a
kortársak nem (ez a különbség lehet a kreativitás, motiváció, szellemi minőség terén). A
tehetségek azonosításánál három lényeges tulajdonság meglétét tartják fontosnak:
tehetség, kreativitás és elköteleződés (esetleg megszállottság). Ezek mellett azonban a
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család hatását is vizsgálják, hiszen valójában minden ott kezdődik el. A sajátos kognitív
szerveződés értelmezése, a társas készségbeli deficitek csökkentése, specifikus
tanulási zavarokkal küzdő tehetségek segítése külön figyelmet érdemel. Egyre több
tehetségről állapítják meg, hogy autisztikus tulajdonságaik vannak, valamint egyre több
tehetséges fiatalnak vannak ismeretlen pszichiátriai zavarai (kétszeresen kivételes
gyermekek). Meglehetősen nehézkes a tehetséget magát felismerni, azonosítani (a
kutatók különbséget tesznek átlagtehetség, speciális/alkotó tehetség és szabálytalan
tehetség között), sőt mérni. (Ivanović–Romstein, 2011) Azonban a felismerés segítené
a fejlesztést és a megfelelő mérőeszközök, mérési módszereke kiválasztását is.
Külön foglalkoztunk azzal, hogy milyen sajátságokat hordoz a tehetségek iskolai
oktatása, illetve hogyan építhetők be a mai oktatástechnológiai módszerek, formák a
tehetséggondozásba (e-learning). Még mindig sok hiányosság tapasztalható az iskolai
tehetséggondozásban (nem megfelelő tartalmak, eszközök, motiválás hiánya,
alulteljesítő, antiszociális tehetségek stb.). Emellett azonban sokféle képzési mód,
oktatási reformtörekvés jelenik meg, amelyekkel segíteni, módosítani kívánják a
tehetségesek általános iskolában történő segítését, fejlesztését (gazdagítás, gyorsítás,
vegyes korcsoportok kialakítása, tanulási stílusokon alapuló tehetséggondozó
programok, egyéni személyre szabott programok tehetségeseknek stb.).
A szerzők szerint nagy hátrány a tehetséggondozás terén a tanító- és
tanárképzés megfelelő szakképesítésének teljes hiánya. A társadalom, a lokális
önkormányzatok szintjén talán megfogalmazódtak már a tehetséggondozással
kapcsolatos koncepciók (pl. tehetségpontok létrehozása), azonban a gyakorlati oldal, a
tanulókkal foglalkozó pedagógusok továbbra sem tudnak eredményesen, hatékonyan
foglalkozni a kiemelkedő képességű tanulókkal, a tehetségekkel, hiszen a megfelelő
szaktudás hiányában nem érzik magukat kompetensnek erre a munkára (ezért továbbra
is az átlagos képességűek oktatása a cél).
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Rezime
Jedan od glavnih razloga zbog čega je razvoj darovitih tek sredinom 80-ih
napredovao u pedagošku brigu, trebalo bi da tražimo u dihotomiji jednakosti tj.
pravičnosti (equality tj. equity) i eminencije tj. elite (academic excellence tj. meritocratic
élite). Ipak, da li su oba cilja obrazovanja (pa i obrazovne politike) stvarno nespojiva,
kako se često tvrdi u javnoj diskusiji? Nakon što klatno između ovih polova otkuca do
equality, za šta treba još vremena, u novom veku informacije, se težina sve više
prebacuje na excellence. Svedoci smo da danas postaje sve važnije i važnije da
pametni učenici/studenti koriste svoje sposobnosti da stimulišu ovu novu eru
ekonomskom i političkom produktivnošću. Ali to se neće desiti ako se trenutni ’laissez
faire’ pristup darovitim studentima/učenicima nastavi i u sledećoj deceniji.
Ključne reči: darovitost, modeli darovitosti, identifikacija darovitih, indikatori
darovitosti.

CURRENT CONCEPTS AND MODELS OF GIFTEDNESS
Summary
One of the main reasons why the development of the gifted has progressed into
a pedagogical concern in the mid 80’s should be looked for in dichotomy of equality, i. e.
equity, and academic excellence, i. e. meritocratic élite. However, are both education
goals (including the education policy) really incompatible, as it is often claimed in public
discussion? After the pendulum between these poles strikes to equality, which takes
more time, in the new information century, the more weight is put on excellence. We are
witnessing that today it becomes increasingly important for smart pupils/students to use
their abilities to stimulate this new era by economic and political productivity. But that
will not happen if the current ’laissez faire’ approach to the gifted students/pupils
continues in the following decade as well.
Key words: giftedness, models of giftedness, identification of the gifted,
indicators of the giftedness.
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Uvod
Darovitost se generalno shvata kao individualni potencijal sposobnosti, pri čemu
se – pre svega u socijalno-psihološkim teorijama darovitosti – važna uloga u razvoju
darovitosti tj. realizaciji darovitosti u očigledne uspehe, pridaje uslovima socijalnog i
kulturnog okruženja u kom se uči. Nasuprot ovome, psihološki zasnovano istraživanje
se fokusira na individualno korišćenje prilika za učenje i shodno tome u motivaciji za
učenje i uspeh tj. spremnosti na napor. Takođe, psihološki zasnovane teorije darovitosti
vide u ličnim sklonostima i interesima, jezgro individualnih uspeha ili Expertise, tj.
veštinu ili majstorstvo (kompetenciju) na visokom nivou (visok nivo znanja ili veštine).
Psihološki posmatrano, darovitost se manifestuje u vidu intelektualnih i kreativnih
sposobnosti najpre kao relativno nespecifičan individualni potencijal, koji je od početka
u interakciji sa društvenim okruženjem. Ovaj proces interakcije treba razumeti kao
uzajamni uticaj dečijeg ponašanja i roditeljskih vaspitačkih ciljeva odnosno vaspitačkih
metoda. Nasleđeni uslovi stvaranja su ovde učinkoviti pre svega za individualni izbor i
upotrebu mogućnosti učenja koje nudi društveno okruženje. Tako rani indikatori
darovitosti, poput kognitivne radoznalosti ili izraženog poriva za istraživanjem ukazuju
na to da ova deca upravo u prvoj godini života pokušavaju da aktivno utiču na okolinu
da bi zadovoljili osnovne kognitivne i socijalno-emotivne potrebe (Perleth – Wilde 2007).
Diskusija stvaranje-okolina, dobija novu dimenziju kroz preuzimanje diferencijalne
dinamike razvoja: potom se individua razvija kroz aktivno zajedničko uobličavanje
društvenog okruženja, sa kojom stvara dinamičan sistem. U kom pravcu će teći ovaj
razvoj, zavisi naravno od društveno-kulturnih uslova okruženja, ali i od ponuda škole i
time omogućenog – ili izostavljenog – razvijanja darovitosti. Koju ulogu pri tom igraju
inteligencija i kreativnost kao konstituenti darovitosti?
Pod pojmom darovitosti se pre svega misli na kognitivne sposobnosti, koje u
rešavanju problema uopšte ili u određenim oblastima (npr. matematika, prirodne nauke,
jezik, šah ili muzika, umetnost, društveno ponašanje) daju substancijalni doprinos
razvoju kompetencija. Dok se pod intelektualnom darovitošću obično podrazumevaju
komponente takozvanog konvergentnog razmišljanja, pod pojmom kreativnost se
najviše asociraju funkcije takozvanog divergentnog (višestranog) razmišljanja. Ova
razlika potiče od Guilforda. U međuvremenu se sa uobičajenim diferenciranjem pojma,
ipak neretko postuliraju i mnoge kontradikcije i suprotnosti, iako je Guilford time ciljao
više na komplementarne – dakle ne na one koje same sebe isključuju, nego na
kognitivne komponente razmišljanja – koje same sebe dopunjuju. Za konvergentne
produkcije mišljenja karakteristični su klasični zadaci testa inteligencije, koji traže
„jednokolosečno” (induktivno) razmišljanje, dok otvorene postavke problema sa
relativno nestrukturisanim ciljevima – koji se primenjuju u testovima kreativnosti –
provociraju divergentne produkcije mišljenja. Struktura problema je pri tom više ili manje
restriktivna, tj. sadrži više „zatvorenih” tipova problema (npr. zadaci u testu inteligencije)
spram „otvorenih” (npr. zadaci u testu kreativnosti) tipova problema.
Prikazana sistematika različitih tipova problema implicira prihvatanje kvalitativnih
razlika odgovarajućih procesa mišljenja. Takvi kvalitativno različiti aspekti rešavanja
problema predstavljaju dopunske strategije razmišljanja i delanja. Tako se na početku
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jednog kompleksnog procesa rešavanja problema pre svega zahtevaju divergentne
(kreativne) sposobnosti mišljenja – kao formulisanje pitanja ili generisanje hipoteza –
dok su divergentno-konvergentne odnosno konvergentne kompetencije razmišljanja
potrebnije za odlučivanje o hipotezama. Za modeliranje kompleksnih, zahtevnih rešenja
problema neophodni su višedimenzionalni konstrukti sposobnosti i kreativnosti.
Jednodimenzionalni konstrukti sposobnosti nisu dovoljni obilju aspekata teških
problema i u novijim teorijama inteligencije i kreativnosti – nasuprot dijagnostičkoj praksi
koja se još uvek može naći na mnogo mesta - ne igraju gotovo nikakvu ulogu. Kao
primer ovde treba navesti Gardnerovu Teoriju multiple (višestruke inteligencije),
Gagnéov predlog za razlikovanje nadarenosti i talenta (2000) DMGT (Differentiated
Model of Giftedness and Talent – Diferencirani model nadarenosti i talenta),
Sternbergovu Teoriju tri komponente (Drei-Komponententheorie) širenja informacije, ili
njegov najnoviji WICS model (2003), kao i Minhenski model nadarenosti (Perleth-Wilde
2007). Na slici 1 je prikazan „klasičan” minhenski model darovitosti, međunarodno
poznat kao Munich Model of Giftedness (MMG).
Slika 1: Minhenski model nadarenosti (MMG) kao primer višedimenzionalnih, tipoloških
koncepata nadarenosti

U tradiciji minhenskog proučavanja darovitosti, darovitost odnosno visoka
darovitost se koncipira kao višedimenzionalni konstrukt sposobnosti u mreži kognitivnih
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prediktora sposobnosti, nekognitivnih (npr. motivacionih i emocionalnih) i socijalnih
varijabli, kao i kriterijuma benefita. U dimenziji darovitosti moramo predstaviti
kontinuirane prelaze između dobre, vrlo dobre i visoke darovitosti, odnosno, pomenute
kategorije darovitosti ne markiraju diskretna razgraničenja na skalama testova za
merenje inteligencije, kreativnosti ili društvene kompetencije itd. U minhenskom modelu
darovitosti (slika 1) su postulirane različite forme darovitosti, npr. intelektualni (jezički,
matematički, povezani s prirodnim naukama) ili kreativni, socijalni, muzički, muzičkoumetnički, sportski ili tehničko-konstruktivni odnosno praktični talenti. Ovi su – tako kaže
hipoteza jezgra - „uvijeni” u kognitivnu odnosno volicionalnu (voljnu) strukturu uslova,
koja je karakteristična za razvoj darovitosti i prebacivanje individualnih potencijala
sposobnosti u odgovarajuće ponašanje odnosno stručnu ekspertizu. Razvoj darovitosti
se ovde shvata kao interakcija (naizmenično dejstvo) odnosno izražavanje darovitosti u
određenom trenutku kao produkt interakcije internih (kognitivnih i motivacionih) faktora i
eksternih uslova socijalizacije.
Legenda:
Faktori darovitosti (prediktori), npr.
Inteligencija (jezička, matematička,
vezana za prirodne nauke odn.
tehničko-konstruktivne sposobnosti itd.)
Kreativnost (jezička, matematička,
tehnička, umetnička itd.)
Društvena kompetencija
(samopotvrđivanje, kooperacija,
sposobnost rešavanja konflikata itd.)
Muzikalnost
Muzičko-umetničke sposobnosti
Psihomotorika
Praktična inteligencija.
(Nekognitivna) Obeležja ličnosti
(moderatori) npr.
Motivacija za uspeh, u učenju i
zadacima
Nada u uspeh vs. strah od neuspeha
Spremnost na napor
Osećaj kontrole, kauzalna atribucija
Stremljenje saznanju, interesi
Kompetencija savlađivanja stresa
Ja-koncepcija (opšti, školski ja-koncept
darovitosti, itd.).

Odlike okoline (moderatori), npr.
Sadržaj podsticanja kućnog okruženja u
kom se uči
Nivo obrazovanja roditelja
Stilovi, ciljevi i metode vaspitanja
Podsticanje na uspeh kod kuće
Društvena reakcija na rezultate
uspeha/neuspeha
Broj i položaj braće i sestara
Klima u porodici
Standard obrazovanja, kvalitet nastave
Diferenciranje učenja i uspeha
Klima u školi
Kritični događaji u životu.
Oblasti primene (kriterijumske
varijable), npr.
Jezici
Matematika
Prirodne nauke
Tehnika, dizajn
Informatika, šah itd.
Muzika
Muzičko-umetničke oblasti
Društvene/komunikacione nauke
Vodeće funkcije (leadership) u industriji,
društvu, politici itd.
Sportske aktivnosti.
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Model prediktora kriterijuma prikazan na slici 1, predstavlja listu (ne tvrdi se da je
lista potpuna) sedam manje ili više samostalnih oblasti darovitosti. U Minhenskom
modelu darovitih (MMG-u) je teorijski i metodički važno razlikovanje sledećih grupa
varijabli. Prediktorima sposobnosti (faktorima darovitosti) se priključuju različite
kriterijumske varijable (oblasti primene). Pri tom se veza prediktor-kriterijum postulira
kroz takozvane moderatorske varijable (posredujući faktori). One su navedene u prikazu
modela kao individualne (nekognitivne) odlike osobe poput motivacije za učenje i
uspeh, jačine emocija, interesa, strategija rada i učenja itd, i navedene su i kao
socijalne kontekstualne varijable poput kvaliteta vaspitanja ili nastave, odnosno klime na
kursu u nekom određenom razvojnom programu.
Perleth (2001) je „klasični” minhenski model darovitosti (MMG) razvio u dinamički
Model potencijala darovitosti i potvrdio kao razvoj visoke darovitosti na osnovu
podataka istraživanja dva seminara u okviru minhenske studije uzdužnog preseka. Ovaj
Munich Dynamic Ability Achievement Model (Minhenski dinamični model postignuća
sposobnosti – MDAAM (Perleth – Wilde 2007) – pokušava da poveže prospektivno
orijentisan psihometrički pristup proučavanju inteligencije/nadarenosti i retrospektivnu
paradigmu proučavanja ekspertize, (slika 2).
Slika 2: Minhenski dinamični model potencijala sposobnosti (MDAAM)
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Obeležja prerade informacija, koja se generalno smatraju urođenom, u ovom
modelu predstavljaju polaznu tačku i okvir, kao i granice individualnog razvoja
darovitosti (procesi razvoja su na slici 2 prikazani kao trouglovi). Upravo u ranom
detinjstvu i predškolskom periodu, u kojem je uticaj roditelja na razvoj darovitosti u
različitim oblastima izuzetno značajan, se nalaze odlučujuće skretnice za razvoj
darovitosti: na osnovu urođenih karakteristika i aktivnosti dece nastaje darovitost tj.
naginjanje/sklonost. Istovremeno se u ovom periodu života nalaze važne osnove za
razvoj ličnosti (svetli trougao levo gore na slici 2), koje su takođe od centralnog značaja
kao motivacija za uspeh, izdržljivost itd. Na kraju krajeva razne aktivnosti dece utiču na
građenje veština i znanja sve do elementarnih znanja o brojanju (i uz to osnovne
računske operacije!) kao i o čitanju i pisanju (tamni trougao levo na slici 2). Dobro
usklađivanje faktora i okoline je karakteristično za ovaj period života: deca po pravilu
rastu u porodicama u kojima su prisutni slični uslovi, žive u porodičnom okruženju koje
oblikuju roditelji, koje je verovatno naročito korisno za razvoj njihove darovitosti.
Otprilike u školskom uzrastu nestaje uticaj roditelja. Umesto toga škola, naročito
nastavnici postaju sve važniji za razvoj darovitosti dece. Zgodno je ako nastavnici otkriju
nadarenost dece, individualno im prilaze i tako im pomažu da napreduju. Sada se sve
manje radi o razvoju darovitosti, a mnogo više o ciljanoj izgradnji znanja i veština u
najrazličitijim oblastima (jezici, matematika, itd; svetli trougao u sredini slike 2). Ovo
znanje predstavlja odlučujuću osnovu za dalji razvoj (dostignuća). Darovitost je s jedne
strane neophodna za građenje ovog znanja: darovitija deca u svojoj oblasti uče brže i
trajnije. S druge strane, tek široko, dobro organizovano znanje kao i dobro razvijene
veštine predstavljaju osnovu na kojoj darovitost može postati plodna. Dobra dostignuća
odraslih pretpostavljaju s jedne strane darovitost, a s druge usvojeno znanje.
U mladosti prijatelji imaju sve veći uticaj na razvoj darovitosti i dostignuća: mladi
traže prijatelje koji odgovaraju njihovoj darovitosti i sa kojima mogu dalje razvijati svoje
sklonosti.
Centralni zadatak u zrelom dobu je profesionalna specijalizacija (svetli trougao
desno na slici 2). Ovo uspeva utoliko brže i bolje što je povoljnije izgrađena konstelacija
darovitosti u pogledu na svagdašnju stručnu oblast i što su solidnije zasnovane veštine i
znanja stečena u školi. Kod nekih osoba se ova specijalizacija javlja još u školskom ili
predškolskom uzrastu, što je prikazano dugačkim (srednje sivim i tamno sivim)
trouglovima, koji se od ovog perioda života pružaju ka specijalizaciji. To su na primer
šahisti, muzičari ili sportisti, koji sa treninzima i vežbanjem moraju početi rano, da bi već
između 15 i 25 godina mogli postizati vrhunske rezultate.
Psihološke pretpostavke razvoja nadarenih
Individualno različite pretpostavke darovitosti i potrebe učenja zahtevaju
diferencirane školske programe učenja i strategije nastave. Ovaj postulat se zasniva na
teorijskom shvatanju da između pretpostavki kognitivnog učenja (aptitudes – prirodna
sposobnost) ličnosti učenika s jedne strane i socijalnog okruženja škole tj. metode
nastave (treatment – tretman) s druge strane, postoje specifične interakcije (AptitudeTreatment-Interaction ili skraćeno ATI-model). Prema tome nisu sve metode nastave
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jednako pogodne za svakog učenika. Tako je na primer za mlađe ili plašljivije kao i za
manje inteligentne učenike efektivnija jasno strukturisana nastava, dok se otvorena
forma nastave, koja nudi mogućnost učenja kroz otkrivanje, uopšteno pokazala boljom
kod starijih kao i inteligentnijih učenika. Iz toga sledi da intelektualno nadarenim
učenicima tj. njihovim potrebama u učenju i interesima treba isto tako specifično prići,
kao na primer manje nadarenim ili onima koji su više praktično i/ili socijalno nadareni ili
zahtevima pojedinih grupa ometenih u razvoju. Kod nadarenih učenika bi spor tempo i
nezahtevna nastava na duže staze – kao u nediferenciranim, heterogenim grupama –
mogli dovesti do oštećenja u razvoju ili čak poremećaja u ponašanju kao reakcije na
nedovoljni individualni izazov. Ova opasnost naročito postoji za 10-20% najdarovitijih
među gimnazijalcima. Oni se često odlikuju kognitivnom radoznalošću, originalnošću,
nezajažljivom glađu za znanjem kao i (ne mora biti povezano sa školskim predmetima)
profiliranjem interesa. Njihov visok tempo učenja i naročito efektivne strategije prerade
informacija i pamćenja, zajedno sa izraženom motivacijom za zadatke upravo kod
teških situacija, koje izazivaju pojedinca, zahtevaju odgovarajuće otvorena i bogata
okruženja. Šta karakteriše takva „kreativna” tj. efektivna školska okruženja?
Na ovo pitanje je pokušavano empirijski da se odgovori tako što su se posebno
uspešni nastavnici poredili sa manje uspešnim nastavnicima. Po tome su se prvi
odlikovali visokom fleksibilnošću i prihvatljivijim držanjem prema učenicima. U
poređenju sa manje uspešnim kolegama, „efektivni” nastavnici su pokazali pozitivniji
stav prema posebno darovitim učenicima. To je rezultiralo promenom shvatanja uloga.
„Pozicije nastavnik-učenik su u poređenju sa uobičajenom nastavom često zamenjene.
Nastavnik se nalazi u ulozi „sa-učenika” na kursu koji učenici barem delimično sami
organizuju” (Grotz 1990: 17).
Cilj da se unapredi samostalnost učenika u razmišljanju, učenju i rešavanju
problema, se može dosta dobro povezati sa konceptom učenja kroz otkrivanje. Učenje
kroz otkrivanje u nastavi po Neberu (2006) znači da se učeniku ne nudi nastavna građa
kao gotov produkt, već prilagođeno okruženje za učenje koje aktivira procese usvajanja
znanja kod učenika. Cilj učenja kroz otkrivanje je stoga unapređenje samostalnosti
učenika. Na ovaj način učenici bi trebali fleksibilno da usvajaju korisno znanje.
Prema Neberu (2006) učenje kroz otkrivanje se do sada realizovalo pre svega u
tri osnovna oblika. To se odnosi na:
-učenje kroz primere, za usvajanje pojmova i pravila;
-učenje kroz eksperimentisanje za usvajanje pravila u nastavi prirodnih nauka;
-učenje kroz rešavanje konflikta.
Prepoznavanje (identifikacija) darovite dece i omladine kao conditio sine qua non
razvoja darovitih
Kod identifikacije darovitih učenika (dijagnoza darovitosti) najpre se postavlja
pitanje, šta time želimo da postignemo. Potom bi trebalo odabrati određeni model ili
barem odlučiti između jednodimenzionalnog i višedimenzionalnog modela darovitosti. U
pogledu na pedagoške i/ili psihološke mere razvoja, preporučuju se višedimenzionalni,
tipološki modeli darovitosti.
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Generalno se kod dijagnoza darovitosti tj. potraga za talentom (za određeni
razvojni program) zadržao stepenovani postupak tj. sekvencijalna strategija odlučivanja.
Neki autori (Heller 2000; Hany 2001; Perleth – Wilde 2007). Diskutuju npr. o
problemima merenja specifičnim za ovaj kontekst (npr. prekoračenje merne oblasti u
standardnim testovima, izvorima grešaka u merenju kao i o teorijskim shvatanjima).
Minhenska baterija testova darovitosti (MHBT) od Hellera i Perletha (2007a/b) sadrži
više od dvadeset i četiri testa i anketa za diferencirano shvatanje dijagnostičkih
istraživačkih varijabli (prediktori i moderatori) prikazanih na slici 1.
Minhenska baterija testova darovitosti (MHBT) sadrži skale testova i anketa za
shvatanje različitih oblika darovitosti na visokom nivou. Ove skale testova uzimaju u
obzir kako prediktore sposobnosti (varijable darovitosti) tako i moderatorske varijable, tj.
nekognitivna (pre svega motivaciona) obeležja ličnosti i socijalne varijable okruženja,
koje su relevantne za razvoj darovitosti i unapređenje darovitih. (Očekivani) uspesi
prognozirani na osnovu karakteristika prediktora i moderatora obuhvataju se
kriterijumskim varijablama.
Pojedini testovi i ankete u Minhenska baterija testova darovitosti (MHBT) su u
okviru Minhenske studije poprečnog preseke darovitosti (Heller, 2001) razvijeni za
primenu kod natprosečno darovite dece i omladine i/ili što bolje prilagođeni ovim ciljnim
grupama (Heller – Perleth, 2007a/b, MHBT-Manual). Minhenska baterija testova
darovitosti (MHBT) se nalazi između dve verzije: MHBT-P za primarni nivo (niži razredi
osnovne škole 1-4) i MHBT-S za sekundarni nivo (razredi 5-12+). Pored Berlinskog
testa strukture inteligencije za darovite (BIS-HB) – doduše samo za starosne grupe od
12 do 16 godina – od Jägera i dr. (2006), Minhenska baterija testova darovitosti (MHBT)
je trenutno jedan od najobimniji sistem testova darovitosti u nemačkom govornom
području (Jäger 2006).
Minhenska baterija testova darovitosti (MHBT) sadrži skale za sledeće
dijagnostičke istraživačke varijable tj. dimenzije shvatanja:
- kognitivne sposobnosti (jezičke, matematičke, figurativne ili tehničkokonstruktivne kompetencije mišljenja) uključujući nejezičke sposobnosti mišljenja
poput prostorne imaginacije i sl. (KFT-HB, APT; AW, SP);
- kreativnost (u različitim aspektima) i produktivno mišljenje i mišljenje kojim se
rešava konflikt (KRT-P, KRT-S);
- fizikalne i tehničke kompetencije (APT, KFT-HB: Q- i N-deo);
- socijalne kompetencije kao samopotvrđivanje, kooperacija, sposobnost
rešavanja konflikta i sl.(SK-P,SK-S);
Moderatorske varijable koje su koncipirane u minhenskom modelu nadarenosti
se obuhvataju specifičnim skalama za ankete (samoprocena):
- motivacija, npr. motivacija za uspeh, kauzalna atribucija, stremljenje saznanju i
sl.(LM-P, LM-S, KA, FES);
- školska i vanškolska interesovanja u obimnoj anketi o interesovanjima (IFB);
- odnos prema radu uključujući pažnju i koncentraciju, tok misli, opšti vs. školski
Ja-koncept (darovitosti), jačina emocija (AV-P, AV-S);
- klima u porodici i školi pod svim aspektima (FAM, SCHUL).
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Dalje se nalaze kontrolne liste za grubu procenu (procena trećeg lica)
individualnih težišta darovitosti kod dece i omladine u pogledu na sledeće oblasti
darovitosti: inteligencija, kreativnost, muzikalnost, socijalna darovitost, psihomotorika.
Zaključak
Danas više ne postoji sumnja u potrebu identifikovanja darovitih, oblikovanja
programa za njihov razvoj, i jačanja ustanova za rad i savetovanje darovitih. Sada bi
trebalo više nego ranije investirati u obrazovanje i doškolavanje nastavnika dovoljno
kvalifikovanih za identifikovanje, razvoj, sprovođenje i evaluaciju pedagoških razvojnih
programa kao i koncepata savetovanja (uključujući metodičke kompetencije za traženje
talenata i dijagnostikovanje pojedinačnih slučajeva). Pri tom bi trebalo više iskoristiti
iskustva sa školama i programima koje već realizuju programe posvećene razvoju
darovitih, kako kod nas, tako i na međunarodnom nivou (npr. u SAD ili u istočnoj Aziji).
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Радмила Миловановић: ПРОБЛЕМ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ДАРОВИТИХ: КАКО
(НЕ)ПРЕПОЗНАТИ ДАРОВИТО ДЕТЕ?
Pedagoški Fakultet, Jagodina, Srbija
andjelao@beotel.net
Резиме
Полазећи од значаја даровитости и улоге васпитача, учитеља и наставника
у области идентификације даровите деце, рад има за циљ да утврди имплицитне
теорије о даровитости и карактеристике стратегија које користе васпитачи,
учитељи и наставници у нашим предшколским установама и школама у процесу
идентификације даровите деце. Истраживањем је обухваћено 150 испитаника (50
васпитача у предшколским установама, 50 учитеља и 50 наставника). Резултати
указују да упркос конфузији у одређивању појма даровитости, код учесника
истраживања постоји јасна свест о карактеристикама даровите деце и личним
компетенцијама у области идентификације даровитих, значају предшколских
установа и школе у развоју даровитости али и на непостојање јединствене
стратегије у овој области васпитно-образовне делатности.
Кључне речи: даровити, идентификација, васпитно-образовна стратегија

THE PROBLEM OF THE IDENTIFICATION OF THE GIFTED: HOW (NOT) TO
RECOGNISE THE GIFTED CHILD?
Summary
Starting from the importance of the giftedness and the role of the educator,
instructor and teacher in the field of identification of the gifted children, the work has a
goal to approve the implicit theories about the giftedness and the characteristics of the
strategies that the educators, teachers and instructors use in our preschool institutions
and schools with the goal of identification of the gifted children. 150 examinees are
included in this research (50 educators in preschool institutions, 50 teachers and 50
instructors). The results show that despite the confusion in the determining of the
concept of giftedness, there is a clear consciousness in the examinees about the
characteristics of the gifted children and the personal competencies in the field of
identifying of the gifted, the importance of the preschool institutions and school in the
development of the giftedness, but also in the non-existence of the unique strategy in
this field of the educational-teaching activity.
Key words: the gifted, identification, educational- instructive strategy.
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Даровити људи, као изузетни појединци, који су својим високим
способностима и необичним односом према стварности чинили подвиге и
стварали дотад непознатo, привлачили су пажњу у сваком историјском периоду
али су тек у 20. веку постали предмет озбиљног научног интересовања. Данас је
свима сасвим јасно да даровита деца представљају један од најзначајнијих
ресурса сваког друштва и да улагање у даровите представља улагање у
будућност. Осим тога, непрепознавање даровите деце или погрешна
идентификација недаровитог детета као даровитог може имати озбиљне развојно
деструктивне последице. Правовремена и тачна идентификација даровите деце и
осмишљен, индивидуалан приступ њиховом васпитању и образовању,
представља и начин спречавања могућих развојних проблема. У складу с тим,
може се рећи да су данас радници у образовању носиоци стручне и научне
одговорности не само за судбину надарене деце већ и за судбину образовања и
судбину развоја друштва у целини. Основно питање у овом контексту јесте, дакле,
питање спремности радника у образовању да одговоре овом задатку. Колико су
они заиста способни да идентификују даровиту децу и у којој мери су њихови
напори подржани адекватним стратегијама државних и стручних институција?
Дефиниције и одредбе даровитости настале у другој половини прошлог
века претежно су биле усмерене на високе интелектуалне способности којима се
објашњавала даровитост и високо школско постигнуће. Савремене дефиниције
даровитост описују као склоп особина које омогућавају особи постизање
натпросечних резултата у једној или више области људске делатности а порекло
даровитости објашњавају специфичном интеракцијом наслеђених потенцијала и
стимулација из социјалне средине. У дефинисању даровитости данас превладава
тродимензионални концепт даровитости Рензулија и Рејса из 1985. године по којој
је даровитост склоп три фактора: способности, креативности и особина
личности (Steenbergen-Moon 2011: 39-53; Scott 1992: 131-139). У процесу
идентификације даровитости, дакле, даровитост се процењује на основу више
параметара. Поред високих општих интелектуалних способности (вербалне,
перцептивне, мисаоне) морају се узети у обзир и специфичне способности
(психомоторне, уметничке, научне) као и креативност (инвентивност,
флексибилност у мишљењу, оригиналност, маштовитост, радозналост, смисао за
импровизацију, хумор) али и некогнитвне особине личности као што су
неконвенционалност, прихватање одговорности, висок ниво аспирација,
независност, упорност, доследност, самоувереност, интересовања, навике,
карактерне особине, ставови, емоционална стабилност итд. Даровита деца уче
лако и брзо, имају више општих и практичних знања, мисле јасно, схватају односе
и налазе нове начине за решавање проблема, имају богат речник, радознала су и
много питају, отворена су, добри су посматрачи, боље су прилагођена,
комуникативна су и омиљена Међутим, један број даровите деце може испољити
и слабости нарочито ако немају довољно срединског подстицаја, као што је
неактивност, досада, тврдоглавост, свадљивост. Понекад се догађа да ова деца
желе да буду слична осталој деци и из тог разлога њихову даровитост је тешко
препознати. Ако наставници немају одговарајући приступ даровитој деци, понекад
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таква деца могу испољити „непоштовање за особе које су од њих мање даровите,
па чак могу бити и неучтиви” (Reis & Renzulli 2004:170-182).
Истраживања показују да даровита деца могу да се идентификују још на
предшколском узрасту. Примера ради, даровити за математику „математизују”
своју околину показујући изузетну осетљивост за све што је везано за величине,
количине, бројеве a даровити за сликарство неуморно цртају испољавајући
осетљивост за естетско (Krutetskii 1996:13-18). Међутим, манифестација
даровитости у облику интересовања и активности није довољна. Неопходно је и
посматрање деце фокусирано на даровитост и институционална стратегија
уцртана у васпитно-образовне планове и програме. Стратегије за идентификацију
даровитих у предшколским установама и школама, укључују интуицију и искуства
наставника, упутства из наставних програма о идентификацији даровитих,
активности стручних сарадника (педагога и психолога) и методологију и моделе
које предлажу истакнути научници који се баве проблемима идентификације
даровитих (Siegler & Kotovsky 1986: 414-436).
Табела 1. Фазни модел идентификације даровитих (Dai D., Swanson J., Cheng H.
2011)
ФАЗА
ПРЕПОЗНАВАЊЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈА ВЕРИФИКАЦИЈА
ЦИЉНА
ГРУПА

Популација
ученика
Наставници,
НОМИНАТОРИ родитељи,
ученици

Потенцијално
даровити

Манифестно
даровити

Интердисциплинарни
Стручни тим
тим

У првој фази откривања или препознавања даровитих на основу мишљења
наставника, родитеља, других ученика, саветника или других особа које долазе у
контакт са децом, издвајају се потенцијално даровити. У овој фази долази до
изражаја искуство наставника и њихове имплицитне теорије о даровитости јер су
њихове номинације засноване на њиховом схватању даровитости. У другој фази
се из популације потенцијално даровитих ангажовањем интидисциплинарног тима
издвајају манифестно даровити ученици. Најчешће се стандардизованим
тестовима мери општа интелигенција, посебне способности, креативност и
особине личности. У трећој фази верификације, резултати са тестова се пореде са
постигнућима у настави и ваннаставним активностима, у тимовима и редакцијама,
у уметничким или спортским активностима, са резултатима у свим другим
активностима у којима даровити испољавају своју даровитост. Идентификација
даровитих подразумева све три фазе. Уколико се прескочи трећа фаза може
настати сасвим посебан проблем којим се мали број истраживача бави, проблем
који можемо назвати квазидаровитост. Амбициозна и високо интелигентна деца
могу бити погрешно идентификована као даровита што у коначном исходу доводи
до угрожавања слике о себи и застоја у развоју о чему интердисциплинарни тим
мора посебно да води рачуна.
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Како је, дакле, идентификација даровитих веома сложена и одговорна
активност јер подразумева „ утврђивање скупа особина које некога чине
надареним, утврђивање врсте и степена нечије надарености” (Малушић 2000: 48),
основни циљ овог рада јесте да утврди компоненте даровитости у појмовном
систему и карактеристике стратегија које користе васпитачи, учитељи и
наставници у нашим предшколским установама и школама у процесу номинације
потенцијално даровитих. Другим речима, основни циљ рада је да утврди које
особине имају деца које васпитачи, учитељи и наставници препознају као
даровите и да ли постоје стратегије за идентификацију даровитих у нашим
предшколским установама и школама.
Методолошки приступ проблему
Проблем истраживања се односи на настојање да се утврди шта
васпитачи, учитељи и наставници подразумевају под појмом препознавање и
идентификација даровитости, под појмом даровитост ( које особине и понашање
би требало да испољава дете да би га они препознали као даровито) и да ли
постоје институционалне стратегије којима се они руководе. Другим речима,
истраживањем се тражи одговор на следећа питања:
- Шта васпитачи, наставници и учитељи подразумевају под појмом
препознавање и идентификација даровитости и под појмом даровитост?
- Које особине би требало да има дете да би га они препознали као
даровито (или недаровито)?
- Да ли васпитачи, учитељи и наставници у идентификацији даровитих
поступају по унапред утврђеној институционално утемељеној стратегији'?
Субјекти (учесници) истраживања су васпитачи, учитељи и наставници из
12 основних школа и 6 предшколских установа са подручја Алексинца, Ниша,
Јагодине, Ћуприје, Крагујевца, Краљева, Књажевца и Апатина. Узорак је чинило
150 испитаника ( 50 васпитача, 50 учитеља и 50 наставника. Истраживање је
спроведено 2010/11. године. Дужина радног стажа учесника је од 5 до 28 година. У
истраживању је учествовало 146 жена и само 4 мушкарца.
Инструмент је упитник који садржи 15 питања отвореног типа. Очекивало
се да одговори одразе неке елементе имплицитних теорија о даровитости којима
се испитаници руководе у свом васпитно-образовном раду. Питања су отвореног
типа из разлога што она отварају могућност да сваки испитаник формулише на
свој начин одговор што нас приближава његовом аутентичном схватању
даровитости. Прво питање има за циљ да открије да ли учесници истраживања
праве разлику између појмова идентификација и препознавање даровитости („Шта
подразумевате под појмом препознавање а шта под појмом идентификација
даровитости”?). Како се појам даровитости чак и у стручној литератури не
диференцира сасвим прецизно од креативности и високих интелектуалних
способности, прва група питања настоји да дође до података шта испитаници
подразумевају под појмом даровитости („Постоје различита схватања
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даровитости. Шта ви тачно подразумевате под појмом даровитост?)”. а питања
„Са колико даровите деце сте имали прилике да радите?” и „Да ли сте ви били
даровито дете” имају за циљ да на индиректан начин дођу до података о концепту
даровитости код испитаника. Једно од питања залази и у схватање испитаника о
пореклу даровитости: „Шта ви мислите, како се постаје даровит”. Друга група
питања односи се на особине које учесници истраживања препознају код даровите
деце („Наведите 3 до 5 особина које има даровито дете-које особине би требало
да има дете да бисте га ви препознали као даровито”? или „По чему се даровита
деца разликују од недаровите?”). Трећа група питања се односи на постојање
докумената и стратегија која регулишу овај аспект васпитно-образовног рада
(„Наведите неки документ који регулише идентификацију и рад са даровитом
децом у вашој установи”, „Шта радите када препознате даровито дете?”). Питања
„Оцените своју компетентност да препознате даровито дете на скали од 0 до 10” и
„Оцените своју компетентност да радите са даровитим дететом на скали од 0 до
10” имају за циљ да дођу до података о самопроцени компетентности испитаника
за овај аспект педагошког рада, а питање „Шта предлажете?” има за циљ да дође
до података о решењима која предлажу испитаници. У основи постављених
питања стоји схватање о значењу појма даровитости и значају идентификације
даровите деце. Очекује се да ће одговори на питања одразити концепцију која
усмерава активности васпитача и наставника у овој области васпитно-образовног
рада, јер, „први корак у раду са даровитим ученицима представља њихово
откривање. Идентификовање даровитих обухвата трагање за одговарајућим
карактеристикама у зависности од тога како је одређена даровитост. Избор
теоријског приступа одређује показатеље даровитости који се мере. Јасно је да из
проблема одређивања даровитости у великој мери проистиче проблем
идентификовања даровитости”. (Максић, 2007:41).
Резултати и дискусија
Одређивање појма даровитости и идентификације даровитости :
Одговори испитаника на питање „Шта подразумевате под појмом препознавање а
шта под појмом идентификација даровите деце?” указују на недостатак знања из
ове области јер већина испитаника (89%) не прави разлику између ових појмова
подразумевајући да су то два термина која се односе на откривање (номинацију)
даровитости. Одговори на питање „Шта подразумевају под појмом даровитост?”
одражавају конфузију у њиховом појмовном систему. Ипак, може се уочити
тенденција да васпитачи даровитост дефинишу претежно као „изражено
задовољство кад дете црта, рецитује, ваја, пева, као радост или љубав према
некој активности”, учитељи као „лакоћу схватања и учења” а наставници као
„изражене способности за једну област и упорност и истрајност”. Примери
одговора који одражавају општу тенденцију:
Васпитачи: „Када дете са задовољством учествује у некој активности”
Учитељи: „Даровитост омогућава брзо и лако учење”
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Наставници: „Урођена способност да се постигну високи резултати у некој
области али и подразумева упорност и истрајност”.
Упркос конфузији у одређивању појма даровитости, учесници у
истраживању у одговорима на захтев „Наведи 3 до 5 најважнијих особина које има
даровито дете (оне које неко дете чине даровитим”) показују да имају јасну свест о
карактеристикама даровите деце. У даљем тексту наведени су одговори учесника
класификовани у три категорије према важећим схватањима савремене науке о
структури даровитости по којој је даровитост склоп три фактора: способности,
креативности и некогнитивних особина личности (одговори учесника се
практично поклапају са схватањем савремене науке о структури даровитости:
подсетимо да се даровитост дефинише као констелација натпросечне
интелигенције, креативности и посвећености или као садејство интелигенције,
креативности и мотивације ). У сваку од категорија класификоване су особине које
им припадају. Примера ради, одговор „ дивергентно мишљење”, „машта” или
„оригиналност” сврстан је у категорију креативност, одговор, „флуентност”,
„спретност” или „музикалност” у категорију способности а одговор „упорност”,
„воља”, „марљивост” у некогнитивне особине личности.
Дакле, као компоненте даровитости у одговорима учесника појављују се
следеће карактеристике сврстане у категорије према важећим схватањима о
структури даровитости:
1.
Способности:
интелигенција,
флуентност,
спретност,
висока
интелигенција, музикалност, таленат за сликање, таленат за музику,
таленат за математику, таленат за језике, таленат за физику, спортске
способности, физичка спретност
2. Креативност: оригиналност, дивергентно мишљење, машта,
креативност, новине, необичност;
3. Особине личности (некогнитивни аспекти личности): упорност, воља,
самосталност,
истрајност,
задовољство,
љубав,
радозналост,
комуникативност, марљивост, флексибилност, доследност, дружељубивост,
весео-повучен, мотивисаност, храброст, иницијатива, спремност на акцију,
самоувереност, отвореност, уредност, самосталност, радост , изражајност
Фигура која следи (Графикон бр. 1) приказује одговоре васпитача, учитеља
и наставника да би се јасније уочила разлика у схватању даровитости између ових
профила педагошких радника. У схватању даровитости код васпитача доминирају
особине личности, потом креативност а најмању улогу имају способности. За
разлику од њих, у схватању даровитости код учитеља доминирају способности,
потом особине личности а најмању улогу има креативност док у схватању
даровитости код наставника доминантну улогу имају способности и скоро исто
толико особине личности док је креативност такође значајна али је на трећем
месту.
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Графикон 1. Распоред способности, креативности и особина личности у концепту
даровитости код васпитача, учитеља и наставника (изражено %)
60
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СПОСОБНОСТИ
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20

ОСОБИНЕ Л.
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0
ВАСПИТАЧИ

УЧИТЕЉИ НАСТАВНИЦИ

Још једно питање је имало за циљ да употпуни слику о концепту
даровитости а то је питање о пореклу даровитости: (а)„ Шта ви мислите о пореклу
даровитости – одакле потиче даровитост” и б) Колика је улога предшколске
установе или школе у развоју даровитости). Сви одговори се могу класификовати
у три категорије 1) одговорни су „гени или наслеђе-даровитост се доноси на свет
рођењем”, 2.) даровитост је „одраз рада, труда, упорности и добрих срединских
услова” и 3.) даровитост је „производ утицаја наслеђа и средине”. Између
педагошких радника различитог профила постоје разлике у схватањима о пореклу
даровитости. Васпитачи у већини сматрају да се даровитост наслеђује ( наслеђе
45%; наслеђе и средина 28% и 27% да је одговорна искључиво средина). Учитељи
сматрају да је за порекло даровитости одговорна углавном стимулативна средина
(средина 38%; наслеђе и средина 37% и само наслеђе 25%) док наставници у
великој већини процењују да порекло даровитости треба тражити у интеракцији
између наслеђа и средине (наслеђе и средина 87%; само наслеђе 12% и само
средина 1%-углавном наставници физичког васпитања). Улога предшколске
установе и школе по мишљењу васпитача и учитеља је подједнако важна као и
улога родитеља док наставници сматрају да је улога школе и друштва у целини
важнија од утицаја родитеља. Подсетимо у овом контексту да се три доминантне
концепције даровитости Стернберга (Sternberg), Рензулија(Renzulli) и Гањеа
(Gagne) слажу да даровитост претпоставља одређен потенцијал али да је
неопходна и значајна подршка средине и активност самог појединца да би се тај
потенцијал манифестовао као даровито понашање и трансформисао у даровито
постигнуће. У оквиру значаја средине за развој даровитости поменути аутори
наглашавају улогу школе. Школа се одређује као средина која својим садржајима и
активностима може и треба да обезбеди услове за испољавање и подстицање
даровитости (Максић 2007: 40-41)
У циљу прикупљања података о концепту даровитости постављено је и
питање : „Колико има даровите деце, по вашем мишљењу?”, „Да ли сте ви били
даровито дете” и „Са колико даровите деце сте до сада радили?”. Ова питања
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представљају варијацију на тему схватања даровитости као ретке или опште
распрострањена појаве.
Табела 2. Тип одговора који доминира (у више од 60% одговора учесника)
ВАСПИТАЧИ
УЧИТЕЉИ
НАСТАВНИЦИ
Колико има
даровите деце?
Да ли сте ви
били даровито
дете?
Са колико
даровите деце
сте до сада
радили?

Сва деца (већина
Мали број деце је
деце) су даровита
даровит 57%
78%

Ретко ко је
даровит 66%

Јесам 65%

Нисам 61%

Нисам 60%

Са великим
бројем 75%

Са малим бројем
62%

Ретко сам имао
прилику 73%

Одговори приказани у Табели 2. упућују на разлике у схватању даровитости
између васпитача с једне стране и учитеља и наставника, с друге стране. Док
васпитачи заступају становиште да су или сва или бар већина деце даровита
(типичан одговор „ свако дете је даровито за нешто”), учитељи и наставници
заступају становиште да је даровитост ретка појава (ретко ко) или изузетно ретка
појава. Ова, дијаметрално супротна схватања, могу се наћи и у литератури о
даровитости. Примера ради, у оквиру Гањеовог (Gagne, 1994.) модела
даровитости, као умерено даровите могу се означити две до три особе на сто, као
високо даровите могу се означити једна до две особе на хиљаду а као екстремно
даровите две до три особе на сто хиљада људи. С друге стране, већина
истраживача се у трагању за даровитошћу задовољава процентом у распону од
1% до 20% деце из генерације, ученика у одељењу, разреду, школи или граду.
Препоручује се да се на млађим узрастима већи број деце препозна као даровит,
а на старијим узрастима, мањи број што је у складу са добијеним налазом у овом
истраживању.
У овом контексту, постављена су и питања о могућности да се погреши у
препознавању даровитости. Питањима а)„Да ли вам се дешавало да даровито
дете не препознате као даровито и ако јесте како то објашњавате?”; б)„Да ли вам
се дешавало да недаровито дете препознате као даровито и ако јесте како то
објашњавате?” желело се да се дође до података о свесности учесника
истраживања о овим могућностима и њиховим узроцима. Највећи проценат
васпитача је одговорио „да им се овако нешто не догађа” (89%) што је у складу са
њиховим ставом о распрострањености даровитости. Учитељи су умеренији у
својим одговорима на ова питања и допуштају могућност да им се пропусти
догађају. 78% учитеља одговара да им се догађа да даровито дете не препознају
а да се у старијим разредима покаже да је даровито што објашњавају тиме да су
нека деца „повучена”, да немају адекватну помоћ родитеља или да се „касно
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развијају”. Исти проценат учитеља наводи да им се догађа да недаровито дете
препознају као даровито и да се у тим случајевима ради о амбициозним
родитељима или о деци која су упорна и наметљива. Истраживања потврђују
одговоре наших учесника и откривају да наставници не могу да препознају све
даровите ученике као и да неке недаровите проглашавају за даровите (Стојаковић
1998; Ивесић-Пасини, 1985; Корен, 1988). На питање „Које су последице, по вашем
мишљењу, погрешне идентификације деце по питању даровитости” учесници
истраживања испољавају значајан ниво свесности о озбиљности последица (98%
одговора односи се на могуће штетне последице по развој одређене способности,
слике о себи, развој личности уопште па чак и по ментално здравље)
Стратегије у идентификацији даровитих подразумевају институционално
дефинисање корака, поступака и индикатора у процесу препознавања даровитих.
До података о постојању стратегија у идентификацији даровитих покушали смо
доћи питањима: „Шта ви чините кад препознате даровито дете?”; Да ли се осећате
довољно компетентним да препознате даровиту децу- Оцените своју
компетентност на скали од 0 до 10?” и „Да ли установа у којој радите има програм
(упутство или стратегију) идентификације даровите деце?-Наведите неки
документ који регулише идентификацију и рад са даровитом децом у вашој
установи” Већина васпитача одговара да децу „подстиче” кад их препозна као
даровите (89%) или да не чини „ништа посебно” (9%). Учитељи дају одговоре да
даровиту децу укључују у такмичења и ваннаставне активности а наставници децу
коју су препознали као даровиту укључују у секције, додатну наставу, такмичења и
друге активности. Из одговора проистиче закључак да сви учесници у
истраживању подразумевају да је њихова процена довољна, јер само на основу
ње они децу „ укључују у такмичења, секције, додатну наставу и друге активности.
Наравно, то може бити подстицајно за одређени број деце али без консултације са
интердисциплинарним тимом и даље активности на идентификацији и
верификацији даровитости, без осмишљене акције подржане адекватном
стратегијом може бити и развојно деструктивно.
Табела бр. 3 приказује самопроцену компетенција за препознавање
даровите деце из које се види да се васпитачи осећају најмање компетентним,
учитељи се углавном осећају компетентним (али им је потребна додатна
едукација, додају), док се наставници процењују као најкомпетентнији дајући себи
највише оцене.
Табела 3. Самопроцена компетенција за препознавање надарене деце (средња
оцена)
м
ВАСПИТАЧИ

4.67

УЧИТЕЉИ

8,56

НАСТАВНИЦИ

9.32
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Што се тиче докумената из ове области, већина васпитача одговара да не
зна да ли њихова установа има било какав документ из ове области (96%).
Учитељи на ово питање одговарају да постоје „нека упутства” док наставници
наводе и конкретна документа која се баве овом облашћу васпитно-образовног
рада (упутства, годишњи програм рада школе и слично). На питање „Шта
предлажу” већина учесника истиче значај препознавања даровитости и предлаже
додатну едукацију у овој области. Како је испољавање и развој даровитости лична
и друштвена потреба а детињство и младост период када се даровитост развија и
даје резултате, јасно је да институционално васпитање и образовање има велику
улогу у препознавању, идентификацији и пружању васпитних и образовних модела
и садржаја даровитој деци. Закони, планови и програми указују да је школска
регулатива у овој области довољно обухватна и да подразумева све савремене
облике подстицања и рада са даровитим. Остаје отворено питање колико су
одређења даровитости и постојећа упутства о раду са даровитима довољна,
прецизна, детаљна и колико су, показује ово истраживање, васпитачи, учитељи и
наставници информисани о њима и колико могу или желе да користе постојеће
могућности ако их на њих ништа не обавезује.
Закључак
Почетно полазиште у овом истраживању представљала је чињеница да је
први корак у раду са даровитом децом њихово откривање. Откривање
даровитости подразумева постојање јасног концепта даровитости у појмовном
систему посматрача и трагање за одговарајућим карактеристикама у личности и
понашању детета. Трагање за даровитошћу одређено је концептом даровитости
али и оријентацијом ка откривању даровитих која може бити покренута
постојањем институционалних стратегија у овој области. Из проблема
одређивања даровитости као и из недостатка јасних стратегија у овој области
проистичу проблеми идентификовања даровитости. Резултати приказаног
истраживања дали су одговоре на кључна питања од којих се у овом истраживању
пошло. Одговори на прво питање које се односило на појмовни оквир о
препознавању, идентификацији и самом појму даровитости указују на постојање
конфузије у одређивању појмова препознавања и идентификације даровитости
као и самог појма даровитости код учесника али и откривају да постоји јасна свест
о карактеристикама даровитог детета. Испитаници су подједнако прецизно као и
многи истраживачи даровитост описали преко способности (високе интелигенције
и посебних способности), креативности (оригиналности, дивергентног мишљења,
маште) и некогнитивних особина личности (упорности, истрајности, задовољства у
активности итд). Постоје разлике у схватању манифестација даровитости код
васпитача, учитеља и наставника. Док васпитачи сматрају да се даровитост
углавном манифестује преко задовољства у некој активности, учитељи сматрају
да се даровитост испољава у облику брзог схватања и лаког учења. Наставници,
са своје стране, даровитост виде као одраз способности и особина личности као
што су упорност и истрајност. Креативност, као компонента даровитости, има
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најмању учесталост у одговорима учесника истраживања. Постоје разлике и у
схватању о броју даровитих која се поклапају са подељеним схватањима међу
научницима који се баве овим проблемима. Док васпитачи сматрају да је већина
деце даровита, учитељи мисле да се ту ради о мањем броју деце а наставници о
ретко ком детету. Значајно је и да резултати указују на поклапање ставова
васпитача и учитеља са препорукама ауторитета у овој области да што су деца
мања, то би требало да се што је могуће већи број деце посматра и третира као
даровита. Учесници истраживања испољавају значајан ниво свесности о
озбиљности последица грешака у препознавању даровитих као недаровитих и
недаровитих као даровитих и признају да им се овакве грешке ипак догађају.
Већина одговора се односи на могуће штетне последице по развој одређене
способности, слике о себи, развој личности уопште, па чак и по ментално
здравље. Резултати указују и на различита схватања о пореклу даровитости и
улози предшколске установе и школе у развоју даровитости. Док васпитачи и
учитељи процењују да је улога родитеља већа од улоге предшколских установа и
школа, наставници школи придају већи значај. Постоје разлике и у одговорима о
постојању стратегија у овом аспекту васпитно-образовне активности. Док
васпитачи дају одговоре да стратегија нема, учитељи су умеренији у изјавама а
наставници указују на постојање стратегија у овој области. Оно у чему се сви
слажу јесте заједничка потреба за додатном едукацијом у овој области. Осим тога,
већина учесника истраживања дели мишљење да је у одређивању формалних
обавеза предшколских установа и школе према даровитој деци уочљиво извесно
напредовање, док пракса и даље остаје ослоњена на афинитете и ентузијазам
појединих васпитача, учитеља и наставника. Из истраживања проистиче
генерални закључак да васпитачи, учитељи и наставници имају довољно знања
да препознају даровиту децу али да их недостатак генералне стратегије у овој
области враћа на почетно питање: шта уопште радити са даровитом децом?
ДОДАТАК
УПИТНИК
(ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДАРОВИТОСТИ)
Први корак у раду са даровитом децом је свакако њихова идентификација.
У том послу изузетно значајну улогу имају васпитачи, учитељи и наставници .
Овим упитником желимо да дођемо до података о томе шта ви подразумевате под
појмом идентификација даровитости, под појмом даровитости, колико се осећате
компетентним у овој области и да ли установа у којој радите има стратегију
идентификације даровите деце. Подаци које добијемо користићемо искључиво у
истраживачке сврхе.
Профил
стручности..................................Установа........................................................................
.
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Године радног стажа................
1. Шта подразумевате под појмом
идентификација даровите деце?

препознавање

а

шта

под

појмом

2. Постоје различита схватања даровитости. Шта ви тачно подразумевате под
појмом даровитост?”
3. Наведите 3 до 5 најважнијих особина које, по вашем мишљењу, има даровито
дете (оне особине које би требало да има дете да бисте га ви препознали као
даровито; оне особине по којима се даровита деца разликују од недаровите).
4. Шта ви мислите, како се постаје даровит (порекло даровитости)?
5. Колико има даровите деце, по вашем мишљењу?
6. Да ли сте ви сами били даровито дете ?
7. Са колико даровите деце сте до сада радили?
8. Да ли вам се дешавало у пракси да даровито дете не препознате као даровито
и ако јесте како то објашњавате?
9. Да ли вам се дешавало да недаровито дете препознате као даровито и ако
јесте како то објашњавате?”
10. Које су последице, по вашем мишљењу, погрешне идентификације деце по
питању даровитости?
11. Да ли се осећате довољно компетентним да препознате даровиту децу?
(Оцените своју компетентност на скали од 0 до 10).
12. Шта ви конкретно чините кад препознате даровито дете?
13. Колика је улога предшколске установе или школе у развоју даровитости, по
вашем мишљењу?.
14. Да ли установа у којој радите има програм, упутство или стратегију која би вам
помогла у препознавању даровите деце? (Наведите неки документ који регулише
идентификацију и рад са даровитом децом у вашој установи)
15. Шта предлажете у вези рада са даровитом децом уопште?
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Sažetak
Talentovana deca u školi zahtevaju poseban način rada kako bi razvili i pravilno
usmerili svoje potencijale. Današnji sveobuhvatni i savremeni pristup rada u školi,
zahteva od nastavnika da bude osposobljen za identifikovanje talentovanih / darovitih
učenika kako bi im se omogućio razvoj i afirmacija stvaralačkih impulsa.
Razlikuje se više ispoljenih indikatora prema kojim se mogu prepoznati talentovana
deca, i to kada dete:
pri rešavanju zadataka uključuje analogije i zaključke,
tokom rada ima moć duge koncentracije na problem,
pokazuje otvorenost za istraživanje i eksperimentisanje,
ističe svoju sposobnost apstrahiranja i operiranja apstrakcijama,
sa zadovoljstvom prihvata učešće na takmičenjima,
rešava zadatke na neobičan način uz često jedino njemu „logičan” postupak i
originalna rešenja,
izmišlja neobična i iznenađujuća rešenja problemskih situacija, predlaže ideje i
alternativna rešenja,
prvi je u davanju potencijalnih rešenja ili ideja,
samostalno pronalazi i predlaže rešenja za sporne situacije,
rado koristi shematski prikaza (slikovno-crtežom) aktuelnog rešenja ili kod
posedovanja muzičkih talenata maksimalno koristi svoje vokalne sposobnosti,
vešto komunicira sa tekstualnim, matematičkim ili slikovnim oznakama,
pokazuje potpuno „uživljavanje” u kreativno rešavanje zadataka,
prezentuje inicijativnost i oduševljava se zadacima u skladu sa svojim talentom ,
ne odustaje brzo od rešavanja problema,
vešto postavlja pitanja za koje najčešće sam ima alternativne odgovore.
Pored navedenih indikatora, neophodno je istaći i druge pokazatelje koje
iskazuju talentovana deca, i to: razne vidove radoznalosti, preferencija prema novim –
saznajnim odgovorima, želju za različitošću, poseduju preferenciju prema komleksnom i
nezavisnom mišljenju, kao i potreba za dostignućem koje se apsolutno izdvaja iz
sredine, razvijen istraživački duh , potreba za manipulisanje sa idejama, intelektualnu
istrajnost u afirmaciji i radu, preuzimanje rizika koje je često praćeno dominantnošću,
samopouzdanje i hrabrost koje prate razvijena fantazija ali i sposobnost postavljanja
pitanja i odsustvo anksioznosti.
Nisu samo intelektualne sposobnosti pokazatelji postojanja talenta kod dece u
nekoj oblasti, već su to i : posvećenost i predanost u radu, ispoljene crte temperamenta
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i interesi, snaga ega i emocionalna stabilnost, stepen kontrole impulsa, sklonost ka
apstraktnom mišljenu, razvijenost kreativnih stavova, smelost u istraživanju, intuitivnost i
introvertiranost.
Danas se od posebnih oblika rada sa talentovanom decom koriste dodatna
nastava sa obogaćenim programima, ubrzano školovanje – akceleracija, pa čak i rad u
odeljenjima učenika homogenih sposobnosti ili u tzv. specijalnim školama ili
eksperimentalnim odeljenjima (npr. škola za muzičke talente ili matematička gimnazija).
Ključne reči: talentovana deca, indikatori, sposobnosti, dodatna nastava,
različitost, istraživački duh.

INDICATORS OF RECOGNITION AND IDENTIFICATION OF TALENT /
GIFTEDNESS IN CHILDREN
Summary
Talented children require a special mode to develop and properly focused their
potential in school.
Today's comprehensive and modern approach to work in schools requires
teachers to be trained to identify gifted / talented students in order to facilitate the
development and promotion of creative impulses.
There are many indicators by which they can identify talented children, such as:
when solving problems involving analogies and conclusions,
during work, if a child has the power of long concentration on the problem,
if a child shows a willingness to research and experiment,
emphasis on its ability of abstraction and operative abstractions,
if a child is pleased to accept participation in competitions,
if a child solves the problems in an unusual way, which is for a child often the
only “logical” method and original solution,
inventing unusual and surprising solutions of problem situations, proposing ideas
and alternative solutions,
being the first in providing potential solutions or ideas,
independently finding and suggesting solutions to contentious situations,
preferably using a schematic representation (image-drawing) of the current
solution, or in the possession of musical talent, by maximizing its vocal abilities,
skilfully communicating with text, images, or mathematical signs,
showing a complete “immersion” in creatively solving tasks,
presenting initiative to the delight of the tasks in accordance with their talents,
not giving up quickly on resolving problems,
skilfully asking questions that most often have alternative answers.
In addition to these indicators, it is necessary to stress other indicators that show
gifted children, such as: various forms of curiosity, preference for new cognitive
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responses, a desire for diversity, having a preference for complex and independent
thinking and the need for achievement, which is absolutely separated from the
environment, a developed pioneering spirit, the need to manipulate ideas, intellectual
perseverance in promoting work, risk-taking, which is often followed by dominance,
confidence and courage to follow the developed imagination, the ability to ask
questions, and lack of anxiety.
Not only are intellectual abilities measures of talent in children, there are also the
following: commitment and dedication to work, displayed traits of temperament and
interests, the power of the ego and emotional stability, the degree of impulse control, a
tendency to abstract opinion, the development of creative attitudes, confidence in
research, intuition, and introversion.
Today, specific forms of work have been used with talented children. This
includes additional classes with enriched programs, accelerated training or acceleration,
classes with children with homogenous abilities, special schools or experimental
classes (eng. school for musical talents or mathematical gymnasium).
Key words: gifted children, indicators, ability, extra classes, diversity and
pioneering spirit.

1. Uvod - Šta danas znači biti talentovan?
Talentovana deca u školi zahtevaju poseban način rada kako bi razvili i pravilno
usmerili svoje potencijale. Današnji sveobuhvatni i savremeni pristup rada u školi,
zahteva od nastavnika da bude osposobljen za identifikovanje talentovanih / darovitih
učenika kako bi im se omogućio razvoj i afirmacija stvaralačkih impulsa. O darovitim i
talentovanim učenicima, njihovim potrebama i pristupu, govori se još od davnina. Još je
Platon bio zagovornik posebno obrazovanje za talentovanu decu, verujući da su to
budući lideri i nosioci demokratije i promena. Danas „neki teoretičari razlikuju darovitost
i talenat pa izraz talenat koriste za specifične sposobnosti koje omogućuju uspeh u
posebnim područjima ljudske delatnosti. Darovita su deca ona kod kojih se zbog
njihovih iznimnih sposobnosti mogu očekivati visoka postignuća, a identificirana su od
stručnjaka. Darovita deca zahtevaju obrazovne programe različite od onih koje škole
nude.” (Vidović i sar., 2003: 127)
Sinonimi za reč talenat u našem jeziku su svakako darovito ili obdareno. Ako se
osvrnemo na istorijske aspekte pojave talenta /darovitosti kod dece, lako ćemo zaključiti
da su za talentovanom / darovitom decom smatrana deca sa visokom intelektualnom
sposobnošću, koja su ostvarila trajno visoke rezultate u nekoj od oblasti, da bi se u
kasnijem periodu, a sa razvojem psihologije, akcenat stavio na „jedinstven sklop crta
ličnosti (Milinković), kao distinktivnu karakteristiku darovitosti” (Potkonjak, N. – Šimleša,
P 1989:92). Brojni su indikatori koje ispoljavaju i prema kojima se mogu prepoznati
talentovana deca, a ogledaju se kroz sledeće, tj. kada dete:
pri rešavanju zadataka uključuje analogije i zaključke,
tokom rada ima moć duge koncentracije na problem,
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pokazuje otvorenost za istraživanje i eksperimentisanje,
ističe svoju sposobnost apstrahiranja i operiranja apstrakcijama,
sa zadovoljstvom prihvata učešće na takmičenjima,
rešava zadatke na neobičan način uz često jedino njemu „logičan” postupak i
originalna rešenja,
izmišlja neobična i iznenađujuća rešenja problemskih situacija, predlaže ideje i
alternativna rešenja,
prvi je u davanju potencijalnih rešenja ili ideja,
samostalno pronalazi i predlaže rešenja za sporne situacije,
rado koristi shematski prikaza (slikovno-crtežom) aktuelnog rešenja ili kod
posedovanja muzičkih talenata maksimalno koristi svoje vokalne sposobnosti,
vešto komunicira sa tekstualnim, matematičkim ili slikovnim oznakama,
pokazuje potpuno „uživljavanje” u kreativno rešavanje zadataka,
prezentuje inicijativnost i oduševljava se zadacima u skladu sa svojim talentom ,
ne odustaje brzo od rešavanja problema,
vešto postavlja pitanja za koje najčešće sam ima alternativne odgovore.
U propratne indikatore, odnosno druge pokazatelje koje iskazuju talentovana
deca, ubrajamo i: razne vidove radoznalosti, preferencija prema novim – saznajnim
odgovorima, želju za različitošću, poseduju preferenciju prema komleksnom i
nezavisnom mišljenju, kao i potreba za dostignućem koje se apsolutno izdvaja iz
sredine, razvijen istraživački duh , potreba za manipulisanje sa idejama, intelektualnu
istrajnost u afirmaciji i radu, preuzimanje rizika koje je često praćeno dominantnošću,
samopouzdanje i hrabrost koje prate razvijena fantazija ali i sposobnost postavljanja
pitanja i odsustvo anksioznosti.
Nisu samo intelektualne sposobnosti pokazatelji postojanja talenta kod dece u
nekoj oblasti, već su to i : posvećenost i predanost u radu, ispoljene crte temperamenta
i interesi, snaga ega i emocionalna stabilnost, stepen kontrole impulsa, sklonost ka
apstraktnom mišljenu, razvijenost kreativnih stavova, smelost u istraživanju, intuitivnost i
introvertiranost. „Kada se pojavi prvi dah stvaralaštva, detetu treba pomoći u toj
neiscrpnoj igri otkrivanja i upoznavanja sveta – bilo da je to stvaralaštvo koje se javlja
mnogo kasnije, kao rezultat stvaralačke snage, kao i njegova iskustva i znanja.”
(Stevanović, II / 2011:310)
Danas se od posebnih oblika rada sa talentovanom decom koriste dodatna
nastava sa obogaćenim programima, ubrzano školovanje – akceleracija (sportska
odeljenja) , pa čak i rad u odeljenjima učenika homogenih sposobnosti ili u tzv.
specijalnim školama ili eksperimentalnim odeljenjima (npr. škola za muzičke talente ili
matematička gimnazija).
2. Faktori koji utiču na afirmaciju talentovanosti kod deteta
U koliko želimo da upoznamo dete, njegove potencijale, ambicije i potrebe,
moramo upoznati njegovo fizičko i mentalno stanje, njegove nasledne osobine
(genetske predispozicije), kao i sredinu u kojoj se razvija. Kao što odrasla osoba ima
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svoju prošlost, tako i novorođenče ima svoju prošlost koja će uticati na njegovo sutra,
na njega kao dete, adolescenta, odraslo osobu. „Od njegovih individualnih dispozicija
umnogome će zavisiti kvalitet i tempo njegovog razvoja. Ali, iako se nasleđem prenose
neke sklonosti biološkog karaktera, treba podvući da i one podležu promeni, u čemu leži
mogućnost usavršavanja ljudskog bića. Dete dolazi na svet sa aktivnom životnom
snagom i sa izvesnim sklonostima, a kako će se dalje razvijati, zavisi od prirode i
socijalne sredine i drugih faktora.” (Galevska, 1961:16) Tako, engl. pedijatar i
psihoanalitičar D. W. Winnicot zastupa stajalište da „psihički život počinje pre nego što
dete spozna objektivne percepcije iz spoljnjeg sveta” (Stevanović, II / 2001 :307).
Jednostavno je zaključiti da će karakter i osobine deteta koje ispoljava (naderenost,
sklonost, i sl.) biti genetski predodređene ili će se aktivnošću deteta same afirmisati uz
mnogo truda i rada.
Savremena pedagogija, odavno zastupa činjenicu, da stvaralaštvo, kreativnost ili
talentovanost nisu karakteristični samo za odrasle osobe, već se ispoljavaju od
najranijeg detinjstva, od prvih reči, pokreta, i sl. Deca veoma ozbiljno stvaraju, rade i
rešavaju zadatke za vreme igre. Kako se brzina i tempo njihove slobodne igre često
smenjuju, deca nesvesno podstiču: radoznalost, odgovornost za samostalno donošenje
odluka, upornost, spontanost, kreativnost, a sve to skupa doprinosi razvoju
samopouzdanja i podsticaju afirmacije talenata.
Pored nasleđa na talentovanost kod dece, utiče i emotivna angažovanost od
strane sredine u kojoj dete obitava: roditelja / porodice, vrtića, vaspitača, škole,
nastavnika, medija, raznih sportskih ili umetničkih klubova ili društava, vršnjačka grupa i
sl. Kao važan stvaralački potencijal za dalje napredovanje svakako je i spoznaja o
postignutom rezultatu i ispunjenost radošću zbog toga. Mogućnost „kočenja” ili
„sputavanja” talentovanost kod dece može se manifestovati kroz: nametanje ambicija
od strane roditelja, teški ekonomski uslovi u kojima se dete razvija ali i nepostojanje
udruženja / klubova / sekcija za koje je dete ima talente, u mestu u kome dete živi. U
takvim situacijama, talentovane osobe (deca) sa naglašenim potencijalima za neku
oblast i stvaralačkim dispozicijama, ne mogu iste afirmisati niti razviti.
Jedna od karakteristika talentovane dece, je u ispoljavanju originalnosti, tj.
sposobnosti pronalaženja sasvim ličnog odgovora ili izraza na spoljašnje ili unutrašnje
podsticaje. Kako navodi Marko Stevanović (II knjiga, 2001:320) elementi originalnosti
su: „pronalaženje nečeg novog i neobičnog, pronalaženje udaljenih rešenja koja su
rezultat kreativne generalizacije, sposobnost anticipiranja novih ideja, otkrivanja novih
značenja pojmova, izvođenja novih korelativnih ideja, stvaralačka fantazija, otvorenost
iskustva, fleksibilnost mišljenja, osetljivost na probleme, razvijanje problema i
elaboracija.” Osobe koje se bave vaspitanjem dece morale bi poznavati stvaralački
proces deteta, kako bi uočile odstupanja, slabosti ili vrline i sposobnosti / talente koje
dete poseduje. Da bi vaspitač / nastavnik mogao pomoći pri razvijanju talentovanosti
kod dece, mora biti upoznat sa stvaralačkim procesom, nivoima, očekivanjima na istim,
razlikama u očekivanom od izuzetnih rezultata po kojima se dete / učenik izdvaja.
Nastavnik je taj koji detetu daje podsticaj, koji je inicijator stvaralaštva kod dece.
Nedovoljno edukovan (obrazovan) nastavnik, svojim neznanjem i nesigurnošću može
uticati na potiskivanje i sputavanje dečije talentovanosti. Pored nastavnika i vaspitača,
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talentovanost dece pre svih mogu i moraju prvo uočiti roditelji, s kojima dete obitava
svakodnevno. Naime, roditelj od prvog dana života prati razvoj deteta, razvijajući
njegove potencijale koje već poseduje. Praćenjem, posmatranjem i preuzimanjem
odgovarajućih aktivnosti u cilju podsticaja izražaja deteta (likovnog, muzičkog,
sportskog – fizičkog,konvergentnog ili divergentnog), roditelj direktno utiče na talenat
kod dece.
Nikako ne treba izostaviti podršku šire društvene zajednice i vršnjačke grupe.
Dokazivanje i samodokazivanje sposobnosti i talenata kod dece,često je podstaknuto
željom da se talenat pokaže, vrednuje, ceni, a sve u cilju zauzimanja boljeg ranga na
hijerarhijskoj lestvici u okvirima istih.
2.1. Kreativnost i posmatranje – temelji razvoja talenata
Način na koji deca uče i usvajaju sadržaje, te način na koji će kasnije primenjivati
iste, svakako zavisi od izvora / prenosioca tog znanja , bilo da je u pitanju roditelj,
vaspitač ili nastavnik. Podučavanje svakako nije samo predavanje ili prenošenje
verbalnih poruka. Odrasla osoba, bilo da dolazi iz uže ili šire sredine, a ima zadataka
prenositi znanje, podsticati kreativnost, uticati na afirmaciju talenata i podučavati, je pre
svega voditelj i pomagač (usmerivač, onaj koji kanališe, pruža podršku i upućuje na
nove sadržaje, aktivnosti, zadatke). „Oni pripremaju okruženje tako da osigura
podsticajni, izazovni materijal i aktivnosti. Tada, odgojitelj (vaspitač, nastavnik), iz
neposredne blizine posmatra da bi uočio šta deca razumeju i kako bi im postavio
dodatne izazove s ciljem da podstakne daljni razvoj njihovog mišljenja.” (Bredkamp, S.,
1996:64)
Kako je komunikacija dvosmeran proces, a odvija se svakodnevno, posebno o u
radu s decom, bitno je izdvojiti oblike koji podsticajno deluju na pokretanje i želju za
kreativnošću iz koje proizilazi podsticaj za afirmaciju talenta, i to: formalnu i neformalnu
komunikaciju. Neformalna komunikacija se odvija za vreme dovođenja ili odvođenja
deteta u i iz škole (mlađi školski uzrast), porukama koje obaveštavaju roditelje i dete /
učenika o aktivnostima (pohvala, kazna, „poseban” uspeh tokom dana koji podstiče
afirmaciju talenta kod deteta i sugestivno deluje na odluku roditelja ili samog deteta da
razvija talenat), dok se formalna komunikacija ogleda kroz razgovor, aktivnosti u grupi
koji podsticajno deluju na kreativnost i talenat.
Otkrivanje i podsticanje kreativnih dispozicija i talenata kod deteta, svakako je
zadatak svakog odgojitelja (vaspitača, učitelja,nastavnika, roditelja). S toga je važno, da
isti organizuje kreativan rad, pruži priliku detetu da se iskaže u aktivnostima za koje
možda nije znalo da postoje, i otkrije koliko je uspešan. Takav uspeh, će podstaknuti
dete, da samo istražuje, produbljuje, ostvaruje se u istim, sličnim ili novim aktivnostima.
Cilj kreativnog rada je „pokrenuti dete da bude kreativno, maštovito, domišljato, da
kritički razmišlja i zna birati i izabrati, da otkriva probleme stiče navike saradnje i rada u
zajednici s drugom decom (kolaborativno učenje).” (Jovanovska – Petrov – Stevanović,
2004: 125)
Posmatranje je svakako jedna od prvih metoda koje se primenjuju za uočavanje
talenata kod dece. Poželjno je da odrasla osoba koja radi s detetom, realizuje sledeće
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aktivnosti koje će otkriti, uputiti, sugerisati detetu, roditelju, ali i nastavniku koje talente
dete poseduje:
vodi beleške (tzv. anegdotske beleške) u kojima bi registrovao kratke zapise o
konkretnim i specifičnim situacijama, onome što se dogodilo, kada i gde, te u
kojoj meri su te aktivnosti potaknule i koje reakcije deteta;
posmatra, evidentira zapažanje tj. registruje karakteristična interesovanja dece;
vodi evidenciju o periodičnosti, dinamici ili frekventnosti (učestalosti – trajanju)
određene aktivnosti, što svakako može biti ozbiljan pokazatelj interesovanja
deteta za koje poseduje talenat;
prikuplja i formira port- folio radova ili uzorka učenika – crteže, audio ili video
zapise, fotografije radova, tekstove, matematičke listiće i sl.; raspolaganje
konkretnim materijalom koje bi nastavnik predočio roditelju i podstaknuo ga da
daje podršku svom detetu, svakako će pomoći nakon uvida i sugestija stručne
osobe od poverenja koja radi s detetom;
obavljanje intervjua s detetom i roditeljem svakako daje povratne rezultate o
dečjim dispozicijama koje dolaze do izražaja u svakodnevnom životu, igri i radu,
a koje je uočio roditelj, ili u kojima posebno uživa dete. Takva informacija
izuzetno je važno polazište za dalje prepoznavanje talentovanosti dece.
2.2. Oblici dečijeg stvaralaštva koji doprinose afirmaciji talenata
Oblici dečjeg stvaralaštva su raznovrsni kako po sadržajima, tako i po vidovima u
kojima se očituju. Cilj podsticanja i organizacije dečjeg stvaralaštva je svakako:
kvalitetno ispunjeno vreme deteta, prepoznavanje, ispoljavanje i afirmacija talenata koje
dete poseduje, podsticanje samopouzdanja, brže postizanje emocionalne zrelosti i
uspostavljanje saradničkih odnosa (uspostavljanje socijalnih veza), razvoj kritičkog
mišljenja i logičkog rezonovanja.
Deca / učenici se najbolje iskazuju kroz igru i sledeće stvaralačke sadržaje /
aktivnosti:
stvaralačke igre (igre telom uz muziku ili mimiku i verbalno kao dramski prikaz),
gde do izražaja dolazi talenat za: balet, sport, jezik, glumu;
igre didaktičkim i drugim materijalima (konstruktivističke igre oblikovanja,
slaganja,
uklapanja,
modelovanja),
sa
ispoljenim
talentom
za
:
matematiku,likovnu umetnost,
pokretne igre (folklorne) igre – muzički talenat, gimnastika – talenat za sport),
matematičke igre : talenat za matematiku,
muzičke igre (glazbene): talenat za muziku – sviranje, pevanje, dirigovanje /
taktiziranje i umetničku interpretaciju sadržaja,
lutkarske igre: talenat za glumu, talenat gde do izražaja dolaze verbalne i
vokalne sposobnosti,
scenske / umetničko- dramske igre; talenat za glumu, talenat gde do izražaja
dolaze verbalne i vokalne sposobnosti,
likovne igre: talenat za umetnost i likovno izražavanje, estetsko vrednovanje,
likovni doživljaj stvarnosti,
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veštine,

naratorstvo,

Najčešće nesvesno, roditelji sputavaju afirmaciju dečjeg stvaralaštva i talenata. U
želji, da njihovo deca ostvare „njihove” ambicije na kojima oni nisu istrajali (zbog
najrazličitijih okolnosti) roditelji često biraju aktivnosti koje deci nisu prioritetne i za koje
deca nemaju afinitete. Tako deca potiskuju svoje talente, gušeći ih aktivnostima u
kojima ne uživaju, niti se mogu ostvariti sa dobrim rezultatima. S druge strane,
prekomerna doza provedenog slobodnog vremena ispred TV prijemnika, gledanje
serija, crtanih filmova sa nestvarnim bićima i povećanom dozom agresivnosti, rijaliti i
drugi programi koji ni po čemu ne mogu imati decu školskog uzrasta za redovnu
publiku, sputavaju afirmaciju talenata. Umesto druženja i bavljenja onim za što imaju
talenat, deca sede sama ispred TV prijemnika i prate sadržaje koje najčešće i ne
shvataju. Prezaposlenost roditelja, teška ekonomska i materijalna situacija porodica,
nedostatak slobodnog vremena, i sl. često rezultiraju nedostatkom komunikacije između
roditelja i dece, te roditelji i ne znaju „u čemu su njihova deca dobra”, šta žele i kakav
talenat poseduju. Nametanje konformizma (previše igračaka i pomagala) od strane
roditelja, u znatnoj meri sputava talenat. Dete koje samo kreira lutku – marionetu ili lični
kostim od stvari / garderobe koje ima uz papirnate šešire, osmisli tekst, peva, glumi,
znatno lakše i ranije će razviti i proveriti svoj talenat za razliku od deteta koje dobije
gotov kostim od roditelja, koji je izabrao roditelj, jer je to njihov omiljeni lik iz detinjstva.
Nedostatak igara na otvorenom prostoru kao što su: dvorište, šuma, livada... takođe
negativno utiče na afirmaciju talenata kod dece. Šetnja u pratnji roditelja do najbližeg
parka, stalno opominjanje i kontrola ne doprinose afirmaciji talentovanosti kod dece.
2.3. Značaj akceleracije i obogaćivanja programa
učenicima

u radu sa talentovanim

U našim školama, u radu sa talentovanim učenicima, razlikuju se dva primarna
pristupa koji se ogledaju u akceleraciji i obogaćivanju programa.
„Akceleracija je savladavanje obrazovnog programa brže i/ili u mlađoj dobi nego
što je to uobičajeno.” (Vidović i sar., 2003:129) Jedan od prvih koraka akceleracije je
prihvatanje deteta da krene u školu ranije nego što je to zakonom predviđeno ili postoji
mogućnost (što je veoma retko u praksi) tzv. Preskakanja jednog ili više razreda.
Mogući vidovi akceleracije koji su prava retkost u našim školama ogledaju se u:
pohađanju predmeta u starijim razredima za koje dete poseduje darovitost ili
talenat za razliku od razreda u koji je redovno upisan – dete se delimično odvaja
iz skupine svojih vršnjaka,
talentova i darovit učenik ima mogućnost da tokom jednog polugodišta savlada
program cele školske godine ili tzv. preskakanje razreda- učenik se potpuno
izdvaja od vršnjačke populacije i ovaj oblik akceleracije se najređe predlaže, jer
za posledicu može imati probleme socijalne i emocionalne prirode,
učenik pohađa letnje kampove i škole koji će biti podrška daljem produbljivanju i
podsticaju talenta koji poseduje - učenik se ne izdvaja od svoje generacije, već
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proširuje saradničke i uspostavlja nove socijalne relacije sa vršnjacima iz
različitih sredina.
Drugi pristup u savladavanju gradiva od strane talentovane i darovite dece je
svakako obogaćivanje sadržaja / programa. Kako je program u našim školama, obično
monoton učenicima koji poseduju talenta ili za koje kažemo da su daroviti, neophodno
je isti obogatiti novim mogućnostima za primenu i elaboriranje sadržaja koje su usvojili.
Talentovani učenici, mogu dublje ući u analizu sadržaja kojim se bave, istraživati ih i na
sebi svojstven i blizak način, te ih uz kreativnost i složene komunikacijske veštine
prezentovati učenicima iz odeljenja. Važno je da se izbor sadržaja na kojima će raditi
talentovani učenici, usmeri na sadržaje koji će podstaknuti ne samo kognitivnu već i
socijalnu i emotivnu crtu ličnosti učenika.
3. Zaključak
Današnja odeljenja u našim školama, sastavljena su od učenika različitih
sposobnosti. Uglavnom se sastav odeljenja ogleda u iznimno većem broju učenika koji
su prosečnih sposobnosti. Manji deo sastava odeljenja čine učenici koji imaju poteškoće
u realizaciji programa, dok se kao najmanji procenat u odeljenju registruju nadareni i
talentovani učenici koji sa lakoćom savladavaju gradivo. Jedan od najvećih problema
našeg školstva je činjenica, da se sa talentovanom decom radi po programima
namenjenim upravo prosečnim učenicima. Rešenje za talentovane učenike koji idu u
redovne škole se ogleda u dva moguća izbora: akceleraciji ili obogaćivanju programa.
Pojedini naučnici (Gardner, 1983) razlikuju sedam različitih sposobnosti kroz koje se
ogleda talenat dece, i to: logičko-matematička, lingvistička, vizuelno- specijalna,
telesno-kinestička, muzička, interpersonalna i intrapersonalna.
Uticaj porodice, škole, vršnjačke grupe, ali i sredinski faktori (mogućnost
pohađanja sadržaja – klub, društvo, škola, časovi – u mestu stanovanja učenika) su od
velikog značaja na podsticaj talenta kod dece. Ambiciozni roditelji, needukovani
nastavnici, destruktivna vršnjačka grupa, mogu demoralisati talentovanog učenika i
učiniti da sam odustane od afirmacije sopstvenog talenta. S toga su uloga i značaj škole
i stručnjaka zaposlenih u njoj,izuzetno veliki, jer oni „registruju”-prepoznaju talentovane
učenike,ukoliko to već nisu primetili roditelji, ukazujući i sugerišući kako u školi, tako i
roditeljima na talenat koji dete poseduje.
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Sažetak
Odgojno-obrazovni proces je uvjetovan određenom didaktičkom orijentacijom na
osnovi koje se oblikuju različite metodike odgoja i obrazovanja. Budući da didaktičari
različito gledaju na pojedine orijentacije u teoriji odgojno-obrazovnog procesa to se
odražava i na praksu pa se razlike pojavljuju pri različitom naglašavanju pojedinih
aspekata odgojno-obrazovnog procesa, odnosno dolazi do naglašavanja jedne od
dimenzija jedinstvenog odgojno-obrazovnog procesa.
U radu su prikazani rezultati ispitivanja stavova budućih učiteljica i učitelja o tome
koji didaktički pristup najviše doprinosi razvoju darovitosti. Budući da su na kolegiju
Didaktike upoznati s tim različitim pristupima, ispitali smo njihov odnos prema
sociocentrističkom i pedocentrističkom pristupu, znanstvenom, umjetničkom i radnom
pristupu, adaptibilnom i emancipacijskom pristupu te sustavnom i kreativnom pristupu.
Ključne riječi: didaktika, nastava, darovitost, sociocentristički pristup,
pedocentristički pristup, znanstveni pristup, umjetnički pristup, radni pristup, adaptilni
pristup, emancipacijski pristup, sustavni pristup, kreativni pristup

TALENT DEVELOPMENT DIDACTIC APPROACHES
Summary
The educational process is conditioned by a certain didactic orientation on basis
of which different methods of education are shaped. Professors of didactics view
differently certain orientations in the theory of the educational process, which is
reflected in practice. The differences appear at different emphasis of certain aspects of
the educational process, namely one dimension of a single educational process is
emphasized.
The paper presents the results of attitudes of future teachers towards which
didactic approach contributes most to the development of talent. Since they got familiar
with these different approaches during the didactics course, we examined their
relationship to sociocentric and pedocentric approach, scientific, artistic and working
approach, adaptive and emancipatory approach, systematic and creative approach.
Key words: didactics, teaching, talent, sociocentric approach, pedocentric
approach, scientific approach, artistic approach, working approach, adaptive approach,
emancipatory approach, system approach, creative approach.
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Uvod
Postojeći od 17. stoljeća, didaktika se uvijek nalazila pred brojnim izazovima i
društveno-političkim promjenama koje su je više i/ili manje oblikovale znanošću kakva
ona danas postoji. Već je u samom nazivu doživjela znatan broj kontroverzi pa danas
znamo da se u širem društvenom kontekstu didaktika na svim dijelovima svijeta ne
poznaje samo pod tim nazivom, ali gledajući na sadržaj kojega didaktika proučava
možemo reći da ona u svijetu odgovara još jednom drugom nazivlju – teoriji kurikuluma.
Danas znamo da postoje (još uvijek) polemike o tome je li didaktika dio kurikuluma ili je
kurikulum dio didaktike1.
Uzrok neusklađenosti i neodređenosti pojmova i nazivlja možemo zahvaliti
različitim teorijskim pristupima koji su u didaktičkoj teoriji i praksi sveprisutni i
sveobuhvatni. Možemo reći da oni umnogome određuju cjelokupan prosvjetni život kako
u odgojno-obrazovnim institucijama (školama i fakultetima) tako i u širem društvenom
kontekstu. Različita teorijska polazišta različito utječu na formiranje didaktike kao
znanosti. Znamo da se navedena teorijska polazišta isprepliću te da niti u jednom
didaktičkom konceptu nećemo susresti potpunu dominaciju samo jednoga pristupa već
možemo govoriti o ispreplitanju nekoliko njih, a dominaciji samo jednoga. Dominacija
pojedinog teorijskog pristupa je iznimno važna iz razloga što se praksa naslanja na
teoriju od koje polazi pa iz navedenoga možemo zaključiti da će se i organizacija i
izvođenje nastave odvijati u duhu dominantnijeg teorijskog pristupa. Ovisno o tome što
u nastavi želimo potaknuti i postići, priklonit ćemo se jednom od teorijskih pristupa koji
će u svojoj koncepciji zagovarati ideju koji bi trebala iznjedriti tako organizirana i
doživljena nastava.
Iščitavajući literaturu koja se bavi navedenom problematikom možemo reći da se
uočava i izdvaja devet najdominantnijih teorijskih pristupa koji su se kroz ne tako dugu
didaktičku povijest, pojavljivali i nastajali čak pomalo trendovski, ali i rasli i mijenjali se s
dosezima i razvojem ostalih znanosti koji su vrlo bliske i povezane s pedagogijom
(filozofija, sociologija, psihologija), a samim time i didaktikom.
Pojam darovitosti doživio je brojne promjene, koje su se u većoj i/ili manjoj mjeri
odražavale u odgojno-obrazovnom sustavu, preciznije nastavi. Povijest darovitih
možemo opisati na način da su se daroviti prvo u nastavi smatrali nepoželjnima, jer su
„odskakali” od drugih i često su bili gotovi prije ostalih pa im se trebalo pripremiti
dodatnoga materijala za proučavanje, da bi ih se u jednom vremenu počelo maksimalno
iskorištavati, slavši ih na razna natjecanja kako bi svojim školama priskrbili što veći broj
priznanja i prvih mjesta što je nerijetko dovodilo do zasićenja učenika koji su bili
pretrpani obavezama, jer se smatralo da ako su nadareni npr. za biologiju, zašto ne bi
bili i za kemiju i slično. Govoreći iz vlastitog iskustva mogu reći da su učenici, najčešće
pod pritiscima i drugih nastavnika odustajali od svojim prvobitnih interesa i na kraju
osnovnoškolskog obrazovanja više nisu znali što je stvarno njihov interes. Većina ih
nikada nije završila visoko obrazovanje. U daljnjem tekstu nalazimo prikaz devet
najdominantnijih teorijskih pristupa te utjecaj navedenih pristupa na predmet istraživanja
– poticanje darovitosti.
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Teorijski pristupi
Postoje različiti teorijski pristupi u didaktici. Predmet interesa je koji didaktički
pristupi u nastavi potiču ili sputavaju razvoj darovitosti. Većina didaktičara na različite
načine gleda kao na različite dimenzije odgoja i obrazovanje pri čemu se razlike
pojavljuju pri određivanju prioriteta jedne od dimenzija jedinstvenog odgojnoobrazovnog procesa. Pred vama se nalazi devet pristupa koji su ukratko opisani.
Sociocentristički pristup – zagovara mijenjanje čovjeka prema potrebama i
interesima društva. Navedeni pristup zagovara strogo propisane programe kojih se
nastavnik mora pridržavati. Zagovaraju se autoritarni odnosi i jednosmjerna
komunikacija nastavnik - učenik, dok je komunikacija među učenicima zabranjena.
Krute sociocentrističke pozicije zadržale su se uglavnom još u istočnoeuropskim
zemljama, a u većoj mjeri nažalost i kod nas (Bognar – Matijević, 2002). Ciljevi i sadržaji
su se isključivo određivali u skladu s interesima društva, a ne pojedinca. Shvaćanje
odgoja i obrazovanja preko sociocentrističke pozicije iznjedrilo je didaktička rješenja
koja prepoznajemo kao frontalnu nastavu (učenici sjede jedni drugima za potiljkom),
kruti predmetno-satni sustav, predavačku nastavu. Sa sigurnošću možemo reći da je
ovaj sustav odgovarao stvaranju poslušnih građana, koji puno ne pitaju (jednosmjerna
komunikacija), a u većoj je mjeri onemogućio razvoj kreativnih pa i darovitih.
Pedocentristički pristup – pojavljuje se početkom dvadesetog stoljeća kao
reakcija na staru školu koju je obilježavala krutost i represivnost, dok su se u svijetu
događale demokratske promjene. U skladu s navedenim promjenama, škola se morala
otvoriti i okrenuti čovjeku i njegovim potrebama. zagovara mijenjanje društva u skladu s
interesima i potrebama pojedinca. Pedocentristički pristup zagovara mogućnost da se
propisi mogu mijenjati s obzirom na potrebe i interese onih kojima su namijenjeni učenicima. Dozvoljena je i poželjna dvosmjerna komunikacija između nastavnika i
učenika, ali i komunikacija učenika međusobno. Zagovara se demokratski pristup.
Učenicima se dopušta biti kreatorima nastave u kojoj sudjeluju, ali i slobodni su pri
uređenju prostora u kojemu se izvodi odgojno-obrazovni proces. Možemo reći da je
najveća odlika pedocentrističkog pristupa što omogućava učenicima da napreduju
prema svojim mogućnostima, uvažavajući pri tome individualne interese i potreba. Sve
što se nalazi u učionici, ali i sama njezina uređenost, u funkciji je podređivanja dječjim
željama. Naravno, treba paziti da se ne pretjeruje s učeničkim željama, jer bi u tom
slučaju pedocentristički pristup otišao u svoju krajnost – nekritično veličanje djeteta.
Znanstveni pristup – usmjeren je na poučavanje učenika što većem broju
informacija i podataka koje će učenici samostalno usvajati i znati ih primijeniti u
prigodama u kojima budu potrebna navedena znanja. Znanstveni pristup kao cilj
naglašava stjecanje znanja i razvoj sposobnosti mišljenja. U izboru sadržaja znanstveni
pristup daje prednost znanstvenim sadržajima i oni su obično najzastupljeniji u
programima. Kao cilj, ovaj pristup naglašava stjecanje znanja i razvoja sposobnosti
mišljenja. Nepoželjnim se smatra unošenje emocija koje prema ovome pristupu
umanjuju učinkovitost misaonih akcija te ih prekidaju i otežavaju pamćenje. Možemo
reći da je većina sveučilišta podložna znanstvenom pristupu pa se mnogi danas protive
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istraživanjima u visokoškolskoj nastavi koji zagovaraju prisutnost i važnost emocija za
odgojno-obrazovni proces.
Umjetnički pristup – zagovara bogatstvo doživljaja i razvoj senzibiliteta.
Umjetnički pristup preferira umjetničke sadržaje, pažnja se posvećuje pričanju priča,
slušanju glazbe, gledanju kazališnih i filmskih predstava, promatranju likovnih
ostvarenja, ali i umjetničkom stvaralaštvu djece. Navedeni pristup potiče razvoj ljudske
spontanosti i kreativnosti. Učenici doživljaje u nastavi izražavaju načinima koja su
primjerena fenomenu njihovoga doživljaja, što predstavlja preduvjet za razvoj i bavljenje
onim područjem koje odgovara pojedincu, a ne cijelome razredu. Zagovornici ovoga
pristupa su Weber i Stainer.
Radni pristup – cilj vidi u osposobljavanju učenika za rad te shvaćanje rada kao
osnovne djelatnosti čovjeka. Pri izboru sadržaja radni pristup nešto veće značenje
pridaje radnim i tjelesnim aktivnostima, ali se ne zapostavljaju ni znanstveni ni
umjetnički sadržaji. Stečena znanja trebaju biti stavljena u službu njihovoga budućega
zanimanja sa što konkretnijim primjerima, kako bi se učenicima pružilo što više
praktičnih iskustava s kojima će se susretati u svom budućem poslu. Danas odraz
ovoga pristupa možemo vidjeti na fakultetima koji svoje studente pripremaju za tržište
rada šaljući ih na praksu, ali i kroz niz vježbi, od kojih se sastoji većina kolegija, na
kojima se studenti susreći s konkretnim problemima i mogućim rješenjima navedenoga
problema. radni pristup pretpostavlja praktičnu aktivnost učenika pri realizaciji odgojnoobrazovnih sadržaja, neovisno o tome radili li se o znanstvenim, umjetničkim ili radnim
sadržajima (Bognar – Matijević, 2002). Prostori u kojima se izvodi nastava su često
opremljeni kao praktikumi s mnoštvom materijala s kojima će se učenici susretati u
budućemu poslu.
Adaptilni pristup – polazi od shvaćanja da je odgojno-obrazovni proces oblik
prilagođavanja pojedinca uvjetima društvenog života te da je jedan od važnijih načina
„oblikovanja” pojedinca prema potrebama društva. Adaptilni pristup zahtjeva mijenjanje
čovjeka te teži poslušnoj i konformističkoj ličnosti koja neće dovoditi u pitanje postojeće
vladajuće društvene vrijednosti. U metodskom pristupu adaptilni se koncept temelji na
redu, radu i disciplini. Odgojno-obrazovni proces je već unaprijed isplaniran od strane
nastavnika i učenicima se ne omogućava sudjelovanje u izradi plana niti se on može
mijenjati. Od učenika se očekuje da u nastavi doživi ono što je za njega predvidio
nastavnik .
Emancipacijski pristup – smatra da stalni konflikt pojedinca i društva treba
rješavati u korist pojedinca i njegovih ljudskih potreba, koje se u postojećim povijesnim
uvjetima mogu samo djelomično zadovoljiti. Emancipacijski pristup zahtijeva mijenjanje
društva i teži slobodnoj i kritičnoj ličnosti koja sve „istine” ponovo preispituje. To se vidi i
u odnosu prema sadržajima na čiji izbor utječu i učenici i učitelji, a od učenika se ne
očekuje da u nastavi doživi ono što je za njega predvidio nastavnik, nego ima slobodu
izraziti ono što je stvarno doživio u nastavi. Interpretacija je pak kritička, a ne
dogmatska. U metodskom pristupu emancipacijski se koncept temelji na sudjelovanju,
dogovaranju i samoupravljanju.
Sustavni pristup – se usmjerava na povećanje efikasnosti odgoja i obrazovanja,
a samim time i odgojno-obrazovnog procesa. Zagovornici ovoga pristupa smatraju da je
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sustavnost, objektivnost i egzaktnost ključ uspjeha za sve. Često se u praksi događa da
se opterećeni povećanjem efikasnosti odgoja i obrazovanja, zagovornici ovoga pristupa
više usmjeravaju na mehaničko učenje kako bi postigli krajnji cilj pa iz navedenih
razloga učenicima daju jasne upute pri čemu se učenikova aktivnost smanjuje te
njegova uloga u nastavi postaje pasivna, a učenici postaju objekti koji izvršavaju
obaveze koje su dobili vodeći se uputama.
Kreativni pristup - u nastavi je usmjeren na poticanje kreativnih aktivnosti
učenika, uvažavaju se nove ideje, prihvaćaju različitosti i posebitosti svakoga učenika.
Učenici su u mogućnost kreirati sadržaje kojima se bave, ali i predlagati nove. Učenici
se često opredjeljuju za one aktivnosti u kojima njihova kreativnost najviše dolazi do
izražaja. Komunikacija u nastavi je dvosmjerna, jer omogućuje komunikaciju učenika i
nastavnika, ali i učenika međusobno.
Pojam darovitosti2 kroz prizmu promjena
O pojmu i pojavi darovitosti više se pisalo nego što se djelovalo u odgojnoobrazovnom procesu. Odmah je na početku potrebno reći da valja razlikovati pojam
darovitosti od pojma talenta ili talentiranosti3. Danas uočavamo da je sve manje tzv.
prosječnih učenika, a sve više onih s posebnim potrebama (svako dijete ima svoje
specifične potrebe koje su svojstvene samo njemu), a da pri tome ne mislim samo na
učenike s poteškoćama i darovite učenike. Pravovremena identifikacija, kvalitetan
odgojno-obrazovni rad te pozitivan odnos sredine prema nadarenim osobama ključni su
u cjelokupnom radu s darovitom djecom. Nastavnici su izuzetno važni u cjelokupnom
razvoju i odgojno-obrazovnom radu s darovitim učenicima. Oni su bitni u prepoznavanju
znakova koji ukazuju da neko dijete ima iznadprosječne sposobnosti, jer su u
svakodnevnom kontaktu sa djecom; bitni su u fazi identifikacije djece koja posjeduju
iznadprosječne sposobnosti i, naravno, u odgojno-obrazovnom procesu s nadarenom
djecom. Ukoliko se ne odgovori na potrebe nadarene djece, oni mogu postati djeca s
problemima u ponašanju i tada im je iz drugog razloga potrebna posebna pomoć. Pod
terminom nadarena djeca Winner (1996; prema: Cvetković-Lay i Sekulić-Majurec, 2002)
podrazumijeva one koji imaju tri karakteristične i atipične osobine u odnosu na ostalu
djecu: 1) rano sazrijevanje, 2) otpočetka pjevaju svoju pjesmu i 3) zanos u ovladavanju
vještinama. Spomenimo ovdje i teorije darovitosti (Marinović, 2011): Gardnerova teorija
višestrukih inteligencija (7 inteligencija, a u novije vrijeme se izdvaja i emocionalna
inteligencija kao 8.), Renzullijeva prstenasta teorija darovitosti (darovito ponašanje
rezultat je interakcije triju osnovnih skupina ljudskih osobina: iznad-prosječne opće i/ili
specifične sposobnosti, visoke usmjerenosti na zadatak i visokog stupnja kreativnosti) i
Sternbergova triarhična teorija inteligencije (analitička koja podrazumijeva kritičko
mišljenje, kreativna i praktična sposobnost). Analizama iz 1983. A. J. Tannenbaum
postavlja još jednu teoriju, «teoriju zvijezde» pri kojoj darovitost ovisi o pet karakteristika
vezanih uz svakog pojedinca: općoj sposobnosti (inteligencija), posebnim
sposobnostima, potpornim osobinama, potpori okoline i slučaju (šansi). Svaka od njih
naglašava jedan segment darovitosti obuhvaćajući i neke od dimenzija čovjekove
osobnosti (Huzjak, 2006).
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O razlikama nadarenih i prosječnih pisali su Sternberg i Rogers (1986; prema:
Cvetković-Lay, 1998) navodeći da je ono najvažnije što ih razlikuje sljedeće: brzina
prepoznavanja problema koje treba riješiti, spremnost i spontanost u pronalaženju
cijelog niza mogućih rješenja, postavljanje prioriteta u mogućim smjerovima rješavanja
problema, selekciji značajnih informacija za rješavanje problem (na razini odraslog
stručnjaka), odlučivanje koje je resurse nužno predvidjeti u rješavanju problemskog
zadatka, sistematskom nadziranju rješenja, duljem vremenu prethodnog razmatranja i
analiziranju problema. Koren (1989) smatra da se osobine nadarenih učenika, prema
kojima se oni, više ili manje, razlikuju od ostalih učenika, mogu podijeliti u četiri grupe:
1. karakteristike učenja, 2. karakteristike stvaralaštva, 3. socijalne karakteristike i 4.
motivacijske karakteristike.
Postoje različiti didaktičko-metodički oblici koji se primjenjuju u radu s darovitim
učenicima. Ipak, promišljanja o odgojno-obrazovnom procesu s darovitim učenicima za
sada su iznjedrila samo tri primijenjena oblika, a to su: grupiranje (okupljanje učenika
sličnih sposobnosti na jedno mjesto), akceleracija (ubrzano napredovanje učenika iz
razreda u razred, tzv. preskakanje razreda) i obogaćivanje (dodatno angažiranje
učenika u nastavi i izvan nje). Svaki od ovih pristupa u radu s darovitim učenicima ima
svojih prednosti i nedostataka, no ne možemo reći da se ovim puno učinilo.
Bit poučavanja darovitih učenika je u komunikaciji, a možemo reći da vrstu
komunikacije u nastavi određuju didaktički pristupi. Samo onaj didaktički pristup u
kojemu se potiče dvosmjerna komunikacija, povoljan je za rast i razvoj darovitih
učenika. Istraživanja pokazuju da je darovitim učenicima na nastavi uglavnom dosadno
(Freeman, 2001, Hallahan i Kauffman, 1997, Karijašević, 2006) Moguće je nastavnicima
sugerirati da individualiziraju nastavu koristeći nastavne listiće pri čemu bi im ponudili
dodane zadatke o područjima koja ih zanimaju (Karijašević, 2006). U ovom smislu
najviše je postigao Robert Dottrens, koji navodi da postoje četiri vrste nastavnih listića:
listići za nadoknađivanje, listići za razvoj koji se smatraju najpoželjnijim u radu s
darovitom djecom, listići za vježbanje i listići za samostalno učenje. Želja autorice nije
bila podrobnije se baviti metodama i postupcima koji potiču razvoj darovitosti nego
detektirati koji su didaktički pristupi najpogodniji za njihov razvoj.
Metodologija
Istraživanje je provedeno u ožujku 2011. godine na uzorku od 71 studenta
budućih učitelja razredne nastave pomoću sustava moodle (www.ufos.hr/moodle) koji je
ispitanicima bio otvoren dva dana, a kojega su rješavali on-line putem interneta.
Studentima je zajamčena anonimnost pri ispunjavanju upitnika.
Upitnik se sastojao od 11 pitanja, a trajanje ispunjavanja samog upitnika
procjenjuje se na 10-ak minuta. Prvih devet pitanja odnosilo se na rangiranje pojedinih
didaktičkih pristupa koju su, prema mišljenu ispitanika, najviše doprinijeli poticanju i
razvoju darovitosti kod učenika, dok su 10. i 11. pitanje bila pitanja esejskog tipa u
kojima su studenti imali mogućnost napisati u čemu je teorijski pristup kojega su prvoga
naveli otvoren za poticanje darovitosti kod učenika, a drugo se esejsko pitanje bavilo
kategorijom darovitost koja (ne)uključuje pojam kreativnosti.
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Rezultati i interpretacija
Oni didaktički pristupi koji su otvoreniji i podložniji promjenama bili su izabrani
kao oni koji ujedno potiču i darovitost, što se i potvrdilo. (Vidi Grafikon 1.)
Grafikon 1. Teorijski pristupi koji najviše potiču razvoj darovitosti
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Grafikon 1. pokazuje studentsku percepciju teorijskih pristupa, njihove
otvorenosti i mogućnosti poticanja darovitosti. Čak 55% studenata na 1. mjesto stavlja
kreativni pristup za kojega smatraju da najviše doprinosi poticanju darovitosti. Na drugo
mjesto dolazi pedocentristički pristup, a na trećem umjetnički. Onaj pristup kojega
studenti smatraju nepoželjnima kada govorimo o poticanju darovitosti studenti navode
sociocentristički pristup, a potom sustavni pristup (Vidi Tablicu 1.). Kako bi potkrijepili
svoje percepcije, ispitanici su bili zamoljeni obrazložiti svoj odgovor, esejskim pitanjem.
Dobiveni odgovori su kategorizirani i interpretirani u skladu s ciljem istraživanja, a u
Tablici 1. se donose neki od studentskih komentara koji dodatno pojašnjavaju njihovu
određenost.
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Tablica 1. Teorijski pristupi koji najviše pridonose poticanju darovitosti
(studentski komentari)
- kreativni pristup
- pedocentristički pristup
„Na 1. mjesto stavila sam kreativan
pristup, zato što smatram da pomoću
kreativnosti djeca imaju mogućnost
razvijati svoju darovitost.”
„Kreativni pristup potiče darovitost jer
potiče djecu da iznose svoje ideje,
kreiraju sat na svoj način i svojim
idejama obogate tijek sata. na taj način
učenici razmišljaju i potiču svoju
kreativnost od malih nogu.”
„Smatram da kreativni pristup ne potiče
samo kreativnost učenika, već i razvoj
njihove darovitosti jer učenici sudjeluju u
organizaciji sata i posvećuju više
vremena onim područjima u kojima su
bolji, odnosno onima za koje su
talentirani te gdje će se njihova darovitost
očitovati.”
„Na prvo mjesto sam stavila kreativni
pristup zato što on omogućava djeci da
se izraze, da daju svoja mišljenja, a da ih
nitko ne potkopava. smatram da
darovitom pojedincu treba ostaviti
prostora za rad, kroz zanimanje i otvoreni
odnos s darovitim djetetom dijete se još
više otvara i zanima ga više i više stvari
te na taj način on razvija svoju darovitost.
kroz komunikaciju, igru i učenje dijete
postaje čovjek,a darovito dijete darovit
čovjek koji može mnogo toga učiniti za
ovaj svijet ukoliko mu je dopušteno da se
izrazi.”
„Izabrala sam kreativni pristup za prvo
mjesto. mislim da darovita djeca kroz
neke kreativne zadatke mogu pokazati
svoje znanja i mogućnosti, a kod skoro
većine pristupa im se razvoj darovitosti
baš i ne potiče.”
„Smatram da je kreativnost jako bitna za
razvoj darovitosti.”

„Smatram da on najbolje razvija i
otkriva
sve
djetetove
talente.
Komunikacija je jako bitna pri procesu
otkrivanja darovitosti što ovaj pristup
itekako dozvoljava na različite načine
što mi se jako sviđa. Također, ovaj
pristup omogućava djeci da se izraze
na svoj najbolji način, na način koji je
njima lakše, nisu ograničeni ni u čemu.”
„Na
prvo
mjesto
stavila
sam
pedocentristički pristup zbog toga što je
u njemu naglašena sloboda učenika. u
njemu je važna komunikacija učenika i
učitelja. ponekad je dijete darovito za
nešto što možda nije usko vezano uz
ono što se radi, ali pedocentrizam mu
daje
mogućnost
sudjelovanja
i
sukreiranja nastave.”
„Na
1.
mjesto
stavila
sam
pedocentristički pristup zato što najviše
ističe pojedinca, ali isto tako mu
dopušta rad s drugima pa tako može
puno više naučiti i razviti svoje vještine.
kako se učenicima dopušta biti
kreatorima nastave i prostora mogu
više naučiti o onome što ih zanima, što
im je zanimljivo ili u čemu su daroviti.”
„Na
prvo
mjesto
sam
stavila
pedocentristički pristup jer on sadrži
propise i zakone koji nisu strogo
određeni i mislim da je to u neku ruku
pozitivno i dobro, jer to onda postaju
neke smjernice koji se treba pridržavati,
ali ne 'kruto', a to je u svakom
slučaju za učenike bolje nego da su u
potpunosti
prepušteni
sebi. ovdje
učenici daju od sebe koliko mogu i ne
forsira se nešto za što nisu, a to im
pruža opuštenost u odnosu na nastavu
te tek tada mogu razviti svoju
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„Na prvo mjesto stavila sam kreativni
pristup jer smatram da iz kreativnosti
proizlazi
darovitost.
naime,
pri
kreativnom pristupu učenici najčešće
odabiru upravo ono u čemu su najbolji i
iz toga
oga je moguće pročitati područje
njihove darovitosti, a oni su motivirani za
dodatni rad i samim time razvijaju svoju
darovitost…”
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darovitost. ”
„Svatko od nas darovit je na neki način
i može se dokazati i pokazati se u
najboljem svjetlu u nekom području, a
to pedocentristički pristup omogućava.
za razvijanje darovitosti, korištenje iste
te uspješan rad važna je socijalizacija,
dobro slaganje s kolegama, dakle
međusobna komunikacija bas kao i ona
između učenika i učitelja jer tako
najbolje uče jedni od drugih...”

Uočava se da većina ispitanika naglašava kreativni i pedocentristički pristup jer je
u njima najnaglašenije sloboda učenika, a samim time i bavljenje onom aktivnošću, koja
najbolje odgovara svakom pojedincu. Bavljenje onim što svakome od učenika najbolje
„leži” , pruža se velika mogućnost da se daroviti učenici u tom smjeru razvija
razvijaju.
Posljednje, 11. pitanje se odnosilo na to smatraju li ispitanici da kategorija
darovitosti uključuje i kategoriju kreativnosti i/ili obrnuto te jesu li uopće, prema
njihovome mišljenju te dvije kategorije povezane (Vidi Tablicu 2.).
Tablica 2. Darovitost vs. kreativnost4
- kategorija kreativnosti uključuje
kategoriju darovitosti
„Povezane su jer bez kreativnosti nema
ni darovitosti prema mom mišljenju.
kreativnost je važna na putu prema
darovitosti.”
„Budući da sam kategoriju kreativnosti
stavila na prvo mjesto, smatram da je
ona uvelike povezana s kategorijom
darovitosti. jedna uključuje drugu i
obrnuto.”
„Mislim da su povezane te da je
kreativnost širi pojam od darovitosti.
Kreativnost obuhvaća sve segmente
života i kojima se ljudi mogu kreativno
izražavati te tako otkrivati svoj dar.”
„Smatram da su te dvije kategorije
povezane, ali ne nužno jer nisu svi
kreativci daroviti u smislu da lijepo
pjevaju ili sviraju ili neke druge
sposobnosti.
i.
Oni
su daroviti
u
zanimljivom, domišljatom načinu na koji
to prenose drugima i razvijaju svoju

- to su dvije kategorija koje ne utječu
jedna na drugu
„Kreativnost može, ali nužno ne mora
biti prisutna kod darovite djece.
Smatram
da
ukoliko
dopustimo
darovitom djetetu da pokaže svoju
darovitost pokazat će je kroz dozu
kreativnosti. Svatko od nas je kreativan,
samo nekom je potrebno više vremena
da pokaže i da se ona u njemu razvije.
Darovite osobe koje nisu kreativne
postaju stručnjaci u svom radu i
području, a one koje su kreativne
kreat
mijenjaju to područje te da svaka
darovita osoba koja je u jednu ruku i
genij bez kreativnosti i uvođenja novih
metoda,
suvremenijih,
zanimljivih
postaje bivši genij. Moj zaključak je da
ukoliko darovito dijete ne pokazuje
kreativnost potrebno je potaknuti
pota
je u
njemu,
pohvaliti
svako
njegovo
nastojanje da uvede nešto novo, da
ispolji tu svoju kreativnost jer tek tada će
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kreativnost na taj način.”
„Smatram
kako
se
poticanjem
kreativnosti potiče i darovitost i da jedno
bez drugog ne može, odnosno da su
povezane. djeca koja su zza neko
područje darovita ujedno su i kreativna
jer smišljaju nove ideje, razumiju to
područje i na kreativan način mogu ga
učiniti još zanimljivijim.”
„Smatram da kategorija darovitosti
utječe na kategoriju kreativnosti, ali i da
kategorija
kreativnosti
utječe
ut
na
kategoriju darovitosti, iako IQ ne mora
nužno biti povezan s kreativnošću.
primjer su, tzv. geniji (Albert Einstein)
koji imaju iznimno razvijenu darovitost, a
koji su ujedno i kreativni jer su iskazali
svoje ideje na nov način. Da geniji nisu
kreativni
tivni onda ne bi postali pravi geniji.
Kreativnost omogućuje darovitim ljudima
da svoje ideje izraze na što originalniji
način.”
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dijete zaista biti darovito i sposobno
učiniti nešto novo.”
„Prema mojemu mišljenju, kategorije
darovitosti i kreativnosti nisu nužno
povezane. ukoliko je osoba darovita, ne
mora značiti da će biti i kreativna i
obrnuto. kreativni ljudi nisu samo oni koji
visok IQ.”
„Nije svatko darovit, ali kreativan je. svi
smo mi kreativni samo neki više a neki
manje.”
„Smatram da učenici koji su daro
daroviti ne
moraju biti i kreativni ili obrnuto. te dvije
kategorije nisu povezani, tako učenici
koji nisu naročito daroviti mogu biti jako
kreativni, ako im se dopusti da pokazu
svoju kreativnost .”

Iz napisanoga možemo uočiti da studenti uočavaju povezanost kreativnosti i
darovitosti u smislu da se navedena dva pojma međusobno nadopunjavaju i potiču
uzajaman razvoj jednoga i drugoga. Suvremeni koncept darovitosti obuhvaća, ne samo
visoko razvijene sposobnosti,
osobnosti, nego i intrizičnu motivaciju na visoka postignuća, odnosno
kreativnost. Kreativnost se očituje u inovativnom ponašanju, odnosno u proizvodnji
inovacija u različitim područjima ljudske aktivnosti. (Pastuović, 2005.) Neki autori drže
neopravdanim uključivanje osobine kreativnosti u koncept darovitosti i to iz nekoliko
razloga. Prvi je taj što ima visoko inteligentnih (darovitih) osoba koje nisu inovativne
(kreativne). Nadalje, ima kreativnih osoba koje nisu visoko inteligentne (darovite), no
glavni nedostatak koncepta darovitosti, koji uključuje kreativnost, je taj što se
kreativnost očituje u produkciji, odnosno ponašanju, a ono je uvjetovano ne samo
osobinama osobe nego i karakteristikama okoline u kojoj se ona nalazi. (Pastuović,
2005.).
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Slika 1. Kategorija darovitosti (ne)uključuje kreativnost

DAROVITOST

KREATIVNOST

DAROVITOST

KREATIVNOST

U MEĐUSOBNOJ
MEĐUOVISNOSTI
(87,4%)

Slika 1. prikazuje odnos pojmova kreativnosti i darovitosti prema studentskim
procjenama, pri čemu je uočena visoka povezanost kategorija kreativnosti s kategorijom
darovitosti, čak 87,4%. O povezanosti darovitosti i kreativnosti pisali su: Gordon i
Rakow (1993.), Haroutounian (1995.), Cooper (1999.), Huzjak, 2006. Kreativnošću, kao
mogućim elementom darovitosti bavio se J. P. Guilford 1950. koji je uveo pojam
divergentnog mišljenja stavljajući ga kao suprotnost konvergentnom mišljenju čije su
glavne odlike redefinicija, osjetljivost za probleme, fluentnost, originalnost, elaboracija i
fleksibilnost. Smatra se (Huzjak, 2006.) da pojedinac za kreativnost mora posjedovati
bogat fond znanja iz kojeg traži nove strategije za rješavanje problema. Nadalje,
kreativnost kao dio strukture produktivnog mišljenja koje vodi ka kreativnom produktu
proučavali su Donald J. Treffinger i E. P. Torrance.
Zaključak
Daroviti (i kreativni) pojedinci su oduvijek bili nositelji civilizacijskog napretka, a to
su pogotovo u modernim društvima u kojima su glavni razvojni resurs. Zbog toga se
ranoj identifikaciji i mjerama potpore razvoja darovitih u suvremenim društvima pridaje
osobit značaj. U tom sklopu posebnu ulogu ima odgojno-obrazovna ustanova. Vodeći
se didaktičkim pristupima koji potiču darovitost učenika, a samim time i kreativnost,
otvaramo vrata odgojno-obrazovnih ustanova i pripremamo učenike za novi svijet u
kojemu se sve više treba njegovati različitost i posebnost svakog pojedinca. Posebnu
usmjerenost na odgoj i obrazovanje darovitih učenika možemo uočiti i u Nacionalnom
okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i
srednjoškolsko obrazovanje (2010.), kao i u Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i
obrazovanju darovitih učenika iz 1990.
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Zbog društvenog razvojnog potencijala sve više zemalja tretira obrazovanje
darovitih kao područje obrazovanja od posebnog nacionalnog interesa. (Huzjak, 2006.)
Znamo da su neke od velikih zemalja koje su bile u stanjima krize, upravo iz njih izašle
kreativnim i inovativnim rješenjima, koje su bile odskočna daska pri izgradnji novog
društva.

BELEŠKE:
1. Jelavić (2008) u svojoj didaktici navodi da se didaktika ne može poistovjetiti s teorijom
kurikuluma zato jer didaktika više nego li teorija kurikuluma stvara svoju teoriju, a teorija
kurikuluma i kurikulum (kao izvedbeni program) postaju dijelom didaktike.
2. „Darovitost je visoko natprosječna razvijenost neke sposobnosti.” (Pastuović, 2005)
3. „Intelektualna se darovitost operacionalno definira kao visoko natprosječna generalna
inteligencija (IQ iznad 130), dok je talent visoko razvijena neka specifična sposobnost.”
(Pastuović, 2005)
4. Korisno je razlikovati darovitost od kreativnosti i zbog toga jer je njihova geneza različita.
Darovitost je u većoj mjeri urođena nego kreativnost. Kreativnost, naime, više ovisi o
motivaciji i okolini. Na kreativnost je lakše djelovati pa su programi za razvoj darovitosti
(shvaćene u širem značenju), zapravo, programi za razvoj kreativnosti. (Huzjak, 2006.)
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Ante Kolak: METODIKE U FUNKCIJI RAZVOJA DAROVITIH UČENIKA
ante.kolak@sb.t-com.hr
Sažetak
O metodičkoj organizaciji i vrijednosti metodičkih postupaka u nastavnom
procesu bitno ovisi uspjeh nastavnog procesa. Ovaj rad usmjeren je na metodiku rada s
darovitim učenicima, a sadržaj navedene metodike usmjeren je na smjernice u odgoju i
obrazovanju darovitih učenika. Ističe se važnost stvaranja, razvijanja i aktualiziranja
metoda kojima se potiče razvoj potencijala darovitih učenika. U radu su iznesene
metodičke odrednice u radu s darovitim učenicima, izdvojen osnovni metodički princip
razvijanja darovitosti i predložen opći metodički model. Kroz primjere predmetnih
metodika prikazane su metodičke smjernice u funkciji razvoja darovitih učenika.
Ključne riječi: metodike, razvoj, daroviti učenici.

METHODOLOGIES IN THE FUNCTION OF THE DEVELOPMENT OF GIFTED
STUDENTS
Abstract
The success of the teaching process greatly depends on methodological
organization and values within methodological procedures in a teaching process. This
paper is concentrated upon methodology in working with gifted students and the content
of this methodology aims towards guidelines in education of gifted children. The
importance of creating, developing and implementing methods that will encourage the
development of potentials in gifted children is stressed. The paper gives methodological
guidelines in work with gifted children and the basic methodological principle of
developing talent. It also suggests a general methodological model. Methodological
guidelines for developing potentials in gifted students were illustrated through examples
of methodology of different subjects.
Key words: methodologies, development, gifted students.

Uvodna razmatranja
Metodika kao način uvođenja u neko predmetno područje predstavlja svojevrstan
most između nastavne teorije i nastavne prakse. Sve što se događa u procesu
poučavanja kao prijenosu znanja i iskustava područje je metodike. Važnost metodičkog
pristupa u svim predmetnim područjima kao i na svim razinama nastave ostaje
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nedvojbena, premda su se iskazivale sumnje o različitoj važnosti metodičkih zahvata na
različitim stupnjevima nastave (Kalin, 1986). Njezinu važnosti potvrđuju i svi oni koji su
je pokušali svojatati ili kao isključivo pedagogijsku disciplinu (Bezić, Poljak, Pletenac,
Rosandić, Vukasović; 1986) ili kao stručno utemeljenu metodiku koja polazi od matične
struke nastavnog predmeta kao jedinog temelja metodike (Marinković, Pavičić, 1986). O
metodičkoj domišljenosti, odnosno o vrijednosti metodičkih postupaka u nastavnom
procesu, bitno ovisi i uspjeh nastavnog procesa uopće. Bez namjere podcjenjivanja ili
precjenjivanja, metodičari se slažu da se metodike nisu razvijale ravnomjerno za
pojedine odgojno-obrazovne stupnjeve i područja. Neravnomjernost je vidljiva između
metodika predmetne i razredne nastave, između metodika različitih područja (prirodnomatematičkih, društveno-humanističkih, umjetničkih, tehničko-proizvodnih), između
metodika pojedinih nastavnih predmeta (materinjeg jezika, stranih jezika, matematike,
prirode i društva, likovne kulture, glazbene kulture, tjelesne i zdravstvene kulture…) kao
i između metodika u školskom i izvanškolskom radu. Iz navedenih podjela vidljivo je da
su neki metodičari koji su prihvatili didaktički koncept predmetno satnog sustava razvili
predmetne metodike (metodika matematike, metodika geografije, metodika engleskog
jezika…), a metodičari koji prihvaćaju neku od koncepcija integrirane nastave razvijaju
metodike pojedinih znanstvenih područja (metodika prirodnih znanosti, metodika
društvenih znanosti…) Opća integrativna metodika mogla bi znatnije pomoći ciljevima
povezivanja međusobno srodnih nastavnih predmeta kao što su npr. biologija, kemija i
fizika (Jurić, 1986) Neki metodičari (Bognar & Matijević; 2005) razlikuju metodike odgoja
od metodika obrazovanja. U metodike obrazovanja ubrajaju metodike znanstvenog
obrazovanja, metodike umjetničkog obrazovanja i metodike radno tjelesnog
obrazovanja dok u metodike odgoja ubrajaju metodike humanističkog odgoja, metodike
socijalnog odgoja te metodike egzistencijalnog odgoja. Na tragu ove diferencijacije
metodika razvila se i metodika rada s učenicima s posebnim potrebama koje se
subspecijaliziraju u metodike rada s osobama u smetnjama u intelektualnom razvoju,
metodike rada s osobama oštećena sluha, metodike rada s učenicima s teškoćama u
ponašanju, metodike rada s učenicima s tjelesnim oštećenjima, metodike rada s
učenicima oštećena vida… Sadržaj navedenih metodika usmjeren je na nove smjernice
u odgoju i obrazovanju učenika s posebnim potrebama kao i implikacije na njihov odgoj
i obrazovanje, na položaj, prava i osobitosti učenika s posebnim potrebama,
zadovoljenje njihovih posebnih potreba te metodičke strategije, metode i postupke
vezane uz različite vrste teškoća. Metodika rada s darovitim učenicima u općem
strukturiranju metodike trebala bi zauzimati identično mjesto u relacijama prema ostalim
segmentima, kao i daroviti prema prosječnima i ispod prosječnim učenicima. U području
razvoja metodike u radu s darovitim učenicima to ipak nije manifestno (Gojkov, 2008).
Bez obzira što se darovitim učenicima posvećuje sve više pozornosti, kako u teoriji tako
i u praksi, potrebno je uložiti znatno veće napore u «stvaranju, razvijanju i aktualiziranju
metoda kojima se potiče razvoj potencijala darovitih učenika». (Rašković-Zec,
1986:218). Tako bi metodika rada s darovitim učenicima ojačala svoju poziciju unutar
metodika i otvorili bi se putovi za razvoj subspecijalnih metodika u radu s darovitima iz
različitih područja – jezičnog, umjetničkog, matematičkog, glazbeno-ritmičnog, tjelesnokinestetičkog, vizualno-spacijalnog… Analitičko-analognim pristupom proučavanju
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metodika pojedinih područja (De Zan, 2006) izdvajamo četiri temeljna zadatka metodike
rada s darovitim učenicima. Povijesni zadatak metodike rada s darovitim učenicima
odnosi se na proučavanje povijesnog razvoja kao i težnje koja je futurološki usmjerena.
Teorijski zadatak metodike rada s darovitim učenicima obuhvaća teorijsku osnovu
nastavnog rada koja se stalno razvija, mijenja, produbljuje i usavršava. Teorijska
osnova rada s darovitim učenicima predstavlja oslonac metodičke prakse. Praktični
zadatak odnosi se na praktičnu primjenu u nastavnoj i školskoj djelatnosti, dok se
istraživački zadatak odnosi na proučavanje problema nastavne prakse u radu s
darovitima radi povećanja njezine učinkovitosti. Kako bi se nastavna djelatnost
usavršavala ona se oslanja na rezultate znanstvenih istraživanja kojim se ostvaruje
istraživački zadatak.
Metodičke odrednice u radu s darovitim učenicima
Daroviti učenici imaju drukčije i šire obrazovne potrebe od drugih učenika. Te
potrebe prelaze okvire koji bi se mogli zadovoljiti propisanim kurikulumom. One
zahtijevaju sadržaje, postupke i uvjete razvoja koji su složeniji, opsežniji, ali i
kvalitativno drukčiji od redovnih programa. Navedeni zahtjevi postavljaju se i kao
zahtjevi metodika pojedinih nastavnih predmeta u radu s darovitim učenicima.
Znanstvenici koji su bavili proučavanjem fenomena darovitosti (ČudinaObradović, 1996; Cvetković-Lay & Sekulić-Majurec, 2008; Colangelo, 2009; Mönks,
2010) slažu se da daroviti osnovnoškolac lako uči, ima veliko znanje, da su mu znanja
često opsežna iz neuobičajenih područja, da ima bogat rječnik i lako se izražava, da je
u mišljenju prisutna velika logičnost, da je često skeptičan, znatiželjan, originalan,
maštovit i ima razvijen smisao za humor te da se lako prilagođuje novim situacijama.
Daroviti učenici uče brže, imaju šire interese, pamte više, razmišljaju dublje i zato
program za njih treba biti kvantitativno i kvalitativno drugačiji, mora naglašavati element
viših mentalnih vještina: postavljanja, rješavanja i istraživanja problema te kreativnog
mišljenja. Istovremeno, mora razvijati osobine ličnosti i navike između kojih su
samostalnost, preuzimanje rizika, znatiželja, mašta i briga za međuljudske odnose.
(Čudina-Obradović, 1996:206).
Kao darovite učenike izdvajaju se oni koji postavljene zadatke izvrše prije, brže,
uspješnije i drugačije od svojih vršnjaka i u tom uratku imaju bolja i viša postignuća.
Navedene karakteristike utječu na postavljanje načela u radu s darovitim učenicima.
Osnovno načelo rada s darovitim učenicima je omogućiti im individualiziran način rada i
diferenciran sadržaj rada, te ih uključiti u diferencirani odgojno-obrazovni program u
redovnoj skupini i/ili izvan nje. (Cvetković-Lay & Sekulić-Majurec, 2008; Sutherland,
2010) Osigurati učenicima individualiziran i diferenciran nastavni proces podrazumijeva
osiguranje nastavnih sadržaja koji su u skladu s interesima darovitog učenika a način
rada koji osigurava najveću efikasnost.
Iz karakteristika darovitih učenika i osnovnog načela rada s darovitima proizlazi
zaključak koji upućuje na bogat, sadržajan i metodički raznolik kurikulum. Kurikulum
treba biti dovoljno fleksibilan s dovoljno prostora za individualizaciju, temeljen na višim
misaonim procesima (divergentno mišljenje i zaključivanje), usmjeren na razvoj
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kreativnosti, a sadržajem i problemima usmjeren na budućnost. Kurikulum mora
omogućavati akceleraciju, grupiranje i obogaćivanje prema potrebama učenika,
emocionalni razvoj učenika, rad s mentorima i učenje izvan školske klupe, primjenu svih
sadržaja i sredstava iz uže i šire društvene zajednice. Kurikulum treba dozvoljavati
različite brzine napredovanja, različite sadržaje u okviru istih pedagoških ciljeva te
primjenu različitih stilova učenja za različite učenike. (Safter & Bruch, 1981, prema
Čudina-Obradović, 1991) Specifičnosti kurikuluma za darovite je da je prilagođen
interesima učenika, da ima veliku ponudu izbornih i alternativnih nastavnih aktivnosti te
da ostavlja mogućnost i prostor za holističko poučavanje.
Kurikulum usmjeren na darovite učenike treba prije svega odgovoriti na tri ključna
pitanja: što, kako i koliko. Odgovor na pitanje š t o konkretizira sadržaje koji šire
temeljna znanja i razvijaju verbalne sposobnosti te ostavlja mogućnost za sadržaje u
skladu s interesima učenika. Odgovarajući na pitanje k a k o uvažavaju se specifični
načini i stilovi učenja, osigurava se potrebno vrijeme, adekvatan prostor i raznoliki
materijale i uvažava se spoznaja o važnosti primjene humora u nastavi. Na pitanje
k o l i k o produbljuju se nastavni sadržaji uvažavajući specifične učenikove interese i
kreiraju se nastavne aktivnosti pri kojima se koriste više razine misaonih aktivnosti i
apstraktno mišljenje. Autori još navode potrebno postavljanje viših očekivanja u pogledu
neovisnosti i ustrajnosti u radu, poticanje tumačenja osobnog i tuđeg ponašanja i
osjećaja, ohrabrivanje kreativnog i produktivnog mišljenja te stvaranje prigode za
razvijanje i izražavanje sposobnosti vođenja. (Cvetković-Lay & Sekulić-Majurec, 2008)
Analizom teorijskih i praktičnih doprinosa metodici rada s darovitim učenicima mogu se
izdvojiti odrednice koje čine metodičku strategiju u radu s darovitim učenicima.
Metodičke strategije u radu s darovitim učenicima obuhvaćaju različite metode i
postupke kao i oblike i vrste nastavnog rada od kojih izdvajamo sljedeće:
- integrativno poučavanje i rad na projektu (kao nastavna metoda i nastavni
postupak),
- rad u maloj skupini ili paru i individualni rad (kao nastavni oblik),
- dodatnu nastavu kao vrstu nastave te
- izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.
Zbog specifičnosti i n t e g r i r a n o g p o u č a v a n j a učenici će često biti u
situaciji samostalnog ili suradničkog rada pri čemu će upotrijebiti različite vještine
mišljenja, samostalnog proučavanja materijala i njegovog sistematiziranja. Među
tehnikama koje pomažu navedene aktivnosti su tehnike smislenog čitanja, mentalne
mape i oluja ideja. Integrirano poučavanje zahtjeva promjenu u vođenju nastavnog
procesa. Od voditelja se očekuje razlikovanje učenikovog znanja činjenica i njegove
mogućnosti stvaranja pojmova, generalizacija i prijenosa naučenih načela u drugu
situaciju. Voditelj nastavnog procesa treba razlikovati činjenično od pojmovnog znanja,
a činjenično znanje promatrati kao instrument koji će dovesti do pojmovnog znanja.
Potrebno je da svoje učenike pripremi za više razine mišljenja i osvijesti im da postoji
razlika u naporu mišljenja kad govorimo o činjenicama i kad govorimo o pojmovima.
Temu poučavanja treba planirati na način koji učenicima omogućava trajan uvid i
duboko razumijevanje. (Čudina-Obradović & Brajković, 2009.) Rad na projektu
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predstavlja najviši stupaj integriranog poučavanja i pri njemu osobito dolazi do izražaja
učenikova aktivnost. Projektom se učenicima nudi velika mogućnost samostalnog
izbora tema, načina rada i prezentacije rezultata
Primjena različitih s o c i o l o š k i h o b l i k a n a s t a v n o g r a d a kod
darovitih učenika izrazito je bitna. Ako želimo kod učenika posebno poštovati njegove
interese te usmjeriti se na njegov osobni tempo, način i stil učenja pogodan je
individualni rad ili rad u paru. Dugotrajnom primjenom ovog oblika rada postoji
mogućnost da učenici izgube interes a učiteljima ovakav način rada postaje iscrpljujući.
Ako si za cilj postavimo međusobnu komunikaciju darovitih učenika radit ćemo u manjoj
skupini s učenicima jednakih sposobnosti i interesa. Pri ovom načinu rada posebnu
pozornost treba posvetiti ulozi kompeticije u skupini kao i obratiti pozornost na
samouvjerenost pojedinih učenika. Ako samouvjerenost i samopuzdanje darovitog
učenika postaje upitno način rada koji može pomoći je rad u manjoj skupini s učenicima
različitih sposobnosti interesa. Tako možemo povećati njegovo samopouzdanje pri
čemu je potrebno pozorno pratiti reakcije darovitih učenika kako se ne bi pojavio osjećaj
dosade i nezainteresiranosti. Darovite je pojedince potrebno staviti u poziciju rada u
cijeloj skupini pri čemu neće u prvi plan doći isključivo njegovi interesi jer će se tako učiti
prihvaćati druge, slušati tuđe zamisli i imati priliku za prilagođavanje drugima. Navedena
razmišljanja vezana uz metodičke aktivnosti upućuju na zaključak za koje autori nemaju
dvojbe: u radu s darovitim učenicima važnije je kako se radi od što se radi. Metodika u
ovom segmentu dobiva ključnu ulogu i poziciju u odgojno obrazovnom procesu
namijenjenom darovitim učenicima.
D o d a t n a n a s t a v a pruža mogućnost darovitim učenicima da steknu
dodatna znanja i razvijaju sposobnosti iz područja koje ih zanimaju a organizira se za
učenike koji su svladali sadržaje redovne nastave. Ona može biti vrlo raznovrsna kako
po sadržaju tako i po načinu izvođenja, pruža mogućnost znatno slobodnijeg načina
rada a ostvaruje se u skladu s objektivnim mogućnostima škole te izraženom zanimanju
i interesu učenika. Neki autori smatraju (Krulj, Arsić; 2008) da dodatna nastava
predstavlja najpogodniji oblik rada s darovitim učenicima kao i vrlo praktičan
individualiziran model rada s darovitim učenicima. Isti autor upućuje na potrebu da se u
prvi plan stavi poticanje samostalnosti, kreativnosti i stvaralaštva u dodatnoj nastavi te
ukazuje na izbjegavanje isključivo proširivanja i produbljivanja nastavnih sadržaja.
I z v a n n a s t a v n e i i z v a n š k o l s k e a k t i v n o s t i pružaju darovitim
učenicima mogućnost novih i izazovnih iskustava, zadovoljavanje specifičnih interesa,
pružanje prilike darovitim pojedincima snalaženja u novoj socijalnoj sredini. Ponekad
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti pružaju mogućnost druženja sa starijima i
mlađima.
Shore (1991) sa Sveučilišta McGill proveo je empirijsko istraživanje s ciljem
utvrđivanja najpoželjnijih oblika rada s nadarenim učenicima i otkrio je da malo onoga
što se metodički preporuča učiteljima nalazi na odobravanje i potporu. Izdvojio je tri
problema: akceleraciju, promišljanje i planiranje budućeg zvanja kao dio kurikuluma te
potrebu da se matematika i prirodoslovlje potiče na svim razinama. (prema George,
2005)
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Pri izboru nastavne metode potrebno je odabrati dovoljno fleksibilnu i otvorenu
metodu koja omogućava napredovanje učenika različitom brzinom. Ispravno odabrana
nastavna metoda učenicima mora osigurati razvoj mišljenja višeg reda te razvoj
stavova. Okružje za učenje treba se odvijati u pozitivnoj emocionalnoj i socijalnoj
razrednoj klimi. Odabir nastavne metode prije svega mora biti pedocentristički usmjeren
i dobrobit učenika treba biti u prvom planu, a tek potom sociocentristički (dobrobit za
školu), kako se ne bi aktivnosti s darovitim učenicima razvijale zbog prestiža škole.
Odabir nastavne metode ne smije zaboraviti niti sociometrijski položaj učenika u
razrednom odjelu tako da metode poučavanje ne smiju otuđiti učenika od vršnjaka. Pri
izboru metoda mora se i futurološki razmišljati te imati na umu da nastavne aktivnosti ne
smiju štetiti učeniku ukoliko će se u budućem nastavnom radu neizostavno ponavljati te
tako izazvati dosadu kod učenika.(George, 2005)
Izbor metodičkih postupaka u ovisnosti je s glavnim karakteristikama shvaćanja
nadarenosti. Metodički postupci koji se navode su: akceleracija, obogaćivanje, trening
divergentnog mišljenja, specifični trening vještina, razvoj kreativnosti i obogaćivanje
iskustava, razvijanje baze znanja i metakognitivni trening te razvijanje specifične baze
znanja. (Čudina-Obradović, 1991)
Pod o b o g a ć i v a n j e m k u r i k u l u m a podrazumijeva se podizanje
kvalitete rada na razinu koja je mnogo više od one koja se očekuje od određene dobne
skupine (Ogilvie, 1973; prema George, 2005) Oksfordski istraživački projekt (Denton i
Postlethwaite,1985; prema George, 2005) definirao je obogaćivanje kao širenje i
produbljivanje iskustva učenja; pružanje iskustva i aktivnosti izvan redovnog programa;
naglašava kvalitativni razvoj sposobnosti mišljenja, a ne kvantitativno akumuliranje
činjenica; naglašava proces učenja a ne sadržaj. Također razlikuje horizontalno i
vertikalno obogaćivanje pri čemu pod horizontalnim istražuju područja znanja koja se
rijetko dotiču u zadanom kurikulumu, a pod vertikalnim se razvijaju sposobnosti
kvantitativnog mišljenja.
Kvaliteta obogaćivanja postaje upitna ukoliko se učenicima pruža samo više
istoga ili samo osiguranje zahtjevnijih nastavnim materijala. Nastavne aktivnosti trebale
bi osigurati viši stupanj apstrakcije, kreativnije mišljenje i konkretizaciju sadržaja.
Obogaćivanje koje je dobro promišljeno i pažljivo provedeno temelji se na unaprijed
planiranim ciljevima, razvoju istraživačkih vještina i proširenju pojmova. Učenje je
potrebno učiniti uzbudljivim, a učenicima je potrebno omogućiti da se zadube u
samostalno proučavanje. Učenici postaju nezadovoljni ako tijekom nastavnog procesa
moraju mijenjati svakih 45 minuta sadržaje proučavanja nastavnih predmeta ukoliko se
žele posvetiti studioznijem radu sadržaja nekog drugog nastavnog predmeta. Darovitim
učenicima je potrebna veća organizacijska fleksibilnost i više vremena za željene
aktivnosti te razvijen sustav nagrađivanja i poticanja pri čemu se dodatni rad mora
smatrati izazovom.
Kod obogaćivanja kurikuluma najvažnije je postići odgovarajuću razinu
poučavanja. Istraživanja su pokazala (George, 2005) da se nedovoljno primjenjuju
sposobnosti mišljenja višeg reda te potrebu da se učenici osobno uključuju u proces
učenja. Model obogaćivanja putem proširivanja temeljnog programa sastoji se od četiri
kategorije: najmanje sposobni učenici, prosječni učenici, natprosječni učenici i izrazito
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sposobni učenici. Polazište ovog modela predstavljaju temeljni ključni pojmovi, sadržaji i
sposobnosti, a nakon kojeg slijedi proširivanje i daljnje proširivanje za najsposobnije
koje obuhvaća sposobnosti višeg reda (George, 2005). Trijadni model obogaćivanja
zagovarao je Renzulli ((Renzulli, 1977) a obuhvaća znanja, pojmove, procesne vještine
i stavove pri čemu trijadni model čine kategorije: morao bih, trebao bih i mogao bih.
Daroviti učenici u trijadnom modelu traže teške i zabavne zadatke koji bi trebali biti
potpuno neprimjereni učenicima manjih sposobnosti.
Proučavajući osnovne metodičke odrednice u radu s darovitim učenicima ostaje
nam složiti se osnovnim metodičkim principom razvijanja nadarenosti i izdvojiti
metodički model. Osnovni princip u radu s darovitima odnosi se na «osiguranje širenja i
produbljivanja baze znanja uz istodobno osiguranje elastične i kreativne uporabe baze
znanja, a u atmosferi sigurnosti, prihvaćenosti i osjećaja neprestanog osobnog
napretka» (Čudina-Obradović, 1991:148). Predloženi metodički model rada s darovitim
učenicima obuhvaća sljedeće nezaobilazne odrednice: vrste nastave, struktura
nastavnog procesa, nastavne metode, didaktički sistemi nastave i sociološki oblici rada,
kao i poželjan izbor u radu s darovitim učenicima u okviru ponuđene kategorije.
Tablica broj 1 Prijedlog ključnih odrednica metodičkog modela u radu s darovitim
učenicima
Kategorija
Poželjan izbor
Vrste nastave
Dodatna, izborna, fakultativna
Struktura nastavnog
Dogovor-realizacija-evaluacija
procesa
Učenje putem poučavanja, integrirano poučavanje
Nastavne metode
(projekt)
Didaktički sistemi
problemska. mentorska
Sociološki nastavni oblici individualni, rad u paru
Predmetne metodike u funkciji razvoja darovitih učenika
Metodika prirode i društva u radu s nadarenim učenicima zagovara da školsko
učenje preraste u prirodno učenje. Preobrazba tradicionalnog pristupa u nastavi u
suvremeni ide u prilog rada s nadarenim učenicima . U takvom pristupu učiteljevo
izlaganje zamjenjuje samostalno otkrivanje učenika, davanje gotovih informacija
zamjenjuje potraga za informacijom, jedan izvor znanja zamjenjuju višestruku izvori,
jednoumlje se zamjenjuje divergentnim mišljenjem. Na ove zahtjeve nastavnog procesa
pojavljuju se različite metodičke forme koje zadovoljavaju postavljene zahtjeve kao npr.
problemska nastava, učenje putem rješavanja problema, stvaralačka nastava,
istraživački usmjerena nastava, rad na projektima… Uloga navođenja učenika na
istraživanje je «da se učenicima pokaže kako znanje izrasta iz interpretacije
podataka…da se pokaže kako interpretacija podataka i traganje za podacima proizlazi
iz osnove koncepata i pretpostavaka koje se mijenja kako naše znanje raste…» (De
Zan, 2005) Navođenje učenika na istraživanje prolazi metodički put od upoznavanja
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učenika s problemom preko pokušaja tumačenja podataka (razlikovanje pouzdanih i
nepouzdanih tumačenja) do izvođenja pokusa. Pri samostalnom učeničkom istraživanju
učenike se dovodi u nastavnu situaciju pri kojoj se učenici iskušavaju u izvornom ciklusu
znanstvenog pristupa. Polazi se od problema, preko pretpostavke i opažanja do
kritičkog vrednovanja i zaključka a potom nove pretpostavke i provjere. Metodika
prirode i društva zalaže se u radu darovitim učenicima njegovati kritički odnos prema
iznesenim činjenicama, poticati učeničku znatiželju s velikim naglaskom na razvoj
stvaralaštva kod učenika. U radu s učenicima veliku važnost ima učenikovo prethodno
iskustvo. Suvremena konstruktivistička filozofija koja dominira u metodikama nastave
prirode i društva ističe važnost iskustva, predznanja i pretkoncepcije učenika. U
metodičkom pogledu učenikovo iskustvo u nastavi predstavlja polazište za otvorene
razgovore u razredu. Ovim pristupom učenje prerasta u interakcijski proces u kojem se
učenik osposobljava za samoodricanje svojeg mišljenja i solidarno prihvaćanje najboljeg
tumačenja. Istraživački usmjerena nastava u prirodi i društvu temelji se na učenju putem
otkrića. Nastavni proces namijenjen nadarenim učenicima potrebno je kreirati tako da
učenici budu izloženi mogućnostima rješavanja problema, a prije toga na otkrivanje
istog problema. Problemska situacija predstavlja motivaciju za nadarenog učenika,
upoznavanje problema predstavlja teškoću u nastavnom procesu, a postavljanje
pretpostavke i istraživačkog plana način dolaska do rješenja. U etapi rada i izvođenja
učenici vrše mjerenja, uspoređivanja, izvode eksperiment da bismo na kraju došli do
evaluacije i primjene naučenog. (De Zan, 2005)
Metodika nastave glazbene kulture u radu s nadarenim učenicima ima posebne
izazove jer je glazbena nadarenost od svih nadarenosti najranije manifestira. Možda je
upravo u tome razlog zašto za nadarenost u ovom području postoji najviše odgojnoobrazovnih institucija koji pružaju adekvatnu brigu za razvoj – glazbene škole, koje
učenici mogu paralelno pohađati s obaveznim školskim obrazovanjem. Glazbena
nadarenost se može razviti u reprodukcijskom ili produkcijskom obliku jer nadareni
učenik može djelovati kao interpret ili kao kompozitor. Metodički postupci u radu s
učenicima stoga trebaju biti usmjereni na mogućnost interpretiranja tuđih kompozicija,
eksperimentiranja i igranja s melodijom, dekomponiranja i sastavljanja na novi način,
mijenjajući je i transponirajući. Glavne metodičke odrednice glazbene kulture usmjerene
su na glazbeno obogaćivanje učenikove okoline te korištenje učenikove znatiželje i želje
za imitacijom. Pored navedenih obilježja poznata Suzuki metoda u poučavanju violinista
koristi i emotivnu vezanost za majku i potrebu za identifikaciju u mlađem uzrastu. Iz
ranog djetinjstava dvije su osnovne karakteristike bile prisutne u istraživanjima
nadarenosti u ovom području: emocionalna reaktivnost na glazbu i velika sposobnost
konkretnog (figuralnog) cjelovitog doživljaja melodija i harmonija. (Čudina-Obradović,
1991) Metodika nastave glazbene kulture postavlja osnovne zadatke za nastavni proces
u početnim razredima osnovne škole:
- zvukovno i glazbeno obogatiti ambijent
- uključiti glazbeno nadarene učenike u zvukovne igre i glazbene aktivnosti
- promatranje učenikovih reakcija, pažnje i aktivnosti za vrijeme zvukovnoglazbenog podražaja
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- identifikacija učenika s posebno izraženim emocionalnim reakcijama na
glazbeni podražaj i osiguravanje dodatnih glazbenih aktivnosti za identificirane
učenike
- suradnja s roditeljima glazbeno darovitog učenika te izrada plana glazbenog
razvoja učenika s roditeljima i glazbenim pedagogom.
Za razliku od metodike nastave glazbene kulture, metodika likovne kulture ima
drugačije polazišne osnove. O likovnoj nadarenosti zna se mnogo manje nego o
nadarenosti opće prirode. Jedan od mogućih razloga za navedeni položaj metodike
likovne kulture nalazi se u nekim pogrešnim shvaćanjima prirode likovne nadarenosti
koji su zasigurno utjecali i na razvoj metodike likovne kulture. Osnovni ciljevi u radu s
likovno nadarenim učenicima odnose se na potrebu potpunijeg razumijevanja likovne
umjetnosti, razvijanje učenikove neovisnosti u upotrebi vizualnog iskustva, podržavanje
učenikove znatiželje, poticanje na preuzimanje rizika u osvajanju nepoznatog i
osiguranje prelaženja iz pojavnog iskustva u jezik simbola. Metodički postupci usmjereni
su na obogaćivanje vizualnog i likovnog iskustva, proširivanje likovne baze znanja,
razvijanje motivacije (imitacijom, identifikacijom s modelom, diskusijom o likovnim
problemima)… Samostalno izlaganje učeničkih radova ima veliku ulogu pri razvoju
učenikova samopuzdanja. Metodički scenarij u radu s likovno darovitim učenicima
proteže se od rada u razredu gdje se likovni problem rješava pred cijelim razrednim
odjelom, preko rada u likovnom centru do izvannastavnih aktivnosti. Korištenje
izvanškolskih izvora od velikog je značaja kao i mentorski odnos s umjetnikom.
Redovne učeničke izložbe razvijaju produkciju, procjenu, vrednovanje i vlastiti kriterij
kod učenika. Razigranost, sloboda da samostalno strukturiraju vlastitu likovnu aktivnost,
otvorenost za nova likovna iskustva i znatiželja aspekti su pristupa likovnom procesu i
učenju od strane darovitog pojedinca Primjena igre kao metode učenja ima motivacijsku
ulogu jer pobuđuje zanimanje i užitak u likovnom istraživanju. Izbjegavanjem imitacije
kod učenika se stimulira samostalni, specifični pristup koji dovodi do originalnih djela. U
vizualno-likovnom odgoju i obrazovanju moguće je znatno više negoli u ostalim
nastavnim predmetima individualizirati nastavu. Variranje težine zadatka u skladu s
vizualno-likovnom zrelošću učenika, omogućava izbor likovnog sadržaja, metoda, vrsta
sredstava i tehnika pomoću kojih se omogućuje individualni razvojni put u skladu s
učenikovim mogućnostima i sklonostima. (Grgurić, 1986; Grgurić, Jakubin, 1996)
Logičko-matematička sposobnost je dugo zauzimala mjesto na pijedestalu svih
područja darovitosti tako da se ovaj stav odrazio na prirodu matematičkih sposobnosti
pa i razvoja metodike nastave matematike. Za razliku od glazbene i likovne nadarenosti
u razvoju matematičke sposobnosti znakovi identifikacije nisu tako lako i rano vidljivi.
Dokazano je da su dvije karakteristike u djetinjstvu bitno razlikovale buduće velike
matematičare od ostalih učenika: postavljanje svrhovitih pitanja te usamljene aktivnosti i
sanjarenje. Također je dokazano da razvijena logičko-matematička sposobnost odlikuje
kako matematičare, tako i fizičare, kemičare, filozofe… Metodika matematike najočitije
koristi spoznaju o neodvojivosti kreativnosti od visokog stupnja konvergentnog
mišljenja. Učenike je potrebno uključiti u grupu koja se bavi njemu zanimljivim
aktivnostima. Potrebno im je osigurati dostupnost različitim izvorima znanja kao i
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omogućiti kontakt sa znanstvenikom iz područja interesa ili starijim studentom.
(Marković, Ovčar, 1986; Čudina-Obradović, 1996)
Iz navedenog pregleda predmetnih metodika s osvrtom na rad s darovitim
učenicima zaključujemo da metodičke smjernice proizlaze prvenstveno iz odgojnoobrazovnih potreba nadarenih učenika, i da su metodičke strategije, metode i postupci
odgovor na njihove zahtjeve. Mogli bismo ih svrstati u tri kategorije. U kategoriji
stjecanja znanja, iskustva i navika učenja nadareni učenici zahtijevaju maksimalno
usvajanje osnovnih pojmova i vještina, žele stjecati velik fond informacija o različitim
sadržajima, žele biti aktivni i imati vlastiti tempo u procesu učenja, poželjna je
stimulacija samostalnim čitanjem kao i izloženost najrazličitijim područjima znanja,
umjetnosti, zanimanja i profesija.
U kategoriji razvoja kreativnosti nadareni učenici žele metodički scenarij koji im
omogućava kreativno rješavanje nastavnog problema koji ima više mogućih rješenja,
iskustva u logičkom mišljenju te aktiviranje mašte u nastavnom procesu. Razvijanje
emocionalnog potpornog sklopa predstavlja treću kategoriji a podrazumijeva
razumijevanje vlastitih potreba, interesa i sposobnosti od strane darovitih učenika,
razvoj neovisnosti i discipline u učenju, postavljanje visokih ciljeva i aspiracija te
omogućavanje iskustva u intelektualnim, umjetničkim i emocionalnim kontaktima s
drugim nadarenim učenicima. (Feldhusen i Wyman, 1980; prema Čudina-Obradović,
1991)
Zadovoljenjem potreba darovitih učenika u svim navedenim kategorija i
kreiranjem metodičkih scenarija u skladu s navedenim potrebama odgovor je
učenikovim interesima i tako je nastavni proces usmjeren prema učeniku, a metodika
pojedinog nastavnog predmeta stavljena je u službu razvoja nadarenih učenika.
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Vesna Bedeković – Smiljana Zrilić: METODIČKI PRISTUP POTICANJU
KREATIVNOSTI U RADU S UČENICIMA MLAĐE ŠKOLSKE DOBI
Visoka Škola za Menadžmant u Turizmu i Informatici u Virovitici
dekan@vsmti.hr
Sažetak
Jedno od značajnih pitanja koje suvremena škola kao dominantno mjesto
poticanja i razvijanja učeničkih talenata i kreativnih potencijala učenika postavlja učitelju
je pitanje poticanja kreativnosti svakog pojedinog učenika. Bitna odlika kreativne
nastave kao jedinstvenog i neponovljivog procesa ogleda se u izgrađenom kreativnom
stavu učitelja o potrebi otkrivanja i usmjeravanja stvaralačkih potencijala učenika od
najranije školske dobi, o potrebi pronalaženja onih sadržaja pomoću kojih će
najdjelotvornije poticati svakog pojedinog učenika na raznovrsne oblike stvaralačkog
istraživanja, kao i u stavu prema potrebi osiguravanja poticajnog i stvaralačkog ozračja
koje će učenike motivirati na oslobađanje kreativnog potencijala. S obzirom da izgradnja
kreativnog stava učitelja neizostavno pretpostavlja razvijanje vlastite kreativnosti,
osnovnim polazištem metodičkog pristupa poticanju kreativnosti u radu s učenicima
mlađe školske dobi smatra se primjerena razina sposobnosti učitelja za oslobađanje
vlastitih kreativnih potencijala, kao i primjerena razina metodičkih znanja potrebnih za
rad na poticanju kreativnog izraza učenika.
Ključne riječi: suvremena škola, učenički talenti, kreativni potencijal učenika,
kreativna nastava, metodički postupci.

THE METHODICAL APPROACH IN STIMULATING CREATIVITY IN WORKING WITH
EARLY SCHOOL AGE PUPILS
Summary
One of the significant questions that contemporary schools, as a dominant place
of pupil talent stimulation and creative potential development, ask the teacher is the
question of stimulating the creativity of every individual pupil. The essential distinction of
creative instruction as a unique and unrepeatable process is measured by the
established creative attitude of the teacher in the need to discover and direct the pupil’s
creative potential from the earliest school age, the need to find those contents by which
every individual pupil will be best stimulated to various types of creative expressions, as
well as the attitude of ensuring a stimulating and creative atmosphere that will motivate
pupils to release their creative potential. Since the building of the teacher’s creative
attitude takes into consideration the development of one’s own creativity, the basic
methodical approach starting point in stimulating creativity in working with early age
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pupils is considered the teacher’s adequate capability level of releasing his creativity
potential and the adequate level of methodical knowledge needed to work in stimulating
the pupil’s creative expression.
Key words: contemporary school, pupil talents, pupil creative potential, creative
instruction, methodical approach.

1. Polazišta
Napredak društva u značajnoj mjeri ovisi o odnosu prema darovitim pojedincima i
brizi za primjeren razvoj njihovih kreativnih potencijala. Iskustva pokazuju da
usmjerenost prema poticanju obrazovanja darovitih pozitivno utječe na njihovo
stvaralaštvo u kasnijoj dobi, dok na drugoj strani upravo o njihovom stvaranju
umnogome ovisi napredak društva u cjelini. Današnje društvo stoga u kontekstu naglih,
nepredvidivih i nezaustavljivih promjena traga za što većim brojem darovitih pojedinaca
koji su otkrivanjem novoga i usavršavanjem već otkrivenoga sposobni djelovati
inventivno i kreativno, a prepoznavanje važnosti kreativnosti sve više dolazi do izražaja
u svim ljudskim djelatnostima, poglavito u području odgoja i obrazovanja. Druga
polovica 20. i početak 21. stoljeća, među didaktičarima i pedagozima ispunjena idejama
kako nastavu učiniti drugačijom u smislu transformiranja iz rigidno-receptivne u
stvaralačko-reflektirajuću nastavu, promišljanje svrhe i ciljeva suvremene nastave
usmjerila je prema izgradnji samostalne, slobodne, kreativne i stvaralačke ličnosti
učenika.
Jedno od značajnih pitanja koje suvremena škola kao dominantno mjesto
poticanja i razvijanja učeničkih talenata i kreativnih potencijala učenika postavlja učitelju
je pitanje poticanja kreativnosti svakog pojedinog učenika, pri čemu se pred učitelje
postavljaju zahtjevi za novim kompetencijama koje proizlaze iz njihove profesionalne
uloge, a jedan od osnovnih zahtjeva odnosi se na sposobnost predviđanja mogućih
smjerova kreativnog razvoja svakog pojedinog učenika (Bedeković i Štefančić, 2009). U
tom smislu poticanje kreativnosti u školskom okruženju pretpostavlja suvremenog
učitelja koji je osvijestio važnost oslanjanja na vlastitu kreativnost kao pretpostavku za
razvoj kreativnih potencijala svojih učenika.
Bitna odlika kreativne nastave ogleda se u izgrađenom kreativnom stavu učitelja
o potrebi otkrivanja i usmjeravanja stvaralačkih potencijala učenika od najranije školske
dobi, o potrebi pronalaženja onih sadržaja pomoću kojih će najdjelotvornije poticati
svakog pojedinog učenika na raznovrsne oblike stvaralačkog istraživanja, kao i u stavu
učitelja prema važnosti osiguravanja poticajnog i stvaralačkog ozračja koje će učenike
motivirati na oslobađanje kreativnog potencijala. Njegovanje kreativnosti od najranije
školske dobi, između ostaloga, pretpostavlja usmjerenost prema smanjivanju stresa,
kako kod učenika, tako i kod učitelja, pri čemu će vrjednovanje procesa kao segmenta
koji se smatra važnijim od vrjednovanja proizvoda rezultirati uspostavljanjem otvorenog
ozračja koje će ohrabrivati i cijeniti samoizražavanje, razmjenu ideja, suradničke odnose
i slobodnu razmjenu mišljenja.
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Prema Simpliciu (2000) kreativnost učitelja je naporan rad koji iziskuje
napuštanje uhodanih načina poučavanja i usmjeravanje prema kreiranju novih
mogućnosti. S obzirom da takav pristup pretpostavlja preispitivanje vlastitih metoda
poučavanja i načina evaluacije učinkovitosti nastavnog procesa, osnovnim polazištem
metodičkog pristupa poticanju kreativnosti u radu s učenicima mlađe školske dobi, osim
sposobnosti učitelja za oslobađanje vlastitih kreativnih potencijala, smatra se primjerena
razina metodičkih znanja potrebnih za rad na poticanju kreativnog izraza učenika, kako
bi nastavni proces usmjerio prema onim oblicima rada koji će omogućiti oslobađanje
kreativnih potencijala učenika. Pođemo li od činjenice da se psihološka sloboda i
psihološka sigurnost smatraju osnovnim preduvjetima oslobađanja kreativnih
potencijala, pri čemu psihološka sigurnost ovisi o sigurnoj okolini u kojoj se pojedinac
osjeća sigurno onda kada ostali prihvaćaju ono što radi, metodičko oblikovanje
nastavnog procesa u značajnoj će mjeri ovisiti o svijesti učitelja da kreativna nastava
predstavlja jedinstven i neponovljiv proces čiji je sastavni dio učenik koji sa svim svojim
individualnim osobinama i potrebama čini zasebni podsustav kome se učitelj treba
prilagoditi želi li učenika osposobiti za kreativnog stvaratelja. Usmjerenost prema
učeniku i njegovim individualnim osobinama i potrebama, poglavito kada su u pitanju
učenici mlađe školske dobi, pritom podrazumijeva uvažavanje njegovih razvojnih
karakteristika i osobina po kojima odskače od prosjeka kako bi se ostvarile osnovne
pretpostavke za oslobađanje njegovih kreativnih potencijala.
2. Kreativnost kao sastavnica darovitosti
straživanja u području darovitosti u rasponu od dvadesetih do osamdesetih
godina 20. stoljeća kod autora koji su se bavili fenomenom darovitosti, primjerice
Blooma, Gardnera i Tannenbauma, utjecala su na shvaćanje darovitosti kao osobine
kojoj se može pripisati jedna izrazita sposobnost ili kombinacija više sposobnosti
izraženih u nekom području ljudskih aktivnosti. U tom se smislu darovitom može
smatrati ona osoba koja, uz razvijene opće intelektualne sposobnosti, posjeduje
izražene sposobnosti za određena specifična područja za čije ovladavanje pokazuje
izrazitu motivaciju, predanost i posvećenost. Tako shvaćena, darovitost se može
manifestirati u obliku kreativnog procesa čiji je krajnji rezultat kreativni produkt, ali isto
tako može biti i latentna, pri čemu kreativno izražavanje ovisi o poticajnoj okolini koja bi
trebala omogućiti razvoj stvaralaštva1.
Na temelju shvaćanja da se darovitost može manifestirati u različitim područjima
ljudskih aktivnosti u kojima do izražaja dolaze pojedine sposobnosti, osnovne skupine
područno – specifičnih darovitosti prema Čudina-Obradović (1991) obuhvaćaju
spoznajno područje, područje umjetničkog izražavanja, psihomotoričko i psihosocijalno
područje, a prema Renzullijevoj troprstenastoj definiciji darovitosti2 osnovne
karakteristike darovitosti u nekom području ljudske aktivnosti ogledaju se u prožimanju
ponašanja koja predstavljaju odraz iznadprosječne opće ili specifične sposobnosti,
izražene motivacije i visokog stupnja kreativnosti. Na temelju ove definicije kreativnost
kao bitna sastavnica darovitosti predstavlja skup osobina koje karakteriziraju darovitog
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pojedinca, pri čemu razlika između uspješnih i neuspješnih darovitih pojedinaca u
značajnoj mjeri ovisi upravo u posjedovanju kreativnosti (Čudina-Obradović, 1991).
Fenomen kreativnosti kao jedna od značajnih sastavnica darovitosti intenzivno
se počeo istraživati sredinom 20. stoljeća, kada američki psiholog J. P. Guilford pri
konstruiranju modela misaonog funkcioniranja pretpostavlja dva oblika misaonih
operacija, konvergentni i divergentni. Sukladno tome, ljudsko mišljenje dijeli na
konvergentno i divergentno, pri čemu se osnovna karakteristika konvergentnog
mišljenja ogleda u usmjeravanju misli prema jedinom mogućem rješenju problema, dok
za razliku od konvergentnog, divergentno mišljenje misli raspršuje na široki raspon
mogućih višestrukih rješenja. Upravo proces stvaranja novih, višestrukih rješenja
divergentno mišljenje stavlja u središte kreativnog djelovanja, pri čemu se kvaliteta i
vrijednost divergentnog mišljenja procjenjuje na temelju originalnosti, odnosno
neobičnosti i jedinstvenosti rješenja, fluentnosti, odnosno bogatstva različitih ideja,
fleksibilnosti, odnosno sposobnosti prilagodbe i djelovanja u skladu sa situacijom i
elaboracije koja podrazumijeva lakoću proširenja, razrade i poboljšanja ideja. Kreativni
produkt nastao na temelju ovako opisanog procesa može se smatrati originalnim i
primjenjivim, a nerijetko predstavlja i najjednostavnije rješenje (Pejić i sur., 2007), pri
čemu viša razina razvijenosti divergentnog mišljenja uvjetuje višu razinu kreativnosti
osobe (Bognar i Bognar, 2007).
Proučavanje fenomena kreativnosti polazi od različitih pristupa koji se kreću od
mističnoga preko psihodinamičkoga, kognitivnoga i socijalno-psihološkoga do
konfluentnoga pristupa3, pri čemu je kompleksna i višestrana priroda kreativnosti
utjecala na različite pristupe njenom definiranju. Različiti autori fenomen kreativnosti
definiraju na različite načine, uslijed čega ne postoji jedinstvena i univerzalno
prihvaćena definicija4. Primjerice, Miell (1968) smatra da se kreativnost kao složeni
ljudski fenomen može jednostavno definirati kao proces povezivanja ranije nepovezanih
stvari, Plucker i Beghetto (2004) pod pojmom kreativnosti podrazumijevaju originalnost,
motivaciju, proces i sposobnost interakcije s okolinom, dok Isaksen (prema Bognar i
Samolanji 2008) smatra da kreativnost nije jednoznačna pojava koja se može precizno
definirati. Uzmemo li u obzir navedena mišljenja, uključujući i Ozimecovo (1996) koji
kreativnost definira kao skup ljudskih osobina i sposobnosti koje u sinergičnom
djelovanju omogućavaju pojedincu da uočava, otkriva, predviđa, doživljava, prihvaća
stvari i pojave na nov i neuobičajen način, možemo se opredijeliti za promišljanje
fenomena kreativnosti kao urođene sposobnosti svakog pojedinca da proizvodi
određenu novinu na već postojeće stanje, bilo u materijalnoj, bilo u duhovnoj sferi, koja
je originalna, ekonomična i primjenjiva unutar određenoga socijalnog konteksta i pritom
pozitivno usmjerena (Bognar i Somolanji, 2008).
Kreativni proces kao slijed misli i akcija koje dovode do kreativnog rješenja
različiti autori dijele na različite korake, najčešće polazeći od četiri osnovne Wallasove
faze (Srića, 2003) procesa kreativnog rješavanja problema. Preparacija kao prva faza
kreativnog procesa obuhvaća preliminarnu analizu nekog problema uz prikupljanje
osnovnih informacija i svjesni rad na problemu. Druga faza obuhvaća razdoblje
inkubacije u kome, unatoč pretežno svjesnoj aktivnosti, napredak nije jasno vidljiv.
Osoba pritom ne mora nužno svjesno raditi na problemu, dok se aktivnost rješavanja
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problema nastavlja izvan svjesnog napora slobodnim kombiniranjem intuitivnih
predodžbi. U ovoj fazi javljaju se različite ideje o mogućim rješenjima problema.
Sljedeća faza predstavlja vrijeme iluminacije, odnosno trenutak inspiracije koji se
praćen snažnim emocijama pojavljuje iznenada i u različitim situacijama te dovodi do
rješenja. U ovoj je fazi karakteristična pojava tzv. „aha” fenomena, odnosno iznenadne
ideje o mogućem vjerojatnom rješenju problema, pri čemu bit problema postaje jasnijom
i rezultira otkrićem. Posljednja faza kreativnog procesa odnosi se na razdoblje
verifikacije u kome je dobivenu ideju potrebno evaluirati te provjeriti njenu prikladnost i
vrijednost pronađenoga rješenja.
U proučavanju fenomena kreativnosti prvenstveno treba poći od kreativne osobe,
pri čemu je u obzir potrebno uzeti činjenicu da svaka osoba već samim rođenjem
posjeduje određeni kreativni potencijal, kao i činjenicu da razina kreativnog potencijala
pojedinca varira od osobe do osobe. Pitanje aktualiziranja kreativnog potencijala
pojedinca stoga je potrebno promatrati u suodnosu s brojnim činiteljima kreativnosti,
poput samopouzdanja, samopoštovanja, otvorenosti prema novim iskustvima, upornosti
i motivacije, tolerancije na neodređenost te spremnosti na preuzimanje rizika, ali i
okolinskih čimbenika, prije svega zajednice i društva u kome se pojedinac kreće, koje
svojim odnosom može djelovati poticajno, ali i sputavajuće na njegov kreativni razvoj.
3. Značaj poticanja kreativnosti u mlađoj školskoj dobi
Naglašeni zahtjevi da se suvremena nastava i nastavni proces čvrsto utemelji na
dobrom poznavanju zakonitosti djetetova razvoja polaze od pretpostavke da se
uspješno poučavanje treba temeljiti na razumijevanju djetetova razumijevanja, pri čemu
učenje zahtijeva poduzimanje mentalnih aktivnosti potrebnih za razumijevanje onoga
što se uči (Howe, 2002). Rezultati suvremenih istraživanja ljudskog mozga naglašavaju
da mozak koji uči traži strukture koje imaju neko značenje. Iako pamti neke izolirane ili
sasvim različite informacije, mozak je najdjelotvorniji u pamćenju onih informacija koje
su dio neke smislene cjeline. Ove činjenice navode na zaključak da mozak neprestano
teži povezivanju dijelova u cjelinu, učeći najefikasnije onda kad povezuje nove
informacije s onima koje su mu od ranije poznate i razumljive.
Imajući u vidu jedinstvenost ljudskog mozga, djelotvornim se poučavanjem
smatra ono poučavanje koje pruža mnoštvo povoljnih prilika za različite učenike različite mozgove (Jensen, 2003), odnosno ono poučavanje koje osigurava smislenost
onoga što se uči. Potreba stvaranja prilika za učenje u kojima će učenici novo znanje
povezivati sa starim prema Tomlinson (1999) pred učitelja postavlja zahtjev za
neprestanim stvaranjem prilika za učenje na temelju poznavanja individualnih
sposobnosti i potreba svojih učenika, kako bi nastavni proces usmjerio prema onim
oblicima rada koji će omogućiti oslobađanje kreativnih potencijala učenika. U takvim će
okolnostima učenici na kreativan način konstruirati razumijevanje povezivanjem onoga
što već znaju s bitnim podacima o onome što pokušavaju naučiti, dok je osnovna
namjera učitelja usmjerena prema postizanju razumijevanja koje u konačnici rezultira
sposobnošću učenika da novo znanje prikaže na kreativan način i kreativno ga primijeni
u konkretnim situacijama. U tom je smislu znanje stečeno na kreativan način
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kvalitetnije, uporabljivije i dugotrajnije, a nastaje kao rezultat otvorenosti prema različitim
stajalištima i višestrukim rješenjima problema, odbacivanja mišljenja o postojanju samo
jednog ispravnog puta do točnog rješenja i davanja prilike učenicima za socijalne
interakcije koje omogućavaju međusobno obrazlaganje i iznošenje rezultata.
Neupitno je da početne godine života oblikuju temelj za kasniji razvoj čovjeka u
intelektualnom, emocionalnom, socijalnom i tjelesnom pogledu. Period do desete
godine života predstavlja vrijeme intenzivnoga višesmjernoga razvoja djeteta koje
uključuje kontinuitet promjena u intelektualnom, emocionalnom, socijalnom i tjelesnom
području (Đorđević, 2005), pri čemu se neke od osnovnih skupina područno specifičnih darovitosti, primjerice u području umjetničkog izražavanja5, mogu identificirati
već u najranijim godinama života. Pravovremeni pozitivni utjecaji na razvoj potencijala u
različitim područjima razvoja u najranijim godinama života imaju izuzetan značaj za
ukupni razvoj djeteta, ali i za pravovremeno otkrivanje kreativnih potencijala kao
osnovne pretpostavke razvoja u pojedinim skupinama područno - specifičnih darovitosti
u kasnijoj dobi.
Rad na otkrivanju i poticanju kreativnih potencijala učenika mlađe školske dobi
od učitelja zahtijeva prilagođavanje vlastitog pristupa i metoda poučavanja njihovim
razvojnim karakteristikama, uz svijest o tome da svaki učenik kao zasebna jedinka koja
predstavlja jedinstven proizvod kulture, obitelji, okoline, temperamenta i specifičnih
osobina ličnosti (Burke-Walsh, 2004) posjeduje kreativni potencijal koji je primjerenim
metodičkim pristupom potrebno osloboditi kako bi se mogli predvidjeti mogući smjerovi
njegova budućeg kreativnog razvoja. S obzirom na prirodnu sklonost djece da od
najranije dobi pokazuju izraženu motivaciju i interes za kreativnim spoznavanjem svijeta
koji ih okružuje, značaj oslobađanja i poticanja kreativnog potencijala svakog pojedinog
učenika već od najranije školske dobi ogleda se u kontinuiranom praćenju njegovih
razvojnih mogućnosti i stvaranju pretpostavki za zadovoljavanje kreativnih potreba
temeljeno na stjecanju potrebnih iskustava za ulazak u društvo u čijem će razvoju u
budućnosti aktivno participirati. U tom se smislu poticanje kreativnosti u školskim
uvjetima smatra jednom od najvažnijih zadaća suvremene škole, pri čemu razvoj
kreativnih potencijala učenika od najranije školske dobi predstavlja osnovnu polugu
razvoja društva u budućnosti.
4. Metodički pristup poticanju kreativnosti u mlađoj školskoj dobi
Kreativnost u nastavnom procesu integrira nekoliko osnovnih činitelja, prije svega
učitelja kao osnovnog pokretača kreativnosti, učenika koji do izražaja dolaze ako im se
omogući slobodno i samostalno izražavanje te korištenje raznovrsnih izvora znanja,
zatim nastavnog procesa koji podrazumijeva kreativnost u svim svojim fazama, škole
kao kreativne sredine u kojoj učenik provodi većinu svoga vremena i naposljetku
društva koje bi kao najšira okolina u kojoj participiraju učitelji i učenici trebalo afirmirati i
podupirati kreativnost kao osnovnu polugu vlastitoga razvoja (Bedeković i Popčević,
2009). Poticanje kreativnosti u nastavi smatra se jednom od najvažnijih zadaća
suvremene škole, pri čemu razvijanje kreativnosti školi donosi dvojaku korist: kvalitetnije
stjecanje znanja i osposobljavanje učenika za buduće plodno stvaralaštvo. Prema
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Stevanoviću (1999) kreativnost u školi podrazumijeva skup pedagoško-psiholoških,
organizacijskih i didaktičko-metodičkih mjera kojima se postižu progresivne promjene u
planiranju, organiziranju i realizaciji odgojno-obrazovnog rada, promjene u kreativnim
interakcijskim odnosima između učitelja i učenika, kao i promjene u aktivnoj participaciji
nastavnih sadržaja te povezivanju škole i društvene sredine. Tako shvaćena kreativnost
u školskim uvjetima može se promatrati s aspekta pedagoške i didaktičke osnove
kreativnosti.
Pedagoška osnova kreativnosti podrazumijeva anticipiranje odgojne strane
učenikovog razvoja, pri čemu kreativan rad potiče aktivnu participaciju i oslobađanje
stvaralačke energije, uz intenziviranje aktivnost učenika i osjećaj sve većeg
zadovoljstva u učenju. Uzme li se pritom u obzir činjenica da je učitelj osnovni pokretač
kreativnosti svojih učenika i najznačajniji činitelj odgojnog rada, posebna karakteristika
učiteljskog poziva odnosi se upravo na njegov kreativan rad, smisao, namjeru i
permanentnu kreativnu aktivnost s učenicima. U tom kontekstu Miel (1968:47) posebnu
pozornost pridaje učitelju koji „poput umjetnika mora imati opću koncepciju cilja, mora
odabrati postojeća sredstva koja će mu pomoći da dođe do cilja i mora ih upotrijebiti
vješto i s razumijevanjem”.
Didaktička osnova kreativnosti polazi od primjerene mikroartikulacije nastavnog
procesa kao osnovnog preduvjeta didaktičko-metodičkog rada s kreativnim učenicima,
koja podrazumijeva fleksibilan i dinamičan rad uz primjenu individualiziranih postupaka,
čestu izmjenu strategija i metoda poučavanja, raznovrsnost ponuđenih sadržaja i
potpunu aktivnost učenika tijekom nastavnog procesa. U tom se smislu bitna odlika
kreativne nastave ogleda u poznavanju učenikove ličnosti, pri čemu se osnovnom
pretpostavkom ostvarivanja kreativnog rada učitelja smatra razina izgrađenosti vlastitog
kreativnog stava, usvojenost vještina otkrivanja i usmjeravanja učeničkih stvaralačkih
potencijala, usvojenost vještina odabira onih sadržaja kojima će najdjelotvornije poticati
svakog učenika na raznovrsne oblike stvaralačkog istraživanja te vještina oblikovanja
stvaralačkog ozračja koje će potaknuti oslobađanje kreativnog potencijala učenika.
Pitanje metodičkog pristupa poticanju kreativnosti kod učenika mlađe školske
dobi temeljeno na pedagoškoj i didaktičkoj osnovi kreativnosti u uvjetima današnje
škole povezano je s osnovnim čimbenicima koji utječu na kreativni pristup oblikovanju
suvremenog nastavnog procesa, poglavito onima koji se odnose na oblikovanje
kreativnog okruženja za učenje, primjenu strategija i metoda poučavanja primjerenih
poticanju kreativnosti, primjenu primjerenih metoda praćenja i procjenjivanja kreativnog
izraza učenika, kao i pitanje uspostavljanja odnosa sa zajednicom kao primateljem i
krajnjim korisnikom kreativnih potencijala darovitih pojedinaca o čijoj će stvaralačkoj
energiji u značajnoj mjeri ovisiti napredak društva u budućnosti.
4.1. Oblikovanje kreativnog okruženja za učenje
Osnovna pretpostavka za ostvarivanje kreativnog izražavanja i oslobađanje
kreativnog potencijala učenika je stav učitelja o vlastitoj odgovornosti za njihov kreativni
razvoj. Učitelji koji su osvijestili važnost poticanja kreativnosti učenika u svakodnevnoj
nastavnoj praksi omogućavaju sigurnu okolinu u kojoj će se učenici osjećati prihvaćeno,
sigurno i slobodno, uz kontinuirano ohrabrivanje i poticanje učenika na kreativno
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izražavanje. Jedan od bitnih činitelja kreativnog izražavanja učenika svakako je
kreativno okruženje koje obuhvaća dva bitna elementa: fizički izgled učionice kao
organiziranog prostora obogaćenog nastavnim materijalima, priborom i opremom te
psihološko ozračje ispunjeno vedrinom i pozitivnom radnom atmosferom.
Kreativnost fizičkog prostora u kome borave učenici povezana je sa stupnjem
uređenosti fizičkog okruženja namijenjenoga poticanju i razvoju kreativnog potencijala
učenika (Bedeković i Popčević, 2009). Pri uređenju fizičkog okruženja potrebno je imati
na umu da određeni fizički uvjeti i veličina prostora mogu snažno utjecati na stavove i
ponašanje učenika. Dobro uređen fizički prostor podrazumijeva korištenje funkcionalnog
namještaja u učionici koje se ogleda u uporabi jednostavnih pokretnih ormara, polica i
ploča koje omogućavaju odjeljivanje prostora kako bi se učenicima omogućio
individualni rad i rad u manjim ili većim grupama. Takvo uređenje učenicima
istovremeno omogućava sigurno kretanje u prostoru i izloženost velikom broju različitih
poticaja uobličenih u primjereno opremljene centre aktivnosti, odnosno kutiće interesa
koji učenicima pružaju mogućnost samostalnog korištenja različitih pisanih,
audiovizualnih ili manuelnih materijala. Korištenje istih materijala u različitim uvjetima i u
različite svrhe potiče kreativno mišljenje, a obavljanje različitih aktivnosti kod različitih
učenika zahtijeva različitu duljinu vremena, što u značajnoj mjeri utječe na kvalitetu
procesa učenja. Ukoliko učenik ima dovoljno vremena za istraživanje, ispitivanje i
korištenje fizičke okoline njegovo će kreativno izražavanje biti kvalitetnije i bogatije. Cilj
ovako osmišljenog fizičkog uređenja je razvijanje kognitivnih i afektivnih procesa kao
osnove kreativnog izražavanja, pri čemu učitelj stalnim poticanjem učenika na aktivno
sudjelovanje u raznovrsnim aktivnostima pokazuje da njihovu kreativnost cijeni
smatrajući je dragocjenom osobinom.
Naglašavanje vrijednosti kreativnog proizvoda i rezultata kroz poticanje svakog
pojedinog učenika na stvaranje novih ideja i uočavanje problema na nov način kroz
traženje višestrukih rješenja te primjenom igre i humora učitelj neposredno utječe na
stvaranje pozitivnog psihološkog ozračja kao čimbenika koji u značajnoj mjeri utječe na
razvoj i poticanje kreativnosti učenika. U pozitivno oblikovanom psihološkom ozračju
učenik se osjeća zadovoljno, sretno, slobodno, samostalno i odgovorno za svoj rad, ima
slobodu izražavanja i mišljenja, poštovan je i prihvaćen od strane suučenika i učitelja.
Stvaranju pozitivnog psihološkog ozračja i slobode kreativnog izražavanja učenika
doprinosi i uporaba raznovrsnih kreativnih tehnika, primjerice tehnike slučajnih pojmova,
tehnike okidača novih ideja, tehnike šest univerzalnih pitanja, oluje ideja, tehnike
paralelnog mišljenja (metoda šest šešira), tehnike provokacije (poticanje
eksperimentiranja), umnih mape i vođene fantazije6.
4.2. Strategije poučavanja primjerene poticanju kreativnosti
U novijoj didaktičkoj literaturi sve učestalije se koristi izraz aktivno učenje pod
kojim se podrazumijeva učenje usmjereno budućnosti kroz aktivno sudjelovanje učenika
u usvajanju znanja uz korištenje postupaka anticipiranja, maštanja kao velike kreativne
prednosti djece u odnosu na odrasle, kreiranja i kritičkog propitivanja svijeta koji ih
okružuje. Osnovni smisao aktivne nastave ogleda se u zamjenjivanju predavačke
nastave orijentirane na učitelja raznovrsnim strategijama aktivnog učenja koje
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obuhvaćaju istraživačku nastavu, učenje otkrivanjem te razne simulacije i didaktičke
igre. Primjena takvih strategija nužno zahtijeva promijenjenu ulogu učitelja koji ulogu
prenositelja znanja u frontalnoj predavačko-prikazivačkoj nastavi zamjenjuje ulogom
organizatora, suradnika i posrednika u zajedničkom kreativnom radu s učenicima.
Strategije aktivnog učenja učenicima nude mogućnost otkrivanja putova novih znanja i
mogućnost kreativnog pristupa otkrivanju novoga znanja oslanjanjem na postojeća, od
ranije poznata iskustva, pri čemu se proces vrjednuje više od proizvoda. Značajnu
didaktičku ulogu u ostvarivanju aktivnog učenja imaju različiti sociološki oblici rada,
poglavito oni koji, osim individualnog rada i rada u paru, obuhvaćaju rad u manjim ili
većim grupama. Već u prvom i drugom razredu obveznog školovanja neki učenici mogu
preuzimati manje istraživačke zadatke, a uz učiteljevo vođenje svi učenici mlađe
školske dobi mogu raditi na zajedničkim grupnim projektima već od prve godine
školovanja. Pojedini istraživački problemi mogu biti predmetom zajedničkog rada
učitelja i učenika, dok pojedini učenici široki raspon individualnih interesa mogu
zadovoljiti radom na vlastitim individualnim projektima.
Prema Supeku (1987) svatko tko je stavljen u poziciju da kreira s drugima prima
mnogostruke poticaje, potvrde ili odbacivanja, što znači i provjeravanje vlastitih stavova
mogućnosti i vrijednosti. U tom se smislu primjena strategija suradničkog učenja uz
korištenje raznovrsnih kreativnih tehnika (o kojima je bilo riječi u prethodnom poglavlju)
u manjim ili većim grupama smatra velikim izazovom kako za učitelje, tako i za učenike,
koji predstavlja proces dragocjen za razvoj niza socijalnih vještina poput međusobne
tolerancije, uvažavanja mišljenja, uvažavanja međusobnih razlika i međusobnog
pomaganja koje za učenike imaju veliko životno značenje. Također, suradnički rad
učenika na raznovrsnim grupnim aktivnostima potiče analitičko, kritičko i kreativno
mišljenje, ali i stvaranje pozitivne slike o sebi koja u značajnoj mjeri utječe na
ostvarivanje psihološke sigurnosti i psihološke slobode kao osnovnih preduvjeta
oslobađanja kreativnog potencijala. Postizanje optimalnih uvjeta za osiguravanje
učinkovitog suradničkog rada od učitelja, osim motivacije za poticanje i razvijanje
kreativnosti učenika, zahtijeva i posjedovanje niza osobina koje omogućavaju
oslobađanje vlastite kreativnosti, poput samopouzdanja, otvorenosti za nove ideje,
spremnosti na nošenje s teškoćama i smisla za humor.
Grupne aktivnosti u značajnoj mjeri doprinose razvoju komunikacijskih vještina,
ali i buđenju motivacije za određeno područje što za posljedicu ima usmjeravanje
pojedinih učenika na aktivno bavljenje određenim specifičnim sadržajima i pojačano
kreativno stvaranje u pojedinim područjima u kojima kasnije mogu pokazati izrazitu
darovitost. U tom smislu istraživanje stvarnih problema u malim istraživačkim grupama
ili u individualnim istraživanjima za koje pojedini učenici pokazuju izrazito zanimanje
predstavlja moguću osnovu za identificiranje i usmjeravanje učeničke kreativnosti kako
bi se omogućilo njihovo kreativno stvaranje i izražavanje darovitosti u kasnijim životnim
razdobljima.
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4.3. Praćenje i procjenjivanje kreativnog izraza učenika
Procijeniti kreativni izraz učenika izuzetno je složena zadaća koja zahtijeva točnu
procjenu kreativnog postignuća i napretka u učenju. Promatranje učenika dok čitaju,
pišu, stupaju u međusobnu interakciju i uključuju se u raznovrsne kreativne aktivnosti u
značajnoj mjeri pomaže dobivanju podataka o svakom pojedinom učeniku, pri čemu
kontinuirano praćenje i procjenjivanje mora pružiti pravednu, točnu i reprezentativnu
sliku učeničkih sposobnosti. Današnja nastavna praksa još uvijek zagovara
tradicionalno procjenjivanje temeljeno na uporabi pismenih ispita (radni listići, kontrolni
zadaci, testovi), procjeni prema normi i učiteljevu ocjenjivanju kako bi sebi, roditeljima i
školskoj zajednici dao brojčani dokaz napretka učenika. Za razliku od tradicionalnoga,
suvremeni način praćenja i procjenjivanja okrenut je prema novim metodama
procjenjivanja i podupiranja učeničkog kreativnog razvoja, a odvija se kontinuirano,
kumulativno i u raznim situacijama, pri čemu u procesu procjenjivanja osim učitelja
sudjeluju i učenici.
Kreativni pristup procjenjivanju učeničkih postignuća podrazumijeva praćenje
napretka svakog pojedinog učenika uz točno određivanje razine postignuća do koje je
došao, kako bi se nastavne aktivnosti mogle uskladiti s njegovim individualnim
potrebama. Uvažavajući načela kreativnog pristupa procjenjivanju, učitelj bi trebao
polaziti od najjačih strana svakog učenika, umjesto isticanja njegovih slabosti i
neuspjeha, poticati optimalne oblike učenja, biti višedimenzionalan i usredotočen na
socijalni i emocionalni razvoj jednako kao i na spoznajni razvoj, naglašavati važnost i
vrijednost učenja, pri čemu bi u procjenu svakako trebao uključivati mišljenje učenika
(Burke-Walsh, 2004). Primjena ovih postupaka učenicima omogućava promišljeniji
pristup procesu usvajanja znanja, postizanje osjećaja upravljanja vlastitim učenjem i
učinkovitije planiranje učenja. Učiteljima ovakav pristup omogućava individualno
planiranje poučavanja za svakog pojedinog učenika i uočavanje onih učenika kojima je
potreban drugačiji pristup ili dodatna potpora, dok se korist za roditelje ogleda u boljem
razumijevanju napredovanja i uočavanju specifičnih karakteristika njihove djece u
usvajanju nastavnih sadržaja.
Kontinuirano praćenje i procjenjivanje kreativnog izraza učenika moguće je
ostvariti korištenjem različitih metoda procjene koje obuhvaćaju mape učeničkih radova,
rubrike, razgovore učitelja i učenika te neposredno promatranje učenika prilikom
sudjelovanja u različitim kreativnim aktivnostima. Mapa učeničkih radova nastaje
prikupljanjem učeničkih radova tijekom duljeg razdoblja. Njena se svrha ogleda u
povezivanju procesa poučavanja s praćenjem učenika i davanju učenicima, učiteljima i
roditeljima potrebnih podataka o napretku i različitim aktivnostima. Učenička mapa
učenicima omogućava sudjelovanje u procjeni vlastitog rada, dok učiteljima pruža
mogućnost praćenja napretka svakog pojedinog učenika, predstavljajući osnovu za
procjenu sveukupnog učenikovog znanja iz različitih izvora podataka. Praćenje učenika
putem rubrika obuhvaća procjenjivanje specificiranih kvaliteta koje učitelj očekuje u
ponašanju učenika nakon učenja, pri čemu je od iznimne važnosti postavljanje pred
učenike jasnih kriterija postignuća prije samog učenja kako bi se mogli pripremiti za
procjenu vlastitih sposobnosti, zalaganja i truda te samostalno odrediti količinu znanja s
kojom će se zadovoljiti i time preuzeti odgovornost za proces vlastitog učenja i njegov
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krajnji rezultat. Razgovori učitelja i učenika prilika su za analizu učeničkog rada,
dobivanje uvida o razumijevanju naučenoga, o učenikovim interesima, o područjima u
kojima učenik treba pomoć, o tome što učitelj može učiniti kako bi na najučinkovitiji
način mogao pomoći učeniku, kao i o specifičnim interesima učenika. Razgovor bi
uvijek trebao biti ugodan i ljubazan kako bi se učenik osjećao siguran prilikom iznošenja
svojih misli i ideja. Neposredno promatranje je oblik praćenja pogodan za utvrđivanje
načina na koji učenici uče, pri čemu učitelj tijekom raznih aktivnosti stalnim praćenjem
učenika može jasno uočiti stečene vještine učenika. Značajnim pomoćnim tehnikama
promatranja učenika u nastavnom procesu smatraju se tehnika anegdotskog zapisa,
tehnika check-lista, fotografiranje i tehnika audiozapisa. Da bi procjena učenika prilikom
promatranja bila pravedna, promatrati treba s unaprijed postavljenim ciljem, pri čemu je
pažnju potrebno usmjeriti na sustavnost, objektivnost i selektivnost promatranja te
brižljivo bilježenje.
4.4. Uspostavljanje odnosa sa zajednicom
Sustavna suradnja škole i zajednice doprinosi stvaranju jedinstvenog stila
odgojnog rada koji proizlazi iz zajedničkih ciljeva, interesa i potreba društva. U tom se
kontekstu temeljna zadaća škole odnosi na približavanje odgojno-obrazovnih ciljeva i
poticanje suradnje sa širom zajednicom u promicanju kreativnog pristupa obrazovanju
učenika kao budućih nositelja razvoja društva. Pođemo li od pretpostavke da napredak
društva, između ostaloga, ovisi o odnosu prema darovitim pojedincima i brizi za
primjeren razvoj njihovih kreativnih potencijala, usmjerenost prema poticanju
kreativnosti i osiguravanju optimalnih uvjeta obrazovanja darovitih siguran je put prema
podupiranju i valoriziranju produkata njihovog stvaralaštva u kasnijoj dobi, a time i
prema razvoju društva u cjelini.
Kvalitetno osmišljeno planiranje suradnje između škole i zajednice pridonosi
stvaranju ozračja povjerenja prvenstveno između škole i roditelja, odnosno obitelji kao
prve djetetove socijalne sredine, pri čemu pristup radu s roditeljima predstavlja onaj dio
učiteljevih aktivnosti u kojima sebe potvrđuje i dokazuje kao čovjeka, pedagoškog
djelatnika, stručnjaka i profesionalca. Aktivnosti osmišljavanja pristupa roditeljima stoga
zahtijevaju strpljenje, individualni pristup i primjenu metodike rada s roditeljima, a težina
pedagoškog rada s roditeljima ne počiva na rutini i općim receptima, već složenoj
kreativnoj aktivnosti koja se stalno razvija, obogaćuje i mijenja u korist kreativnog
razvoja učenika (Rosić, 2005). Usmjerenost prema preuzimanju inicijative i
odgovornosti za kreativno stvaralaštvo pridonosi poimanju svijeta na nov, originalan
način te buđenju želje za aktivnim stvaranjem novih sadržaja, odnosa i pravila, pri čemu
učitelj i roditelji kreativan stav kod učenika mogu razvijati u svim životnim situacijama,
neprestano propitujući kvalitetu međusobnih odnosa kako bi učenicima pružili osjećaj
sigurnosti, slobode i važnosti kreativnog djelovanja.
Osnovna pretpostavka za postizanje pozitivne sinergije škole i zajednice je
stvaranje snažnog partnerstva, prvenstveno između škole i roditelja, a zatim i između
škole i šire zajednice te društva u cjelini, temeljenoga na uvažavanju različitog
podrijetla, različitih životnih stilova, različitih karakteristika užih zajednica u kojima žive
učenici, kao i različitih poimanja važnosti poticanja kreativnosti za cjelokupni razvoj
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učenika i razvoj ukupnih potencijala u intelektualnom, emocionalnom, socijalnom i
tjelesnom području razvoja u kasnijoj životnoj dobi. Promoviranje ovako shvaćenog
partnerstva povezano je s promicanjem djelotvorne interakcije temeljene na
razumijevanju zajedničke odgovornosti škole, zajednice i društva u cjelini za proces
kreativnog razvoja učenika kao osnovne pretpostavke izražavanja pojedinih područnospecifičnih darovitosti u kasnijim razdobljima života.
5. Prema zaključku
S obzirom na široko prihvaćeno mišljenje da transformiranje talenata u visoki
učinak ovisi o specifičnim faktorima okruženja, na kreativnost se u današnje vrijeme
gleda kao na manifestaciju intelektualnih aktivnosti na koju utječe okruženje i kultura u
kojoj je pojedinac rastao, pri čemu se suština kreativnosti ogleda u kreativnom
ponašanju koje uključuje kreativno razmišljanje, kreativne navike i kreativne aktivnosti
(Gojkov, 2008). Školski sustav kao dominantno mjesto poticanja i razvijanja kreativnih
potencijala učenika podrazumijeva nastavu kao jedinstven i neponovljiv proces čiji je
sastavni dio pojedinac, odnosno učenik koji sa svim svojim individualnim osobinama i
potrebama čini zasebni podsustav kome se učitelj treba prilagoditi želi li učenika
osposobiti za kreativnog stvaratelja. Pritom je za učitelja nužno shvaćanje da razvijanje
kreativnih potencijala učenika istovremeno pretpostavlja i razvijanje vlastite kreativnosti,
dok je osnovno polazište za stjecanje potrebnih kompetencija za poticanje kreativnosti
intrinzična motivacija učitelja.
Promišljanje metodičkog pristupa poticanju kreativnosti kod učenika mlađe
školske dobi stoga je povezano sa sviješću učitelja o potrebi oslobađanja vlastite
kreativnosti kao osnovne pretpostavke razvijanja kreativnosti učenika, s razinom
učiteljevih općih znanja o kreativnosti, kao i s razinom njegovih metodičkih znanja i
vještina primjene onih nastavnih strategija i oblika nastave čijom će primjenom
učinkovito utjecati na razvoj kreativnog potencijala učenika. Navedene osobine koje od
učitelja zahtijeva suvremena škola koja u kontekstu izazova potrebe stalnoga rasta nije
samo statični, vanjski promatrač promjena, nego njihov aktivni inicijator, nositelj i
čimbenik, povezane su s kreativnošću kao profesionalnom kompetencijom učitelja.
Osnovna pretpostavka za njeno stjecanje polazi od kvalitete inicijalnog obrazovanja
budućih učitelja i njihova kontinuiranog profesionalnog razvoja kroz permanentno
stručno usavršavanje i sustav cjeloživotnog obrazovanja (Bedeković i Zrilić, 2009), pri
čemu je sustav inicijalnog obrazovanja budućih učitelja potrebno usmjeriti prema
promjenama koje, između ostaloga, podrazumijevaju transformaciju tradicionalne
predavački usmjerene nastave prema aktivnoj kreativnoj nastavi usmjerenoj na učenika
i razradi modela kompetencijskog pristupa izradi kurikuluma.
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BELEŠKE
1. Prihvaćanje određene ideje ili kreativnog rješenja od okoline prema Arar i Rački (2003) u
značajnoj mjeri ovisi o zadovoljavanju čitavog niza različitih socijalnih kriterija, dok
Somolanji i Bognar (2008) naglašavaju važnost kreativne okoline, odnosno društva u
kome se pojedinac kreće, koje svojim odnosom prema njemu može djelovati poticajno,
ali isto tako i sputavajuće na njegov kreativni razvoj.
2. www.gifted.uconn.edu
3. Mistični pristup kreativnost promatra kao neobjašnjiv pojam koji se pripisuje
nadnaravnom, prema psihodinamičkom pristupu kreativnost nastaje kao posljedica
napetosti između svjesne realnosti i nesvjesnih nagona, kognitivni pristup kreativnost
smatra dijelom procesa razmišljanja, a ne samostalnim procesom, socijalno-psihološki
pristup za ostvarivanje kreativnog procesa važnim smatra motivaciju, socijalnu klimu i
osobine ličnosti, dok konfluentni pristup polazi od kognitivne, psihološke i sociološke
dimenzije kreativnosti, naglašavajući važnost utjecaja okoline na kreativni izraz
pojedinca (Supek, 1987).
4. D. J. Treffinger (1988) je istražio više od stotinu različitih definicija kreativnosti,
zaključivši da njene značajke variraju između ljudi, pri čemu niti jedna osoba ne
posjeduje sve značajke, niti ih pokazuje cijelo vrijeme.
5. Poznato je da se glazbena darovitost manifestira već oko pete godine života kada se
može započeti s primjerenim oblicima obrazovanja u području glazbe.
6. Opširnije
o
primjeni
kreativnih
tehnika:
www.ejolts.net/kreativnost/moodle/file.php/1/Dokumenti/Poticanje_kreativnosti__prirucnik.pdf
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Budai Andor: ÉLMÉNYPEDAGÓGIA A TEHETSÉGGONDOZÁS SZOLGÁLATÁBAN
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar végzett hallgatója, Szabadka, Szerbia
a1983@freemail.hu
Összefoglaló
Napjainkban a tehetséggondozás mind inkább háttérbe szorul az inklúzió, a
gyengébb képességű tanulókkal való foglalkozás gondjai és az adminisztratív feladatok
egyre bővülő sokasága mögött. Ki foglalkozik és egyáltalán mikor vesszük észre a
vezető egyéniségeket, a különleges kommunikációs képességgel rendelkező egyéneket
vagy azokat akik kitűnő érzékkel oldják meg a problémákat? Mikor és hogyan lehet a
tanulókat olyan helyzetbe hozni ahol mindez és sok más kiderülhet? Egy lehetséges
módszert mutatok be dolgozatomban.
Munkámban bemutatom az élménypedagógiát vagy tapasztalati tanulást, mint
tapasztalati alapú oktatási és nevelési rendszert; az élménypedagógia alapfilozófiáját;
néhány lehetséges módszerét; egy kevés játékelméletet, mint az élménypedagógia
alappillérét; alkalmazhatóságát az általános iskolák alsó osztályaiban, de legfőképpen a
tehetséges tanulók felfedezésében és azok szocializálódásának elősegítésében.
Az élménypedagógia és annak módszerei segíthetik a tehetségek
kibontakozását, felfedezését és segítséget nyújt abban, hogy ők maguk felvállalják azt,
hogy különböznek egyes területeken a többiektől és ezeket mint pozitívum kezeljék és
éljék meg. Ugyanígy segítséget nyújt magának az osztályközösségnek, hogy elfogadják
és tiszteljék a másságot, megértsék és segítsék az egyes területeken tehetséges
társaikat. Mindezt a játék, mint az Élménypedagógia mozgatórugója, segítségével.

TALENTS AND EXPERIENCE BASED PEDAGOGY
Summary
Hurry, depreciation, void, seeking of pleasure passively, incertitude,
accumulating experiences, struggle – we face such ideas day-by-day. Some arouse
positive emotions, the others negative. However, it is certain that we never get beyond
experiencing these emotions, since we do not have time to halt and draw conclusions. A
newer crisis follows: newer experience, syllabus and friends come. But when are we
going to become aware of all those situations and adventures experienced that we have
glided past?
We are gliding by the talents as well. There are many children at the school who
have special talents, but sometimes they are too shy to show their skills. Sometimes,
there are other talents who frustrate the other students. There are many times when the
children could not show oneself because the situations do not allow them to show their
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talents. Many times the usual teacher-student situation in the classroom not enough the
talents to show oneself.
There is another situation when the class puts the talents under the ban because
it is not usual or it has weird behavior. Sometimes the children who have special talents
would put them in a pocket, and hide them because they are afraid to lose their friends.
Let us learn - depending on personality - to think multicoloured, to accept others’
opinion and to learn and teach really important things.
`You cannot teach a man anything;
You can only help him discover it in himself. `
/Galilei/
In my presentation, I presented experience based pedagogy or experience based
learning as a system of experience based education, the basics of experience based
pedagogy, few possible methods, some activity theory as the fundamental pillar of
experience based pedagogy, its adaptability in lower classes, the effectiveness and the
importance of the application of this method in up-to-date teacher training.
The experience based pedagogy could help the talents show up themselves or
help the talents to adapt to their surroundings. Also, help the class to accept them as
they are. The experience based pedagogy games and activities could help the talented
students use their skills. Without, they ignore the other talents because these games
need activity and thinking from the whole class. This is why the experience based
pedagogy could help the talented students use and improve their skills, and could help
the whole class to show their skills at one time.

Bevezető
Rohanás, értékválság, üresség, passzív gyönyörkeresés, cél, bizonytalanság,
élmények halmozása, megküzdés. Ilyen, és ezekhez hasonló fogalmakkal találkozunk
nap mint nap, némelyik pozitív, másik negatív érzéseket kelt bennünk. Abban azonban
bizonyosak lehetünk, hogy az érzések megélésén túl már nem jutunk, hiszen nincs
időnk megállni és következtetéseket levonni. Jön egy újabb vállság, egy újabb
élmény, új tananyag és új barátok. No de mikor fog tudatosulni bennünk mindaz a sok
átélt helyzet, élmény, melyek mellett elsuhantunk?
Elsuhanunk a tehetséges tanulók mellett is anélkül, hogy észrevennénk őket. Az
iskolákban számos tanuló nem tudja vagy egyszerűen nem meri kimutatni
tehetségét. Az is előfordul, hogy a környezete folytja belé a képességeit vagy nem
szeretne kitűnni a többiek közül, attól fél, hogy a szocializálódás folyamata
problémákba ütközik. Olykor az iskolai körülmények, az iskola teremtette környezet
nem megfelelő arra, hogy a különleges képességekkel rendelkező tanulók
megmutathasság miben tehetségesek.
Ezek a tanulók sokszor kerülnek abba a kellemetlen szituációba, hogy a
társadalom, jelen esetben az osztálytársak, kirekesztik, kiközösítik, mert ő más.
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„Valamire megtanítani nehéz az embert;
rávezetni, hogy magában találja meg – több célra visz.”
/Galilei/
Tapasztalatok a vajdasági oktatás mai helyzetéről
A pedagógusoknak újra meg kell tanítaniuk a gyerekeket játszani! Saját
tapasztalatom, hogy számos osztály a második év végére sem tud szabályos körbe
állni. Arról nem is beszélve, hogy vannak tanulási helyzetek, amikor több célra vezet
megbontani az osztály megszokott rendjét és körben üllve beszélgetni egy-egy témáról,
aholis mindenki láthatja az éppen felszólaló arcát. Az is saját tapasztalatom, hogy a
gyerekek nem tudják szavakba önteni az érzéseiket, mert a tanítóik csupán a
tananyagot és jobbik esetben az előző napon történt kirándulást beszélik meg velük, de
csak öt perben, mert nincs rá idő, lemaradnak a tananyaggal.
A tananyag mennyisége és a kemény és évről-évre változó szabályok
megnehezítik az oktatást minőségileg jól végezni kívánó pedagógusok munkáját és
már-már nem is a tanuló áll az oktatás középpontjában. Nem a tanulóra öszpontosítunk,
hanem a teljesítendő adminisztratív feladatokra. Arról nem is beszélve, hogy mint a szél
suhanunk el a tanulókban kibontakozni vágyó tehetségek mellett. Mikor fogalmazza
meg a tanuló a társainak, hogy mi a problémája egy adott helyzettel és mikor találnak
közösen megoldást a konfliktus helyzetekre? Mikor vonnak le következtetést egy
játékból és vetítik át a való életre? Hiszen gyerekekről van szó, akik imádnak
játszani.
Egy vajdasági iskola negyedikes osztályában történt a következő eset.
Szerettem volna egy körjátékot eljátszani, melyhez meg kellett fogni egymás kezét. A
játékszabályok elhangoztak és már kezdtük volna a megtanulandó mondókát, mire arra
lettem figyelmes, hogy a fiúk és a lányok nem akarják megfogni egymás kezét. Az
igazán meglepő az volt, hogy a további beszélgetések alkalmával kiderült, hogy ők még
soha nem játszottak olyan játékot, ahol meg kellett fogni egymás kezét.
Egy másik példával is élnék. Szintén vajdaság egyik iskolájában a negyedik
osztályos tanítónővel folytattunk konzultációt a megtartandó vizsgaóráról. Szerettem
volna játékosan megoldani az adott tanítási egység elsajátítását, mire a tanítónő
lehurrogott azzal az indokkal, hogy az ő gyerekei nem szeretnek játszani!
Valószínűleg soha meg sem próbált velük semmilyen játékos aktivitást.
Az élménypedagógia ezekre a problémákra tud megoldást nyújtani.
Módszereket és eszközöket kínál. Nem helyettesíthet semmilyen nevelési és
oktatási módszert, csupán kiegészíti azt, beleépítve az oktatás és nevelés
folyamatába. A gyerekek ilyen formán felszabadulnak, gátlásaikat feledik és “falakat
döntenek le” melyek akadályozzák őket a kibontakozásban, az önmegvalósításban.
Az élménypedagógia (Experiential education) egy lehetséges értelmezése
Évek óta foglalkozom gyerekprogramok, táborok szervezésével és vezetésével,
valamint szabadidő-szervezéssel. 1998-ban találkoztam először az „Animátor”
kifejezéssel, mely jelentése:
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„Animátornak nevezzük azt a személyt, aki másokat pozitív aktivitásra késztet!”
(Zabhegyező Gy.A.E. 1990.)
Az évek múlásával mind több és több szakmai továbbképzésen és
gyerekrendezvényen vettem részt, majd eljutottam 2007 tavaszán az első
magyarországi élménypedagógiai képzésre, melynek szervezője és trénere Bányai
Sándor volt. Először itt találkoztam az élménypedagógia kifejezéssel. A fél évig tartó
képzéssorozat, mely 5 hétvégét ölelt magába, mind nagyobb és mélyebb érdeklődést
keltett bennem a téma iránt. Ahogyan kezdett megvilágosodni maga az
élménypedagógia fogalma, úgy vált egyre egyértelműbbé, hogy eddigi szabadidős
tevékenységeim nagyon szoros kapcsolatban álnak az élménypedagógiával.
A fogalom megmagyarázására vállalkozva, az évek óta tapasztalt és használt
tevékenységemből merítek, hiszen, mint később kiderült, élménypedagógiai
módszereket használtam, amikor eljátszottam egy játékot és azt követően
megbeszéltük az eseményeket.
Az élménypedagógia kifejezés angolul Association for Experiential
Education1, németül Erlebnispädagogik. A német szó tükörfordítása az
élménypedagógia, az angol kifejezés inkább a tapasztalati oktatásra fordítható le. A
két fogalom között inkább csak nyelvi eredetű, mint tartalmi különbségek vannak.
Játsszunk el egy játékot, legyen ez pl. a bújócska, melyet mindenki jól ismer.
Addig a pillanatig, amíg magáért a játék öröméért és csupán szórakozásból játsszunk,
addig ez egy kiemelkedően jó szabadidős tevékenység, játék. Attól a pillanattól kezdve,
hogy a játék után körbe ülünk és beszélgetni kezdünk arról, hogy biztonságban
éreztük-e magunkat a játék alatt, mikor éreztük jól és mikor kellemetlenül magunkat,
innentől kezdve nevezhetjük ezt a tevékenységet élménypedagógiának, a bújócskát
pedig élménypedagógiai módszernek. Élmény, hiszen saját tapasztalatokat
szereztünk egy adott tevékenységről, pedagógia, mert beszélgetést, értékelést
folytatunk róla és megpróbálunk következtetéseket levonni és tanulni a tevékenységből,
játékból.
Egy iskolai példa
A szabadkai Majsai Úti Általános iskolában, természet és társadalom órán
kivezettük a másodikos osztályt az iskola előtti főúthoz. Az utcán való helyes
viselkedésről és a közlekedési szabályokról tanultunk. Mindent kipróbáltunk,
átmentünk az úttesten, közlekedtünk a gyalogos járdán, kiabáltunk és csendben is
voltunk. A tanterembe visszaérve leültünk és arról beszélgettünk, hogy miért kell
betartani egyes szabályokat a közlekedésben és kinek, milyen tapasztalatai voltak a
kint töltött időről és történésekről. Az élménypedagógiának ez is egy lehetséges
formája.
Egy kis történelem
Ha az élménypedagógia történetéről beszélünk, nem tehetjük meg, hogy szó
nélkül hagyjuk Kurt Hahn életét és munkásságát. Kurt Hahn nevével szinte minden, a
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témához kapcsolódó, kutatásom alkalmával
„élménypedagógia atyjának”2 nevezik.

találkoztam,

Hahn 1920-ban, Németországban alapította meg
iskoláját, a Salem Schule-t, mely egy merőben újfajta
képzési modell, az ún. tapasztalati oktatás szerint
működött. A tapasztalati oktatás célja az akadémikus tudás
megszerzése helyett, a személyiség és az érettség
fejlesztése, az aktív tapasztalatszerzés folyamatán
Gyakorlatilag
az
élménypedagógia
keresztül.
eszközeivel folyt az oktatás és nevelés. Hahn
elképzelése szerint (mely később messzemenően
beigazolódott) bizonyos tapasztalatok önmagukban is a
legkülönbözőbb szociális készségek (pl. együttműködés,
tolerancia, segítőkészség, közös problémamegoldás stb.)
fejlődését eredményezik. Ezt a módszert a képzés,
fejlesztés és gyógyítás legkülönbözőbb területein
alkalmazzák.
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egyszer

az

Kurt Hahn
1886-1974

Ma, szerte a világon, számtalan outdoor3 módszerrel dolgozó nonprofit szervezet
létezik. Ilyen az Outward Bound Magyarország Egyesület4 is, melynek képzésén 1999ben szereztünk saját élményű tapasztalatokat.
A növekedést jól mutatja az USA példája: 1962-ben öt szervezet létezett, ez a
szám a 70-es évekre elérte az ezres nagyságrendet, és a 80-as években már csak
ritkán lehetett olyan képzőhelyet (iskolát, főiskolát, egyetemet, csapatépítő tréninget,
mentálhigiénés programot stb.) találni, ahol valamilyen formában ne használták volna a
módszert. Felismerték, hogy a természetben való tevékenységek, játékok,
foglalkozások alatt szerzett élményeket felhasználva, ezeket megbeszélve, a való életre
visszavezethető tanulságokat fogalmazhatnak meg, mely sokszorosan maradandóbb
tudást eredményez, mint bármilyen szokványos oktatási forma.
Tapasztalatok bizonyítják, hogy az outdoor élménypedagógia, milyen
hatékonyan segíti elő a komfortzónából5 történő kilépést, és ezáltal hatékonyabb
tanulást és maradandóbb tudást biztosít. Ennek oka, hogy az outdoor gyakorlatok az
átlagnál mélyebben “érintik meg” a résztvevőket, nagyobb kihívást jelentenek,
erősebben hatnak az érzelmekre és sokszor életre szóló élményeket nyújtanak.
Ezekből az élményekből táplálkozik az élménypedagógia. Ezek az élmények segítenek
a tanulóknak az önfelismerésben és önértékelésben, de ugyanakkor a másság
elfogadásában is.
Saját élmények, valós tapasztalatok
Az „élménypedagógia” (Experiental Education) a cselekvés általi tanulás egyik
sajátos változata. A módszer próbára teszi a játékosok értékeit, tudását, képességeit és
kreatív gondolkodását.
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Carl Rogers szavaival élve: „Az élménypedagógia nem más, mint
személyközpontú pedagógia, mely mind az egyén, mind a csoport fejlődésére és
sikerességére fókuszál” (Rogers 1984). A folyamat során az aktívan részt vevő
gyerekek valós következményekkel járó tapasztalatokban részesülnek, és a
megszerzett tudással ők maguk kísérleteznek, ahelyett hogy mások tapasztalatait
olvasnák vagy hallgatnák.
A csoport tagjai fizikailag és pszichikailag biztonságos, kontrollált körülmények
között élménypedagógiai tevékenységeket, játékokat és gyakorlatokat próbálnak ki. A
kipróbálásra, az új dolgok megtapasztalására remek motivációt jelentenek a használt
látványos, színes, érdekes és nem hétköznapi eszközök, illetve az eszközök
felhasználásának sokszínű variációi.
A feldolgozás jellemzően csoportmunkában történik, melyben a résztvevők
aktivitása szükséges. A feldolgozást, az érzések, tapasztalatok megfogalmazását
gyakran segítik szimbolikus eszközök, képek, szimbólumkártyák, apróbb tárgyak, nem
ritkán magának a gyakorlatnak a korábban használt elemei.
Nem helyettesít, hanem kiegészít
Nagyon fontos megérteni azt, hogy az élménypedagógia nem helyettesíthet
semmilyen más oktatási és nevelési módszert, csupán kiegészíti azt. A frontális
oktatásnak is megvan a maga helye és ideje, az ismeretek hagyományos módszerekkel
való átadásának és előadások megtartásának is. Véleményem szerint itt az „is” a
kulcsszó.
A százszorszép illatát, szirmainak tapintását nem lehet elmagyarázni. Ki kell
menni az iskolaudvarba vagy a közeli tópartra és megtapintani, megszagolni, saját
szemünkkel megnézni azt. Egy gyalogtúráról beszélni nagyon sokat lehet, rengeteg
videó és képanyaggal szemléltethetjük a téma mibenlétét, de addig a pillanatig, amíg
saját tapasztalatunk nincs arról, hogy milyen érzés térdig sárosnak lenni és egy
sebesen folyó patak fölött állni, nem tudunk maradandó és életre szóló tanulságokat
levonni.
Azt sem fogjuk megtudni, hogy a csoportban kinek vannak kitűnő vezetői
adottságai vagy ki a legsegítőkészebb és ki oldja meg kitűnő érzékkel a szituáció adta
problémákat.
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Élménytúra, Börzsöny, 2007

Ha már saját élménnyel rendelkezünk, a fotók és videók segítenek ennek
felidézésében és ekkor már tudunk tanulságokat levonni és talán komoly
következtetéseket is megfogalmazni a további életünkre nézve.
Élménypedagógia az általános iskola alsó osztályaiban
A tanulóknak élményeket kell nyújtani az iskolában, hogy másnap is legyen miért
elmenni oda. Minden nap történnie kell olyan eseménynek, amiben ő jól érezte magát,
amikor pozitív megerősítést kapott vagy egyszerűen élvezett egy új játékot, melyet a
tanító játszott velük.
Nagyon fontos, hogy a tanító tudjon játszani a gyerekekkel. Amikor azt látják,
hogy a vezető is részese a tevékenységnek, sokkal komfortosabban érzik magukat a
saját részvételüket illetően.
Téves felfogás az, hogy az iskolában
nem játszani kell a tanulókkal. De igen!
Kell és nagyon fontos! Csupán szórakozás
céljából, felfrissülésként, a játék öröméért.
Játszani kell azért, hogy a gyerekek
tudjanak szocializálódni, konfliktusokat
megismerni és kezelni, felismerni, hogy
könnyebb
csoportban
megoldani
a
problémákat, mint egyedül. Játszani kell
azért, hogy a felszabadult, stresszmentes
helyzetekben a tanulók önmagukat tudják
adni é ski tudják mutatni adottságaikat,
hasznosítani tudják tehetségüket.
Közös játék a tanórán
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Az első lépés a játék, mely az élménypedagógia felé vezet és ennek meg kell
jelenni a tanórákon nem csak kisiskolás korban, de felsőbb tagozatokon, sőt a közép
és a felső fokú oktatásban is.
Ki kell mozdítani a tanulókat az osztályterem falai közül és a természetben is
oktatni és nevelni. A tanítási egységek nagy része alkalmas a szabadban való
elsajátításra. Egy anyanyelvünk órán az Eperfáról olvasunk. Mennyivel jobb lenne, ha
megkóstolhatnánk az eperfa termését, megtapintanánk a törzsét és az olvasmányt az
eperfa árnyékában olvasnánk el. Ez nem lehetetlen! Nem kell megijedni attól, hogy ki
kell menni a szabadba.
Az értékelés fontossága
Az értékelésről már az előző fejezetekben esett szó, most csak összefoglalnám
és kiegészíteném néhány megjegyzéssel, saját tapasztalattal.
Az élménypedagógia egyik legfontosabb mozzanatáról van szó, mely
segítségével a játékokból és egyéb élményeket nyújtó tevékenységekből tudunk olyan
következtetéseket levonni, melyeket a való életben is felhasználhatunk. Az értékelés
fontossága abban is megnyilvánul, hogy egyes szituációkban átélt esetleges negatív
érzéseinket el tudjuk mondani, akár közösen megoldást találni rá. Értékelés nélkül a
játék csupán rekreáció, szabadidős tevékenyéség ami teljesen jó, de ezen továbblépve
komoly előrelépésket érhettünk el az adott célcsoport fejlődését tekintve. A résztvevők
megfogalmazzák érzéseiket, gondolataikat az átélt játékkal kapcsolatban. Kiderül, hogy
ki hogyan kezelte a konfliktusokat, ki segített a legtöbbet, ki állt félre és ki volt a logikai
atyja az esetleges feladat megoldásának. Ki volt aki pillanatok alatt kiszámolta,
megszervezte és megfelelő sorrendbe elrendezte az osztályátrsakat, ki tudta rábeszélni
Pistit, hogy mégis jöjjön vissza és ne duzzogjon, mert nem sikerült neki elsőre a
megoldás. Hagyományos iskolai körülmények között sokkal nehezebb ilyen és ehhez
hasonló képességeket felfedezni, mint egy problémamegoldó játék alkalmával, mely az
élménypedagógia szempontjai szerint van facilitálva.
„Értékelni a komfortzónában lehet!”
Az élmények megbeszélésnek a legjobb időpontja nem az, amikor két
osztálytársába kapaszkodva egyensúlyoz egy papírlapon a tanuló, nehogy lelépjen,
mert akkor “a mocsári aligátorok felfalják”(problémamegoldó játék). Fogalma sincs,
hiszen kisebb baja is nagyobb annál, mint azon gondolkodni, vajon milyen érzés is
kavarog benne.
Értékelni a komfortzónában lehet! Miután átértünk a mocsáron, lejöttünk a
kötélpályáról, végigjártuk a túrát és közösen letelepedtünk a pokrócainkra vagy
kísérletezés után körbe ültünk a tanteremben. Ekkor mindenki, úgy fizikailag, mint
szellemileg jelen van, odafigyel a másikra és el tudja mondani saját tapasztalatait is.
Komfortzónában van. Nagyon fontos, hogy nem szabad senkire sem ráerőltetni az
élményei elmesélését. Akkor mondja el, ha ő szeretné megosztani a többiekkel. Ezért is
143

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

nem ajánljuk a „menjünk sorba” típusú beszélgetéseket. Az előttünk beszélt két
társunkra már biztos nem tudtunk odafigyelni, mert azon rágódtunk, hogy hogyan is
fogalmazzunk meg magunkban valami okosságot, mert valamit mondani csak kell!
Ezért ne alkalmazzuk ezt a módszert ilyen esetekben. A vezető, tanító, pedagógus
feladata, hogy megteremtse az osztályban, csoportban azt a biztonságos légkört, amely
alkalmas az értékelésre és az érzések kinyilvánítására.
Még a komoly hangvételű értékelés ellenére is, emeljünk ki néhány
szórakoztató részletet, pillanatot. Jegyezzük meg:
Amikor a jókedve eltűnik a csoportnak, a következő az energiájuk és a
lelkesedésük lesz!
Facilitálni vagy vezetni?
Egy tipikusan vezetői hozzáállás rosszkor, rossz időben, rossz helyen: negyedik
osztályban, képzőművészet órát tartott a tanítónő. Egy nagy közös rajzot kellett
készíteni, melynek hallatára teljesen fellelkesedtek a gyerekek. Lázban égtek a kis
csoportok és már-már lehetett hallani a különböző ötleteket, javaslatokat, kezdtek
kibontakozni a tehetségek, amikor… a tanítónő a legapróbb részletekig mindent
elmagyarázott a rajz elkészítésével kapcsolatban, attól kezdve, hogy, hogyan üljenek le
az összetolt padok köré, egészen odáig, hogy ki milyen ecsettel és mit fessen. A munka
kezdete előtt odafordult az egyik kislányhoz és ezt mondta: - Sári, te most osztd be
mindenkinek, hogy mit csináljon! Laci rajzolja meg a kereteket, Pisti hozzon vizet és
Nóra találja ki, milyen legyen a háttér! - Sári egy szót sem szólt. Mindent a tanítónő
mondott el helyette. A kezdetekkor tapasztalt lelkesedés egyszerűen elpárolgott, mint
egy csepp víz a sivatagban.
Az elmesélt esetet egy facilitátor másképpen oldotta volna meg. A gyerekek
tudásához és képességeihez mérten feladja a feladatot, elmagyarázza, hogy egy
olyan rajzot kell készíteni, amelybe mindenkinek a keze munkája megtalálható. Ez után
megkérdezi a gyerekektől, hogy hogyan kezdenének hozzá? Figyeli és kíséri a
beszélgetést, a csoportot hagyja kibontakozni, de ügyel arra, hogy a témánál
maradjanak. Amint megtörtént a feladat elméleti megoldása és a gyerekek azt mondják,
hogy készen vannak és szeretnék kipróbálni amit elméletben kitaláltak, kezdődhet a
munka. A facilitátor nem fogja beosztani a munkát, nem mondja meg senkinek, hogy
milyen ecsettel fessen. Figyeli a munkát, a párbeszédeket és a végén értékelést folytat
a résztvevőkkel együtt.

„Facilitálás, vagy egy szabadidős program vezetése. Mi is a valódi különbség a kettő
között? Egy szóval – Értékelés.”
/Kovács Nikoletta fordítása/
A facilitátor azt jelenti: „segíti-e őket abban, hogy egymástól tanuljanak?”6
Megteremti a megfelelő környezetet és légkört, majd kiadja a feladatot és hagyja, hogy
144

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

a csoport maga oldja meg azt. Fantasztikus ötletek születhetnek ilyenkor és a
résztvevők fejlődési foka messzemenően magasabb, mint ha vezetnénk a csoportot. És
ez után jön a legfontosabb, az értékelés, amikor a lezajlott, átélt eseményeket
megbeszéljük és következtetéseket vonunk le. Ha mindent a vezető mond el, később
nincs miről beszélni.
Előfordulhat az is, hogy a facilitátor úgy érzi, nem végzi el a munkáját, nem
vezetője a csoportnak. Meg kell találni a helyes összhangot a két stílus között. Vannak
helyzetek, amikor komoly vezetői szerepet kell felvállalni. Például egy városi séta
alkalmával komoly és határozott vezetői stílusra van szükség! De a biztonságos
osztályteremben egy feladat megoldásánál, amely lehet csapatépítő játék vagy akár
egy csoportmunkában végzett feladatlap kitöltése, azt gondoljuk, facilitálni kell.
Élménypedagógia a tehetségek felfedezésében
Több témakörben is említést tettem már arról, hogy hogyan segíthet a
dióhélyban körvonalazott élménypedagógia abban, hogy a diákok megmutathassák
képességeiket, tehetségüket. Néhány mondatban mégis fontosnak tartom ennek
kiemelését és összegzését.
Beszélhetünk a tananyagok játékos feldolgozásáról. Arról, hogy
környezetismeret órán az iskolaudvarban megnézzük a növények leveleit, megtapintjuk
a különböző fák törzsét és kérgének érdességét, rovarokat gyűjtünk a füves területeken.
Tegyük ezt csoportmunkában, feladatok kiosztásával és inkább facilitálva a
tevékenységet, mint kemény vezetői stílust alkalmazva. Biztos vagyok benne, hogy a
szabad tér, a játékos tanulás és a bizonyos fokú szabadság a feladatmegoldásokban
olyan, eddig rejtett képességeket hozhat felszínre, amit a tanteremben, könyv fölé
hajolva és hallgatva a tanító magyarázatát a levelek erezetéről és érdességéről
egyszerűen képtelenség lenne felszínre hozni.
De a szabadban töltött óra nem feltétel. Vegyük például a matematika tantárgyat.
Játsszunk számkártyákkal ahol egyének haladhatnak előre a cél felé annak
fügvényében, hogy milyen gyorsan és ügyesen, kreatívan oldják meg a számtani
műveleteket, de számos játék létezik csoportok számára is. Vagy építőkockákkal ahol
két tanuló épít egyetlen tornyot, saját tervezés alapján és csak 1-1 ujjukat
használhatják. Logika, gondolkodás, számítások, problémamegoldás és még
sorolhatnám mi minden fejleszthető és figyelhető meg a folyamat során.
Tegyünk egy apró kitérőt a tantárgypedagógia ösvényéről, majd essen néhány
szó a szociális kompetenciák fejlesztéséről.
Egy-egy játékos módszerrel, élmánypedagógiai alapelveket felhasználva
felépített tanóra nem csupán abban tud segíteni, hogy a matematikai, de más tantárban
kitűnő tehetségeket felfedezzük. Sőt! Egy tanuló tehetséges lehet abban, hogy jól
kommunikál, kitűnő szervező, játszi könnyedséggel oldja meg a problémákat és
konfliktusokat. Átlátja és rendszerezi a tényleket úgy, ahogy senki más nem tudja. Ő a
legerősebb, a legfürgébb és legjobb a humora. Lehet, hogy a jövőben súlylökő bajnok,
autóversenyző vagy színész lesz belőle, mert itt és most felfigyeltek rá.
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A felismerések történhetnek:
Az ÉN dimenzióján:
- reális önismereten alapuló önbizalom és önállóság felismerése
- kitartás, kudarctűrés és a siker kezelésének képessége
- a döntéshozás és felelősségvállalás képessége
- önbizalom, önelfogadás, pozitív énkép, reális önértékelés
Társas dimenzió:
- hiteles és hatékony kommunikáció
- kooperativitás, együttműködési készség, felelősségtudat
- konfliktuskezelési készség
- empátia, a másikra figyelés, mások elfogadása
- tolerancia, nyitottság, a másik értékeinek és különbözőségének elfogadása
- szabályok alkotásának és elfogadásának képessége, szabálykövetés
Kognitív dimenzió:
- problémamegoldó gondolkodás, döntési képesség
- a véleményalkotás képessége, vitakészség
- kreativitás, rugalmasság, ötletgazdagság
- a fejlődés igénye, alkotókedv
A felsorolt sociális kompetenciáknak a szintfelismerésére a tanulókban aligha
derülhet fény a hagyományos tanítási órákon, dolgozatírás alkalmával vagy frontális
módszerekkel való ismeretek átadása közben. Viszont ezekre is szükség van, éppen
ezért hangsúlyoznám, hogy nem helyettesítni, hanem KIEGÉSZÍTI az
élménypedagógia a hagyományos oktatási módszereket. Valószínűleg az empátia
készége, a mások elfogadása a matematika tantárgyban való előrehaladást aligha
segíti, viszont az életben hatalmas szerepe van!
Íme egy újabb terület a tehetséggondozás palettáján, amivel a különleges
képességekkel rendelkező gyerekeknek meg kell küzdeniük és ahol az
élmánypedagógia és játék hatalmas segítséget nyújthat. Mindannyian tudjuk, hogy
a tehetségek általában picit mások, különcök és nagyon nehezen szocializálódnak. A
társadalom nem könnyen tolerálja a másságot. Kilógnak a közösségből és ez
nehézséget okoz nekik is és a társaiknak is. Biztosan találkoztunk olyan tanulóval aki
tudományos könyveket olvasgatott szünetben ahelyett, hogy a többiekkel focizott volna.
Inkább folytatott már-már tudományos értekezést a fizika tanárral az uzsonnaszünetben
ahelyett, hogy az ebédlőben az osztálytársaival fogyasztotta volna az uzsonnáját. A
társai nem igazán tudnak mit kezdeni ezzel a viselkedéssel. E miatt ki is közösítik, ez
miatt pedig komoly konfliktusok alakulnak ki. A közösségi, csoportos játékok és
problémamegoldó feladatok sokat tudnak segíteni abban, hogy úgy az egyén, mint a
közösség rádöbbenjen arra, hogy az egyén megtalálja a helyét a társai között és, hogy
hasznos része a közösségnek.
Az élménypedagógiai módszerek olyan helyzetbe hozzák, ahol hasznosnak érzi
magát és nem kívülállónak, ahol a társai rá és ő is a társaira van utalva. Megtanul
közösségben és a közösségért dolgozni és értük használni a képességeit!
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Törteli Telek Márta: A FOLYAMATORIENTÁLT TEHETSÉGGAZDAGÍTÁS
MÓDSZEREI
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Martonos, Szerbia
ttmarta@stcable.net

Rezümé
A tehetséggazdagítás célja elsősorban nem az ismeretek bővítése, hanem a
kreatív, a kritikai és a tudományos gondolkodás fejlesztése, felfedező ill.
interdiszciplináris tevékenység (életközeli, jövőorientált probléma megoldása) által. A
kiemelkedő teljesítményhez vezető három terület – az irány, az eszközök, és a
produktum – feltárása a fejlesztés célja. A folyamatorientált tehetséggazdagító
programok közvetlenül csak a gondolkodás műveleti fejlesztésére fókuszálnak; explicit
gondolkodáskészség-fejlesztésre törekszenek, komplex tartalmú esetleg eklektikus
feladatok alkalmazásával. A programok által a gyerekek hatékony problémamegoldó
eszközök birtokába jutnak. A kreativitást fejlesztő technikák az ötletre való rátalálás
periódusára összpontosítanak. A kritikai gondolkodást fejlesztő RWCT program
megvalósításakor (az RJR modell fázisaiban) az implikált célok megvalósítását
interaktív és reflektív módszerek valamint technikák szolgálják.
Kulcsszavak: folyamatorientált aktivitás, tehetséggondozás módszerei.

METHODS OF PROCESS-ORIENTED TALENT ENHANCEMENT
Summary
The main purpose of talent enhancement is not to enrich one’s store of
knowledge but to improve creative, critical and scientific thinking through exploratory
and interdisciplinary activities (solving realistic, future-oriented problems). Three areas
related to outstanding achievements are to be explored: direction, means and outcome.
Process-oriented talent enhancement programs focus directly on improving thought
processes; they aim at explicitly reinforcing thinking skills, applying complex, possibly
eclectic tasks. The programs provide children with effective problem-solving devices.
Techniques used to enhance creativity focus on the period of brainstorming, when ideas
are searched for. Implementing the RWCT program, which is to improve critical thinking,
the implied goals are achieved by interactive and reflective methods and techniques (in
stages of the RJR model).
Keywords: process-oriented activities, methods of talent enhancement.
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Bevezetés
R. J. Sternberg véleménye meggyőzőnek tűnik: »Minden társadalom maga dönti
el, hogy mit tekint tehetségnek, ezért a fogalom tartalma az idő és a hely függvényében
változik.« Vagyis a tehetség esetében a társadalomérték-szempontok miatt nehezen
leírható jelenség meghatározásáról van szó (Hódi 2009). A tehetség nem objektíve
létező dolog, hanem az egyén és a környezete között dinamikusan kibomló, kulturálisan
konstruálódó jelenség. A vonáselvű elképzelésekkel szemben a dinamikus-komplex
modellek közös jellemzője, hogy a tehetséget nem statikus adottságként, esetleg ezek
additívan egybekapcsolt halmazaként látják, hanem a fejlődés során kibontakozó,
dinamikus jelenségként, amelyben az egymásra kölcsönösen ható komponensek –
egymást gyengítve-erősítve – együtt vesznek részt (Gyarmathy 2006).
A tehetségazonosítás pszichometrikus módját meghaladó komplex ill. folyamatos
működésen alapuló (sok összetevős, időleg is tagolt, ismétlődő, a képezhetőséget
figyelembe vevő) módszerei gazdagabb, plasztikusabb, rétegzettebb képet adhat a
potenciálisan tehetséges gyerekekről. A megfelelő stratégia az, ha a pedagógus először
a „horizontális” dimenzióban vizsgálódik, vagyis a gyerek képességeit hasonlítja
egymáshoz, majd miután konstatálja, hogy az adott egyén miben tehetséges,
megállapítja, hogy ez a tehetség más diákok tehetségéhez viszonyítva „vertikálisan” mit
jelent, s ez utóbbi segítségével alakítja ki az adott tanuló tehetségfejlesztésének
stratégiáját (Gordon Győri 2004).
A képességfejlesztés szemléletű tehetséggondozás célja, hogy bármely gyerek
optimálisan kibontakoztassa képességeit azon a területen, amelyen a legjobb
potenciálokkal rendelkezik, míg a szó szorosabb, szűkebb értelmében vett
tehetséggondozás a vertikális normákon nyugvó tehetséggondozás, melynek alapja a
ritkaság alapú felfogás, és egy terület legkimagaslóbb tehetségeinek fejlesztésére
irányul.
A tehetséggazdagítás fogalma
A tehetséges gyerekek pedagógiai fejlesztésének legfontosabb módszerei: a
gyorsítás, a gazdagítás, a mélyítés és az elkülönítés (szegregáció) (Gyarmathy 2001).
Az egyterületi tehetségek esetében hatékony pedagógiai stratégia a fókuszált, intenzív
és vertikális, az adott területen intenzíven mélyítő, gyorsító fejlesztést választani. A
többterületi tehetségeknek azonban érdemes minél többféle lehetőséget felajánlani a
fejlesztésben: a fejlesztés horizontális elvein nyugvó képzést, vegyesen gyorsító és
gazdagító programot biztosítani számukra, azaz sok területen igényes akadémikus
iskolai képzést (Gordon Győri 2004).
A gazdagítás kifejezéssel többnyire a tehetséges fiatalok differenciált
oktatásának egyik formáját jelölik, de gyakran az ún. kiegészítő tantervekre is utalnak
vele, A gyorsítás, az egyéni bánásmód és az elkülönítés kifejezéseivel állíthatjuk
szembe. A gazdagítás célja elsősorban nem az ismeretek bővítése, hanem az olyan
képességek fejlesztése, mint a kreatív gondolkodás és problémamegoldás, a kritikai
vagy a tudományos gondolkodás. Tannenbaum a tehetségeseknek szánt tanterv
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összeállításához egy ún. gazdagítási mátrixot javasol. A mátrix öt fő területe: az
alapkészségek bővítése, a tartalmi lényeg kevesebb idő alatt való megtanítása, a
tudásalap szélesítése, a tanár szaktudásához kapcsolódó tartalom tanítása, az iskolán
kívüli tapasztalatszerzés irányítása. A mátrix a magasabb szintű gondolkodási
képességeket és a társas-affektív változásokat is figyelembe veszi (Tóth 2006).
A tehetséggazdagítás főbb módszerei: differenciálás, nyitott feladatok, különféle
munkatempó, egyéni fejlesztés, alapoktól való indulás és plusz feladatok, különféle
csoportosítás (osztályon/évfolyamon belül).
A gazdagítás során a gyerekek normál iskolai oktatásban vesznek részt, annak
egy része helyett, vagy azt kiegészítve, az iskolában vagy a tehetséggondozó
intézményekben jutnak hozzá speciális fejlesztéshez. A programokban „felfedeznek”,
valódi jövőorientált problémákat oldanak meg. Ezeknek a programoknak többnyire nincs
közük az iskolában tanult tantárgyakhoz (pl. archeológia, hieroglifák, agybiológia,
geometria és művészet, humor, újságírás, szociális problémák megoldása, filozófia,
retorika stb.).
Balogh László mélységben és tempóban történő valamint tartalmi gazdagítást
különböztet meg. Ugyanakkor a feldolgozási képességek gazdagítása elsősorban a
kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését jelenti felfedező, ill. interdiszciplináris
tevékenység közben. Renzulli »Gazdagítási Triász Modellje« az előző elveket
szervesen ötvözve kínál támpontokat a program készítéséhez (Balogh 2007).
A gazdagító programok tartalma és formája igen különböző lehet. Renzulli
hármas modelljében háromféle fejlesztési irányt egyesít. A háromféle program
bármelyike önmagában is hasznos segítséget nyújt a tehetségeknek, de a három
ötvözete teljessé teszi a fejlesztés folyamatát. Vagyis három, a kiemelkedő
teljesítményhez vezető terület – az irány, az eszközök és a produktum – feltárása a
fejlesztés célja.
(1) Az I. típusú gazdagítás, az explorációs program széles választékát nyújtja a
különböző tudományoknak, művészeteknek, tevékenységi területeknek, hogy a
tanulót a lehetséges érdeklődési körével hozza kapcsolatba.
(2) A II. típusú gazdagítás célja az információk felhasználásához szükséges
képességek és készségek fejlesztése. A fejlesztés a mentális készségek, a
gondolkodás területei (megfigyelés, kategorizáció, elemzés és értékelés), a
kreativitás (folyékonyság, rugalmasság, eredetiség) és a társas készségek
(tájékozódás, vezetés, versengés, együttműködés) hatékonyabbá tételére
irányul. Ez a típusú dúsítás célozhatja konkrét, valamely tudományban vagy
művészeti ágban lényeges technikák elsajátítását (Gyarmathy 2001).
(3) A III. típusú gazdagítás során a tanulók valódi problémák megoldásába
kezdenek. Az efféle tevékenység három tényezője: a rendezetlen információk,
nyersanyagok, más szakemberek által elért eredmények és megfelelő eljárások.
A probléma megtalálásának és megoldásának folyamán nincs rutin módszer,
nincs biztonságos út. „Nem mások által kidolgozott tudást dolgoznak fel, hanem
alkotóan, a mások által kidolgozott tudást is felhasználva, új tudást hoznak létre”
(Gyarmathy 2007). Ez a tehetségek azonosításának legmegbízhatóbb módja. Ez
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az a helyzet, amikor a tanuló megfigyelésével megállapítható a tudás, az alkotó
gondolkodás, a belső hajtóerő megléte.
A folyamatorientált tehetséggazdagítás módszertani lehetőségei
Megkülönböztetjük
a
folyamatorientált,
a
tartalomorientált
és
a
produktumorientált programokat. A folyamatorientált tehetséggazdagító programok
lemondanak a tantárgyi tartalmak tanításáról, és közvetlenül csak a gondolkodás
műveleti fejlesztésére fókuszálnak, explicit vagy direkt gondolkodáskészség-fejlesztésre
törekszenek.
Míg az oktatás hagyományos menetében a faktuális ismeretszerzés áll előtérben
és a gondolkodásfejlesztés ennek hátterében, addig ők megfordítják ezt a mintázatot,
és a gondolkodási készségek fejlesztését, technikáit állítják előtérbe, s a tantárgyi vagy
közvetlen tehetségterületi tartalmakat háttérbe helyezik vagy még inkább teljesen
elhagyják.
A tehetséges tanulók fejlesztésének azonban ilyen esetekben is van tartalma –
hiszen a gondolkodás sohasem csak önmagában, hanem mindig valamilyen tartalmon
zajlik. Ám ezek a tartalmak a hétköznapi élet általános tartalmai vagy komplex tartalmú,
esetleg eklektikus feladatok, nem pedig valamelyik tantárgyi terület ismeretrendszeréből
valók. Az explicit gondolkodáskészség-fejlesztések esetében a tantárgyi tartalmak
struktúrája helyébe a gondolkodási készségek szerkezete lép, ez adja meg a
fejlesztések logikáját (Gordon Győri 2004).
Tantárgyi tartalmaktól független gondolkodáskészség-fejlesztő programok
Reuven Feuerstein a gyermekek információ-feldolgozó képességét fejleszti, az
adott kultúra által közvetített eszközöket adja a kezébe. Az alapvető gondolkodási
készséget a szülők és a tanárok építik be azzal, amit közvetített tanulási élménynek
nevez. Ennek során egy felnőtt ékelődik a gyermek és környezete közé. A közvetítő
átalakítja, átrendezi, rendszerezi, csoportosítja és keretbe foglalja az ingereket
valamilyen sajátos cél érdekében. Segítséggel minden gyermek többre képes, mint
egymagában, de csak a fejlődési állapota megszabta határok között (Fisher 2008).
Vigotszkij nyomán a legközelebbi fejlődési zónát a gyermeknek az önállóan
végzett cselekvése által meghatározott fejlettségi szintje és a felnőttel vagy
kompetensebb kortárssal való együttműködés során megvalósuló teljesítményszintje
közötti különbségként írhatjuk le. „A legközelebbi fejlődési zóna a gyermek és a neki
segítséget nyújtók közötti interakcióban teremtődik meg” (Tóth 2006: 162). Eközben
segítenünk kell a gyermeknek látni, válogatni és tervezni. Ki kell fejlesztenünk benne az
önuralmat, a körültekintést, valamint a pontosságot.
A szerző az input (információgyűjtés), az elaboráció (információfeldolgozás) és
az output (megoldások kifejezése) problémáinak pedagógiai korrekciójára egyszerű
eszközöket – papír-toll típusú feladatokat – alkalmaz, melyek tartalomsemlegesek,
teljes mértékben függetlenek az iskolai akadémikus tárgyak tudásanyagától (Gordon
Győri 2001). A program nehézségi fokaikat tekintve egymásra épülő egységekből áll.
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Ezek elsajátítása során a gyereknek a legegyszerűbb, igaz, legalapvetőbb pontalakzat
rendezésektől a bonyolultabb absztrakt-verbális szintekig kell eljutniuk.
Feuerstein tizenöt eszközt/elemet ismertet. Ezeket az intellektuális játékokat
közvetített tanulási élménynek szánja, ahol a tanár a folyamat alatt mindvégig segít, és
próbára teszi a gyerekeket a kérdéseivel. A megadott sorrendben alkalmazott eszközök
a következő témák köré szerveződnek: 1. pontok elrendezése (módszeres kutatás;
hipotézis felállítása; egy saját rendszer érzékelése és létrehozása; stratégiák
kifejlesztése érzékelt dolgok összekapcsolására); 2. térbeli tájékozódás I.; 3. térbeli
tájékozódás II.; 4. térbeli tájékozódás III. (térérzékelés; tárgyak közötti kapcsolatok
keresése); 5. összehasonlítás (hasonlóságok és különbségek megállapítása); 6.
kategorizálás; 7. analitikus érzékelés (az egész összetevőire bontása; bonyolult ábrát
alkotó síkidomok azonosítása); 8. rokonsági viszonyok (a család tanulmányozása; a
megfordítható vagy szimmetrikus és a hierarchikus viszonyok tudatosítása, fejlesztése);
9. időviszonyok (az idő viszonylagossága és mérhetősége; az idővel mint
meghatározott hosszúságú szakasszal és mint dimenzióval való megismerkedés; az idő
szekvenciális természetének megértése); 10. számsorok (módszeresen rejtett
összefüggések és rendező elvek megkeresése; a látszólag összefüggéstelen
eseményeket összekapcsoló törvényszerűségek és viszonyok felkutatása); 11.
utasítások (tervezés, információk létrehozása és azok cselekvéssé alakítása); 12.
képek (a figyelem összpontosításával jelentéstulajdonítás a grafikai üzeneteknek); 13.
reprezentációs másolás (papírmodell összeállítása); 14. tranzitív kapcsolatok; 15.
szillogizmusok (a formális logika alkalmazási formái) (Fisher 2008).
Edward de Bono explicit gondolkodáskészség-fejlesztő módszere tantárgyaktól
független, életközeli feladatok segítségével igyekszik a gyerekek gondolkodási
képességeit fejleszteni. Különféle bonyolultsági fokú és összetettségű napi problémák
megoldásához praktikus és szemléletes problémamegoldó-eszközök alkalmazására
tanítja őket. Például arra, hogyan alkalmazzanak különböző szempontú
megközelítéseket a problémák megoldásakor (Gordon Győri 2002).
A többféle életkorban alkalmazható program hatvan részből áll, melyet de Bono
hat nagy egységbe szervezett. Valamennyi egység egy adott típusú tudnivalóval
foglalkozik, és konkrétan megnevezett gondolkodási képességet kíván fejleszteni, azt
remélve, hogy valós élethelyzetekben az alkalmazott gondolkodási ismeretek tudatos,
ugyanakkor automatizált alkalmazására lesznek képesek. A fejlesztendő területek a
következők:
(1) CoRT I. A látókör szélesítése: Ez a programrész azt hivatott fejleszteni, hogy
a gyerekek minél alaposabban vizsgálják meg az adott problémahelyzetet.
(2) CoRT II. Szervezés: Ez az egység arra tanítja a tanulókat, hogy legyenek
szervezettek és szisztematikusak a gondolkodási szituációval való megbirkózás
során. A főbb műveleti lépések: azonosítás; analizálás; összehasonlítás;
szelektálás; alternatív utak keresése; megerősítő átgondolás; konklúzió stb.
(3) CoRT III. Interakció: Ez az egység az érvelés, vita technikájának
elsajátítására összpontosít az alábbiakat érintve: mindkét oldal megvizsgálása;
az érvek értékének megértése; az érv struktúrája stb.
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(4) CoRT IV. Kreativitás: Ez a rész a kreatív gondolkodásra fókuszál, beleértve a
laterális gondolkodás elemeit.
(5) CoRT V. Információ és érzelem: Ez a programrész az információknak és az
érzelmeknek a gondolkodásban betöltött szerepével foglalkozik, mint pl. a
fölösleges információk kiszűrése.
(6) CoRT VI. Cselekvés: Ebben a részben egy akciótervet vagy keretet vázol föl,
amelyben mintegy összegzi a hatékony gondolkodáshoz vezető, a korábbiakban
megismert lépéseket. Ezt a keretet mind verbálisan ismertetni kell a tanulókkal,
mind pedig ábrák, rajzok segítségével (Gordon Győri 2001).
A többirányú gondolkodás fejlesztésének egyik lehetősége a kihívás, melyre de
Bono a hasonló értelmű »provokatív művelet« jelölést használja. A tanár feladata, hogy
úgy kérdőjelezze meg a szokványos erkölcsi vagy tudományos előfeltevéseket, hogy
közben a gyerekek vitakészségének, biztonságérzetének és rugalmasságának
erősítését tartja szem előtt. Provokatív kijelentés bármi lehet, ami ösztönzi a kreatív
gondolkodást, válaszadást vagy megvitatást.
A „Mi lenne ha” kezdetű kérdések óhajszerűen formált provokációk, amelyek
valami lehetetlen feltételt foglalnak magukban, vagy kiemelnek és nem létezőnek
állítanak be egy tényezőt. A kreatív problémamegoldás sajátja, hogy az ismerőst
ismeretlenként kezeljük, azaz ugyanazt a problémát eltérő módon szemléljük. A
szintaktikai kutatásokban alkalmazott módszerek segítenek abban, hogy a már ismertet
másképp lássuk. A közvetlen analógia egyszerű összehasonlításon alapul, a
megszemélyesített analógia esetében létezőként képzeljük el a dolgot, a szimbolikus
analógia pedig nem más, mint tömörített konfliktus (oximoron) (Fisher 2007). Mindezek
a módszerek alkalmasak arra, hogy elkerüljük a rögzült gondolkodás csapdáját, új
gondolatokra és új megközelítési módokra lelhessünk.
Robert Sternberg Alkalmazott intelligencia elnevezésű programja a tudós
triarchikus intelligenciaelméletére épített gondolkodáskészség-fejlesztő program.
Módszerét először középiskolás vagy felsőoktatásba járó tanulók számára dolgozta ki,
majd pedig általános iskoláskorúak részére is, amelynek elméleti alapja és szerkezete
megegyezik a korábbi munkáéval, szóhasználata, a gyakorlatok maguk azonban
jelentősen különböznek (Gordon Győri 2004).
A szerző intelligencia-felfogásának központi eleme a feladat újszerűségének a
belátása és az erre való reagálás. Véleménye szerint a belátás három elkülönülő, de
egymással összefüggő folyamatból áll:
(1) szelektív enkódolás, melynek révén a releváns információk kiemelődnek az
irrelevánsak közül;
(2) szelektív kombináció, mely által a releváns információk újszerűen és
produktív módon kombinálódnak;
(3)
szelektív
összehasonlítás,
mely
a
friss
információk
újszerű
összekapcsolódását jelenti a régi információkkal.
„A belátásos teljesítmény az ismeretelsajátítási és a problémamegoldási
készségekben mutatkozik meg, tehát ezek a tehetség mutatói. Minél jobb ezekben az
egyén, annál nagyobb intellektuális tehetséggel rendelkezik” (Tóth 2006: 253).
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Fejlesztőprogramja a gondolkodásról szóló általános tudnivalókat, saját
intelligenciaelméletének
alaptudnivalóit,
valamint
az
ehhez
kapcsolódó
tantárgysemleges és tantárgyi tudásra építő feladatokat foglalja magában. A feladatokat
vegyes módszerrel, hol egyénileg, hol csoporton belüli, hol csoportok közötti
munkamegosztással oldják meg a tanulók. A tanár szerepe témáról témára,
feladattípusról feladattípusra más és más lehet. A programban minden egyes fejezet,
alfejezet előtt megtalálhatók a diákok (és/vagy a programot oktató tanárok) számára az
adott rész feladatai által fejleszteni kívánt intelligenciakomponenssel kapcsolatos
legfőbb tudnivalók.
A programot végigtanulmányozó, s ugyanakkor a gyakorlatban is elvégző diák a
program végére magas szinten strukturált faktuális ismeretanyaggal rendelkezik az
intelligenciáról magáról, annak összetevőiről, fejleszthetőségéről, kortárs elméleteiről,
valamint Sternberg intelligenciára vonatkozó elképzeléseiről. A gyakorlatok elvégzése
által gyakorlati tapasztalati ismerettel is rendelkezik mindezekről, miközben az
intelligenciája is fejlődött. Így a diákok nem csak „vakon” és elméleti háttér nélkül
gyakorolnak gondolkodási készségfejlesztő feladatokat, hanem a gondolkodásra, a
gondolkodási műveletekre, az intelligenciára, ezek fejleszthetőségére vonatkozó tárgyi
ismereteket is szereznek (Gordon Győri 2001). Ugyanis minél több tényszerű
ismeretanyaggal rendelkezik valaki a gondolkodásról, a problémamegoldásról, annál
hatékonyabban lesz képes gondolkozni.
A Matthew Lipman által kidolgozott „gyermekfilozófiai program egyik alapvető
célja a gyermekek gondolkodási készségeinek fejlesztése, úgy, hogy közben megtanítja
őket ismereteiket rendszerezni, fogalmakat definiálni, azokat megfelelő kontextusban
használni, feltevéseket megfogalmazni, igazolni, cáfolni, logikailag helyes
következtetéseket alkotni”. Lipman a gyermeki gondolkodás különféle vonatkozásai
köré építette a filozófiai tartalmú programját. Semmiképp sem laicizált és kisgyermekek
számára didaktizált filozófia-oktatásról van szó. A foglalkozás vezetője nem állít, nem
elemeztet általános bölcseleti tételeket, de kiválóan el kell igazodnia a filozófiai
álláspontok, argumentációk körében, hogy a konkrét élethelyzetek problémái és az
elvek közötti közvetítésben megvilágító kérdésekkel, az elhangzott érvek
csoportosításával tanulóit következetesen tudja segíteni. A pedagógiai programnak
témája és eszköze, de nem végső célja a filozófiai kérdések szisztematikus ismerete
(Lesku 2010).
A tanár az érdekes történetekről, tanmesékről »filozófiai beszélgetést«
kezdeményezve »kérdező közösséget« hoz létre az órán. Aktívabb, befolyásolóbb, mint
egy pusztán semleges moderátor, mégis jelentősen különbözik a hagyományos
autokratikus oktatási sémák „mindent tudó”, „mindent ellenőrző” tanárától is. Felelős
azért, hogy finom eszközök segítségével racionalitást vigyen a közös kérdezésgondolkodás folyamatába. A gyerekek problémákról való gondolkodását bizonyos
vitavezetési technikák segítségével a logikus gondolkodás keretei között tartja. Ezeken
a »hétköznapi nyelven« folytatott beszélgetéseken a szókratészi dialógus elvei
érvényesülnek: a tanmesék által fölvetett kérdéseket a pedagógus vezetésével kritikai
elemzésnek vetik alá. A diákok ezáltal pontosan megtanulják a fogalmak terjedelmének
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meghatározását, a bizonyítási eljárások menetét, a lehetséges válaszok keresését, más
álláspontok megértésének gyakorlatát stb. (Kereszty 2006).
A kialakuló beszélgetés lehet a szavak használatának és jelentésének
megvitatása, de olyan örök kérdések körül is foroghat, amely minden korosztályt
érdekel, mint pl. igazságosság, becsületesség, szabadság, barátság, tudás,
ítélőképesség stb. Az iskoláskor egész spektrumát átfogó program a különböző
életkorokban különböző történetekkel különböző filozófiai tartományokat (megértés és
gondolkodás; a természet filozófiája; a nyelv filozófiája; episztemológia és logika; az
értékek filozófiája; a művészet filozófiája; társadalomfilozófia) és pedagógiai területeket
(az élmények, tapasztalatok feltárása; környezeti nevelés; nyelv és művészetek;
gondolkodási készségek; erkölcsi képzés; írás és irodalom; társadalmi tanulmányok)
céloz meg (Fisher 2008).
A gyermekfilozófiai program a kérdések és problémák felvetésével, a
problémákra adható válaszok megfogalmazásával, a feleletek elemzésével teszi
megragadhatóvá az általános fogalmak, etikai kategóriák jelentését. A filozofáló
közösség tagjai közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek arról, hogy bizonyos
kérdésekre nem lehet végleges választ találni, sőt egyidejűleg több válasz is
érvényesnek tekinthető. „Lipman eredeti intenciói szerint a filozófiai diskurzus a
foglalkozásokon nem zárul a felvetett kérdések konszenzusos megválaszolásával, a
konkrét élethelyzeteket bemutató szövegből kibomló általános probléma felfedezése,
analízise és a mindennapi tapasztalatokhoz való visszavezetése tekintendő célnak”
(Demeter 2004).
Az oktatás szerepe többek között az, hogy általa felismerjük aktuális
problémáinkat és gondolataink ellentmondásait, és megmutatja azt is, hogyan kezeljük
őket. „A dialógus segítségével…hatásos problémamegoldó eszközök birtokába jutunk.
Ahogy Lipman mondja: a gyermek, aki jártasságra tett szert a problémamegoldásban,
nem csak olyan gyermek, aki fejlődött valamiben, hanem olyan, akinek a fejlődésre való
képessége is növekedett” (Fisher 2008).
Kreatív problémamegoldást fejlesztő programok
A kreativitás jelenségét három elemre bonthatjuk, így a fejlesztés is három
területre orientálódhat: a kreatív folyamatra, a kreatív személyiségre és a kreatív
teljesítményre. A folyamatorientált fejlesztések homlokterében az első áll. Mivel mindig
az „ötlet” áll a kreatív tevékenység középpontjában, a kreativitást mint kognitív
folyamatot három nagy szakaszra oszthatjuk:
(1) Az ötletet megelőző szakasz során a probléma megtalálása a
gondolkodásban
lezajló
legfőbb
folyamat.
A
kreatív
személyek
„problémaérzékenyek”; megtalálnak, azonosítanak olyan problémákat, amelyeket
mások nem érzékelnek. Ezt megelőzheti, de követheti is a problémához tartozó
tények összegyűjtése (Gyarmathy 2001).
(2) Az ötletre való rátalálás. A legtöbb kreativitást fejlesztő technika erre a
periódusra fókuszál. Ez a szakasz a gondolatok, ötletek, elképzelések szabad
áramlására épül. Ilyen, ismertté vált technika az „ötletroham”, de más technikák
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is ismertek (kicsinyítsd le, nagyítsd fel, képzeld el, milyennek látna egy adott
tárgyat vagy jelenséget valaki a múltból vagy a jövőből vagy egy másik kultúrából
érkezve).
(3) Végül az elképzelések kritériumkötött, kritikus átgondolása, majd kivitelezése
következik. Ugyanis a kreatív gondolkodási folyamatnak a konvergens (egyfelé
tartó, célorientált, kritikus) gondolkodás éppúgy része, mint a divergens
(szerteágazó, asszociáló, szabad ötletáramlásra építő) gondolkodás. Kivitelezés
nélkül pedig nem jön létre „teljesítmény”, társadalmilag hasznos produktum
(Csíkszentmihályi 2009).
A kritikai gondolkodás készségeit fejlesztő programok
A kritikai gondolkodás komplex gondolkodási folyamat, mely az információ
megszerzésével kezdődik és a döntés meghozatalával ér véget. A kritikai gondolkodás
gyakorlatilag az aktív elme összes funkciójára utalhat. „Jellemzője a tudatos kérdezési
technika és a kételkedés, azaz a készen kapott tudás megkérdőjelezése. Lényege a
lehetséges válaszok módszeres kutatása, alternatív álláspontok megfogalmazása, az
ezeket alátámasztó érvek összegyűjtése, mások érvelésének mérlegelése, s végül saját
álláspont kialakítása a legmeggyőzőbb érvek és bizonyítékok alapján” (Suhajda 2002:
336).
Olyan összetett folyamatról van szó, melyben kreatív módon integráljuk a
gondolatokat és a rendelkezésünkre álló forrásokat, és amelyben elképzeléseinket és
információinkat képesek vagyunk alapvetően átértékelni, és új keretek közé helyezni.
Ez egy aktív és ugyanakkor interaktív kognitív folyamat, mely egyszerre több szinten
zajlik (Bárdossy–Dudás–Pethőné Nagy–Priskinné Rizner 2002).
A kritikai gondolkodást fejlesztő programok közül az RWCT (Reading and Writing
for Critical Thinking – Olvasás és írás a kritikai gondolkodásért) elnevezésű a
legismertebb a magyar nyelvterületen. Bár az olvasástanítás, szövegalkotás és
szövegértés területére dolgozták ki, mégis a nem tartalomkötött gondolkodási
folyamatokat fejlesztő programokhoz sorolható, mert a kritikai gondolkodás
fejlesztésének elméletére épül, a fenti területeket mint a gondolkodás általános
alapkészségeit, nem pedig mint területkötött készségeket értelmezi és fejleszti.
Az RWCT olyan interaktív és reflektív környezetet hoz létre, amelyben a tanulók
jól körülírt technikák alkalmazásán keresztül sajátítják el a szövegfeldolgozás és alkotás különféle módszereit. Azért sorolható a folyamatorientált képzések közé, mert a
technikák többsége más információfeldolgozó és -teremtő területeken is viszonylag
széles körben elterjedt (Gordon Győri 2004).
A program során a megfelelő tanulási környezet megteremtése keretéül, alapjául
az RJR-modell szolgál, mely három fázisból áll:
(1) Ráhangolódás: a meglévő tudás felismerése, felidézése, ismétlése, új
ismeretek összekapcsolása a régivel.
(2) Jelentésteremtés: ismerkedés az új információkkal (szöveg, film, előadás),
ismeretek feldolgozása, megértése.
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(3) Reflektálás: az újonnan tanult ismeretek gyakorlása, megszilárdítása,
maradandó tudás megszerzése, „saját nyelvre fordítás”, integráció. »A
megszerzett új ismeretek a reflektálás során szilárdulnak meg, ebben a
szakaszban nyílik lehetőség az új gondolati sémák kialakítására, hiszen a
megértés saját kontextusba ágyazódik, gyakran új, módosult koncepciókat hozva
létre.« A deklaratív tudás mellett azonban a procedurális tudásra is célszerű
reflektálni. Ez magára a tanulási folyamatra vonatkozik, annak kifejtését célozza,
hogy hogyan is jutottak a gyerekek az új tudás birtokába, hogyan gondolkodtak
pl. egy szöveg olvasása, értelmezése közben (Orbán 2009).
A tervezés iránymutató a tanár számára, azonban reagálnia kell az órai
megbeszélés, vita menetére, és ha kell, a tanulói válaszoknak megfelelően kell
változtatnia a tervet, módosítania a kérdéseket. Magának az RJR-modellnek kell
irányítania a folyamatot, hogy a tanulók folyamatosan részt vehessenek a
szakaszokban.
Az önszabályozó tanulás fejlesztése lényeges szempontja az RJR-modellben
értelmezett tanulásnak, tanulássegítésnek. Ez a modell általánosabb, szélesebb körű
tartománnyal rendelkezik, mivel képezheti egy tantárgy, egy témakör, egy tanórai
tanulási/tanítási egység, egy-egy tanórai vagy tanórán kívüli feladat megtervezésének
és feldolgozásának keretét (Bárdossy–Dudás–Pethőné Nagy–Priskinné Rizner 2007).
Hadd mutassak be néhány módszert és technikát, melyek hatékonyan szolgálhatják az
RJR-modell egy vagy több fázisában az implikált célok megvalósítását, s nem
utolsósorban a hatékony szövegfeldolgozást.
A fürt-ábra olyan rajz (grafikus szervező), amely a fogalmak közötti
összefüggéseket ábrázolja. Két típusú fürt-ábrát készíthetünk: laza asszociációs
kapcsolatokra épülőt és hierarchizált tudásra épülő kognitív (fogalmi) térképet. A laza
asszociációs kapcsolatokra épülő fürt-ábra egy kulcsszóból kiindulva készül el, mely
köré leírjuk a szavakat és kifejezéseket, melyek a választott témáról eszünkbe jutnak. A
fürt-ábrának ez a formája arról is fogalmat ad, hogyan gondolkodik a tanuló. Alkalmas
az előzetes ismeretek felidézésére, valamint az új információk rendszerezésére.
Nagyon jól felhasználható fogalmazásnál is, a megírandó szöveg megtervezésénél
(Zsigmond 2008).
A fogalmi térkép és a rendezett fa segítségével két dimenzióban ábrázoljuk a
gondolkodás által felépített fogalmakat, belső és külső kapcsolataik grafikus
megjelenítésével. A fogalmi térkép készítője teljesen szabadon, saját logikája alapján
hozza létre az ábrát, a rendezett fa készítése során azonban vagy egy fix fogalomlistát,
vagy egy előírt szerkezetet (ágrajzot) kell rendezni vagy kitölteni. A szöveges leírással
szemben a rajzokon ábrázolhatóak a rendszer elemei, azok nagysága (súlya),
távolsága, hierarchiája. Ez a fajta képi ábrázolás segíti a képek előhívását, megértését
és kutatását. Éppen ezért gyakran használják a gondolkodáskutatáson túl a megértés
elősegítésére, vagy éppen a megértés, egyes tartalmak elsajátításának ellenőrzésére
(Szivák 2003).
„Az ötletbörze (brainstorming) … olyan képzeletszervezési eljárás, amellyel
emberek egy csoportja rövid idő alatt sok ötletet produkál.” A módszer a képzeletet
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hívja segítségül, ezt állítja valamilyen probléma megoldásának szolgálatába. Az
ötletbörze sikere a következő magatartási szabályok betartásától függ: az ítélkezés
felfüggesztése; szabadon szárnyalás (a fantázia szabadjára engedése); a mennyiségre
törekvés és a kölcsönös megtermékenyítés, azaz egymás ötleteinek átvétele és
továbbgondolása. Az ötletbörze szakaszai a következők: a probléma vázolása és
megbeszélése (információk megosztása); a probléma újravázolása; a legalapvetőbb
újravázolt probléma kiválasztása; ötletbörze és a legőrültebb ötlet megtalálása (Tóth
2008).
Az INSERT-módszer (Interactive Noting System for Effective Reading and
Thinking) vagy jelölés a hatékony olvasást és írást valamint a metakognitív
folyamatokat segítő interaktív jegyzetelési eljárás. Lényege, hogy a tanuló az adott
szöveg olvasása közben írásjelekkel rögzíti, milyen jellegűek számára az új
információk: megegyeznek vagy ellentmondanak eddigi ismereteinek, teljesen újak,
esetleg további kérdéseket vetnek fel számára. A gyerek a szöveget oldalszéli
szimbolikus jelekkel látja el, majd egy táblázatba rendezi az információkat. A jelölés a
szövegértési képességek fejlesztésének hatékony eszköze. Ugyanakkor a technika a
gyerekek megértési folyamatainak saját maguk által való nyomon követését segíti,
ebben az értelemben tartozik tehát a reflektív módszerek közé (Pethőné Nagy 2005).
A jóslás olyan szakaszos szövegfeldolgozási technika, amely elsősorban azt
igényli a tanulóktól, hogy előrejelzéseket fogalmazzanak meg az olvasandó szöveggel
kapcsolatban. A szöveg néhány jól megválasztott kulcsszavának és legfontosabb
fordulatainak alapján megalkotják saját történetüket. Az elképzelt és az eredeti történet
viszonyának folyamatos összevetését szolgálja a jóslástáblázat technikája. Az
összesítő táblázatban a tanulók leírják jóslataikat, hogy mivel támasztják alá ezeket a
feltételezéseiket (a bizonyítékokat), és hogy mi történt valójában. Végül a gyerekek
összehasonlítják az önállóan írt történetet az eredeti történettel.
„A jóslás-technika elsajátítása, csoportban való alkalmazása során magyarázatot
keresünk az előrejelzések és az olvasott szöveg közötti eltérésekre.” Az előrejelzés
nemcsak a kíváncsiság felkeltésének és az aktív, értő, értelmező befogadásnak egyik
lehetséges technikája, de a tudományos gondolkodás alapja is” (Zsigmond 2008: 88).
Az irányított képalkotás eljárással a jelentés megteremtése során az egyéni
olvasatok létrehozását segíthetjük. A tanító utasításai, kérdései segítségével a
gyerekek belső képeket alkotnak az olvasottak alapján, személyes tapasztalataik,
élményeik és fantáziájuk aktivizálásával. Ez a fajta »mozizás« fontos szerepet játszik a
mélyebb, személyes megértésben. „…a részletgazdag belső képek segítik az
olvasmányélmények átlényegítését, intenzív átélését, ugyanakkor lehetőséget adnak a
képek és benyomások rögzítésére, így azok hosszabb ideig megőrződnek az
emlékezetben” (Tóth 2002). Tudatosítanunk kell tanítványainkban, hogy kérdéseinkre
ezúttal képzeletük révén, egy minél részletesebb, gazdagabb kép megalkotásával kell
válaszolniuk. Miután a képek alakot öltöttek, a tanulók lerajzolhatják, leírhatják,
megbeszélhetik őket.
A kettéosztott napló technikája az olvasói reagálásra építő eljárásként elősegíti
az értelmező olvasás kialakulását és a szöveggel való személyes kapcsolat létrejöttét.
A szöveg megismerése előtt a tanulók egy üres lapot kettéosztanak egy függőleges
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vonallal. Az olvasás után bal oldalra a mű olyan részleteit jegyzik le (egy-egy kulcsszó,
gondolat, nyelvi forma, kép stb.), amelyek megragadták figyelmüket, élményt jelentettek
számukra, érzelmeket, gondolatokat idéztek fel bennük, meghökkentőek vagy éppen
érthetetlenek voltak. A jobb oldalra pedig a kiválasztott részletekhez fűzött
megjegyzések, benyomások, kérdések kerülnek. Lehetőséget adunk a szöveg
újraolvasására és újabb kiemelések, reflexiók feljegyzésére. A napló elkészítését
követően a gyerekek megosztják egymással gondolataikat (Pethőné Nagy 2005). A
kibontakozó beszélgetésben (vitában) a tanító is részt vehet, saját olvasói reflexióiról ő
is beszámolhat.
A megosztott kérdezés technikája a szöveg által felvetett problémák mélyebb
megvitatására ad lehetőséget. Ehhez olyan kérdést kell a tanítónak feltennie az adott
szöveggel kapcsolatban, amelyre nincs egyértelmű igen vagy nem válasz. A gyerekek
először átgondolják, akár le is írhatják személyes válaszukat, véleményüket, majd
megbeszélik társaikkal. A pedagógusnak ösztönöznie kell a párbeszédet, ezért nem
részesítheti előnyben egyik vagy másik választ. A megosztott kérdezés arra készteti a
tanulókat, hogy alaposabban gondolják végig az olvasottakat, finomabb észrevételeket
tegyenek, árnyaltabb véleményt alakítsanak ki (Tóth 2002). Az adott technika kitűnően
alkalmazható a tanmesék feldolgozásakor. Ezáltal elkerülhetjük, hogy a tanulság
megfogalmazása, a pozitív és negatív hősök azonosítása sekélyessé, felszínessé
váljon.
A TTM-technika a ráhangolódás és a reflektálás céljainak megvalósulását segíti,
keretet adva a jelentés megteremtésének. Ennek során a „Tudom”, a „Tudni akarom” és
a „Megtanulom” hármas felosztását alkalmazzák egy szöveg, egy ismeretanyag
megismerése előtt és azt követően. Javaslatokat tehetnek arra, hogy hol keressék a
választ azokra a kérdésekre, amelyeket nem találtak meg a szövegben
(továbbgondolás). Megbeszélhetik azokat az ismereteket, amelyeket megtanultak, bár
nem irányult rájuk kérdés. Célja, hogy a tanulók ismereteiket a már meglévőkhöz
kapcsolják, és saját kérdések megfogalmazásával motiváltabbá váljanak az új anyag
feldolgozásában és elsajátításában. Ugyanakkor fejleszti a legmagasabb szintű
intelligenciának tartott metakogníció képességét (Zsigmond 2008).
Az RWCT programban közvetített (ismertetett) eljárások jelentős részével
nemcsak szövegfeldolgozó órán dolgozhatunk. Nemcsak az alsó tagozaton
alkalmazhatók, hanem bármely oktatási szinten, jószerivel bármelyik tantárgy
tanításában.
Befejezés
A tehetséggondozás során a kiemelkedő képességek azonosítása, a másságból
adódó problémák kezelése, a pedagógusok szemléletváltása, szakmai-módszertani
tudásuk gazdagítása különösen lényeges. A tehetségpedagógiának a pedagógusok
tanulmányaiban helyet kell kapnia. Motiváló, a gyermekek aktivitására épülő,
színvonalas iskolai oktatással lehet hatékony tehetséggondozást elérni (megvalósítani).
A tehetséges gyerek felismerése a pedagógus felelőssége, különösen ha annak
környezete ingerszegény, azaz kulturálisan depriváló. Neki kell elindítania a gyereket a
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fejlesztés útján, nehogy az véletlenül kikerüljön az adott terület szenzitív fejlesztésének
ideális kezdési időpontjából.
A tehetséggondozást sok tanár – és a szakirodalom is – sajátos értelemben
használja: vagyis az egyes területeken kiemelkedően szereplő tanulókkal való
foglalkozásként. Mégis, tegyük meg, hogy a tehetséggondozás szót az eredeti
jelentésében használjuk, és értsük ezen azt, hogy minden egyes tanuló tehetségének a
bontogatásán munkálkodunk!
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Sažetak
Ispitivanjem učinaka različitih oblika obrazovne podrške nadarenoj djeci i
mladima u svijetu došlo se do važne spoznaje – da idealnog rješenja, zapravo, nema.
Određeni oblici podrške: grupiranje, ubrzavanje i obogaćivanje imaju povoljne učinke u
jednim, a nepovoljne u drugim područjima sposobnosti, znanja, motivacije, doživljaja
sebe i odnosa s okruženjem. Postavlja se pitanje: Kako napraviti prikladan program za
nadarenu djecu? Moguće je navesti dva usporedna trenda: zahtjevi za osmišljavanje
posebnih programa za nadarene i zahtjevi za promjenama obaveznog programa koji bi
trebao odgovarati na potrebe svih učenika, pa i nadarenih.
Nas posebno interesira mogućnost pravljenja i razvoja ovog drugog programa,
odnosno pravljenje promjena u okviru redovnog nastavnog programa. Bitna razlika u
odnosu na redovni program jeste poticanje misaonih procesa, kreativnosti, orginalnosti,
pronalaženju i rješavanju problema, te dublje i detaljnije ulaženje u sadržaj. Ovi su
elementi slični i sastavni dio gotovo svih programa, ali se njihov udio razlikuje u
programima za nadarene i upravo je to suštinska razlika od redovnog programa.
Odgovoriti na obrazovne potrebe nadarene djece je moguće kroz primjenu
Bloomove taksonomije odgojno-obrazovnih ciljeva i zadataka u oblasti kognitivnog
područja i individualizaciju nastave kroz nastavne listiće R. Dotrensa.
Ključne riječi: nadareni učenici, odgojno-obrazovne potrebe, nastavnik,
Bloomova taksonomija, Dotrensovi nastavni listići.

ORGANIZATION OF EDUCATION FOR GIFTED PUPILS IN HETEROGENIOUS
CLASSROOM
Abstract
According to the analysis of different types of educational support to gifted
children and youngsters in the world we came to the conclusion that ideal solution does
not exist. Certain types of support such as grouping, accelerating and enriching have
good results in one domain but they are not good in other domain considering abilities,
knowledge, motivation, experience of their selves and their relations towards
environment. Therefore, a question is posed: How to create adequate program for gifted
children? It is possible to mention two correlated trends: requests for creating special
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programs for gifted and requests for making changes in the compulsory program which
should be organized in a way to satisfy needs of all children, including gifted children.
We are especially interested in a possibility of creating and developing this
second program, creating changes in a frame of regular teaching program. An important
difference in corelation with regular program is to instigate thinking processes, creativity,
originality, and finding solutions for the problems including deep and detail analysis of
the content. These elements are similar and they are constitutive part of almost all
programs, but their presence in programs for gifted pupils differs. This is a main
diference regarding regular program.
The implementation of Bloom’s taxonomy of educational aims and tasks in a
cognitive field and individualization of teaching by using R. Dottrens teaching lists could
be a proper response to educational needs of gifted children.
Key words: gifted children, educational needs, teacher, Bloom’s taxonomy,
Dottrens teaching lists

Uvod
“All children, [including gifted children],
have a right to be educated according to their needs.”
J. Piirto
Pravovremena identifikacija i adekvatan odgojno-obrazovni rad s nadarenom
djecom su ključni u cjelokupnom radu s ovom kategorijom djece. Identifikacija, kojoj
prethodi prepoznavanje, omogućuje da se utvrde specifične sposobnosti djeteta i odredi
se kao nadareno. Vrlo je bitno da identifikacija bude pravovremena, kako bi se na
vrijeme pružila adekvatna podrška i pomoć nadarenoj djeci, kako u obiteljskom domu,
tako i u školi. Identifikacija prethodi primjerenom odgojno-obrazovnom radu, koji će
poštivati, prije svega, načelo individualizacije. Individualizacija podrazumijeva da se
svakom pojedinom učeniku, pa tako i nadarenom, omogući napredovanje u skladu sa
sposobnostima. U radu s nadarenim učenicima, najčešće, se primjenjuju tri metodička
oblika, a to su: grupiranje, obogaćivanje i akceleracija. Kao mogući putevi odgojnoobrazovnog rada s nadarenim učenicima u heterogenom odjeljenju jesu i Bloomova
taksonomija odgojno-obrazovnih ciljeva i Dottrensovi nastavni listići.
Mnogi stručnjaci iz oblasti nadarenosti, kao što su: Renzulli, Winebrenner,
Feldhusen i Tomlinson zaključuju da je budućnost odgoja i obrazovanja nadarenih u
razredu opće (redovne) škole (Delisle i Lewis; 2003.). Neke prednosti odgoja i
obrazovanja nadarenih učenika u razredima redovne škole su: nadareni učenici su u
interakciji s drugom djecom istog uzrasta; postoji mogućnost da nadareni učenici
pomognu drugoj djeci da prepoznaju vlastite jedinstvene darove (sposobnosti) i da više
poštuju jedni druge; moguće je da društvena stigmatizacija zbog etikete „nadaren” bude
umanjena kada su djeca grupirana u heterogenim razredima; toliko spominjani elitizam
nije više izražen (Delisle & Lewis, 2003).
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Posljednjih decenija mnogo se govori, piše, istražuje u domenu inkluzije (i inkluzivnog
obrazovanja). Iako se inkluzija i inkluzivno obrazovanje, prije svega, povezuju uz djecu
s teškoćama u razvoju, neophodno je naglasiti da su ovi koncepti izuzetno značajni i u
radu s djecom koja mogu više, tj. koja su nadarena i/ili talentirana. Inkluzivno
obrazovanje je kvalitetno obrazovanje kojim se omogućava adekvatno i kvalitetno
djelovanje u korist svih: (svih) učenika, nastavnika, roditelja, zajednice.
Međutim, i pored svih teorijskih (i praktičnih) dostignuća u ovom području i
karakteristika nadarene djece, dešava se da oni postaju djeca sa problemima u
ponašanju (povučenost, nestrpljivost, agresivnost), jer su njihove sposobnosti
iznatprosječne, specifične i mnogo brže napreduju u odnosu na „prosječnog”1 (tipičnog)
učenika u razredu. Nadareno dijete se razvija različito od postavljenog, „predviđenog”,
uobičajenog razvoja. Ono ima sposobnosti koje su iznatprosječne, koje nisu u skladu sa
onim što se očekuje. Ukoliko nastavnik/ica ne prepozna te sposobnosti mogu se javiti
navedeni, nepoželjni oblici u ponašanju, koji nadareno dijete mogu potpuno „skrenuti”
sa pravog puta, tako da ono svoje sposobnosti iskoristi na drugoj, manje poželjnoj
strani, a društvo „ostane” bez značajnog člana. McGuigan (1991) je, u longitudinalnoj
studiji o učenicima visokih intelektualnih sposobnosti, došao do zaključka da se gubi
veliki broj ove djece, jer ona napuštaju školu. Postavlja se pitanje: zašto bi dijete
iznadprosječnih sposobnosti napustilo školu ukoliko školski program može savladati „sa
pola muke”? Upravo zato što te sposobnosti nisu prepoznate i nisu zadovoljene
specifične potrebe ove djece! Stoga, nadareno dijete je dijete s posebnim potrebama,
prvenstveno, jer traži da mu se pokloni više znanja, podrške, pažnje, rada s obzirom da
njegove sposobnosti jesu iznad onoga što je postavljeno normama i što se nudi u školi,
a s druge strane, ukoliko se ne odgovori na ovo prvo, oni, najčešće, postaju djeca s
problemima u ponašanju i sada im je iz drugog razloga potrebna posebna pomoć,
odnosno iz drugih razloga postaju djeca s posebnim potrebama.
Dakle, postoje dva glavna razloga zašto nadarenima treba pružiti podršku u
realizaciji njihovih potencijala (Freeman, 2001): svaki čovjek može doseći lično
ispunjenje i poslužiti širokim potrebama zajednice. Iako su nadareni samo osobe, oni
su, također, i nacionalni resursi i budućnost svakog društva ovisi o razvoju potencijala
mladih ljudi. Nijedna zemlja ne može sebi priuštiti da ih izgubi.
Odgojno-obrazovni potrebe nadarene djece
Nastojanje da se nastava prilagodi mogućnostima svakog pojedinog učenika
podrazumijeva odstupanje od uniformne orijentacije nastavnog procesa, odnosno
udaljavanje od onoga što je „prosječan učenik”, a na osnovu kojeg i jeste organizirana
cjelokupna nastava. Ipak, nijedan učenik u stvarnosti ne odgovara u potpunosti
zamišljenom „prosječnom učeniku”. Svi su oni po svojim mogućnostima ili iznad ili ispod
„prosječnog učenika”. Stoga, od svakog učenika treba tražiti upravo onoliko koliko može
pružiti, tako da učenik ne bi ni sputavali niti obeshrabljivali. Naravno, da bi nastavnik to
ostvario, neophodno je da dobro poznaje svoje učenike. Ukoliko to postigne, znat će
koliko od kojeg učenika može da očekuje i zahtjeva, a trebao bi težiti da iz svakog
učenika izvuče maksimum. Ovo se posebno odnosi na nadarenog učenika, koji, nakon
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što bude prepoznat i identificiran, treba da bude obuhvaćen adekvatnim odgojnoobrazovnim programom. Programi za nadarene moraju biti diferencirani, individualizirani
i podložni promjenama – kada se za to ukaže potreba. Neophodno je obezbjediti im
produbljeno učenje, takvu vrstu rada i primjenu nastavnih strategija koje će omogućiti
prilagođavanje različitih programskih sadržaja i stilova učenja njihovim potrebama i
mogućnostima.
Freeman (2001) navodi listu elemenata koje je potrebno ispuniti da bi odgoj i
obrazovanje nadarenih bili adekvatni, odnosno daje vodič za odgoj i obrazovanje
nadarenih. Naglašava da je, možda, idealan, ali je jedan od onih za koji se vrijedi boriti:
- Poštivati i podsticati specifične odgojno-obrazovne potrebe nadarenih i
talentiranih.
- Izražene sposobnost nastavnika u poučavanju.
- Podsticati motivaciju u učenju, mišljenju i kreativnosti.
- Uvođenje (svih potrebnih) odraslih u odgojno-obrazovni rad nadarenih.
Kod pokušaja specificiranja odgojno-obrazovnih potreba nadarenih učenika,
mogu se uočiti različiti pristupi. Posebno se ističu dva pristupa, čiji su rezultati
jedinstvene i posebne liste potreba, zavisno od toga da li je nadarenost određena kao
jedna (opća) ili se govori o više vrsta posebnih nadarenosti.
Cvetković-Lay (1998) navodi da nadarena djeca (predškolskog uzrasta) imaju
posebne potrebe u odgoju i obrazovanju koje proizilaze iz njihovih specifičnih osobina.
Neke od najosnovnijih potreba su: potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema
hronološkoj dobi, potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema intelektualnoj dobi,
potreba za radom u obogaćenim i proširenim odgojno-obrazovnim programima, potreba
za nezavisnošću u učenju, potreba za izazovima sve do tačke moguće pogreške,
potreba za širokim programom kojim se potiče cjelokupni razvoj djeteta.
Mandić i Gajanović (1991) ističu da nadareni imaju izrazitije manifestiranje
potreba za: saznanjem, samostalnošću u radu, orginalnošću u pristupu stvarnosti,
slobodnim ispoljavanjem, isticanjem u radu afirmacijom, vodstvom, preuzimanjem rizika
i odgovornosti, izraženu intrinzičnu motivaciju.
Feldhusen i Wyman (1980; prema: Grgin, 1997) navode sljedeću listu odgojnoobrazovnih potreba nadarene djece: 1. sticanje znanja i navika učenja (postupno
usvajanje temeljnih pojmova i vještina, sticanje široke baze informacija o različitim
područjima ljudskih spoznaja, poticanje i ohrabrivanje samostalnog učenja, uključenost
u najrazličitija područja znanja, umjetnosti, zvanja i profesija, itd); 2. stvaranje uvjeta za
razvoj stvaralaštva (poticanje predočavanja, mašte i spacijalnih sposobnosti;
omogućavanje iskustva u logičkom mišljenju koje uključuje zaključivanje i konvergentno
mišljenje, itd); 3. razvijanje emotivnog potpornog sklopa i motivacija (razvoj neovisnosti,
vlastite usmjerenosti, odgovornosti i kontrole u učenju; postavljanje visokih ciljeva i
očekivanja; sticanje iskustva u intelektualnim, umjetničkim i emotivnim kontaktima s
drugim nadarenim pojedincima).
Na osnovu rezultata svojih longitudinalnih istraživanja, Freeman (1983) tvrdi da
nadarena djeca imaju iste obrazovne potrebe kao ostala djeca, ali su njihove potrebe
veće. Osujećenje takvih potreba izaziva jače reakcije kod nadarenih u odnosu na
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prosječnu djecu. Visoka senzitivnost nadarene djece, perfekcionizam i nerealna
očekivanja, neadekvatan tretman i spol su faktori koji mogu da stvore probleme u školi.
Ovome dodajemo i: kurikulum, nastava i klima za učenje koja vlada u odjeljenju.
Cvetković-Lay (1998) ističe da, ukoliko se ne odgovori adekvatno na odgojnoobrazovne potrebe nadarene djece, moguće je da se, kod većine, jave određeni oblici
nepoželjnih ponašanja. Izdvajamo one koji se najčešće pojavljuju kod ove djece:
agresivnost i/ili dosada: iskazivanje agresivnosti ili nezainteresiranosti za rad je čest
problem u ponašanju nadarene djece; frustriranost i pretjerana osjetljivost: ovi problemi
se, najčešće, javljaju kao posljedica raskoraka između dječijih visokih ciljeva i
nemogućnosti njihovog ostvarivanja; „monopoliziranje” odraslih: nadareno dijete je
sklono da zaokupi odrasle više od ostale djece, pa ga ostala djeca mogu zbog toga
odbaciti.
Budući da u našoj zemlji najveći broj (nadarenih) učenika pohađa opće (redovne)
škole i odjeljenja, neophodno je učiniti sve kako bi se u njima organizirao i realizirao rad
koji bi odgovorio na odgojno-obrazovne potrebe nadarene, kako se ne bismo bavili
negativnim posljedicama i ponašanjima. Adekvatni putevi za to bi mogli biti: Bloomova
taksonomija odgojno-obrazovnih ciljeva i Dottrensova nastavni listići.
Bloomova taksonomija odgojno-obrazovnih ciljeva u radu s nadarenim učenicima
Kada diskutiramo o promjenama u redovnoj nastavi i nastavnom planu i
programu, onda je nemoguće zaobići Blooma i njegovu taksonomiju odgojnoobrazovnih ciljeva i zadataka u oblasti kognitivnog područja (Bloom, 1956, 1976).
Pokazalo se da je moguće primjeniti taksonomiju i unaprijediti proces sticanja znanja na
svim nivoima i sa svim kategorijama učenika, a posebno onim koji su intelektualno
iznatprosječni. Upravo zbog svojih karakteristika, taksonomija je među najčešće
razrađivanim i primjenjenim modelima podsticanja nadarenosti i kreativnosti putem
nastave (Stojaković, 2000). Taksonomija pomaže u sticanju kvalitetnijeg i trajnijeg
znanja, te efikasnijoj individualizaciji procesa nastave i na taj način pridonosi
optimalnijem razvoju sposobnosti i osobina ličnosti svih kategorija učenika
(ispotprosječnih, prosječnih, iznadprosječnih) jednog odjeljenja. Da bi taksonomija
mogla ispuniti te ciljeve i zadatke potrebno je da polazi od sljedećih pretpostavki
(Stojaković, 2000):
- Taksonomija treba da je logična i dosljedna. To znači da svaki termin treba biti
jasno i jednoznačno određen i dosljedno upotrebljavan kroz cijelu taksonomiju.
Također, potrebno je ostaviti mogućnost da svaka kategorija u taksonomiji bude
logički djeljiva na potkategorije, koje se dalje mogu dijeliti sve dok je to korisno i
potrebno.
- Taksonomija treba biti u skladu sa savremenim shvatanjima psiholoških pojava,
a posebno u saglasnosti sa teorijama učenja i razvoja. Treba imati stalno na umu
da je cilj taksonomije da sistematizira samo one oblike ponašanja koji su rezultat
odgoja i obrazovanja.
- Glavne razlike među kategorijama unutar taksonomije treba da odražavaju
razlike što ih nastavnici vide među različitim oblicima ponašanja.
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Taksonomija odgojno-obrazovnih ciljeva se sastoji iz šest nivoa, koji su hijerhijski
postavljeni od onih najnižih do najviših kategorija, gdje dolaze do izražaja viši i složeniji
kognitivni procesi. Nivoi su: znanje, razumijevanje, primjena, analiza, sinteza i
evaluacija (Bloom, 1956).
Znanje. Usvajanje činjeničnog znanja je najniži obrazovni cilj. Znanje se definira
kao sjećanje na prije naučene sadržaje. Odnosi se na temeljna znanja koja učenik treba
steći da bi shvatio smisao predmeta koji uči. To se prisjećanje može odnositi na široki
raspon sadržaja: od usvajanja terminologije, preko prisjećanja na specifične činjenice,
pa sve do sjećanja na složene teorije. Sve što treba postići na toj razini znanja jest
prisjetiti se određene informacije, koje ne mora nužno značiti i razumjevanje. Naprimjer,
učenik treba memorirati, definirati, opisati, označiti, nabrojati, prepoznati.
Razumijevanje. Razumjevanje se definira kao sposobnost promišljanja o
značenju usvojenih činjenica. Ta se kognitivna kategorija znanja može pokazati
interpretiranjem naučenih činjenica, sažimanjem, objašnjavanjem ili predviđanjem
učinaka ili posljedica. Ovaj je obrazovni cilj viši od prethodnog jednostavnog prisjećanja
na informacije i predstavlja najniži stupanj razumjevanja. Naprimjer, za tu razinu znanja
učenik treba znati interpretirati slike, karte, tablice i grafikone, verbalne zadatke prevesti
u formule, na temelju činjenica predvidjeti posljedice, navesti primjer, interpretirati,
parafrazirati.
Primjena. Primjena se odnosi na sposobnost upotrebe naučenih pravila, zakona,
metoda ili teorija u novim, konkretnim situacijama. Naprimjer, na toj spoznajnoj razini
učenik treba znati riješiti matematički problem, konstruirati grafikon ili krivulju,
demonstrirati ispravnu upotrebu neke metode ili postupka.
Analiza. Na analitičkoj razini znanja učenik treba biti sposoban naučene sadržaje
razdvojiti na sastavne dijelove i razumjeti organizacijsku strukturu. Pri tome učenik mora
znati odrediti sastavne dijelove i odnose među njima kao i organizacijske principe. Ovaj
je obrazovni cilj viši od razine razumjevanja i razine primjene, jer je za tu razinu znanja
potrebno združeno razumjevanje sadržaja i organizacijske strukture materijala.
Naprimjer, na toj razini učenik treba uspoređivati, suprotstavljati, prepoznati neizrečene
pretpostavke, razlikovati činjenice od zaključaka, razlikovati uzrok od posljedice, odrediti
relevantnost podataka, analizirati organizacijsku strukturu djela (umjetničkog, muzičkog,
literarnog).
Sinteza. Sintetizirati znači iz pojedinačnih dijelova stvoriti novu cjelinu. Obrazovni
cilj u ovom slučaju ističe kreativno ponašanje s naglaskom na formuliranje novih
obrazaca ili struktura. Naprimjer, obrazovni ciljevi sintetičke razine znanja jesu:
sposobnost kombinacije, postavljanja hipoteze, planiranja, reorganizacije, pisanja dobro
organiziranog rad, održati dobro organizirani govor (predavanje), kreativno napisati
priču (pjesmu, glazbu), predložiti plan pokusa.
Evaluacija. Evaluacija znači sposobnost svrhovite procjene vrijednosti materijala
(pjesme, romana, govora, istraživačkog izvještaja, projekta). Procjena se moraju
temeljiti na tačno definiranim kriterijima. Obrazovni ciljevi ovog područja su najviši u
spoznajnoj hierarhiji, jer sadrže elemente svih prethodnih razina uz dodatak
sposobnosti procjene vrijednosti utemeljene na tačno definiranim kriterijima. Primjeri
obrazovnih ciljeva ove razine znanja jesu: prosuditi primjerenost zaključaka iz
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prikazanih podataka, prosuditi vrijednost nekog djela (umjetničkog, muzičkog,
literarnog) upotrebom vanjskih standarda odličnosti, procjeniti logičnu postojanost
pisanog materijala ili predavanja.
Svaka od ovih kategorija, dakle, ima osnovne kategorije, ključne riječi i slično,
koje ćemo predstaviti u tabeli, radi lakše preglednosti (Stojaković, 2000; Greene, 1996):
Tabela 1. Nivoi taksonomije odgojno-obrazovnih ciljeva
KATEGORIJE
OPIS
KLJUČNE RIJEČI
TAKSONOMIJE
KATEGORIJE
ZA VJEŽBANJE
definiraj, sastavi
ZNANJE,
popis, zapamti,
prisjećanje
prepoznavanje
imenuj, zabilježi,
činjenica
informacija
ponovi, ispričaj,
prisjeti se, izvijesti
opiši, objasni,
RAZUMIJEVANJE, spremnost da se
identificiraj,
shvaćanje
nešto objasni
izvijesti, razmotri,
informacija
vlastitim riječima
izrazi, prepoznaj,
raspravljaj, smjesti
izloži, vježbaj,
PRIMJENA,
korištenje znanja i primjeni, ilustriraj,
primjena znanja u
informacija da bi
izvedi, prevedi,
rješavanju
se riješio problem
protumači,
problema
intervjuiraj, prikaži
razluči, uporedi,
ANALIZA,
napravi inventuru,
razdvajanje
dijeljenje cjeline na
riješi, pitaj, napravi
informacija kako bi komponente kako
dijagram,
se prilagodile
bi se suština stvari
eksperimentiraj,
različitim
bolje razumjela
raspravljaj,
situacijama
diferenciraj
SINTEZA,
kombiniranje
predloži, uredi,
primjena
informacija, ideja
organiziraj, kreiraj,
informacija radi
da bi se stvorile
sastavi, klasificiraj,
poboljšanja
nove strukture,
pripremi, poveži,
kvalitete neke
cjeline
formuliraj
situacije i života
davanje mišljenja,
procjena određene izaberi, prosudi,
EVALUACIJA,
odluke, stvari,
predvidi, procijeni,
pozicije; kritičko
rangiraj, odredi
prosuđivanje
korisnosti
suđenje i
prioritete, vrednuj,
vrednovanje ideja i izmjeri, izaberi
procesa stvaranja

PRIMJER

Ko je otkrio_____?

Možeš li to
prepričati?

Za što je značajan
____________?

Kako se a odnosi
prema b?

Koje prijedloge bi ti
još dodao
za_________?

Što ti misliš
o___________?
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Upravo ove posljednje kategorije (primjena, analiza, sinteza, evaluacija,) zauzimaju
glavno mjesto kada je u pitanju podsticanja nadarenosti. Nadarena djeca troše
najmanje vremena na najjednostavnijim oblicima učenja i sticanja znanja i tako im
ostaje mnogo vremena za one najsloženije vidove znanja i najsloženije kognitivne
operacije. Za razliku od iznadprosječnih učenika, ispotprosječni učenici se mnogo duže
zadržavaju na prvim kategorijama taksonomije.
Navodimo tabelu u kojoj su prezentirane aktivnosti nastavnika i učenika pri
primjeni Blumove taksonomije u odjeljenju (prema: Stojaković, 2000):
Tabela 2. Aktivnosti nastavnika i učenika pri primjeni Blumove taksonomije u odjeljenju
AKTIVNOST
AKTIVNOST UČENIKA
KATEGORIJA
NASTAVNIKA
odgovara, prepoznaje,
ZNANJE
usmjerava, govori, ispituje
pamti
demonstrira, sluša,
prevodi, objašnjava,
RAZUMIJEVANJE
poredi, ispituje
demonstrira, interpretira
rješava probleme,
pokazuje, pomaže,
demonstrira upotrebu
PRIMJENA
posmatra, kritikuje
znanja, konstruira
upravlja i usmjerava
diskutuje, otkriva, navodi,
ANALIZA
aktivnost
analizira
diskutuje, uopćava,
SINTEZA
analizira i vrednuje
poredi, suprotstavlja,
apstrahuje
objašnjava, analizira,
sudi, diskutuje, razvija
EVALUACIJA
vrednuje
kriterije
Na osnovu saznanja na kojem nivou se nalazi svaki pojedini učenik, moguće je
organizirati nastavu, ali i kreirati određene testove2 za evaluaciju rada učenika.
Taksonomija pomaže nastavniku da formulira zadatke i pitanja koja će voditi računa o
redoslijedu i složenosti svih nivoa, počev od najjednostavnijih do najsloženijih.
Kroz takve zadatke, nastavnik može utvrditi, ne samo šta učenik zna ili ne zna,
već i kakvog je kvaliteta to znanje i koje nivoe učenici najviše koriste u svom radu. Tako,
npr. pitanje: Ko je bio N.Tesla? je bitno drugačije od pitanja: Koji je značaj otkrića
N.Tesle? ili: Šta bi se desilo da N.Tesla nije došao do svog otkrića? Ili, pitanje: Kada je
počeo II svjetski rat je od manjeg značaja za kognitivno angažiranje učenika od pitanja:
Koji su uzroci za počinjanje II svjetskog rata?
Na osnovu poznavanja navedene taksonomije odgojno-obrazovnih ciljeva i
zadataka moguće je organizirati nastavu, koja bi bila u skladu sa sposobnostima svakog
pojedinog učenika. Ona omogućuje da se učini potpuna individualizacija unutar
nastavnog procesa. Na ovaj način bi se nadareni učenici mogli brže i kvalitetnije
razvijati. Potrebno im je ponuditi što više zadataka koji će razvijati divergentno mišljenje,
odnosno zadataka koji će tražiti zaključivanje, procjenu, odlučivanje i slično. Nažalost,
Bloomova istraživanja su pokazala da se u realizaciji nastave najviše zadržava na prve
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dvije kategorije (znanje i razumijevanje), dok se na najviše procese troši najmanje
vremena i pažnje. Naglašavamo da je cilj Bloomove taksonomije da svi učenici budu
aktivni, te da rade u skladu sa svojim sposobnostima, ali i da se stalno podstiču kako bi
težili ka višim nivoima mišljenja.
Stojaković (2000) sugerira nastavnicima da:
- učenicima daju više vremena za odgovor, kako bi učenici dobro razmislili, te na
taj način smanjili broj pogrešnih odgovora;
- postavljaju pitanja otvorenog tipa, kad god je to moguće, a posebno nadarenim
učenicima;
- na ovaj način će povećati i broj tačnih odgovora i broj učeničkih pitanja.
Navodimo jednostavan primjer primjene Bloomove taksonomije odgojnoobrazovnih ciljeva u kognitivnom području u nastavi maternjeg jezika u prvim razredima
osnovne škole, a kao primjer uzimamo priču: „Zlatokosa i tri medvjedića”. Primjer je
prilagođen na osnovu Koshy, V. (2002):
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Tabela 3. Primjer primjene Bloomove taksonomije odgojno-obrazovnih ciljeva
(„Zlatokosa i tri medvjedića”)
NIVOI
PRIMJERI PITANJA/AKTIVNOSTI
Možeš li napraviti listu likova u priči?
Gdje žive tri medvjedića?
znanje
Šta je Zlatokosa jela kada su medvjedići stigli kući?
Koje boje je Zlatokosina kosa?
Možeš li ispričati priču svojim riječima?
Nacrtaj sliku na kojoj ćeš prikazati šta se desilo u priči!
razumijevanje
Zašto Zlatokosa voli baš kašu i krevetić malog medvjedića?
Da Zlatokosa ima tamnu kosu, kako bi je zvao?
Što bi se desilo kada bi Zlatokosa došla u tvoju kuću?
Pronađi drugu priču o medvjedićima, pročitaj je i prepričaj nama!
primjena
Diskutuj o tome što se desilo kada su se medvjedići vratili kući!
Pronađi sve što možeš o zimovanju medvjeda!
Koji dio priče ti se najviše sviđa?
Po čemu su medvjedi različiti u odnosu na domaće životinje?
analiza
Zašto svi moraju imati medvjedića kao igračku?
Otkrij što medvjedi vole jesti i smisli recept za njihov ručak!
Predloži drugačiji kraj priče!
Određen si da napraviš novu kuću za tri medvjedića pomoću
sinteza
materijala koji sam odabereš!
Napiši pismo Zlatokosoj pretvarajući se da si mali medvjedić!
Što misliš o priči?
Napiši priču o tri medvjedića koja se dešava u sadašnjosti!
evaluacija
Oca-medvjeda su uhvatili loši ljudi, iskorištavali ga na ulici i vezali
noću. Napiši pismo za novine kako bi prikazao ovu nepravdu i opši
kako se osjećaju ostali članovi obitelji.
Bloomova taksonomija odgojno-obrazovnih ciljeva i zadataka se može
kombinirati sa drugim modelima poboljšanja kvalitete nastave, a posebno u organizaciji
odgojno-obrazovnog rada s nadarenim učenicima. Jedan takav model je i Gardnerova
teorija višestruke inteligencije (vidjeti u: Armstrong, 2000).
Individualizacija nastave kroz nastavne listiće Roberta Dottrensa
Individualizirani rad u nastavi za Dottrensa3 znači omogućiti svakom učeniku da
radi onako kako njemu odgovara. To nije cilj za sebe već sredstvo za osiguranje
djetetovog razvoja. „Individualizovani rad se po našem shvatanju ne sastoji u tome da
svi rade individualno isti posao, već da se za svakog bira poseban rad koji mu
odgovara. Mi, isto tako, ne gledamo na individualizovani rad kao na cilj sam po sebi već
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kao na sredstvo koje treba zajedno s drugima da se upotrebi da bi se detetu obezbedio
normalan razvoj i bolje izgrađivanje njegovog duha” (Dottrens; 1962).
Nastavni listići su značajan oblik individualizacije nastave. Imaju veliku didaktičku
vrijednost u organizaciji nastave. Na svakom listiću daje se po jedan zadatak (ali može
biti i više srodnih), a uz njega uputstvo za rad. Učenici zadatke rješavaju samostalno, uz
mogućnost provjeravanja i korištenja tačnih odgovora vrši se provjera ili samoprovjera,
čime se uspostavlja povratna sprega, odnosno povratna informacija. Odgovori se,
najčešće, nalaze na poleđini listića ili su izdvojeni posebno (npr. u kutiji za nastavne
listiće ili na nastavnikovom stolu). Zadaci mogu biti različiti (problemski, grafički,
tekstualni i slično). Za učenike različitog nivoa znanja (sposobnosti) pripremaju se
zadaci različiti po težini, što omogućava diferenciranje nastave. Svaki učenik dobiva
različit zadatak i to postupnim redom, prema težini. Korištenje nastavnih listića ima bitan
obrazovni, odgojni i funkcionalni značaj. Učenici su u prilici da uče manje poznato
gradivo, da napreduju odgovarajućim tempom, omogućava se potpunija individualizacija
nastavnog rada što dovodi do potpunijeg aktiviranja svih učenika u odjeljenju. Putem
nastavnih listića, učenici se osposobljavaju za permanentno obrazovanje, razvijaju im
se navike samostalnog rada i osposobljavaju za korištenje knjigom i raznovrsnim
izvorima znanja. Učenik brzo dobiva povratnu informaciju, tako da to predstavlja snažnu
motivaciju za naredne aktivnosti: „U procesu korištenja nastavnih listića učenik je, ne
samo redovno i pravovremeno informisan da li je i u kojoj mjeri savladao određeno
gradivo, već se postepeno upućuje i u odgovarajuće oblike i postupke samokontrole
koja ima visoku pedagošku vrijednost” (Stevanović-Đorđević; 1981).
Učenje putem nastavnih listića je vrlo aktivan oblik nastavnog rada. Učenici su
angažirani u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima i u prilici su da obavljaju
različite misaone operacije: analizu, sintezu, komparaciju, generalizaciju i slično.
Naravno, prilikom izrade nastavnih listića neophodno je voditi računa o kompoziciji
zadataka. Treba se pridržavati poznatih principa: od lakšeg ka težem, od poznatog ka
nepoznatom, od jednostavnog ka težem. Nastavni listići se mogu koristiti za sve tipove
časova, ali su za utvrđivanje i ponavljanje gradiva najpraktičniji. Vremenska dimenzija
rada na nastavnim listićima može trajati od nekoliko minuta do cijelog časa, u zavisnosti
od postavljenog cilja, raspoloživog vremena i slično.
Svaki nastavnik treba da pronađe svoj sistem klasifikacije nastavnih listića, onaj
način koji njemu najbolje odgovara. Pri tome je neophodno ispuniti dva bitna uvjeta
(Dottrens, 1962):
(1) imati osnovu za klasifikaciju koja odgovara potrebama s kojima smo suočeni,
(2) moći proširiti ovu osnovu na sve podrobnije pododjeljke tako da se svaki listić
može pronaći u kartoteci ili da se može odmah klasificirati ako je nov.
Da bi djeca razumjela klasifikaciju i koristila se njom, ona mora biti jednostavna i
elastična.
Korištenje nastavnih listića u organizaciji individualiziranog rada može biti
različito. Svako ga može organizirati prema zahtjevima nastave koju izvodi i prema
značenju koji pridaje ovoj vrsti rada (pogledati više u: Dottrens, 1962).
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Dottrens (1962) navodi četiri vrste nastavnih listića koji se mogu koristiti u
nastavi:
Listići za nadoknađivanje
Listići za razvoj
Listići za vježbanje
Listići za samostalno učenje.
U nastavku će biti kratko opisana i dat primjer za samo jednu vrstu nastavnih
listića-listići za razvoj, jer su oni kreirani namjenski za rad s nadarenim učenicima u
heterogenom odjeljenju.
Listići za razvoj su nastali zahvaljujući jasnom cilju: iskoristiti trenutke, koje su
iznatprosječni učenici izgubili čekajući na svoje drugove da bi nastavnik mogao preći na
drugu lekciju. Dok se listići za nadoknađivanje temelje, kako smo već rekli, na namjeri
da svi učenici usvoje minimalni program4, ovi drugi se zasnivaju na drugom dijelu
programa, a to je program za razvoj. Listići za razvoj omogućuju izlaženje iz okvira
školskog rada, izoštravanje bistrine učenika i mogućnosti za mnogo drugih saznanja,
uvođenje aktuelnih događaja u nastavu, pitanja koja dublje zalaze u neki dio nastave i
slično. Sa ovom vrstom listića, Dottrens i saradnici su postigli veliki uspjeh. Ovo je za
sve učenike bio jak podsticaj, pa su čak i smišljali zadatke za ovu vrstu nastavnih listića.
Ova vrsta nastavnih listića je veoma korisna u odgojno-obrazovnom radu s nadarenim
učenicima da im, kada završe zadatke prije ostalih učenika, ne bi bilo dosadno i ne bi
stvarali nered u razredu.
Primjer listića za razvoj (I razred)5:
Kako ti je ime? Kako ti je prezime? U kojoj ulici stanuješ? U koju školu ideš? Koje
godine si rođen?
Ljeti............., ................., ................., Zimi..............., ......................, ................, a)
kližemo se,
b) kupamo se u jezeru, c) jedemo trešnje, d) zagrijavamo kuću, f) ptice pjevaju, g)
nosimo toplo odijelo
Nacrtaj buket od 9 cvjetova i oboji 3 cvijeta žutom, 3 crvenom i 3 rozom bojom!
Koje bi namirnice (hrana) izdvojio za pravljenje kolača: brašno, jaja, šećer, orasi, so,
biber, paprika, čokolada, kokos, paradajz, marmelada, mlijeko.
Kupus, paradajz, jagoda, grah, trešnja, kruška, mrkva, repa, grašak, narandža.
Povrće: ..........................................................................................................................
Voće: .............................................................................................................................
Dakle, kolektivna nastava je neophodna u odgojno-obrazovnom radu iz više razloga.
Međutim, da bi se odgovorilo na učenikove potrebe, mogućnosti, sposobnosti
neophodno je kombinirati je s različitim oblicima nastavnog rada. Jedan od oblika rada
jeste individualizacija i to pomoću nastavnih listića. Ipak, nikakva ozbiljna aktivnost u
ovom smjeru se ne može organizirati bez zbirke listića na kojima je dovoljno zastupljena
postupnost u teškoćama. Ovaj oblik rada, također, mora se vršiti veoma oprezno.
Ukoliko se na takav način radi, izbjeći će se neuspjeh koji obeshrabljuje i vodi kritici
tehnike koja u znatnoj mjeri omogućuje unapređenje nastave.
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Zaključak
Nadareni učenici trebaju specifičnu i preciziranu pomoć. Oni trebaju materijalnu
podršku, kvalitetno poučavanje, potrebno znanje, primjer koji će slijediti, bar da bi otkrili
nove puteve kako se stvari mogu raditi i, naravno, ono što je potrebno svima, a to je
emocionalna podrška.
Pomalo se čini čudna i neistinita izjava da učenici iznadprosječnih sposobnosti
mogu biti neuspješni, odnosno da ne napreduju u skladu sa sposobnostima koje imaju.
Sistem školovanja je prilagođen prosjeku, pa kad oni ne uspiju da razviju svoje
sposobnosti do maksimuma, kako će to učiniti oni kojima treba više znanja, podsticaja,
aktivnosti. Nažalost, nije samo plan i program „krivac” za neuspjeh nadarenih učenika.
Moguće je navesti niz drugih faktora, kao što su: nastavnik koji ima mala očekivanja ili
umanjuje ocjenu zbog lošeg ponašanja; loša slika učenika o samom sebi; emocionalne
teškoće učenika; negativan stav prema školi; loša pedagoška klima u obitelji; bilo koji
oblici zlostavljanja; neprihvatanje uspjeha od strane vršnjaka; određene društvene ili
kulturološke barijere; pripadanje određenim etničkim manjinama i slično. Whitmore
(1986; prema: Hallahan i Kauffman, 1997) smatra da je veoma bitan razlog neuspjeha
nadarenih u nedostatku ili smanjenom nivou motivacije. Učenici su, uglavnom,
motivirani kada je: društvena klima u učionici njegujuća; sadržaj kurikuluma u skladu s
učeničkim interesima i predstavlja izazov; postupak predavanja odgovara prirodnim
stilovima učenja učenika.
Kako bi se odgovorilo na odgojno-obrazovne potrebe učenika koji mogu više,
potrebno je iskoristiti sve pretpostavke inkluzije i inkluzivnog obrazovanja, s posebnim
naglaskom na individualizaciju nastave. Individualizaciju nastave za nadarene učenike
bi itekako omogućilo organiziranje rad s nadarenima kroz Bloomovu taksonomiju
odgojno-obrazovnih ciljeva ili Dottrensove nastavne listiće. Naravno, moguća je i
kombinacija taksonomije i nastavnih ciljeva, tako što bi nastavni listići za razvoj bili
kreirani kroz zadnja tri nivoa Bloomove taksonomije, na kojima bi nastavne aktivnosti za
nadarene trebale biti organizirane.

BJELEŠKE
1. Prosječan učenik bi bio onaj učenik koji se razvija manje ili više jednako kao ostala djeca
tog uzrasta,
2. Normativni i kriterijski testovi služe za ispitivanje znanja, ali se zasnivaju na različitim
principima, a imaju i drugačiju namjenu. Normativni testovi, prvenstveno, mjere koliko je
učenik naučio, a kriterijski šta je naučio. U normativnim testovima učenike međusobno
upoređujemo, a u kriterijskim je bitno što svaki pojedini učenik zna ili ne zna, odnosno tu
se mjeri i prati koliko je svaki pojedini učenik napredovao. Dakle, kriterijsko ocjenjivanje i
vrednovanje uvažava individualizaciju procesa nastave i učenja u skladu sa
sposobnostima i osobinama učenika (Stojaković, P; 2000). Primjeri testova mogu se
vidjeti i kod: Slatina, M. (1998)
3. Robert Dottrens (rođen 1893), švicarski pedagog, postao je poznat po modelu nastave
koji karakterizira naglašena briga za napredovanje svakog pojedinog učenika. Slabosti
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kolektivne frontalne nastave, Dottrens i saradnici, su pokušali prevladati izradom i
korištenjem nastavnih listića. Individualizacija nastave uz pomoć nastavnih listića
provjeravana je u eksperimentalnoj školi u Mailu (Švicarska) koja je počela raditi 1928.
godine. Ova škola je imala dvadesetak odjeljenja od prvog do šestog razreda, a služila
je i kao vježbaonica za buduće nastavnike.
4. Dottrens (1962) ističe da svaki nastavni program prešutno ima dva dijela: minimalni
program-zbir pojmova koje učenici treba obavezno da usvoje da bi prešla u stariji razred
i program za razvoj-koji se ostavlja inicijativi nastavnika da upotpuni znanje i kulturu
svojih učenika.
5. neki od zadataka su preuzeti iz: Dottrens (1962: 64)
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Rezime
Porast značaja predškolskog obrazovanja doživeo je svoju ekspanziju u
poslednjim decenijama. Razlozi su mnogobrojniji, a neki od njih su sledeći: umanjena
uloga porodice u vaspitanju dece od najranijeg uzrasta i potreba za izjednačavanjem
mogućnosti školovanja sve dece, kao uslov socijalne pravde. Intelektualni procesi imaju
podsticajni element- s jedne strane, govori se o akceleraciji razvoja koja bi značila što
brže prelaženje na razvijenije oblike mišljenja, a sa druge strane, postoje upozorenja da
nam mogućnosti ovog ubrzanja nisu dovoljno poznate i da posledice njegove
jednostranosti, mogu da idu na štetu formiranja celovite ličnosti. Osim određenih
psihičkih sposobnosti, dete u ranom dobu raspolaže neograničenim dijapazonom
razvojnih mogućnosti, većim potencijalom za složenije izražavanje kroz igru koja u sebi
nosi simbolizaciju blisku umetničkoj formi, nekad čak nepoznatu kulturi odraslih. Često
se zbog konkretnih uticaja iz društvene okoline u ime socijalizacije i akulturacije,
individualni potencijali dece sužavaju, ograničavaju i na kraju gube. Naš rad dovodi u
vezu uverenost vaspitača u njihovu (ne)efikasnost i stavove o podsticanju darovitosti na
predškolskom uzrastu.
Ključne reči: darovitost, (ne)efikasnost, (ne) kompetentnost, interakcija,
podsticanje.

SUPPORT OF TALENT IN PRESCHOOL AGE
Abstract
The increase in the importance of preschool education has experienced its
greatest expansion in the last decades. The reasons are numerous, and some of them
are as follows: diminished role of the family in the upbringing of children from an early
age and the need for equalization of educational opportunities for all children, as a
condition of social justice. Intellectual processes have a stimulating element-on the one
hand, deals with the acceleration of development that would entail a faster conversion
to the more developed forms of thinking, on the other hand, there are warnings to us the
possibilities of this acceleration are not known and that the consequences of his
unilateralism, they can go at the expense of the formation of the whole personality.
Except for certain mental abilities, a child at an early age has an unlimited range of
development opportunities, greater potential for more complex expression through the
game, which carries a symbolic art form close, sometimes even unknown adult culture.
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Often the specific impact of the social environment in the name of socialization and
acculturation, the individual potential of children narrow, limiting and eventually lost. Our
work relates to their confidence of teachers (in) efficiency, and views on fostering
giftedness in preschool children.
Key words: giftedness, (in) efficiency, (in) competence, interaction, stimulation.

Šta je darovitost? Kako vaspitači vide podsticanje darovitosti na predškolskom
uzrastu? Kako vaspitači vide svoje kompetencije u odnosu na potrebu darovite dece?
Da li vaspitači žele da se edukuju za rad sa darovitima? Niz pitanja proizilazi iz
konkretizacije fenomena darovitosti u praksi predškolskih ustanova.
Darovitost je sklop osobina koje omogućavaju detetu da dosledno postiže
natprosečne rezultate u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi. Često se za fenomen
darovitost vezuje termin talenat, i to se objašnjava time da se darovitim mogu smatrati
ona deca koja imaju visoke razvijene sposobnosti, a talentima oni koji postižu visoka
postignuća u nekim aktivnostima. Darovitost čine dva nivoa:
- darovitost kao potencijal;
- darovitost kroz motiv postignuća (produkt) (Cvetković-Lay, J. 2002.).
Osnovu potencijalne darovitosti čini niz nasleđenih predispozicija koje
omogućavaju da se neke sposobnosti razvijaju više i bolje od većine drugih, odnosno
da se značajnije natprosečno razviju. Da li će se to dogoditi ili ne, zavisi od brojnih
faktora sredine kojima će dete biti izloženo i koji će oblikovati njegovo specifično
iskustvo i njegovu ličnost. Taj prostor između potencijalne i produktivne darovitosti je
prostor vaspitnih uticaja, i od njih u velikoj meri zavisi koji će i koliki potencijali biti
razvijeni kroz određena postignuća i koja će obeležiti njegovu darovitost. Zato, kada je
reč o deci predškolskog uzrasta, može se govoriti o potencijalnoj darovitosti koja se još
ne iskazuje kao produktivna. Fenomen darovitosti je i kod nas i u svetu jedno od
najmanje istraženih područja psihološko-pedagoškog rada. Tom pitanju se i u
vaspitano-obrazovanoj praksi posvećuje malo pažnje. Za pojedince koji tokom života
iskazuju darovitost, veliki značaj ima razdoblje detinjstva a posebno predškolski uzrast.
Osim određenih psihičkih sposobnosti, dete u ranom dobu raspolaže neograničenim
dijapazonom razvojnih mogućnosti, većim potencijalom za složenije izražavanje kroz
igru koja u sebi nosi simbolizaciju blisku umetničkoj formi, nekad čak nepoznatu kulturi
odraslih. Često se zbog konkretnih uticaja iz društvene okoline u ime socijalizacije i
akulturacije, individualni potencijali dece sužavaju, ograničavaju i na kraju gube.
Ispoljavanje nekih znakova darovitosti u ranom detinjstvu nikako se ne može
smatrati sigurnim pokazateljem da će dete tokom kasnijeg života biti darovito, kao što
se ni izostanak ispoljavanja darovitosti na ovom uzrastu ne može uzeti kao pouzdan
znak da takvo dete kasnije neće pokazati darovitost. Naziv- darovito dete - za ovaj
uzrast primenjuje se uslovno, uz napomenu, da se gotovo svako dete predškolskog
uzrasta može i mora smatrati potencijalno darovitim. Da li će dete razviti svoju
darovitost i iskazivati je, uveliko zavisi od onoga što je dobilo kroz genetski potencijal, ali
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i od brojnih uticaja sredine koja ga okružuje. Stručnjaci koji proučavaju ovaj fenomen
ukazuju da je upravo tokom predškolskog uzrasta neophodno podsticati razvoj svih
postojećih potencijala (Gojkov, G. 2008).
Darovitost je potencijal koji se može ispoljiti i biti primenjen u mnogim oblastima
delovanja koje imaju društveno pozitivan predznak. Javlja se u nesagledivom mnoštvu i
raznovrsnosti oblika, stepena i kombinacija. Kod jednog deteta darovitost poprima
izuzetno retke i neponovljive forme, dok se kod drugog ogleda u uobičajenom
prevazilaženju proseka. Ima slučajeva da se posebnost nekog deteta ogleda samo u
jednoj uskoj oblasti , kao i da je uočljiva u svemu čime se ono bavi. Kod jednog deteta
postoji vrlo snažna motivacija da svoje potencijale izrazi i razvije do maksimuma, dok je
kod drugog, uprkos identifikovanoj darovitosti, ova motivacija slaba. Jedno dete u
izražavanju svoje darovitosti ide utabanim stazama, dok drugo teži novinama i stalno
odstupa od rutine. Neke vrste obdarenosti su više cenjene i podsticane u određenom
sociokulturnom kontekstu a neke manje, što se bitno odražava i na one koji ih poseduju.
Kako postoje različita shvatanja i definicije darovitosti ,postoje i različiti oblici
darovitosti:
Čudo od deteta je poseban slučaj darovitog deteta. Tumači se pojavom
neujednačenog razvoja različitih sposobnosti deteta. Ističe se u razvijenosti i rezultatima
u jednom području, dok se ostali aspekti razvoja odvijaju normalnim tempom;
Mudraci su oblik neuravnoteženog i neravnomernog, vrlo intenzivnog razvoja
neke specifične sposobnosti. Oni još kao deca pokazuju specijalizovane talente
(neverovatno pamćenje brojeva, datuma, računanja napamet). Međutim, dok neke
stvari čine savršeno dobro, ostale sposobnosti su im najčešće veoma smanjene;
Genijalac je pojam koji unutar pojma darovitosti ima dva značenja. Oba su
značenja povezana sa vrlo visokim stepenom sposobnosti. Jedno se odnosi na ljude
koji imaju koeficijent inteligencije iznad 160, a drugo na ljude koji u toku svog dužeg
životnog razdoblja stvara velika dela koja imaju značaj i uticaj na ljudsku misao i
situaciju. Danas se koristi termin “izvanredno darovit” umesto genij;
Talenat ima naročito neodređenu upotrebu. Odnosi se na nešto niži stepen
intelektualne darovitosti. Pod talentom se označava izvanredno savladavanje
sistematično razvijenih sposobnosti ili veština i znanje u najmanje jednom polju ljudskih
aktivnosti do stepena koji pojedinca svrstava između deset do sto pojedinaca njegovog
godišta. Darovito dete pokazuje u svom ponašanju da ima uslove da se razvije u
stvaraoca (Gojkov, G. 2008.).
Darovitost se obično povezuje sa visokim koeficijentom inteligencije, lakim i
brzim savladavanjem nekog gradiva, uspešnošću u nekim kreativnim aktivnostima,
sposobnošću da se bude vođa, a katkada i sa fizičkom spretnošću. Svakako, za
postizanje izuzetnih rezultata u bilo kojem poslu, pored talenta, koji predstavlja samo
potencijal, potrebna su i druga poželjna svojstva, odnosno, njihov uspešan spoj. To su
voljno – karakterne crte (odgovarajući motivi, ambicije, volja, upornost, sistematičnost,
predanost poslu, usmerenost cilju i sl.), tip nervnog sistema i temperament. Kada je u
pitanju stvaralačka aktivnost, u kojoj se darovitost najbolje ispoljava, za nju je potrebna
samostalnost, kritičnost i neukalupljenost mišljenja, što se izražava originalnošću.
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Inteligencija nije ni jedinstvena sposobnost, niti jednostavno suma različitih
sposobnosti, nego je složena sposobnost koja u izvesnoj , većoj ili manjoj meri dolazi
uvek do izražaja zajedno sa određenim brojem posebnih sposobnosti. Posebnu pažnju
u razvoju intelektualnih sposobnosti treba posvetiti detetovoj sredini i odraslima sa
kojima je ono u stalnom kontaktu. Dete je u ovom periodu veoma radoznalo. Ono je u
neprestanom traženju novih situacija, neprestano posmatra svet oko sebe i istovremeno
o njemu misli i zaključuje. Treba mu omogućiti da otkriva i što samostalnije shvata
okolinu koja ga okružuje. Efikasan razvoj intelektualne sposobnosti obezbeđuje se
njihovim stavljanjem u funkciju putem dobro organizovanog vežbanja. Da bi se razvila
sposobnost posmatranja kod dece se moraju pre svega negovati čula i usavršavati
njihova oštrina. Treba ih usmeravati ka vežbanju i ispravnog posmatranja predmeta ili
pojava. Potrebno je podsticati decu odgovarajućim pitanjima navikavajući ih da sud o
predmetu u procesu ili pojavi ne donose samo na osnovu prvog utiska. Sposobnost
logičkog mišljenja i govora takođe se razvija pravilnom organizacijom vežbanja i
usvajanja pojmova, sudova i zaključaka. Polazeći od opažanja predmeta ka
upoređivanju i uočavanju zajedničkog,sličnog i različitog, podstičući dete na aktivan i
misaoni rad vaspitač razvija kod dece sposobnost kritičkog odnosa prema predstavama
i pojavama. Treba se istaći i značaj kritičkog mišljenja vaspitanika usko vezanog za
proces usvajanja znanja i razvijanja intelektualnih sposobnosti. Od stepena razvijenosti
ove vrste mišljenja zavisiće i sposobnost procenjivanja naučne vrednosti
verodostojnosti gradiva (Kamenov, 1999).
Darovitost se utvrđuje najčešće testovima sposobnosti, posebno inteligencije.
Dragocene su i beleške o razvoju dece, pod uslovom da se ne vode formalno i površno.
Zapažanja vaspitača mogu mnogo da otkriju o kvalitetima dece koju vaspitavaju i
obrazuju. Različita takmičenja ili standardizovana i nestandardizovana ispitivanja
uspešnosti u obavljanju pojedinih aktivnosti, takođe mogu da ukažu na one koji se ističu
u nekom pogledu. Drugovi deteta, isto tako, mogu da budu izvor značajnih podataka o
njemu, na primer, sociometrijskim postupkom se utvrđuju vođe, deca mogu ocenjivati
jedna drugu uz pomoć raznih skala i sl. Slično je i sa roditeljima, koji mnogo toga znaju
o svom detetu i u stanju su da to saopšte ukoliko se na adekvatan način ispitaju i uzme
u obzir njihova pristrasnost. Objektivniji pokazatelji darovitosti mogu da budu i produkti
dečijeg stvaralaštva (crteži, izumi, rešenja problema). Indirektni, ili značajni podaci
dobijaju se i utvrđivanjem nekih voljno-karakternih osobina povezanih sa darovitošću,
kao što su, na primer, pomenuta samostalnost, upornost, radne navike, ambicioznost i
dr., zatim, na osnovu iskaza dece o sebi (njihovog samoocenjivanja), i najzad, ali ne na
poslednjem mestu, od stručnjaka za pojedine oblasti u kojima se ispoljava darovitost,
kao što su muzičari, slikari, književnici i dr.
Prilikom određivanja darovitosti treba imati u vidu da se ona najčešće sagledava
u kontekstu sadržaja i aktivnosti koji se organizuju po vaspitno – obrazovnim oblastima
u dečijim vrtićima, što može da dovede do zanemarivanja, odnosno slabijeg poznavanja
onih vrsta darovitosti koje leže izvan ovih konteksta, a koje ne moraju biti manje
značajne. Uopšte, ukoliko je dete mlađe, utoliko je rizičnije određivati ga kvalifikativima
koji priliče formiranim osobama. Osim toga, svođenje darovitosti na akademske
sposobnosti, koliko god one bile važne, previše je usko i može da dovede do
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zanemarivanja niza drugih sposobnosti, vrednih za društvo kao i za pojedinca i njegov
uspeh u životu.
Postupci u radu vaspitača koji za cilj imaju razvoj intelektualnih sposobnosti

Razvijanje kritičkog mišljenja jeste bitna odlika intelektualnog razvoja dece
predškolskog
g uzrasta, ali učenje dece predškolskog uzrasta odlikuje se i stupanjem u
socijalnu interakciju sa odraslima, razvijanjem jezičkog izražavanja, pa je potrebno sve
aspekte razvijati u pravo vreme, kako bi se pravilno i ujednačeno deca intelektualno
razvijala.
a. U predškolskom periodu, motivacija je od izuzetnog značaja za intelektualni
razvoj dece, prevashodno što decu ovog perioda karakteriše „upijajući duh“.Detetu ne
treba nametati aktivnosti i saznanja za koja nije ispoljen ili podstaknut interes, kao i
uvežbavanje
žbavanje specifičnih sposobnosti i navika putem drila, jer to izaziva otpor koji
umanjuje ili sasvim poništava eventualne pozitivne efekte. Najkorisnija i najvrednija
motivacija je interes za saznanjem novoga i za materijal koji se uči. Ovakvu vrstu
motivacije
cije trebalo bi razvijati. Kako bi se pravilno razvijala, neophodno je obezbediti
povoljne uslove, podsticajnu sredinu i prisustvo odraslog zainteresovanog za
napredovanje deteta.
Treba, takođe, biti svestan činjenice da su testovi, iako mogu da daju znača
značajne
podatke o nečijoj sposobnosti i kažu na darovitost, ipak ogrančeni na rezultate procesa i
delovanja faktora. O samom procesu i faktorima koji su uticali na razvoj sposobnosti
malo se saznaje uz pomoć testiranja. Podatke o tome moguće je prikupljati
sistematskim
tematskim praćenjem dečijeg razvoja i beleženjem u dosijee. U njima se mogu
registrovati sva izražena interesovanja deteta: aktivnosti koje ga posebno privlače,
brzina kojom usvaja veštine potrebne za njihovo obavljanje, motivisanost da se njima
bavi, stepen
en samostalnosti, inicijative, istrajnosti i sistematičnosti u radu, kao i
spremnost da planira, ali i improvizuje, odstupajući od uobičajenih postupaka i tragajući
za novim rešenjima, originalnost i složenost zadataka koje sebi postavlja, kao i neki
rezultati
tati koje postiže, a koji mogu biti indikator darovitosti. Posebno se mogu beležiti
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aktivnosti stvaralačkog karaktera, trajnije zanimanje za sadržaje programskog i
vanprogramskog porekla, sklonost za istraživačke aktivnosti i eksperimentisanje,
pozicija vođe u grupi i isticanje ideja koje prihvataju ostala deca.
Kao povoljni uslovi za razvoj darovitosti smatraju se kurikulumi koji su elastični,
multikulturalni, a po potrebi i kompenzatorski, kontakti sa decom koja su i sama darovita
i postižu visoke rezultate u nekom od domena rada i stvaralaštva, vaspitači spremni da
prilagođavaju svoj rad potrebama konkretne dece, kako u pogledu metoda tako i
menjajući njihovu poziciju u radu, dajući im znatno više prostora sa samostalno
delovanje i obezbeđujući im bogatija iskustva izvan ustanove, postojanje specijalnih
službi koja će se baviti darovitom decom i pomagati im u razrešavanju njihovih
specifičnih problema, kao i materijalna pomoć kojom treba da s obezbede povoljniji
uslovi za njihov razvoj, na način koji odgovara njihovim specifičnostima (Kamenov,
2006).
Uz iznalaženje povoljnijih uslova, razrađuju se i strategije za podsticanje razvoja
darovitosti, u vezi s kojima se postavljaju mnoga pitanja bez konačnog odgovora. Među
njima je, pre svega, pitanje pedagoške intervencije, uplitanje u proces ovog razvoja: u
kojoj meri on treba da bude spontan a u kojoj meri usmeravan od strane društvene
zajednice raznim specijalnim programima i postupcima za koje nije izvesno neće li
naneti štetu? U vezi sa tim je i problem izdvajanja darovitih u posebnu kategoriju i
njihovog privilegovanja na račun ostale populacije, do čega nužno dolazi s obzirom na
ograničena ukupna sredstva kojima društvo raspolaže za potrebe vaspitanja i
obrazovanja.
Postoji i mnoštvo dilema koje se odnose na činjenicu da se o darovitosti ne može
govoriti uopšteno, ne specifikujući na šta se odnosi i u čemu se ogleda (što znači da ne
postoji ni opšta strategija njenog podržavanja), ali i da nisu pouzdano utvrđene vrste
darovitosti kojima bi smo se rukovodili prilikom razrađivanja posebnih strategija razvoja
za svaku od njih.
Naročita je izražena nerešena dilema, koja proističe iz činjenice da se, s jedne
strane, visoki rezultati u pogledu razvoja darovitosti mogu očekivati ako se sa njenim
negovanjem započne što ranije. S druge strane, što se ranije započne sa
usmeravanjem sposobnosti, veće su i mogućnosti da se grubo pogreši, budući da se
sklonosti deteta, koje nije u prilici da odlučuje o sebi, ne mogu utvrditi sa sigurnošću.
Imajući u vidu navedeni problem, kao i nemogućnost da se darovitost pouzdano
identifikuje u ranijem uzrastu, preporučuje se da se svakom detetu pruže prilike da
isprobava i upoznaje svoje mogućnosti, ako je za to motivisano, bez obzira na rezultate
koje trenutno postiže. U svakoj vaspitno-obrazovnoj instituciji treba da postoje uslovi za
samostalno i stvaralačko bavljenje dece najraznovrsnijim aktivnostima, zahvaljujući
čemu će ona ispoljavati, upoznavati i razvijati svoje sklonosti i sposobnosti, koje u
određenim slučajevima mogu da se smatraju i kao pokazatelj darovitosti. Kada je u
pitanju mlađi uzrast, od posebne važnosti je masovnost, pružanje prilika svima za takve
aktivnosti, uz optimističku hipotezu da se u svakom detetu krije nosilaca natprosečnih
kvaliteta, koju treba proveriti na opisani način.
Pored navedenih povoljnih opštih uslova za razvoj dečijih sposobnosti, u
redovnim vaspitno – obrazovnim institucijama postoje i specijalni postupci i pristupi
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kojima se podsticaji usmeravaju neposredno na darovite, za koje u svetu postoje
specijalne institucije. U njima se darovitost neguje i unapređuje putem posebnih
programa prilagođenih povećanim mogućnostima i kognitivnom stilu identifikovanim kod
dece, koje kao i u okviru posebnih organizacionih oblika za izdvajanje ove dece, na
primer, grupe za one koji se u nečemu ističu.
Za darovitu decu moguće je odrediti posebne programske ciljeve, sadržaje,
obrazovne pristupe, pripremiti posebne uslove, vaspitno – obrazovna sredstva, načine
organizacije, specijalno obučeno osoblje, prilagođene načine praćenja razvoja i
ocenjivanja, kao i veze sa institucijama koje mogu biti od pomoći.
Složeni problemi vaspitno-obrazovne prakse se ne mogu rešiti uvođenjem
jednostavnih izoliranih inovacija koje bi funkcionisale u svim uslovima jer su uslovi pre
svega različiti i nepredvidivi i pri tom se stalno menjaju. Tako se došlo do zaključka da
umesto traženja najboljeg programa ili najbolje strategije uvođenja programa, treba
razviti pristup koji se temelji na nedeljivosti, tj. recipročnoj povezanosti teorije i prakse.
Pri tom, neophodno je poći od individualnih potreba i interesa deteta, dakle od
proučavanja karakteristika svakog deteta, društva, ustanove, porodice, tj. čitavog
konteksta u kome se dete razvija i uči, kao i mnogi drugi faktori (Slunski, 2006).
Programi za darovitu decu mogu se razlikovati od redovnih programa na više
načina. Oni se mogu savladati bržim tempom, započinjati u ranijem uzrastu ili se
ostvarivati za kraće vreme nego obično, zatim, mogu biti obimniji i sadržavati
produbljeniji pristup gradivu, a u izvesnim slučajevima biti značajno drugačiji nego
obični programi. Njima se u svetu poklanja velika pažnja, naročito u školama a
razrađeni su specijalni programi za akceleraciju, programi za obogaćivanje, kao i
programi koji predviđaju izdvajanje i poseban tretman darovite dece.
Na osnovu mnogobrojnih istraživanja (prema: Knežević-Florić, 2008:102), postoji
nekoliko indikatora kvalitetnog programa za darovite. Oni mogu poslužiti kao vodič za
proveru efikasnosti programa. Ovaj program uključuje sledeće elemente:
- formulisanu i konkretizovanu koncepciju, ciljeve i predviđene obrazovne uspehe
darovitosti,
- višestruke obrazovne opcije na različitim uzrastima,
- modifikovani raspored i edukovane vaspitače za postizanje konkretnih ciljeva,
- kriterijume za identifikaciju, adekvatnu instrumentalizaciju,
- odabir vaspitača prema ključnim kompetencijama za rad sa darovitima,
- obrazovni modeli bi trebalo da odgovaraju potrebama darovitog pojedinca u
socijalnom okruženju,
- vaspitno-obrazovni rad zasnovan na problemskim situacijama,
- izrada programa u okviru tima stručnjaka,
- evaluacija realizacije rada uz potrebe korekcije u datom kontekstu.
U skladu sa ulogama koje vaspitač u savremenim uslovima treba da realizuje,
neophodna je stalna otvorenost i usmerenost na lični i profesionalni razvoj. Kvalitet
obrazovno-vaspitnog rada vaspitača u velikoj meri zavisi od njega kao profesionalca. To
zahteva da on poseduje: odgovarajuća znanja, veštine, lične osobine, profesionalnu
perspektivu i motivaciju, ako se očekuje da zadovolji zahteve koji se pred njim
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postavljaju. Zbog toga je važno i uvek aktuelno baviti se profesionalnim razvojem i
usavršavanjem vaspitača, odnosno pokušajima da se odgovori na pitanje kako postati
dobar vaspitač i kako svoj razvoj usmeriti u vremenu brzih promena.
Osnovni uslov efikasnosti programa za darovite pojedince je osposobljenost i
profesionalnost pedagoga i vaspitača, koji taj program zajedno kreiraju, realizuju,
usavršavaju i evaluiraju. Ali samo postojanje specifičnih programa namenjenih ovoj
populaciji predškolske dece, ne implicira i njegovo oživotvorenje. Ostvarenje programa
u radu sa darovitima podrazumeva pružanje podrške darovitim pojedincima iz ugla svih
kompetentnih subjekata tog programa, a to su vaspitači, roditelji, stručni saradnici
predškolskih ustanova (psiholog, defektolog, sociolog), a pre svega iz ugla „vidljivog
pedagoga“. Iz ovog sledi da osim interakcije i saradnje postoje brojne kompetencije koje
vaspitač treba da ostvari u svom radu, a to su: planiranje i programiranje vaspitnoobrazovnog rada, razumevanje i podržavanje rada sa darovitom decom i njegovih
ishoda, unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada i pedagoško - instruktivnog rada,
podsticanje različitosti, kreativnosti i visokih standarda sa darovitima, njihove stalne
edukacije uz obezbeđivanje adekvatne literature za realizaciju programa i na
kontinuiranoj saradnji sa roditeljima, uz podsticanje i podržavanje participacije
roditeljske komponente u programskim aktivnostima i premošćavanju eventualnog jaza
između vaspitača i roditelja.
Vaspitač treba da nastoji da pokazuje koliko je značajna razmena puna
poštovanja među učesnicima i subjektima vaspitnog rada sa darovitima. Pored
osposobljavanja za samostalno usvajanje i konstruisanje znanja i sticanje iskustva,
jedan od najvažnijih ciljeva vaspitača je da deca u vaspitnom procesu osete
zadovoljstvo i razvijaju intelektualnu radoznalost.
Da bi se ovi važni zadaci i ciljevi postigli, vaspitači moraju da poseduju određene
sposobnosti u vaspitnom radu sa darovitom decom, a to su:
- osposobljenost za ranu identifikaciju darovite dece,
- osposobljenost za kreiranje povoljne i podsticajne klime u predškolskoj
ustanovi,
- sposobnost za kontinuirano podsticanje samostalnog mišljenja i kreativnosti
dece,
- sposobnost za uključivanje darovite dece u kreiranje pojedinih programa,
- sposobnost i želja za stalnim pedagoškim usavršavanjem,
- sposobnost za aktivno participiranje u udruženjima za afirmaciju darovitih,
- sposobnost za kontinuirano uključivanje roditelja u vaspitno-obrazovni rad sa
darovitom decom.
Socijalna promocija je jedna od primarnih kompetencija koja se treba razvijati
kod darovitih pojedinaca na predškolskom uzrastu. Daroviti pojedinci mogu biti vođe u
svojoj grupi vršnjaka, ali često znaju biti i povučeni i neprihvaćeni od strane druge dece,
pa često imaju probleme socijalne prirode tj. daroviti su često i introvertniji i usamljeniji
od prosečne dece predškolskog uzrasta. Imaju malo kontakata sa vršnjacima, radije
komuniciraju sa starijima od sebe. Zbog svojih neuobičajenih osobina darovita deca
mogu već rano steći osećaj da su drugačija od svojih vršnjaka. Daroviti su zbog svojih
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različitosti češće odbačeni, nego prihvaćeni u svojoj grupi, jer su oni samo fizički i
emocionalno deca, dok su na intelektualnom nivou odrasli.
Od komunikacije kojom se služe svi učesnici vaspitno-obrazovnog procesa
(pedagog, vaspitač, roditelj, deca) zavisiće i uspešnost realizacije njihovih zajedničkih
aktivnosti. Visoko kategorisan vid komunikacije neophodan za realizaciju zajedničkih
aktivnosti je prema mišljenju mnogih autora empatijska komunikacija, tj. oblik
komunikacije u kome bar jedna od osoba empatijski komunicira sa drugom. U vaspitnoobrazovnom radu, po pravilu, to bi trebalo da bude vaspitač koji se empatijski
prilagođava komunikaciji sa detetom. U međusobnoj, obostranoj empatijskoj
komunikaciji ostvaruje se najviši stepen interakcijske povezanosti. Empatijska
komunikacija ima važnu ulogu u emotivnoj edukaciji, prevashodno razvoju socioemocionalne odgovornosti. Predškolce u ovoj vrsti komunikacije treba usmeravati
putem raznih vaspitno-obrazovnih situacija ka razvijanju osećanja za druge, za njihove
stavove, potrebe i interesovanja, kao i sposobnosti da u skladu sa tim postupaju. Značaj
ove vrste komunikacije ogleda se u tome što ona na ovom uzrastu predstavlja jednu
vrstu ulaznice za skladnost u interpersonalnim odnosima ne samo u ovom periodu, već i
u kasnijem životu. Visok stepen komunikacijske povezanosti je od itekako presudnog
značaja u radu sa decom, posebno darovitom kojima je potrebna posebna društvena
podrška, prihvatanje od strane druge dece, potvrđivanje položaja u grupi, razumevanje
njihovih specifičnosti itd.
Bavljenje obdarenima ne bi trebalo, kao do sada, prepustiti samo retkim
entuzijastima, već bi moralo da postane briga čitavog društva, i to kao zadatak od
prioritetnog, rekli bismo – egzistencijalnog značaja. Da bi se taj zadatak ostvarivao,
potrebno je korenito menjati organizaciju, sadržaje i načine rada savremene vaspitno –
obrazovne institucije, posebno predškolske ustanove, koja u mnogome zaostaje za
zahtevima današnjeg vremena (Kamenov, 2006). Mišljenja smo da razvoj darovitosti i
kreativnosti dece u velikoj meri zavisi od efikasnog delovanja predškolskog pedagoga i
da upravo pedagog može mnogo toga da uradi pri davanju adekvatnih smernica za rad
vaspitača u oblasti darovitosti. Pedagog u ostvarivanju svoje uloge organizatora i
savetnika, u podsticanju darovitosti, koristi kreativne tehnike i procedure – kreira
strategije koje podstiču kreativnost i razvoj darovitosti, utiče na uspostavljanje
poverenja, koristi se povratnom spregom i ukupnim odnosom podstiče samostalnost i
stvaralaštvo.
Društvene potrebe za kreativnim i darovitim su sve veće, a još uvek nije
definisano kolika je uloga predškolske ustanove u vaspitanju mladih potencijalno
darovitih pojedinaca i njihovoj ranoj identifikaciji. Pred predškolsku ustanovu se
postavlja pitanje: Kako da bude sredina u kojoj će se prepoznati, identifikovati i razviti
stvaralački potencijal? Konkretno, ako otkrijemo neke zanimljive pokazatelje o
podržavanju darovitih, naspram onih koji se suprotstavljaju, moći ćemo razviti
produktivan dijalog između suprotstavljenih strana, i izvesti argumente koji mogu biti od
koristi za implementaciju podsticanja darovitih u predškolskoj ustanovi.
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Sztanáné Babics Edit: A GYERMEKI SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSE, A
TEHETSÉG FELISMERÉSE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÓVODÁS KORÚ
GYERMEKEK ESETÉBEN – A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSÉNEK NÉHÁNY
LEHETŐSÉGE, A FELKÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI
Eötvös József Főiskola, Baja, Magyarország
Sztanane.Babits.Edit@ejf.hu
Rezümé
A nevelés, a személyiségfejlesztés nagy kérdései közé tartozik a tehetség
problematikája. Mely tehetség hogyan és mikor ismerhető fel, hogyan fejleszthető?
Munkámban az óvodapedagógus hallgatók óvodai tehetségfejlesztő munkára történő
felkészítésével foglalkozom.
Szólok a gyermeki személyiség megismerésének fontosságáról, a megfigyelés
jelentőségéről és bemutatok néhány, hallgatók által készített fejlesztő játékot, melyeket
az óvodás gyermekek képességfejlesztése során alkalmazhatnak. A játékok
tervezésével is jövendő hivatásukra készülnek hallgatóink, óvodai kipróbálásukkal már
a gyakorlatból kapnak ízelítőt.
Kulcsszavak:
képzés.

személyiségfejlesztés,

tehetséggondozás,

gyakorlatorientált

GETTING TO KNOW CHILDREN’S PERSONALITIES, RECOGNIZING TALENT AND
THE POSSIBILITIES OF ITS DEVELOPMENT IN THE CASE OF KINDERGARTEN
AGED CHILDREN – SOME POSSIBILITIES OF PREPARATION OF STUDENTS,
METHODOLOGICAL ISSUES OF PREPARATIOn
Abstract
The problem of talent is among big questions of education, personality
development.
Which talent how and when can be recognized, how can be developed?
In my work I deal with preparation of would be kindergarten teachers for talent nurturing
in kindergartens.
I speak about the importance of getting to know children’s talent, how important
observation is and I also show some developmental plays, which were prepared by the
students and which can be used in the process of developing kindergarten children’s
abilities.
Our students prepare for their future profession while planning plays and trying
them out in kindergartens they get experience from practice.
Key words: personality development, talent nurturing, practice oriented training.
186

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

1. Bevezetés
A téma kiinduló pontja a tehetség fogalma. Szakirodalma gazdag, munkámban
most a gyakorlati vonatkozások szempontjából legfontosabbakkal foglalkozom csak.
Legáltalánosabban elfogadottak a Renzulli-féle és a Czeizel-féle modellek. A modellek
a tehetség meghatározásához speciális képességek meglétét mint feltételt írnak le,
négy összetevőt emelnek ki: az átlag feletti általános képességeket, az átlagot
meghaladó speciális képességeket, a kreativitást és a feladatok iránti elkötelezettséget.
2. A tehetség fogalmáról
Renzulli (1994) az iskola–társak–család háromszögén belül a motiváció–
kreativitás–kivételes képességek halmazai által alkotott közös részhalmazt tekinti a
tehetség területének.
Czeizel Endre (2003) 2x4+1 faktoros modellt alkotott, melyben a család–iskola–
kortárs csoportok–társadalom négyszögében a speciális mentális adottság–általános
értelmi adottságok–kreativitási adottságok–motivációs adottságok részhalmazának
tekinthető a tehetség, a +1 faktor pedig a sors-faktor.
A család, az iskola, a kortársak, a társadalom aktuális jellemzői azok a
meghatározó tényezők, melyek az egyén jellegzetes szociális, szocializációs hátterét
alkotják, fejlődése társadalmi meghatározottságának feltételeit, körülményeit,
lehetőségeit biztosítják. Az általános képességek közé pl. a jó memória, a fejlett nyelvi
képességek, a magas szintű gondolkodási képességek tartoznak. A speciális
képességek (pl. testi, vizuális, természettudományos, matematikai) a tehetség jellegét
határozzák meg. A kreativitás a problémaérzékenység, rugalmasság, fluencia és
eredetiség elemeiből épül fel. A motiváció a feladatok elvégzéséhez, a célok eléréséhez
szükséges lendületet, kitartást biztosítja.
Csíkszentmihályi Mihály (2010) szerint három tényező határozza meg a
tehetséget: a részben örökölt személyes tulajdonságok, a személlyel szembeni
kulturális elvárások és az azoktól az emberektől, intézményektől kapott társadalmi
elismerés és támogatás, akik eldöntik, mi tekinthető értékesnek.
3. A tehetség felismerésének szükségessége, felelőssége
A közvélemény szerint a tehetség a nehézségeken keresztül is utat tör magának,
de ezzel a felelősséget elhárító szemlélettel szükséges lenne leszámolni.
Csíkszentmihályi szerint „Nagyon valószínű, hogy sokkal több tehetséges ember
lehetne, mint amennyi ténylegesen van. Lényegesen több rendkívüli képességekkel
megáldott gyerek van, mint tehetséges felnőtt. Mi történik a sok kivételes képességű
gyerekekkel a kamaszkoron át vezető veszélyes úton?” (2010: 13)
Melyek lehetnek az okok, amik a tehetségek elkallódásához vezetnek? Az egyik
legfontosabb ok a gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségekben rejlik.
Már a PISA-vizsgálatok kapcsán, a nemzetközi eredmények tükrében
szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy a magyar tanulók teljesítményének
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növekedését a magyar oktatási rendszer is gátolja azzal, hogy nem tudja kezelni a
tanulók között meglévő szociokulturális távolságokat, nem tudja biztosítani az
esélyegyenlőséget, sorsára hagyja a leszakadókat. A leszakadók, lemorzsolódók,
gyengén teljesítők között a sokszínűségben ott vannak azok a gyerekek is, akik
valamely képességterületen kimagaslót alkottak volna, de esélyt sem kaptak a
kibontakozásra.
Az iskola felelőssége nagy, de tudnunk kell, hogy az iskolai beválásban nagy
szerepet játszik a család mellett az óvoda, az óvodai évek hatékony nevelése, az
óvodai alapozás.
Az óvoda a közoktatásnak az az első lépcsőfoka, ahol a gyermekek neveléseoktatása intézményesített formában elkezdődik. A helyszín, ahol az első diagnózis és
első terápia megszülethet, ahol a felzárkóztatás és tehetséggondozás egyaránt
elkezdődhet.
Felismerhető-e óvodás korban a tehetség?
A korábban említett modellek lényegében négy összetevőt emelnek ki (átlag
feletti általános képességek, kreativitás, speciális képességek, feladat iránti
elkötelezettség) ráirányítva a figyelmet a fejlesztés jelentőségére. Vagyis a tehetség
kibontakozása a feltételek megléte esetén hosszú fejlesztő munka eredményeként
érhető el. Balogh László (2007) a tehetség fogalmának meghatározását a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács 2007. január 5-6-i tanácskozásán a következőképpen adta
meg: „Tehetségesnek tehát azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik alapján magas
szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén.”
Természetesen sok múlik azon, hogy mikor, időben kezdjük-e a fejlesztést.
Fejleszteni ideális életkorban optimális szinten kell a képességeket, a különböző
képességek fejleszthetőségének szenzitív időszakát fel kell ismernünk! De melyek az
óvodás korban már megjelenő jellemzők, melyek alapján egy-egy gyermekről nagy
biztonsággal kijelenthetjük, hogy tehetség-gyanús? Eddigi ismereteink alapján
mozgásos, zenei, matematikai, vizuális képességek kapcsán óvodások esetében is
megállapíthatjuk a tehetség-ígéreteket és segíthetjük fejlesztésüket, de mivel nem
minden területen mutatkozik meg ilyen korai időszakban a tehetség, a minden
gyermekre irányuló szélesen alapozó megfelelő értelmi-érzelmi-erkölcsi fejlődést kell
biztosítanunk.
Az óvoda alapvető hivatása minden gyermek számára biztosítani az alapvető
készségek-képességek fejlődését a gyermek életkorának, életkori sajátosságainak és
egyéni jellemzőinek mérlegelésével a játék-munka-tanulás hármas következményeinek
megfelelően, természetesen a játékot tekintve fő tevékenysége formának.
A fenti követelmény egyik központi fogalma az egyéni jellemzők mérlegelése,
vagyis szükséges a gyermekek aktuális személyiségének ismerete az eredményes
fejlesztés biztosítása érdekében.
Óvodás korú gyerekek esetében a személyiség megismerésének alapvető
eszköze a megfigyelés, annak mindkét típusa, a mindennapi tevékenységek során
történő spontán, és az egy adott szempont alapján történő célzott, szervezett
megfigyelés.
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A spontán megfigyelés során tapasztalatokat gyűjtünk minden gyermek esetében
a személyiség aktuális állapotáról, viselkedésében megnyilvánuló erkölcsi fejlettségről,
beszédkultúrájáról, szocializációs szintjéről, érdeklődéséről, ismereteiről. Ezek az
ismeretek kiegészülnek a szülőkkel folytatott beszélgetésekkel, melyekből a család
működésére, nevelési elveire, lehetőségeire-gondjaira vonatkozó tudásunkat szerezzük
meg. Ezek a globális ismeretek azonban nem elegendőek a gyermekekre vonatkozó
fejlesztési tervek kialakításához. A célzott megfigyelések sorozatával tárhatjuk fel
azokat a jellemzőket, melyek alapján egy-egy gyermeket tehetség-gyanúsnak
nevezetünk. Egy-egy teljesítmény elemzése sokat jelent, azonban a folyamatos
megfigyelés és a tendenciák célzott, korrekt feltárása nélkülözhetetlen a megalapozott
döntések meghozatalához.
Az óvodapedagógus hallgatók felkészítése a
gyermeki személyiség megismerésére
Mind a spontán, mind a célzott megfigyelés
szakszerű lefolytatására fel kell készíteni a
hallgatókat. Szükséges, hogy az alapozó tárgyak
között megfelelő súllyal ott szerepeljen a
kutatásmódszertan,
valamint
a
különböző
tantárgypedagógiáknak
tartalmaznia
kell
a
gyermeki produktumok elemzésére, értékelésére
vonatkozó
ismereteket
is.
Az
általános
kutatásmódszertani ismereteken túl be kell vezetni a hallgatókat a gyermekek
kommunikációs, gondolkodási, technikai, testi, vizuális és ének teljesítményének
minősítésére vonatkozó ismeretekbe. Tudniuk kell pl. a nagy- és kismozgások, a
gyurmázás, a festés, a rajzolás, a konstruálás és a dramatizálás tevékenységével
kapcsolatban, valamint a szociális érettséggel kapcsolatban (vezetői képességek?)
megalapozott véleményt alkotni, s a kialakult vélemény alapján személyre szabott,
egyéni fejlesztési tervet készíteni, mely harmonizál, részét képezi az intenzív
foglalkozásoknak és spontán játéktevékenységeknek egyaránt.
Példák saját gyakorlatomból, a hallgatók felkészítése-felkészülése az egyéni
fejlesztésre
A hallgatók – már bizony kutatásmódszertani ismeretek birtokában – megnéznek
egy gyermek által készített képet. A képről tudják a gyermek által megfogalmazott
témát, címet, valamint ismerik a gyermek korát és nemét.
A véleményalkotáshoz önállóan tájékozódniuk kell a szakirodalomban azzal
kapcsolatban, hogy hogyan történik a vizuális alkotások elemzése. Pszichológiából
ismerik már a gyermekrajzok elemzésére vonatkozóan pl. a Goodinongh-eljárást,
vizuális tantárgypedagógiából Kárpáthy Andrea és Vass Zoltán munkáit. Ezen
ismeretek birtokában képesnek kell lenniük a rajzzal (festménnyel, szoborral)
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kapcsolatban véleményt alkotni pl. abból a szempontból, hogy átlag feletti
teljesítménynek tartják-e.
Vajon tehetségesnek gondolja-e a hallgató a rajzoló gyermeket, ha úgy tudja,
hogy 12 éves lány a szerző?
És vajon tehetségesnek gondolja-e, ha úgy tudja, hogy hét éves kislány?
A hallgatók (pedagógia, óvodapedagógia tantárgyakból) tisztában vannak a
személyiség pszichikus összetevőivel, a fejlesztendő készségek rendszerével. Minden
területen tudniuk kell programot, feladatot tervezni a gyermekek számára legalább
három szinten, a felzárkóztatásra, az átlagos fejlesztésre és a tehetség-gyanús
gyermekek fejlesztésére vonatkozóan. Természetesen a gyermeki alkotás elemzéséhez
szempontokat kapnak (pl. a rajz esetében a szerkesztés, kidolgozottság, harmónia,
ötletesség ott szerepel a szempontok között), s ha a kapott szempontok alapján
megszületik a döntésük, a következő lépés a fejlesztés érdekében pl. feladatot, játékot
tervezni és a tervezett játékot elkészíteni, a gyermekek között a gyakorlaton kipróbálni.
Néhány hallgatók által készített fejlesztő játék bemutatása
Összegzés
Csíkszentmihályi Mihály (2010. 44.) felfogásában három tényező határozza meg
a tehetséget: „a személyes tulajdonságok, amelyek részben öröklöttek, másrészt pedig
az egyén fejlődése során kialakulnak; a kulturális elvárás, amely egy szabályrendszer
alapján meghatározza az értelmes és értékes dolgok körét; és végül a társadalmi
elismerés és támogatás, amely azoktól az emberektől és intézményektől várható, akik
eldöntik, hogy mi tekinthető értékesnek”.
A szerző a tehetség fogalmának fenti meghatározásával kiterjeszti a tehetség
kibontakoztatásával kapcsolatos felelősséget a társadalomra és a nevelésért felelős
intézményekre.
„A fejlődést nem lehet kapcsolótáblaként értelmezni, ahol megnyomunk egy
gombot és ismert választ kapunk. Az emberi fejlődés mindig meghatározott
környezetben megy végbe, nem előre meghatározható, nem halad egyenes irányban és
nem szabályozható nyomógombokkal.” – írják Mönks és Ypenburg a nagyon
tehetséges gyerekek neveléséről szóló könyvükben. Akkor mit is kell tennünk?
Óvodapedagógusokat felkészítő intézményként tehát a mi felelősségünk a
hallgatók felkészítése a tehetségek felismerésében és a fejlesztés módszertanának
elsajátíttatásában rejlik. A társadalom, a kormányzat felelőssége biztosítani számunkra
a lehetőségeket (infrastruktúrát, oktatókat, mentorokat, óvodákat), hogy ezt a feladatot,
hivatásunkat magas szinten teljesíthessük.
A tehetség kibontakozása külső és belső tényezőkön egyaránt múlik. A külső
tényezők között legfontosabbként a családot tartjuk számon, mint amely az emberek
gondolkodására, érzéseire, törekvéseire ható élethelyzeteket és életkörülményeket
megteremti, mellette mint szintén kiemelkedő jelentőségű tényező, meg kell említeni a
nevelési-oktatási intézményeket, köztük az óvodákat. A belső tényezők az értelmi
állapot, a motiváció, hangulat, önértékelés, hatékonyság együttese.
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A flow-elmélet szerint (Csíkszentmihályi, 2010. 88.) „a tevékenységben kitűzött feladat
nehézségének, valamint a tevékenységhez szükséges képességek mértékének
megfelelő aránya a legfontosabb ahhoz, hogy egy tevékenység közben tökéletes
élményt lehessen átélni”.
Oktatói munkánkban hallgatóinkat szükséges hozzásegíteni a flow-élményekhez,
hogy később, pedagógiai gyakorlatunkban maguk is képesek legyenek a rájuk bízott
gyermekeket ilyen szellemben nevelni. Érdeklődő, elkötelezett, belsőleg ösztönzött,
empatikus hallgatókat kívánok a képző intézményekbe, akik komplex emberek, képesek
a rájuk bízott gyermekek értelmi, lelki állapotára, motiváltságára, egyéni problémáira
figyelmet fordítani.

Függelék:

1. ábra Ujjbábok

2. ábra Pöttyös Panni

3. Puzzle a síkban

4. ábra Építés a térben

5. ábra Alakfelismerés

6. ábra Tapintás és térlátás
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7. ábra Egyszerű állatos társasjáték

8. ábra Szám – szín (összetett)
társasjáték

9. ábra Hurkapálca-bábok

10. ábra Tapintást fejlesztő lapok

11. ábra Hallgatói illusztráció

12. ábra Hallgató mesekönyvek
címlapjai
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Josip Ivanović – Ksenija Romstein – Tijana Balić: KOMPARATIVNI PRISTUP
ANALIZI KONCEPTA RAZVOJNE PRIMJERENOSTI U RADU S DAROVITOM
DJECOM PREDŠKOLSKE I OSNOVNOŠKOLSKE DOBI
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia

Sažetak
Suvremena pedagogija darovitost vidi dvojako: kao akademsku aktivnost tj.
iznimnu preciznost i učinkovitost u dostizanju visoko-zahtjevnih ciljeva te kao
inovativnost i inventivnost u rješavanju problema. Dok se akademska aktivnost odlikuje
djetetovim brzim dostizanjem zadanih ciljeva, u problemskoj je inovativnosti dijete
orijentirano na vlastitu aktivnost bez obzira na izvanjske kriterije. Praćenjem recentne
literature i istraživanja darovitosti uočljiva je usmjerenost pedagoške prakse na
akademske aktivnosti, što predstavlja samo jedan od mogućih pristupa darovitosti. S
druge strane, zbog svojih specifičnosti poput nepovezanosti sa situacijskim kontekstom
i izostanka produkta, problemska inovativnost često ostaje izvan fokusa istraživača i
praktičara. Bez obzira na odlike i manifestacije darovitosti, u oba se pristupa naglašava
nužnost njegovanja koncepta razvojne primjerenosti u kojemu odgojitelji i učitelji imaju
ključnu ulogu. Koncept razvojne primjerenosti ukazuje na važnost osiguravanja
kontinuiteta djetetovih iskustava što je uvjetovano razlikama u karakteristikama
okruženja uključujući narav i kakvoću interakcije odrasli dijete i dijete-dijete, kurikulum te
formalno obrazovanje tj. profesionalnu edukaciju odgojitelja i učitelja. Stoga će se u
ovome radu propitati koncept razvojne primjerenosti u radu s darovitom djecom iz
pozicije odgojitelja i učitelja te ukazati na postojanje mogućnosti osiguravanja
kontinuiteta dječjih iskustava.
Ključne riječi: razvojna primjerenost, kontinuitet djetetovih iskustava, darovitost,
odgojitelji, učitelji.

COMPARATIVE APPROACH TO ANALYSIS OF THE CONCEPT OF
DEVELOPMENTAL APPROPRIATION IN PEDAGOGICAL WORK WITH GIFTED
PRESCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN
Summary
Contemporary pedagogy sees giftedness twofold: as the academic activity i.e.
exceptional accuracy and efficiency in reaching high-level goals and as innovative and
inventive approach to the problem solving. While the academic activity is characterized
with child’s prompt response to defined goals, in the problem-solving innovativeness
child is oriented onto self-activities regardless outside standards. In recent literature and
conducted research of giftedness, the focus of pedagogical practice upon the academic
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activities can be found, which represents just one of many aspects of giftedness. In the
other hand, due to its specificities such as non-presence of clear association to the
situation context and absence of products, the problem-solving innovativeness often
stays outside the focus of researchers and practitioners. Regardless of giftedness’
characteristics and manifestation, both approaches emphasize necessity of nurturing
the concept of developmental appropriation in which preschool teachers and elementary
school teachers have key role. The concept of developmental appropriation underlines
the importance of ensuring the continuity of child’s experiences which is appointed with
differences in immediate surrounding’s characteristics such as nature and quality of
adult-child and child-child interactions, curriculum and formal education i.e. professional
education of preschool and elementary school teachers. Therefore, in this paper the
concept of developmental appropriation in work with gifted children will be scrutinized
from perspective of preschool and elementary school teachers and possibilities for
ensuring continuity of gifted child’s experience will be pointed out.
Key words: developmental appropriation, continuity of child’s experience,
giftedness, preschool teachers, elementary school teachers

1. Uvodna razmatranja
Darovitost se u suvremenoj pedagogiji tumači dvojako: kao iznadprosječno
postignuće ili akademska aktivnost tj. iznimna preciznost i učinkovitost u dostizanju
visoko-zahtjevnih ciljeva te kao inovativnost i inventivnost u rješavanju problema.
Akademska postignuća dijete ostvaruje u sklopu kurikuluma kojega dizajniraju odrasli u
svrhu „poticanja” djetetove darovitosti. Da bi dijete bilo uspješno (u smislu
manifestiranja očekivane razine izvedbe koju odrasli nazivaju „darovitost”) dovoljno je
da u kratkom vremenu riješi zadatak i na taj način dostigne zadani cilj. Darovitu djecu
koja brzo dostižu zadane ciljeve u okviru kurikuluma, koja imaju širok dijapazon općih i
specifičnih znanja te koja imaju razvijene vještine i sposobnosti logičkog zaključivanja
Callahan i Miller (2005) nazivaju akademskim aktivistima (the academic activists). Njih
je relativno lako uočiti jer se postojanje darovitosti utvrđuje u odnosu na zadane ciljeve,
tj. ciljevi se mogu rabiti kao indikatori postojanja darovitosti. Obzirom da akademski
aktivist manifestira darovitost u odnosu na zadani kurikulum, koncept razvojne
primjerenosti u ovom slučaju se odnosi na dizajniranje kurikuluma i praćenje razine
djetetove izvedbe u odnosu na postavljene ciljeve – očekivane i/ ili željene razine
djetetovog postignuća. Dok se akademska aktivnost odlikuje djetetovim brzim
dostizanjem zadanih ciljeva, u problemskoj je inovativnosti dijete orijentirano na vlastitu
aktivnost bez obzira na izvanjske kriterije. Darovita djeca – inovatori u rješavanju
problema (problem-solving innovators) imaju iznad-prosječne sposobnosti u smislu nekonvencionalnih načina rješavanja problemskih situacija (Callahan i Miller, 2005).
Inovatori su, zbog svojih sposobnost promišljanja na meta-razini, često neshvaćeni od
strane odraslih te ih se atribuira kao „čudne”, „neposlušne”, „autistične” i sl. Uzrok se
tomu može tražiti u specifičnostima inovativnosti i inventivnosti poput nepovezanosti sa
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situacijskim kontekstom i izostanka produkta. Stoga darovita djeca - problemski
inovatori ostaju izvan fokusa istraživača i praktičara jer ne postoje jasni parametri
(indikatori) koji bi ukazali na postojanje darovitosti. U ovom se slučaju, koncept razvojne
primjerenosti odnosi na organiziranje resursa (materijalnih, prostorno-vremenskih uvjeta
i sl.) a ne na dizajniranje kurikuluma za poticanje darovitosti.
Uvid u dosadašnja istraživanja darovitosti ukazuje na postojanje fokusa
pozornosti teoretičara i praktičara na akademska postignuća djece (Čudina-Obradović,
1990; Cvetković-Lay, 2002) To znači da se u literaturi darovitost tumači kao akademska
aktivnost, odnosno aktivnost orijentirana na akademske, socijalno reglementirane
ciljeve. U ovom slučaju dominira input – output pristup darovitosti u čijoj je
epistemološkoj okosnici utilitarnost u smislu kreiranja univerzalnih programa visoke
razine „uspješnosti” sa pozicije odraslog. Pomicanjem fokusa sa odraslog na dijete,
točnije sa visoko reglementiranih, izvanjski postavljenih ciljeva na očekivanja i
autonomiju djece (u smislu odabira, izvedbe, uvida i korekcije), otvaraju se mogućnosti
podržavanja darovitosti u smjeru inovativnosti i inventivnosti. Takav je pristup darovitosti
komplementaran sa konceptom razvojne primjerenosti. Ona je karakterizirana
uvažavanjem djetetove kronološke i individualne dobi, uključujući iskustva interakcije s
odraslima (Bredekamp, 1993) što s aspekta pragmatičnosti znači dizajniranje okruženja
koje podržava djetetov kontinuitet iskustava i kreiranje vlastitog stila rješavanja
problemskih situacija. U ovom pristupu kreiranje kurikuluma predstavlja dio razvojno
primjerene prakse. Suprotno, kreiranjem kurikuluma izvan konteksta djetetovih
iskustava te isključivim fokusiranjem na postizanje ciljeva reducira se razvojna
primjerenost i jača normativni pristup darovitosti što je logički i pragmatički neodrživo.
Kao jedna od najvećih vrijednosti kurikuluma za poticanje darovitosti ističe se
samostalnost u izražavanju i jačanje kritičkog mišljenja. To posebno dolazi do izražaja u
kontekstu posebnih potreba (darovita djeca kao djeca s posebnim potrebama) te se
tvrdi kako je društvo dužno osigurati djeci „uvjete za razvoj osobnosti, talenata,
stvaralaštva te intelektualnih i tjelesnih sposobnosti do punog potencijala” (Vijeće
Europe, 2006, 27). Održivost socijalne perspektive osiguravanja pojedinčevog
funkcioniranja u skladu sa njegovim punim potencijalom moguće je, između ostaloga,
propitati i kroz Brunerovu reprodukcijsku antonimiju obrazovanja na čijem je jednom
polu pojedinčeva samoaktualizacija, a na drugom održavanje legitimnog socijalnog
poretka. Ostvarivanje punog pojedinčevog potencijala za društvo predstavlja svojevrsni
rizik jer se „nesputanim individualnim ostvarenjem” jača opasnost „kulturne i društvene
nepredvidljivosti” i nestabilnosti (Bruner, 2000, 77), odnosno društvo očekuje
prilagođenog pojedinca koji neće kršiti socijalne norme i pravila te propitivati svoju
socijalnu poziciju, što je jedna od glavnih karakteristika darovite djece. Stoga je
potrebno otvoriti dijalog o implicitnim i eksplicitnim te individualnim i socijalnim
perspektivama darovitosti.
Iako postoje mnoga istraživanja darovitosti, posebice njezinog manifestiranja u
odnosu na određeni odgojno – obrazovni kontekst (najčešće izvanškolske i
izvannastavne aktivnosti), izostaju longitudinalna istraživanja te istraživanja u kontekstu
tranzicije darovitog djeteta iz predškolskog u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.
Vrijednost takvih istraživanja može se tražiti upravo u osiguravanju kontinuitetu
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iskustava u smislu kontinuiteta strukture1 prostora, socijalnih relacija, vremena,
aktivnosti i kurikuluma. Prateći povijesni razvoj darovitosti Borland (2003) utvrđuje kako
je ona vremenom postala „normativna znanost” što je rezultiralo shvaćanjem darovitosti
kao ujednačene, kontinuirane, nepromjenjive djetetove sposobnosti. Odnosno,
normativnost se može zapaziti u podržavanju ideje „sličnosti” među darovitom djecom te
dizajniranja kurikuluma u odnosu na opću razinu sličnosti (npr. programa za glazbeno i
likovno darovite i sl.). No, praksa pokazuje kako broj darovite djece opada s
kronološkom dobi što se jednim dijelom može pripisati i organizaciji sustava odgoja i
obrazovanja (Ivanović & Ivanović, 2009). Naime, u sustavu je odgoja i obrazovanja
implicitno prisutan hijerarhijski ustroj njegovih razina – što je viša razina (jaslice –
predškolski odgoj – razredna – predmetna nastava – srednja škola – visokoškolske
institucije), to je jača struktura programa, socijalne relacije i interakcija su unaprijed
zadane i statusno određene, a odrasli očekuju veću razinu sličnosti između vlastite
izvedbe i izvedbe učenika. To ukazuje na postojanje tzv. poučavalačkog scenarija u
odgoju i obrazovanju kojega Bruner (2000) vidi kao široko prihvaćenu postavku folk
pedagogije u kojoj se njeguje djetetova sposobnost usvajanja novih znanja (sadržanih u
ciljevima) pomoću specifičnih sposobnosti. Njezina atraktivnost leži u simplifikaciji –
kreiraju se jasni ciljevi, a njihovo postizanje se prati pomoću pedagoških recepata –
univerzalnih standarda osmišljenih po principu one-size-fits-all.
Suvremena pedagogija tranziciju djeteta iz institucionalnog predškolskog odgoja
u osnovnu školu tumači kao proces koji se još uvijek oslanja na tradicionalno,
normativno praćenje djetetovog razvoja što je posebice vidljivo u terminologiji te se
govori o djetetovoj „spremnosti” ili „nespremnosti” za osnovnu školu, njegovoj „pripremi”
za osnovnu školu i sl. (Petriwskyj & Grieshaber, 2011). Ovdje se spremnost vidi kao
djetetova sposobnost prilagođavanja na očekivanja osnovne škole, a „priprema” se
djeteta prepušta odgojiteljima. Stoga je potrebno promišljati o (ne)postojanju
reciprociteta u ovom procesu, odnosno potrebno je propitivati i pronalaziti načine
pripreme škole za dijete. Podržavanje djeteta i ostvarivanje kontinuiteta na razini dječji
vrtić – osnovna škola moguće je ostvariti uvažavanjem djetetovih prethodnih (vrtićkih)
iskustava te obiteljskih i individualnih vrijednosti.
2. Metodologija ispitivanja
Cilj je ispitivanja bio stvaranje uvida u odgojiteljsko i učiteljsko viđenje darovitosti
i razvojne primjerenosti u radu s darovitom djecom predškolske i osnovnoškolske dobi.
Za prikupljanje podataka konstruiran je anketni upitnik koji je primijenjen na uzorku od
25 odgojitelja i 25 učitelja razredne nastave na području Osječko-baranjske županije2.
Anketni upitnik se sastojao od 12 pitanja podijeljenih u tri grupe. Prvi dio je sadržavao
opća pitanja o darovitosti, drugi dio se odnosio na organiziranje podrške darovitoj djeci
tj. na razvojno primjerenu praksu, a treći na pružanje podrške (osiguravanju kontinuiteta
iskustava) darovitoj djeci u tranziciji iz institucionalnog predškolskog u osnovnoškolski
odgoj i obrazovanje. Prosječno radno iskustvo odgojitelja je 23 godine, a učitelja 17
godina.
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3. Rezultati i interpretacija
U nastavku se podastiru dobiveni rezultati slijedom navedenih skupina pitanja u
anketnom upitniku.
3.1. Darovitost
Tumačenja darovitosti su slijedeća: da je darovitost iznadprosječna intelektualna/
kognitivna sposobnost smatra 24% odgojitelja i 16% učitelja, zatim inovativnost i
inventivnost - 28% odgojitelja i 24% učitelja te iznadprosječno postignuće u
aktivnostima kojima se dijete bavi - 36% odgojitelja i 28% učitelja. Nadalje, odgojitelji
darovitost tumače i kao konativnu djetetovu karakteristiku (12%), a učitelji kao opću
iznad-prosječnost u razvoju u odnosu na vršnjake (24%) te kao kreativnost (8%) tj.
sinonimski rabe darovitost i kreativnost.
Ovdje je vidljiva sličnost u tumačenju darovitosti kao inovativnosti i inventivnosti,
no učitelji (za razliku od odgojitelja) za procjenu postojanja darovitosti njeguju
normativni pristup te prate djetetov razvoj u odnosu na vršnjake. To može biti odraz
dominacije formalnih oblika evaluacije u osnovnim školama (ponajprije testova znanja i
sposobnosti), dok u vrtićima prevladavaju neformalna, individualna praćenja djetetovog
razvoja (primjerice razvojne mape).
Tablica 1. Darovitost se može uočiti kroz:
Odgovori:
a) brzo zapamćivanje podataka/ informacija
b) bogat vokabular
c) inovativnost i inventivnost pri rješavanju problemskih
situacija
d) eksploracijska ponašanja
e) sve navedeno
ukupno

Odgojitelji
(%)
12
12

Učitelji
(%)
4
4

60

68

4
12
100

8
16
100

Iz navedenih odgovora vidljiva je sličnost u tumačenju inovativnosti i inventivnosti
kao manifestacije darovitosti. Zanimljiva je nešto veća orijentiranost odgojitelja na brzo
zapamćivanje podataka/ informacija i bogat vokabular (u odnosu na procjene učitelja).
Ovakva promišljanja se mogu tumačiti kroz populaciju s kojom rade ovi pedagoški
profili. Tako odgojitelji imaju iskustvo sa djecom od 6 mjeseci života do polaska u školu,
što (u razvojnom smislu) obuhvaća širok raspon razvojnih faza i intenzivnih razvojnih
promjena.
Temeljem svojeg radnog iskustva, 48% odgojitelja i 56% učitelja navodi kako su
tijekom svoje profesionalne djelatnosti imali darovito dijete. Odgojitelji su darovitost
prepoznavali kroz slijedeća djetetova ponašanja: kreativni izričaj (likovni, glazbeni) –
23,07%, verbalne sposobnosti (primjerice bogat vokabular, tečno verbalno izražavanje,
smisao za humor i sl.) – 17,95%, inovativnost i inventivnost (izume, originalna rješenje i
sl.) – 20,51%, izražene akademske vještine čitanja, pisanja i numeracije – 10,25%,
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otpor autoritetu i hiperaktivnost – 7,70%, sposobnost brzog zapamćivanja – 7,70%,
motoričku spretnost – 5,12%, autonomiju u izvedbi – 5,12% te traženje društva starije
djece – 2,54%. Učitelji su darovitost opažali kroz: bogat vokabular i usvojenost stranih
jezika (17,64%), brzo rješavanje zadataka (35,30%), brzo zapamćivanje podataka/
informacija (17,64%), visoku motivaciju za rad (17,64%) te otpor autoritetu i
hiperaktivnost (11,76%). Niti jedan učitelj nije darovitost zapazio kroz inventivnost i
inovativnost. I učitelji i odgojitelji opisuju mnoga ponašanja. Ovdje je zanimljivo kako
odgojitelji navode inovativnost i inventivnost kao manifestaciju darovitosti, a učitelji ju
uopće nisu spomenuli. Pretpostavljamo kako organiziranost škole, u prvom redu
nastavnih sadržaja, utječe na (ne)postojanje prilika za svakodnevni eksperimentalni i
praktični rad u kojemu bi djeca mogla provjeravati vlastite hipoteze i konstruirati vlastite
rješenja. I učitelji i odgojitelji opisuju mnoga ponašanja. Nadalje, učitelji kao ponašanje
po kojemu se može uočiti darovitost, ističu visoku motivaciju za rad koju odgojitelji ne
smatraju bitnom i nisu je naveli. I odgojitelji i učitelji smatraju kako se darovitost može
uočiti kroz djetetov otpor prema autoritetu i hiperaktivnost. Na žalost, otpor prema
autoritetu se u pedagogiji i psihologiji najčešće razmatra u kontekstu poremećaja u
ponašanju, iako ono ima veliku razvojnu vrijednost u smislu građenja autonomije i
razvoja kritičkog mišljenja. S druge strane, odgojitelji darovitost vide i kroz djetetovu
autonomiju u izvedbi, no važno je istaknuti kako manifestacija autonomije ovisi o
postupcima odgojitelja, njihovoj responzivnosti na djetetove potrebe, a ne o postojanju
darovitosti kod pojedinog djeteta. Odnosno, svako dijete može iskazati autonomiju u
izvedbi ukoliko je okruženje (uključujući i postupke odgojitelja) razvojno primjereno.
Kao najveći problem u radu s darovitom djecom odgojitelji i učitelji navode
nepostojanje socijalnih resursa kojima bi se pratila i podržavala djetetova darovitost
(28% odgojitelja i 44% učitelja), osjećaj nedovoljne educiranosti za rad s darovitom
djecom (32% odgojitelja i 32% učitelja), veliki broj djece u odgojnoj skupini tj. razredu
(28% odgojitelja i 16% učitelja) te kombinaciju svih navedenih čimbenika (12%
odgojitelja i 8% učitelja). Kod odgojitelja se ističe osjećaj nedovoljne educiranosti.
Razlog tomu može biti relativna novina „darovitosti”. O njoj su se počelo sustavno
govoriti 90-ih godina 20. stoljeća, kada su i krenula prva istraživanja (Callahan i Miller,
2005). Odgojitelji imaju puno godina radnog iskustva u institucionalnom predškolskom
odgoju, no darovitost je relativno novi pedagoški koncept (u smislu znanstvenog
pristupa) pa je jedan od mogućih uzroka i odgojiteljeva temeljna profesionalna
edukacija. S druge strane, učiteljima glavni problem predstavlja nepostojanje socijalnih
resursa kojima bi se pratila djetetova darovitost što ukazuje kako su škole relativno
zatvoreni sustavi koji balansiraju između nacionalnih programa odgoja i obrazovanja i
života u lokalnoj zajednici.
3.2. Razvojno primjerena praksa
Na pitanje što je razvojna primjerenost, 12% odgojitelja odgovara kreiranje
programa u odnosu na djetetove sposobnosti, 80% dizajniranje aktivnosti obzirom na
djetetovu razvojnu, kronološku dob i interese, a 8% da je razvojna primjerenost
normativni pristup djetetovom razvoju. Učitelji, pak, razvojnu primjerenost tumače kao
učiteljevu djelatnost tj. opći pedagoški pristup darovitom djetetu (28,57%), zatim kao
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djetetovo ponašanje u skladu s njegovom kronološkom dobi (28,57%) te kao
prilagođavanje nastavnog programa darovitom djetetu (42,86%). I učitelji i odgojitelji su
orijentirani na kreiranje kurikuluma, no odgojitelji stavljaju naglasak na aktivnosti, a
učitelji na prilagodbu nastavnih sadržaja. U odgovorima učitelja i odgojitelja moguće je
zamijetiti normativnost. Tako odgojitelji izravno govore o normama razvoja, a učitelji o
„prilagodbi programa” iako razvojna primjerenost pretpostavlja promišljanje o
mogućnostima obogaćivanja sadržaja i podržavanja djetetove autonomije.
Tablica 2. Razvojna primjerenost u radu s darovitom djecom je:
Odgovori:
a) dizajniranje adekvatnih programa poticanja djetetove
darovitosti
b) osmišljavanje aktivnosti koje bi djetetu bile zanimljive i
poticajne
c) organiziranje prostora i materijala
d) sve navedeno
ukupno

Odgojitelji Učitelji
(%)
(%)
36

68

36

16

16
12
100

4
12
100

Ovdje je uočljiva prevaga osmišljavanja programa poticanja darovitosti nad
aktivnostima i organiziranju resursa. Razvojno primjerena praksa u slučaju darovitosti
pretpostavlja mogućnost osmišljavanja aktivnosti izvan zadanog kurikuluma. Razvojno
primjeren, fleksibilan kurikulum omogućava praćenje djetetovih interesa i mijenjanje
sadržaja/ aktivnosti u odnosu na zapaženo.
Tablica 3. Razvojno primjerene strategije podržavanja djetetove darovitosti su:
Odgojitelji
Učitelji (%)
Odgovori:
(%)
a) nadgledanje tijeka i ishoda aktivnosti
20
b) pružanje asistencije na djetetov zahtjev
8
4
c) organiziranje prostora i materijala u smjeru
88
72
podržavanja djetetove autonomije
d) slobodno oblikovani odgovori
4
4
(praćenje
(osmišljavadarovitosti
nje didaktiu odnosu
čkih igara
na
za darovitu
programske
djecu)
ciljeve)
ukupno
100
100
Dok su odgojitelji orijentirani na organiziranje prostora i materijala u smjeru
podržavanja djetetove autonomije, učitelji smatraju važnim i nadgledanje tijeka i ishoda
aktivnosti. U središtu nadzora se nalazi zahtjev odraslih za točnom reprodukcijom i kao
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takva se ne može smatrati razvojno primjerenom strategijom. No, ukoliko bi se govorilo
o nadzoru kao praćenju i stvaranju uvida u djetetovu izvedbu, tada ono ima razvojnu
vrijednost u smislu upoznavanja djetetove perspektive o određenom problemu, zadatku,
aktivnosti i sl. I odgojitelji i učitelji smatraju kako je razvojno primjerena strategija
organiziranje uvjeta za ostvarivanje djetetove autonomije. Zanimljivo je kako autonomija
ovdje ima visok postotak, a vrlo mali (gotovo zanemariv) kod prepoznavanja darovitosti.
Zapravo, odgojitelji su kontradiktorni – smatraju da je potrebno podržavati djetetovu
autonomiju, a ne navode ju kao manifestaciju darovitosti.
U slijedećem pitanju, odgojitelji su procjenjivali vlastitu razinu slaganja3 s
tvrdnjama o razvojno primjerenoj praksi.
Tablica 4. Procjena vlastite razine slaganja s tvrdnjama o razvojno primjerenoj praksi:
1
2
3
4
5
Od Uč Od Uč Od Uč Od Uč Od Uč
g. .
g. .
g. .
g. .
g
.
Za rad s darovitom djecom
najvažnije je postavljanje
visokih ciljeva unutar
individualnog kurikuluma.
Darovitost se manifestira kada
za to postoje materijalni i
organizacijski uvjeti.
Najvažnija potreba darovitog
djeteta je druženje s vršnjacima
iste razvojne dobi.
Djetetova se darovitost može
uočiti u visokim postignućima i
kvalitetnim uratcima.
Poželjno je da svaki dječji vrtić/
osnovna škola osmisli kurikulum
za darovitu djecu.
Darovita djeca brzo dostižu
zadane kurikulumske ciljeve.
Pedagoški rad s darovitom
djecom pred odgojitelja/ učitelja
stavlja visoke zahtjeve u
pogledu instrukcijskog dizajna
(tj. osmišljavanja strategija
učenja i poučavanja).
Jedini adekvatni način
potvrđivanja i praćenja
darovitosti je psihološko
testiranje.
Brojnost darovite djece opada
polaskom u osnovnu školu.
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Odgojitelji i učitelji iskazuju sličnost u razinama slaganja u pojedinim tvrdnjama.
Tako se u najvećoj mjeri uopće ne slažu s tvrdnjama da se darovitost se manifestira
kada za to postoje materijalni i organizacijski uvjeti, a u potpunosti se slažu s tvrdnjama
kako je potrebno da svaki dječji vrtić/ osnovna škola osmisle kurikulume za darovitu
djecu te da pedagoški rad s darovitom djecom pred odgojitelja/ učitelja stavlja visoke
zahtjeve u pogledu instrukcijskog dizajna (tj. osmišljavanja strategija učenja i
poučavanja). Odgojitelji i učitelji se razlikuju u prepoznavanju potreba darovite djece –
tako se odgojitelji u znatno većem broju od učitelja uopće ne slažu s tvrdnjom da je
najvažnija potreba darovitog djeteta druženje s vršnjacima iste kronološke dobi.
Zanimljiva je podjednaka distribucija razina slaganja u posljednjoj tvrdnji (Brojnost
darovite djece opada polaskom u osnovnu školu). Čak se veći broj učitelja u potpunosti
slaže s navedenom tvrdnjom. To ukazuje kako je potrebno osmišljavati longitudinalna
istraživanja darovitosti.
3.3. Pružanje podrške darovitom djetetu u tranziciji iz dječjeg vrtića u osnovnu školu
Pri prelasku darovitog djeteta iz dječjeg vrtića u osnovnu školu potrebno je učiniti
određene korake. Tako 40% odgojitelja i 12% učitelja najvažnijim drži informiranje
učitelja o djetetovoj darovitosti od strane odgojitelja, 32% odgojitelja i isti postotak
učitelja najvažnijim smatra osiguravanje tj. podržavanje kontinuiteta djetetovih
iskustava, a za 28% odgojitelja i 32% učitelja najvažnije je kreiranje adekvatnog
programa polaska u osnovnu školu. Za razliku od odgojitelja, učitelji navode još i
nužnost kvalitetne suradnje s roditeljima (8%) te sve navedeno (26%). Iako je suradnja
s roditeljima odgojiteljeva svakodnevna praksa, u kontekstu tranzicije ona gubi svoju
važnost jer djeca, odlaskom iz dječjeg vrtića, ostaju izvan odgojiteljeve pedagoške
djelatnosti. Stoga je ove razlike moguće tumačiti u odnosu na učiteljevu budućnost
pedagoškog rada tj. na buduće uloge i pripadajuće aktivnosti koje će učitelj preuzeti
dolaskom darovitog djeteta. S druge strane, sličnost u viđenju informiranja kao
najvažnijeg postupka ukazuje kako je ono i za odgojitelje i za učitelje jednostavnije i
konkretnije od traženja mogućnosti podržavanja kontinuiteta djetetovih iskustava koje
zahtijeva saznavanje djetetove perspektive o vlastitom životu, u nas zanemarene
pedagoške teme. Općenito, i odgojitelji i učitelji u svom fokusu pozornosti imaju vlastite
postupke, a ne dijete i njegovu dobrobit.
Na kraju, odgojitelji i učitelji su iznosili svoje viđenje mogućnosti podržavanja
darovitog djeteta u tranziciji iz dječjeg vrtića u osnovnu školu. Tako 18,75% odgojitelja i
28% učitelja smatra kako je to moguće ostvariti kroz suradnju s roditeljima, 43,75%
odgojitelja i 16% učitelja kroz suradnju s učiteljem/ odgojiteljem i stručnim timom
(pedagog, psiholog), te kreiranjem individualnog programa prelaska iz dječjeg vrtića u
osnovnu školu obzirom na djetetovu razvojnu dob i interese (21,87% odgojitelja i 28%
učitelja). Osim toga, učitelji, kao mogućnost podržavanja darovitog djeteta u tranziciji iz
dječjeg vrtića u osnovnu školu navode osiguravanje ugodne radne atmosfere (16%) te
osiguravanje kontinuiteta djetetovih iskustava (12%) no pritom ne pojašnjavaju što pod
tim misle. Svega 15,56% odgojitelja smatra kako je to moguće kroz poboljšanje
suradnje dječjih vrtića i osnovnih škola. Pritom misle na: zajedničko osmišljavanje
programa za darovitu djecu, kontinuirano praćenje djetetovog razvoja i ponašanja u oba
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okruženja (razvojne mape), boravak djeteta u osnovnoj školi uz zajedničku podršku
učitelja i odgojitelja i sl. Tek ovi odgovori odgojitelja ukazuju na postojanje mogućnosti
podržavanja djetetovih iskustava pri polasku u osnovnu školu.
Zaključak
Tranzicija darovitog djeteta iz vrtićkog u osnovno školsko obrazovanje nije
dovoljno istražena tema. Ona ima veliku vrijednost u smislu podržavanja djetetovog
razvoja i očitovanja darovitosti. Kako bi se dobili pouzdani rezultati potrebno je provoditi
longitudinalna istraživanja darovitosti, no jednako je važno saznati perspektive
odgojitelja i učitelja o mogućnostima dizajniranja razvojno primjerene prakse u
kontekstu prelaska darovitog djeteta iz dječjeg vrtića u osnovnu školu.
Iz provedenog ispitivanja moguće je zaključiti kako odgojitelji prate i identificiraju
darovitost u odnosu na programsku koncepciju i područja djetetovog razvoja, a učitelji u
odnosu na opći nastavni plan i program. Obzirom na mali uzorak nemoguće je
generalizirati kako odgojitelj i učitelji podjednako ili različito tumače razvojnu
primjerenost u radu s darovitom djecom, no određene razlike postoje. One su posebice
vidljive u učiteljskom viđenju važnosti dizajniranja adekvatnih programa poticanja
darovitosti, tj. učitelji u nešto većem broju pokušavaju „programirati” i „usmjeriti”
djetetovu darovitost. S druge strane, odgojitelji naglasak stavljaju na osmišljavanje
aktivnosti, prikupljanje materijala te osiguravanje kontinuiteta djetetovih iskustava. To
ukazuje kako odgojitelji darovitost vide kao inovativnost i inventivnost, a učitelji kao
akademsku aktivnost. I učitelji i odgojitelji se podjednako slažu kako nedostaju socijalni
resursi kojima bi se pratila djetetova darovitost, što ukazuje na svojevrsni društveni
nemar prema darovitim pojedincima.
I na kraju valja napomenuti kako je nemoguće govoriti o dizajniranju razvojno
primjerene prakse temeljem normativnog razvrstavanja darovite djece prema razini
izvedbe i području interesa, što je danas uobičajena praksa. Što je takav pristupu
rašireniji veća je vjerojatnost da će broj darovite djece biti obrnuto proporcionalan
kronološkoj dobi djeteta, tj. što je kronološka dob veća, biti će manje darovitih.

BJELEŠKE
1. Ovdje se pod „strukturom” misli na okvirno postojanje adekvatnih materijala i
slijeda aktivnosti, a ne na čvrstu zadanost bez mogućnosti mijenjanja konteksta
učenja i poučavanja.
2. Ovim putem se zahvaljujemo svim odgojiteljima i učiteljima koji su se odazvali
pozivu i sudjelovali u ispitivanju te na taj način nas podržali u objavi ovoga rada.
3. Odgojitelji su razinu svog slaganja s ponuđenim tvrdnjama brojčano izražavali
pomoću skale na kojoj je razina 1 imala značenje „uopće se ne slažem”; 2 –
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„djelomično se slažem”; 3 – „ i slažem se i ne slažem (ne znam)”; 4 – „uglavnom
se slažem” i 5 – „u potpunosti se slažem”.
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Sažetak
U teoriji vaspitanja, cilj se određuje kao formiranje svestrano razvijene ličnosti sa
zavidnim fizičkim, intelektualnim, moralnim, tehničkim i estetskim kvalitetima. Međutim,
razvijena je samo ona ličnost koja je imala mogućnosti da razvije sve svoje potencijale
(dispozicije) i postigla ono što je mogla postići. Zato i treba težiti da proces svestranog
razvijanja ličnosti u osnovnoj školi bude individualizovan. Ne uradi li se tako, postoji
opasnost da brojne natprosečne sposobnosti učenika zauvek ostanu neidentifikovane i
neostvarene. To je posebno slučaj kod učenika romske populacije koji su u nastavi u
osnovnoj školi oduvek bili marginalizovani. Učestala je i praksa da se učenici Romi zbog
nepoznavanja jezika, lošeg uspeha u školi, izostajanja sa nastave, ali u značajnoj meri
(htelo to da se prizna ili ne) i zbog odbojnosti koju prema složenosti posla ispoljavaju i
sami učitelji, prebacuju iz redovnih u odeljenja specijalne škole, iako mnogima od njih
tamo nije mesto. Među učenicima Romima (uključujući i učenike u specijalnim
školama), ima i onih koji pokazuju znake da se mogu razviti u stvaraoce. Samo je te
znake potrebno pravovremeno identifikovati i dalje podsticati i razvijati. Uloga učitelja u
tome je od primarnog značaja. To zato što od ranog starta, odnosno pravovremene
identifikacije posebnih sklonosti učenika Roma, u velikoj meri zavisi da li će se i u kojoj
meri one i ostvariti. Upravo u ovom radu, autori na teorijskom nivou raspravljaju o ulozi
učitelja u identifikaciji i razvoju natprosečnih učenika Roma u mlađim razredima
osnovne škole. Najznačajniji rezultati ovog teorijskog proučavanja izneti su u formi
zaključka.
Ključne reči: Romi, učitelj, natprosečni učenici, daroviti učenici, nadareni
učenici, talentovani učenici, teorija ranog starta, mlađi razredi osnovne škole.

ROLE OF TEACHERS IN THE IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT OF
STUDENTS ABOVE AVERAGE GYPSIES IN JUNIOR PRIMARY SCHOOL
Summary
In educational theory, the objective is defined as the formation of all-round
developed personality with enviable physical, intellectual, moral, technical and aesthetic
qualities. However, it was developed only person who has had opportunities to develop
their full potential (disposition) and made what could have been achieved. That is why
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we should strive to cut the comprehensive development of the personality in the school
to be individualized. Do not do it that way, there is a danger that a number of aboveaverage abilities of students forever remain unidentified and unfulfilled. This is
particularly true of students Gypsy population who are teaching in primary schools has
always been marginalized. Common practice is that students know the language
because of the Gypsies, the poor success at school, absenteeism from school, but to a
significant extent (it wanted to admit it or not) and because repulsion by the complexity
and expressed by teachers themselves, switching from regular classes in special
schools, although many of them there is no place. Gypsies among students (including
students in special schools), there are those who show signs that can develop into
artists. Only those signs necessary to promptly identify and further encouraged and
developed. The role of the teacher that is of primary importance. That is because from
an early start and timely identification of specific preferences of students Gypsies,
depends largely on whether and to what extent they achieved. In this paper, the authors
discuss the theoretical level about the role of teachers in the identification and
development of above average students Gypsies in junior primary schools. The most
important results of this theoretical study are presented in the form of a conclusion.
Key words: Gypsies, teacher, above average students, gifted students, gifted
students, talented students, the theory of early start, the junior primary school.

UVOD
Jedno od temeljnih pitanja današnje škole koje posebno zaokuplja pažnju brojnih
teoretičara i praktičara je obrazovanje pripadnika manjinskih zajednica, segregiranih
grupa i etničkih grupacija. Poseban problem predstavlja obrazovanje pripadnika romske
populacije. Pitanju Roma, njihovom društvenom i javnom životu i obrazovanju, u
poslednjih se godina u zemljama Istočne i Srednje Evrope poklanja značajna pažnja. U
vezi sa tim, Svetska banka i Institut otvoreno društvo pokrenule su međunarodni
program Deset godina za uključivanje Roma 2005-2015. Pored toga, sprovedena su i
brojna istraživanja pa i projekti čiji su problem i predmet bili Romi, njihov društveni i
javni život i obrazovanje. Sve to doprinelo je da se značajno popravi položaj Roma u
pogledu kvaliteta njihovog življenja, zapošljavanja, učešća u društvenoj zajednici i
obrazovanja.
Obrazovanje Roma je sastavni deo pomenutog međunarodnog dokumenta.
Odnosi se na predškolsko vaspitanje pripadnika romske nacionalne manjine, njihovo
osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje. Obuhvata i
opismenjavanje, obrazovanje i profesionalno usavršavanje odraslog romskog
stanovništva. Uključivanje romske dece u obrazovanje, kao i njihov opstanak u sistemu
vaspitanja i obrazovanja podrazumeva senzitivizaciju školske sredine u pravcu
interkulturalnosti i prepoznavanju specifičnosti obrazovnih potreba romske dece. Zato
su i problemi obrazovanja romske dece brojni. Najčešći su: (a) isključenost iz
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obrazovanja, (b) neredovno pohađanje nastave, (c) slab uspeh u školi, (d) segregacija
Roma i (e) negativni identitet.
Uočljivo je da je jedan od ključnih problema obrazovanja Roma, njihova
neuključenost u obrazovanje. Jedan broj Roma se uopšte ne upisuje u škole. A među
onima koji se školuju, ima učenika Roma koji pokazuju slabe rezultate. Pre svega zbog
nepoznavanja jezika i slabe podrške koju imaju u učenju i učešću. Učestala je i praksa
prebacivanja romske dece u specijalne škole ili specijalna odeljenja redovnih škola, iako
im tamo nije mesto. Među učenicima Romima, ima i onih koji imaju natprosečne
sposobnosti, koje uglavnom ostaju neidentifikovane i neostvarene. Zato je uloga učitelja
u identifikaciji i razvoju natprosečnih sposobnosti učenika Roma na mlađem školskog
uzrastu od presudnog značaja.
POJMOVNO ODREĐENJE NATPROSEČNOG UČENIKA
U teoriji vaspitanja opšti cilj je svestrano razvijena ličnost. Svestrano i u svim
područjima može se međutim razviti samo osoba koja je imala mogućnosti da se
razvije. Učenici sa posebnim potrebama u prošlosti su se vaspitavali i obrazovali po
posebnim nastavnim planovima i programima u specijalnim školama ili posebnim
odeljenjima redovnih škola. No bez obzira na probleme koje imaju u učenju i učešću,
među ovim učenicima ima i onih koji pokazuju znake da se mogu razviti u stvaraoce.
Njihove sposobnosti uglavnom ostaju neostvarene, zato što im nije omogućeno da
razviju sve svoje sposobnosti, potencijale i vrednosti.
Pod pojmom deca sa posebnim obrazovnim potrebama, uglavnom su se
podrazumevala deca sa preprekama u učenju i učešću. Ovakvo shvatanje prisutno je u
raspravama i definicijama specijalnih pedagoga i defektologa (Вайзман 1996; MustaćVicić 1996; Freiberg-Driscoll 2005; Карпунина-Рябова 2005; Bach, 2005; AdamsBrown 2006; Kovačević-Arsić 2006 i 2010). Prisutno je i u definicijama nekih pedagoga
(Popadić 2006; Evans, 2007; Dmitrović 2008). U većini ovih shvatanja deca sa
posebnim potrebama su deca koja imaju poteškoće u učenju (znatno veće od svojih
vršnjaka), zbog čega im je potrebna posebna vaspitno-obrazovna podrška. U prošlosti,
vaspitanje i obrazovanje ove dece, izvodilo se u specijalnim školama. I/ili u specijalnim
odeljenjima pri redovnim školama. U inkluzivnoj nastavi, koristi se termin deca sa
posebnim obrazovnim potrebama. Pod njim se, osim dece sa problemima u učenju i
učešću podrazumevaju i natprosečna deca.
Postoje terminološke razlike u shvatanju i razumevanju pojma i termina učenik sa
natprosečnim sposobnostima. Ili jednostavnije, natprosečni učenik. U hrvatskom i
srpskom jezičkom području, upotrebljavala su se dva termina: 1) darovit i 2) nadaren
(obdaren) učenik. Kao treći, upotrebljavao se izraz stranog porekla talentovani učenik
(Marušić 2000: 15). Sva tri termina odnose se na natprosečne učenike, koji po svom
ponašanju pokazuju znakove da se mogu razviti u stvaraoce. Znakovi su mnogobrojni i
javljaju se vrlo rano. Uglavnom ukazuju „...na prisutnost velikih intelektualnih
sposobnosti (lakoća učenja, pamćenje, uočavanje uzroka i povezanosti pojava) ili
specifičnih sposobnosti (muzičkih, likovnih, psihomotronih ili socijalnih)” (Milenović
2009: 496). Obeležja natprosečnih učenika su: a) razvijaju se pre vremena i napreduju
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brže od prosečne dece zato što uče sa lakoćom, b) uče drugačije i kvalitetnije, a od
odraslih traže minimalnu pomoć, c) dolaze do samostalnih otkrića i rešavaju probleme
na nove i neobične načine i d) poseduju želju za savladavanjem prepreka i problema u
učenju i životu uopšte.
Talenata međutim nema samo među natprosečnim učenicima. Ima ih i među
učenicima sa preprekama u učenju i učešću. Pa i među učenicima Romima. Njihov
talenat uglavnom ostaje neostvaren, jer im nije omogućeno da razviju sve svoje
sposobnosti, potencijale i vrednosti (Gaad 2010). To zato što se njihovo vaspitanje i
obrazovanje uglavnom sprovodilo (i sprovodi) u specijalnim školama ili posebnim
odeljenjima u redovnoj školi te prema posebnim nastavnim planovima i programima. Ali
i zato što im se u redovnim odeljenjima ne posvećuje uvek potrebna pažnja. Iz tog
razloga nisu ni mogli da ostvare i razviju svoje natprosečne sposobnosti koje poseduju.
ULOGA UČITELJA U IDENTIFIKACIJI NATPROSEČNIH UČENIKA ROMA
U današnjoj školi, učitelji imaju izmenjene uloge i pozicije. Naglašeno je i njihovo
posebno ponašanje, odnosno stil vođstva. Pored toga, mlađi školski uzrast je značajan
period za otkrivanje talenta učenika. Ili kako navodi Nenad Suzić (2000), to je period
ranog starta. U tome pored roditelja, presudnu ulogu imaju učitelji. Da bi učitelji u
inkluzivnoj nastavi radili sa natprosečnim učenicima, potrebno je da imaju svojstva koja
se smatraju poželjnim.
O kompetencijama i svojstvima učitelja postoje brojna istraživanja. Sva svojstva
učitelja za vaspitanje i obrazovanje natprosečnih učenika mogu se svrstati u dve grupe.
One su: 1) opšta i 2) posebna svojstva učitelja. Prema istraživanju koje je 2011. godine
sprovedeno (Milenović-Lučin 2011), opšta svojstva ličnosti učitelja značajna za
vaspitanje i obrazovanje natprosečnih učenika su: a) odličan stručnjak u svojoj oblasti,
b) čovek širokih interesovanja, istraživačkog uma i bogatih znanja, c) kreativan i
entuzijasta, d) teži da inspiriše učenike za više nivoe postignuća, e) zainteresovan za
svoje učenike, f) ispoljava se kao čovek bez predubeđenja i predrasuda, g) stalno
izaziva poverenje kod učenika i h) ima mogućnost da nauči učenike da ozbiljno rade.
Prema istom istraživanju, posebna svojstva ličnosti učitelja relevantna za vaspitanje i
obrazovanje natprosečnih učenika su: a) pozitivni stavovi prema darovitim i
talentovanim pojedincima, b) stalno pružanje podrške radoznalima i podsticanje pitanja
koja interesuju učenike, c) dozvoljavanje razmene ideja, d) pozitivno vrednovanje,
pohvaljivanje i isticanje rezultata stvaralačkih aktivnosti učenika, e) fleksibilan i
inventivan u komunikaciji i u vaspitanju i obrazovanju sa natprosečnim učenicima, f)
podsticanje na šire i produbljenije uključivanje u nastavu i g) ohrabrivanje i stimulisanje
istraživačkog rada učenika.
Razlozi zbog kojih se natprosečne sposobnosti učenika Roma nedovoljno ili
uopšte ne uočavaju je u njihovom nedovoljnom učenju i učešću u vaspitanju i
obrazovanju. Razlozi za to su brojni. Nepoznavanje jezika jedan je od najvažnijih
faktora koji uslovljava školski neuspeh romskih učenika i stavlja ih u neravnopravni
položaj u odnosu na učenike većinske populacije. Romski učenici ne razumeju u
dovoljnoj meri učitelja kad objašnjava ili proverava znanje. Drugo, otežano se
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izražavaju. Zato i dobijaju slabije ocene. Uz to, učenici Romi potiču iz sredine koja i
sama ne favorizuje obrazovanje. Učenici Romi se stoga odlučuju za socijalne strategije
povlačenja i izolacije (Rumbak 2007). Ovaj začarani krug može prekinuti samo
emocionalno pismeni učitelj koji je spreman razumeti učenika Roma (njegove probleme,
strah, potrebe, želje, sklonosti) i jasno mu ukazati da je ono vredno njegova truda i
vremena.
Kriterijumi procene kojima se učitelji uglavnom rukovode u prepoznavanju
natprosečnih sposobnosti učenika Roma, ni u čemu se razlikuju od kriterijuma procene
natprosečnih sposobnosti ostale dece. Kao najčešće, Petar Dmitrović navodi: opšti
uspeh u školi, uspeh iz pojedinih predmeta, testove školskih postignuća, testovi
inteligencije i rezultati postignuti na smotrama i takmičenjima (2005: 382). Prema istom,
autoru, kriterijumi identifikacije su: rezultati utvrđeni u prvoj fazi, testovi inteligencije,
testovi specijalnih sposobnosti, testovi kreativne sposobnosti, testovi ličnosti i razgovor
sa kompetentnim stručnjakom. O prepoznavanju i identifikaciji natprosečnih sposobnosti
učenika, pa i učenika Roma, postoje brojna istraživanja (Kuo et. al., 2010; Sterngerg et.
al., 2010; Duguette et. al., 2011). Često se u istraživanjima isticao uticaj demografskog
faktora u identifikaciji natprosečnih sposobnosti učenika, koji je posebno karakterističan
za učenike Rome (Guarino et. al., 2010). U njima se ukazivalo na različite pristupe koji
nisu primenjivi za sve nastavne situacije i zavise od svakog pojedinačnog slučaja.
Analizom pomenutih istraživanja, može se izvesti opšti zaključak po kome učitelj u
saradnji sa stručnim saradnicima osnovne škole veoma brzo može uočiti natprosečne
sposobnosti učenika Roma, ako uoči da je kod njih izražena: težnja da se nauči nešto
novo, izuzetni rezultati u savladavanju programskih sadržaja, bogatstvo i lepota govorne
kulture, mogućnost verbalne asocijacije, sposobnost logičkog mišljenja, interesovanje
za produbljivanje i proširivanje znanja i uočavanje poteškoća i problema, ali i uspešnije
rešavanje problema od ostalih učenika.
Među učenicima Romima ima dosta onih koji veoma rano prema određenim
oblastima pokazuju natprosečne sposobnosti. Pre svega prema likovnoj i muzičkoj
kulturi (Šućur, 2000; Vlahović Štetić, 2005; George, 2005). Za likovno izražavanje ne
treba puno intervencije u romsku dušu. Oni će svoje osećaje vrlo dobro prikazati crtom,
bojom ili oblikom koristeći različite likovne tehnike. I mašta kao beg iz stvarnosti koja
nije ružičasta, značajno može doprineti isticanju učenika Roma u grupi vršnjaka. Upravo
to isticanje čini učenika Roma natprosečnim.
NATPROSEČNE LIKOVNE SPOSOBNOSTI UČENIKA ROMA
U opštem pristupu, likovni umetnici teže da tokom čitave stvaralačke karijere ne
izgube kontakt sa detetom u sebi. Ili se bar trude da ga nekako ponovo prizovu. Takav
pristup imao je i francuski slikar Žan Debife koji je inspiraciju tražio u dečjim crtežima
(Renak, 2009). Pored toga, poriv za likovnim izražavanjem od najranijeg uzrasta,
podjednako se javlja kod sve dece (Vigotski, 2005). To je slučaj i kod romske dece. Sve
to doprinosi da učenici Romi nacrtaju i naslikaju veliki broj maštovitih i kreativnih radova
u predškolskom periodu, a znatno više u mlađem školskom uzrastu. Likovna kreativnost
romske dece, razvija se do šestog razreda osnovne škole. Kod natprosečne romske
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dece, kreativnost se dalje razvija nakon 14-te godine (Kvaščev, 1976 i 1981). Stoga
likovni talenat romske dece treba stalno podsticati i razvijati, zato što bavljenje likovnom
umetnošću ne zahteva od romske dece dugogodišnju tehničku pripremu kao što je to
slučaj kod muzičke umetnosti, gde je potrebno svakodnevno vežbanje i u kontinuitetu.
Bavljenje likovnom umetnošću, za romsku decu je igra, koja je polazište za iskazivanje
detetove ličnosti (Бондаренко, 1983). Ali i prilika da učenici Romi, baveći se likovnom
umetnošću spoznaju, ali i prikažu svoju unutrašnjost. Uz to, učenici Romi, bave se
likovnom umetnošću kad za tim osete potrebu.
U prepoznavanju natprosečnih sposobnosti romske dece za likovnom
umetnošću, učiteljima može poslužiti i činjenica da talentovanoj deci nije potrebna
dugovremena priprema. Primera radi, za upis u srednju umetničku školu, deca koja
pokazuju natprosečne sposobnosti za likovnu umetnost, pripremaju se samo mesec
dana. Mada se preporučuje duži vremenski period, ipak se radi o vremenu dovoljnom
natprosečnoj deci da savladaju osnove tehnike likovne umetnosti (Lewis, 2011). Zato u
podsticanju i razvijanju natprosečne sposobnosti prema likovnoj umetnosti učenika
Roma, ne treba previše insistirati da se učenici bave likovnom umetnošću, onda kada
za tim ne osećaju potrebu i po svaku cenu. Postupi li se drugačije, postoji opravdana
bojazan da dugotrajno bavljenje likovnom umetnošću dovede do zasićenja učenika
Roma istom, jer kako navodi Milica Guzina (1980), dugotrajno bavljenje jednim istim
poslom vremenom može dovesti do zasićenja istim i do opadanja interesovanja za tim
poslom. Samim tim, ostavlja se malo prostora za razvoj opšte kreativnosti učenika
Roma. Da je tako, pokazuju i primeri pri upisu na akademije likovne umetnosti, gde
bolje uspehe na prijemnom ispitu pokazuju učenici koji nisu pohađali srednju umetničku
školu, već gimnaziju ili srednju stručnu školu. Razlog je upravo u prezasićenju likovnom
umetnošću učenika srednje umetničke škole, kojima je zastareli program ostavio
nedovoljno prostora za razvoj opšte kreativnosti.
Prethodno je ukazano da su deca Romi u nedovoljnoj meri uključena u
vaspitanje i obrazovanje u osnovnoj školi. Mnoga od njih ne polaze na vreme u školu.
Dešava se da učenici Romi, u prvi razred osnovne škole budu upisani tek posle 10-te
godine života. A i ona upisana na vreme, neredovno pohađaju nastavu. Natprosečna
sposobnost se kod dece uočava veoma rano, još u predškolskom periodu ili eventualno
u mlađem školskom uzrastu. To, drugačije rečeno podrazumeva, da je kod većine dece
nemoguće razvijati natprosečne likovne sposobnosti, zato što ona nije na vreme
identifikovana, podsticana i razvijana (White et. al., 2010; Hoghes, 2011). Kada je
likovna umetnost u pitanju, to nije nerešiv problem. Podsećanja radi, Van Gog je
celokupan svoj stvaralački opus darivao u periodu od svoje 27-37 godine života, a
postao jedan od najvećih slikara sveta svih vremena (Perez-Campos, 2011;
Linnemeyer-Brown, 2010). To upućuje na zaključak, da natprosečne likovne
sposobnosti romske dece ne treba prepoznavati samo kod one najmlađe, već kod sve
romske dece, bez obzira na uzrast. Pored toga, učenici Romi ni u kom slučaju nisu u
podređenijem položaju u odnosu na ostalu decu u odeljenju, grupi, tandemu ili školi
(Pepin-Wakefield, 2010). Nisu retki ni slučajevi da su učenici Romi pored likovne,
znatno češće nego neromski učenici, pokazuju natprosečne sposobnosti i prema
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muzičkoj umetnosti. To je posebno značajno, zato što se od umetnika 21. veka zahteva
da bude višestruko sposoban, kako bi se uspešno iskazao kroz što više područja.
NATPROSEČNE MUZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA ROMA
Osobine muzički natprosečnih učenika Roma su rano pokazivanje interesa za
neki instrument, prisutnost velikog žara za sviranjem i izvrsno muzičko pamćenje.
Učenici Romi skloniji su pevanju nego sviranju. Razlog tome je nedostupnost
instrumenata ili pak osnovnog znanja za sviranje nekog instrumenta. No
prepoznavanjem naklonosti prema pevanju, vrlo lako se učenik Rom može uvesti u
muzikalan svet uključivanjem u slobodne aktivnosti (hor, tamburaška grupa,
harmonikaška grupa, folklor). Polazeći od činjenice da je od primećivanja znakova
natprosečnosti, pa do njihove manifestacije u produktivno-kreativnom obliku, potrebno
da protekne od 10-15 godina intenzivnog vežbanja ili treninga (Woolfolk 1998), uloga
škole i učitelja od presudne je važnosti za razvoj natprosečnih učenika Roma. Zato
učitelj mora biti pokretač i nosilac svih aktivnosti u školi koje su usmerene na
prepoznavanju i identifikaciji natprosečnih sposobnosti učenika, pa i učenika Roma.
Za razvoj muzičkih sposobnosti učenika Roma neophodni su urođeni preduslovi.
Da bi se oni i realizovali, potrebni su povoljni sredinski uslovi i odgovarajuća aktivnost
učenika od najranije uzrasta. To, drugačije rečeno podrazumeva, da nasledni činioci
predstavljaju gornju granicu razvoja sposobnosti. To su pokazala brojna istraživanja čiji
je predmet proučavanja bio identifikacija natprosečnih muzičkih sposobnosti učenika, pri
čemu je kao značajan, posebno bio istican nasledni faktor (Pinzino, 2009; Tomlinson,
2010). Kod učenika Roma, to je posebno karakteristično ako se ima u vidu da i romska
sredina upravo favorizuje ovu oblast društvene delatnosti. Zato se i kaže da većina
učenika Roma poseduje funkcionalnu muzičku pismenost. Funkcionalna pismenost nije
analfabetska, već pismenost koja je u funkciji obavljanja neke delatnosti (KulićDespotović, 2010). Dušan Savićević navodi da je funkcionalna pismenost promenljiva
kategorija (2000). Shodno tome postoje radno-orijentisana pismenost, tehnološka
pismenost, informatička pismenost, internetska pismenost, ekonomska pismenost. Iz
ovakvih određenja funkcionalne pismenosti, može se izvesti definicija funkcionalne
muzičke pismenosti Roma. Ona predstavlja osnovna znanja koja učenici Romi
poseduju, a koja im omogućavaju optimalno muzičko izražavanje, bilo da se radi o
pevanju ili sviranju na nekom od muzičkih instrumenata.
Nastava muzičkog vaspitanja dece, započinje još u predškolskom periodu u
dečjim vrtićima. Potom se nastavlja u osnovnoj i srednjoj školi, a završava na fakultetu
ili visokoj školi. Upravo je mlađi školski uzrast period u kome je potrebno identifikovati,
potom podsticati i razvijati natprosečne muzičke sposobnosti učenika Roma. Mada je
identifikaciju muzičkih sposobnosti potrebno sprovesti još u predškolskom periodu, kod
Roma to uglavnom nije moguće, zato što je zanemarljiv broj njih koji borave u
predškolskim grupama u dečjim vrtićima (Hancox-Barnes, 2004). Period početka
njihovog vaspitanja i obrazovanja uglavnom se poklapa sa polaskom u školu. Zato je za
učenike Rome mlađi školski uzrast značajan period za pravovremenu identifikuju
njihove natprosečne muzičke sposobnosti.
210

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

Natprosečne muzičke sposobnosti učenika, pa i učenika Roma, povezane su
pojedinim vidovima intelektualnih sposobnosti, pa i ličnošću u celini. Na njih ne utiče
područje ili država porekla učenika. Uticaj sredine može da utiče jedino na razvoj
identifikovane muzičke sposobnosti. Odnosno da favorizuje ili ne određenu društvenu
delatnost. Da je tako, potvrđuje i jedno uporedno istraživanje sprovedeno u Sloveniji i
na Islandu 2006. godine. Istraživanjem je ispitivan muzički talenat 11-to godišnjaka.
Rezultati su pokazali da nema značajnije razlike u urođenom talentu dece u Sloveniji i
na Islandu (Jerman-Pretnar, 2006). Nešto izraženiji talenat ipak je utvrđen kod dece na
Islandu. Razloge ovakvog odnosa treba tražiti upravo u većem favorizovanju muzičke
kulture na Islandu nego li u Sloveniji.
Problem identifikacije natprosečnih muzičkih sposobnosti učenika Roma u
osnovnim školama država negdašnje Jugoslavije (Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i
Hercegovine, Makedonije i Crne Gore) do nedavno je bio prepušten samo učiteljima.
Međutim, oni i sami uglavnom nemaju optimalno potrebno muzičko obrazovanje, zato
što su na pedagoškim akademijama i učiteljskim fakultetima imali samo elementarno
muzičko obrazovanje. Većina učitelja tokom studija, nije stekla ni minimum znanja iz
muzičke kulture. Mali je broj učitelja koji znaju da sviraju neki instrument. Čak ni sviranje
po osnovnom notnom sistemu u C-duru. Sa takvim znanjem, učitelji nisu ni bili u
mogućnosti da prepoznaju natprosečne muzičke sposobnosti. Ako se uzme u obzir da
su im u radu uglavnom pomagali stručni saradnici (pedagozi i psiholozi) koji imaju još
manje muzičkog obrazovanja, onda nije bez osnova tvrdnja, da ako muzička
sposobnost učenika nije na drugi način prepoznata (u porodici i izvan škole), ona je i za
uvek ostala neidentifikovana i nerazvijena.
U državama koje imaju razvijene sisteme obrazovanja, prepoznavanju
natprosečnih sposobnosti učenika poklanja se velika pažnja. Postoje brojne institucije,
službe, pa i akademije, čiji cilj nije primarno obrazovanje, već uočavanje i identifikacija
određenih posebnih sposobnosti učenika. Ustanove ovakvog tipa, postoje i za učenike
manjinskih i segregiranih grupa. Jedna takva akademija, prikazana je u radu Davida
Lohmana (2005) i bavi se prepoznavanjem i identifikacijom natprosečnih sposobnosti
učenika manjinskih etničkih zajednica u Virdžiniji. Takvih akademija na ovim prostorima
nema. Zato je i prepoznavanje natprosečnih muzičkih sposobnosti učenika Roma i dalje
nedovoljno razvijeno.
Situacija se donekle poboljšala, zato što nastavu muzičke kulture u većini
osnovnih škola sa učenicima mlađeg školskog uzrasta izvode predmetni nastavnici
muzičke kulture. Ovi nastavnici međutim, do sada nisu u dovoljnoj meri pokazali
interesovanje za identifikaciju i razvoj muzičkih sposobnosti sve dece, već samo kod
učenika kod kojih je to najizraženije. Da bi se ovi nedostaci u pristupu identifikacije
natprosečnih sposobnosti učenika Roma u mlađim razredima osnovne škole otklonili,
neophodna je bolja saradnja učitelja i predmetnih nastavnika muzičke kulture, koju
učitelji svakako moraju da potenciraju i sprovode. Ne uradi li se tako, i dalje će kod
učenika Roma, koji na drugi način nisu bili u mogućnosti da ispolje svoje natprosečne
muzičke sposobnosti, one zauvek ostati neostvarene.
Osim u likovnoj i muzičkoj umetnosti, učenici Romi pokazuju posebne sklonosti
za uspešno bavljenje sportom, pre svega boksom, fudbalom, košarkom i atletikom. O
211

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

tome svedoče brojni uspesi na sportskim takmičenjima koje su postigli učenici Romi.
Jedan broj njih, posebne sklonosti i interesovanja pokazuje i prema dramskoj umetnosti.
Na primeru učenika Roma Bajaša u Republici Hrvatskoj, koji su izveli igrokaz Ciganski
sud, pokazalo se da učenici Romi odlično glume, ako su dramska dela prožeta
motivima, tradicijom i folklorom Roma (Lapat-Marušić, 2011: 166). Svakako da ovo nije
jedini primer, učenika Roma sa sklonostima prema dramskoj umetnosti. Sve to upućuje
na nove i drugačije uloge i funkcije učitelja u prepoznavanju i identifikaciji natprosečnih
sposobnosti učenika Roma. Pored toga, podsticanje i razvijanje likovne, muzičke i
dramske umetnosti učenika Roma, značajno doprinosi u usvajanju znanja učenika
Roma i u nastavi ostalih predmeta. Učenici Romi zbog nedovoljnog poznavanja jezika
na kome se školuju a koji nije njihov maternji, najbolje uče ako im se nastavni sadržaji
vizuelno predoče pomoću crteža, fotografije, prezentacije ili video zapisa. Da bi se to
postiglo, neophodno je da se učitelji osposobe za vaspitanje i obrazovanje učenika
Roma. Samo na taj način će njihove posebne sklonosti biti blagovremeno prepoznate i
identifikovane. A kasnije podsticane i razvijane.
PROGRAM PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA UČITELJA ZA VASPITANJE I
OBRAZOVANJE I IDENTIFIKACIJU NATPROSEČNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA
ROMA
Rad sa romskom decom postavlja posebne izazove pred učitelje i zahtjeva
specifične profesionalne kompetencije. Za te specifične komponente učitelji nisu
pripremljeni tokom svog školovanja. Od učitelja se zahteva interkulturalna
kompetentnost, doživotno učenje, poznavanje kulturalne, etničke i jezičke varijacije. Ali i
poznavanje internacionalnih odnosa. Učitelj dalje poštuje i prihvata učenike pripadnike
drugih kulturnih identiteta (Nind-Sheehy 2004). Otvoren je, komunikativan, kreativan i
fleksibilan, ali i bez stereotipa i predrasuda. Kulturna različitost u školi podrazumeva
susretanje učenika i učitelja različitih kultura kao što je slučaj etničkih manjina, a svi oni
sa sobom nose određene kulturne modele i vaspitne strategije (Lapat 2009). Nose i
društvene, ekonomske, istorijske i kulturne karakteristike (Mitchell 2005). Poznavanje
romskog jezika, kulture romske zajednice, posebnu fleksibilnost u radu, umeće
ostvarivanja različitih formi saradnje s roditeljima samo su neki od izazova koji se
stavljaju pred učitelja današnje škole.
Paralelno istraživanje o profesionalnom usavršavanju nastavnika osnovne škole
za inkluzivni rad sa romskom decom, sprovedeno septembra 2010. godine na uzorku
od po 112 nastavnika u Čakovcu (Hrvatska) i Nišu (Srbija), pokazalo je da nastavnici
današnje osnovne škole smatraju da su profesionalno i stručno osposobljeni, da imaju
pedagoško-psihološke, didaktičko-metodičke i druge kompetencije za rad sa decom
uobičajenog razvoja u tradicionalnoj nastavi, a ne i sa decom sa posebnim obrazovnim
potrebama u inkluzivnoj nastavi. Svoju nedovoljnu kompetentnost, nastavnici vide i u
radu sa pripadnicima romske nacionalnosti. Kao najčešće probleme navode:
isključenost iz obrazovanja; neredovno pohađanje nastave; slab uspeh u školi;
segregacija Roma i negativni identitet (Lapat-Milenović 2010). Stoga se nameće
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potreba profesionalnog usavršavanja učitelja sa ciljem njihovog podsticanja na
preduzimanju konkretnih akcija koje mogu pomoći inkluziji romske dece.
Osnovni elementi programa: 1) metodološka osposobljenost i 2) metodička
obučenost učitelja. Metodološka osposobljenost podrazumeva identifikaciju predznanja,
postignuća i individualnih razlika između učenika romske nacionalnosti. Podrazumeva
osposobljenost učitelja za: kompetentno razvijanje i primenu mernih instrumenata za
identifikaciju poremećaju u razvoju ili problema u učenju i učešću, upoznavanje sa
načinima identifikacije poremećaja u razvoju ili problema u učenju i učešću i sticanje
stručno-metodičkih kompetencija za razvijanje, implementaciju i vrednovanje programa i
modela individualizovanog i interaktivnog učenja i usavršavanja (Ilić 2010). Metodička
obučenost podrazumeva razvijanje i implementaciju programa i modela
individualizovanog, interaktivnog i zajedničkog učenja u inkluzivnom radu sa romskom
decom. Obuhvata razvijanje programa individualizovanog učenja i kreiranje modela
optimalno individualizovane i interaktivne nastave.
Modeli za čiju primenu u inkluzivnoj nastavi (i inkluzivnom radu sa romskom
decom u osnovnoj školi) je potrebno osposobiti učitelje su: 1) didaktičko-metodički
modeli inkluzivne tradicionalne nastave i 2) didaktičko-metodički modeli inkluzivne
inovativne nastave. U grupu didaktičko-metodičkih modeli inkluzivne tradicionalne
nastave spadaju: inkluzivna predavačka nastava, inkluzivna predavačko-pokazivačka
nastava, inkluzivna katehetička nastava i inkluzivna majeutička nastava. Didaktičkometodički modeli inkluzivne inovativne nastave su: a) didaktičko-metodički modeli
inkluzivne individualizovane nastave (inkluzivna individualizovana nastava primenom
nastavnih listića, inkluzivna nastava različitih nivoa složenosti, inkluzivni rad učenika sa
zadacima različite težine, inkluzivno individualno planirana nastava, inkluzivna
mikronastava, inkluzivna programirana nastava-razgranati model i inkluzivna
kompjuterizovana nastava), b) didaktičko-metodički modeli inkluzivne interaktivne
nastave (inkluzivna interaktivna nastava različitih nivoa složenosti, inkluzivni rad
učenika u grupama različitih nivoa, inkluzivni grupni rad učenika, inkluzivna tandemska
nastava, inkluzivni rad učenika u okviru slagalica, inkluzivni rad učenika u okviru
obrazovnih radionica, inkluzivna responsibilna nastava, inkluzivna interaktivna
egzemplarna nastava i inkluzivna interaktivna problemska nastava) i c) inovativni modeli
inkluzivne inovativne nastave (inkluzivna heuristička nastava, inkluzivna programirana
nastava – linearni model, inkluzivna egzemplarna nastava, inkluzivna problemska
nastava, inkluzivna timska nastava, inkluzivna recepciona nastava i inkluzivna
integrisana nastava).
Pored toga, učitelji tokom profesionalno-stručnog usavršavanja treba da nauče
romski jezik; da steknu osnovna znanja iz istorije Roma, o tradiciji i običajima Roma; o
značaju i potrebi podsticanja i razvijanja tolerancije i poštovanja različitosti kao ključnog
pitanja inkluzije; o mestu, značaju i ulozi pedagoškog romskog asistenta u nastavi; da
imaju svojstva voditelja, demokrate, inicijatora i partnera; da u nastavi pored
demokratskog primenjuju i prilagodljivi stil rada u zavisnosti od posebnih obrazovnih
potreba svakog učenika romske nacionalnosti pojedinačno i da se osposobe da u
inkluzivnom radu sa romskom decom ostvaruju brojne funkcije: pedagoškodijagnostičku,
planersko-programersku,
voditeljsko-inovtivnu,
medijatorsko213
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socijalizacijsku, koordinatorsko-terapeutsku, savetodavno-pedagošku i dokimološkoevaluacijsku funkciju.
ZAKLJUČCI I PEDAGOŠKE IMPLIKACIJE
U ovom radu se na teorijskom nivou raspravljalo o ulozi učitelja u identifikaciji i
razvoju natprosečnih sposobnosti učenika Roma. Najznačajniji se mogu izneti u formi
zaključka.
1. Obrazovanje Roma je problem sa kojim se suočavaju sve društvene zajednice
Istočne i Srednje Evrope. Učešće Roma u obrazovanju i dalje je nedovoljno. To
prouzrokuje sredina u kojoj žive Romi koja ne favorizuje obrazovanje. Pored toga,
učenici Romi ne poznaju jezik većinske populacije na kome se nastava izvodi. Nemaju
uvek ni podršku porodice. A ponekad u dovoljnoj meri ni škole i učitelja.
2. Uloga učitelja u prepoznavanju i identifikaciji natprosečnih sposobnosti
učenika Roma značajna je i iz razloga zato što se početak obrazovanja učenika Roma
poklapa sa njihovim polaskom u školu, ali i zbog malog broja romske dece koja su
prethodno boravila u predškolskim grupama u dečjim vrtićima, pa nisu ni mogle biti
identifikovane njihove natprosečne sposobnosti.
3. Među učenicima Romima ima i onih koji pokazuju natprosečne sposobnosti
prema određenim oblastima. One se najčešće ispoljavaju u oblasti likovne i muzičke
umetnosti. Učenici Romi pokazuju posebne sklonosti i interesovanja i prema sportu, a
jedan broj njih i prema dramskoj umetnosti. One često ostaju ne primećene i ne
identifikovane zato što učitelji sami nemaju potrebno likovno i muzičko, pa i dramsko
obrazovanje. A nisu u dovoljnoj meri zainteresovani ni za bavljenje sportom.
4. Podsticanje i razvijanje likovne, muzičke i dramske umetnosti učenika Roma,
značajno doprinosi usvajanju znanja učenika Roma i u nastavi ostalih predmeta u
mlađim razredima osnovne škole. Učenici Romi zbog nedovoljnog poznavanja jezika na
kome se školuju, a koji nije romski i nije njihov maternji, najbolje uče ako im se nastavni
sadržaji vizuelno predoče pomoću crteža, fotografije, prezentacije ili video zapisa.
5. Da bi učitelji efikasno radili sa učenicima Romima i da bi uspešno
identifikovali, a potom podsticali i razvijali natprosečne sposobnosti učenika Roma,
neophodno je da poseduju opšta i posebna svojstva. Ali i da se profesionalno
usavršavaju. U radu se predlaže program profesionalnog usavršavanja učitelja za
vaspitanje i obrazovanje natprosečnih učenika, uključujući i Rome. On podrazumeva
metodološku osposobljenost i metodičku obučenost učitelja.
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Törteli Ágnes: ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS TEHETSÉGESSÉG
AZ ISKOLAI KÖVETELMÉNYRENDSZERBEN ALULTELJESÍTŐ TEHETSÉGEK
FELISMERÉSE
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
torteli.agi@gmail.com

EQUAL OPPORTUNITIES AND TALENT IDENTIFICATION
IDENTIFICATION OF TALENT THAT UNDERPERFORMS THE REQUIREMENTS OF
EDUCATION SYSTEMS
Abstract
In my paper, I point out the already proven connection between family
background and learning performance in the case of gifted pupils. While focusing on
unprivileged but talented pupils, I examined the influence on school performance
generated by the family and the education system itself. This study follows the topics of
most literature written on the subject of talent; most of these begin with the description
of two main subjects: the determination and the identification of talent. After the
determination part I explore the subject of identification, while taking a little detour to
show broader theoretical talent perceptions.
In the first part of my essay I demonstrate the different kinds of talent perceptions on a
theoretical plane. The second part of my essay is about the practical issues of
identification and the easiest techniques of talent discovery for teachers.
Keywords: equal opportunities, talent management, talent identification

1. Bevezetés
A választ arra, hogy hogyan azonosítjuk egy adott kutatásban vagy iskolai
programban az alulteljesítő tehetségeket, nem lehet anélkül megadni, hogy
eldöntenénk: milyen oldalról közelítünk a tehetség kérdéséhez, milyen célból történik a
tehetségek felkutatása: Egy iskolai tehetséggondozó program keretében szeretnénk a
jó adottságú gyermekeket segíteni abban, hogy adottságaikból képességek, és ezáltal a
társadalom számára hasznos tevékenység váljon? Vagy egy kutatást szeretnénk
tehetséges emberekkel végezni, hogy többet tudjunk meg a tehetség valamely
vonatkozásáról? A két megközelítés ugyanis más-más identifikációs eljárást követel
(Ceglédi 2009: 5).
Legnagyobb természeti kincsünk: a tehetség. Különösen az olajban, urániumban
és aranyban szegény hazánkban. E természeti kincsünket az elmúlt évtizedekben
mégis gyakorta elherdálták ideológiai (a társadalmi egyenlőség jogos igénye és a
biológiai változatosság tényének bugyuta összekeverése miatt) és politikai (a kont218
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raszelektált legfőbb vezetők hatalomféltéséből adódóan) okokra visszavezethetően.
(Czeizel 2003: 398) A jövőnk jórészt a kivételes adottság felismerésének,
fejlesztésének és érvényesülésének a függvénye. Létszükséglet ezért a pedagógiában
és a társadalmi gyakorlatban a kreatológia újabb eredményeinek hasznosítása.
2. A tehetség összetett struktúrája.
A kivételes társadalmi teljesítmény hátterében sokáig csak az általános
értelmességet gyanították. Valóban, általában erre is szükség van. Az elmúlt évek
kutatásai azonban világossá tették, hogy a legnagyobb társadalmi teljesítmények
hátterében nem elsősorban a magas IQ áll. Ehhez másra is szükség van; ismerkedjünk
meg ezért a specifikus mentális képességekkel, a kreativitással és az ezek
megvalósulásához szükséges sajátos személyiség-vonásokkal.
1. ábra. A tehetség négy összetevőjének Czeizel féle modellje.
A kivételes társadalmi teljesítmény akkor várható, ha ez a négy képesség átfedi
egymást, tehát egybeesik

.
A specifikus mentális képességek a központi idegrendszer magasabb rendű
funkcióinak megnyilvánulásai. Ezeken belül megkülönböztetünk elsődleges specifikus
mentális képességeket, ilyen a verbalitás, a térbeli tájékozódás, az emlékezet, az
észlelési sebesség, a szótalálás gyorsasága, a számolási készség és az indukció. Ezek
hátterében, többek között, az olyan érzékelési adottságok, mint vizuális, auditív, taktilis
(tapintó) és cerebelláris (kisagyi) készségek állnak. Mindezekért jól elkülöníthető agyi
területek, illetve központok felelősek. Ugyanez érvényes a másodlagos specifikus
mentális képességekre is, mint muzikalitás, lírai képesség, stb. A specifikus mentális
képességek mérhetőek és ugyancsak normális eloszlást mutatnak. Az intelligencia és
specifikus mentális képességek azonban jórészt függetlenek egymástól. Ismertek kiváló
művészek, akiknek értelmi szintje átlag alatti (p1. J.S. Bach egyik gyermeke értelmi
fogyatékos volt, de kitűnő zenei képességének köszönhetően nagyon szépen játszott
az orgonán).
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A képességeknek van egy harmadik tartománya, amely meghatározó a
társadalmi teljesítmény szempontjából, és ez az alkotókészség, közkeletű újabb nevén
a kreativitás. A kreativitás a szokásostól eltérő (ún. divergens) gondolkodást jelenti,
amely önálló világlátást, szokatlan megoldásokat, tehát az eredetiséget biztosítja. Ez az
alapja a géniuszok legfontosabb képességének: az "új világ" teremtésnek, vagyis hogy
sajátos egyéni műveket alkotnak és ezáltal új utakat képesek nyitni a többi ember
számára.
Végül a szükséges személyiségvonások közül a megszállottságot emelem ki, azt
az energiatöltetet, amely a meglévő adottságok minél teljesebb valóra váltásához
szükséges. Ez áll a szorgalom, az akarat, a kitartás, a feladat iránti elkötelezettség
hátterében, és ezek gyakorta társulnak bizonyos személyiségjegyekkel, mint különleges
érzékenység, fokozott kritikai érzék stb. Az ebbe a negyedik csoportba sorolt
személyiségvonásokat összefoglalóan szokás "motiváció"-nak nevezni.
3. Esélyek és lehetőségek a közoktatásban
Azt, hogy egy tanuló milyen eséllyel jut el az iskoláztatásban a képességeinek
megfelelő legmagasabb szintre, szociális háttér-tényezők befolyásolják. Ilyen, az
esélyeloszlást meghatározó tényezők pl. a családok jövedelme, a szülők iskolázottsága,
településszerkezet és intézményi ellátottság. Az iskolai esélyegyenlőség fő kérdése,
hogy az egymást követő generációk élete során kialakult egyenlőtlenségek átörökítése
elkerülhető-e vagy sem. Az iskolai teljesítményeket meghatározó szociokulturális
feltételek vizsgálatai arra utalnak, hogy az iskola alapvetően nem képes a bemeneten
mért teljesítménykülönbségek csökkentésére, sőt bizonyos értelemben még növeli is
azokat. A 60-as, 70-es években az alsóbb társadalmi réteghez képest a vezetők és az
értelmiségi gyerekek esélye a felsőoktatásba kerülésre 20-25-ször volt nagyobb.
Jelenleg ez a különbség már több százszoros, és trendjében közelít a 30-as évekhez,
amikor a hátrányos szociális helyzetű gyermekek közül ezerből egynek sikerült
magasabb iskolafokra jutnia.
Egyesek szerint a jövő érdekében szakítani kell a mindenki számára nagyjából
azonos tartalmat közvetítő és fejlesztési módszereket alkalmazó iskolai gyakorlattal, s a
mainál erőteljesebben differenciáló közoktatást, iskolai tevékenységrendszert kell
kialakítani (Mihály 1999: 12). A 30-as évek esélyeloszlása az akkori „kettős
iskolarendszer” következménye volt. A sajnálatos módon ma is megfigyelhető, a
jövedelmi viszonyok szerint hozzáférhető jó és gyenge színvonalú képzés termeli
bővítetten újra a társadalmi egyenlőtlenségeket, illetve zárja ki az alsóbb rétegeket már
a középiskolai tanulásból.
Az iskolai esélyek kezelésének másik koncepciója szerint az iskolai esélyeket
egyenlően kell elosztani. Ezt a felfogást a szakirodalom az esélyegyenlőség
demokratikus elveként tartja számon. Klasszikus modellje az Egyesült Államok északi
államaiban alakult ki, illetve érvényesült. Az esélyek egyenlőségét négy alapelv
követésével vélték biztosíthatónak:
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1. Az oktatás ingyenessége a munkába állás (változó) idejéig. Abból indul ki
tehát, hogy az ingyenes oktatással olyan helyzetet teremtünk, amelyben a család
anyagi helyzete az esélyeket nem befolyásolja.
2. Azonos tananyag biztosítása. Ha mindenki ugyanazt tanulja, akkor az életút
szempontjából ugyanazokat az esélyeket fogja kapni. Ez azt jelenti, hogy ha például az
iskolarendszerben kezdettől fogva a felsőoktatásra felkészítő tananyag a meghatározó,
ez mindenki számára esélyt teremt a továbbtanulásra.
3. A különböző háttérrel rendelkező gyerekek azonos iskolába járnak, tilos a
társadalmi alapú szegregáció.
4. A források ráfordításának egyenlőségét úgy is biztosítani kell, hogy az iskolák
azonos központi ellátmánnyal rendelkezzenek.
3.1. Az iskolai teljesítményzavarok
Az iskolai teljesítményzavarok életkortól, iskolatípustól függetlenül a
korosztályuknak megfelelően fejlett és fogyatékos gyermekeknél egyaránt
kialakulhatnak. Ezt a társadalmi problémákban gyökerező közoktatási problémát a
pedagógia és a gyógypedagógia különböző együttműködési formáinak kialakítását, a
frontális oktatással szemben differenciált oktatási módszerek alkalmazásával, a
speciális nevelési szükségletek biztosításával lehet megoldani. A tanulási zavarok
előfordulási gyakorisága becsült adatok alapján 7–15%. A kedvezőtlen iskolai
teljesítmények alapján (pl. hibás olvasás, számolás) nem egyértelmű, mely tényezők
játszanak szerepet az iskolai teljesítményzavarok kialakulásában. Leggyakrabban a
kultúrtechnikák elsajátításában, az olvasás, az írás és a számolás zavaraiban
mutatkoznak meg, valamint a pszicho motoros képességeket igénylő rajz és
testnevelés órán, illetve az idegen nyelv elsajátításában. Gyakran együtt járnak
magatartászavarokkal, ezek egyaránt lehetnek az iskolai teljesítményzavarok kiváltó
tényezői és kísérő jelenségei (másodlagos tünetei).
Típusai:
a) Időszakosan, átmeneti jelleggel jelentkező
- első osztályban, kezdő szakaszban
- új ismeretek elsajátításánál
- betegséget, környezeti változást követően,
- a szülő elvesztését, érzelmi traumát követően,
b) Tartósan fennmaradó
- iskolaéretlenség következményeként,
- egy-egy tantárgyban (pl. számolási részképesség-zavar),
- valamennyi tantárgyban (általános tanulási zavar)
Kiváltó okai különbözőek: az iskolai teljesítmények fejlődési eredetű zavarai,
gyenge képességek, értelmi, testi, mozgás-, érzékszervi és beszédzavarok,
ingerszegény környezet, kedvezőtlen tanulási-tanítási feltételek, érzelmi és társas
kapcsolatok (rossz tanár-diák viszony, peremhelyzet, családi konfliktusok). A
tehetséges gyermekek alulfejlesztése, téves megítélése esetén is kialakulhat
teljesítményzavar.
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Az iskolai teljesítményzavarok jól körülhatárolt csoportját alkotják az olvasás-,
írás-, helyesírás- és számolászavarok, az ún. specifikus iskolai tanulási
teljesítményzavarok (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, azaz az olvasásra, írásra és
számolásra való képtelenség) Olyan fejlődési rendellenességek ezek, amelyek
pedagógiai beavatkozást igényelnek. Sokkal gyakoribb a fiúk, mint a lányok körében.
Jelentősen összefüggnek a nyelvi folyamatokkal. Az iskolai teljesítményzavarok
formája változhat. Pl.: a beszélt nyelv zavarai megszűnnek, helyükbe az olvasás, írás
zavarai lépnek, majd ezek 10–12 éves kor után helyesírászavarként rögzülhetnek.
Fontos kérdés az életkor és a felismerésidejének szerepe. Az iskoláztatás kezdeti
szakaszában az alulteljesítés, elmaradás könnyebben kompenzálható, jobban
megszüntethető, mint később. Az érésfüggő tanulási folyamatok mellett a tanításfejlesztés, a tanulást és személyiségfejlődést befolyásoló kedvező környezeti feltételek
segítik a pozitív tanulási struktúrák kialakulását. Az iskolai teljesítményzavarok
pszichodinamikailag a tanulási és viselkedési zavarok kölcsönös egymásra hatását
idézhetik elő: a tanulási zavar, a lemaradás önértékelési, motivációs zavarokat, ezek
teljesítménygátlást válthatnak ki. Időbeni felismeréssel, differenciált pedagógiai
módszerekkel
(egyéniesítés,
csoportmunka,
kompenzáló
programok,
képességfejlesztés, családdal való együttműködés) az iskolai teljesítményzavarok
megszüntethetők, befolyásolhatók.
3.2. Alulteljesítés és alulellátottság
Valószínűleg az oktatásban dolgozók legtöbbje egyetért azzal a megállapítással,
hogy az alulteljesítés járványszerűvé vált. Egyre kevesebb diák tud képességeinek
megfelelő teljesítményt elérni az iskolákban. Az alulteljesítés kialakulásában kiinduló
tényező a gyermek képességeinek nem megfelelő mennyiségű és minőségű oktatás.
Ez kudarchoz, majd az önértékelés romlásához vezet. Ahhoz, hogy önértékelését
mégis elfogadható szinten tartsa, a diák kerüli az erőfeszítéseket, mert ha nem tett
erőfeszítést, akkor a kudarc erre vezethető vissza, és nem kell a képességeiben
keresnie a hibát. Innen kezdve megállíthatatlanul beindul az „alulteljesítés ördögi köre”.
2. ábra: Az alulteljesítés ördögi köre
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Az alulteljesítő diák szeretne magabiztosnak látszani, mint aki fél kézzel képes
bármit elérni, szeretné azt hinni, hogy egyszer majd fantasztikus teljesítményeket ér el,
bár a kisujját se mozdítja. Azt gondolja, hogy a kiválóság erőfeszítés nélküli sikert jelent.
Erre a mágikus gondolkodásra egyébként erőteljesen rádolgoznak a ﬁlmipar és a média
egyéb eszközei a különleges képességű hősök tömegével. Az erőfeszítés nélküli
teljesítmény korunk ideáljává vált. Ez a szemlélet pedig éppen a tehetséggé formálódás
ellen hat, hiszen mindegyik tehetségmodell leírja, és maguk az alkotók is
hangsúlyozzák az erőfeszítés, elkötelezettség meghatározó szerepét.
Mindazonáltal sokan, akik az iskolában gyengén teljesítettek, az életben jól
megállják a helyüket. Az iskolai eredményesség egyre kevésbé korrelál a későbbi
sikerességgel. Számos tehetség azonban nem találja meg az utat a társadalmi
sikeresség felé, mert az iskolai kudarcok és azok következményei lehetetlenné teszik
érvényesülésüket. Ilyenkor az alkotó erő gyakran önpusztító feszültséggé válik, vagy
antiszociális irányban jut érvényre.
A hagyományos oktatási rendszer nem tud megfelelni a kor kihívásainak. Az
oktatás messze lemaradt a társadalom, a tudomány, a technika és a művészetek által
megváltoztatott világtól. Összehasonlítva akár a néhány évtizeddel ezelőtti tanulókkal, a
mai tanulók egészen másképp gondolkodnak, más értékeket vallanak, egészen
másként ítélik meg az oktatást. A tudást, ismereteket és készségeket számos egyéb, az
iskolai oktatásnál színesebb és érdekesebb forrásból meg tudják szerezni. Ugyanakkor
sok területen nagy nehézségekkel küzdenek a mai tanulók. A hagyományos elemző,
szekvenciális információfeldolgozási mód terén egyre többen mutatnak elmaradást. Sok
a tanulási zavarokkal küzdő, a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű, a viselkedési és
érzelmi zavarok miatt beilleszkedni nem tudó gyermek. Egyelőre azonban az oktatás
nem talált ezekre a problémákra megoldást. Nyilvánvalóan ezért is nő egyre az
alulteljesítők száma. Tehát az alulteljesítőket alulellátottaknak nevezhetjük, hiszen
gyakran nem a fejlődésüknek megfelelő ellátást kapják az iskolákban. Ennek egyik jele,
hogy egyre több az alternatív oktatást kereső szülő és diák. A magániskolák, alapítványi
iskolák nyitottak az új módszerekre, nyitottak arra a szemléletre, hogy a gyerekek
képességeihez lehet igazítani az iskolát, azokra a képességekre lehet alapozni,
amelyek adott gyermeknél lehetőséget jelentenek a fejlődésre, és nem selejtként
kezelik azokat, akik nem tudnak megfelelni az iskola elvárásainak.
4. A tehetségazonosítás módszerének kiválasztása
A tehetség nem tulajdonság, hanem sajátos észlelés, attitűd, viszonyulás és
reakció. A kiemelkedő teljesítményekhez szükséges, átlagtól jelentősen eltérő kognitív
folyamatok, elmélyült, megszállott tevékenység, kitartó gyakorlás a normalitástól
messze eltérő viselkedést jelent. Sok tehetségnél mutatkozik sajátos kognitív
szerveződés, kiegyenlítetlen képesség-struktúra, jobb agyféltekei dominancia, nyelvi
zavarok, autoimmun betegségek. Számos esetben a tehetségesek személyiségének
sajátosságai, a társas készségbeli gyengeség és elképzelhetetlen szintű motiváció
kényszeres, autisztikus viselkedésként azonosíthatók.
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4.1. Mit azonosítunk?
Mint láttuk, a tehetségazonosítás tehát nem csupán egy módszer kiválasztásából
és elvégzéséből áll. A téma elméleti keretbe helyezésével, és a kutatási folyamat
egészének szemlélésével juthatunk csak el oda, hogy a konkrét tehetségazonosító
módszerek közül kiválasszuk a nekünk legmegfelelőbbeket – többet is, hiszen csak
azok kombinációja lehet igazán hatékony. De honnan tudjuk, hogy melyik a
legmegfelelőbb módszer? Ehhez tudnunk kell, hogy kiket tekintünk tehetségesnek. Nap
mint nap találkozunk tehetséges emberekkel, tudjuk róluk, hogy tehetségesek, de
valamiért mégis nehéz egy olyan egyszerű definícióval leírni az őket jellemző
tulajdonságokat, amely kielégítő, érthető, teljes körű, és méltó lenne hozzájuk. A
pragmatikus amerikaiak a következőt mondják, amikor egy fogalmakkal nehezen
leírható jelenséget kell meghatározniuk, ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, és úgy
hápog, mint egy kacsa, akkor az valószínűleg kacsa (Herskovits-Gefferth 2000: 23).
Arról, hogy a „mi kacsánk” hogyan is néz ki, számos modell, definíció született
már. Nem kell újra megalkotni a „kacsaság” tulajdonságtárát, a mi dolgunk csupán az,
hogy kiválasszuk az eddigiekből a legmegfelelőbbet. „Azt, hogy kit tekintünk
tehetségesnek, voltképpen az általunk választott tehetségkoncepció határozza meg.” –
mondja Mező Ferenc doktori disszertációjában (Mező 2004: 25). De melyik a
legmegfelelőbb?
Célunk, hogy az elkallódott és a megvalósult tehetségek életébe nyerjünk
betekintést. Az elkallódottak esetében az a sikeres teljesítmény marad el, amelyet
Gagné modellje szemléltet (3. ábra), szunnyadó tehetségekről beszél a kiindulásnál,
akik a katalizátorok által kibontakozott, teljesítő képes, megvalósult tehetségekké
válnak (Balogh-Bóta-Dávid 2000: 42)
3. ábra: Gagné modellje
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4.2. Hogyan azonosítunk?
Herskovits Mária és Gyarmathy Éva a tehetségazonosítás négy tágabb módját
jelölték meg (Herskovits-Gyarmathy 1995: 184).
Az egyik legegyszerűbb, és
legkönnyebben hozzáférhető megoldás az, ha a tanulmányi teljesítmények alapján
válogatjuk ki a tehetség-ígéreteket. Egy másik, kézenfekvő módszer az, ha egyszerűen
véleményeket gyűjtünk róluk. A tehetségazonosítás harmadik módja a tanulmányi
versenyek révén történő identifikáció. Míg végül a pszichológiai vizsgálatok használatát
említik a szerzők a tehetségek kiválogatásában.
4.2.1. Véleménygyűjtés
A legszubjektívebb módszer a véleménygyűjtés. Mégis azt mondhatjuk, hogy a
tehetségazonosítás egyik legkedveltebb eljárása, a mindennapi életben ez a
legelterjedtebb módszer, és látensen minden más identifikációs eljárásban is ott lapul. A
vélemények származhatnak diáktársaktól, magától a tanulótól, iskolatársaktól, iskolán
kívüli kortársaktól, családtól, a diákot valaha nevelő-oktató pedagógusoktól, szülőktől és
külső szakemberektől. A vélemények begyűjthetők interjúval, kérdőívvel, szavazással,
konzultációval, tehetségrangsorral, valamint strukturált megfigyelések végeztetése utáni
konzultációval (Mező 2004: 82).
4.2.2. Tanulmányi teljesítmény
Ugyancsak a szubjektív módszerek közé sorolják a tanulmányi teljesítmény
alapján történő tehetség-azonosítást, hiszen sokféle tényező befolyásolhatja: tanuló,
tanár, pedagógiai feltételek, társadalmi feltételek, stb. A jegyek nem a valódi
teljesítményt tükrözik, hanem az iskolai elvárásoknak való megfelelést, amely nem esik
egybe az életben való boldogulás képességével (Mező 2004: 84). Mégis az
osztályzatok határozzák meg jövőnket. Az oktatásban jó eredményt elérők nem
feltétlenül azonosak a később kiemelkedő alkotásra képes tehetségekkel Siegler és
Kotovsky ezért megkülönböztet iskolai és produktív tehetséget (hivatkozik rá: Mező
2004). A produktív tehetség nem feltétlenül ért el gyermekkorában kimagasló iskolai
teljesítményt, és a tudást inkább használni szereti jobban, nem megszerezni.
4.2.3. Tanulmányi versenyek
Külső és objektív. A verseny alapja a megmérettetés, s azt feltételezik, hogy a
tehetség győz (Mező-Mező 2003: 18). A tanulmányi versenyen való részvétel valóban
jó mutatója lehet a tehetségességnek, ám számolni kell a veszélyeivel is (Mező 2004:
84). A versenyekre általában a legjobb osztályzattal rendelkezők mennek, így nem
kapnak esélyt a „megbúvó” tehetségek. A versenyen nyújtott teljesítmény hátterében
emellett igen sok tényező együttes hatása érvényesül. A teljesítmények nagy arányban
függnek a pedagógus munkájától, de nem elhanyagolható az iskola és a szülő
befolyása sem, az, hogy hány éve mélyült el a diák az adott tantárgyban, sőt, még
maga a verseny hatékonysága is hatással van a versenyen nyújtott teljesítményre: a
versenykiírás, a versenyszervezés, minden esélyest sikerült-e mozgósítani, a verseny
napjára jellemző egészségi állapot, stb.. Figyelembe kell vennünk azt is továbbá, hogy
nem minden tehetség viseli egyformán a versenyhelyzet kihívásait. Az egy időben zajló,
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különböző tárgyakból meghirdetett versenyek is veszélyesek lehetnek, különösen a
sokoldalú tehetségek számára, akiket sokszor túlhajszolnak tanáraik.
4.2.4. Pszichológiai vizsgálatok
A pszichológiai módszereket igen hatékonyak lehetnek, ha szem előtt tartjuk
veszélyeit is. Sok tudós használja őket, számos bevált teszt bizonyította már
hatékonyságát több ízben is. Alkalmazásuk mellett szól az is, hogy az alulteljesítő
tehetségek azonosítására a pszichológiai vizsgálatok a legalkalmasabbak.
Figyelni kell a következőkre:
- A humán képességek teljes univerzumát egyetlen teszt sem képes felölelni (Mező
2004: 89)
- A tehetségkoncepciók önkéntes, szubjektív jellege (mert mi döntjük el, hogy melyik
koncepciót választjuk, esetleg újat alkotunk, és ennek megfelelően, tehát szubjektíven
döntünk az alkalmazott tesztről, a tehetségküszöbről (Mező 2004: 88).
- A különböző tesztek eredményei nem mindig fedik egymást.
- A kreatív-produktív képességeket is mérni kell. Tehát nem csak elég az IQ és
teljesítményteszteket alkalmazni.
- Csak szakember (pszichológus) veheti fel ezeket a teszteket.
- Megtanulhatóak a tesztek.
- Egy igazán kiemelkedő teljesítmény mögött olyan komplex intellektuális műveletek
állnak, amelyeket szinte lehetetlen mérni (Hudson, 1989, hivatkozik rá: Mező 2004: 88).
- A vizsgálati szituáció torzításai – a gyermek fél, szorong vizsgahelyzetben, vagy nem
motivált a feladat jó megoldásában (Ranschburg 1989: 265).
- Nem egyforma a különböző pszichológiai vizsgálatok objektivitása sem. Egy önkitöltős
kérdőívnél erősebb a torzítás.
5. Az alulteljesítő tehetségek gondozása
Korunkra elismerten a gyors változás az, ami leginkább jellemző, az iskolára a
szinte teljes változatlanság. Így a kiemelkedő teljesítményeket elérő egyének
képzésében egyre kevésbé lesz meghatározó a hivatalos állami oktatás. Ha a harmadik
évezred tehetségét szeretnénk meghatározni, elkerülhetetlenül az oktatásban egyre
nagyobb gondot jelentő „másság” kérdésével kell foglalkoznunk. A hagyományos
oktatás az átlagot célozza, az átlag feletti képességekkel rendelkező diákokra nincs
felkészülve. Még nehezebben boldogulnak azok a tehetséges gyerekek, akik nemcsak
felfelé, de oldalt is kilógnak a sorból. Képességeik nem egyszerűen meghaladják az
átlagost, hanem eltérnek attól, nem egyszerűen képességeik alatt teljesítenek, hanem
az iskolai oktatás során folyamatosan frusztrálódnak, mert bár kiemelkedő értelmi
képességekkel rendelkeznek, nem az iskolai értelemben vett fontos területeken és
módon tudnak hatékonyan gondolkodni. A tehetséggondozásnak minél több és többféle
kiváló képességű egyén számára kell lehetőséget nyújtani ahhoz, hogy a szunnyadó
képességeket kiemelkedő teljesítménybe fordíthassa. Ehhez szükséges a tehetség
szabálytalan formáinak el- és felismerése, a másság elfogadása. Az oktatásban
elengedhetetlen, hogy minél többféle képességterületet ismerjenek el és fejlesszenek.
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Ezáltal az eltérő tehetségeket, így a ma még jobbára alulteljesítő tehetségeket is
korábban lehet azonosítani és gondozni (Gyarmathy-Szörényi 2004: 32).
Azok az oktatási módszerek, amelyek nem kizárólag a kogníció, és azon belül is
a verbális, analizáló gondolkodást kívánják meg a diákoktól, hanem a téri-vizuális,
globális információfeldolgozást ugyanolyan értékűnek kezelik, megfelelőek a különböző,
most még alulteljesítő tehetségeknek. Így a képzőművészetek, színjátszás, zene,
mozgás és technika, nem kizárólag a „futottak még”, a bizonyítvány alján található
tantárgyakhoz kellene, hogy kapcsolódjanak, hanem minden tantárgyban meg kellene,
hogy jelenjenek (Gyarmathy-Szörényi 2004: 32)
Az alulteljesítés megállításában fontos szerepe lehetne a régóta ismert, de alig
alkalmazott módszereknek, amelyek sok szinten és sokféleképpen adnak kulcsot a
tanulnivalóhoz. Az oktatásban a különböző megközelítések egyszerre kellene, hogy
jelen legyenek. A párhuzamos tanmenet, ahol az ismereteken kívül a gyakorlat, a
tananyaggal kapcsolatos egyéb területek és az egyén szempontjai is megjelennek,
alaposabb és a tanuló érdeklődéséhez jobban kapcsolódó tudást biztosít. A tananyagot
négyféle oldalról közelíti, vizsgálja és sajátíttatja el. Nincs szükség a tananyag
megváltoztatására, csak a megközelítés módja színesebb. A gyerek az ismereteken túl
a tanulnivalónak más tananyagokkal, tudományterületekkel vagy akár művészeti
tevékenységekkel kapcsolatos oldalait is megismeri, sőt, ez a módszer személyes
kapcsolatot alakít ki a gyerek és a tanult ismeretek, készségek között. Így a többoldalú
tanmenetben amellett, hogy mélyebb elsajátításra van lehetőség, számos, a
hagyományos oktatásban felfedezetlen képesség és egyéni tulajdonság
megmutatkozhat.
4. ábra: Párhuzamos tanmenet

A különböző megközelítések sorrendjét lehet változtatni. A megfelelő tanmenet
kidolgozásához a következő kérdéseket kell feltenni:
- Mi a célom?
- Melyik legyen a domináns? (A többi ennek a tükrében jelenik meg)
- Hogyan egészítik ki egymást a tantervek?
- Melyik gyerekeknek melyekre van leginkább szüksége – mire van szüksége?
Bloom (1956: 177) rendszere régóta ismert az oktatásban. Ha semmi mást nem
alkalmazna a mai oktatás a módszeréből, csak a kimeneti formák sokaságát, amelyek a
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hat gondolkodási szinthez kapcsolhatóak, már sokkal színesebb, és a tehetségesek, sőt
az alulteljesítő tehetségesek számára is megfelelőbb tanítást biztosíthatna az iskola.
5. ábra: Bloom rendszere

6. Összefoglalás
Már régóta rendelkezésre állnak olyan kidolgozott módszerek és eszközök,
amelyek éppen ezeknek a diákoknak segítenének a legtöbbet, de általában is
hatékonyabbá tennék a tanítást. Mégis csupán igen elszórtan találkozhatunk ezen
lehetőségek használatával. Az iskola továbbra is az átlagos gyermekeket célozza meg
elvárásaival és módszereivel, és az ezeknek nem megfelelő tanulókat bünteti.
(Gyarmathy-Szörényi 2004: 37)
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Ljubimka Hajdin: ULOGA ODGAJATELJA U STVARANJU UVJETA ZA RAZVOJ
DAROVITOSTI
Dječji Vrtić "Dječji Svijet", Varaždin, Hrvatska
vrticdjecjisvijet@gmail.com

Sažetak
U radu smo opisali primjer istraživanja provedenog u sklopu metodičkih vježbi
studenata u koje su bila uključena djeca, studenti, odgajatelji mentori i teoretičari
odgojno-obrazovne prakse. Središnje pitanje istraživanja bilo je: koja je uloga
odgajatelja u stvaranju preduvjeta za dječje samoorganizirajuće aktivnosti u poticajnom
okruženju odgojno obrazovne ustanove predškolskog odgoja. Za današnji pristup
učenju u predškolskom odgoju bitno da se ne odvaja učenje i razvoj, učenje koje je
ovisno o okruženju i interakciji o dječjem iskustvu, komunikaciji, timskom radu. Za razvoj
kreativnosti kod djece bitno je stvarati uvjete za učenje koji ne predviđaju moguća,
ograničena rješenja a koje predlaže odrasla osoba, nego uvjete koji omogućuju
uočavanje problema kako bi djeca samostalno pronalazila različita rješenja problemskih
situacija, jer darovitost se pojavljuje samo kroz one aktivnosti u kojima djeca imaju
mogućnosti stjecanja raznovrsnih iskustva.
Ključne riječi: uloga odgajatelja, samoorganizirajuće aktivnosti, kreativno
okruženje
EDUCATOR’S ROLE IN CREATING CONDITIONS FOR TALENT DEVELOPMENT
Abstract
In this paper we describe research conducted within the subject “Methodological
exercises” for which involved children, students, educators-mentors and theorists of
educational practices. Central question of the research was: What is the educator’s role
in creating conditions for children's self-organizing activities in a stimulating environment
of educational institutions of preschool education. For present approach to learning in
preschool education it is important not to separate learning and development, learning
that depends on the environment and the interaction of children's experiences,
communication and/or teamwork. To develop children’s creativity it is essential to create
conditions for learning that do not predict possible and limited solutions proposed by an
adult, but conditions that enable identification of problems so that children
independently find different solutions to problem situations, because the talent is
developed only in those activities where children have the opportunity to acquire a
variety of experiences.
Keywords: educator’s role, self-organizing activities, creative environment
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Obrazovni konteksti predškolskog odgoja promjenljivi su od samog svog početka.
Prvi programi predškolskog odgoja u svijetu, uvedeni 60-ih godina, propisivali su ciljeve,
zadatke i sadržaje koje djeca trebaju usvojiti u određenom razdoblju kako bi bila dobro
pripremljena za školu. Programi koji su se provodili u predškolskom odgoju u tom
razdoblju (60-ih godina) u početku su dali vrlo dobre rezultate pri mjerenju određenih
postignuća djece. Takva postignuća bila su rezultat promjena sveukupnih uvjeta odgoja
i obrazovanja djece koji su im omogućili stjecanje raznovrsnih i bogatijih iskustava i
znanja u obogaćenom pedagoškom okruženju.
U odgojno obrazovnim procesima sedamdesetih godina bio je prisutan
pedagoški dualizam s osnovnom dilemom: koliko odgajatelj treba voditi, dominirati
procesom, a koliko uvažavati dijete i omogućiti im samostalnost i slobodu u odabiru
aktivnosti. U praksi se djeci rijetko dopuštala sloboda izbora aktivnosti ili slobodna
organizacija vremena za igru i općenito sloboda izbora. Takav odnos prema djeci
proizlazio je iz stava kako dijete ne može znati što je za njega dobro, već mu to treba
odrediti odgajatelj, odrasla osoba. Potreba djeteta za prisutnošću odrasle osobe kao
modela u socijalizaciji i odgoju prerasla je u potrebu odrasle osobe za kontrolom te u
poučavanje djeteta kroz unaprijed planirane sadržaje, izdvajajući ih iz prirodnog
konteksta svakodnevnog življenja.
Postupno se počelo mijenjati shvaćanje i razumijevanje djeteta. Na osnovi
konstruktivističkog pristupa učenju, genetičke epistemologije Piageta i teorije
društvenog razvoja i učenje u društvenim kontekstima Vigotskog i Brunera, dijete se
počinje razumijevati kao kompetentno biće koje ima sposobnosti učenja mnogo veće
nego što se to prije znalo.
U razdoblju 1989.–1993. g. Miljak je u Dječjem vrtiću „Izvor” u Zagrebu provela
istraživanje objavljeno u knjizi „Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja
(1996.). U knjizi se problematizira odnos teorije i prakse te se pokušava odgojnoj praksi
dati ono mjesto i ulogu koju zaslužuje. Tako se problematizira pitanje stvaranja i razvoja
kurikuluma, a ne više odgojno-obrazovnog programa. Raspravlja se o tomu kako se
kurikulum treba stvarati i razvijati iz istraživanja odgojne prakse, kako je zapravo
odgojna praksa izvorište kurikuluma. Autorica upozorava da nema jednostavnog ili
pravocrtnog prijevoda ili primjene službenog kurikuluma u odgojnu praksu te ističe kako
svaka odgojno-obrazovna ustanova ima „najmanje četiri nivoa kurikuluma: Prvi nivo jest
službeni, pisani tekst s koncepcijom koju zastupa. Drugi nivo jest nivo ustanove koja ga
prihvaća prerađuje i prilagođava svojim uvjetima (fizičkim, organizacijskim,
sociopedagoškim, kulturnim i tradicijskim). Treći nivo jest nivo učitelja koji ga prihvaća
ali i prerađuje ili interpretira na svoj način. Četvrti nivo jest nivo učiteljeve realizacije
programa u praksi (odnos učiteljeve teorije o akciji i teorije u akciji). Kroz sva ta četiri
nivoa program doživljava stanovitu preradu.” (Miljak 1996: 20-21)
Usprkos stalnom razvoju pedagoške teorije i prakse predškolskog odgoja,
obrazovni konteksti predškolskog odgoja su najčešće stereotipni, te se još uvijek
temelje na predviđanju ishoda, na discipliniranju, nadzoru, kontroli i postizanju rezultata
prema unaprijed određenim i očekivanim rezultatima. Olsson (2009) smatra da je takav
pristup odgojno obrazovnim procesu predškolskog odgoja štetan za dijete, te smatra
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kako su suvremena pedagoška istraživanja odgojne prakse dala značajno nove i
izazovne rezultate u promatranju učenja djece.
Za današnji pristup učenju u predškolskom odgoju bitno je da se ne odvaja
učenje i razvoj, odgoj i obrazovanje, da je učenje ovisno o okruženju i interakciji djeteta
s njim. Olsson potiče kreativni pristup u pronalaženju i rješavanju problema te smatra
kako učenje ne polazi od mogućih, predviđenih rješenja (koje predlaže odrasla osoba),
nego o uočavanju problema i pronalaženju rješenja problemskih situacija koje stvara i
rješava dijete. Djetetu kojem je omogućeno kreativno razmišljanje i učenje, stvoreni su
preduvjeti da razmišlja o svom razmišljanju (metakognicija) u mogućnosti je drugima
prenijeti ono što misli na različite načine, te može izraziti način na koji misli i uči.
Takovim postupcima dijete razvija svoju metakogniciju, a pedagoški rad koji obogaćuje i
proširuje dječja iskustva i mogućnosti holističkog razvoja djeteta preduvjet su razvoja
darovitosti djeteta.
Tijekom provođenja metodičkih vježbi iz kolegija Metodika upoznavanja okoline,
na trećoj godini stručnog studija predškolskog odgoja na Učiteljskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu, studentice Ana Marija Mekota i Marina
Hmelina, pod vodstvom Ljubimke Hajdin, vanjske suradnice fakulteta, provele su vježbe
u aktivnosti s djecom, temeljene na suvremenom pristupu obrazovanju koje se odnosi
na djecu, jednako kao i na odrasle: učiti djelovanjem i istraživanjem, kao što o tome piše
Olsson (2009). Cilj provođenja vježbi studenata bio je putem provođenja, praćenja,
samoevaluacije i refleksije, a na osnovi etnografskih zapisa provedenih aktivnosti
osposobiti studente za samostalno organiziranje, provođenje i razumijevanje dječjih
potencijalnih sposobnosti. Osnovni zadatak studentica bio je organizirati i opremiti
prostor u centrima aktivnosti raznovrsnim materijalnim poticajima, kako bi se stvorilo
poticajno kreativno okruženje koje će djeci omogućiti djelovanja i učenje za razvoj. Pri
tome zadatak studentica, uz primjereno praćenje i nadopunjavanje prostora
materijalima potrebnim za nova dječja iskustva, bio je i stvaranje uvjeta za nastajanje,
razvoj i podržavanje samoorganizirajuće aktivnosti djece kao jednog od preduvjeta
poticanja razvoja darovitosti. Samoorganizirajuće aktivnosti djece mogu nastati tek kada
odrasla osoba, odgajatelj, uz dobro opremljeno kreativno okruženje ne planira niti pak
ne predviđa moguće sadržaje dječjih aktivnosti, ne predviđa kako i koje problemske
situacije će nastati tijekom samoorganizirajućih aktivnosti djece, niti pak ne predviđa
rješenja mogućih problemskih situacija. Obaveza je odgajatelja raznovrsnim
materijalnim poticajima, uz potrebnu vremensku fleksibilnost, trajanja aktivnosti i
osiguravanje materijala, omogućiti djeci prirodno nastajanje raznovrsnih mogućnosti
organiziranja, stvaranja i izgradnje prostora za aktivnost, kako bi kroz spontanu dječju
aktivnost i neplanirane, ali prirodno proizašle problemske situacije, djeca
samoinicijativno, individualno, u paru, ili pak manjim grupama pronalazili i otkrivali,
rješavali.
Olsson (2009) smatra kako kvalitetu pedagoške prakse određuje tijek odgojno
obrazovnog procesa a koji pak određuje odgajatelj. Ukoliko se odgajatelji usredotoče na
ciljeve ili razvojne faze, tada koči i zaustavlja razvoj djeteta. Međutim, još je uvijek vrlo
često dominantan način razmišljanja onaj koji unaprijed određuje ishode učenja
polazeći od kontroliranja odgojno obrazovnog procesa. Nasuprot takovom stavu,
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autorica se zalaže za prihvaćanje i uvođenje promjena i eksperimentiranje u radu s
predškolskom djecom čime bi se omogućila postepena re-evaluacija obrazovnog
sustava. Na osnovi iznijetih teoretskih postavki provedene su, praćene i valorizirane
vježbe studentica.
Cilj, metodologija i tijek istraživanja
Cilj istraživanja, provedenog prikupljanjem i analizom etnografskih zapisa, je
razumijevanje dječjeg pristupa rješavanju problemskih situacija koje, prema našoj
procjeni, ukazuje na originalnost rješenja, čime dijete iskazuje svoju darovitost. Pri tome
pod darovitošću smatramo svako originalno, neočekivano, neuobičajeno individualno ili
zajedničko (dvoje ili više djece) konstruiranje značenja u svakodnevnim situacijama u
sociokulturnom i fizičkom kontekstu vrtića u kojem je okruženje opremljeno raznolikim
poticajnim materijalima.
Istraživanje se utemeljuje na vježbama studentica tijekom pedagoške 2010-2011.
godine u okviru metodičkih vježbi. Tijekom metodičkih vježbi studentice su planirale,
organizirale i provodile aktivnosti s djecom, heterogene dobne skupine. Zadatak
studentica bio je stvoriti kreativno pedagoško okruženje, obogaćeno raznovrsnim
materijalnim poticajima koji omogućuju razvoj samoorganizirajućih aktivnosti djece.
Tijekom trajanja aktivnosti studentice su etnografskim zapisima dokumentirale
pripremljene materijalne poticaje i samoorganizirajuće aktivnosti djece nastale na
osnovi suoodnosa djece s materijalima (Taguchi 2010). Djeca su u prirodno nastalim
problemskim situacijama samoinicijativno i odgovorno pristupali praktičnom rješenju
nastalih problemskih situacija. Prikupljeni etnografski zapisi korišteni su tijekom analize
vježbi. Takav pristup smatrali smo najprimjerenijim metodologijskim postupkom obzirom
da je etnografskom metodom omogućeno „sudjelujuće, neselektivno promatranje cjeline
s nastojanjem da se otkriju značenja relevantna za kulturu koja se promatra” (PetrovićSočo, prema Pešić 2009:15).
Etnografski zapisi dječjih aktivnosti (foto materijal uz simultano vođenje
anegdotskih bilježaka studentica) bili su polazište za zajedničku refleksiju koju su
kontinuirano provodili studenti, odgojitelji mentori i voditeljica vježbi, što je omogućilo da
se putem stručnoga dijaloga dogovaraju, primjenjuju i valoriziraju promjene u
materijalnoj ponudi za eksploraciju i rješavanje problema kod djece kao i promjene u
sociopedagoškom ozračju odgojne skupine i postupcima studentica. Iz tako nastalog
opsežnog prikupljenog materijala za potrebe ovoga rada izdvojene su i analizirane
samoorganizirajuće aktivnosti djece zabilježene etnografskim zapisima u prirodnom,
svakodnevnom okruženju djece u vrtiću, vježbaonici Fakulteta. Tijekom analize pratili
smo koliko raznolikost i pojedine vrste materijala pridonose kvaliteti i bogatstvu ideja
djece tijekom aktivnosti. Obzirom da „Samoorganizirajuće aktivnosti prikazuju …
složenost i umreženost dječjeg djelovanja i stvaranja.” (Hajdin 2009:117), a Jalongo
(2003), navodi kako se kreativnost djece odlikuje nelinearnim razmišljanjem, smatramo
kako samoorganizirajuća aktivnost, kao izrazito umrežena i nelinearna, omogućuje i
podržava prirodnu razigranost djece, kojom djeci omogućujemo ostvarivanje prava na
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razvoj darovitosti kroz izražavanje osobnih interesa i sposobnosti putem kreativnog
mišljenja i izražavanja.
Raznovrsni materijalni poticaji: velike plastične vreće, glina, stiropor, grančice i
neoblikovani komadi drveta, zeleno bilje, tkanine različite teksture i veličine, boje,
materijali za vezivanje i spajanje, stari novinski papir pokrenuli su dječji interes za
organizaciju prostora za zajedničke aktivnosti djece dobno heterogene skupine.
Aktivnost je počela korištenjem najvećih komada materijala, pa su za tu priliku djeca
prvo uzela velike komade plastičnih vreća i njima prekrila pod vrtića. Na taj način
označili su prostor svoje aktivnost. Nakon toga počeli su po tim vrećama postavljati
komade stiropora i na njih i oko njih raspoređivati glinu, koju su u pločicama ili pak
većim grumenima ostavljali nasumice, bez nekog unaprijed planiranog rasporeda po
površinama vreća. Tijekom organizacije prostora djeca nisu međusobno razgovarala, ali
je njihovo djelovanje bilo međusobno usklađeno i sinkrono. Tek kada su počeli uzimati
drvene grančice i drvene komadiće korijena počeli su razgovarati na što ih podsjećaju
oblici tih neobičnih dijelova drveta. Uzeli su boje, bojali drvo i počeli govoriti koji oblik je
koja životinja. Tako su svoje „zmije”, „guštere” i „kukce” koji su u stvari bili neoblikovani
drveni korijeni, raspoređivali uz ranije položenu glinu i stiropor. Nakon nekog vremena
jedan dječak je rako da je on to sve vidio u bari, a da se velika bara zove močvara i da
je on bio tamo. Djeca su razgovarala kako se po močvari ne može hodati ako nema
zemlje, kamenja a da ponekad treba i most da se može proći ako je jako mokro. Počeli
su preslagivati prostor i raspoređivati stiropor kao da je kamenje, a glina kao da je
zemlja u močvari. Drvene grančice, životinje, najčešće su smjestili u vodu (zelene i
plave plastične vreće). Nastavili su aktivnost gradeći bilje, pomoću raznovrsnog zelenog
lišća koje im je bilo na raspolaganju. Pričali su o tome kako u močvarama živi i zmaj, pa
su zajednički od velikog komada meke spužve, napunjene s puno komadića gužvanih
novina „sagradili” zmaja. Prema svakom komadu materijala odnosili su se kao prema
oživljenom biću, poštujući njegov prostor i mjesto na kojem živi. Razgovarali su još i o
tome kako se u močvari ne vidi daleko jer ima magle, ali ta magla nije bijela, nego
zelena. Obojili su komade platna i zajedno uz pomoć studentica objesili ih iznad
močvare da budu „u zraku”. Tijekom slijedećih aktivnosti djeca su još gradila mostove,
prilaze do močvare koristeći pri tome različite materijale i gradeći različite vrste mostova
(viseće, položene na stupove, plivajuće na vodi). Mostove koji su „plivali na vodi”
isprobavali su bosi hodajući po tim različitim materijalima. Pri tome su pazili da ne stanu
„u vodu”.
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Slika br. 1

U svom izvješću studentice su navele kako su djeca tijekom samoorganizirajućih
aktivnosti samoinicijativno pokrenuli slijedeće problemske situacije:
- organiziranje i oblikovanje prostora močvare
- prepoznavanje životinja u drvetu i raspoređivanje u močvari
- građenje putova od zemlje i kamenja
- oblikovanje biljaka i njihovo postavljanje u prostor
- obojenim tkaninama obješenim u zraku dočarali su atmosferu magle nad močvarom
- izradili su zmaja
- od putova, zemlje, stiropora i mostova gradili su labirinte za prolaz kroz močvaru
- često su rješavali prirodno nastale problemske situacije vezane uz težište, raspored i
građenje različitih materijala prilikom konstruiranja različitih prepreka
U samoevaluaciji studentice su napisale: „Mislimo da smo u potpunosti ostvarile
postavljene zadatke. Tijekom aktivnosti djeca su bila sve samostalnija i kreativnija, čime
smo naviše pridonijele raznolikim materijalnim poticajima, ali i našim oslobađanjem od
straha da li će djeca ispuniti »očekivano«, predviđene zadatke. Kako smo mi više bile
opuštene, manje smo planirale a više razmišljale kojim materijalima omogućiti i
podržavati nastavak aktivnosti djece. Djeca su bila sve kreativnij
kreativnija
a u aktivnosti, broj
djece koja su samoinicijativno sudjelovala se povećavao, a naše sudjelovanje se
pretvaralo u ulogu suigrača te smo s jednakim žarom, radoznalošću i radošću
sudjelovale u aktivnosti.” Tijekom samoevaluacije studentice su neposredno izra
izrazile
osobno iskustvo za koje Miljak smatra da ima „najvišu djelotvornost u mijenjanju
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odgojne prakse” (Miljak, prema Fullan 2007:212). Za učenje novog, osobno iskustvo
jednako je važno za djecu, kao i za odrasle Jednako kako uče djeca, kroz osobno
iskustvo, Ozimec smatra da se „Sustavna kreativnost ne može dobiti izvana kao neki
poklon, ona mora imati značaj samootkrića” (Ozimec 1996:38).
Studentice su opisale kako su tijekom odgojno-obrazovnog procesa osjetile
stvaralački zanos a koji se prepoznaje po intenzivnom koncentracijom, apsorpcijom,
zadovoljstvom koje se osjeti te nedostatakom svijesti o prolasku vremena (Bancroft,
Fawcett, Hay, 2008). Da bi bila u zoni dječjeg procesa, odrasla osoba treba biti potpuno
uključena u tijek stvaralačkog i uronjena u dječje priče. Olsson (2009) navodi da kako
Deleuzea i Guattarija takav proces smatraju “flow” ( u slobodnom prijevodu uzlet.
zanos) stanjem koje karakterizira „cik-cak” kretanje odgojno-obrazovnog procesa. Ove
linije se razlikuju od krutih, linearnih linija u kojima se uobičajeno djeluje tijekom
odgojno-obrazovnog procesa. Barth, prema Csikszentmihalyi (2006) koji je prvi
upotrijebio i objasnio pojam flow, piše kako je Csikszentmihalyi „istraživao optimalno
iskustvo koje naziva “flow”: dinamično iskustvo zadovoljstva, ispunjenosti, radosti,
kreativnosti, potpunog sudjelovanja. Barth navodi kako optimalno iskustvo nastaje kada
smo suočeni:
(1) s aktivnošću koja ima sve izglede da završi; ta je aktivnost strukturirana; ona
predstavlja određen izazov i zahtijeva kompetencije;
(2) aktivnost traži duboku koncentraciju koja upija i kanalizira pozornost;
(3) ta koncentracija moguća je jer aktivnost ima precizan cilj koji se dobro razumije;
(4) aktivnost omogućava neposrednu povratnu obavijest (feed-back) jer znamo kad je
cilj postignut, aktivnost ima smisao sama po sebi;
(5) djelujemo potpunim uključivanjem, osjećajući napor kao nešto bolno;
(6) više nismo svjesni briga i frustracija svakodnevnog života;
(7) imamo osjećaj kontrole nad svojim djelovanjem (a ne da ono nas kontrolira, kao u
slučaju ovisnosti, kakva god ona bila);
(8) nestaju briga za sebe, ali, paradoksalno, osjećaj za sebe ojačan je nakon “flow”
iskustva;
(9) mijenja se osjećaj za vrijeme, sati postaju minute i minute se mogu produljiti u sate.”
(Barth 2004:115)
Csikszentmihalyi smatra da se flow stanje postiže u aktivnostima u kojima smo
„usmjereni na sve detalje svoje okoline” (Csikszentmihalyi 2006 : 173) te u svojoj okolini
otkrivamo „skrivene prilike za djelovanje” (isto, 173) te u takovim okolnostima otkrivamo
skrivene prilike za djelovanje.
Bancroft, Fawcett i Hay, (2008) “flow” opisuju kao stanje koja djeca prirodno
postižu, žive kroz igru, a odrasla osoba bi mogla uz djecu naučiti i postići takovo stanje.
„Zamislite svijet u kojem su naša djeca angažirana u ozbiljnim kreativnim igrama, a
odrasli su pratioci dječjih upita u istraživanju svijeta, gdje kreativne odrasle osobe
pokazuju duboko poštovanje za dječje ideje, teorije i fascinacije.” (Bancroft, Fawcett,
Hay 2008:2).
Tijekom priprema vježbi voditeljica je zajedno sa studentima sačinila protokol za
praćenje i refleksiju vježbe, koristeći navode Olsson (2009) o ulogama odgajatelja u
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odgojno obrazovnom radu. Pomoću protokola, podsjetnika za praćenje, analiziranje i
vrednovanje odgojno obrazovnog rada, zajedničkom refleksijom grupe studenti su
procijenili da su studentice:
- postigle autonomno i fleksibilno ponašanje
- nisu bile zainteresirane za rezultate, nego im je glavni interes bio ono što su djeca
mislila i radila i zašto su vjerovali da će njihov način rada dovesti do rješenja problema
- omogućile su djeci stvaranje privremenih reprezentacija koje nisu stabilne, već
privremene konstrukcije
-omogućile su ostvarivanje privremenih kolektivnih želje tijekom konstrukcija
-usmjeravale su pozornost na procese, a nisu očekivale niti pak procjenjivale konačni
rezultat, već im je u središtu pozornosti podržavanje - kako nastaviti proces učenja
- vodile su pedagošku dokumentaciju kao oblik gradnje, a ne da bi njome planirale,
kontrolirale ili nadzirale događanja
- prepoznale su aktivnosti djece i raznovrsnim materijalima omogućile dječje traganje za
pojedinačnim i raznovrsnim mogućnostima izražavanja
- omogućile su djeci stvaranje nečeg novog
- kod svakog pojedinog djeteta gradile su i stvarale želju za sudjelovanjem i razvojem
- omogućile su fleksibilno vrijeme trajanja aktivnosti a uvažavajući fleksibilno
sudjelovanje pojedinog djeteta prema individualnim potrebama
- spajale su dječje želje, pitanja i probleme na takav način da su djeca željela da se
proces nastavi.
Studentice su procijenile da im je to bio najteži dio odgajateljeva posla.
Napomenule su da im je bilo jako teško prepoznati što djeca u pojedinim trenucima
aktivnosti zapravo rade obzirom da su djeca djelovala, a da u skladu s prirodnim
razvojem, nemaju potrebu verbalizirati, opisivati svoje djelovanje. Studentice su
procijenile da su im nužna šira znanja koja bi omogućila bolje poznavanje „stotinu jezika
djece” . Vrlo teško im je bilo otkriti koji je interes djece i čime su zapravo zaokupljeni.
Olsson (2009) navodi kako u takvom pedagoškom okruženju dijete:
- u aktivnostima konstruira, proizvodi nešto što za njega ima smisla
- stvara privremene konstrukcije a ne trajne reprezentacije
- ostvaruje potrebu za samoaktualizacijom, ostvaruje životnu viziju sebe
- ima vlastitu, osobnu namjeru
- sposobno je stvoriti nešto novo
- ima vlastite interese i želje
- rijetko je zainteresirano za probleme koji unaprijed imaju određena rješenja
Navodi opasnosti koje je potrebno izbjeći kako bi ranije navedene uloge
odgajatelja i djece bile ostvarene:
- segmentiranje, cjepkanje odgojno-obrazovnog procesa raspodijeljenog na dijelove,
manje vremenske cjeline od strane odgajatelja čime se onemogućuje da djeca izraze
svoje osobne interese i želje
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- preusmjeravanje segmentacije s odgojno-obrazovnog procesa na svako dijete
ponaosob, kroz promatranje i praćenje djeteta ne promatrajući ga holistički, nego po
izdvojenim segmentima, često prema razvojnim fazama
- zabluda da je uvijek bolje raditi u manjim skupinama djece. Međutim u pozadini te
namjere može biti potreba za većim discipliniranjem i kontrolom što je u stvari, prema
djeci, nasilan način rada.
Tijekom vježbi željeli smo da studentice osjete i dožive iskustvo kako pedagoško
okruženje pretpostavlja odgajatelja koji uvažava individualnost svakog djeteta uz
mogućnost da se djeca razvijaju aktivnim djelovanjem. Obzirom na način kako djeca
sudjeluju u učenju, odgajatelji se međusobno razlikuju u dva kvalitativno različita načina.
Postoje odgajatelji koji dijete promatraju u odnosu na položaj koji ono ima u procesu
učenja, što znači da njihovu odgojno obrazovnu strategiju obilježava osjetljivost za ono
na što djeca ne usmjeravaju pažnju. Nasuprot tome su odgajatelji koji prihvaćaju dječje
mogućnosti i dječje načine razumijevanja problema. Namjera nam je da tijekom vježbi
studenti/ce postignu osjetljivost za viđenje i pokušaju razumjeti individualne načine
djelovanja i razmišljanja djece.
Zaključak
Vježbe provedene sa studentima, pokazuju da se tijekom obrazovanja studenti
mogu osposobiti za razumijevanje djece, njihovih potreba za ostvarivanjem osobnih
ideja i samoorganizacijom: materijaliziranjem misli kroz suodnos s materijalima i svim
sudionicima cjelokupne aktivnosti, djece međusobno, te djece i odrasle osobe.
Ukoliko želimo djeci omogućiti razvoj kroz originalne i neočekivane ideje, koje su
maštovite i kreativne, prije svega djeci trebamo omogućiti da zadrže svoj način
razmišljanja, znatiželju, razigranost i spremnost na poduzimanje rizika. Praćenjem
vježbi studenata, kroz stvaranje i interpretiranje etnografskih zapisa pokazalo je da se
tijekom odgojno obrazovnog rada može neprestano podizati razina međusobnog
razumijevanja i razvoj darovitosti u obrazovanju te kako odrasli uz djecu mogu doseći
“flow” stanje. Pri tome je kreativnost višeznačna, jer svatko pridonosi izgradnji značenja,
te kreativnost nema jedinstvenu definiciju, već je ona osobna i posebna za svakog
pojedinca. Stvaranjem poticajnih uvjeta za stjecanje osobnih iskustava u kreativnim
sredinama za učenje, omogućujemo djeci „da istražuju svoje talente, primjenjuju svoje
sposobnosti na učenje i razumijevanje koje stalno razvijaju te u potpunosti dostignu
svoje potencijale.” (George 2005:134)
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Sažetak
Važnost razvijanja darovitosti učenika jedno je od ključnih obilježja suvremene
nastave. Pri razmišljanju o samom fenomenu darovitosti, znanstvenicima i nastavnicima
– praktičarima, nameću se mnoga pitanja: problem prepoznavanja i identifikacije
darovitih učenika, utvrđivanje vrste i stupnja darovitosti, ali i pitanje načina rada i
poticanja darovitosti učenika od strane nastavnika. Na žalost, možemo konstatirati kako
su načini i mogućnosti nastavnikovog djelovanja na prepoznavanju i razvijanju
darovitosti kod učenika često nedovoljni i nedorečeni. U ovom se radu problematizira
pitanje nedovoljne skrbi nastavnika za darovite učenike koja često proizlazi iz neznanja i
nepostojanja cjelovitog kurikuluma koji podržava darovitost učenika, ali i obrazovanje
nastavnika za prepoznavanje i razvijanje darovitosti učenika. Zbog navedenih razloga, u
radu se nastavnicima daju smjernice za didaktičko-metodičko oblikovanje nastave u
radu s darovitim učenicima.
Ključne riječi: poticanje darovitosti, nastavnik, daroviti učenici.

TEACHER AS A SUPPORTER OF PUPIL'S TALENTS DEVELOPMENT
Summary
One of the key features of contemporary teaching methods is the importance of
pupil's talents development. When we think of a talent as a phenomenon, scientists and
classroom teachers try to answer the following questions: how to recognise and identify
talented pupils, how to define talent’s type and level and also the question in what way
do the teachers work with talented pupils and support their talents. Unfortunately, we
can only suppose that the ways and possibilities of teacher’s work on discovering and
developing talents amongst pupils are often inadequate and undefined. This paper will
discuss the question of insufficient teacher’s support towards talented pupils which is a
result of non existing comprehensive curriculum which will support talented pupils but
also teacher’s further education in this field. On the basis of above mentioned reasons,
teachers will be given guidelines for didactic-methodical teaching methods.
Key words: talent, teacher, talented pupils, teaching.
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Uvod
„Sva su djeca rođeni geniji, a mi potrošimo prvih šest godina njihova života kako
bismo uništili tu genijalnost” (Dryden - Vos 2001).
U poslijepostmodernom vremenu u kojem živimo, vremenu u kojem je jedino
nestalnost stalna, u kojem se javlja potreba za nekim novim pismenostima,
tradicionalnu i reproduktivnom znanju usmjerenu nastavu potrebno je hitno mijenjati u
humanističku, stvaralačku i otvorenu. Imperativ suvremene nastave je osposobiti
učenike za samostalno i kreativno rješavanje problema, prepoznavanje i razvijanje
sposobnosti pojedinih učenika (Sekulić-Majurec 2007; Previšić 2007). Sukladno tome,
suvremeni pedagogijski pristupi nastavi uvažavaju individualne stilove učenja kao i
posebnosti svakog pojedinog učenika. To nas dovodi do problematike darovitih učenika
i odgovornosti škole i nastavnika u prepoznavanju, poticanju i razvijanju njihove
darovitosti. Današnja škola mora stavljati interese učenika u središte pažnje, težiti
humanističkom, otvorenom i kreativnom pristupu nastavnika i isto tako otvorenom i
fleksibilnom kurikulumu (Sternberg 2003) u kojem daroviti učenici moraju pronaći svoje
mjesto.
Darovitost
Darovitost je fenomen, pojava koju ne možemo precizno definirati. U literaturi
nalazimo mnoštvo različitih pristupa i definicija, tako da se danas u znanstvenom svijetu
koristi oko 140 različitih definicija pojma darovitosti (Cvetković-Lay 2002).
Utjecaj nasljeđivanja na pojavljivanje darovitosti i danas se često preuveličava,
posebno među laicima. Na takva su poimanja značajan utjecaj izvršili nativisti, posebno
radovi F. Galtona (krajem 19. stoljeća!), koji je metodom izučavanja rodoslovlja zaključio
da se darovitost javlja u nekim obiteljima prateći zakone nasljeđivanja. Suvremene
statističke analize definitivno ne potvrđuju pretpostavke da daroviti roditelji nužno imaju
darovitu djecu (Sekulić-Majurec 1995).
Tijekom razvoja spoznaja o prirodi darovitosti, od prvih Termanovih istraživanja
karakteristika natprosječno inteligentnih pojedinaca dvadesetih godina 20. st., mijenjala
su se shvaćanja darovitosti.
Darovitost
se
u
počecima
znanstvenog
proučavanja
smatrala
jednodimenzionalnim fenomenom, a u procesu identifikacije se kao kriterij najčešće
koristio kvocijent inteligencije. Vremenom se darovitost počela shvaćati
višedimezionalno, pa se javljaju i drugačije definicije. Nadarenost možemo definirati kao
opću intelektualnu, kreativnu sposobnost, kao produktivno-kreativnu sposobnost, kao
skupinu specifičnih sposobnosti, kao sposobnost upotrebe misaonih procesa, te kao
područno-specifičnu inteligenciju i kreativnost (Čudina-Obradović 1990). Također se
može definirati preko djetetovih postignuća. Koren (1989) smatra kako nadarenost
određuje sklop osobina (sposobnosti, motivacije i kreativnosti) koji omogućuje pojedincu
da postiže izrazito natprosječan rezultat u nekoj domeni ljudske djelatnosti, a da se
produkt može prepoznati kao nov i originalan doprinos toj oblasti (Koren 1989). Winner
(2005), pak darovito dijete opisuje kao ono koje je rođeno s neuobičajenom
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sposobnošću da svlada određeno područje ili više njih. U odgojno-obrazovnoj praksi,
darovita djeca su ona koja su od strane profesionalnih osoba identificirana kao djeca
koja imaju natprosječne sposobnosti i koja su izuzetno uspješna u jednom ili više
područja: općih intelektualnih sposobnosti, specifičnih akademskih vještina, kreativnog
ili produktivnog mišljenja, sposobnosti rukovođenja, umjetnosti i psihomotornih
sposobnosti (Čudina-Obradović 1990).
Winner (2005) darovitu djecu opisuje s tri obilježja:
1. prijevremena razvijenost (brže napredovanje od prosječne djece);
2. inzistiranje da rade po svom (viša kvaliteta postignuća, drugačiji putovi učenja,
samostalnost i samopouzdanje);
3. žar za svladavanjem (visoka motiviranost, opsesivan interes).
U darovitih je lako uočljiva intrizična motiviranost. Za razliku od ekstrizične
motivacije koja nije sama sebi svrha, već je instrumentalna za postizanje nekih vanjskih
ciljeva, intrizična motivacija je ponašanje koje se izvodi zbog sebe samog, zbog
vlastitog zadovoljstva. Darovite ne treba nagovarati na vježbanje, a njihovo područje im
je ujedno i razonoda.
Pristupi darovitosti
U znanstvenoj su literaturi danas poznata četiri pristupa, odnosno teorije
nadarenosti:
- pristup usmjeren na osobine nadarenih (npr. Gardnerov pristup fokusiran na koncept
višestrukih inteligencija (Gardner 1983, prema Gardner i sur. 1999));
- pristup usmjeren na kognitivne sposobnosti koji je fokusiran na proces mišljenja i
pamćenja dok je konačan ishod manje važan (npr. Sternbergove tri vrste nadarenosti:
analitička, sintetička i praktična sposobnost (Sternberg 2000, prema Heller i sur. 2000));
- psihosocijalni pristup (npr. Tannenbaumov (1980) socio-kulturalni model darovitosti),
prema kojemu su visoka postignuća rezultat djelovanja 5 faktora: opća inteligencija,
specifične sposobnosti, „neinteligencijski” čimbenici (npr. samopouzdanje), okolinski
utjecaj i sreća;
- pristup usmjeren na postignuće (npr. Renzullijev (1986) pristup „troprstenaste” teorije
darovitosti), produktivna darovitost koja je ustvari reflektirana kroz bolje, uspješnije,
brže, ranije, iznadprosječno dostignuće.
Ovi su pristupi više ili manje slični, no razlikuju se po tome na koji su aspekt
nadarenosti usmjereni. Prve dvije teorije usmjerene su na kognitivne i ostale osobine
darovitih, treća naglašava okolinske faktore u razvoju nadarenih, dok je posljednja
usmjerena na postignuće (prema Heller i sur. 2000).
Prema Sternbergu (2000), u različitim definicijama i pristupima darovitosti ipak možemo
prepoznati zajednička uporišta:
- darovitost podrazumijeva mnogo više od samog kvocijenta inteligencije;
- darovitost se sastoji od kognitivnih i nekognitivnih činitelja;
- okolina je ključna za realizaciju darovitosti;
- postoje različiti oblici darovitosti;
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- načini identifikacije darovitih trebaju operacionalizirati i provjeravati teorije.
Znakovi darovitosti uglavnom se javljaju u ranoj životnoj dobi te često ukazuju na
prisutnost visokih intelektualnih sposobnosti (lakoća učenja i pamćenja, smisao za
humor, uočavanje uzroka i povezanosti pojava) ili pak specifičnih sposobnosti: likovnih,
glazbenih, psihomotornih ili socijalnih (Čudina-Obradović 1991). Učenike koje ubrajamo
u skupinu darovitih možemo razlikovati s obzirom na područje sposobnosti u kojima
izražavaju nadarenost. To mogu biti opće intelektualne sposobnosti, kreativne
sposobnosti, sposobnosti za pojedina nastavna i znanstvena područja, socijalne
sposobnosti i sposobnosti rukovođenja, umjetničke i psihomotoričke sposobnosti.
Darovitost i kreativnost
Često se darovitost povezuje i s kreativnošću. Mnoga su istraživanja pronašla
razliku između uspješnih i neuspješnih darovitih upravo u posjedovanju ili
neposjedovanje kreativnih osobina kod pojedinca. Kao i sam pojam darovitosti i
kreativnost bismo mogli definirati mnoštvom definicija. Kreativnost nije jedna
karakteristika ličnosti ili opća sposobnost, već karakteristika ponašanja koje je produkt
posebne konstelacije karakteristika ličnosti, kognitivnih sposobnosti i socijalnog
okruženja (Amabile 1983). Sa znanstvenog pogleda, smatra se kako proizvodi
kreativnih (divergentnih) misli sadrže originalnost i primjerenost.
Kreativnost se najčešće promatra kroz tri međusobno povezane komponente
koje čine nerazdvojan sustav ljudske sgzistencije: ličnost, proces i produkt. Kreativna
ličnost glavni je pokretač nastanka nekog djela. Kreativni proces je centralno pitanje
kreativnosti. On povezuje ličnost i djelo. Djelo je finalni učinak ličnosti i djela. Kreativno
mišljenje imamo u svim onim slučajevima u kojima subjekti samostalno rješavaju
probleme. To je najprije postavljanje problema i pronalaženje različitih strategija za
njihovo rješavanje. No, da bi osoba bila kreativna osim kreativnog mišljenja potrebne su
još dvije komponente: divergentno i kritičko mišljenje. Divergentno mišljenje ima različit
fokus od konvergentnog, ono traži različite načine definiranja i interpretiranja problema.
Kritičko mišljenje karakterizira uočavanje i formuliranje problema, iznošenje vlastitog
mišljenja i zaključaka, koji nisu podložni utjecaju autoriteta, ispitivanje zasniva li se
zaključak na istraživanju ili pretpostavkama, pronalaženje dokaza za sve tvrdnje,
podvrgavanje zaključaka objektivnoj prosudbi, izražavanje nepovjerenje prema mišljenju
drugi, razrađivanje, mijenjanje i reorganizaciju pojmova (Jukić-Kragulj 2010).
Analizom je utvrđeno je da postoje razlike u ponašanju uspješnih i neuspješnih
darovitih pojedinaca koje obuhvaća najmanje tri vrste karakteristika:
- kreativne vještine (načini misaonog funkcioniranja – fluentnost, fleksibilnost,
originalnost mišljenja);
- kreativni stil (karakteristike ličnosti i temperamenta koje omogućuju i olakšavaju
primjenu kreativnih vještina – znatiželja, otvorenost, tolerancija za novo i različito,
spremnost djelovanja na neki vanjski poticaj, spremnost na rizik…);
- emocionalne karakteristike koje uključuju emocije prema vlastitoj osobnosti
(samopouzdanje, nezavisnost u mišljenju…), emocije prema sadržaju i objektu rada
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(estetski odnos – osjetljivost na detalje, estetska kvaliteta misli i produkata) (Čudina Obradović 1991).
Kreativnost kao psihološki, socijalni, ali i pedagoški fenomen ima izrazito
pozitivan utjecaj na razvitak cjelokupne osobnosti djeteta, a dokazana je i povezanost s
fenomenom darovitosti. Za poticanje i razvijanje dječje darovitosti u nastavi u širokom
spektru metoda i socijalnih oblika možemo iskoristiti Guilfordove (1968) motive za
kreativno mišljenje: potrebu za radoznalošću; potrebu za dostignućima; pereceptivni,
kognitivni i ekspresivni potencijal; kogniciju koja ima svoju vlastitu unutarnju motivaciju;
inventivni rad kao unutarnju nagradu i zadovoljstvo; činjenicu da visoko kreativne
ličnosti preferiraju nove odgovore; želju za radoznalošću; preferenciju prema
kompleksnosti; nonkonformizam i preferenciju prema nezavisnom mišljenju.
Uloga odgojno-obrazovnog sustava u poticanju razvitka darovitosti
Odgojno-obrazovni sustav mora se usmjeravati razvoju obrazovanja darovitih
zbog njihove vrijednosti za cjelokupno društvo. Oni u budućnosti stvaraju više i
vrijednije, a zna se da baš o njihovu stvaranju u velikoj mjeri ovisi napredak društva u
svim njegovim segmentima (Delors 1998). Darovitost koju identificiramo i
dijagnosticiramo kod učenika trebalo bi organizirano i sustavno poticati unutar odgojnoobrazovnog sustava, osiguravajući učenicima širok opseg iskustava i uvjeta za
poticanje i razvoj znanja, vještina, stavova i sposobnosti. Upravo o ogromnom prostoru
odgojnih utjecaja, koji se nalazi između potencijalne i produktivne darovitosti, ovisi koji
će i koliki dio potencijala biti iskazan u iznimnim postignućima koja određuju darovitost
pojedinca (Sindik 2010).
Razmišljamo li o darovitosti na razini odgojno-obrazovnih ustanova, moramo
uočiti nekoliko sastavnica navedene problematike s kojima se nastavnici svakodnevno
susreću:
a) Problem prepoznavanja i identifikacije darovitih učenika
b) Opažanje i prepoznavanje znakova darovitosti
c) Identifikacija darovitih učenika
d) Sustavan rad nastavnika u smjeru razvijanja darovitosti
Na razvijanje nadarenosti i kreativnih sposobnosti učenika unutar odgojnoobrazovnog sustava možemo utjecati: ranom stimulacijom, razvijanjem kreativnosti,
posebnim programima i stvaranjem poticajne nastavne klime. U cilju razvoja darovitosti
škola može omogućiti: rad po programima različite težine i složenosti, izborne
programe, grupni, individualni, individualizirani i mentorski rad, akceleraciju, kontakte sa
stručnjacima iz područja interesa, pristup izvorima specifičnih znanja....
Jedna od definicija darovitosti koja nas može voditi u radu u školi usmjerena je na
osobine darovitih i smatra da su darovita djeca ona kod kojih se zbog njihovih izuzetnih
sposobnosti mogu očekivati visoka postignuća, ona koja zahtijevaju obrazovne
programe različite od onih koje škole uobičajeno nude, kako bi realizirali svoje
potencijale za vlastitu dobrobit i dobrobit zajednice (Marland 1971, prema Koren 1991).
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Ovdje ćemo pobliže opisati jedan od najpoznatijih modela poticanja darovitosti
kod učenika u odgojno-obrazovnoj praksi, Schoolwide Enrichment Model (Renzulli
1986; Renzulli - Reis 1997, prema Koludrović - Ercegovac 2010). Prema Renzullijevoj
(1986) definiciji, nadareno se ponašanje sastoji od ponašanja koja odražavaju
interakciju triju osnovnih grupa ljudskih osobina: iznadprosječne opće ili specifične
sposobnosti, velike predanosti zadatku (motivacije) i velikog stupnja kreativnosti
primijenjenih u nekom značajnom području ljudske aktivnosti. Mjesto njihova
međusobnog preklapanja tvori prostor u kojem se iskazuje darovitost u specifičnim
područjima aktivnosti tj. nadarenost se manifestira kada se kombinacija ta tri faktora
primjeni na specifično područje djelovanja (prema Čudina-Obradović 1990).
Polazište modela je u pretpostavci da je darovitim učenicima potrebno takvo
odgojno-obrazovno okruženje koje im daje veću slobodu izbora i individualizirano
poučavanje. Osnovu Schoolwide Enrichment Modela čini prirodno učenje koje
podrazumijeva činjenicu prema kojoj učenici radije uče o stvarnim i njima bliskim
problemima u prirodnom okruženju, nego u umjetno stvorenim uvjetima
karakterističnima za klasičnu nastavu. Prema Koludrović - Ercegovac (2010), prvi uvjet
za ostvarivanje takve škole je dobro osmišljen kurikulum koji primjerenom
metodologijom mora biti usmjeren na poticanje stvaralaštva, uvažavajući metodičke
specifičnosti svakog nastavnog predmeta. To predstavlja put aktivnog uključivanja
učenika u rješavanje problema, a nastava je usmjerena na međupodručnu i
međupredmetnu integriranost pri čemu nastavni rad određuju interesi učenika, a
nastavnik ima ulogu vodiča i pomagača (Renzulli - Reis, 1997, 2008; prema Koludrović
- Ercegovac, 2010). Navedeni model važnost pripisuje i razvijanju senzibiliteta
nastavnika za predmet poučavanja, ističući važnost usavršavanja u svome radu (slika
1). Koludrović - Ercegovac (2010) skreću pozornost na pitanje nužnosti nastavnikove
kreativne produktivnosti. Pivac (2009) promišlja istu problematiku, a kao imperativ
suvremenosti škole navodi upravo kreativno-inovativnog pedagoškog stručnjaka,
„otvorenog profesionalizma” s vrlo širokim rasponom interesa, ambicija, sposobnosti i
kreativnosti. Previšić (1998) nastavnika vidi kao koordinatora, istraživača i savjetnika,
koji će kreativno utjecati na učenike prema postignuću individualnih mogućnosti,
sposobnosti i samostalnosti djelovanja znanjem, duhom i ponašanjem kao kulturnih i
socijalnih bića.
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Slika 1. Troprstenasta koncepcija darovitosti u školskim uvjetima (Renzulli 1986)

Nastavnik – poticatelj razvoja darovitosti
Nastavnik je koordinator, istraživač i savjetnik, koji će kreativno utjecati na
učenike prema postignuću individualnih mogućnosti, sposobnosti i samostalnosti
djelovanja znanjem, duhom i ponašanjem kao kulturnih i socijalnih bića (Previšić 1998).
Nastavnici izrazu „darovito dijete” najčešće daju pozitivne konotacije. Međutim, pri
procjenjivanju darovitosti djece, često griješe, precje
precjenjujući
njujući ili podcjenjujući neke njihove
osobine. Na pogrešne ih zaključke o darovitosti djeteta često navode i neke
neuobičajenosti u iskazivanju darovitosti kao i neki oblici neprilagođenog ponašanja
koja se javljaju u darovite djece, ako njihove specifičn
specifične odgojno-obrazovne
obrazovne potrebe nisu
na odgovarajući način zadovoljene, a koja „pokrivaju” darovitost i čine je teže uočljivom
(Sindik 2010).
Različiti znanstveni, ali i praktični pristupi u procesu identifikacije darovitih
učenika naglašavaju važnost osigurav
osiguravanja odgovarajuće odgojno-obrazovne
obrazovne potpore
darovitim pojedincima. (Koren 1989.) Kitan i Kirby (1986, prema Čudini
Čudini-Obradović
1991), vidove potpore darovitim učenicima vide kroz: obogaćivanje, izdvajanje i
akceleraciju. Nastavnici imaju veliku ulogu upravo u procesu obogaćivanja. George
(2003) nabraja višestruku ulogu obogaćivanja u nastavi: proširuje i produbljuje iskustvo
učenika; razvija intelektualnu darovitost; osigurava učenička iskustva i aktivnosti izvan
redovnog kurikuluma; ističe razvoj vještine mi
mišljenja
šljenja (posebice divergentnog); daje
prednost samom procesu učenja (u odnosu na sadržaj); može biti horizontalno,
obuhvaća znanja koja često nisu uvrštena u školsku zajedničku jezgru kurikuluma, ali
može biti i vertikalno pri čemu razvija vještine kvantit
kvantitativnog
ativnog mišljenja koja uključuju
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lakoću svladavanja nastavnih predmeta i mogućnost razumijevanja osnovnih načela i
sposobnost generalizacije.
U praksi Renzulli (1986), predlaže da učenici prolaze kroz tri razine obogaćenih
aktivnosti. Prva razina uključuje opće eksplorativne aktivnosti pri čemu se učenici izlažu
različitim poticajnim aktivnostima i okolini pri čemu se razvijaju kognitivne i afektivne
sposobnosti učenika. Druga razina uključuje suradničko učenje i ostvarenje ciljeva kao
što su: razvoj analitičkoga, kritičkog i kreativnog mišljenja, poticanje pozitivne slike o
sebi, vrijednosnog sustava, i vještina istraživačkog rada. Renzulliju ove dvije razine
tumači poticajnima svim učenicima, a posebno darovitima. Treća razina sastoji se u
istraživanju problema i tema za koje su zainteresirani daroviti učenici. Prva i druga
razina zapravo su pripremna faza za uključivanje u aktivnosti treće razine te se u njima
procjenjuju učeničke mogućnosti na temelju čega se obavlja odabir za prelazak na treću
razinu. U trećoj razini mora doći do izražaja djetetova samostalnost u rješavanju
problema iz bilo kojeg područja. Istraživanje problema uključuje vježbanje znanstvene
metode u kojoj učenik mora biti sposoban formulirati problem, odabrati metodu kojom
će je rješavati, skupljati podatke i izraziti rezultate istraživanja.
Didaktičko-metodičke pretpostavke rada s darovitim učenicima
Gardner (1993) govori o postojanju višestrukih inteligencija (sposobnosti):
lingvističko-verbalne, logičko-matematičke, glazbene, prostorno-vizualne, tjelesnokinestetičke, inter i intrapersonalne, odnosno socijalne. Razmišljamo li u njima možemo
uočiti nesagledivo bogatstvo područja u kojima možemo prepoznavati darovite
pojedince. Postojanje višestrukih inteligencija donosi određene prednosti u odgojnoobrazovnom radu kako za učenike (vrednovanje i njegovanje individualnih razlika;
razvojni, raznolik i integrirani kurikulum; olakšano rješavanje problema i pamćenje;
unapređivanje samopouzdanja zbog mogućnosti korištenja različitih vrsta inteligencija;
priprema za život, rad i cjeloživotno učenje; izjednačavanje mogućnosti postizanja
uspjeha za sve učenike; uočavanje razlika između učenika s obzirom na načine učenja,
a ne s obzirom na njihove nedostatke…), tako i za nastavnike (rad u pozitivnom
nastavnom ozračju koji omogućuje razvoj svih sudionika; proširen repertoar nastavnih
strategija; orijentacija na potrebe i mogućnosti djeteta umjesto na program; povećana
suradnja s roditeljima; planirano i stalno stručno usavršavanje; povećano uključivanje
nastavnika u donošenju odluka u školi...), ali i u nastavi (osposobljavanje učenika da
samostalno uočavaju svoje mogućnosti u pojedinoj vrsti inteligencije; organizacija
nastave tako da se koriste različite aktivnosti i sadržaji koji omogućuju razvoj pojedinih
inteligencija; tematsko planiranje koje obuhvaća sve vrste inteligencija; primjena
različitih nastavnih strategija…). Ovo su nastavnicima ujedno i smjernice u radu koje mu
pomažu u prepoznavanju i razvijanju darovitosti kod učenika.
Osobni metodički stil rada pojedinih nastavnika u nastavi, način komunikacije i
suradnje s učenicima, posjedovanje socijalnih vještina i kompetencija, preduvjet su
kvalitetnog rada u nastavi koji podrazumijeva i rad s darovitim učenicima. Upravo
nastavnik svojim ponašanjem, postupcima i očekivanjima može stvarati kvalitetne uvjete
za optimalan razvoj učenikovih sposobnosti i umijeća, ali ih i svojim uvjerenjima, krutosti
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u prilagođavanju nepredviđenim situacijama, zatvorenosti pristupu novim metodama
poučavanja, može obeshrabriti u pronalaženju novih, neobičnih i drukčijih ideja
(Koludrović, 2010)
Istraživanja su pokazala da daroviti učenici kod svojih nastavnika najviše mrze to
što se strogo pridržavaju plana rada. Predavanja su im vrlo često dosadna, te im
izuzetno smeta to što uglavnom znaju većinu gradiva koje nastavnik predaje. Ne vole
da ih se pusti na miru, najzadovoljniji su kad ih nastavnik potiče na izradu malih
projekata, da ih zna dobro naučiti te da posjeduje mnogo znanja (Walker 2007).
Nedostatak dovoljno izazovnog i zanimljivog nastavnog programa često kod nadarene
djece izaziva dosadu, hostilnost i ogorčenost. Problemi nastaju kada se u školskom
sustavu cijeni i priznaje prosječnost, a odstupanja se ne prepoznaju ili se ignoriraju.
Na tragu do sada rečenog, mogli bismo prepoznati komponente koje oblikuju
metodički stil rada s darovitim učenicima:
- korištenje nastavnih strategija, metoda, sredstava, postupaka i socijalnih oblika koje
potiču kreativnost, aktivnost učenika, istraživanje, divergentno i kritičko mišljenje,
odlučivanje, samostalnost u radu, međusobnu komunikaciju;
- otvorenost prema idejama i inicijativama učenika;
- poznavanje i primjenjivanje pravila uspješne komunikacije (verbalne i neverbalne);
- demokratski stil rukovođenja razredom;
- stvaranje atmosfere bliskosti, prijateljstva, tzv. kreativne atmosfere.
Odabirom suvremenih didaktičkih strategija nastavniku se pruža mogućnost
kreiranja raznih metodičkih scenarija. Time se postiže nova kvaliteta nastave, povećan
interes i motivacija, razvija se istraživačka znatiželja u učenika, a sve navedeno su
uvjeti za poticanje razvoja darovitosti učenika.
Osnovna didaktička pretpostavka za rad nastavnika s darovitim učenicima u školi
osposobljenost je nastavnika za stvaralaštvo i posjedovanje kompetencija koje možemo
sagledati na nekoliko razina. Nastavnik mora imati stručne kompetencije (dobro
poznavanje svog nastavnog područja), profesionalne didaktičko-metodičke
kompetencije (osposobljenost za rad s darovitim učenicima, potreba za postignućem,
sposobnost poticanja, poznavanje strategija poučavanja, fleksibilna upotreba
vremena…), ali i socijalne i osobne kompetencije (samopouzdanje, originalnost zamisli,
entuzijazam, smisao za humor, sposobnost analize, intuicija, istraživački um,
komunikacijske sposobnosti, empatičnost, kreativnost, fleksibilnost…). Učenicima mora
moći zadovoljiti visoku intelektualnu znatiželju, znati udovoljiti njihovim interesima i
sklonostima, organizirati uvjete za kreativnu nastavu, poznavati didaktičko-metodička
rješenja za organiziranje i provođenje planskog, progresivnog i stupnjevitog rada,
iskustvene, anticipativne, problemske nastave, biti spreman raditi individualno i
individualizirano, biti odlučan u ispravljanju grešaka… Zbog svega toga nastavnik koji
radi s darovitom djecom mora biti svestran, kreativan, originalan, inteligentan, dobar
organizator, imati izraženu sposobnost komunikacije, mora biti dobar pedagog i
psiholog.
Prethodno opisani, Renzullijev model zanimljiv je i utoliko što prepoznaje važnost
nastavnika u mnogim segmentima poticanja i razvijanja darovitosti učenika. Koludrović i
Ercegovac (2010) uočavaju iznimnu ulogu nastavnika u stvaranju pozitivne klime kojom
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se osiguravaju uvjeti za poticanje individualnosti u radu, postepeno izgrađivanje
motivacije, nezavisnosti, samoutjecajnosti, te unutarnjih kriterija uspješnosti. Također
navode kako optimalnu atmosferu čine i osjećaj prihvaćenosti i poštovanja u razredu
između učenika međusobno i nastavnika.
U suvremenoj školi poštuju se učenikovo raspoloženje, ali i osjećaji, stavovi i
prosudbe, potiče se pouzdanje, inicijativa, otvorenost, promiče se osobnost, a učenik je
suorganizator i nositelj aktivnosti. Na razredno ozračje djeluje mnoštvo čimbenika, kako
poticajno, tako i inhibitorno (institucionalna organizacije cjelokupne škole, nastavnih
predmeta i sati, ocjenjivanja…(Giesecke 1993).
Školsko ozračje u kojemu se učenik dobro osjeća i gdje dobiva optimalnu
podršku potiče uspješno učenje i potencijale darovitih učenika. U posljednje su vrijeme
sve brojnija istraživanja koja upućuju na ulogu emocija u učenju i poučavanju, ali i
uspjehu učenika, tako da emocionalna klima postaje važan aspekt sveukupne razredne
i školske klime (Evans i sur. 2009, prema Bezinović, 2010). Ugodne emocije potiču
kognitivnu aktivnost, aktiviraju misaone procese višeg reda i kreativnost. Ljudi izloženi
ugodnim emocijama fleksibilniji su, brži u rješavanju problema, kreativniji. Naravno,
suprotno tome, neugodne emocije inhibiraju kognitivne funkcije višeg reda (Buckley i
Saarni, 2009). Nepovoljna emocionalna klima ometa proces potkrjepljenja učenikove
znatiželje na nivou usvajanja podataka, ali i na nivou složenijih procesa, kao što su
analiza ili sinteza, tj. logičko mišljenje (Jensen, 2003)
Upravo zbog navedenog, emocionalna kompetencija nastavnika još je jedan od
čimbenika koji čine kompetentnog nastavnika za rad s darovitim učenicima.
Emocionalna inteligencija determinira potencijal za učenjem praktičnih vještina
baziranih na pet elemenata: samosvijest, motivacija, samoregulacija, empatija,
posvećenost u odnosima (Goleman 1998). Upravo ti elementi, koji su razrađeni kroz 25
kompetencija, ključni su za poticajnu i produktivnu atmosferu za rad s darovitim
učenicima.
- Samosvijest se manifestira kroz: emocionalnu svjesnost (prepoznavanje vlastitih i
tuđih emocija); samoprocjenu vlastitih snaga i granica) i samopouzdanje.
- Samoregulacija se manifestira kroz: samokontrolu; vjerodostojnost (zadržavanje
integriteta); savjesnost; prilagodljivost i inovativnost.
- Motivacija se manifestira kroz: nagon za postignućem; obvezu usklađivanja vlastitih
ciljeva s ciljevima grupe; inicijativnost i optimizam.
- Empatija se manifestira kroz: razumijevanje i razvijanje drugih; uslužnu orijentiranost
prema drugima; davanje prednosti različitostima i svjesnost iščitavanja emocionalnih
struja grupe.
- Socijalne se vještine manifestiraju kroz: utjecaj; komunikaciju; konflikt menadžment;
vodstvo; razvijanje veza; kolaboraciju i kooperaciju i stvaranje grupne sinergije u
slijeđenju zajedničkih ciljeva) (Goleman, 1998).
Pejić i sur. (2007) predlažu radioničku nastavu za rad s darovitim učenicima.
Glavno obilježje takve nastave temelji se na interdisciplinarnom, konstruktivnom
pristupu koji koristi postojeće sposobnosti i znanja razvrstavajući ih u logički proces
povezivanja informacija iz okoline. Pri tome se stvaraju sveobuhvatne slike i razvoj
kreativnog načina mišljenja, pri čemu se podržava i motivira individualna sloboda u
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osmišljavanju samog procesa. Na taj se način ističe sam proces koji razumijeva
iskustveno i doživljajno učenje o sebi, drugima i svijetu, a ne na rezultat procesa koji
unaprijed ima ciljani ishod. Stoga „vođenu aktivnost” valja shvatiti kao poticajnu
aktivnost kojoj potpuni sadržaj daju sami sudionici svojim kognitivnim motivima
znatiželje i eksploracije. Jasno je da tijek aktivnosti radionice, utemeljen na tim
potrebama, mora podjednako utjecati na osjetilne, emocionalne, moralne, a ne samo
intelektualne djetetove funkcije, pri čemu se posebna pozornost posvećuje dječjim
očekivanjima i interesima. Teži se ka cjelovitom rastu i razvoju koji leži na korelaciji
ključnih pojmova: komunikacija – afirmacija – kooperacija.
Uloga komunikacije nastavnika i učenika u poticanju i razvijanju darovitosti
Didaktička komunikacija je posebna vrsta komunikacije koja se primjenjuje u
nastavnom procesu. Njezine posebnosti proizlaze iz sadržaja, nastavnih uvjeta i zadaća
te primjenjivanih nastavnih metoda rada. Pri tome govorimo o spoznajnoj i društvenoj
razini. Spoznajna se razina bavi sadržajem komunikacije, a društvena odnosima između
sadržaja i sudionika komunikacije te između sudionika komunikacije. Komunikacijska
klima je opća atmosfera u kojoj se odvija komunikacija tijekom obrazovnog procesa, a
može varirati s obzirom na doživljeni osjećaj i manifestiranu slobodu izražavanja,
otvorenost i iskrenost, srdačnost i prihvaćanje drugih, međusobne odnose, razinu
kooperativnosti itd.
Darovitim učenicima primjerena je demokratska komunikacija koja dozvoljava
učeniku da ima vlastito mišljenje, ali i oblikuje stavove. Takav stil komuniciranja Bratanić
(1990) povezuje uz pojam „socijalna reverzibilnost”. Ona podrazumijeva ravnopravnost
u komunikaciji, ne kršeći osnovna pravila pristojnosti,taktičnosti i pristupanja. Socijalna
reverzibilnost proizlazi iz nastavnikove osobnosti jer pridonosi humanizaciji i
oplemenjivanju odnosa učenika i nastavnika.
Učenici koje možemo okarakterizirati darovitima, često se ne uklapaju u
uobičajena očekivanja nastavnika, kako po ponašanju, tako ni po uspjehu u školi (rijetko
su konformisti ili oportunisti što društvo uglavnom očekuje od učenika). Oni su kreativni,
razmišljaju i uče na kvalitativno različit način, lošije se prilagođavaju društvenim
konvencijama – bilo zato što ih ne primjećuju, bilo zato jer žele naći svoju vlastitu
strategiju kako u školskim disciplinama tako i u „pravilima socijalno poželjnog
ponašanja”, mogu biti tvrdoglavi, imati socijalnih i emocionalnih problema, kao npr.
poremećene ili disfunkcionalne socijalne odnose. Zbog svega toga, darovita djeca
gotovo u pravilu nisu miljenici nastavnika, ali ni svojih vršnjaka, a u socijalnoj izolaciji
kojoj su izložena razvijaju povećanu osjetljivost i emocionalnu nestabilnost te znaju
imati osjećaj različitosti. Zbog razvijenijeg apstraktnog mišljenja i „neuobičajenih”
interesa, kronološki vršnjaci često ih ne razumiju i teško slijede, a starijoj djeci najčešće
nisu socijalno zanimljiva ili nisu emocionalno dorasli (Hoge – Renzulli 1993). No, neki
autori upućuju i na rezultate istraživanja koji ukazuju na to da se daroviti učenici ne
razlikuju od svojih vršnjaka u odnosu na psiho-socijalnu prilagođenost i emocionalnu
stabilnost (Rost – Czeschlik 1994).
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Daroviti učenici jasnije uočavaju i brže osvješćuju nekompetentnost roditelja ili
pedagošku nedosljednost nastavnika – te zarana sumnjaju u autoritete (Ostrun –
Buđanovac 2008). Sve navedeno predstavlja veliki problem nastavnicima u komunikaciji
s darovitim učenicima.
Upravo iz navedenih razloga u radu s darovitim učenicima nastavnici moraju
posjedovati komunikacijske sposobnosti usmjerene socijalno reverzibilnoj otvorenoj,
pomalo provakativnoj komunikaciji punoj poštovanja, prihvaćanja i uvažavanja
učenikove posebnosti.
Zaključak
Gledano kroz povijesnu perspektivu, daroviti su pojedinci vodeći razvojni resurs
svake države te suvremena društva i škole u njima moraju prihvatiti svoju obvezu i
odgovornost u svezi navedene problematike. Darovitost učenika može se razvijati samo
u organiziranoj i poticajnoj sredini pri čemu je uloga nastavnika nezaobilazna. Prije
svega, potrebno je determinirati preduvjete koji će pomoći da superiorne latentne
sposobnosti djeteta, prerastu u manifestne oblike darovitosti.
Osnovna didaktička pretpostavka za rad nastavnika s darovitim učenicima u školi,
osposobljenost je nastavnika za stvaralaštvo i posjedovanje kompetencija koje možemo
sagledati na nekoliko razina (stručne kompetencije, profesionalne didaktičko-metodičke
kompetencije, ali i socijalne i osobne kompetencije koje su neobično važne za
prepoznavanje i poticanje razvoja darovitosti kod učenika). Kako se na fakultetima
nastavničkih usmjerenja ne polaže dovoljno pažnje osposobljavanju budućih nastavnika
za rad s darovitim učenicima, potrebno je kod nastavnika razviti svijest o značaju
opisane problematike i potrebitosti samoobrazovanja i osobnog usavršavanja na
razvoju svih razina nastavničkih kompetencija za lakši i uspješniji rad s darovitim
učenicima.
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Rezümé
Napjainkban egyre több helyen, médiumban foglalkoznak azzal a kérdéssel,
hogy kitolódik a pályaválasztási döntés folyamata. Fontos számba venni, hogy milyen
összetevők járulnak hozzá a helyes pályaút kiválasztásához, kialakításához. Az
oktatásban eltöltött évek számának növekedése mindenképpen hozzájárul az érett
személyiség kialakulásához, valamint a szakmai kompetencia fejlesztése mellett a
készségfejlesztéshez – a tehetséggondozáshoz.
Fontos megvizsgálni, hogy milyen okok járulnak hozzá ahhoz, hogy az identitás
kereséséhez egyre több idő kell, mi magyarázza a közoktatástól a felsőoktatásig a
tehetséggondozás (már- már) kötelezővé tételét. Felfedezhető-e és ha igen, milyen
összefüggés a kreativitás és tehetség, valamint pályaválasztás triádjában pedagógiai
pszichológiai szempontból. A tanulmányban ezekre a kérdésekre kerestem választ.
A tehetséges gyerek nem megfelelő környezetben inkább problémaként jelenik
meg a szülők és a tanárok szemében, mint fejlesztendő, csiszolatlan gyémántként.
Felkészült környezetben a kreativitás elaborációja rajzokban (projektív módon), konkrét
dolgok iránti érdeklődésben, extroverzióban (nyilvános szereplés) nyilvánul meg.
A tehetséges gyermek fejlődésében egyenlőtlenség tapasztalható, mivel a
kiemelkedő intellektus, képesség mellett gyakran fejletlen emocionalitás tapasztalható.
A tehetség és pályaválasztás összekapcsolódik a tehetség felfedezésében, a
megfelelő pálya kiválasztásában, a munkában való beválásban, a kreativitás
felhasználásában és ennek személyiséghez történő illesztésében. Fontos kérdés, hogy
az iskola hozzájárul-e a tehetségek fejlesztéséhez, mivel a kreativitás, speciális
képességek nem elsősorban iskolában fejlesztésre kerülő struktúrák. Fontos a
pedagógus szerepe a pályaválasztás segítésében, de fontos, hogy tisztában legyen
továbbtanulási, illetve elhelyezkedési kérdésekkel, amely sokszor túlmutat
lehetőségeiken.
Kulcsszavak: érett személyiség, szakmai kompetencia, identitáskeresés,
tehetséggondozás, tehetség és pályaválasztás
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TALENT AND CREATIVITY IN THE ASPECT OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
RELATIONSHIP BETWEEN TALENT AND CHOICE OF CAREER
Abstract
Nowadays the question of delaying the decision of choosing a career is dealt in
more and more places and many forms of media. It is important to review what factors
assist to choose and make the right career. The growth of the years spent in the
education system definitely assists to form the matured personality and the
development of skills – talent maintenance besides it develops the professional
competences.
It is important to study what reasons cause that more and more time is needed to
search the identity, what is the explanation of making the talent maintenance (almost)
compulsory from public education to higher one. Can be a relationship found in the triad
of creativity, talent and choice of career in the aspect of pedagogy – psychology and if
yes what relationship it is. In this study I have been looking for the answers for these
questions.
A talented child appears rather as a problem than an uncut diamond that must be
developed for the parents and teachers in an inappropriate environment. In a prepared
environment the elaboration of creativity manifests in drawings (project method),
interests in concrete things, extroversion (public performance).
Inequality can be experienced in the growing up of the talented children because
underdeveloped emotional skills can be often observed beside the significant intellect,
abilities.
Talent and making a career connect to each other in the revelation process of the
talent, choosing the appropriate profession, career, the working process in the job,
using creativity and accommodating this to the personality. Important questions if
schools assist to the development of the talented students because creativity, special
abilities are not those structures which are developed primarily in schools. Teacher’s
role in assisting to choose a profession is important, but it is also important to be aware
of questions of secondary or higher education and settling an occupation which exceeds
their facilities many times.
Key words: the matured personality and the development of skills, the
professional competence, search the identity, talent maintenance, the talent and
decision of choosing a career
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1. Bevezetés
Napjainkban egyre több helyen, médiumban foglalkoznak azzal a kérdéssel,
hogy kitolódik a pályaválasztási döntés folyamata. Fontos számba venni, hogy milyen
összetevők járulnak hozzá a helyes pályaút kiválasztásához. Az oktatásban eltöltött
évek számának növekedése mindenképpen hozzájárul az érett személyiség
kialakulásához, valamint a szakmai kompetencia fejlesztése mellett a
készségfejlesztéshez - a tehetséggondozáshoz.
Fontos megvizsgálni, hogy milyen okok járulnak hozzá ahhoz, hogy az identitás
kereséséhez egyre több idő kell, mi magyarázza a közoktatástól a felsőoktatásig a
tehetséggondozás (már- már) kötelezővé tételét. Felfedezhető-e és ha igen, milyen
összefüggés a kreativitás és tehetség, valamint pályaválasztás triádjában pedagógiai
pszichológiai szempontból. A tanulmányban ezekre a kérdésekre kerestem választ.
2. Szakirodalmi háttér
2. 1. A pedagógiai pszichológiáról
A pedagógiai pszichológia a pszichológia egyik legfontosabb alkalmazási
területe, az oktatással, neveléssel, a szocializáció szereplőivel, a formális és informális
intézmények működésével, a fejlődésre gyakorolt hatásával, illetve a nevelt
személyiségében és viselkedésében e hatásoknak tulajdonított változások
tanulmányozásával foglalkozó tudományág. Tudomány-rendszertanilag a pedagógia és
a pszichológia között helyezkedik el, a pszichológiának csaknem minden fontos
területéhez (általános lélektan, személyiség lélektan, fejlődéslélektan és
szociálpszichológia) kapcsolódik. A pedagógiai pszichológiának szűkebb és tágabb
értelmezése létezik, az angolszász országokban tárgya elsősorban az intézményes
nevelés, míg a magyar szakirodalomban a pedagógiai pszichológia magában foglalja a
nevelés és oktatás minden aspektusát. Empirikus tudomány, a pszichológiai elméletek
keretén belül működik, ugyanakkor maga is elméletalkotó. A hasonló problémákkal
foglalkozó fejlődéslélektanhoz képest a legjelentősebb különbség az, hogy míg az
előbbi a fejlődést, a pedagógiai pszichológia a fejlesztés kérdéseit vizsgálja, azaz együtt
kezeli a pedagógiai ráhatást és a gyermek lelki működésére gyakorolt
következményeket. Feladatai közé tartozik, hogy a pszichológiai kutatás eredményeit,
elméleti rendszereit és koncepcióit összekapcsolja a gyakorlati eljárásokkal. Ebben az
értelemben állást kell foglalnia a pszichológia és a nevelésfilozófia alapvető
dilemmáiban: az öröklés és a környezet hatásainak elkülönítésében, a fejleszthetőség,
a korai vagy későbbi élmények fontosságában, az emberi természet
egyetemességében vagy partikularitásában.(1)
2.2. A tehetségről
A tehetség meghatározásában több tényező is szerepet játszik, az átlag feletti
képesség/készség, valamiben való kiemelkedő teljesítmény, a kreativitás, a motiváció
és a környezeti hatásokkal szimultán öröklött, genetikai tényezők egyaránt
meghatározzák.
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A tehetséges gyerek nem megfelelő környezetben inkább problémaként jelenik meg a
szülők és a tanárok szemében, mint fejlesztendő, csiszolatlan gyémántként. Ez gyakran
jelenik meg frusztrált, kudarccal teli élményként a gyerekeknél, mint agresszív,
közönyös, szélsőséges viselkedés. Felkészült környezetben a kreativitás elaborációja
rajzokban (projektív módon), konkrét dolgok iránti érdeklődésben, extroverzióban
(nyilvános szereplés, magamutogatás) nyilvánul meg.
A
tehetséges
gyermek
fejlődésében
egyenlőtlenség,
diszszinkrónia
tapasztalható, mivel a kiemelkedő intellektus, képesség mellett gyakran fejletlen
emocionalitás tapasztalható.
Felmérések szerint a gyermekek 3-5 %-a számít tehetségesnek, a mai
tehetségprogramokba való kiválasztás legfőbb szempontjai alapján:
- minél többféle típusú identifikációs módszer felhasználása, amelyek ki is egészíthetik
egymást, de produkciófelületük különbözősége miatt előfordulhat, hogy csak az egyik
hívja fel a figyelmet a gyerekre
- az identifikáció többlépcsős, folyamatos és megismételhető legyen, minden egyszeri
mérésnél nagy a veszélye, hogy kimaradnak tehetséges gyerekek
- rendkívül fontos a gyerekek érdeklődése, elkötelezettsége, önkéntessége és
felelőssége, ezért a választás lehetőségét biztosítani kell számukra, még akkor is, ha
választását nem tartjuk optimálisnak (a többlépcsős, próbálgatásokat megengedő
kiválasztás, kiválasztódás biztosítja az optimális fejlődést)
- tehetség-identifikációval – kutatási, módszertani céloktól eltekintve – csak akkor
érdemes foglalkozni, ha adekvát fejlesztés követi.(2)
A tehetséggondozás állomásai egymásra épülve és egymást kiegészítve is
megjelenhetnek: 1. gyorsítás, léptetés- a gyerekek egyszerre több év anyagát sajátítják
el (ügyelni kell érzelmi, és szociális fejlettségére, nehogy izolálódjon társaitól). 2.
Elkülönítés, szegregáció- valamilyen kritérium alapján csoportosított tehetséges
gyerekek (tagozatok, elit, komprehenzív oktatás). 3. Gazdagítás, dúsítás- az enrichment
programtervezése szerint a tehetséges gyerekeknek mást és másképpen kell tanítani,
kreativitásuk, személyiségük egészének fejlesztését célozva (interdiszciplináris
megközelítésben, speciális ismeretek, empátiás, társas és vezetői készségfejlesztés,
személyiségfejlesztés.(3)
A Renzulli-féle modell szerint a tehetségnek négy összetevője van: átlag feletti
általános képességek, átlagot meghaladó speciális képességek, kreativitás, és feladat
iránti elkötelezettség. (Balogh 2007.)
2.3. Tehetséggondozás külföldön
Az angol modell szerint elsődleges a tanuláshoz való jog, állampolgárként részt
vállalni a társadalmi problémákból, ezért a szülők szervezték és alapították meg az első
tehetséggondozó mozgalmat „National Association for Gifted Children” név alatt,
amelybe erre nyitott pedagógusokat is bevontak.
A németek a központi irányítású tehetséggondozás mellett, nemzetközi tábor és
tanácsadó központ, nemzetközi kutatások, nyári tehetséggondozó tábor, bentlakásos
gimnázium, programjuk a gazdagítás- gyorsítás- elkülönítés kombinációja.
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Az izraeli modell a gyerekek 2 %-át (anyagi okokból) választja ki
tehetséggondozás céljára, amely során egy napot tehetséggondozó központban
töltenek, a többi napon hagyományos iskolába járnak, ahol ún. pull-out (kihúzó)
programban vesznek részt. Tanulságos finanszírozási megoldásuk, hiszen a költségek
egyharmadát a minisztérium, egyharmadát az önkormányzat, egyharmadát a szülők
vállalják.
A tehetséggondozás irányul arra, hogy:
„- felismerjék a tehetséget az összes társadalmi rétegben,
- megértsék a tehetséget és megjelenési formáit,
- segítsék a tehetségeseknek abban, hogy felismerhessék és fejleszthessék
képességeiket,
- kielégítsék a tehetséges gyerek szükségleteit (megismerési, alkotási, biztonsági),
- ösztönözzék intellektusát és kreativitását,
- bevonják a tehetségeseket társadalmunk jelenlegi problémáiba,
- erősítsék a tehetséges személyiséget, hogy képes legyen vezető szerepet vállalni,
- felkészítsék a gyereket arra, hogy kreatív és tehetséges felnőtté válhasson a
jövőben.”(4)
Az USA híres a matematikai, látókör szélesítő és személyiségfejlesztő
programjairól, nem sokban különbözik a magyar modelltől, inkább csak a nyitottabb
kommunikáció és a nagyobb magabiztosság, optimizmus különbözteti meg.
A Tehetség Világtanács (WCGT: World Council for Gifted and Talented), az
Európai Tehetségtanács (ECHA: European Council for High Ability), valamint a Magyar
Tehetséggondozó Társaság (MTT) is fontos szerepet kap a magyar tehetségek
fejlesztésében, gondozásában, amelyet szélesedő módszertani és résztvevői bázis
jellemez. Ezen intézmények munkáját és kihasználási lehetőségeit kell felfedezni és
megismerni, hogy ne csak lokális, hanem legalább országos vagy európai szintű
összefogás valósuljon meg a tehetségek fejlesztése érdekében.
2.4. A tehetség típusai
Betts és Meihart (1988.) felosztása szerint:
- sikeres tehetség, az azonosított tehetségek 90 %-a, mindig jól teljesít és megfelel az
általános tehetség- képnek (unatkozik tanórán, természete barátságos)
- kreatív tehetség, gyakran nem kerül azonosításra, ami miatt torzulhat önértékelése
(kábítószer használóvá, bűnözővé válás is előfordulhat)
- földalatti tehetség, elsősorban kiemelkedő képességű lányok (nem akarnak kitűnni,
tehetségesek lenni)
- lemorzsolódó tehetség, akinek érdeklődési köre az iskolai tanterven kívül esik (ha nem
kapnak megfelelő támogatást a tanáraik, szüleik részéről, elveszítik érdeklődésüket)
- kettőscímkéjű tehetség, akinél a tehetség testi vagy érzelmi zavarral, sérüléssel együtt
van jelen (nem mutatja a tehetségtől elvárt viselkedésformát, teljesítményt)
- autonóm tehetség, rá hat legkevésbé a környezet, kihasználja a lehetőségeket,
megtalálja a fejlődéshez vezető utat, forrásokat, magabiztos, független, önálló,
kreativitását és társas készségeit kihasználja, képes megküzdeni a nehézségekkel,
mert nem csak ismereteket, hanem megküzdési stratégiákat is tanul.(5)
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2.4.1. A kreatív tehetség
A tanulási nehézségek hátterében sokszor apró működési zavar áll, amely
feltűnő mentális deficitet nem okoz, csak olyan részfunkció kiesést, amely miatt a
gyermek nem tud megtanulni írni, olvasni vagy számolni. Ez az MCD
MCD--nek (minimal
celebral dysfunction) is nevezett jelenség okozza az ig
igazi problémákat - egyre több lesz
a részfunkció kiesés miatt a követelményeknek megfelelni nem tudó (disz
(disz-es)
es) gyermek.
Geschwind és munkatársai (1984) vizsgálatsorozatukban kimutatták, hogy a
nyelvi és a téri dominancia független egymástól, és már a magzat
magzati életben
elválasztódik. A diszlexia csak egyik oldalról defektus, mert a másik agyi félteke
általában fejlettebb, így az ehhez kötődő funkciók magas szintűek lehetnek. A nagyon
kifejező „pathology of superiority” (a kiválóság patológiája) megfogalmazás jó
jól utal erre
Hyperaktív, tanulási zavarokkal küzdő gyerekek kreativitását vizsgálták Shaw és
munkatársai (1992), mely során kiderült, hogy ha egyszerre jelenlévő ingerekkel kell
dolgozniuk, rendkívül jó eredményeket érnek el, kreativitásuk meghaladja átlago
átlagos
társaikét. A kutatók feltételezése szerint ezeknek a gyerekeknek a jobb agyféltekéje
túlműködik, és a jobb agyteke nem átlagos működése gátolja figyelmüket. Ami az
iskolában nehézséget jelent számukra, hogy a világot mindig újnak látják, állandóan
más megközelítésben,
gközelítésben, az előny lehet, ha éppen a megszokottól eltérően kell valamit
megközelíteni. Non-verbális
verbális készségeik nekik is sokkal fejlettebbek, az iskolában is
elsősorban ezeket a készségeiket használják. (Gyarmathy 1995: 199
199-217)
2.5. Tehetségmodellek
A tehetség jellegzetességét az ún. speciális képességek adják, melynek
felosztását általában Gardner alapján különítik el: nyelvi, zenei, matematikai
matematikai-logikai,
vizuális-téri, testi-mozgásos,
mozgásos, szociális
szociális-interperszonális,
interperszonális, intraperszonális csoportokra.
A Piirto- modell ennél jóval differenciáltabb képet ad a tehetség összetevőiről és
fajtáiról.
1. ábra Piirto- modell
Forrás: http://www.tehetsegpont.hu
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A különböző tehetségek elképzelhetetlenek kreativitás nélkül, ez minden
tehetség fontos jellemzője, hiszen kiválóságuk abban is megmutatkozik, hogy
problémahelyzetekben új megoldásokat találnak, és ez kreatív képességek nélkül
elképzelhetetlen. A kreatív és tehetség fontos kapcsolata ez, hiszen originalitás,
flexibilitás, fluencia, problémaérzékenység, mint a kreativitás összetevői nélkül a
tehetséges ember elképzelhetetlen. (Balogh 2007)
A tehetség értelmezésének legfőbb irányzatai (tehetség-modellek):
- Vonásorientált modellek – a tehetség a kultúrától és környezettől független, viszonylag
stabil örökletes vonás, tulajdonság (Terman)
- Kognitív modellek – a tehetség az ismeretelsajátítás és probléma-megoldási
készségek területén kimagasló, az információfeldolgozás minőségében tér el az
átlagostól (Rüppel, Sternberg)
- Teljesítményorientált modellek – a tehetség megfigyelhető eredménye,
következménye a teljesítmény, amelyhez a tehetségben lévő és környezeti feltételek
szükségesek. (Renzulli)
Szociokulturális, pszicho-szociális modellek – a tehetség az adott kor és társadalom
függvénye, az dönti el milyen tehetségre van szükség, erre áldoz, felkutatja, fejleszti
(Tannenbaum, Feldmann).
2.6. A tehetség és pályaválasztás kapcsolata
A munkamegosztás ugyan egyidős az emberiséggel, de igazán a társadalmi
fejlődések (a mezőgazdaság az ipar és a kereskedelem előtérbe kerülésével)
differenciálták és hívták elő a munkával kapcsolatos kérdéseket, úgy mint alkalmasság;
kapcsolat az önismerettel és a személyiséggel; kitartás, motiváció; pálya-identifikáció;
pályaelhagyás. A motiváció ebben a témában azért nagyon fontos, mert ha nincsenek
célok és szükségletek az egyén oldaláról, akkor nehéz meghatározni a hozzá leginkább
illő foglalkozást, és felmérni az ahhoz szükséges követelmények és teljesítmények
elérésének alapjául szolgáló kitartást is. A történelem során minden korszaknak
megvoltak a maga nehézségei, buktatói. A mai magyar társadalmi helyzet, a gazdasági
válság a demográfiai változások, valamint a diverzifikáció nehezíti a munkahelyeken, a
bekerülésen és beilleszkedésen túl a munkavégzést is. Megfelelő motiváció és kitartás
nélkül szinte lehetetlen eredményeket elérni, valamint a munkahelyet megtartani. A
pálya-identifikáció (pályaazonosulás) olyan viszonyfogalom, amely „a pálya
követelményrendszere és a munkát végző ember domináló személyiségjegyei közötti
megfelelés minőségének a mutatója, az életpálya és a személyiség fejlődési
folyamatának a dinamikus tükrözője, amelyben megmutatkozik az egyén pályával
kapcsolatos elégedettsége, eredményessége és aktivitása, s amely sajátos
megközelítésben jelzi az egyénnek a munkájában való önmegvalósítását is.” (Ritoók
2008: 16) Nagyon leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy az egyén elképzelései,
képességei mennyire illeszkednek a választott pálya, munkahely, beosztás
követelményeihez, valamint felméri az alkalmazkodási és változtatási készségét.
Pályaelhagyás akkor következik be, ha az adott pálya élménytartalma (flow- élmény) és
az adott személy élményigénye között nagy a különbség. Azon a pályán kevés a
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pályaelhagyó, amely mozgatórugója az intrinsic (belső) motiváció, azaz az érdeklődés
és az élmény. (Csíkszentmihályi 1997)
A pályaválasztási elméletek két fő típusra oszthatók, statikus és dinamikus
teóriákra. A statikus elméletek szerint a pályaválasztás egy konkrét döntés eredménye,
a dinamikus alapján a személyiség valamely tulajdonsága (érdeklődés, szükséglet,
érték-és normarendszer), mint belső, és a munkaerő-piaci helyzet vagy az adott pálya
presztízse, mint külső tényező befolyásolja az elhatározást.
Szilágyi Klára öt csoportot különböztet meg. Az első Parsons nevéhez fűződik,
aki szerint minden ember számára van egy hozzá leginkább illő pálya, a sikert a
szakmai elégedettség, a személyes jellemzők és a pályaalkalmassági követelmények
megegyezésének mértéke együttesen adják. A pályaválasztás egy racionális és tudatos
probléma-megoldási és döntési folyamat. A második csoport Sigmund Freud ösztönelméletén alapszik, mely szerint az egyén boldogulása, az emberi és szakmai
kapcsolatainak alakulása, ösztönök által vezérelt. A következő csoport Ries
döntéselmélete, amely azt mondja, hogy mindenkinek az életében előáll időnként
valamilyen bonyolult, nem világos helyzet, amelynek megoldása érdekében az egyén
alternatívákat vázol fel, majd megvizsgálja és értékeli a felállított alternatívákat, végül
kiválasztásra kerül a megfelelő, és a helyzet megoldódik. A negyedik csoportot a
fejlődéselv képviselői alkotják Ginzberg és Super, akik szerint az a fontos, hogy az
egyes személyiségjegyek az élet mely szakaszában jelennek meg és ezek, valamint a
környezet hogyan befolyásolják a fejlődést. A Szilágyi-féle felsorolás ötödik csoportja a
szocio-kulturális meghatározottságra épülő elméletek. Képviselője Kohli, felfogása
alapján meg kell különböztetni az objektív életpályát, amely a különböző beosztások és
munkahelyek egymásutánja; a szubjektív életpályától, amely a pozícióváltás mögött
rejlő okok és következmények szubjektív értelmezése. Ez segíti elő az egyén
változtatásokhoz való rugalmasságát, és a megváltozott helyzethez történő
alkalmazkodását. (Papula 2008:33-44)
A legismertebb mégis a Holland-féle elmélet, amely szerint a pályát a
személyiség határozza meg. Hat különböző személyiség-és ennek mentén pályatípust
különít el. A reális a jól megfogható, megfogalmazott feladatkörök és személyiség,
amelynél előfeltétel, hogy szabályozott és szervezett legyen. Az intellektuális, ennek az
ellentéte, aki nem szereti a kötöttségeket, szeret beleszólni, sőt saját maga megalkotni
saját világát. A szociális pályát választók személyiségének alapvető eleme az empátia,
a szociális érzékenység és az extroverzió. A konvencionális típus hasonlít a reálishoz,
kevésbé önálló, inkább követő jellem, aki megbízható, lojális, végrehajtó. A művészeti
pályakör az intellektuális és a szociálisok speciális keveréke, a fő különbség az
introverzió, a lázadás és az olykor kirívó, az átlagostól jól megkülönböztethető
viselkedés és külső. Végül a vállalkozó, mint hatodik típus, jellemzői a
teljesítménymotiváció, a környezettől érkező elvárásoknak való abszolút megfelelni
vágyás, az irányítás kézben tartásának vágya és megvalósítása. (Szilágyi 2005:18-47)
A tehetség és pályaválasztás összekapcsolódik a tehetség felfedezésében, a
megfelelő pálya kiválasztásában, a munkában való beválásban, a kreativitás
felhasználásában és ennek személyiséghez történő illesztésében. Fontos kérdés, hogy
az iskola hozzájárul-e a tehetségek fejlesztéséhez, mivel a kreativitás, speciális
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képességek nem elsősorban iskolában fejlesztésre kerülő struktúrák. Mindenképpen
van szerepe és felelőssége a pedagógusnak a tehetség fejlesztésében, de ez sokkal
inkább iskolán kívül megvalósítandó cél. Fontos a pedagógus szerepe a pályaválasztás
segítésében, de fontos, hogy tisztában legyen továbbtanulási, illetve elhelyezkedési
kérdésekkel, amely sokszor túlmutat lehetőségeiken.
Fontos kérdés ennek kapcsán, hogy miért tolódik ki az identitás keresése a fiatal
felnőtt kor végéig. Mindenképpen lényeges ezt pedagógiai pszichológiai szempontból
megvizsgálni, hiszen a fejlődés/fejlesztés mellett felmerül a szocializáció és a nevelés
hatása, szerepe a tehetséggondozás folyamatában.
„Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás,
céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi
tevékenység egy bizonyos területén az átlagosnál messze túlhaladó teljesítményeket
tud létrehozni” (Harsányi 1988)
A tehetség és pályaválasztás összekapcsolódik a tehetség felfedezésében, a
megfelelő pálya kiválasztásában, a munkában való beválásban, a kreativitás
felhasználásában és ennek személyiséghez történő illesztésében. Fontos kérdés, hogy
az iskola hozzájárul-e a tehetségek fejlesztéséhez, mivel a kreativitás, speciális
képességek nem elsősorban iskolában fejlesztésre kerülő struktúrák. Mindenképpen
van szerepe és felelőssége a pedagógusnak a tehetség fejlesztésében, de ez sokkal
inkább iskolán kívül megvalósítandó cél. Fontos a pedagógus szerepe a pályaválasztás
segítésében, de fontos, hogy tisztában legyen továbbtanulási, illetve elhelyezkedési
kérdésekkel, amely sokszor túlmutat lehetőségeiken.
Fontos kérdés ennek kapcsán, hogy miért tolódik ki az identitás keresése a fiatal
felnőttkor végéig. Mindenképpen lényeges ezt pedagógiai pszichológiai szempontból
megvizsgálni, hiszen a fejlődés/fejlesztés mellett felmerül a szocializáció és a nevelés
hatása, szerepe a tehetséggondozás folyamatában. Szükséges annak vizsgálata is,
hogy mi az oka a közoktatástól a felsőoktatásig a tehetséggondozás már-már
kötelezővé tételének, mivel korábban csak elvétve foglalkoztak a tehetség kérdésével.
A XIX. századtól került előtérbe a tehetségek vizsgálata az ún. intelligenciakutatások segítségével. Első képviselőjük, Galton az intelligenciát általános
képességnek tartotta, amely minden kognitív viselkedésben megjelenik, a tehetséget
viszont kiemelkedő szellemi képességgel azonosította.
Galtont Spearman kutatásai követték, aki szerint az intellektuális teljesítmény
egy áltanos faktorra vezethető vissza. Ez a g-faktor (general faktor) reproduktív és
következtetési
képességből
áll.
Kutatásai
alapján
a
gyermek
magas
intelligenciahányadosa alapján bejósolható a felnőttkori teljesítmény. Őket Terman
követte, aki a tehetséges gyerekek azonosítását és a gyermekkori tehetség és
felnőttkori kimagasló teljesítmény közötti viszony feltérképezését tűzte ki célul. A 140 IQ
feletti hányadossal rendelkező gyerekeket sorolta a tehetségesek csoportjába,
követéses vizsgálata segítségével feltérképezte a gyerek továbbhaladását és családi
hátterét, fizikai adottságait, iskoláit, érdeklődésüket és egyéb személyiségjegyeiket is.
Kiderült, hogy nem a legintelligensebb gyerekekből lettek a legnagyobb tudósok, hanem
a környezeti tényezők, motivációjuk, kitartásuk és személyiségjellemzőik befolyásolták
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további pályájukat. Vizsgálatai bizonyították, hogy az intelligencia a tehetség egyik
legfontosabb összetevője. (Gyarmathy 2007)
Guilford a „The Nature of Human Intelligence” című könyvében új perspektívát
nyitott ahhoz, hogy az egytényezős modelleket felváltsák a többtényezősök, amelyben
a tehetség fogalma nem egy, hanem több pszichikus tényezőhöz kapcsolódik.
Modelljében az intellektus három egymással interakcióban álló komponensből áll:
működés, tartalom és eredmény. A működést öt folyamatra osztotta: értelmezés,
emlékezet, divergens gondolkodás, konvergens gondolkodás és értékelés. Guilford
kritizálta az intelligenciateszteket, mert azok az egyetlen helyes válasz kiválasztását
kívánják meg, azaz a megoldásukkor elsősorban a konvergens gondolkodás a
hatékony, a kreativitást egyszerűen a feltalálásra való képességnek nevezte. Gardner
arra a következtetésre jutott, hogy nem egy, hanem többfajta intelligenciával
rendelkezik az ember, ezek interakcióban állnak egymással, és egy-egy probléma
során többet is mozgósítani kell. Ezek különböző fejlettségi szinten vannak, ezeknek
hét csoportját különítette el: logikai-matematikai, nyelvi, testi-kinesztetikus, térbeli,
zenei, inter-és intraperszonális. Gardner szélesítette az intelligencia fogalmát, és a
szűken kognitív képességként meghatározott intelligencia helyett a többféle
intelligencia, azaz képesség területén megjelenő tehetségeket különít el. (AtkinsonAtkinson- Bem- Nolen-Hoecksema- Smith 1999)
Sternberg a tehetségeket általános intellektus alapján azonosította, az emberi
intelligenciát „a pszichológiai és pedagógiai világot uraló” információfeldolgozási
modellként mutatta be. A Sternberg-modell hármas intelligenciaszerkezetet tekint
alapvetőnek, a meta-, a teljesítmény- és az ismeretszerzési komponenseket.(6) A meta
–komponensek tervező, ellenőrző és értékelési funkciókból állnak, emlékeztetnek a
metakogníció folyamataira. Alfunkciói a létező problémák felismerése, a problémák
természetének tisztázása, a problémamegoldás megtervezése, a megoldási stratégia
kiválasztása, e folyamat mentális reprezentálása, a tevékenység mentális
erőforrásainak összehívása, a megoldási folyamat ellenőrzése és a problémamegoldó
sorozat végén a sikeresség elbírálása. A teljesítménykomponensek olyan készségek és
képességek, amelyek ismeretterületenként változnak és természetükből eredendően
automatikusak.
Az ismeretszerzési komponensek alfunkciói közül megkülönböztethető a
szelektív kódolás (a lényegtelen információ kiszűrése), a szelektív kombinálás (az
információk sémákká, fogalommá, ötletté alakítása), és a szelektív összehasonlítás (új
és régi információ újszer összekapcsolódását, összefüggések feltárása).
A tehetség összetevői a magas szintű általános intellektuális képességek
éppúgy, mint a személyiségjellemzők, és környezet. (N. Kollár–Szabó 2004:518-528)
A XX. században a kreativitás vizsgálatai hoztak újabb eredményeket a tehetség
értelmezésében. Taylor szerint a kreatív folyamatnak négy fázisa van: a
valóságfelfedés (probléma meglátása), lappangás, megvilágosodás (a probléma
belátása), és a kivitelezés (kidolgozás). A fázisok más-más érzelmi állapottal járnak
együtt, az előkészítés feszültséget, a lappangás frusztrációt, a belátás örömérzetet, a
kidolgozás fázisában a kitartásnak és fegyelmezettségnek van meghatározó szerepe.
Barron szerint a kreatív személyiséget az önállóság a hozzáállás és szociális
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viselkedés tekintetében, a dominancia, a tolerancia a nem egyértelmű dolgok iránt, a
széles körű érdeklődés, önelfogadás, intuíció, kockázatvállalás, a külső kényszerek
elutasítása, az ötletekkel való játék képessége és a munka iránti morális elkötelezettség
jellemzik. Taylor az alkotóképesség szintjeit is meghatározza: az expresszív (kifejező) –
spontán alkotást jelent, egyfajta önkifejezést; a produktív (alkotó) – elsősorban
ismeretek alkalmazását magába foglaló kreativitás jelez; az inventív (felfedező) – tudás
birtokában megjelenő rugalmas asszociációk, szimbolikus folyamatok, melyek
eredménye a felfedezés; az innovatív (újító) – a tudomány vagy művészet valamely
területén az alapelvek megújítását, továbbfejlesztését jelenti; az emergentív
(gyökeresen újat teremtő) – nagyon ritka magas szintű alkotás, amely eredményeként
egészen új tudományos, művészeti elvek születnek.
A kreatív képességeket Guilford és Hoephner csoportosította először, eszerint
megkülönböztethető a gondolkodás folyékonysága (fluencia), rugalmassága
(flexibilitás), eredetisége (originalitás), valamint az újrafogalmazás (redefiniálás),
kidolgozás (elaboráció) és problémaérzékenység (szenzitivitás) képessége.
Urban kreativitás modellje tovább osztja a tehetség fogalmát, modelljében hat
összetevőt emel ki: általános ismeretszintet, specifikus ismeretszintet, divergens
gondolkodást, a feladat iránti elkötelezettséget, a motiváló erőket és a bizonytalanság
tűrését. Sternberg és Lubart modellje ugyancsak 6 faktort vesz figyelembe:
intelligenciafolyamatokat, ismereteket, gondolkodási stílusokat, személyiséget,
motivációt és környezetet. Kiemelik, hogy az ismeretszerzés elengedhetetlenül fontos a
kreatív munkához, az erős ismeretalap segíti a magas színvonalú kreatív eredmény
elérését, létrehozását. (N. Kollár–Szabó 2004:528-533)
Összegzés
A tehetség, kreativitás és pályaválasztás az általános iskolától a doktorátus
megszerzéséig számos ponton kíséri az ember pályafutását. Nehéz hallgatóként,
diákként kitűnni a többiek közül, segítő és támogató tanár, oktató nélkül pedig szinte
lehetetlen. Diákkoromban nem hallottam a TDK -ról, mint lehetőségről, mert akkoriban a
tehetséggondozás még gyermekcipőben járt, érdekekkel ütközött. Mára a helyzet
szerencsére megfordult, és mindenki közös érdekévé vált. Oktatóként különleges,
kitűntető helyzetnek élem meg, hogy tehetségeket fedezhetek fel és indíthatok útjára. A
hallgatók nagy eredményeket érnek el, amelyre büszkék lehetnek. Ez a kölcsönös
munka és áldozatvállalás a tehetséggondozás alapja, amely a további boldogulásukat,
felfedezésüket és saját megbecsülésüket idézi elő. A pályaválasztás során is fontos
tudni magunkról, hogy mi az a több, az a más, az a plusz, amiben kitűnhetünk a
tömegből.
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Sándor Balázs: A TEHETSÉGGONDOZÁS KIHÍVÁSAI A FELSŐOKTATÁSBAN
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar, Magyarország
sandor.balazs@ke.hu

Rezümé
A nemzeti tehetségprogram meghatározó szerepet játszik még a magyarországi
felsőfokú oktatási rendszer átmeneti összefüggésében is. Azonban az elmúlt két évtized
oktatás- és gazdaságpolitikájának is vannak figyelemre méltó következményei. Hogyan
győzhetjük le a kihívásokat? Melyek a lehetséges megoldások? Hogyan fejleszthetünk
ki egy hosszú távú tervet, amely hasznos lehet a tanítók és a tanulók számára is? Az
alábbi cikk megpróbálja nyomon követni a megjósolható jövőt, és megpróbál lehetséges
megoldásokat keresni.
Kulcsszavak: nemzeti tehetségprogram, felsőoktatási rendszer, lehetséges
megoldások.

CHALLENGES OF THE NATIONAL TALENT PROGRAM IN THE HIGHER
EDUCATION SYSTEM
Summary
The national talent program plays a determinant role even in the transitional
context of the higher education system of Hungary. Both the educational and economic
policies of the past two decades however, have remarkable consequences. How can we
overcome the challenges? What are the possible solutions? How can we develop a long
term plan, which is beneficial for both the teachers and the students? This article, will try
to trace the foreseeable future and seek for possible solutions.
Keywords: national talent program, higher education system, possible solutions.

1. Az oktatás mint a tehetséggondozás letéteményese
A legjobb befektetés az, ha kis kockázat mellett a legnagyobb hozamot érjük el.
A tehetséggondozás témaköre is erről szól, hiszen az szervesen illeszkedik abba az
irányelvbe, amely az uniós elvek szerint lifelong learning1-ként aposztrofálja magát. A
tehetséggondozás befektetés az oktatónak és a hallgatóknak egyaránt. Szándékosan
nem az egyetemi oktatás általánosságát, és az ott megszerzett tudást hozom fel
példának, hiszen egy diploma megszerzése nem ugyanazt jelenti, mint a tehetségekkel
való foglalkozás, azok felkarolása, segítése. Bár az egyik nem zárja ki a másikat.
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De mit is nevezünk tehetségnek? És a tehetség mindig karöltve jár a
kreativitással is? Nehezen meghatározható fogalmak ezek, melyek nem ritkán
pillanatnyi életérzésekből és életkori sajátosságokból, a környezet valóságtartalmának
ilyen vagy olyan leképezésében rejlenek.
Sajnos a tehetséggondozás publicitásának a megszerzéséhez néha rögös út
vezet. A példaértékű pozitívumok és eredmények nem minden esetben jutnak el
szélesebb plénum elé. Sokszor megesik, hogy ezek az értékek és testet öltött álmok
egy-egy intézmény falai között maradnak. Tovább nehezíti a felsőoktatásban oktatók,
dolgozók és hallgatók helyzetét a sajtó szenzációhajhász temetatizáló2
témafeldolgozása is, amelyben hajlamosak az újságírók és szerkesztők a bolhából is
elefántot csinálni, és általában a negatívumokat veszik górcső alá. Ezzel csak ők érik el
a céljukat, hiszen a botránygyanús légkör lebegtetése3 meghozhatja a kellő olvasó-,
néző- vagy hallgatószámot, ám a felsőoktatási intézmények elé akadályt gördítenek,
mivel az oly nehezen megszerezhető és oly sérülékeny bizalom válik kikezdhetővé.
Tovább nehezíti a helyzetet az is, hogy Magyarországon az elmúlt húsz év
társadalmi, gazdasági és politika változásai sem igazán kedveztek a felsőoktatásnak,
ám ha úgy vesszük általánosságban az egész oktatási szféráról elmondható ugyanez.
Az alulról és felülről szerveződő törekvések néha prés alá fogják azt a
folyamatot, amely a tehetséggondozás köré épül. Ez alatt azt értem, hogy azok a
dinamizmusok (ötlet, megvalósítás, szintentartás), amelyek meghatározzák a
tehetségekkel való foglalkozás mikéntjeit, folyamatos impulzusoknak vannak kitéve.
Ezeknek viszont nem mindig olyan egyszerű megfelelni. A változó trendekkel lépést is
kell tartani. Nem elegendő csupán maga az elhatározás, szem előtt kell tartani a
tudományos és művészeti aktualitásokat, ezzel együtt folyamatos innovációra van
szükség. Ezen tényezőkhöz való idomulás pedig sok energiát és pénzt követel. (Ez
utóbbiból viszont soha sincsen elég, pláne az oktatásban.)
1. számú ábra Vákuum-indukció a felsőoktatási tehetséggondozásban:
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A bolognai folyamattal megszűnt az a több évtizedes struktúra, amelyben
nemhogy csak előre tervezni, de előre gondolkodni is hatékonyabban lehetett. A
megváltozott viszonyrendszer miatt a BA (alap) és MA (mester) képzések
időintervallumai miatt minden intézmény, szak, és képzés rákényszerült arra, hogy
sokkal gyorsabban termelje ki azokat a diplomásokat, akiket eddig négy vagy öt év alatt
juttatott célba.
Továbbá az sem mellékes, hogy nem minden intézmény képes egyből
mesterkurzusokat is indítani. E miatt egyfajta töréspont jön létre a felsőoktatási
tehetséggondozás rendszerében, hiszen a mesterképzés reményében a hallgatók más
intézményt kénytelenek választani. Piaci szempontból persze előnyös ez a helyzet,
hiszen meggátolja azt, hogy egyes intézmények egyeduralkodóvá váljanak, valódi
versenyhelyzet indukálható.4 Másfelől viszont addig, ameddig nem kiegyenlített a
paletta, addig bizony a kisebb intézmények felzárkózására várni kell és ideig-óráig fenn
áll az a paradox helyzet, hogy nem beszélhetünk még látszat ekvivalenciáról sem. A
képzések skálája szinte kimeríthetetlen, de éppen ez rejti magában a csapdát, hiszen
ugyanazon definíciók más és más minőségű oktatási struktúrát és színvonalat is
takarhattak (takarhatnak). A kiegyenlítés pedig a minőségi munkán és a szakmai
utánpótlás kinevelésén nyugszik. Abban az esetben csak szélmalomharcot vívunk, ha a
folyamatos megszorítások és az oktatáspolitikai változók mellett nem tudjuk
megvalósítani azt a kiegyenlített szintet, ami mellé felzárkóztatható, illetve kapcsolható
lehet a tehetség felismerése és inkubálása.
2. Kihívások, kudarcok és sikerek
A felsőoktatást hajlamosak vagyunk idealista módon szemlélni. Akár
kívülállóként, akár bennfentesként egyaránt. A magam részéről elmondhatom, közel
tízéves oktatási tapasztalattal a hátam mögött én is számtalanszor álltam az idealisták
sorában.
A 90-es években még valóban harcolni kellett a továbbtanulásért, legyen szó
gimnáziumról, főiskoláról vagy egyetemről. Mára ez a harc már nem annyira
megfeszített. Valójában nagy általánosságban arról szól, hogy az államilag
finanszírozott helyeket ki kapja meg. Ezzel együtt szinte bárki bejuthat egy egyetemre.
Nyilván most azt gondolják, hogy ez egyfajta előítéletesség. Szó sincsen ilyenről, csak
arra szeretnék rávilágítani, hogy él még a köztudatban az, hogy egyetemre kivétel
nélkül a legjobbak kerülnek.
Az évek folyamán előttem is nyilvánvalóvá vált ez, szinte lépésről lépésre
kristályosodott ki az a kép, ami alapján ezeket a megállapításokat teszem. Be kell
vallanunk, hogy a felsőoktatás mára nem csupán eszencia, jócskán felhígult minden
színtéren.
És, hogy ez mennyire a hallgatók hibája5 arról egy külön értekezésben lehetne
vitatkozni. A lényeget tekintve sajnos elmondható, hogy az elit képzés jelen pillanatban
szinte megvalósíthatatlan. (De nem is vagyok biztos benne, hogy ezt olyan szinten kéne
általánossá tenni, mint ahogyan az jónak hangzik.)
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Sokkal inkább azon feltételek megteremtése lenne fontos, amelyekkel azokat a
hallgatókat lehetne ösztönözni és bevonni a tanórákon kívüli munkákba, akik mernek
gondolkodni, alkotni. Ne adj Isten, másképpen, mint mestereik. Sőt ezzel a többieket is
ösztönözni lehetne arra, hogy észrevegyék a kimaradás lemaradást is jelenthet.
De kik alkalmasak erre az együttműködésre? Nem feltétlenül a tanulmányi
eredmény határozza meg azt, hogy kivel lehet sikereket elérni. A tehetség és a
kreativitás nem csak a jó tanulók kiváltsága, sőt az esetek többségében a kitűnő
érdemjegyűeknél inkább a szorgalom dominál mintsem az innovatív hajlam.
Szerencsére azért minden évfolyamon akad olyan diák, aki nem csupán a
végzettséget igazoló okmányért koptatja a padokat. Az ő számukra ideális megoldást
jelenthetnek azok a szakmai műhelymunkák és kutatási projektek amelyekkel nem
csupán az egyetemek falain belül lehet megmutatkozni, hanem ugródeszkát
jelenthetnek egy szélesebb kör felé.
Az Országos Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia, a felsőoktatási
intézmények szerkesztőbizottságai által felügyelt folyóiratok, külföldi ösztöndíjak
megfelelő közeget biztosítanak azok számára, akik ötleteikkel kívánnak kitűnni. Persze
nem csak ezt kell szem előtt tartani, hanem azt is, hogy az előbb említett platformok
(jóval többet is meg lehetne említeni, hiszen az alulról szerveződő kezdeményezések
kimeríthetetlenek) képezhetik egy megalapozott kutatás-módszertani és fejlesztő
tevékenység konglomerátumát.
3. Egy megvalósult álom
2009 februárjában Papp László kollégámnak a Kaposvári Egyetem Művészeti
Karán sikerült bevonnia egy rajz-vizuális kommunikáció tanár szakos, harmad
évfolyamos csapatot egy interaktív installáció elkészítésébe. Az akkori csoport
munkaneve Köbüki Bütyi lett, mely egyben utalt magának a tevékenységnek a jellegére,
illetve a Mézga család című rajzfilmből ismert XXX. századi rokon nevének
bevonásával még hangulatosabbá tette az együtt gondolkodást és a „bütyizést”. A
csoport tagjai először egy rögtönzött hanginstallációval játszottak. Kollégám kérése az
volt, hogy bátran próbálják módosíttatni a példafájlt.
Ilyen esetekben persze azok a diákok, akik nem foglalkoznak komolyabban a
számítógépekkel, talán elsőre idegennek és megoldhatatlannak érezhetik a felmerülő
problémákat. Ám viszonylag egyszerű mechanizmusokon keresztül fokozható a
hallgatók érdeklődése, a kezdeti egyszerűség után a sikerélmények miatt szinte
észrevétlenül képesek szintet ugrani, és olyan feladatokat fognak „gyanakvás nélkül”
megoldani, amelyek valóban magasabb felhasználói illetve programozói szintet jelölnek.
Nem egészen egy oktatási félév alatt ennek a kis csoportnak sikerült
megvalósítania egy olyan interaktív installációt6 amely érzékelők segítségével
közvetített egyfajta új vizuális élményt. A kísérleti interaktív installációk mondhatni mármár reneszánszukat élik karunkon, hiszen ezen első törekvés után, szinte félévente
rukkolnak elő a hallgatók újabb és újabb ötletekkel Papp László és Rónai Gábor
szárnyai alatt.
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Szerencsére a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának a hallgatói nyitottak
ezekre a műhelymunkákra így a kezdeti lépések után már minden szak képviselteti
magát azon a rendezvénysorozaton, amelyet Művészeti Napok címen minden tavasszal
és télen megrendezünk.
A hallgatók egyik új generációs installációjának, a Video Zongorának a 2011-es
11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon is nagy sikere volt.

4. Mi lesz veled tehetség?
Jelen pillanatban még nincsen Magyarországon egységes követési rendszer,
amely a tehetséggondozás folyamatosságát megteremtené. Az általános és
középiskolák nem feltétlenül állnak kapcsolatban egymással, de a felsőoktatásba
bekerülő diákok előéletéről sem tudni, hogy milyen tanulmányi versenyeken vettek
részt, vagy részt vettek-e egyáltalán bármi olyan tehetséggondozó programban, amire a
továbbiakban is építeni lehetne.
Sajnálatos továbbá az, hogy a középiskolák jelentős része csak statisztikai
adatként kezeli a felsőoktatásba felvételt nyert diákjait. Arról már nem készül kimutatás,
hogy ezek a diákok valóban eljutnak-e a diplomáig.
Mint ahogyan a kreditrendszer egységesítése, úgy a tehetséggondozás
egységesítése is megoldás lehetne a kompatibilitásra. Ezzel nem veszne el az egyéni
szabadság, csupán megfelelőbb keretek közé lehetne illeszteni a szakmai utógondozási
munkát.
Érdekes kérdés a felsőfokú szakképzésben tanulók esete is, hiszen számukra is
elérhető lenne a tanórákon kívüli műhelymunka, mégis erre talán kevesebb a példa,
vagy nincs is. A kérdés tehát adott, ki lehet-e alakítani egy olyan egységes rendszert
amely biztosíthatja az átjárást és a töretlenségeket a különböző szcénák között? És ha
igen, akkor miként lehet megvalósítani mindezt úgy, hogy az egyéni jelleg se vesszen
el.
5. Összegzés
A tehetséggondozás ma Magyarországon jócskán vet fel még kihívásokat,
hiszen mint arról már írtam egy valós működő tárgykörről beszélhetünk ennek kapcsán.
Az azonban elgondolkodtató, hogy a különböző oktatási vetületek egymás mellet élése
még nem valósította meg azokat a progresszív kapcsolódási pontokat, amelyekkel egy
átfogó rendszer alkotható, kellő visszacsatolásokkal és ellenőrzési szintekkel.
Lehet ugyan együttműködési megállapodásokat kötni cégekkel és az így nyert
oktatási támogatásokat fejlesztésekre is lehet fordítani, de ezek csak bizonyos
szakokat, képzéseket érintenek. A cél talán az lehetne, hogy a MAB által
megfogalmazott irányelvek mellett minden felsőoktatási intézmény alakítson ki egy
olyan tehetségeket felkaroló programot, amelyre valós, a piaci szabályok szerint is
helytálló infrastruktúrát és szellemi műhelyt lehet építeni. Nem csupán a
természettudományos és mérnöki szférának van létjogosultsága kilépnie egy egyetem
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falai közül. Egy jól meghatározott, átfogó rendszerrel a művészeti, művészetközvetítő
és a bölcsész képzések is tudnának olyan elemekkel előrukkolni, amelyek magukban
rejthetik akár a határon túli mobilitás lehetőségeit is. Ezzel valódi profithoz juttatva az
intézményeket, amely hozamot vissza lehet pumpálni az oktatásba.
Az alulról szerveződő kezdeményezések sokszínűsége néha interferenciához
vezet, melynek folyamán redundancia léphet fel. A top down folyamatok (legyenek azok
helyiek vagy országos viszonylatúak) viszont szintén eredményezhetik ugyan ezt a
kioltást amikor a bottom up irányaival találkoznak.

JEGYZETEK
1

Egész élethosszon át tartó tanulás: a tanuláshoz való egyetemes és folyamatos
hozzáférés biztosítása a tudás társadalmában fenntartható részvételhez szükséges
ismeretek és készségek megszerzése és folyamatos frissítése. Az egész élethosszon
át tartó tanulás a születéstől az idős korig terjedő egységes folyamat, amely magában
foglalja a tanulás összes formáját. Célja, hogy lehetővé tegye azon ismeretek és
készségek elsajátítását, amelyek segítségével az egyén aktív részese tud lenni a
társadalomnak, képes hatékony probléma-megoldásra, csoportmunkára, és rendelkezik
azokkal a motivációs készségekkel, amelyek segítségével megtalálja helyét a
munkaerő-piacon. (Forrás: Mlinarics József; Az egész élethosszon át tartó tanulás és
az infokommunikációs technológiák együttes alkalmazásának a nemzetközi-, a
magyarországi helyzete és a jövőbeni fejlődés lehetőségei, Budapest, 2003. november
30.)
2
A valóság több konkrétum és implicit információ végső nyughelyévé válhat az idő
előrehaladtával. A nyilvánosság szerkezetváltozása és a technikai fejlettség mára
tovább bonyolítja azon színterek konglomerátumait, amelyek ernyőt képeznek vélt vagy
valós interaktivitásukkal. Így egyfajta közös valósággal felvértezve szinte minden
fogyaszthatóvá tehető és nem csak ideig-óráig, hanem permanensen újra és újra
felszín felett és alatt tartható, a média nem ismer lehetetlent. A klisé mindenre
ráhúzható, legyen szó reality show-ról (megjegyzem célszerűbb lenne unreality-nek
nevezni az effajta műsorokat), vetélkedőről, reklámról, vagy fajsúlyosabb hír-, uram
bocsáss közszolgálati műsornak álcázott produktumról. (Sándor 2009.)
3
Az elmúlt időszakban kemény kormányzati megszorításokkal kellett számolniuk a
magyar egyetemeknek, éppen ezért a sajtó hajlamos volt szinte minden színtéren a
negatívumokat kidomborítani. Lehet, hogy egyazon sajtóterméken belül pozitív
eredmények is helyt kaphatnak, de nem megfelelően pozícionálva a fogyasztók csak
arra kapják fel a fejüket, amit már megszokásból tárnak eléjük. Sajnos ebben a kiélezett
helyzetben nem a kutatási eredmények, érdemek és erények kerülnek a címlapokra.
4
Abban az esetben, ha egy intézmény egyetem kíván maradni Magyarországon (és ez
a célja szinte minden felsőoktatási intézménynek), akkor MA képzéseket kell indítania.
Ehhez pedig a MAB (Magyar Akkreditációs Bizottság) által támasztott
követelményeknek kell eleget tennie. Nyilván akkor tud erre a piacra kilépni egy
intézmény, ha a BA képzései mellett MA képzéseket is kínál, illetve olyan unikális
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jellegű képzéseket tud csokorba gyűjteni, amelyek másutt nem egységesen
koncentrálódnak.
5
2008 és 2010 között a regionális identitás kérdéskörét vizsgálva arra a
következtetésre jutottam, hogy az egyetemi hallgatók (18-55 éves korosztály) többsége
nem tudja megnevezni, hogy melyik régióban él, de még azt sem, hogy melyikben
tanul. Magyarország megyéinek a számát illetően sem egyértelmű az automatizmus,
amellyel egyből rávágnák a pontos számadatot. Továbbá ebből a kutatásból, amelyet a
Kaposvári Egyetem és a Pécsi Tudomány Egyetem hallgatói körében végeztem az is
kitűnik, hogy még azok a hallgatók sem foglalkoznak behatóan az elektronikus illetve
nyomtatott sajtótermékekkel, akiknek szakjuk ezt megkövetelné. Mégis, ki a felelős
ezekért a hiányosságokért? A felsőoktatási intézmények hozott anyagból dolgoznak,
bizonyos ismereteket egy érettségi megszerzése után már illik evidenciaként kezelni.
Nem csupán egy kötelező vizsgán kell teljesíteni, a mérhető tudás az ilyen jellegű
felmérések esetén igazán szembetűnő hiányosságokat mutat. Megemlíteném még a
bombahir.hu videós felmérését, ami szerint a BME, az ELTE, a PSZF és a Corvinus
Egyetem hallgatói megrökönyítő eredménnyel szolgáltak az általános műveltséget
firtató kérdések kapcsán. A 2010. május 12-i; 13-i és 21-i cikkeik és videós forrásaik
egyértelműen bizonyítják azt, hogy a diákok többsége semmilyen rálátással vagy
előzetes
ismeretanyaggal
sem
rendelkezik
alapvető
tényekről.
(forrás:http://www.bombahir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2886:e
gyetemista-teszt-i-elte-vs-bme&catid=122:bombahir-tv&Itemid=504
6
A Köbüki Bütyi csoport első interaktív installációjáról készült videoanyagok
elérhetősége: http://szakdoli.fenyhangar.hu/videos.html

IRODALOMJEGYZÉK
-

-

http://www.google.hu/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CFkQFjAH&url=http%3A%2F
%2Fw
MAB Elvi állásfoglalások, 2005/9/VII/3. 2.b. A „tudományos műhely” értelmezése
Mlinarics József 2003. Az egész élethosszon át tartó tanulás és az infokommunikációs
technológiák együttes alkalmazásának a nemzetközi-, a magyarországi helyzete és a
jövőbeni fejlődés lehetőségei. Budapest.
Sándor Balázs 2009. Regionális identitás és a Média, In: A Virtuális Intézet KözépEurópa Kutatására (VIKEK) Évkönyve p: 226-232.
Sarka Ferenc: Tehetségpontok hálózatának kiépítése, Miskolci Egyetem III. Tanitani
konferencia Miskolc, 2010. január 29-30.
www.pbkik.hu%2Fdownload.php%3Fid%3D7347&rct=j&q=lifelong%20learning&ei=DBy
UTYW7FMyUOujehbgH&usg=AFQjCNGCTzDwKlza6-H8REuuUbVDNcbSAw&cad=rja
(A hivatkozás ellenőrzése: 2011. március 31.)
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Ispánovics Csapó Julianna: A KUTATÓMUNKA KÉPESSÉGFEJLESZTŐ SZEREPE
A KULTÚRATÖRTÉNET OKTATÁSÁBAN
Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, Szerbia
csapo@eunet.rs
A dolgozat A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban, a korszerű európai
régiómodellben (III. 47013) című projektum keretében készült.
Rezümé
Az újvidéki Magyar Tanszék harmad- és negyedéves hallgatói három kurzus
keretében ismerkednek az általános és a magyar kultúrtörténet résztémáival. Az
elméleti órák mellett önálló kutatómunkával dolgozzák fel a szabadon választott
témákat. Mentori támogatással kutatják és dolgozzák fel, rendszerezik az adott
problémát körüljáró tudományos információkat. Kutatásuk eredményeit optimális
esetben szakszerű, kreatív előadás/prezentáció formájában mutatják be a gyakorlati
órákon. Ez a munkaforma hatásos képességfejlesztő lehetőségekkel jellemezhető,
hiszen a tudományos kutatómunka kreatív technikái mellett nyelvi, stiláris,
szövegszerkesztői,
informatikai,
retorikai,
előadói/pedagógusi
képességeket,
jártasságokat kíván meg.
Kulcsszavak: kutatómunka, képességfejlesztés, kultúratörténet, oktatás, kreatív
módszerek.

THE ROLE OF RESEARCH WORK IN THE DEVELOPMENT OF FACILITIES IN
TEACHING CULTURAL HISTORY
Summary
The third and fourth year students of the Hungarian Department become
acquainted with sub-themes of general and Hungarian cultural history in three courses.
In addition to theory classes, they develop independent discipline-related research work
on freely chosen topics. Aided by their mentor, they research, elaborate and
systematize scientific information related to a specific problem. In an optimal situation,
they present the outcome of their research work in the form of creative
lectures/presentations during practical classes. This type of work offers effective
possibilities for developing various skills, since next to the creative methods of scientific
research work, it requires linguistic, stylistic, text-editing, computing and rhetorical skills
and competence.
Keywords: research work, developing skills, cultural history, teaching, creative
methods.
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Az újvidéki Magyar Tanszék harmad- és negyedéves hallgatói az irodalmi
szövegek, irodalomtörténeti korszakok, stílusirányzatok adekvátabb megértését,
értelmezését megalapozó, segítő kultúrtörténeti tárgyakat1 is hallgatnak. A stúdiumok
gyakorlati része önálló munkát irányoz elő (mentori támogatással). Minden hallgató
szakmunkát készít az adott terület témaköreiből választva. Az elkészült dolgozatot a
gyakorlati órákon prezentálják. A szintetizáló jellegű szakmunka elkészítését a
tudományos kutatómunka alapjainak a megismerése vezeti be.
S. Ramón Y Cajal kutatásmódszertani munkájában a fiatalokhoz fordulva
részletezi, milyen, önbizalomhiányból eredő akadályokat kell leküzdenie egy
pályakezdő kutatónak, egy olyan fiatalnak, aki a tudományos kutatás terén is meg kíván
mérettetni. „A kezdő idegbénító elfogultságai” szerinte elsősorban a túlzott
tekintélytiszteletből erednek. A nagy tudósok idealizálása veszélyes bűvkör, s olykor
maga a mester is mindent megtesz, hogy ebből a kelepcéből ne szabadulhasson ki
egykönnyen a tapasztalatlan, kishitű tanítvány. Teszi ezt különösen akkor, ha
pályájának második, „okoskodó” korszakát éli, amikor már nem „kezdeményező,
teremtő”, nem a múlt eredményeit ellenőrzi, értékeli át, s állít a tévedések helyébe új
igazságokat, hanem pusztán az általa kreált elmélet védelmezője, fenntartója.
A pályakezdő kutatónak fel kell ismernie, hogy a lángelmének tartott
egyéniségek eredményeit a zsenialitás mellett legalább olyan mértékben segítette a
munka, az idő, a türelem, a kitartás, a próbálkozás, s igen gyakran a véletlen. Ezért
tanácsolja Cajal: „Milyen nagy serkentés volna az ujonc kutató részére, ha mestere
ahelyett, hogy őt a véghezvitt nagy vállalkozások fenségének vázolásával megriasztaná
és megtorpasztaná, inkább reámutatna minden tudományos felfedezés kialakulására, a
hibák és tapogatódzások sorára, melyek megelőzték és amelyek emberileg nézve a
dolgot elkerülhetetlen járulékai minden felfedezésnek. Ilyen ügyes nevelési taktikával
megerősödne bennünk a hit, hogy a felfedező, bármennyire is tisztánlátó lángelme és
hajthatatlan akarat, szegről-végre mégis csak ember, mint a többiek.” (CAJAL 1930:
11)
A mindenkori mesterek sokszor sugallnak egy olyan véleményt is, miszerint
egyes témákat, kutatási problémákat az elődök már kimerítettek, vagy némely
elméletek, tanok megdönthetetlenek. Cajallal egyetértve valljuk „…nincsenek
kimeritett kérdések, ellenben vannak a kérdésekben kimerült emberek. A terület,
amelyet az egyik kutató learatottnak lát, egy másiknak kezén nagyon termékennyé
válik. Egy friss tehetség, ha előitélet nélkül fog valamely kérdés elemzéséhez, mindig
fog valamilyen uj szempontot találni, valami, amivel nem törődtek azok, akik azt hitték,
hogy a tárgy már végleg tisztázódott.” (CAJAL 1930: 15) Nem tanácsos tehát a pusztán
a tekintély tisztelete által alátámasztott tanokat kritika, helyreigazítás nélkül, pusztán
valamiféle kegyeleti szempont okán átvenni, tovább éltetni. Az önbizalom
helyreállítását, a lélek felszabadítását pedig a kreativitás egyik előfeltételének.
A kutatásmódszertanok a tudományos kutatómunka kreatív folyamatára,
technikáira tanítanak, amikor a témaválasztás, a bibliográfiakészítés, a
könyvtárhasználat valamint a jegyzék- és jegyzetkészítés különféle módjait javasolják.
A kutatni kívánt probléma kiválasztása, megsejtése egyfajta kreatív fantáziát
feltételez. Ennek a képességnek a kialakítása, fejlesztése problémaorientált oktatást
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igényel, amely segíti a kezdő kutatót, akinek „…első tudományos eredménye nem a
probléma megoldása, hanem megfogalmazása…” (SOMOGYI–NOVKOVIĆ–KAJÁRI
2002: 94) Különösen igaz ez, ha szem előtt tartjuk, hogy a főiskolai, egyetemi hallgatók
leggyakoribb hibája, hogy tervezett témájuk megfogalmazásakor gyakran túl széles
területet ölelnek föl. A kutatni kívánt probléma térbeli és időbeli lehatárolása mellett a
szakdolgozat témaválasztását úgy kell befolyásolnunk, hogy az általunk javasolt vagy a
hallgatók által választott problémák esetében is végiggondoltatjuk, milyen jellegű és
mennyiségű a forrásanyag hol, milyen hozzáféréssel érhető el, szükséges-e több
szakterület ismeretanyagának az alkalmazása, mi várható a kutatástól, milyen
mértékben oldható meg a probléma, s végül milyenek az alkalmazási lehetőségei2 a
kutatás eredményeinek. A problémaorientált (problémakereső és -megoldó)
anyagkezelés fejleszti a hallgatók világlátását, gondolkodásmódját, kritikai érzékét.
A kultúratörténet területén a mi esetünkben mindig az irodalom és a történelem,
s nem utolsósorban napjaink/a mindenkori jelen kontextusában fogalmazódik meg egyegy korszak, stílusirányzat megjelenésének, kifejlődésének, elcsitulásának, utóéltének,
stílusjegyeinek, alkotóinak, vezéreszméinek a problematizálása. A magyar művelődés
részproblémái az életmód és a mentalitás, a tárgyi világ, a mindennapi élet, az emberi
érintkezés és együttélés szokásai, intézményei, az egyházak és vallások, a szellemi
élet, az erkölcsök a művészetek, az oktatás és a tudomány egybefüggő folyamataként
tematizálódnak
(KÓSA
2006).
Vajdaság
művelődéstörténete
az
egyes
mikrokörnyezetek (települések) kultúrtörténete felől szemléli, értelmezi a régiót.
A bibliográfiakészítésnek sokféle, térben és időben, tudományterületenként
változó, eltérő módja lehet.
Érdemes rámutatni az Umberto Eco által javasolt jegyzéktípusok praktikus
hasznára (ECO 1992). A kutatómunka más-más szakaszához kötődő téma-,
olvasmány- és felhasznált munkák jegyzéke a szakirodalom feltárásával párhuzamosan
gyarapodik, változik, alakul.
Hasznos a bibliográfiakészítés különféle, gyakrabban alkalmazott aktuális
eljárásainak a tanítása. Nagyon fontos támpontot adni, melyik gyakorlat szerint, s miért
éppen e szerint érdemes (következetesen alkalmazva azt) eljárni, ill. megismertetni az
aktuális, kanonizált eljárást. Az információk következetes rendszerbe foglalása a
hallgatók tájékozódó- és rendszerezőképességét fejleszti, a többféle gyakorlat
megismer(tet)ése pedig nyitott, sokszempontú gondolkodásra, témakezelésre szoktat.
A tudományos információk felkutatásának a hogyanját forrásismerettel tanácsos
megalapozni. A hagyományos vagy digitális információs központok (könyvtárak,
múzeumok, levéltárak) a típusra, szerkezetre, állományra, az állomány
hozzáférhetőségére, használatának a módjára vonatkozó megfelelő elméleti és
gyakorlati ismeretek, jártasságok, készségek elsajátításával, kialakításával válnak
gyorsabban és a teljesség igényével hozzáférhetővé.
A dokumentumismereti tudnivalók a különféle hagyományos és speciális
dokumentumtípusok közötti eligazodásban, a dokumentumon belüli tájékozódásban
segítik a fiatal kutatót.
A jegyzetkészítés technikájának a megalapozása, fejlesztése a következő
lépés. Az olvasás és a jegyzetelés megfelelő gyakorlata adekvát, gyors
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infomációgyűjtést eredményez. A szövegek tartalmi feltárása, kivonatolása, a begyűjtött
információk szervezett rendszerét alakítja ki.
A hogyan olvasni kérdésére adott válaszok a szöveg értő olvasást, a szöveggel
folytatott párbeszédet szorgalmazzák. Martha Boeglin a szöveg tartalmi feltárását egy
város felfedezéshez, megismeréséhez hasonlítja (BOEGLIN 2010). Első lépésben egy
tájékozódó, „felületes” olvasást javasol, melynek során az olvasó pusztán a szöveg
struktúrájával ismerkedik. Felfedezi a főutcákat, a szembetűnő épületeket, a lényeges
gondolatokat, a számára fontos fejezeteket. Csak ezután következik az elmélyült, a
lényeges részleteket feltáró második olvasás. Ez az aktív olvasás, amikor a befogadó
megértésre törekszik, kérdéseket tesz föl, párbeszédet folytat a szöveggel, szintetizálja
az új ismereteket, beépíti őket a maga gondolati rendszerébe, hipotézisébe.
Gyakori eset, hogy a szakszöveg nem „adja meg magát” első olvasásra. Olykor
bizonyos külső körülmények (fáradtság, időzavar), máskor a belső ráhangolódás hiánya
(dekoncentráció) gátolja a befogadást. Akármiről legyen szó, mindig érdemes többször
próbálkozni, újra és újra nekifutni, míg meg nem nyílik előttünk a szöveg értelme.
A jegyzetelés, a dokumentumok analitikus feltárása terén Rónai Tamás a
szakszerű analízist, a gazdaságos, világos megfogalmazást tartja fontosnak. A tartalmi
szempontok meghatározása esetében visszamutat a kutatási folyamat lényegi pontjaira,
melyekkel egyértelműen és tömören jellemezhető a legtöbb monográfia, tanulmány. A
dokumentumok elmélyült tanulmányozása során feltárandó a vonatkozó kutatás célja,
szakirodalmi háttere, a kutatás módszere, folyamata, konklúziója, a kutatás eredménye,
az alkalmazhatóság lehetőségei.
Rónai értő módon vezet be a kulcsszavas/tárgyszavas feltárás, a többlépcsős
tömörítés tudományába: „Miután
a referáló/annotáló megismerkedett a
dokumentummal, hozzákezdhet az ismertetés elkészítéséhez. Ennek első szakasza az
elsődleges megállapítások, adatok ismételt átvizsgálása, ellenőrzése. Ezt a munkát már
íróeszközzel a kézben, jegyzeteket készítve érdemes végezni. Ekkor már célszerű kiírni
mindazokat a neveket, adatokat, problémákat stb., amelyeknek az ismertetésben
feltehetőleg szerepelniük kell. A második szakaszban az összegyűjtött és kiírt
információkat szelektáljuk, és csak a legfontosabbakat őrizzük meg, azokat, amelyeket
az ismertetésekben is rögzíteni szándékozunk. A harmadik szakaszban az egymással
összefüggő problémákat és adatokat logikailag csoportosítjuk, függetlenül attól, hogy a
dokumentum azokat milyen sorrendben és hol tárgyalja. A negyedik szakasz az
ismertetés megfogalmazása, a »piszkozat« elkészítése. A befejező szakasz: az első
változat, a »piszkozat« további tömörítése, a szöveg stílusának javítása vagyis a
végleges változat elkészítése.” (RÓNAI 1990: 17-18)
A szakdolgozat „pulikálása”, prezentálása szakértő hallgatóság előtt több
egybefonódó, egymást feltételező, egymást támogató készséget, jártasságot feltételez.
A tárgyilagosnak tartott szaknyelvnek is megvannak a maga nyelvi,
nyelvhelyességi, stiláris követelményei. A pontos, szabatos, logikus mondat- és
szövegszerkesztés mellett illik megfelelni a tudományos stílus követelményeinek. A
terjengősség3, a szleng, a nyelvjárásiasság szókincsének, szövegszerkesztési
eljárásainak a kiküszöbölése magától értetődő. A szakszókincs/terminológia adekvát
használata szintén fontos. Kerüljük a kevésbé vagy nem pontosan definiált
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szakkifejezésket. Nem árt megszívlelni a nyelvművelők intését sem, miszerint nem attól
tudományos a szöveg, hogy idegenszerű. Mértékkel támogassuk tehát az idegen
kifejezések, terminus technicusok használatát, illetve ne tévesszük szem elől a sokat
hangoztatott szabályt, ha van megfelelő magyar kifejezés, azt használjuk4! A
kultúratörténeti kurzusok szakmunkáinak a bemutatás minden esetben jó alkalom a
nyelvészeti tárgyak stúdiumain elsajátított tudásanyag praktikus alkalmazására.
Az előadás multimediális hátterének, a digitális prezentációnak az elkészítése
informatikai jártasságot, a világhálós navigálás és letöltés, a szövegszerkesztés, a
prezentációkészítés műveleteinek, technikájának az ismeretét kívánja meg. Hallgatóink
kultúrtörténeti szakmunkájuk elkészítése során meggyőznek bennünket arról,
írástudóként érkeztek a XXI. századba. A Power Point bemutatók alapkövetelménye, a
vizuális, auditív vagy éppen audiovizuális információ legyen összhangban az
előadással. Arányos mennyiségben, megfelelő tempóban segítse és ne urallja azt!
A digitális prezentációval támogatott előadás retorikai háttére komoly
odafigyelést igényel. A retorikai eszközök alkalmaztatása, az előadói képességek
fejlesztése, gyakorlása ugyancsak hozománya a kultúratörténeti szakmunkáknak.
Hallgatóink mozgósítják irodalomelméleti, szónoklattani ismereteiket.
A mentor és a szakirodalom segítségével bizonyos beszédtechnikai tudnivalók
is elsajátíthatók. A megfelelő légzéstechnika, a hangképzés nehézségeinek a
leküzdése, a kiejtés korrigálása megoldható. Mert a tiszta gondolatot tiszta beszéddel
célszerű továbbadni. „Ha akadozás, hadarás, szóismétlés jellemzi beszédedet –
figyelmeztet Oroszlány –, ha motyogsz, halkan beszélsz, vagy súlyosabb beszédhibád
(pöszeség, raccsolás, selypítés, dadogás stb.) van, mondanivalód nem érvényesülhet
tartalmi értéke szerint.” (OROSZLÁNY 1998). Az előadásközbeni ziháló, kapkodó
légzést kerüljük, ügyeljünk arra, hogy a lélegzetvétel ne törje meg a szöveg ívét. Legyen
elég levegőnk egy teljes értelmi egység végigmondásához. A hangképzési hibákat
megfelelően nyíló szájmozgással korrigálhatjuk. Kiejtésünk is legyen igényes, kerüljük a
pongyola beszédet. Vigyázzunk a hangkapcsolatok megfelelő ejtésmódjára. A kiejtési
hibák artikulációs gyakorlatokkal, a beszéd tudatos tagolásával javíthatóak.
A kultúrtatörténeti szakmunkák előadása során hallgatóink retorikai,
beszédtechnikai ismereteik, jártasságaik mellett szövegolvasási képességeikről is
tanúságot tesznek. A jó felolvasás értelmező olvasás. Ha egy másik szerző szövegéből
idézünk, az illető szerző gondolatait pontosan, helyesen értelmezve, szuggesztíven kell
közvetítenünk. Fel kell ismernünk a kulcsszavakat, a szöveg „magjait”, legfontosabb
állításait, tételmondatait, melyeket hangsúlyozással emelünk ki. A blattoló, rögtönző
olvasás kevesek erénye, mert az agy ilyenkor legalább egy fél mondattal előbbre van,
gyorsabban értelmez, mint ahogy hangképző szervek működnek. A felolvasásra tehát
készülni kell.
Tanszékünk hallgatói ötéves képzés keretében készülnek magyartanári
hivatásukra. A művelődéstörténeti tárgyak keretében végzett kutatás, bemutató előadás
lehetőség a pedagógusi, szaktanári képességek, jártasságok alkalmazására,
gyakorlására. Előadásukat társaik előtt tartják, s amellett, hogy számot adnak
szintetizáló munkájuk eredményéről, kifejtik a témával kapcsolatos meglátásaikat,
motiválniuk kell a hallgatóságot is. Motiválni és megszólaltatni, párbeszédre, vitára
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késztetni. A fentebb részletezett munkamódszer másik célja, hogy olyan
tanáregyéniségeket
neveljünk,
akik
„képesek
az
önálló
tájékozódásra,
információkeresésre, egy-egy téma tudományos megközelítésére, feldolgozására is, s
erre majd leendő tanulóikat is fel tudják készíteni.” (ISPÁNOVICS 2009b: 227)
A kultúratörténet fenti módon történő, megfelelő elméleti keretbe illesztett
oktatása nemcsak az ismeretanyag kreatív feldolgozásának a módszerét (ISPÁNOVICS
CSAPÓ 2009a) teszi hozzáférhetővé, hanem a fiatal tanár- és kutatójelöltek komplex
képességfejlesztését is biztosítja.

JEGYZETEK
1. Harmadéven a tavaszi/nyári szemeszterben kötelező a Civilizáció és kultúra
elnevezésű tárgy. Negyedéven
ugyanebben a félévben Vajdaság
művelődéstörténete címmel hallgatnak kötelező kultúrtörténeti stúdiumot, az
őszi/téli szemeszterben pedig A magyar kultúratörténet folyamatai elnevezésű
tárgyat választhatják.
2. Korunk kutatáselméleti és -módszertani kánonjai többnyire fontosnak tartják az
eredmények azonnali alkalmazhatóságát. Cajal hivatkozott munkájában ezt
másodrendű indítéknak tartja, ami sokszor elhomályosítja, szétforgácsolja a
kutatást magát. Szerinte a megragadott téma elsősorban önmagáért legyen
érdekes, az alkalmazás idő és alkalom dolga. A humán tudományok területén ma
is elfogadhatóbbnak látszik ez a vélekedés, bár sokszor nehéz alkalmazni a
tudományügyi gyakorlat diktátuma ellenében.
3. Közérthetőbb, világosabb a szöveg ha pl. melléknévi igenév helyett igét
(kutatásokat folytatttunk → kutattunk), a szenvedő helyett cselekvő igealakot (ki
lett mutatva → kimutattam) használunk. Jobb egyes szám első személyben
fogalmazni, mint egyes szám harmadik személyben. Semmilyen racionális érv
sem indokolja, hogy királyi többest vagy a „szerző” kifejezést használjuk.
4. A nem közkeletű idegen kifejezéseket, ha nem kerülhető meg a használatuk,
írjuk következetesen eredeti formában, vagy a magyar helyesírás elvével
összhangban, fonetikusan.
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TALENTED CHILDREN IN THE KINDERGARTEN
(PUMUCKL KINDERGARTEN IN KAPOSVÁR)
Kaposvár Egyetem Pedagógiai Kar Neveléstudományi Tanszék
andi@somogy.hu

Summary
The primary aim of early language learning has been fulfilled, as a positive
attitude has been developed in the children towards the German language. Not only
their language knowledge, but also other skills were developed during the sessions:
they have become more disciplined and their ability to concentrate was improved. Later
they will benefit from early language learning, as they will find it easier to acquire other
languages than their peers. The children’s pronunciation is very good, the use the
sound-system of the new language correctly. Learning languages is the first step in
developing a multicultural attitude, with the help of it the world widens and children will
be able to look into other cultures. While playing the customs and habits in a foreign
language; they will accept that unknown things that people label as different are not
necessarily bad. They have to know things better to be able to decide whether they truly
can be regarded as values. Children will recognize that other countries, languages and
cultures exist as well, not just their own; and that they can be just as interesting and
diverse as their own. They will become aware of the fact that there are kindergarten
children in many other countries as well, whom they might meet and build contacts with
later on.

TEHETSÉGES GYERMEKEK IDEGEN NYELVI FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN
A tehetséges gyermekek a lakosság kisebb csoportját alkotják, de nagy számban
jelen vannak társadalmunkban. A született tehetség még nem biztosítja a sikert, hanem
ehhez szükség van a szülők és a pedagógusok tudatos fejlesztő munkájára. A tehetség
korai jelei a tevékenységek élvezete, a gyors tanulás, a rendkívüli memória, a magas
aktivitási szint, valamint a korai és kiterjedt nyelvi fejlődés. A Pumukli óvodában a
középső és nagycsoportos gyerekek a német nyelvvel ismerkednek játékosan. Az
óvodai nyelvelsajátítás célja a pozitív érzelmi viszony kialakítása. A foglalkozások
tematikája a Gouin-módszerre épül. Metodikámat az óvodás korosztály életkori
sajátosságainak figyelembe vételével alkottam meg, a gyermekek alapvető
tevékenységére, a játékra építettem. Elsődleges célom a készségeket fókuszba állító,
pozitív attitűdöket erősítő nyelvelsajátítás.
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Talented children comprise a minority of the population, but a significant number
of children belong to this group. Gifted youngsters have high level of innate abilities in
any domain of human capabilities. Talented children are those whose abilities have
already been translated into achievements. Giftedness is not enough; it is not a
guarantee of success. Early identification of talent is very important. Assistants of
parents and paedagogs are essential if gifted children are to develop as talented. Early
signs of giftedness are enjoyment, speed of learning, extraordinary memory, high
activity level, early and extensive language development. Kindergarten is good time to
test giftedness. In the foreign language sessions the little children learn some songs
and rhymes. Foreign language learning in the kindergarten develops a global attitude.
During the kindergarten years children are open to ideas of global understanding. Aqua
ring of a foreign language and culture can serve as an important vehicle by which we
can expand their intercultural views. In the early years the most important task is to
create a positive emotional relationship with the language and with the foreign culture.
Entering the European Union means the easier movement of different cultures,
and so nowadays it is crucial to know at least one language. The primary and
secondary schools provide wider and wider range of facilities: there are specialized
classes from the very first class, and bilingual education also exists. But in spite of these
facts children do not like foreign languages, as they feel the force for learning – and the
result is a huge amount of diplomas remaining in the locker because of the lack of
language exams. The idea of my research was given by the research of one of my
colleagues in German education, who wanted to find out if those high school-students,
who have received foreign language lessons in their early ages in primary school have
any advantages of this later on. (Márkó 2009) The children uniformly answered that at
the beginning they had a positive relationship with languages, they could remembered
playing, singing and matched positive experiences to the language lessons. They could
recall the words they learnt first and the visual aids used. However, the positive
emotional relationship of the beginning started to turn into a negative one with the time
passing, and it was caused by the structure of the lessons, the amount of written tasks,
the continuous testing and the fear from linguistic mistakes and bad grades.
The children’s opinion is supported by the research of László Budai (2009)
according to which in the linguistic education of small children rationality and emotions
are the most important. It means that the child has to understand what the teacher says,
and has to see it as an experience. We must not teach the children expressions, which
are too complicated; they just have to acquire those situations, words and sentences
that they can use in everyday life. We have to make them realize that what we teach is
useful.
Segalowitz (1997) collected the factors of successful language acquisition in his
study and revealed the importance of individual properties. Within this category he
highlighted age, linguistic skills, motivation and methods of learning, confidence,
emotional status and personality. He regards strategies and mechanisms of learning
important as well.
The acquisition of foreign languages in the kindergarten has an important role in
grounding the further, successful language-learning. Among the factors mentioned
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above the individual differences will soon get into the foreground. At this age we can
predicate a positive attitude, therefore the adequate motivation and the good emotional
status is as important as the personal factors. This theory is proved by Péter Medgyes
(1997: 148–149) as well: according to his opinion those, who develop a positive attitude
towards the people speaking the given language and accept the culture of that country
will acquire the pronunciation better too.
Historical outline
After examining the ideal educational model of different historical ages it became
clear that knowing foreign languages was regarded as a value even hundreds of years
ago. In some ages it was considered as natural that children spoke at least two
languages fluently. Teaching languages to children at a very early ages was regarded
as the most effective and successful method. In the medieval ages squires and the
children working as scouts did not have any difficulties with languages, they learnt the
language naturally, from their masters during the educational process of squires. At
higher social levels it was the task of the governesses to teach the children to talk in
foreign languages. The people of each layer of the society found a way to provide their
children with the opportunity to acquire foreign languages from early childhood – which
was crucial for their well-being later on. At the beginning of the XX. Century because of
the changes in the European society language learning became a mass phenomenon.
In Hungary not the foreign languages; but the ‘caring’ and the preparation for
school stands at the first place in the list of roles of kindergartens. From the seventies in
Hungary and in the neighboring countries the focus in foreign language education
shifted to the children in kindergartens – although the aims of these countries were
completely different. (Lengyel 1999: 71) It was a real breakthrough, when the Hungarian
government started to promote language education in earlier age than the fifth class of
primary school – as early as possible. We have to mention the Waldorf and Montessori
schools, where they educate on the basis of a personality-centered method, and they
regard language education as a thing that should be started as early as possible. József
Zsolnai, an outstanding character of the practical education in Hungary found it
desirable that children acquire at least two foreign languages fluently during the eight
years of a personality-centered communicational program. (Czachesz–Zoltán 1997: 9)
To my way of thinking it is important to emphasize that nowadays many bilingual
kindergartens and schools work in Hungary efficiently, where the students not only gain
a language exam certificate, but an applicable knowledge of a language as well.
Acquiring or learning languages in kindergartens?
By foreign language education in kindergartens I mean the regularly organized
language sessions for the children between the ages 4 and 6. These are consciously
organized lessons that take the children’s characteristics at this age, their needs and
individual level of development.
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It is scientifically proved that during chirping children can form all the sounds of
any language in the world, and this ability remains alive till the age of six. If we use this
period well with the help of games and role-plays, we help them to acquire the language
similarly to the mother tongue. (Varga 2007)
At the age of kindergarten-children we do not speak about learning, but acquiring
languages, as it is not a conscious process. This process of acquiring languages is
similar to that of the mother tongue in its unconsciousness. Children get repetitive
verbal stimuli connected to different situations. They do not apply rules consciously, and
the performance is not measured, the environment is full of affection, happiness and
experiences. There are no marks, so children are allowed to make mistakes, they
communicate in a calm atmosphere with no stress. (Kovács 2003: 10–11)
Learning a language is a conscious process, during which the students get
acquainted with the sounds, structure and the dynamics of the language, they learn the
grammatical rules, words and phrases. They find out more about the facilities of
learning a language in the given culture. (Bárdos 1988: 184–216.)
The aim of language teaching in kindergartens is not to educate interpreters, but
to improve linguistic skills, to create a positive emotional relationship with foreign
languages and to help in acquiring the phonology and recognizing that there are other
languages besides the mother tongue. The primary goal of the language sessions in
kindergarten is to make children like languages and to create a positive emotional
relationship with foreign languages. It takes years to acquire our mother tongue, so we
cannot expect immediate results in the case of a foreign language either; the emphasis
is on tiny successes that provide a basis for further language-learning. A fluent
knowledge of the language can be reached only after long years of hard work.
The question can be raised, whether acquiring a foreign language affects
negatively the children’s ability to acquire the mother tongue. According to the
kindergarten teachers there was no change in the children’s skills in Hungarian
language, as the mother tongue acts as a base when acquiring a second language. It
does not matter whether the child is moving from the mother tongue towards the foreign
language or the other way around, the mother tongue still remains as the base. (Habók
2005: 71)
Preparedness of the pedagogue
The language sessions in the kindergarten can be lead by a teacher or a
kindergarten teacher as well; the only important thing is that they have to take the
children’s properties of age, their needs and interests into account; and they should
know the content of the sessions held in the mother tongue as well. It is a basic
requirement for the pedagogue to speak the language at a high level, in a grammatically
correct way and have a required level of vocabulary. However, expert level language
knowledge is not enough to be able to transmit the knowledge to children successfully.
It is important to be able to transmit emotions, motivate children and to be able to
handle conflicts as well. She has to be an individual who likes children, likes to be with
them and knows them. The teacher holding the sessions has to be able to mediate the
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language towards the children as a positive experience in all situations. She has to be
aware of the methodology and tools necessary for providing an education that fits to the
children’s characteristics at this age; so that she can be finally successful.
German language in the Pumuckl-kindergarten with the Gouin-method
In 2009-2010 there was an initiation of the Practicing Kindergarten of the
University of Kaposvár, and Pumuckl-kindergarten took off to provide an opportunity for
children to get to know German language. Once a week children between the ages 5
and 7 take part in a half-an-hour long session in small groups.
The thematic outline of the sessions is based on the Gouin-method. Francois
Gouin created his acting and dramatizing method for language education in 1880. It did
not become popular in Hungary, apart from some fractions of the transmitting method,
which is mentioned in a book created for beginners in the 1920s. The Gouin-method is
an intensive, dramatizing, acting method of language education. The sessions start with
a situation explained by the teacher in their mother tongue, then the teacher plays it,
saying in the foreign language what she is doing meanwhile. The children have to copy
these situations in the foreign language and repeat them many times. The Gouin-rows
consist of 18-30 sentences, focusing on five big topics. This method is based on
children’s innate activity and willingness to play, the essence of language learning is
association, repetition and memorizing. (Bárdos 1997)
I created the outline of the sessions based on the Gouin-method, taking
children’s properties at this age into account. The situations and tasks stand on the
children’s most basic activity: playing. I decreased the number of Gouin-rows to 5 or 6
and matched the thematic to the world of kindergarten children. The situations are
based on real life events, scenes that the children experience in their everyday life –
and so they know how they would react in their mother tongue.
My primary aim is language acquisition focusing on capabilities and enforcing
positive attitudes. The children do not learn grammar consciously, they acquire only full
sentences. At first I present my students the scenes, I explain them in Hungarian, and
then I play it, saying in the foreign language what I am doing – then the children have to
copy and repeat the activities. The effectiveness of these series of activities is
enhanced by conscious copying, mimics and gestures.
The sessions are not exclusively held in the foreign language, but also in
Hungarian and German at the same time, as this is the only way we can keep track of
what meaning the children match to each foreign phrase. Only showing them things is
not enough, as dividing speaking and acting makes the translation necessary even at
this early stage. If children do not understand the phrases properly, they can use it
incorrectly later on. They are interested in the content of the songs and poems as well,
they like to know what they play and speak about. When they do not understand
something that can lead to misunderstandings, and later they can make the phrase
impossible to use correctly. The rows of acting are repetitive and widen with time,
following the pattern of the Gouin-method. The vocabulary is based on the environment
of children in kindergarten and their everyday life. The content of the foreign language
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sessions is related to the sessions of the kindergarten in their mother tongue. However
the aim is not direct teaching, but to provide a global understanding.
During acquiring a language, language and behavior are linked; the essence of
the method is association, imitation and memorizing. Acquiring is made easier and the
knowledge deeper if children use all their senses and receive many stimuli. We have to
use equipment that requires seeing, hearing, touching, smelling and tasting as well. The
best example of this is when children learn the names of fruits by connecting them to
flavors, colors and meals, while tasting them at the same time. „Das ist der Apfel. Der
Apfel ist rot und gelb. Ich esse den Apfel. Der Apfel ist süß. Der Apfel schmeckt mir.”
The children learn the names of clothes by matching them to colors and clothing. Das
ist mein Pullover. Mein Pullover ist blau und gestreift. Mein Pullover ist dick. Ich ziehe
meinen Pullover an. These rows of activities can be enriched, accommodated to the
age of children. At this age they like to hear and repeat the learnt phrases many times –
it gives them a feeling of success and ensures them that they know such things as
adults do.
Obviously there are objects we cannot take into the room to be touched, so we
have to use tools for demonstration, which are good substitutes for the object and
motivate the children to be active. The German language gets into the children’s brain
‘through their ears’, the reality of the activities is enhanced by mimics and gestures.
During the sessions the children get to know a new animal, color and count in
connection with them. They play the rhymes and songs belonging to every topic. The
children learn whole sentences in a form that they can use in real situations as well.
There is no grammatical analysis or explanation. At the sessions children are not
passive receivers, but active participants of the acquiring process.
The didactical outline of the sessions is a bit different from the usual: revising,
acquiring new material, summary. The children are the most relaxed at the beginning of
the 30-minute-long class, they can sit and pay attention. Using this opportunity; after a
short song or poem comes the new material. Obviously only the 15% of the courses is
new material and the rest is revising continuously. The outline of the sessions has to be
diverse enough to be able to keep the children’s attention for the whole time. The short
games and activities are built on each other. To keep the children active for 30 minutes,
the sitting activities at the beginning have to be followed by games that require moving
to provide the children an opportunity to jump, crawl and run. The best way of this is to
use singing games and poems with gestures and acting.
At the end of each session they can take the Pumuckl-pages home, which
contain all the new phrases in German and in Hungarian too – it is rather an aid for the
parents, so that they can help the children play the games at home. All the pages
contain a coloring picture for the children too, with which children play at home, and
recall the songs, verses and phrases meanwhile. This new method for acquiring
languages is based on experience, as the knowledge based on positive impression is
stored in their long term memory, and remain usable for a long time. The early acquiring
of foreign languages helps to develop the sound system of that language and gives a
good basis for language education in primary schools.
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The results of Pumuckl-kindergarten; based on the opinion of parents and
children
Children like to attend the German sessions, so they do not have to be forced to
do so: they run into the room right before beginning and prepare with their drawings and
toys. Any time on lesson is not held because of a break or other reasons; they miss
Pumuckl and his games. Right after the third session the children, who were about to
leave for school claimed that they will return next year as well. During the classes all the
children sing and count together happily. However, in the case of role-plays the level of
activity is more diverse: two of the oldest ones apply continuously for playing, some
younger only when they are asked to, and the smallest ones would rather play in group.
The top students are able to answer the questions of the learnt situations in German,
while the others can repeat the questions by the end of the semester.
I made an oral interview with the parents of the children in Pumuckl-kindergarten.
They told me that the children teach the German songs and verses to their siblings at
home. What they have learnt the best were the instructions of the pedagogues, they use
it during their Hungarian games as well. They know the exact meaning of the phrases,
as they make their toys do the correct thing. They use and say the lines of activities
correctly: Ich gehe, ich laufe, ich stehe, ich sitze….
The parents experienced that when children hear a German word they have
learnt in the songs, verses or situations; they start to say the relevant phrases and
situations in the language. During the sessions the games, songs and verses acquired
after each other become linked in children’s mind, and one stimulus is enough to recall
the knowledge.

BIBLIOGRAPHY
-

Bárdos Jenő 1988. Nyelvtanítás: múlt és jelen. Budapest: Magvető Kiadó.
Bárdos Jenő 1997. A nyelvtanítás története és módszerfogalom tartalma. Veszprém:
Veszprémi Egyetem.
Budai László 2009. Ráció és emóció az idegennyelv-oktatásban. IX. Országos
Neveléstudományi Konferencia 2009. Veszprém: november 19–21.
Czachesz Erzsébet–Zoltán Patrícia 1997. Gondolatok a korai idegennyelv-tanulásról.
Köznevelés. 53, 28: 9.
Habók Anita 2005. Korai nyelvtanulás. Fejlesztő pedagógia. 10, 2–3: 71–73.
Kovács Judit 2003. Néhány gondolat az iskoláskor előtti idegen nyelvi programokkal
kapcsolatban. Nyelv Info. 11/ 3. 10–14.
Lengyel Zsolt 1999. Danke Sör! Az óvodáskorú nyelvtanulás. Kultúra és közösség. 3, 2–
3: 71–76.
Markó Katalin 2009. Mit ér a korai kezdés? 50 éves a Tanítóképzés Jubileumi
Konferencia. Kaposvár. május 15.
Medgyes Péter 1997. A nyelvtanár. Budapest: Corvina Kiadó.
Varga Gabriella 2007. Korai nyelvoktatás pro, de van-e kontra? Óvodai Élet. 15/3: 7–9.

286

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

-

MTTK
Szabadka, 2011.

Segalowitz, N. 1997. Individual differences in second language acquisition. De Groot,
A.M.B. - Kroll, J.F.(eds):Tutorials in Bilingualism, Psycholinguistic Perspectives.
Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, New Jersey.

287

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

A TÁRSADALMI HÁTTÉR SZEREPE
Mirsada Džaferović: ULOGA I UTICAJ PORODICE NA RAZVOJ NADARENOSTI
KOD DECE
Filozofski Fakultet, Novi Sad, Srbija
zvoncic@medianis.net

Sažetak
Postoji nebrojeno mnogo pokušaja definisanja pojma inteligencije. Ako pojam
inteligencije odredimo kao sposobnost individue da shvati odnose i relacije između
stvari i pojava, lako je zaključiti da je reč o pojedincu koji ima sposobnost lakog učenja
ili s lakoćom rešavanja aktuelnih problema, pri čemu se koristi ličnim iskustvom i
stečenim saznanjem. Posmatrati inteligenciju kao opštu sposobnost, znači s pravom
postaviti pitanje, koje su to posebne sposobnosti koje određuju naše postojanje i
odnose u okviru zajednice? Tako psiholog Terston je, na osnovu sprovedenih
istraživanja, razlikuje sedam sposobnosti, i to: „sposobnost lakog i tečnog izražavanja
reči, sposobnost shvatanja verbalnog sadržaja, sposobnost operisanja brojevima,
sposobnost shvatanja prostornih odnosa, sposobnost pamćenja, perceptivna
sposobnost, sposobnost razmišljanja.” (Vilotijević, 2005:449)
Zadatak roditelja je da prepozna sposobnosti i razvije potencijale svog deteta.
Činjenica da svako dete ima naglašene i razvijenije u odnosu na druge određene
sposobnosti, zahteva od roditelja da ih pravovremeno uoči i podstiče. Roditelj je tada u
prilici da proceni da li afiniteti deteta teže egzaktnim naukama ili umetnosti. Ukoliko
roditelji i ostali članovi porodice (baka, deka, stariji brat ili sestra) pažljivo tj. Analitički
prati razvoj i napredak deteta, lako će uočiti njegova interesovanja i prepoznati da li se
radi o konvergentnom (naučni pristup – traženje jednog rešenja) ili divergentnom
(umetnički pristup – traženje više rešenja) mišljenju. Nakon prepoznavanja darovitosti
(talenta) kod dece u okviru neke oblasti, od presudnog je značaja uloga roditelja koji
mora krajnje nenametljivo podstaći interesovanja deteta uz formiranje radnih navika.
Rezultati istraživanja pokazuju, da su posebne rezultate postigli oni daroviti pojedinci
koji su imali podršku roditelja, bilo da su stvorili povoljne ambijentalne ili materijalne
uslove. Prenaglašeno forsiranje sposobnosti od strane roditelja, može biti pogrešno,
ukoliko oduzima detatu pravo na igru i druženje, pri čemu izostaje primarna vršnjačka
socijalizacija.
Ključne riječi: inteligencija, nadarenost (darovitost), sposobnost, učenik, roditelji,
porodica.

288

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

THE ROLE AND INFLUENCE OF FAMILY ON THE DEVELOPMENT OF TALENT IN
CHILDREN
Summary:
There have been countless attempts to define the term „intelligence”. If we define
the term intelligence as the ability of individuals to understand relations and
relationships between things and phenomena, it is easy to conclude that we are talking
about an individual who has the ability learn quickly and easily solve current problems
by using personal experience and acquired knowledge. If we look at intelligence as a
general ability, then the question arises, what are the special abilities that define our
existence and relationships within the community? Based on conducted research,
psychologist Terston distinguishes seven different abilities, such as: „the ability of light
and fluent expression of words, ability of understanding verbal content, the ability of
operation numbers, the capacity to understand spatial relationships, memory ability,
perceptual ability, and the ability of thinking.” (Vilotijević, 2005:449)
The task of parents is the ability to recognize and develop the potential of their
children. The fact that every child has emphasized and developed in relation to other
specific abilities requires parents to recognize the child’s specific abilities at the earliest
time. The parents are then able to determine whether the affinities of the child tend to
the exact sciences or arts. If parents and other family members (grandparents or older
siblings) analytically and carefully monitor the development and progress of the child,
they will easily perceive its interests and will be able to recognize whether it is
convergent (the scientific approach – searching for a solution) or divergent (artistic
approach – searching for more answers). After recognizing talents in children within a
field, is of vital importance that parents extremely modestly stimulate the interests of the
child with the formation of habits. Results of research show that the specific results
achieved by those gifted individuals who had the support of parents determined whether
they created a favourable ambiance or material conditions. The parents exaggeratedly
forcing the abilities can be misleading if it diminishes children’s rights to play and
socialize, while missing primary peer socialization.
Key words: intelligence, talents, the ability of students, parents, families.

1. Uvod
POJMOVNO ODREĐIVANJE TERMINA – PORODICA I TALENAT / NADARENOST
Deci je neophodna okolina koja će biti podsticajna, te im pomoći usmeravajući ih
da rade i napreduju onda kada sama budu spremna i odlučna, ali bez mnogo dodatnih
frustracija iz spoljnjeg sveta. S toga, nije teško zaključiti, koliko je velika uloga porodice
u svakodnevnom napredovanju, prepoznavanju afiniteta i talenata kod dece. „Važno je
da deca budu stimulisana i potaknuta ka kreativnom eksperimentisanju u skladu sa
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svojim talentima i interesovanjima”. (Lindenfild, 2003:80) Često se postavlja pitanje, koji
je faktor odlučujući kao uzrok zanemarivanja talenata i ambicija kod dece? Različiti
autori, koji su se bavili ovim problemom imaju brojne odgovore na ovo pitanje, a njihove
tvrdnje ukazuju na: porodicu, sredinu (uža i šira), samo dete, školu, nastavnike ili
ambicije roditelja. Kako je predmet ovog rada „Uloga i uticaj porodice na razvoj
nadarenosti kod dece”, neophodno je krenuti od osnovnih postavki i pojmovnog
određenja porodice i talenta. U opštom smislu reči porodica predstavlja „društvenu
grupu istorijski promenljivog oblika u čijim okvirima se odvija proces reprodukcije
društvenih individua; proces prirodne reprodukcije koji podrazumeva rađanje,
odrastanje i umiranje ljudskih individua, s jedne strane, i proces njihove društveno –
kulturne reprodukcije, a sa druge strane, koji se odvija kroz procese socijalizacije,
individualizacije i zaštite psihosocijalnih stabilnosti i integriteta odraslih pojedinaca”.
(Potkonjak-Šimleša, 1989:219) Za porodicu možemo reći da je izuzetno važna
društvena grupa kako za afirmaciju pojedinca (individue) tako i celokupnog društva, pa
samim tim ima ogroman uticaj na podsticaj talenta kod dece. Od posebne je važnosti,
da deca tokom svog razvoja budu stimulisana od strane porodice / roditelja, ne samo u
određenim povremenim aktivnostima ili prostorom, već da ti podsticaji budu
permanentni. Takav podsticaj je od suštinske važnosti za razvoj talenata, jer pogoduje
deci da kreativno eksperimentišu sa sopstvenim talentima. Poželjno je da roditelj
obezbedi predmete ili sadržaje za koje dete pokazuje interesovanje, koji bi doprineli
razvoju talenata i produbljivanju interesovanja, i to: igračke, knjige,enciklopedije,
časopise, didaktičke igre, računar, muzičke instrumente, pribor za slikanje, sportske
rekvizite i druge materijale koji će prvenstveno imati cilj ohrabrivanja dece da nastave
raditi na samoafirmaciji.
S druge strane pojam talenat ili darovitost se oslikava kao „izrazito razvijena
sposobnost koja subjektu omogućuje da na području svoje talentovanosti (obdarenosti)
trajno postiže natprosečne rezultate. Zato je talentovanost uvek specifična: muzički
talenat, matematički talenat, sportski talenat, itd. Sa psihološkog i pedagoškog
stanovišta otvoreno je pitanje u kojoj je meri talenat nasledan, a u kojoj je rezultat
vaspitanja i obrazovanja”. (Potkonjak, 1996:490) Prvi primatelj informacija o
posedovanju talenta, svako je roditelj, koji prati i podstiče napredak i razvoj svog deteta.
Ukoliko se roditelj bavi svojim detetom, prati njegova interesovanja, podstiče ih, razvija i
prepoznaje nova, mogućnost da dete uspe i razvije svoje talente je velika. Na žalost,
danas je porodica oslabljena, te je „izgubila svoju polufunkcionalnu zatvorenost i
samodovoljnost, a nedeljivost porodičnih odnosa razbijena u niz segregiranih veza
(bračni odnosi, roditeljski, generacijski, odnosi između braće i sestara, itd.).” (PotkonjakŠimleša, 1989:220)
U takvoj porodici, koja je na rubu egzistencije ili je u stalnim konfliktima (sa
okolinom ili unutar porodice) malo je slobodnog prostora koji roditelji poklanjaju svojoj
deci i prepoznavanju talenta kod svog deteta, jer su prirodno opterećeni brojnim
nedaćama.
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2. NAJUČESTALIJI OBLICI ISPOLJAVANJA TALENATA / NADARENOSTI DECE U
OKVIRU PORODIČNOG VASPITANJA
Porodica zauzima veoma važno mesto u životu svakog pojedinca. Uticaj
porodice na dete je velik i neosporan. „Roditelji imaju moralnu i društvenu odgovornost
za dete i kontinuirano utiču na način njegovog života, na formiranje njegovih navika,
stavova, vrednosti,interesovanja i ličnosti u celini. Porodica zadovoljava egzistencijalne i
materijalne potrebe deteta i, što je još važnije, obezbeđuje mu osećaj sigurnosti, pruža
mu psihološku pomoć i pomaže prilikom rešavanja problema”. (Obradović – Lukić,
2007:42) U porodici, između njenih članova postoje specifični emocionalno – socijalni
odnosi, koji stvaraju neraskidive veze i pomažu članovima porodice da se potpuno
„otvore” jedni prema drugim, jasno izraze svoje želje, potrebe, objasne odluke i
postupke. Talentovanost kod dece roditelji mogu prepoznati već u prvim godinama
života. Sposobnost i kreativnost koju deca ispoljavaju pri slaganju kockica, crtanju,
interpretiranju događaja ili doživljaja, lako je uočljiva od strane roditelja. Takodje, dete
koje ima talenat za muzičke sposobnosti, pokazaće veliko odstupanje od svojih
vršnjaka, pri npr. udaranju ritma, tapšanju u ritmu muzike, pevušenjem melodije ili pri
samom doživljaju muzike – pokretom. S druge strane,dete koji ima potencijale za
matematičke talente, lako će naučiti brojati, vešto će baratati relacijama: gore – dole,
napred –nazad,ispred – iza, a neće mu predstavljati problem ni dodavanje ili
oduzimanje određenog prostog broja predmeta sa „gomile” (hrpe) ponuđenih oblika
tokom igre. Takođe, lako prepoznavanje i imenovanje oblika, kao što su: lopta, kocka,
krug, kvadrat, trougao, piramida, valjak, i sl. i njihovo imenovanje u stvarnom životu,
siguran su pokazatelj roditelju, da takvo dete poseduje talenat za matematiku.
Posedovanje talenta za likovne sposobnosti, moguće je uočiti već u prvim likovnim
izražajima deteta, u fazi škrabanja. Naime, kompozicija boja i oblika, prekomerni detalji
(ekser na koji je slika okačena, žarulja u sijalici, okvir za registarsku tablicu na
automobilu,detalji nakita koji slika kao ukras lika / majke i sl.) ukazuje na dete koje ima
veći IQ i izvanrednu sposobnost za likovno izražavanje. Neretko smo svedoci, da
ambiciozni roditelji svojim neostvarenim željama guše talente koje posedu njihova deca.
Naime, dešava se, da i pored činjenice da dete ima sposobnosti za npr. balet ili violinu,
roditelj nameće detetu interesovanje za fudbal ili harmoniku. Takvo dete, nerado
posećuje treninge / sekcije, odbija da uči instrument koji mu se ne dopada, i vremenom
odustaje od sviranja. S toga je stav roditelja, podsticaj afirmaciji talenata od presudnog
značaja. Prateći igru,u kojoj učestvuje dete, roditelj je u prilici da uoči sportske
sposobnosti i afinitete deteta. Brzo trčanje, snalažljivost i izdržljivost prilikom trčanja na
različitim terenima (tereni: brdoviti, kameniti, ravni i ispunjeni baricama) ukazuje roditelju
da takvo dete ima afinitete ka atletici i disciplinama u trčanju s preprekama. Dete, koja
od malena uživa u kupanju rado će nastaviti s plivanjem, jer voli vodu, jer uživa u vodi.
Takva sredina je podsticajna za dete. Uputiti takvo dete na streljaštvo ili karate, može
imati za posledicu potpuno odustajanje od sporta, jer se dete oseća sputano, ne snalazi
se u takvoj sredini, ono ne uživa i ne napreduje. Prosečni rezultati koje postiže, učiniće
da vremenom odustane od tog sporta, jer počinje da zaostaje za svojim vršnjacima ili
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postaje predmet vršnjačke „šale” zbog toga što njegovi rezultati ne donose rekorde i
medalje.
Od velike je važnosti, da roditelj prepozna i podrži razvoj talenata kod svoje
dece, ali i uputi svoje dete, koje je pod pritiskom vršnjaka izabralo sport ili sferu
interesovanja koja mu „ne leži”, za koju nema urođene sposobnosti tj. talenat. U takvim
situacijama, najbolje je podržati dete u želji da samo otkrije svoje sposobnosti u
izabranoj sferi, da se suoči sa stvarnim sposobnostima, ali i pronaći način i otkriti mu
druga interesovanja za koje je roditelj prepoznao talenata kod njega, da ih upozna i
konzumira. Tzv. „otvaranje novih vidika” detetu, pomoći će i roditelju u procesu
vaspitanja, ali i samom detetu da se bolje ostvari i postigne rezultate u skladu sa svojim
talentima. Dete koji je naučilo da se uspavljuje sa pričama za laku noć, koje uživa u
slikovnicama, bojankama sa omiljenim likovima iz priča pokazuje talenat za doživljaj
pročitanog, tj. talenat za književnost. Poželjno je, da roditelj svakodnevno upućuje dete
na prikladnu literaturu (časopise, slikovnice, knjige, internet i el. biblioteku za decu)kako
bi se dete ostvarilo i razvilo talenat koji poseduje. Najvažnije je da roditelj prati
napredovanje svog deteta, neguje osećaj za novo, širi interesovanja i vidike,
podržavajući dete u ambicijama koje samo ispoljava.
2.1. UTICAJ VASPITNIH STILOVA PORODICE NA RAZVOJ TALENATA KOD DECE
Porodica u kojoj dete živi i odnosi koji vladaju u njoj, veoma su značajni za razvoj
deteta, njegovo ponašane i odnos kako prema samom sebi, tako i okolini. Poznavanje
vaspitnih stilova / odnosa različitih porodica, pomoći će nam da bolje sagledamo i
shvatimo zašto neka talentovana deca za određenu oblast nikada ne dožive potpuno
afirmaciju, a pojedina deca prosečnih sposobnosti postignu zapažene rezultate. Sve
porodice su jedinstvene i specifične na svoj način. Način na koji roditelji grade odnos sa
svojom decom, uticaće i na vaspitni stil koji roditelj grade u okviru svoje porodice, a
samim tim odrediće mesto svakog pojedinca u zajednici (porodici), što će izravno uticati
i na prosperitet talenata kod dece u okviru takve porodice. Koliko vrsta porodice, tj.
vaspitni stil iste, utiče na afirmaciju talenat kod dece pokazaće sledeće tipologija:
- Demokratska porodica ili tzv nuklearna porodica. neguje i razvija temelje svog
vaspitanja na dogovoru i uvažavanju. Članovi ovakve porodice se “razumeju, aktivno
govore i aktivo slušaju”.Ne zanemaruju se potrebe, htenja deteta, ali ni roditelja.
Roditelji su prijatni i pažljivi u komunikaciji, te otvoreno razgovaraju sa decom,
sugestivno im predlažući nova interesovanja, obrazlažu ih i prihvataju dečije odluku, da
li želi da se okuša i oproba sopstvene talente ili još nije spremno za nove aktivnosti i
izazove. Roditelji poštuju stavove svoje dece. U ovakvoj porodici ne postoji
demonstracija moći i prisila ili ucena od strane roditelja („ako to treniraš, kupiću ti…”).
Roditelj utiče na oblikovanje odnosa, a ne na oblikovanje deteta koje bi ispunilo njegove
težnje i stavove. Uticaj porodice na dete se ostvaruje isključivo kroz razgovor –
objašnjenje predloga roditelja detetu, zašto roditelj predlaže baš određenu aktivnost
kojom bi dete razvilo sopstvene talente.
- U liberalnoj porodici se na ograničenje pa bilo i u svrhu samog vaspitanja, gleda kao
na frustriranje članova porodice. Liberalni roditelji su veoma blagi, bez autoritetnih
zahteva prema svojoj porodici, posebno deci. Davanje saveta i predloga za aktivnost
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kojom bi dete radilo na afirmaciji svojih sposobnosti / talenata, te prihvatanje dečijeg
„NE” bez objašnjenja je karakteristika ovog vaspitnog stila. „Najveća zamka koju nosi
ovaj vaspitni stil, ogleda se u potencijalnoj omnipotenciji u razmišljanju i ponašanju
deteta – sve znam najbolje, sve mogu, sve mi je dopušteno – i nemogućnosti da na
socijalno prihvatljiv način kanališe zadovoljavanje svojih potreba.” (Obradović – Lukić,
2007:43)
- Autoritarni vaspitni stil se ogleda u strogosti roditelja. Roditelj je taj koji odlučuje šta je
dobro za njegovo dete, jer on ima životno iskustvo. Tako dete biva u prilici da pohađa
časove jezika ili sviranja nekog instrumenta, jer je to odluka i procena roditelja. Deca u
ovakvim situacijama, opterećena pritiskom i zahtevima roditelja i novih obaveza,
različito reaguju, i to: postizanjem slabijih rezultata u školi, laganjem, „izmišljenim
bolestima, mučninama, glavoboljom”, pružanjem otpora – negodovanjem,inatom,
agresivnim ponašanjem, povlačenjem u sopstveni svet i apatijom.
Pored vaspitnog stila koji dominira u porodici, na razvoj talenata kod dece
svakako utiču i zapažanja predmetnog nastavnika ili učitelja. Ukoliko isti uoče talenat
kod deteta za određene sposobnosti, poželjno je da sugerišu roditelju tokom
individualnog razgovora i podstaknu roditelja da preduzme korake kojim bi razvio
sposobnosti kod svog deteta, ukoliko to sam već nije primetio. Ukazivanje roditelju na
sposobnosti od strane nastavnika u školi se može upotpuniti davanjem konkretnih
predloga, gde i kako nastaviti razvijati talenat deteta: u školskoj sekciji, klubu koji ima
organizovani rad bilo u školi ili van nje, grupi koja se bavi književnošću i literarnim
radovima, baletom, poticanjem muzičkih sposobnosti (horu, muzičkoj školi), i sl. Krajnja
odluka je ipak na roditelju. To nas dovodi do zaključka, da je uloga roditelja u afirmaciji
talenata kod deteta od presudnog značaja. Da li će roditelj prihvatiti sugestiju
nastavnika zavisi od : materijalnih prilika porodice, vaspitnog stila u porodici,
obrazovnog nivoa roditelja, brojnosti porodice (samohrani roditelji, brojna porodica koja
ne stiže ispuniti nove obaveze), religijskih uverenja (ženska deca ne treba da se
afirmišu i eksponiraju javno), socijalnih prilika, lokaliteta na kojem porodica živi sl.
Pozitivni porodični odnosi, otvorenost u komunikaciji, postojanje samopouzdanja kod
dece direktno podstaknuto harmoničnim porodičnim prilikama, presudni su za
zajedničku odluku roditelja i deteta koju bi usmerili na razvoj talenta i interesovanja kod
deteta.
2.2. VASPITANJE DAROVITOG DETETA
Zadatak svakog roditelja je da na vreme, potpuno upozna svoje dete (potrebe,
navike, osobine, ponašanja, htenja, i sl.) kako bi uspešno u racionalnom vremenu razvio
potencijale svoga deteta. „U svakom detetu postoje određene sposobnosti, samo ih
treba pravovremeno uočiti. Ako dete nije u stanju da stvara nešto novo, ne znači da su
njegove sposobnosti male.” (Vilotijević, 2005:499) Takvo dete se možda neće
eksponirati u oblasti umetnosti (likovne, muzičke) ali se može razviti i postati vrstan
kritičar. Često zbog subjektivnosti, roditelji nisu racionalni u proceni talenata i posebnih
sposobnosti koje odlikuju njihovo dete, tj. nisu u stanju odrediti da li njihovo dete ima
sklonosti ka egzaktnim naukama ili umetnosti. Naime, u zavisnosti od razvojnog
stadijuma mišljenja deteta i postupaka traženja rešenja i odgovora na pitanje „Da li je
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dete sposobno da uoči samo jedno rešenje?”, možemo zaključiti da li je reč je o
konvergentnom mišljenju i sklonosti ka nauci, ili je reč o prepoznavanju više
potencijalnih rešenja koja su neobična i često odudaraju od okolnosti, te se radi o
divergentnom mišljenju koje ukazuje na sklonost ka umetnosti, zavisiće afirmacija
detetove darovitosti. Deca koja rado crtaju često neobične crteže, stavljajući akcenat na
krajnje formalne oblike svojih konstruktivistički raspoređenih građevina ili imaju
„specifične, umetničke, pomalo filozofske” odgovore, imaće sklonost ka divergentnom
mišljenju. Darovitost /talenat kod dece je veoma kompleksna kategorija. Da bi se dete
ostvarilo kroz talenat koji poseduje, npr. talenat za muzičke sposobnosti, mora
posedovati dobro razvijenu koncentraciju, biti istrajan, uporan, posedovati snagu volje
koja će ga stalno podsticati da ne odustane, imati „višak” samopouzdanja, kako bi
prevladao stid pred nastupe ili bio slobodan interpretirati svoj lični umetnički ukus ili
žanr. Roditelj veoma jednostavno može uočiti sposobnosti i talenat svoga deteta, ako
kontinuirano i analitički, prati i posmatra aktivnosti deteta, od: igre, crteža, ritmičkih
pokreta, pevanja i taktiziranja ritma pri muzičkoj interpretaciji muzičke numere, do izbora
interesovanja i oblika koje je konstruisao. Talentovana deca, znatno ranije i brže nauče
da govore, fizički su zdrava i izdržljiva, te brže uče u odnosu na svoje vršnjake, jer lakše
uspostavljaju socijalne odnose. Emocionalna stabilnost koju poseduju, često je praćena
samopouzdanjem, radošću koju donose nove izazovi i teme na kojima trebaju raditi.
Snalažljivost ovde dece se ogleda u prostom pronalasku rešenja pri složenim ili
konfliktnim situacijama. S toga je uloga roditelja pored stvaranja povoljnih uslova za
razvoj talentovanosti da pronađe način, nenametljivo i diskretno kojim bi uticao i
podstaknuo dete da stiče nova interesovanja i formira svoje navike. Ako dete ima
afinitete za muziku, roditelj može: predložiti pohađanje školskog hora, podstaći ga da
upiše muzičku školu kako bi se osposobio za sviranje nekog instrumenta ili solo
pevanje, nabaviti mu adekvatan muzički materijal (CD – ove, knjige, priručnike, note),
redovno ga voditi na muzičke predstave i koncerte. „Iskustva pokazuju, da su visoka
postignuća imali oni daroviti pojedinci kojima je porodica stvorila i odgovarajuće
povoljne uslove – materijalne, ali i odgovarajući ambijent koji vuče napred.” Kačapor –
Vilotijević, 2005:450) Najvažnije je da roditelj „ne predozira” svoja nastojanja da razvije i
potakne talente kod dece, jer bi u takvim okolnostima pretila opasnost da dete „izgubi
detinjstvo”.
2.3. ULOGA I ZNAČAJ ŠIRE PORODICE NA RAZVOJ TALENTOVANOSTI KOD
DECE
Pored roditelja, zdravom i sigurnom odrastanju dece, najviše mogu doprineti
baba i deda (roditelji roditelja) kao tipični predstavnici šire porodice. Pomenuta tvrdnja,
posebno danas dolazi do izražaja, jer su roditelji prezaposleni, po ekonomskim
pritiskom. Kako su baba i deda, obično penzioneri, koji su svoj radni vek okončali,
vreme koje su spremni podeliti s unucima /decom je dragoceno kako za njih, tako i za
decu. Kako najveći deo dana provode sa svojim unucima, a raspolažu neograničenim
slobodnim vremenom, baba i deda su u prilici da doprinesu kako emocionalnom razvoju
dece koja će izrasti u samouverenu i sigurnu ličnost. Uticaj babe i dede na moralno
vaspitanje, takođe je iznimno veliki, jer svojim poučnim pričama, savetima, šetnjom i
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boravkom u prirodi, čitanjem bajki, forsiranjem zdrave ishrane... poučno deluju na mlade
generacije. Kao što je pomenuto u okviru ovog rada, roditelji su često u prilici da zbog
brojnih obaveza ne stignu uočiti talenat ili više njih, za određenu oblast. Upravo tu na
„scenu“ stupaju baba i deda, koji osim podrške detetu, imaju priliku odvoditi i
organizovati posete brojnim sekcijama, klubovima, aktivnostima. Oni otvoreno
razgovaraju s decom o utiscima koja su deca stekla na aktivnostima, konsultuju
vaspitače, zadovoljavaju materijalne potrebe (sredstva, pribor) kao i prostorne (stvaraju
povoljnu klimu u stanu..npr. tišinu ako je potrebno da dete vežba sviranje instrumenta, i
sl.) Verbalna podrška koju pružaju svojim unucima u podsticanju i afirmaciji talenata
(dece) takođe ima neprocenjiv značaj za razvoj talenata koje dete poseduje. Baka i
deka nigde ne žure i imaju dovoljno vremena kroz razgovor saznati i najskrivenije želje
svojih unuka, potrebe i razgovorom uticati na njih kroz davanje podrške ili saveta.
Poznata stara narodna izreka kaže: „Dete bez bake i deke, kao bez detinjstva”, samo
potvrđuje značaj babe i dede u stvaranju vaspitnih navika, sigurnog i pažnjom
ispunjenog detinjstva, ali i podsticanja talenata kod dece.
3. ZAKLJUČAK
Na razvoj deteta i njegovih sposobnosti utiče više činilaca, i to: porodica (uža i
šira), vrtić (škola), sredina u kojoj dete odrasta, mediji kojima je svakodnevno izloženo, i
sl. Cilj svih činilaca bi trebao jedinstven (ali u praksi nije tako) i ogledati se u uspešnom i
celovitom razvoju deteta, bilo da je reč o socijalnim, misaonim, saznajnim, radnim
navikama ili je reč o formiranju veština i navika. S toga je uticaj porodice na vaspitanje
od presudnog značaja za razvoj deteta. Za primarne potrebe deteta kao što su:
egzistencijalne, školovanje, druženje, napredovanje, prepoznavanja i razvijanje talenta
svakako je odgovorna porodica pre svega uža (roditelji), a potom i šira (ukoliko postoji:
baba i deda, npr.). Pored stvaranja materijalnih i prostornih uslova, nakon
prepoznavanja talenta kod deteta, neophodno je da roditelj podrži dete i podstiče ga u
nastojanju da razvije svoje talente i interesovanja. Na žalost, prezaposlenost roditelja,
slaba materijalna situacija u porodici, udaljenost klubova, društava ili sekcija od adrese
na kojoj stanuje dete / porodica ... često sputava roditelje da i pored uočenog talenta
kod svog deteta, radi na afirmaciji istog. S druge strane, postojanje ambicija kod
roditelja i činjenica da oni nisu uspeli „jer nisu imali priliku“, i nametanje interesovanja i
želja roditelja, može doprineti stvaranja kontra – efekta kod deteta i odbijanja saradnje
koje je praćeno: glavoboljama, mučninama, ljutnjom, odbijanjem, plačem, pa čak i
ozbiljnim promenama u ponašanu – tikovima ili mokrenjem u krevet. U takvim
okolnostima, dete potiskuje sopstvene talente koji se bitno razlikuju od želja i nastojanja
roditelja. Postojanje babe i dede (kao članova šire porodice) u aktivnom životu deteta,
takođe je veoma bitno. Naime, nedostatak vremena roditelja da odvedu dete npr. u
sportski klub, muzičku ili baletsku školu, na hor, folklor ili likovnu radionicu kako bi dete
razvilo ili otkrilo svoj talenat, veoma uspešno nadomeštaju baba i deda, pomažu pre
svega svom unučetu /detetu da napreduje, potom svojoj deci da se rasterete porodičnih
obaveza, ali sebi, da kvalitetno provedu vreme sa svojim unucima. Opšti je zaključak,
da je uticaj porodice od suštinskog značaja za razvoj talenata kod dece. Roditelj je taj
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koji može „stvaralačke procese i rezultate promatrati u likovnom, izražavanju,
muziciranju, na području maternjeg jezika, u dramskim igrama, igrama rečima,
literarnim i novinarskim radovima, igri sa filmskom kamerom, u igrama konstruiranja, ali
i u modernoj matematici” (Stevanović, 2001:311), te nakon prepoznavanja nekog ili više
talenta kod dece, preduzeti odgovarajuće korake u cilju afirmacije istih. Bez podrške
roditelja dete ne bi uspelo razviti svoje talente. S toga je važno, da roditelji od najranijeg
detinjstva prate svoje dete, daju mu podršku, usmeravaju ga bilo da je reč o igri, učenju,
druženju, donošenju samostalnih odluka.
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Ружица Петровић: УТИЦАЈ РОДИТЕЉА НА РАЗВОЈ ДАРОВИТОСТИ
Pedagoški Fakultet u Jagodini, Srbija
prof.ruzica@gmail.com
Апстракт
Свако присуство једне или више изврсности у човеку по природи ствари
тежи свом остварењу. Зато онај ко је носилац тих изврсних енергија
најнепосредније осећа њихово дејство. Међутим, да ли ће их остваривати и на
који начин у великој мери зависи од тога да ли су оне препознате од носиоца,
затим родитеља, наставника и шире. Ако појединац даровитост схвати као
благодат која своје онтолошко извориште има изван њега, онда ће и себе
сматрати позваним да је афирмише не само због задовољства које ће му његова
реализација пружити, већ и због општег добра које ће људима донети.
Родитељи који су изградили истанчан однос према властитој васпитној
улози знаће са мером да пруже подршку правилном усмерењу и развоју свог
детета, и то не само у правцу стицања знања, вештина и стручности непосредно
везаним за одређене дарове, већ и у неговању свих оних душевних својстава
важних за умеће мудрог, лепог и честитог живота.
Међутим, у доброј намери родитеља да помогну у афирмацији, веома се
често дешавају грешке, које могу бити разлог незадовољства и неуспеха
даровитог детета. Такав утицај може бити оптерећен личним фрустрацијама
родитеља, жељом за брзим успехом, недостатком знања о смислу даровитости, и
недовољно оплемењеним личним карактером.
Кључне речи: Породица, даровитост, васпитање, карактер, успех

PARENTAL INFLUENCE ON GIFTEDNESS DEVELOPMENT
Abstract
Any presence of one or more exceptionality in a man naturally strives for its
realization. Therefore the one who has these exceptional energies is the one who most
directly feels their effects. However, whether he will realize them and in what a way
greatly depends on whether they have been recognized by the one who has them, as
well as by his parents, teachers and others. If an individual comprehends his talent as a
gift having its ontological source beyond the individual itself, he will consider himself
responsible for its affirmation, not only for the pleasure its realization will bring him, but
because of the general welfare it will bring to people.
Parents who have built sophisticated relationship towards their own educational
role will know how to offer appropriate support to adequate guidance and development
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of their child, not only towards acquisition of knowledge, skills and proficiency directly
related to specific gifts, but also in the nurture of all those social features necessary for
the leading a wise, sound and honest life.
However, in spite of good intentions parents have to support the affirmation of
their children, mistakes often occur which can be the reason of dissatisfaction and
failure of a gifted child. Such and influence could be burdened by personal frustrations
of parents, their wish for fast success, lack of knowledge on the sense of giftedness, as
well as their insufficiently righteous personal character.
Key words: family, talent, upbringing, character, success
Увод
Свака изврсност са којом се човек рађа јесте својеврсна благодат коју је
дужан на време да препозна и у току целог живота да усавршава. По природи
ствари она се инерцијом своје унутрашње снаге покреће на саморазвој из које
резултира умна, емотивна, морална или нека друга интелигенција, способна за
стварање великих дела. Али, с обзиром на то, да се човек потврђује не само
својим знањем већ и карактером, неопходно је радити на остваривању складног
развоја умности и племенитости, учености и честитости, интелекта и доброте. На
том путу воља се јавља као она животна снага без које се ниједан дар не би могао
остварити. Зато је веома важно ту виталну покретачку енергију од најранијег
животног доба јачати, усмеравати, култивисати и дисциплиновати. Јака и истрајна
воља је гаранција да ће се започето дело завршити. Са добром и стрпљивом
вољом задаци се прихватају као изазов, као игра којој се дух предаје са заносом.
А усмеравањем свих стваралачких енергија на дело остварује се и очишћење од
многих сувишних потреба и жеља.
Незаменљиву улогу у томе имају родитељи који у процесу васпитања
вољну енергију детета треба да ослобађају саможивости и да је систематски
усмеравају на делатност усклађену са његовим способностима. Поседовање
одређених дарова значи само потенцијал који се може развити до степена
изврсности уколико се дух почне на време васпитавати тако да се одриче оних
жеља и склоности које не налаже разум. На тај начин постаје способан не само за
велика дела која извориште имају у знању већ и у моралном деловању.1 Васпитни
утицај на нежни дух детета у раном узрасту може значајно одредити његов
унутрашњи живот као и његову спољну манифестацију. Међутим, понашање које
је по својој спољашњој форми друштвено прихватљиво није увек истинска врлина.
Иза њега се може крити страх од казне или потреба за признањем у друштву, али
не и искрена потреба да се буде добар.2 Стога се може десити да оно на шта је
човекова душа у дужем периоду навикавана и што изгледа да је сасвим
прихватила, у тренутку када се изведе из тих услова и околности, инерцијом своје
изворне природе одбаци све што је примила.
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Васпитни утицај на карактер и вољу
Дете се рађа са особинама које квалификују његов карактер и које се не
могу изменити из корена, али да би природни потенцијал постао бољи неопходно
га је вежбати. Зато утицај родитеља треба да узме у обзир и карактер детета и
спољне околности. У делу Оглед о људском разуму Лок каже: „Ми се рађамо са
способностима и моћима које могу све и такве су да ћемо отићи даље него што се
може замислити; ништа друго осим употреба ових моћи, даће нам спрему и
вештину у свему и одвешће нас до савршенства... Као што ствар стоји са телом,
тако исто стоји и са духом; вежбање ће га начинити оним што је, па чак и нарочито
савршенство у многим стварима које сматрамо као природну обдареност, биће,
ако то озбиљније испитамо плод вежбања, постигнут понављањем истих радњи.
Ја, истина не поричем да је природни дар почетак савршенства, али нас он без
употребе и вежбања не може никад да одведе далеко; напротив, само ово двоје
може да одведе духовне и телесне снаге до савршенства, и зато недостаци и
слабости људског разума и осталих способности потиче од погрешне употребе
духовних моћи”.3 Дакле, васпитање треба да се заснива на адекватној употреби
прирођених способности и на њиховом сталном вежбању.
Ако основа врлине лежи у ускраћивању оних жеља које разум не одобрава,
онда ће дете ту способност стећи уколико што пре почне да је развија. То значи да
би дете требало научити да се од најранијег доба одриче штетних прохтева.
Недостатак разборитости код деце, тј. способности да владају собом захтева
дисциплину њиховог духа и воље. То је добар начин да деци дозволимо да
одрасту тј. постану способни да управљају својим страстима. „Човек се мора рано
навићи да се потчини прописима ума, умственој памети, доброти, а не било
каквим прописима... Ако умност не буде поштована као највећа вредност и
гаранција да ће васпитаник постати човеком, него ако му је још у младости све
остављено на вољу и ако му се још онда није нешто забрањивало, он задржава
известан степен дивљаштва кроз читав живот”4 Тек када дете схвати да нешто
треба да ради или не ради зато што је то добро или лоше његов рад добија
људски карактер.
Доследно навикавање деце на постојане захтеве родитеља изгледаће им
потпуно природно и уклониће сваки разлог њиховог опирања. Да би детету
помогли да изгради ваљану нарав засновану на доброти и ревности, неопходно је
научити га да се одупре тренутним прохтевима зарад онога што му разум налаже
да чини. Наравно, и ту треба имати изузетну истанчаност за све пориве осетљиве
дечије душе и показати праву меру, тј. одржати средину између превелике
попустљивости и строгости, да не бисмо уместо ведрог, слободног и стваралачког
духа, створили плашљиве, млаке и утучене душе или потпуно разуздане и охоле.
Нарочито се греши онда када се дете подстиче на неку добру активност на
пример учење наградама које носе материјални карактер. Тиме га удаљавамо од
оних добара којима треба да тежи због њих самих и због вредности које носе, а
јачамо жељу за оним што носи пролазан карактер,5 што изазива тренутна
задовољства и што у крајњем квари карактер.
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Афирмативно деловање родитеља на дете подразумева и прихватање
одређених правила понашања путем навикавања на њих. Навикавање постаје
друга природа, онда кад примена правила постане лака и непосредна и када се
чини без премишљања. При томе, треба водити рачуна о томе на шта дете треба
навикавати. Колико оно што тражимо од њега одговара његовој природи,
темпераменту, карактеру. „Бог је дао свачијем духу понеку особину која се, као и
његов лик, можда може донекле и дотерати, али тешко да се може сасвим
изменити или претворити у нешто што би њој било супротно”.6 Дакле, родитељ
треба да добро познаје дечију природу, да зна шта се може поправити трудом и
вежбањем, а шта не може и који се пороци, којима је дететова нарав склона, могу
спречити. Сваку природу треба усавршавати у оквиру њених властитих
могућности, никако не ићи преко њих, јер „што год се на њу тако налепи
пристајаће јој врло рђаво и увек ће носити на себи отисак усиљеног и
неприродног. Такав печат не долази као урођена мана или као плод неуке
природе, већ као резултат наопаког васпитања које иде за тим да изгради
привлачан и углађен карактер не поштујући при томе природне моћи духа.”7
Уместо тога добро образовани дух краси једноставност и лепота изражавања и
поступања. Отуда врло често извештаченост код људи који веома држе до тога да
буду прихваћени од других и да оставе добар утисак. Све оно што није истински
лепо и добро већ је његова имитација мора носити усиљеност у себи те стога као
лажно не може бити ни пријатно ни допадљиво. „Проста и груба природа,
остављена самој себи, много је боља ствар него неукусно и усиљено понашање
које је потекло од рђавог васпитања. Недостатак савршенства или нека грешка у
понашању услед које не постижемо савршену лепоту, често се не дају запазити
или нису предмет нашег суда. Али неприродно ма у којој врсти понашања, ипак
јасно истиче наше недостатке и никада не пропушта а да не скрене пажњу на нас
и да нас не прикаже као оне којима недостаје или потребно осећање мере или
искреност”.8
Истинско напредовање може бити засновано само на поштовању правих
вредности. Стога је неопходно покренути код деце све оне склоности које их могу
подстаћи на рад и марљивост. Међутим, „ниједну ствар коју деца треба да науче
не смете никада претворити у терет за њих, нити им је смете наметнути као
задатак. Што год им дајете у том духу, то им постаје досадно.”9 Ово се да
илустровати бројним примерима деце која су извесне активности обављала са
уживањем све док нису попримиле карактер обавезе. Деца воле све оно у чему
учествују слободно, неусловљено, спонтано.10 Таквом начину испољавања и
деловања приступају као игри те бивају отворена за примање и давање. Чим
осете да им се воља нечим спутава, ограничава имају потребу да је ослободе.
Управо због тога, веома је важно стимулисати активност детета према ономе што
воли (писању, цртању, читању) тако што ће му се омогућити њено испољавање
онда када постоји воља и расположење за то. Ако воља за радом изостаје онда га
треба покретати оним речима које ће његов дух учинити орним за рад. Ако у раду
осети слободу испољавања онда ће као и у игри уложити пуно труда не штедећи
себе јер ће то чинити по нахођењу своје воље. Напротив, свако наметнуто учење
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доживеће као присиљавање и ускраћивање слободе. Међутим, иако је важно
расположење духа за рад, не треба дозволити развијање особине лењости, услед
недостатка мотивисаности за рад. Дете треба оспособити и за то да одустане по
својој вољи од нечега и да лако и радо прихвати нешто друго што је корисно иако
тог тренутка мање пријатно.
Оно чега треба да се чувају родитељи и од чега треба да сачувају своје
дете јесте тежња за брзим успехом. „Постоје случајеви када се код даровитих
људи јави успех одмах после првог рада или првих радова, коме се ти људи нису
ни надали. Има и случајева да се необуздано за првим успехом тежи и да се он
изазива”.11 За истакнуте домете то је опасно, јер радни дух нестаје ако се завара
похвалама, а без великог и постојаног рада и вежбања нема правих резултата.
Зато се треба чувати тога, јер тежња за брзим успехом развија славољубивост, а
занемарује саму даровитост и њено развијање без којег нема истинске среће.
Таквим тежњама квари се мирноћа духа, губи се мера за постигнуто, подстиче
самохвалисање, ствара нарцисоидност и тиме стварају све претпоставке за лош
карактер. Насупрот уображености осећање задовољства постигнутим, може бити
тренутак духовног испуњења и пражњења, који може дати моралну и физичку
јачину, позитивно деловати на самосазнање и представљати снажну мотивацију
за следећу стваралачку активност.
Закључак
Битна начело васпитног деловања јесте неговање доброте. Кад се оно
честим вежбањем учврсти, онда отмено и учтиво понашање постаје природно и
спонтано. Добро васпитање је оно што даје сјај добрим особинама и што их чини
корисним по човека, јер му доноси поштовање и наклоност свих са којима долази
у додир. Без доброг васпитања сви његови успеси учиниће да га сматрају за
охола, уображена и сујетна човека. Добре особине јесу богатство духа, али их тек
племенито васпитање истиче дајући им лепоту и чар. Колико је важно дело толико
је важан и начин на који се оно чини, јер у крајњем од тога зависи да ли ће у нама
изазвати задовољство или одбојност. Најбољи начин да понашање постане
истински добро, тј. природно, складно и ненаметљиво јесте научити дете да зна
да ужива у свему што је за похвалу.
Добар утицај родитеља на дете подразумева поштовање правила: Себе не
треба ни потцењивати ни прецењивати. Потцењивање изазива у нама осећање
стида, а прецењивањем показујемо безобзирност према другима, то прати или
претерану бригу за допадањем или претеран нехат и немар. Да би се то избегло
треба показати пристојност у говору, држању и гласу којим исказујемо добру вољу,
прикладну обзирност према другима и оплемењену нарав.
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Анђелка Булатовић: УЛОГА И УТИЦАЈ ПОРОДИЦЕ И ВАСПИТАЧА У
ОТКРИВАЊУ И РАЗВОЈУ НАДАРЕНОСТИ
Visoka Škola Strukovnih Studija za Obrazovanje Vaspitača Novi Sad, Srbija
dragibulatovic@yahoo.com
Резиме
У раду се разматра питање улоге и утицаја одраслих (родитељи, васпитачи,
наставници и други) у откривању и развоју надарености. Откривање даровитог
детета је континуиран дијагностичко-прогностички поступак где учествују
васпитачи, учитељи, наставници и родитељи даровитог појединца. Открити
надарено дете значи уочити трајне и опште вредне облике понашања који га
издвајају од понашања вршњака. То је само етапа процеса индетификације
даровитих појединаца која захтева тимски рад. Уочавање знакова способности је
најзначајнија почетна степеница у бризи за развој даровитих. С тога је даровитој
деци потребно обезбедити потребна средства и материјале који су захтевнији од
уобичајених материјала у васпитно-образовном раду у погледу ангажовања
способности.
Кључне речи: манифестација даровитости, индетификација даровитости,
праћење даровитости, процена васпитача и породице.

THE ROLES AND EFFECTS OF ADULTS IN THE IDENTIFICATION AND
DEVELOPMENT OF GIFTEDNESS
Abstract
This paper considers the roles and effects of adults (parents, educators, teachers
and others) in the identification and development of giftedness. The identification of a
talented child is a continuing diagnostic-prognostic procedure in which everyone is
involved: educators, teachers and parents of the talented individual. Identification of a
talented child means that we have to observe the permanent and universal worthy
forms of a behaviour that distinguishes the talented child from the behaviour of his
peers. This is just a phase of the identification process of talented individuals which
requires team work. Noticing the signs of capability is the most significant initial step in
the development of the gifted. Therefore it is very important to ensure all the
instruments and materials that the talented children need which are more demanded
than the usual materials in the educational work in terms of activating certain skills.
Key words: manifestation of talent, identification of talent, tracking of talent,
assessment of teachers and families.
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Увод
Највише могућности и разлога за уочавање дететове даровитости имају
родитељи и васпитачи, а касније и сви његови наставници, те је процена
наставника и мишљење родитеља пресудно код доношења одлуке да ли је дете
потенцијално даровито и као такво се подвргава тестирању. Као процењивачи
могу се узети и школски другови, а и саме даровите личности (самопроцена).
Уочавање знакова способности најзначајнија је почетна степеница у бризи за
развој даровитих. Но, родитељи и васпитачи имају важну улогу не само у процесу
индетификације даровитих, већ и када је у питању доношење одлука о
организацији даљег васпитно- образовног рада са овом децом. Родитељи треба
правилно да усмеравају и подстичу своју децу и да им пружају адекватну подршку
како би она у потпуности развила своје могућности и интересовања. У вртићима и
школама даровитост се утврђује са циљем да се открију деца којима је потребно
пружити додатне садржаје и активности у оквиру посебног васпитно-образовног
рада. Даровита деца треба да науче да је знање важно, али не и довољно за
креативну продукцију, да постојеће знање није коначно, већ да оно треба критички
да се проверава и да му се може допринети. Деца би требало да верују у
сопствене способности и треба да развију свест о томе да дар јесте богатство, то
јест да је креативност стварна само ако се реализује, испољи, негде покаже. Све
остало може бити машта, пусте жеље или неостварена амбиција, а у коначном
рачуну са собом и животом-извор незадовољства и конфликата са околином.
Идентификација даровитих
Једини начин спречавања могућих проблема у развоју даровите деце је
осигурање индивидуалног приступа у раду са свом децом и правовремена
идентификација даровитости. То је изузетно тежак посао и не постоји јединствена
стратегија, разликује се од државе до државе, а у већини земаља никаква
стратегија и не постоји.
Идентификација даровитих је континуиран процес у који је укључена цела
популација током свог развоја јер при испољавању одређене даровитости постоје
битне индивидуалне разлике. Циљ откривања и идентификације даровитих је
пружање додатних садржаја и активности у оквиру васпитно-образовног рада.
Идентификација захтева тимски рад стручњака (психолог, педагог, лекар,
социолог, са специфичном методиком и мерним инструментима) и вишегодишње
праћење детета. Дакле, од породице, школе и бриге друштва зависи колико ће
потенцијaлно даровитих развити свој потенцијал, тако да та цифра варира (од 0,1
до 1% популације). Од изузетног је значаја едукација васпитача и учитеља, који
препознају даровитост и који су обучени да правилно усмеравају развој детета.
Међутим, у већини држава не постоји таква стратегија, па се већ приликом уписа у
школе не води рачуна о интересима даровите деце
Свако дете предшколске доби је јединствено, свако има своје
специфичности, што увелико отежава покушај уопштавања њихових особина.
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Када споменемо даровито дете увек се зна да је реч о детету које је увек брже,
успешније, боље, једном речју другачије од својих вршњака. Даровито дете
показује у свом понашању знакове који говоре да може да се развије у ствараоца.
Знакови су многобројни, често се јављају врло рано, а углавном указују на
присутност високих интелектуалних способности (лакоћа учења, памћење,
уочавање узрока и повезаности појава) или специфичних способности: музичких,
ликовних, психомоторних или социјалних. Даровито дете воли да дискутује, да
поставља питања, тежи за идентификацијом и развојем идеја, способно је да брзо
схвата процесе, осетљиво је, показује упорност и ентузијазам за оно што га
интересује, способност уживљавања – емпатија. Први показатељ даровитости је
радозналост (постављање питања зашто, како, шта ће бити после и слично).
У савременим теоријама и схватањима даровитост се схвата много шире и
укључује већи број елемената и облика. Од великог броја стручњака препоручује
се употреба већег броја избора информација о индивидуалним разликама:
запажања родитеља, податке о постигнућима у појединим предметима и
активностима, групне и индивидуалне тестове, о мерама креативности,
номинацији од стране наставника, о разним поступцима рангирања,
социометријска испитивања, податке, извештаје и мишљења наставника и
стручњака у различитим областима талената и даровитости. За идентификацију
се користе резултати и постигнућа на разним такмичењима. Дакле, нема никакве
сумње да сва даровита деца имају изразитије развијене неке способности које им
омогућују постизање значајно изнад просечних урaдака.
Како деца виших и високих способности, то јест деца са израженом
креативношћу и неким посебним талентом, могу бити посебно осетљива на
недовољно подстицање њихових развојних потенцијала, неопходно је рано
открити и идентификовати даровито дете, пружити васпитно-образовну подршку
његовом развоју одговарајућим програмима, уз њихову евалуацију током примене
ових програма и наравно пружити подршку његовом развоју и ангажовању како би
се оне и даље развијале. У идентификацији се одлучује о даљњој судбини развоја
даровитости. Неадекватни мерни инструменти, непримерен начин или време
идентификације, непрепознатљивост појединих категорија деце само су неки од
фактора који придоносе да нека деца која би имала велике могућности развоја
остану непримећена.
Већ у првој години живота детета родитељи могу опазити знакове
даровитости. Наиме, могу приметити да њихово дете нарочито живахно реагује на
неке карактеристике околине (звук, боју, социјалне ситуације). Чак и кад родитељи
не интерпретирају те знакове као сигнале за почетак систематског развијања
претпостављених способности, ова ће запажања ипак деловати на њихов однос
према детету: њихова очекивања развојних резултата биће виша, што ће на
развој деловати подстицајно. Посматрајући децу предшколског доба лако је
запазити њихову краткотрајну и несталну пажњу коју усмерују на одређене
садржаје. У овом погледу даровита деца се често значајно разликују од остале
деце у заједници. Она већ одмалена могу радити врло сконцентрисано и дуго,
посебно ако су садржаји у складу са њиховим интересима. Зато њима треба
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осигурати довољно времена за бављење активношћу која их занима пазећи при
томе да ипак следе програм своје заједнице.
Родитељи могу бити успешнији у процењивању идентификације када им
васпитачи и наставници дају специфичне критеријуме који могу бити примењени
за идентификацију. Дакле, да би идентификација даровите деце и младих била
што успешнија неопходна је сарадња родитеља са школом, васпитачима,
наставницима, педагошко-психолошком службом, саветовалиштима и сл.
Заинтересованост за рад са дететом, систематско и планирано обогаћивање
дечјег искуства, те организовање све сложенијих образовних ситуација у складу с
растућим могућностима детета, најчешћи је облик реаговања околине на
препознавање знакова даровитости.
Улога и утицај породице на развој даровитости
У општем развоју, а посебно у развоју даровите деце, важну улогу имају
родитељи. Многа истраживања су показала да је за развој даровитости важнији
активан ангажман родитеља у васпитању деце него њихов степен образовања
или пак степен економске моћи. Зато је важно да породична средина осигура
задовољење основних потреба даровитог детета, а то су потреба за љубављу и
сигурношћу, за новим искуствима, потреба за постизањем успеха, као и потреба
за осећајем одговорности и независности. Догодили се да нека од наведених
потреба изостане стваралачке способности се неће моћи искористити.
Породица у којој одрастају даровита деца треба да буде усмерена у
потпуности ка детету. Даровита деца најчешће одрастају у «обогаћеним»
срединама. Наиме, родитељи сву пажњу и енергију усмеравају да би били сигурни
да таква деца рано добију примерене могућности у областима у којима показују
таленте. Даровитој деци је од стране родитеља обезбеђена значајна независност
и слобода и од њих се очекују да сама доносе одлуке.
Полазећи од потреба, као и од особености даровите деце, родитељи могу
да омогуће и помогну детету да своја сазнања и интересовања прошири; да
критички мисли; да генерализује информације и да их успешно примењује на нове
случајеве и ситуације у новим и измењеним околностима; да јасно и разговетно
исказује идеје и да их у разговору са другима развија; да планира своје
активности, развија квалитете истрајности; да проналази алтернативна решења и
разматра њихове могуће последице; упознаје се са техником тражења,
прикупљања и сређивања података. Дакле, родитељи су они који дају правац у
стицању нових знања (сазнања) детета и помажу му да та сазнања следи,
обликује или примени. Да би омогућили реализацију претходно наведеног
родитељи морају деци да показују емоционалну топлину и самопоуздање;
позитивне ставове према учењу, образовању, знању; интерес за њихов успех, као
и да примењују јасне методе дисциплиновања (мере дисциплиновања су благе,
никад физичко кажњавање, док су захтеви у облику логичких објашњења и
доследни су у тражењу да се захтеви поштују). Од родитеља се даље тражи да

306

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

што више читају деци, разговарају са њима као и да често организују неке
заједничке активности.
Уз бригу о томе да даровито дете стекне примерена темељна знања,
родитељи не смеју занемарити његове специфичне интересе, те му морају
омогућити да и њих задовољи и продубљује. Подстичући децу да раде на темама
које их већ занимају могу значајно проширити њихово знање (сазнања), помоћи им
да развију низ вештина, много лакше него класичним поучавањем.
Често се дешава да даровита деца изгубе интереса за рад и да тај рад
пређе у досаду, јер су родитељи понекад склони да несвесно потцењују
способности даровитог детета, не дајући му довољно тешке и изазовне задатке.
Стога је важно знати да даровитом детету треба постављати теже и сложеније,
али уз одређени напор, решиве задатке, дакле рад који ангажује све његове
интелектуалне способности и вештине чиме се подстиче његов развој.
Зато се може рећи да је најважнији корак који родитељи морају направити у
раду са даровитом децом да бити и остати отворен за нова учења и искуства.
Према томе родитељ треба да:
- препозна и призна дететову даровитост (сама способност за развој даровитости
није довољна - знакови се морају препознати);
- призна недовољност свога знања о њима и властиту некомпетентност за рад са
даровитом децом;
- тражи помоћ и подршку да се то превлада;
- негује флексибилност и прилагодљивост у раду (непрестано развијати и
истраживати разноликост у стратегијама учења и богаћењу дечијег искуства у
окружењу);
- исказује поштовање, охрабрује и подржава даровито дете.
Улога и утицај васпитача на развој даровитости
Осим родитеља, у току развоја даровитости значајну улогу имају васпитачи,
учитељи, наставници особа који свесно или несвесно стварају атмосферу у групи
деце, која треба да буде таква да охрабрује успех, да подстицајно делује на развој
деце, да се деца осећају сигурно што је предуслов за исказивање способности
детета. Да би у раду и учењу било успеха и деца задовољила своје потребе,
уређују се основе васпитног процеса.
Даровито дете ће врло рано и врло јасно показати шта га занима и шта
жели да изучава, тако да програм треба да буде осмишљен да му то и омогући.
Стога се користе програми оријентисани на «процес», где се гледа на даровитост
као на резултат неке опште високе способности или програми који су орјентисани
на «продукт», односно на одређено подручје знања и вештине, на овладавање
специфичном основом знања. Васпитач је дужан да помогне даровитом детету у
стицању знања која га занимају, подстицаће развој различитих аспеката, посебно
вербалних способности детета. Због тога деци треба понудити што разноврсније
активности и помоћи им у одабиру најприкладнијих активности за самог појединца.
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Задатак васпитача је да детету постави задатке у складу са дететовим
могућностима, омогући самосталан рад и контролу властите успешности.
Активности даровитог детета треба да буду такве да развијају дечје
креативно мишљење, чиме га охрабрују да мисли креативно и критички.
Предшколски васпитно-образовни програм је погодан за остваривање овог начела
јер је прожет активностима које омогућују развој креативног и продуктивног
мишљења и што је најважније даровита деца уживају у тим активностима. Врло
радо их решавају, при чему дају иновативна, оригинална и занимљива решења.
Даровита деца се у погледу пажње знатно разликују од остале деце у групи.
Могу радити врло концентрисано и дуго, нарочито када се ради о садржајима који
су центар њихових интересовања. Зато васпитач треба даровитој деци да
обезбеди довољно времена за извођење активности које их занимају и не треба
их прекидати.
На основу претходно изложеног намеће се питање да ли васпитач може и
на који начин да примени на наведена начела у раду са даровитом предшколском
децом? Оно што је олакшавајућа могућност када је реч о програму васпитнообразовног рада који се примењује у реализацији васпитно-образовних активности
јесте та што васпитачи не ради строго по плану и програму тако да они могу
користити разне подстицаје из спољашње средине и следити изражене интересе и
потребе сваког детета нарочито даровитог. Овај флексибилан приступ
организације васпитно- образовног рада је добар јер може омогућити детету да
учи оно што га занима и када то жели. Васпитач који жели да задовољи потребе
детета у групи треба да одступи од планираног садржаја рада када примети да се
нешто догађа што је деци занимљиво и ту ситуацију искористити као тему за даљу
активност. Такође ако дете жели да настави започету активност, флексибилан
васпитач треба да му изађе у сусрет. Васпитач треба да препозна шта од
планираног програма даровито дете зна и да му постави нешто изазовније
задатке. На основу процене способности и могућности деце израђује се
индивидуални план рада за свако даровито дете. Овим планом обухваћени су
циљеви и задаци у оквиру свих аспеката развоја деце, а прилагођени сваком
конкретном детету. У оквиру индивидуалног плана посебан нагласак се ставља на
оне аспекте развоја у оквиру којих је идентификована дететова даровитост.
Индивидуални план је смерница рада са дететом како васпитачима, тако и
родитељима.
Од велике је важности да васпитач уочити подручје у ком је дете даровито и
пружи му подршку, док у осталим областима треба да се према њему понаша као
према осталој деци у групи. Од детета не треба очекивати даровитост у сваком
сегменту његовог развоја. Наиме, од интелектуално даровитог детета које много
зна и брзо закључује не треба очекивати и натпросечна социјална зрелост, јер
управо очекивање даровитости у сваком погледу и постављање високих циљева
може довести до разочарења.
Дешава се да даровито дете о некој теми која му је посебно интересантна
зна више него васпитач. Уколико му дете стално поставља питања на која не
може да му одговори, васпитач не треба да избегава разговор са тим дететом већ
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да му најједноставније каже да не зна, али да ће се потрудити да сазна или да
предложи детету да заједно истраже питање. Када дете чује овакав одговор оно
ће увидети да знање није ограничено, да није срамота ако нешто не зна и да за
учење никада ње касно, да се учи целога живота, што је детету врло важно.
Некада ће га упутити на одређене књиге, или позвати особу одређене професије
да буде гост у групи и слично. Васпитач треба да помогне детету при стицању
знања, али га не мора сам поседовати.
Васпитач треба да охрабрује дететово критичко мишљење. Не треба му
нудити готова решења, него га наводити на поступност у решавању проблема и
постизању циља. Понекад је добро дозволити му да покуша да реши нереалан
циљ који је пред собом сам поставио, не одговарајући га, јер је оно стално суочено
са лаким задацима које брзо и лако решава. Неуспех им пада врло тешко, посебно
ако су осетљива. Даровита деца су често строга према себи, лако препознају
неуспех и строго суде себи. Треба указати детету да ни један неуспех није само
неуспех већ да се и из њега може нешто научити. Критике васпитача посебно пред
другом децом ће изазвати још већу трауму детета. Сва деца са посебним
потребама, у које спадају и даровита деца су нарочито осетљива и лако их
повреди негативна критика.
Како је, у већини ситуација, даровито дете успешније од остале деце то су
његови радови и лепши и маштовитији, сложенији од радова остале деце у групи,
али их нипошто не треба упоређивати, јер би таква поређења могла штетно
деловати на прихватање даровитог детета од стране друге деце у групи. Треба
показати сваком детету да је добро из неке области. Ако се високи резултати
једног, најчешће даровитог, детета поставе као стандард ком друга деца треба да
теже, довешће до негативних резултата. Мање способна деца ће одустати што
може довести до одбацивања даровитог детета од својих вршњака.
Закључак
Даровито дете се рађа, али се његова даровитост и развија. У том случају
значајну улогу имају првенствено родитељи, а затим и васпитачи, учитељи,
наставници. Проблеми даровитости и креативности су сложенији него што се
обично мисли, јер се даровитост не исказује само високим интелектуалним
способностима и запаженим академским успехом. Потребно је да дете поседује
још неке карактеристике да би се могло сматрати даровитим, као што су: рано
коришћење широког речника, фраза и целих реченица, способност концентрације,
интерес према књигама, а касније према енциклопедијама и атласима, рано
откривање узрока и последица. Поред заједничких својстава даровита деца се
разликују између себе, па те разлике намећу и различите прилазе и методе у раду
са њима. Уз бригу о томе да даровито дете стекне примерена темељна знања,
родитељи/васпитачи не смеју занемарити његове специфичне интересе, те му
морају омогућити да и њих задовољи и продубљује. Даровито дете је жедно
знања, воли да трага и открива. Стога га у раду треба подстицати, награђивати и
поткрепљивати.
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Slađana Vidosavljević – Jelena Krulj-Drašković: ULOGA PORODICE I UČITELJA U
RAZVOJU DAROVITIH UČENIKA
Učiteljski Fakultet, Leposavić, Srbija
vidosladja@hotmail.com

Apstrakt
Zahtevi koji se danas stavljaju pred škole i učitelje postaju sve složeniji. Društvo
sada očekuje da škole efikasnije odgovore na trenutne dalekosežnije ekonomske i
društvene promene, pa je opravdano videti budućnost škole u njenom stalnom menjanju
i usavršavanju, celine i njenih pojedinih delova. Pošto su najvažniji resurs u školama,
učitelji nesumnjivo imaju centralnu ulogu u naporima za unapređenje vaspitnoobrazovne delatnosti. Za našu temu od posebnog je značaja ukazati na njihovu važnu
ulogu u vrednovanju darovitih učenika, posebno u funkciji razvoja i iskorišćavanja
intelektualnih potencijala i dispozicije svake nadarene ličnosti. Društvena potreba za
darovitim pojedincima u svim razvojnim sferama je sve veća, zbog toga se mora
promeniti odnos prema njima još u mlađim razredima osnovne škole u smislu
efikasnijeg i stalnog unapređivanja. Nesumnjivo je da se doprinos porodice u sadejstvu
s učiteljima na razvoj darovitih pojedinaca ogleda i u znatno većem uspehu u njihovom
školovanju. Dakle, sazrelo je vreme da se sa darovitošću učenika mnogo ozbiljnije
pozabave svi školski činioci i da oni postanu redovan cilj ostvariv u svakidašnjoj praksi
što podrazumeva nove sadržaje i efikasnije metode i tehnike obrazovanja, ali i
preispitivanje uloge učitelja, kao i njegove konstruktivnije saradnje s porodicom.
Ključne reči: škola, porodica, učitelji, darovitost, učenici, nastava.

THE ROLE OF FAMILIES AND TEACHERS IN DEVELOPMENT OF GIFTED
STUDENTS
Summary
Requirements that are now placed in front of schools and teachers become more
complex. The society now expects from schools to give effectively respond to the
current far-reaching economic and social change, and it is justified to see that the future
of the school in its constant change and training, the whole and its individual parts. As
the most important source in schools, teachers undoubtedly have a central role in
efforts to promote educational activities. For our subject is of particular importance to
point out their important role in the evaluation of gifted students, particularly in the
development and utilization of intellectual abilities and dispositions of every talented
person. Social demand for talented individuals in all spheres of development is
increasing, because of that it must change attitude toward them more in the younger
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grades of primary schools in terms of efficient and continuous improvement. It is
indisputable that the contribution of the family in conjunction with teachers on the
development of gifted individuals is reflected in significantly greater success in their
schooling. Therefore, the time was ripe to students with talent more seriously address
all school stakeholders and that they become a regular goal achievable in everyday
practice, including new content and more efficient methods and techniques, but also
review the role of teachers, as well as it constructive cooperation with the family.
Key words: schools, families, teachers, talents, students, teaching.

1. Uvod
Polazeći od razvoja društva, prvenstveno nauke, tehnike i tehnologije,
neophodno je zalagati se za savremenu, fleksibilniju školu koja će svoje organizacione
mehanizme, nastavničke, materijalne i druge potencijale menjati u skladu sa tim
promenama, a sve u cilju poboljšanja znanja i sposobnosti svojih učenika. Savremena,
stvaralački usmerena škola treba da omogući sticanje funkcionalnih znanja, koja je
moguće primeniti u svakodnevnom životu i radu. S obzirom na to da škola nije jedina
institucija odgovorna za vaspitanje i obrazovanje jer i drugi činioci (porodica, vršnjaci,
mas-mediji...) imaju uticaj, treba imati u vidu da se sve više teži formiranju društva koje
uči, a u okviru koga će i daroviti učenici znatno lakše i bolje svoje potencijale usmeriti u
funkciju takvog društva. Škola i učitelji moraju adekvatnim planiranjem i realizacijom
nastavnih procesa i procesa učenja u većoj meri nego do sada prilagoditi potrebama
darovitih učenika, pri čemu bi odgovarajući programski sadržaji trebalo da budu
interdisciplinarni, više kreativniji i istraživački, usmereni na metakognitivne procese.
Savremeni učitelj mora da ume da oslobodi i pravilno usmeri potencijalne sposobnosti
svojih učenika, koje se ispoljavaju u svakoj pozitivnoj reakciji za koju je pojedinac
sposoban, kao i u dinamičnoj razmeni uticaja između pojedinca i njegove okoline
(Đorđević 1990: 20).
Otuda se javlja i potreba da svaka škola i svaki učitelj u njoj, zajedno s
porodicom, pažljivo odaberu kognitivnu potrebu, dobro je prouče i pomno osmisle kako
da dopru do svakog darovitog pojedinca. Pri tome učeniku mora biti jasan cilj kojem teži
i šta se postiže ako ga uspešno ostvari, jer takav interes stimuliše. Zbog toga interesi u
školstvu ne smeju biti periferna obaveza, kao i to da se porodična motivacija takve dece
ne sme zanemariti (Ratković 2009: 131). Uspešni programi učenja i podučavanja
namenjeni darovitoj deci istovremeno obezbeđuju mogućnost za razvoj učitelja koji na
ovim programima rade, usavršavajući se u stalnoj analizi svojih stavova i očekivanja,
usavršavanjem odgovarajućih strategija podučavanja oni prikupljaju i koriste materijal i
izvore o potencijalnim prednostima darovite dece. Iako u pedagoško-didaktičkoj teoriji
još uvek nema kvalitetno osmišljene i lako primenjive metodike za darovitu decu,
sasvim sigurno se zna da se oni mogu uspešno vaspitavati i smisleno razvijati u okrilju
stručnih učitelja i kooperativnih roditelja.
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2. Shvatanja o značenju darovitosti
O fenomenu darovitosti u istoriji obrazovanja postoje različita shvatanja i
definicije. Darovitost je određivana i isticana kao visoko intelektualna i mentalna
sposobnost pojedinca što ga odvaja od prosečnosti i koja se najčešće izjednačavala sa
visokim školskim postignućima. Nekada su se opisivale darovitosti deteta pomoću liste
svojstava, međutim to danas nije dovoljno pa se na darovitost gleda sa dosta širokog
pojmovnog nivoa. U definicije se ističu i kvalitativni i kvantitativni aspekti, ali se često i
nastoji da se objasne razlike između genijalnosti, talenta, darovitosti i kreativnosti. Tako
Zarunda, darovitost shvata kao raznovrsni sklop sposobnosti koje omogućavaju
uspešnost u rešavanju složenih oblika delatnosti. Talenat je visoki nivo razvoja
sposobnosti i obično se stvaralački pokazuje u jednoj delatnoj oblasti, a genijalnost pak
predstavlja najviši nivo u razvoju sposobnosti i karakteriše se mnogostranošću, širokim
zahvatima, snagom i dubinom uticaja (Zarudna 1970, prema: Đorđević 1979: 32).
Prihvatljivu definiciju o darovitosti dao je Koren I. (1989: 9) koju je definiše kao
„rezultantu naročito povoljnih kombinovanih naslednih osobina i njegove interakcije sa
podsticajnom sredinom i samoaktivitetom određenog pojedinca”. Baveći se problemima
darovitosti i talentovanosti D. George smatra da „su to oni učenici čiji je rad barem na
najvišem nivou ili iznad nivoa koji se smatra uobičajenim za odgovarajuće školsko
razdoblje, a čije su sposobnosti tako dobro razvijene ili su toliko ispred svojih vršnjaka
da im škola mora osigurati dodatna iskustva učenja kojima će se razvijati, povećavati ili
proširivati identifikovane sposobnosti” (2004: 129-130). Pod konceptom darovitosti
Ganje (prema: Đorđević 2009: 1029), podrazumeva postojanje i korišćenje neuvežbanih
i spontano izraženih prirodnih sposobnosti u najmanje jednoj veštini do mere koja
pojedinca svrstava među deset od sto najboljih pojedinaca njegovih godina.
Analizirajući različita shvatanja darovitosti autor Maksić (2006: 13), ukazuje da je
to najopštiji pojam koji se određuje na različite načine: „kao svojstvo ličnosti –specifičan
sklop karakteristika među kojima su najvažnije visoke intelektualne sposobnosti,
kreativnost, povoljno mišljenje o sebi, posedovanje izvesnih osobina ličnosti, visoka
motivisanost i posvećenost određenoj oblasti ljudske delatnosti; kao ponašanjeaktivnost čiji je krajnji produkt izuzetno, eminentno postignuće; i kao postignućeproizvod koji je značajan za stvaraoca i njegovo okruženje”. Dakle o darovitosti postoje
različite definicije ali se većina autora slaže da je za identifikaciju i procenjivanje
darovitih pojedinaca od velike važnosti da roditelji i vaspitači imaju jasne koncepcije o
prirodi i manifestacijama darovitosti. Kako i naglašava Gojkov (2008: 130), darovitost
nije samo rezultat na testovima već i opis kompleksnih sposobnosti kao interaktivnih
komponenti ljudskog ponašanja koji se razvijaju tokom života darovitih pojedinaca, a
najbitniji periodi su detinjstvo i adolescencija.
3. Osnovne karakteristike darovitih učenika
Identifikacija darovitih učenika predstavlja veoma složenu i odgovornu aktivnost,
jer se ona odnosi kako na utvrđivanju osobina koje ga čine nadarenim, ali i na otkrivanju
313

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

vrste i stepen njegove darovitosti. Postoje mnogi oblici i forme darovitosti u različitim
područjima i disciplinama ali se svi oni odlikuju visokim stepenom intelektualnih i nekih
specijalnih sposobnosti. Opšti rezultat većine istraživanja i zaključak istraživača je da su
darovita deca osobe visoke inteligencije (IQ > 140), koja se manifestuje u korišćenju
širokog spektra reči i njegovom razumevanju, u dobrom čitanju i pisanju, brzom i
tečnom računanju, sposobnost brzog učenja i dobrom zapamćivanju i dr. Na osnovu
sociometrijskih istraživanja istovremeno se došlo i do saznanja da su darovita deca
socijalno prilagođenija, komunikativnija i omiljenija kako u razredu tako i u školi gde
najčešće zauzimaju istaknuta mesta jer veoma brzo i lako rešavaju postavljene
probleme i zadatke.
Darovito dete prema Stojakoviću (1998: 463) „poseduje raznovrsnost svojih
osećanja, drugačije i snažnije doživljava svet oko sebe nego većina druge dece istog
uzrasta, pa samim tim postaju i ranjivija zbog nepravde i pogrešnih postupaka porodice,
vaspitača, nastavnika i vršnjaka, zbog čega im je potrebno razumevanje i podrška
okoline”. Intelektualne sposobnosti i uspeh u školi su u velikoj korelaciji i zato daroviti
učenici prevazilaze prosečnost u želji za znanjem, u originalnosti, odlučnosti i
doslednosti. Vagner (1984) i Nagel (1986) su najbitnije karakteristike darovitih osoba
svrstali u četiri područja i to: karakteristike učenja, karakteristike stvaralaštva,
motivacione i socijalne karakteristike. U okviru prve kategorije daroviti poseduju mnogo
znanja, za svoj uzrast bogat rečnik, izražajan govor, dobro opažanje, brzo uočavanje
činjenica, veštinu kritičkog mišljenja i slično. Karakteristike stvaralaštva darovitih
učenika su između ostalih, veliki broj ideja, stalno postavljanje pitanja, originalni i
domišljati odgovori, individualista je i nema kompleks što je različit od drugih.
Od presudne važnosti za darovite učenike su posedovanje motivacionih
karakteristika kao što su: istinski se potpuno predaje dobijenom zadatku, voli da radi
nezavisno, u svojim uverenjima je odlučan i istrajan, postavlja sebi razvojne ciljeve,
uporan je u rešavanju problema i lako inspirisan (Maksić 2007: 133). Osnovne socijalne
karakteristike kojim se daroviti učenici ističu su pouzdanost, dobra prilagođenost u
novim prilikama, samosvesnost i odgovornost. Uopšte uzev, darovite osobe su u stanju
da sagledaju i otkriju tananije, skrivenije i teže uhvatljivije veze i odnose, da uoče
sličnosti tamo gde drugi vide razlike, i obrnuto, zapažaju značajne razlike tamo gde
drugi vide samo sličnosti (Đorđević 1990: 223).
Na osnovu svega navedenog nije teško zaključiti da intelektualno superiorna
deca imaju izražene sposobnosti, ali i specifične obdarenosti za pojedine oblasti života i
stvaralaštva. Ovakva darovitost može biti manifestovana u obliku produktivno-kreativne
aktivnosti i rezultata samo uz podršku porodice, škole, okoline, pozitivnom motivacijom,
stalnim podsticanjem i negovanjem.
4. Porodica kao vaspitni činilac darovitih učenika
Porodični odnosi su za dete prvi društveni odnosi gde ono doživljava prve prave
socijalne kontakte, ostvaruje prve ljudske odnose, doživljava njihovu psihološku
vrednost, stiče predstavu o svetu, saznaje logiku društvenih odnosa i sagledava svoj
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položaj u društvu. U porodici dete stiče prva saznanja, uči veštine, navike, razvija
sposobnosti i td.
„Porodica je nezamenljiva kao spona između društva i pojedinaca koji tek treba
da postanu članovi društva, javljajući se u funkciji posrednika između društvenog
sistema i ličnosti” (Kamenov 1990: 7). Dete polaskom u školu stupa u javni život. Prvo
obrazovanje stečeno u institucijama sistema, ima fundamentalni, stalan skoro
neprolazan značaj. Naime, osnovno obrazovanje se stiče u ranom dobu i ono je
najdugotrajnije. Polaskom u školu dete prvi put uočava razliku između rada i slobodnog
vremena. Ono mora prihvatiti pravila koja vladaju u školi: učenje započinje i završava se
u određeno vreme, a određeno je i vreme trajanja odmora. Škola kao tuđ novi svet,
postaje svet deteta, njegova stvarnost i svakodnevnica. Za dete u ovom dobu je od
velikog značaja pomoć i podrška porodice, a takođe i stalna komunikacija i saradnja
porodice i škole.
Porodica je nezamenljiv činilac u formiranju ličnosti deteta, pa samim tim i
darovitih. Jedan od zadataka roditelja je da blagovremeno upoznaju dete kako bi
obezbedili uslove i uticaje u razvoju njegovih potencijala. Od roditelja se očekuje da što
ranije prepoznaju darovitost i talentovanost deteta, kako bi se iskoristile pogodnosti
ranog doba za intenzivan razvoj postojećih potencijala određenog deteta.
„U porodičnom vaspitanju darovitog i talentovanog deteta važne su sledeće aktivnosti
roditelja i ostalih članova porodice:
- blagovremeno prepoznavanje i pedagoški adekvatno respektovanje i darovitosti i
talentovanosti;
- obezbeđivanje povoljnih materijalnih uslova za razvijanje darovitosti i talentovanosti
(nabavka materijala, alata, opreme, literature, instrumenata, rekvizita, obezbeđivanje
privatnih časova....);
- omogućavanje stimulacije za darovitost i talentovanost van porodice,(odlazak deteta
na koncerte, književne večeri, posmatranje izložbi, podrška uključivanje dece u rad
sekcija i klubova u školi i van shodno njihovim trajnijim interesovanjima);
- povoljna porodična atmosfera, razumevanje i podrška interesovanjima i
angažovanjima darovitog i talentovanog deteta;
- balans između ambicije deteta i porodice (tj. igre, zabave i druženje), kao i
neophodnosti socijalizacije njegovog jedinstvenog i neponovljivog individualiteta” (Ilić
2010: 355).
Partnerska saradnja roditelja sa pedagoškim ustanovama, naučnim i kulturnim
institucijama i relevantnim organizacijama da pospeši odrastanje, vaspitanje i optimalan
razvoj ličnosti darovitog i talentovanog deteta je presudna za ceo njegov život. Iskustva
istovremeno pokazuju da su visoka postignuća imali oni daroviti pojedinci kojima je
porodica stvorila i odgovarajuće povoljne uslove-materijalne, ali i odgovarajući ambijent
koji vuče napred. Neophodno je istaći da i darovito dete treba da ima detinjstvo, jer
pogrešno je „ugušiti ga” samo onom oblašću za koju ima dara i time mu oduzeti pravo
na igru i druženje.
5. Uloga učitelja u razvoju darovitosti
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Učitelj može biti uspešan u svom vaspitno-obrazovnom radu ako uzima u obzir
detetovu ličnost, a u isto vreme njegova ličnost biće definisana njegovom pedagoškom
aktivnošću. Pri otkrivanju i identifikaciji darovitih učenika, učitelj može poći od dva
osnovna principa. Prvi koji se zasniva na spontanom opažanju, registrovanju i
opisivanju, kad je učenik na neki način ispolji, dok se drugi odvija organizovano,
sistematski, utvrđivanjem indikacija darovitosti pojedinaca ili grupe učenika. Prvi
postupak koristi metodu procenjivanja osobina i oblika ponašanja učenika koristeći se
opažanja učitelja i saradnika, izveštaji porodice, ocene drugova, samoprocene i slično.
U drugom postupku otkrivanja darovitih učenika koriste se različiti merni instrumenti,
uglavnom testovi za utvrđivanje osobina učenika (testovi inteligencije, posebnih i
kreativnih sposobnosti, testovi znanja i sl.) i u tu svrhu neophodan je multidisciplinarni
pristup tima stručnjaka različitih profila.
Rad sa darovitim učenicima uglavnom učitelji ostvaruju u okviru redovne nastave
i kroz specifično organizovani rad na časovima dodatne nastave, u okviru slobodnih
aktivnosti, kao i putem samostalnog rada u školi i kod kuće. Sama realizacija ovakvog
rada nesumnjivo da podrazumeva jedan poseban i inventivniji pristup u radu sa
darovitim, a najbolji efekti se mogu očekivati samo ako su oni posledica individualnog
pristupa svakom učeniku, ali i kooperativnog učenja i saradnje. Na osnovu rezultata
empirijskih istraživanja većeg broja autora, danas u svetu su poznati raznovrsni oblici
organizovanja nastave s darovitim učenicima. Između ostalih su: homogeno
grupisanje učenika i njihove različite kombinacije (prema opštim sposobnostima,
prema rezultatima u učenju, interesovanje za određene predmete i sl.); redovna
odeljenja sa obogaćenim programom (unutrašnja diferencijacija prema
interesovanjima za učenike od I i III razreda-u okviru individualnog pristupa i spoljašnja
diferencijacija u starijim razredima); i školska akceleracija (brže napredovanje i brže
završavanje škole). Kada je u pitanju mlađi uzrast, naglasak je na intelektualnoj
darovitosti i da bi se to postiglo neophodno je obezbediti fleksibilan prostor i didaktički
materijal, uspostaviti pozitivnu emocionalnu klimu i kroz integraciju igre, saznanja i
učenja razvijati pozitivne karakteristike darovitih pojedinaca.
Dakle, potrebno je osmisliti i urediti bogat, sadržajan i metodički program učenja
kako bi se maksimalno razvijale kreativne sposobnosti učenika. Na žalost u većini škola
daroviti učenici provode godinu u istom razredu, uče isto gradivo na isti način kao i
ostali učenici, i na taj način se zaustavljaju u razvoju. Zato promene u školstvu uopšte
kroz redefinisanje ciljeva koji se u njoj ostvaruju, izborom odgovarajućih sadržaja,
metoda i oblika rada, zahtevaju pre svega osposobljenost nastavnika da uočavaju
početne znakove darovitosti, da poznaju njihov stil učenja, da osmišljavaju zahteve
primerene takvoj deci i da redovno proveravaju i prate njihovo napredovanje.
Stručni učitelji prema istraživanju Hatija (Hattie, 2003) su zapravo oni koji mogu
da: vode učenje kroz interakciju u učionici stvarajući optimalne uslove za učenje;
nadgledaju učenje i dobijaju povratne informacije od učenika; potpomažu efikasne
ishode učenja kroz način na koji se ophode prema učenicima i unapređuju strast prema
podučavanju i učenju; i utiču na postignuća učenika tako što ih uključuju u rad, zadaju
im podsticajne zadatke i ciljeve i podstiču „produbljeno” učenje i razumevanje (preuzeto
iz: Politike obrazovanja i usavršavanja – Nastavnici su bitni, OECD i Ministarstvo
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prosvete Republike Srbije, 2010: 146). Činjenica je da ovakvih osposobljenih učitelja
nemamo, ili ih nemamo u onom broju koji bi mogli da zadovolje između ostalih i potrebe
napredovanja darovitih učenika. Zbog toga razvoj učitelja ne sme biti usmeren samo na
početno obrazovanje, na znanje i veštine koje oni stiču pre početka rada, već s obzirom
na brzinu promena u školama, na dugu karijeru većine učitelja i potrebu za
osavremenjivanjem i stručnim usavršavanjem, njihov razvoj se mora posmatrati kao
kontinuirano doživotno učenje. S tim u vezi sasvim je izvesno da postoji potreba da se
obezbede mogućnosti permanentnog stručnog usavršavanja učitelja i na polju
darovitosti kod dece mlađeg školskog uzrasta. Usavršavanjem odgovarajućih strategija
podučavanja, oni na taj način identifikuju, prikupljaju i koriste materijal o potencijalnim
prednostima darovite dece. Jer činjenica je da dete najbolje može da posmatra i upozna
ona osoba (učitelj) koja se nalazi u procesu detetove aktivnosti, u kojoj se najidealnije
odvija detetov razvoj, formiranje svesti i sama aktivnost, ili kako Rubenstein kaže
„proučavati decu u obrazovanju i obrazovati ih na taj način da ih možemo proučavati”
(Ferbežer 2002: 139). Zato učitelji moraju neprekidno da tragaju za najkvalitetnijim
obrazovnim programskim uslovima koji odgovaraju potrebama darovitih učenika.
Zaključak
Stvaranje odgovarajućih uslova uz pružanje adekvatnog obrazovnog tretmana
darovitim učenicima sve više postaje društveno značajan poduhvat. Škola i porodica se
u tom kontekstu smatraju jednim od ključnih faktora podrške razvoju talenata. Mlađi
školski uzrast je najpovoljniji period za otkrivanje, identifikaciju, usmeravanje i razvijanje
potencijala darovitih učenika. Zato se od škole očekuje da odnos prema darovitim
učenicima ne svede samo na rešavanje pojedinačnih slučajeva, već da se razvije
sistem mera koji će regulisati status darovitih učenika. Kakav će biti rad sa darovitim
učenicima umnogome zavisi od angažovanja učitelja kao i od njihovog stava i odnosa
prema njima. Pored toga vrlo je bitno da škole svojim programima predvide
odgovarajuće oblike njihovog napredovanja i stimulisanja, a pogotovu one učitelje koji
pokazuju rezultate u radu sa darovitim učenicima. Umešnost prepoznavanja i
identifikacija darovitih, posedovanje znanja o njihovim sposobnostima, metodički
efikasniji rad sa nadarenim učenicima, mogu da ostvare samo dobrim organizacionim
oblicima i načinima usavršavanja, bilo kroz redovne studije, preko seminara i stručnih
predavanja, kroz permanentno samoobrazovanje učitelja. Bitna karika u radu sa
darovitim učenicima ogleda se u stalnom kontaktu sa njihovim roditeljima, što je veoma
važno jer mogu da pruže dragocene podatke o učenicima, o mnogim njihovim
svojstvima, željama, interesovanjima i slično. I upravo partnerska saradnja roditelja sa
pedagoškim ustanovama, naučnim i kulturnim institucijama i relevantnim
organizacijama pospešuje odrastanje, vaspitanje i optimalan razvoj ličnosti darovitog i
talentovanog deteta.
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Jancsikity József: A KREATIVITÁSRÓL A MAI TÁRSADALOM ÉS AZ ISKOLAI
OKTATÁS TÜKRÉBEN
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar, Magyarország
jancsikity.jozsef@invitel.hu

Rezümé
Napjainkban már alig maradt olyan aktivitás a társadalomban, amely ne lenne
kapcsolatban a kreativitással valamilyen formában. A kreativitás számos definíciója
létezik, amelyek különböző szempontokat emelnek ki. Guilford szembeállítja az
intelligenciát, amely a konvergens gondolkodást használja és a kreativitást, amely a
divergens gondolkodáson alapszik. Ezeket a problémamegoldó stratégiákat igazolják az
agy azon jellemzői, amelyek laterális dominanciát mutatnak. Az oktatás arra törekszik,
hogy fejlessze a tudományos, illetve tudományszerű gondolkodást – úgy mint a
tipikusan bal agyféltekéhez kapcsolódó készségek fejlesztése; tulajdonképpen
figyelmen kívül hagyja a kreatív készségek hiányát és szükségességét. Az iskolákban
végzett kreativitás-kutatások eredményei azt mutatják, hogy a kreatív gesztusokat
gyakran devianciának tartják. A tehetséggondozás szemszögéből is kívánatos lenne,
hogy a kreativitást ne egyéni jelenségként kezeljék, hanem arra kellene törekedni, hogy
általános tehetséggondozó feltételeket teremtsenek.
Kulcsszavak: kreativitás, problémamegoldó stratégia, tehetséggondozás.

ABOUT CREATIVITY WITH SPECIAL REGARDS TO ITS RELATIONS TO
NOWADAYS' SOCIETY AND EDUCATION
Summary
T
here is hardly any activity left in society nowadays that has not been related to
creativity in some way. Numerous definitions of creativity exist emphasizing different
aspects. Guilford makes an opposition between the intelligence that uses a convergent
way of thinking and creativity that is based on divergent thinking. These problem solving
strategies seem to be verified by the characteristics of the brain that are showing lateral
dominances. Education is aiming to develop scientific or scientific like thinking – i.e.
typically left brain side associated skills; in fact it neglects the lack of and need for
creative skills. Results of creativity researches in schools show that creative gestures
are often regarded as deviancies. It would be desirable also for talent enhancement that
creativity would not be handled as an individual phenomenon but general talent
enhancing conditions would be provided.
Keywords: creativity, problem solving strategies, talent enhancement.
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A kreativitás kifejezés manapság a mindennapos közbeszédben is egy
meglehetős elterjedtségnek örvendő fogalom – noha korántsem mindig a megfelelő
szemantikai közegbe ágyazottan fordul elő –, s mint ilyen, meglehetős
elhasználódásnak van kitéve. Erre az elterjedt közhasználatra számos kutató, elméleti
író is reflektál, s közülük többen vallják azt a nézetet, hogy a társadalom a kreativitást
az egyre inkább marginalizálódó, hanyatlófélben lévő „igazi” művészetek kiváltására
használja.
Többek között Perneczky Géza egy a művészet vége elméletekkel foglalkozó
tanulmányában tér ki erre a jelenségre, a hétköznapok átesztétizálódásával hozva azt
kapcsolatba, jelezve, hogy alig létezik már tevékenység a társadalomban, amit ne
hoztak volna összefüggésbe a kreativitással, ne ragasztották volna hozzá így vagy úgy
a kreatív jelzőt. Említett írásában így fogalmaz: „a szabadidő-társadalom
kiszolgálásával foglalkozó árumintavásárok és fesztiválok egész sora viseli ezt a címet,
a divatlapokról, katalógusokról, tankönyvekről és utazási prospektusokról, valamint a
fittnisz és a pornó, a tudományos népszerűsítő irodalom kiadványairól és a TV- vagy
komputer-játékok tömegéről (amik, mint tudjuk, tömve vannak »kreatív elemekkel«)
nem is beszélve.” (Perneczky, 1999:128) A tanulás, a munka, a sport és a konzum
valamennyi formája előszeretettel hivatkozik a művészettel és a kreativitással való
rokonságára.
Másfelől a belga származású Thierry De Duve a művészeti akadémiákon
tapasztalható, kreativitással szembeni szkepticizmusról számol be. „Manapság kinek a
szája ne húzódna gúnyos mosolyra a kreativitás szó hallatán?” – írja egyhelyütt. (De
Duve, 1997:6) E szkepticizmus oka egyrészt a már említett, a társadalomban fellelhető
„pszeudo-kreatív” dömping, de legfőképp a több évtizeden át egyeduralkodó, a
kreativitás-eszményre alapozott művészetoktatási paradigma kifulladása. Utóbbit ő
Bauhaus-modellnek nevezi az alternatív párjaként jelölt akadémista modellel szemben,
melyek vonatkozásában a kreativitás-tehetség ellentétpárral operál. Kreativitás és
tehetség vonatkozásában így fogalmaz: „A tehetség (…) elválaszthatatlanul kötődik a
maga működési területéhez, ami végső fokon mindig technikai jellegű. Valakinek
tehetsége van a zenéhez, a bútorkészítéshez vagy a konyhaművészethez, de nincs
általában vett tehetség. A kreativitás ezzel szemben abszolút, konkrét forma nélküli
potenciál, afféle energiatartalék, ami minden munkamegosztást megelőzően
működésbe lép.” (De Duve, 1997:5)
Hogy valójában mi is a kreativitás, azzal kapcsolatban számos, különböző
aspektusokat kidomborító definíció létezik. Tanulságos meghatározások olvashatók
többek között Arthur Koestlertől, George Princetől, G. Clausstól vagy éppen Guilfordtól.
Közülük Guilford egy definícióját emelném ki, amelyik így hangzik: divergens
gondolkodás a problémamegoldásban. E meghatározásnak az a sajátossága, hogy a
kreativitást az intelligenciával való viszonyában definiálja. Ez nem véletlen, hisz ő volt
az, aki a kreativitás fogalmát beemelte a (szakmai) köztudatba, s kutatások tárgyává
tette. Kiderült ugyanis – nem utolsósorban az amerikai Szputnyik-sokk hatására –, hogy
az addig mindenhatónak tartott intelligencia, a magas IQ egyáltalán nem szavatolja
valamennyi szükséges képesség meglétét, különösen nem, ha egy váratlanul felmerülő,
előre nem kalkulált problémaszituációról van szó. Ami esetleg ilyenkor hiányzik, az az a
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képesség, amit a kreativitás fogalommal jelölünk. Guilford rámuttott arra is, hogy az
(alkotó) emberek sok olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyeket az
intelligencitesztek nem mérnek, pedig adott szituációban meghatározó fontossággal
bírhatnak. Éppeséggel az intelligenciatesztek korlátok közé is szorítják a gondolkodást
azzal, hogy jellemzően egyetlen helyes válaszra vannak kihegyezve. E konvergens
gondolkodást igénylő stratégia helyett a kreatív elmére inkább a divergens
gondolkodásmód jellemző, a több érvényes megoldás találásának igénye, illetve
képessége; éppen ez teszi az embert alkalmassá arra, hogy önálló, újszerű gondolatai
támadjanak. (Vizsgálatok igazolták, hogy a magas IQ-val nem feltétlenül jár együtt –
fejlett – kreativitás, s az alkotások létrejötte sincs összefüggésben az IQ-szinttel.)
A teljes képlet kapcsán (kreativitás – divergens gondolkodás, intelligencia –
konvergens gondolkodás) tehát két eltérő gondolkodási stratégiáról is beszélhetünk; s
ha már így ellentétpárra hasítottuk a gondolkodást, még kézenfekvőbb azt az agyvelő
szerkezeti-funkcionális sajátosságai, a laterális dominanciák felől közelíteni. Eszerint
leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy a bal félteke az intelligens félteke, a jobb
félteke a kreatív félteke.
Felsorolásszerűen – és a szemléletesség kedvéért ellentétpárokba rendezve –
megemlíthetünk néhány fontosabb képességet aszerint csoportosítva, hogy azoknak a
bal, avagy a jobb félteke ad-e otthont: logikus – intuitív; részletek fontossága –
összefüggések fontossága; tények – képzelet; fogalmak és nyelviség – szimbólumok és
képek; jelen és múlt – jelen és jövő; matematika és tudomány – filozófia és vallás;
tudás, mint hatalom – megismerés, mint szabadság; elismerés – megbecsülés; minták,
soroztok észlelése – térbeli összefüggések érzékelése; dolgok nevei – dolgok funkciói;
biztonságra törekvés – kockázatvállalás stb.
Elgondolható, hogy ezen képességek/képességcsoportok domináns volta miként
befolyásolja – illetve determinálja – az egyes ember gondolkodását, szemléletmódját,
attitűdjeit, világhoz való viszonyát. Ebből a felsorolásból kiindulva kreálhatunk akár
olyan – szemléletesen szélsőséges – ellentétpárokat is, mint például az inkvizítor és az
eretnek, a reakciós és a forradalmár (anarchista), vagy éppen a konzervatív és a
reformer. Azonban nyilvánvaló kell legyen, hogy a valóság ennél differenciáltabb, a
gondolkodás pedig – minőségétől függően – árnyaltabb. Ezzel kapcsolatban feltétlenül
ide kívánkozik Carl Friedrich von Weizsäcker német fizikus és filozófus megjegyzése
Werner Heisenberg atomfizikus kollégájával kapcsolatban: „meg volt győződve, hogy
csak konzervatív ember lehet igazi forradalmár. Csak a konzervatív veszi annyira
komolyan az áthagyományozott struktúrákat, hogy elégtelenségük miatt mélyen
szenvedjen, és felfedezze azt az egyetlen pontot, ahol át lehet és át kell törni az új
valóság irányába.”. (Wiedemann, 1996:139)
Kiváló példa ez arra, hogy a gondolkodás egy bizonyos szintjén irrelevánssá
válnak a korábban emlegetett és azokhoz hasonló „tükörkonstrukciók”, hisz a
kiegyensúlyozott gondolkodás – ha úgy tetszik, az agyféltekék kiegyensúlyozott
használata – mindig egy létező érték-kontinuum fenntartásának az igénye mellett
gondolja el a szükségszerűnek felismert innovatív tevékenységet. (E gyakorlatot
igazolják többek között T. B. Ward és P. S. Weisberg kutatásai is, akik a korábbi és az
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új, eredetinek tekintett gondolatok, eredmények közötti szerves összefüggésekre
mutatnak rá.)
És éppen így működik a kreatívnak nevezett elme, amint a maga holisztikus
karakterének megfelelően mindig egészleges minőségekben igyekszik megragadni a
valóságot – a domináns félteke mellett a másik félteke képességeit is használván.
Mondhatjuk azt, hogy a bal félteke kontrollja nélkül csak hagymázas fantazmagóriák
születhetnének, míg a jobb félteke parlagon hagyásával legfeljebb – meglehet precízen
kivitelezett – sivár taposómalmok működtetésére lehetnénk csupán képesek.
Az egészlegesség igénye csendül ki Carl Sagan kozmológus mondatából is,
mely szerint „a jövőbe vezető út a corpus callosumon keresztül vezet.” (Sagan, 1990)1
Ő már évtizedekkel ezelőtt arról beszélt, hogy a jövő olyan kihívások elé állít minket,
melyeket csak elménk minél teljesebb, minél hatékonyabb kihasználásával fogunk tudni
kezelni; nem engedhetjük meg magunknak, hogy nagyvonalúan – vagy nagyképűen –
az agyunknak csak a felét használjuk. De ma aktív kutatók jelentős része is hasonló
álláspontot oszt, melynek eredményeként a kreativitás tekintetében is rendszerekben,
hálózatokban gondolkodnak. Így a német Peter Kruse professzor arról beszél, hogy a
világ egyre összetettebb hálózatokká fonódik, melyek egyre több, egyre komplexebb,
előre nem kalkulálható problémát fognak felvetni. Az ilyen problémakomplexumok
megfelelő kezelése pedig csak legalábbis hasonló komplexitású problémamegoldó
rendszerek segítségével lehetséges. (Kruse, 2004)
Csíkszentmihályi Mihály is egyféle rendszerszemléletet képvisel, amennyiben
társadalmi eseményhorizontba ágyazott aktusként értelmezi a kreativitást; az alkotó, a
kulturális közeg és a társadalmi mező interakciójának eredményeként határozva meg
azt. (Csíkszentmihályi, 2001)
Mindezek értelmében tehát a kreativitást sem célszerű egyéni, személyreszabott
„balesetként” kezelni, ami vagy elér valakit vagy nem, hanem eleve olyan rendszerek
kiépítésében célszerű gondolkodni, melyek kreativitást serkentő keretfeltételekkel
bírnak.
E tekintetben természetesen elemi jelentőséggel – és felelősséggel – bírnak az
iskolák. Mi a sorsa a kreativitásnak az oktatásban, milyen teret nyit – vagy enged – az
iskola a kreativitásnak? Ezzel kapcsolatban sir Ken Robinson angol-amerikai
kreativitáskutatóra, az iskolai kreativitás egyik szószólójára hivatkoznék. Ő arról beszél,
hogy a világban bárhova megy, mindenhol ugyanazt találja: ahogy a gyerekek
növekednek, elkezdjük őket deréktól fölfelé oktatni. Aztán már csak a fejükre
koncentrálunk, annak is különösen az egyik felére („talking heads”). (Robinson, 2006)
A mi ráción és technicizmuson alapuló, a konvergens, analitikus-logikai, fogalmi
gondolkodásmódra építő kultúránkban az oktatás is egyoldalúan a tudományos, illetve
tudományszerű gondolkodás – azaz jellemzően balféltekés képességek – fejlesztésére
irányul; valójában nem is érzékeli a kreatív képességek hiányát, egyáltalán
szükségességét. A néma félteke nem jut szóhoz. Egy oktatási rendszer, amelyik a
kreatív megnyilvánulást hajlamos devianciaként kezelni, bizonyára nem csak a
(mű)teremtő képességek, de az ilyen jellegű megnyilvánulások iránti perceptuális
érzékenység fejlődésére is gátlólag hat. Mindez jól magyarázza, hogy a társadalmat
átszövő pszeudo-kreativitás miért tudja feltűnés nélkül kiváltani az „igazit”.
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Az iskola egy célzott kimenet értelmében egy szolid, megbízható tudásanyag
közvetítésén fáradozik, az elsajátítás tényét, illetve minőségét folyamatosan
mérve/ellenőrizve. Mindez meghatározott keretfeltételeket szab jellegzetes faktorok
érvényre juttatásával, melyek a kreativitás szempontjából sem közömbösek. Ezeket a
faktorokat – melyekkel kapcsolatban szokás arra hivatkozni, hogy a valós életre
készítenek fel – az iskolai kreativitáskutatások is felderítették, mégpedig olyan előjellel,
hogy ezek kifejezetten kreativitásgátló tényezők.
Valami eredeti létrehozásának kísérlete feltétlenül magában hordozza a tévedés,
az esetleges kudarc lehetőségét. Az iskola azonban nem tolerálja a hibát, a tévedést, s
kialakítja a kudarctól való félelmet. Összefügg ez olyan összetevőkkel – melyek eleve a
rendszer részei –, mint a siker- és teljesítményorientált versenyszituáció, a mások
teljesítményével való állandó összeméregetés, a kiválóság erőltetése; jöhetnek ehhez
még olyan opcionálisan adagolható extrák, mint a korai kritika, a szűkre szabott
időkorlátok, a túlzott szigor ill. rend stb. Tetézhetik mindezt olyan általánosabb faktorok
– esetleg a szociális, szubkulturális közeg, az aktuális referenciacsoport irányából jövő
befolyás, nyomás formájában –, mint munka és játék, hasznos vagy haszontalan,
időszerű vagy sem („trendi vagy ciki”) stb. szempontok szerinti széthasítása a
vélekedéseknek, illetve tevékenységeknek. Nos az ilyenformán gerjesztett
szorongások, illetve félelmek pusztítólag hatnak a kreatív attitűdre. (Krishnamurti szerint
a kreativitás többek között félelmeink leküzdését jelenti.)
S ha mindezt összevetjük a kortárs művészeti üzem, a par excellence kreatív
üzem szituációjával, nyilvánvalóvá válnak a párhuzamok. A rivalizáció, az állandó
megítélésnek való kitettség, az eredetiség erőltetése, a csökkentértékűnek minősüléstől
való félelem, a játékban maradni, az időszerűnek maradni kényszere stb. … mindez
talán összefügg az elején említett művészet hanyatlása jelenséggel is.
Természetesen mindig is voltak és lesznek teljesítmények, melyekkel
bagatellizálni lehet említett felvetéseket, de a kérdés mindig az, hogy mi van a kiszűrt
esetekkel, a megvalósulni nem tudó, kiaknázatlan lehetőségekkel. Ignoti nulla cupido –
amiről nem tudok, arra nem is vágyom – tartották a régi rómaiak, de ide kívánkozik a
kérdés: vajon létezne-e Einstein a világ számára úgy, ahogy mi is ismerjük, ha az anyja
nem olyan daloskedvű?2

JEGYZETEK
1

A corpus callosum, magyarul kérgestest az az agyi képlet, amelyik a két agyféltekét
összeköti és a köztük lévő információáramlást lehetővé teszi.
2
„Einstein édesanyja énekelt fiának. Megtanította énekelni, és a gyermek az éneken
keresztül tanult meg beszélni. Nem a beszédet gyakoroltatták vele, és nem a beszédre
való motiváltságát próbálták növelni, hanem onnan indult el az anya, ahol a gyermek jól
érezte magát. A zenei képességek a jobbtekéhez kötődnek. A gyermek Einsteint
valószínűsíthető jobbágyféltekei dominanciája a zenéhez vonzotta, majd az ének
átvezette a beszédhez. Ezáltal megtanulta a különböző feldolgozási módok, a két
agyfélteke összehangolását.” (Gyarmathy 1995)
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Тамара Прибишев Белеслин – Тања Станковић-Јанковић – Сања Партало:
ДРУШТВЕНО ОБЛИКОВАЊЕ ПОТРЕБА НАДАРЕНЕ ДЕЦЕ
Univerzitet U Banjoj Luci, Filozofski Fakultet, Bosna Hercegovina
tamara.pribisev@gmail.com
Сажетак
Рад је настао као прилог концептуалном оквиру ширег истраживања
проблематике надарене деце предшколског и раношколског узраста које је
покренуто током 2009. године у Републици Српској, једном од ентитета Босне и
Херцеговине. Полазећи из „перспективе детета”, заснива се на низ претпоставки о
потребама посебно надарене деце. Најпре, полази се од сазнања да надареност
није статичан „дар”, него да се временом губи, те да је неопходно препознати га и
подржати на раном предшколском и млађем основношколском узрасту. Друга
претпоставка је да екологија детета, односно друштвени контекст, укључујући
друштвену бригу за децу, модел социјалне бриге о деци, а посебно разумевање
‘детета’, као и обиљежја савременог породичног контекста битно утичу на потребу
за сигурношћу и одрастање надареног детета. Поред тога, институционални оквир
за рано образовање, који укључује развијеност мреже институција као ресурса
(предшколске установе и школе, институције за припремање и професионално
усавршавање професионалаца, специјализоване институције које се баве децом
са специфичним талентима, центри за рану идентификацију и сл.) утиче на
задовољавање и појаву нових потреба надарене деце.
Кључне речи: друштвено обликовање, надарена деца, потребе.

SOCIAL SHAPING THE GIFTED CHILDREN'S NEEDS
Summary
This paper is a contribution to the conceptual framework of a broader research
on problems of gifted children, preschool and school age that was raised during 2009. in
the Republic of Srpska, one of the entities of Bosnia and Herzegovina. Starting from the
‘child perspective’, the study is based on a series of assumptions about the particular
needs of gifted children. First, there is a body of knowledge that the exceptionality is not
static ‘gift’, but over time it could be lost, and that it is necessary to recognize and
support even very soon in the early childhood. The second assumption is that the social
context, including social care for children and the welfare model, legislation framework,
contemporary family background as well as particular social understanding of ‘child’ and
‘children’, significantly affect the need for safeness, wellbeing and growing up of gifted
child. In addition, the institutional framework for early childhood education, which
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includes the development of networks of institutions as a resource (pre-school
institutions and schools, specialized institutions dealing with children with specific gifts,
centers for the early identification, institutions for the pre-service and in-service
preparation and professional development of professionals, and the like) influences
satisfy, meet and cause the broader range of gifted children’s needs.
Key words: social forming, gifted children, needs.
Увод – о пројекту
Савјет за дјецу Републике Српске је у 2009. години донио одлуку да се
посебна пажња посвети талентованој дјеци. Као координирајуће тијело Владе
Републике Српске, Савјет за дјецу је између осталог задужен и за праћење
међународних и домаћих докумената у области права дијетета, промоције истих и
унапређења положаја дјеце у Српској. С тим у вези Савјет за дјецу је препознао
неоправдану занемареност даровите дјеце, те донио закључак да се у 2010.
години реализује пројекат „Положај и потребе посебно надарене дјеце у
Републици Српској”, са основним циљем да се:
– Уради ситуациона анализа на основу постојећих докумената о овој категорији
дјеце;
– На основу добијених параметара, анализирају положај и потребе даровите дјеце
предшколског и млађег основношколског узраста;
– Да се дефинишу мјере подршке даровитој дјеци;
– По завршетку израде ситуационе анализе, одржаће се округли сто на тему,
након чега ће Савјет за дјецу информисати Владу Републике Српске о добијеним
показатељима и приједлогом евентуалних мјера, те
– те публиковати ситуациону анализу.
Због сложености проблематике којом се истраживање бави и чињенице да
таленат није статичан, већ да се временом губи, те да је неопходно препознати и
идентификовати га на предшколском и млађем основношколском узрасту
истраживачки пројекат предвиђа да се обухвати репрезентативан узорак
постојеће документације о овој области која се односи на дјецу свих узрасних
доби, са посебним нагласком на предшколску и млађу основношколску доб.
Израда ситуационе анализе ће се реализовати у сарадњи са ресорним
министарствима, Филозофским факултетом, Републички педагошким заводом,
Центром за предшколско васпитање и образовање Бања Лука које ће бити од
велике користи у прикупљању постојеће документације о овој области. У
истраживању ће се користити сљедеће методе: анализа садржаја постојеће
документације и квалитативна анализа података.
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Пројекат се реализује у три фазе:
Припремна фаза:
1. Доношење Одлуке о реализацији Пројекта (Министарство породице, омладине
и спорта – Савјет за дјецу);
2. Одабир сарадника за истраживање и формирање радне групе;
3. Мапирање документације о овој области;
4. Утврђивање узорка истраживања;
5. Посјета Петници – истраживачком центру за подршку талентованој дјеци.
Друга фаза:
Израда ситуационе анализе – мапирање потреба надарене дјеце на основу
постојећих докумената, те писање и објављивање извјештаја.
Трећа фаза:
Одржавање округлог стола на тему истраживања; израда материјала са
препорукама за Владу Републике Српске; публикација ситуационе анализе и
припрема наставка пројекта у којем ће се реализовати емпиријско истраживање
на основу ситуационе анализе.
Концептуални оквир пројекта
Рад који прати постер презентацију је настао као прилог концептуалном
оквиру истраживања проблематике надарене дјеце предшколског и раношколског
узраста у Републици Српској.
Даровитост као комплексан феномен захтјева велику пажњу и озбиљан
приступ како у идентификовању, дефинисању тако и на даљем подстицању.
Раније је владало мишљење да ће се прави таленат без обзира на све ипак
показати и остварити. Међутим, након многих истраживања закључило се да баш
и није тако и да постоји низ фактора који утичу на успјех и неуспјех даровитих. То
су прије свега породица, васпитно-образовне установе и друштво.
Даровитост представља неисцрпну тему и перманентна је потреба за
истраживањем и проучавањем овог феномена. Велики је број теорија и
дефиниција које одређују појам надареношћу. Током раног 20. вијека у јавном
дискурсу појам даровитости и надарености се повезивао са високом
интелигенцијом. Веза између надарености и високе интелигенције присутна је и
данас. Дуги низ година мјерило надарености био је висок коефицијент
интелигенције, 140 и изнад тога. Међутим, након многих истраживања која су
касније усљедила дошло се до закључка да је висок коефицијент интелигенције
услов надарености, али не и укупна надареност. Према Босиљки Ђорђевић (1995)
у садашње вријеме праве се разлике према областима надарености: у општим
интелектуалним способностима, у креативним способностима, у академским
способностима (за егзактне науке, природне науке, језик), у социјалним
способностима (способност вођства), у психомоторним способностима и др.
Међутим, то није феномен који је статичан, који остаје заувијек, надареност
се неће развити уколико се дијетету не пруже адекватни услови и подршка. Исто
тако, постоји могућност да надареност остане неоткривена, да се уопште не
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препозна и не идентификује (Ђорђевић, 1997). Како би се избјегли ови проблеми,
од суштинског значаја је познавање карактеристика даровите дјеце, прије свега од
стране родитеља, а потом и од стране васпитача и наставника.
Даровитост можемо објаснити кроз интеракцију три елемента: специфичне
способности, високог нивоа креативности и снажне мотивације (Renzully, 1978 –
види код: Ђорђевић, 1998; Стојаковић, 2000; Huzjak, 2006). Слично налазимо и код
Елен Винер (Ellen Winner) која изразом даровитост описује дјецу са сљедећим
обиљежјима: пријевремена развијеност, инсистирање да раде по свом и висок
интерес за савладавањем (Winner, 2005 – види код: Huzjak, 2006). Ово морамо
имати у виду, јер друштво које у своје стратегије рада са даровитом дјецом, не
уврсти ова обиљежја доводи у питање развијање њихових потенцијала, а касније
способности. Јасно је да сложености проблема доприноси чињеница да не
можемо говорити о једној способности или једној интелигенцији. Према Хауарду
Гардену (Howard Gardner) способности (интелигенције) можемо разврстати у
сљедеће: лингвистичкa, логичко-математичкa, тјелесно-кинестетичкa, визуелнопросторнa,
музичко-ритмичкa,
интраперсоналнa,
интерперспоналнa,
натуралистичка.
Зашто и када даровити ученици не постижу успјех? Узроке можемо тражити
у области личности и у области друштвеног амбијента (породичног, школског,
ширег друштвеног) (Ђорђевић, 1998). Такође, Тон Моија (Ton Mooij) говори о три
општа прилаза у објашњавању неуспјешности даровитих:
- први је концентрисан на димензије личности,
- други се односи на срединске промјенљиве,
- трећи се односи на интеракцију личности и средине (види код: Ђорђевић, 1998).
Упркос снажној унутрашњој мотивацији, висок интерес за савладавањем
може бити угашен ако друштвени амбијент (породица, школа, друштво у цјелини)
не пружа адекватне услове за бављење оним у чему је дијете даровито. Такође,
велику улогу игра квалитет интеракције личности и средине. Будући да нам је циљ
почети са радом што раније, поједини аутори истичу значај раног старта (Suzić,
2008) или раног образовања (McCoy, 1999), гдје је нагласак на раној стимулацији,
а никако „форсирању” које ће дијетету одузети дјетињство. Од пресудног значаја
је интеракција између родитеља и дијетета, која подразумијева активно
ангажовање родитеља, које не мора бити условљено нивоом образовања
родитеља. Наиме, рад са даровитом дјецом није привилегија високо образованих
родитеља. Такође, рад са даровитом дјецом није и не смије бити привилегија
породица високог социјалног статуса. Управо ту лежи велика одговорност друштва
(државе).
Истраживањем Босиљке Ђорђевић потврђена је хипотеза да, с једне
стране, сви одлични ученици нису даровити, а да, с друге стране, међу ученицима
који не постижу запажене резултате у учењу има и даровитих (Ђорђевић, 1998).
Резултати овог и сличних истраживања отварају нам низ питања: Шта вреднујемо
када вреднујемо ученике? Знамо ли увијек да је начин на који дијете нешто ради,
начин на који мисли или оно што осјећа одраз његове надарености и посебности?
Да ли надареност може бити оцијењена негативно? Колико смо спремни да
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прихватимо дијете које је другачије, а да га не етикетирамо као чудно? Шта је са
„скривеном” или неоткривеном даровитошћу? Да ли је и у којој мјери могуће
остварити индивидуални приступ у васпитно-образовном раду? Колико у
васпитно-образовном процесу подржавамо дивергентно мишљење?
С друге стране, можемо усмјерити своје активности на поучавање за успјех
без обзира да ли говоримо о даровитим појединцима или групи ученика са
различитим потребама. Оно што може бити у основи поучавања за успјех у раду
школе (друштва), истовремено представља ефикасне смјернице за родитеље.
I – СИСТЕМСКО-ЕКОЛОШКИ ОКВИР ПОДРШКЕ НАДАРЕНОЈ ДЈЕЦИ
А) Породица и ресурси локалне и шире друштвене заједнице, са посебним
акцентом на сиромаштво и начине друштвеног обликовања потреба надарене
дјеце у условима живота испод линије сиромаштва (Влада Републике Српске
2008).
Б) Разумијевање дијетета у култури и митови око надарене дјеце и њихових
родитеља.
(1) Могућност постојања јавних страхова од „елитизма” и „различитости” у друштву
и нашој култури, као и постојање институционалних митова – митова у
институцијама у којима се води брига о и за дијете;
(2) Друштвена и вршњачка склоност ка стигматизацији (са претпоставком да
надареност није друштвено популарна, а дијете и често постаје предмет
исмијавања, друштвеног портретисања које је још увијек снажно присутно у
изразима као што су „бубалице”, „штребери”, „паметњаковићи”, „стармали” и
омаловажавања „има двије лијеве ноге”)
(3) Друштвена изграђеност неповерења у рани развој и учење, гдје се снажно
одржавају стереотипи о предшколском дјетету као „не-оформњеном бићу”, и ниже
вриједности дјечје игре као начину развоја и учења дијетета.
В) Друштвена брига о надареној деци из угла легислативе и финансијске
подршке задовољавању потреба.
(1) Надареност – „хладно политичко питање”. Питања надарености не
изазивају јавну и непосредну пажњу друштвене заједнице, што се одражава и на
нејасну одговорност актера који би требали да подржавају изграђивање надарене
дјеце.
Надарена дјеца, изузев ако су болесна, онеспособљена и/или сиромашна, могу
постати видљива за систем друштвене бриге о дјеци: социјалном, здравственом и
образовном сектору. До поласка у школу, су посебно занемарена и невидљива
категорија у легислативи Републике Српске: Стратегија образовања РС укључује у
редовни систем образовања само дјецу у години пред школу, а друштвене
„бенефиције” и подршку имају само ученици и млади таленти. Поред тога,
учестало је напуштање земље од стране младих талената (Министарство
просвјете и културе 2009).
Предшколска деца су препуштена „оснивачима предшколских установа” који могу
да буду Влада, локална заједница, правно и физичко лице, религијска
организација, невладина организација и друга лица (Službeni glasnik Republike
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Srpske, broj 119/08.). У прилог томе говори чињеница да не постоји ни једна
невладина организација као подршка деци, родитељима и професионалцима у
области даровитости - што указује на то да не постоје механизми цивилног
притиска како би права надарене дјеце поштивала.
Нема јасних буџетских линија друштвено организоване финансијске подршке.
Документи (Министарство просвјете и културе 2009) одређује декларативне,
једнократне мере, нпр. пројекти подршке развоју ученика и младих,
стипендирање; Јавни фонд дјечије заштите не програмски не подржава надарену
децу.
(2) Даровитост се у образовној политици често ставља у контест
„награђивања” за академски успех у школи. Легислатива препознаје академска
постигнућа и предвиђа награђивања за изузетна постигнућа у школском учењу.
Акцелерација је могућа само на основу академског постигнућа у основној школи,
али без јасних механизама (ученик може прескочити један разред, уколико у
континуитету од двије школске године постиже одличан, беспрекоран успјех).
Поред тога, дискурс легислативе истиче такмичарски приступ надарености (нпр.
напредни ученици се „бирају”; најчешћи облик друштвене бриге у образовној
политици за надарене су такмичења и „олимпијаде”).
II – ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ПОДРШКЕ НАДАРЕНОЈ ДЕЦИ – ОБРАЗОВНИ
СИСТЕМ И ИНСТИТУЦИЈЕ БЛИСКИХ СЕКТОРА
(1) Последњих неколико година, од када се у Републици Српској почело
говорити о инклузији, често се она ad hoc своди на узак оквир, односно, на
дефиниције укључивања дјеце са сметњама у психофизичком развоју у редовне
школе. Сва пажња сконцентрисана је на ученике који имају сметње у развоју, на
ангажовање мобилних тимова који би пружали подршку наставницима и
ученицима. Даровити ученици „остављају се по страни” и занемарују се. Законске
одредбе не односе се експлицитно на даровите ученике. Закон о школовању и
стипендирању младих талената не односи се директно на даровите ученике, већ
се базира на откривању и подстицању талента код ученика. Поред тога, не постоји
наставни план и програм за даровите ученике, иако је предвиђен у позитивној
легислативи. Наиме, један овакав програм није ни могуће донијети јер сваком
даровитом ученику треба приступити индивидуално, исто као што се предвиђа
израда индивидуалних образовних програма за дјецу са сметњама у развоју. Тиме
се потврђује да школе имају задатак да реализују наметнути „програм” за
надарене и талентоване ученике који доноси министар, не узимајући у обзир
индивидуалност тог дијетета и окружења у коме живи. Поставља се и питање
правичности у образовном систему, имајући у виду да се флоскулом да „сви имају
»право« на једнак приступ”, често искривљује „право” надарене деце на
„одговарајуће” образовање.
Могуће је направити оквир у којем се могу кретати наставници у раду са овим
ученицима. Законом о основном образовању и васпитању (Службени гласник
Републике Српске број 74/08 и 71/09) наведено је да су циљеви основног
образовања и васпитања, између осталих и: развој стваралачког, креативног и
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критичког мишљења, оспособљавање за самостално и самоиницијативно стицање
знања, развој способности разумијевања проблема и примјене знања,
критичности и самокритичности, иницијативности и жеље за постигнућем. Школа
је, према овом Закону дужна да организује уочавање, образовање, праћење и
подстицање надарених и талентованих ученика те да организује додатни рад
према њиховим склоностима, способностима и интересима. У школама се
реализује додатна настава у коју се укључују ученици према својим склоностима и
способностима.
Међутим, образовне институције дјелују као „изолована острва”. Предшколске
установе и школе саме уочавају, прате и подстичу надарене и талентоване
ученике. То пред ове институције не ставља обавезу да идентификују надарено
дијете и подрже њен / његов развој и учење.
(2) Надареност у образовном систему нагиње ка уметничким
способностима, и формално, систематски се подржава од основношколског
узраста (од шест година). Закон о основном образовању препознаје само музичке
и балетске школе. Оне су организоване по принципу развијености локалне
заједнице. Нажалост, у РС званично не постоји ни једна балетска школа. Увођење
ученичког досијеа у школе омогућиће континуирано праћење ученика, што такође
може допринијети препознавању и подстицању и даровитих и талентованих
ученика. Предшколска деца су у потпуности искључена.
(3) Када је у питању рад невладиних организација и других институција
блиских сектора, уочљиво је да се они усмјеравају на оно што је „популарно”
(дјеца са сметњама у развоју, малољетничка делинквенција, сексуално и
репродуктивно здравље и сл.). Ниједан пројекат невладиних организација у
Републици Српској не бави се експлицитно потребама, правима и начином рада
са даровитом дјецом.
Да бисмо говорили о раду са талентованом и даровитом дјецом потребно је
умрежавање свих институција. Рано откривање ове дјеце је од великог значаја.
Затим, припремљеност породице и пружање подршке институцији у којој „све
почиње”, је веома важна. Припремљеност васпитача, учитеља, наставника за рад
са даровитом и талентованом дјецом је од изузетног значаја. Сарадња породице,
школе и осталих релевантних установа има велику улогу.
(4) Институције за припремање кадрова у образовању и питање рада са
даровитом децом. Питање оспособљавања за рад са даровитом дјецом у
образовном систему однедавно је ушло у програме који припремају будуће
професионалце у образовању. Доминирају предмети и теме за рад са дјецом са
потешкоћама у развоју. Социјална инклузија се уско разумије као инклузија
ученика са онеспособљењима у редовним школама. Рад са даровитом дјецом се
смјешта у студије другог циклуса, а у првом циклусу теме надарености су зависне
од воље појединих наставника који их стављају у наставни програм предмета.
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Закључак
Даровитост није само питање образовања већ је и веома значајно питање
друштва. „Истраживања показују да даровитост и креативност обухватају знатно
шири склоп особина личности а не само интелектуална својства” (Стојаковић,
2002:281). Стога, надареним особама треба пружити максималну подршку како би
могли развити свој дар.
Међутим, тренутно се још, као друштво не сналазимо по питању рада са
надареним особама, а посебно су угрожена дјеца у раном дјетињству. Један од
начина да се јасније укаже на постојање даровите дјеце, што Пројекат има као
циљ, јесте отварање друштвеног дијалога о потребама и њиховом обликовању у
окружењу у којем живимо.
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Takács Izabella: ANYANYELVI KÉSZSÉGEK ÉS A CSALÁD A TEHETSÉG
SZOLGÁLATÁBAN
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
bella.takacs@magister.uns.ac.rs

Összefoglaló
A felmérés a kimagaslóan jó képességű középiskolai tanulók gyermekkorban
kialakult anyanyelvi készségeit tárja fel. A kérdőíves kutatás az összefüggést keresi a
családi kulturális háttér, az iskolán kívüli tevékenységek szorgalmazása, az olvasási
szokások és a nyelvi tehetség kialakulása között. A tanulmány a tehetséggondozóba
felvételt nyert tanulók gyermekkorában kialakult/kialakított anyanyelvi kompetenciáit
méri fel és hasonlítja össze egy szakközépiskolai kontrollcsoporttal.
Kulcsszavak: anyanyelvi kompetencia, kulturális és családi háttér, nyelvi
elemek, olvasás, tehetség.

HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
Summary
The survey explores the mother tongue skills of secondary school pupils with
exceptional talents. The research seeks correspondence between emergence of family
cultural background, extracurricular activities, reading habits and linguistic talent. The
study measures first year pupils’ mother tongue competencies that have been
developed during childhood. The pupils are on their first year at the Philological
Grammar School and their results are compared with a control group from a technical
college.
Key words: mother tongue competence, cultural and family background,
linguistic elements, reading, talent.

1. A család és a tehetség
A család előrevivő szerepének jelentőségét nem lehetséges megkérdőjelezni a
tehetséges gyerekek kibontakoztatásában. A társadalomkutatók, pszichológusok, de
akár a laikusok szerint is az élet első éveiben megszerzett viselkedési módokat,
szokásokat nagyon nehéz megváltoztatni. Definíció szintjén elfogadhatjuk, hogy: „a
stabil és ösztönző környezetet két ellentétes nemű, egymással házasságban élő
személy biztosítja, azonban határozott tény, hogy az ismert kultúrákban, a múltban és
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jelenben is, a gyerekek felnevelésének a felelősségét többnyire egymással genetikai
kapcsolatban levő vagy társadalmilag elfogadott kapcsolatban élő emberekből álló
közösség, a család vállalja” (CSIKSZENTMIHÁLYI msk.: 2010:212). Az idézett amerikai
pszichológus csapatával új megvilágításba helyezte az integráció és differenciálódás
fogalmát. Míg e két fogalomban elsősorban az oktatás területén találkozunk, ők úgy
vélik, mindkettő fellelhető a család funkcionalitásában is. Az integráció a családi kötelék
komplexitásában mutatkozik meg, míg a differenciálódás a serdülők késztetése az új
dolgok és lehetőségek keresésére a család motivációjával. Ezek birtokában a családot
komplexnek mondhatjuk. Megállapítható, hogy a tehetség bármely területének
kibontakoztatására a komplex család a legalkalmasabb, ahol a szülők és gyermekek
véleménye lényegében megegyezik a családi élet minőségéről. A komplex családokban
jól szervezett a munka, így több idő jut hasznos tevékenységekre (házi feladat
elvégzésére).
Az örökletesség és a környezet szerepét a tehetség kialakulásában a XX.
században a kutatók ismét hangsúlyozni kezdték. A XIX. századi Galton öröklődés és
képességek kapcsolatrendszerének kutatásai (Galton, 1869) lendületet adtak a
viselkedéskutatóknak, azonban a világháborúk hozta behaviorista szélsőséges
szemléletek hátráltatták a fejlődést. A genetikai kutatások visszahozzák a galtoni
örökséget; Czeizel Endre négygyűrűs talentum-modellje négy környezeti tényezőt is
megemlít: család, iskola, kortárs csoportok, társadalom.
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A másik közismert alap-modell a Renzulli – Mönks modell. Ebben a modellben a
tehetséget az iskola, társak és család metszetében vizsgálhatjuk.

A paradigmaváltás szükségességét az oktatásban már régóta érezzük; úgy a
szerbiai oktatási modellben, mint a magyarországi vagy akár az európai országok
oktatási folyamatai is erre utalnak. A reformok jó irányba haladnak, de még nagyon
messze állnak a társadalmi fejlődés dinamikájától. A családmodell is párhuzamosan
változik a társadalmi változásokkal egyetemben, ami valószínűleg a család
individuumra gyakorolt hatását is megváltoztatja.
A hagyományos „szerető, odafigyelő” családban a gyermekkel édesanyja
foglalkozott otthon, az esti altatás meseolvasással telt; a család szabadidős
tevékenységét hétvégenként a családi kirándulás a természetben jelentette. Azonban a
család változásával a szerepek megváltoztak: az édesanya emancipálódott, ideje
jelentős részét munkahelyén tölti, ez által otthon kevesebb idő, figyelem jut a
gyermeknek, jobb esetben számítógépről hallgattat mesét csemetéjével; a hétvégi
kirándulásokat pedig a hétvégi bevásárló körutak váltják fel. Megváltozik a társadalmi
változások függvényében a családon belüli kommunikációs modell is: úgy kvalitatív, úgy
kvantitatív mivoltában.
A korai fejlesztésben nagy szerepe van az oktatásnak, az iskolának is, mert pl.
„az olvasás alapvető, komplex folyamat, készség szintjén való elsajátítása alapos
odafigyelést és körültekintést igényel. Az olvasási készség kialakítása, megléte
vitathatatlanul lényeges része a kisgyermek életének, ami természetesen kihat egész
további boldogulására. Ezért fontos, hogy mindenféle problémát, zavart, akadályt
komolyan vegyünk és kezeljünk, ami hátráltatja a normális, folyamatos
készségalakulást” (CSAPÓ 2010). Az olvasás megalapozása nem kizárólag a család
feladata, hiszen a módszertanok birtokában a tanító van; a szülői felelősség ez esetben
a szokások kialakításán van, illetve a motiváció serkentésén. Ahhoz azonban, hogy
időben észrevegyük az íráshibákat vagy az ejtés problémáit, szükséges az odafigyelő
és segítő családmodell.
Mint ahogyan egy előző cikkben is említettük, a szülők szerepét a tehetségek
kibontakoztatásában nem lehet elégszer hangsúlyozni. A tehetségígéretek
336

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

felkutatásába meghatározó az ő véleményük, rálátásuk gyermekük fejlődésére.
„Kanadában – például – igen körültekintő módon szervezték meg a tehetségek
felkutatását. Értékes útbaigazítást találunk egy széles körűen alkalmazott módszerben.
Ennek középpontjában egy részletes kérdőív áll” (HARSÁNYI 1994:147). A Harsányikönyvben megjelent kérdőív: A szülők bevonása a tehetségígéretek felkutatásába címet
viseli. „Az alapos és körültekintő kérdéssorok a családi attitűdöt világítják meg
legteljesebben. Jelen kérdőív is ebből a kérdéssorból indult ki, módosítva az anyanyelvi
kompetenciák iránti kérdésekkel” (TAKÁCS 2011:269–277).
2. A kutatás előzményei, hipotézise
J
elen kutatás a kanizsai A tehetségek szolgálatában elnevezésű III. Nemzetközi
tudományos tehetséggondozó konferencián elhangzott eredmények folytatása,
kiegészítése. A konferencia anyaga arra kereste a választ, hogy a tehetséggondozó
középiskolába felvételt nyert diákoknak milyen nyelvi kompetenciáik voltak
gyermekkorukban, kimutathatóak-e valamilyen különbségek e szempontból
szakközépiskolába iratkozott társaiktól. Megfigyeli a játékok típusait, amik esetlegesen
hozzájárulhattak a kreativitás kibontásához (TAKÁCS 2011). Az eredmények azt
mutatták, hogy a TG (Tehetséggondozó Gimnázium) tanulói előbb kezdenek el beszélni
és olvasni gyermekkorukban, mint a SZK-ba (szakközépiskola) járó kortársaik. A TG-ba
járó diákok lényegesen többet unatkoztak általános iskolai oktatásuk során, mint a SZK
iskolába járó társaik, illetve több időt töltöttek felnőttek társaságában, mint kortársaikkal
a TG iskolába járó tanulók gyermekkorukban. Ezek az eredmények is a család
hangsúlyos szerepéről tesznek bizonyosságot, indukálva a további kérdésfelvetést e
témakörben. Természetesen számos előfeltételezés szükséges ahhoz, hogy ilyen
következtetéseket, megállapításokat tegyünk. Elsősorban az, hogy a TG-ba iratkozott
tanulók valóban tehetségesek. Az is biztos, hogy több tehetséges gyerek is jár a SZK
iskolába, viszont az eredmények a jelentős különbségeket kimutatják. Az a tény is
bizonyos, hogy a TG-ba járó tanulók önmagukról alkotott képe sokkal pozitívabb
kortársaikétól.
3. A felmérés alanyai, eredményei
A megkérdezett középiskolások száma 114. Esetünkben az a feltételezés, hogy
a tehetséggondozóba iratkozott tanulók családmodellje „odafigyelő”, segítőkész, így az
otthonról hozott szokások, ismeretek, elsősorban ezek nyelvi vetületei (az anyanyelvi
fejlettséget előfeltételnek tartjuk a Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnáziumba iratkozott
diákok körében) már kisgyermekkorban hangsúlyosabban jelen voltak kortársaiktól.
Erre vonatkozólag a kérdőív a következő kérdésekre keresi a választ:
1. Gyermekkorában (előrevivő) ismeretterjesztő könyvei voltak-e?
2. Szüleinek otthoni könyvtára mekkora?
3. Járt-e családi kirándulások során múzeumokba, történelmi nevezetességeket,
kiállításokat megtekintett-e?
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4. Hogy érzi: szülei kellő lehetőséget biztosítottak-e érdeklődésének, kíváncsiságának
kibontakoztatására gyermekkorában (általános iskolai tanulmányai) során?
5. Gyermekkorában szülei olvastak/meséltek-e lefekvés előtt?
6. Milyen iskolán kívüli tevékenységekkel foglalkozott életének különböző
szakaszaiban?
Kontrollcsoportként a 4 éves, illetve 3 éves szakképzőbe járó diákokat kérdeztem meg
a szabadkai Építészeti Középiskolában.
Arra a kérdésre , hogy gyermekkorában (előrevivő) ismeretterjesztő könyvei voltak-e?,
a TG diákjai 78%-ban, míg a SZK járó diákok 69%-a adott pozitív választ.
Megállapítható, hogy ez mindkét esetben jelentős arány.
1. ábra. TG

2. ábra. SZK

22%
31%

69%
78%

Igen

Nem

Igen

Nem

A 2. kérdésre, hogy szüleinek otthoni könyvtára mekkora, már szignifikánsabb
különbség rajzolódik ki, mint az első kérdés esetében. A grafikonos ábrázoláson
világosan látható, hogy a Tehetséggondozó Gimnáziumba járó diákok jelentős része
már a családi környezetben megismerkedik a könyvek és ez által a tudás, az
ismeretszerzés hatalmával. Látható, hogy a szakközépiskola megkérdezett diákjai
családjainak mindössze 7%-a rendelkezik 100-tól több könyvvel, míg a TG diákok
családi könyvtára 41%-uknál haladja meg ezt az arányt.
3. ábra.
18
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2
0
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Arra a kérdésre, hogy járt-e családi kirándulások során múzeumokba, történelmi
nevezetességeket, kiállításokat megtekintett-e, a megkérdezett diákok jelentős része
negatív választ adott; a megkérdezett TG-os diákok 30%-a gyakran, szinte évente járt
tartalmas családi kirándulásokra, míg a SZK iskolás diákok ebben is alulmaradtak
kortársaiktól: 18%-uk mondhatja el ugyanezt magáról.
4. ábra. A Tehetséggondozó Gimnázium tanulóinak válaszai százalékokban kifejezve
TG

nem állt módunkban
utazgatni
egyszer-kétszer
3%

26%

18%

gyakran
évi rendszerességgel

53%

5. ábra. A Szakközépiskola tanulóinak válaszai százalékokban kifejezve

nem állt módunkban
utazgatni
egyszer-kétszer
16%

2%

30%

gyakran
évi rendszerességgel

52%

Hogy érzi: szülei kellő lehetőséget biztosítottak az Ön érdeklődésének,
kíváncsiságának kibontakoztatására gyermekkorában (általános iskolai tanulmányai)
során?
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A Tehetséggondozó Gimnázium tanulóinak válaszai százalékokban kifejezve:
igen, mindent megadtak
részben
ők döntöttek, hogy mivel foglalkozzak
teljes mértékben biztosítottak mindent
egyáltalán nem

59%
24%
0%
18%
0%

A Szakközépiskola tanulóinak válaszai százalékokban kifejezve:
igen, mindent megadtak
részben
ők döntöttek, hogy mivel foglalkozzak
teljes mértékben biztosítottak mindent
egyáltalán nem

63%
35%
1%
1%
0%

A két iskola diákjainak véleménye hasonló adatokat tükröz, annyi eltéréssel,
hogy a SZK iskolába járó diákok 35%-a érzi részlegesnek a szülők kreativitásukra szánt
energiáját, míg a TG diákjainak ezt 24%-a érzi részben sikeresnek szülei részéről.
Gyermekkorában szülei olvastak/meséltek-e lefekvés előtt? – erre a kérdésre a TG
tanulóinak 76%-a válaszolt pozitívan, míg a SZK iskola diákjainak 53%-a tette
ugyanezt.
6. ábra. A Tehetséggondozó Gimnázium tanulóinak válaszai százalékokban kifejezve

21%

3%
rendszeresen
hetente
ritkán

12%

64%

soha
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7. ábra. A Szakközépiskola tanulóinak válaszai százalékokban kifejezve

17%
rendszeresen
47%

hetente
ritkán

30%

soha
6%

A kérdőív azon kérdésére, hogy milyen iskolán kívüli tevékenységekkel
foglalkoztak a diákok életük különböző szakaszaiban, mondhatjuk azonos mennyiségű
tartalmas foglalkozást sorol fel mind a két iskola 4 éves gimnáziumi és 4 éves
szakközépiskolai diákja. Mondhatjuk, hogy a tanulók 80%-a foglakozott valamilyen
tevékenységgel (nyelvtanulással, sporttal vagy valamely művészeti ággal) bizonyos
életszakaszaiban. A kontrollcsoport mellett egy 3 éves szakközépiskolai osztályt is
megkérdeztem, ahol ugyanez 2-3%-os arányban jelenik meg. Ez akár intő jel is lehet a
tanulók önbizalmát, motiváltságát illetőleg, ami befolyásolhatta a pályaválasztást is.
Ezeknek a diákoknak nem lehettek sikerélményeik és a versenyszellem sem
alakulhatott ki náluk.
4. Zárógondolatok/Kitekintés
Nagy kérdése a XXI. századnak az individualizmus kérdése: helyünk és
szerepünk a társadalomban, az oktatásban: hol helyezkedik el az egyén, hol kap
szerepet a kollektivizmus; mikor melyik érvényesítése az eredményesebb? Az ember
társas lény, így a kommunikáció szempontjából mindenképp a társadalmi mivoltát
hangsúlyozhatjuk. Cambi tanulmányában az individualista pedagógia történetének
ismertetése után tanulmányában arra a következtetésre jut, hogy az autonómia
újraolvasásával a pedagógia a többes szám első személyű kifejezés felé halad (CAMBI
2007). Azt, hogy a MI az iskola és egyén, az egyén és család, vagy egyén és
társadalom együttesére értjük az olvasó/kutató ember számára eldöntendő kérdés. A
család szerepe társadalmanként változó a gyermekek oktatásában. Míg a középeurópai hagyományos családmodellt tartjuk ideálisnak, addig az olasz, illetve más latin
országokban a túlzott családi kötelék hátrányt jelent. Ugyanis a hagyományos olasz
családfő elvárja gyerekétől (főként, ha fiú), hogy szakmát tanuljon, és maradjon a
család közelében felnőtté válása után is. Ez által a mobilitás is alacsonyabb az
olaszoknál. (GIULIANO 2008) Budimir-Ninković Gordana 2009-ben megjelent Korszerű
család és az iskola c. könyvében a család és az iskola együttműködésének helyes útját
abban látja, ha mindkét fél flexibilisebbé válik, nyitottabbá; ahol kölcsönösen szabad
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teret és lehetőséget biztosítanak a tehetség kibontakoztatására (BUDIMIR-NINKOVIĆ
2009).
Jelen kutatás A gyermekkori anyanyelvi készségek és a tehetség című
tanulmánnyal lesz egységessé (TAKÁCS 2011); hiszen mindkettő az anyanyelvi
kompetenciák kialakulásának és fejlődésének objektív, ill. szubjektív körülményeit
vizsgálja a tehetséges gyermek szolgálatában. Az előző tanulmány csupán azokat a
jegyeket igyekszik feltárni, amelyek esetlegesen megmutatkoztak a tehetséges tanulók
anyanyelvi készségében gyermekkorukban, míg jelen értekezés arra igyekezett
rámutatni, hogy a család miként járul hozzá (illetve mivel járulhat hozzá) a tehetséges
tanulók képességeinek célirányos fejlesztéséhez.
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A TEHETSÉGGONDOZÁS TERMÉSZETUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI
VETÜLETEI
Major Lenke: A TEHETSÉGGONDOZÁS LEHETŐSÉGEI AZ ALSÓ TAGOZATON
TÖRTÉNŐ KÖRNYEZETI NEVELÉS SORÁN
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
lenkemttk@gmail.com

Rezümé
Életkori sajátosságaik alapján a kisiskolások a környezeti nevelés és
tehetséggondozás során a tárgyi tudás mellett elsajátíthatják az önálló ismeretszerzés,
rendszerezés képességét, a környezettudatos magatartást.
A környezeti nevelés és a tehetséggondozás megvalósulhat az iskolában a
tanórán, illetve a tanórákon kívül különféle szakkörök, versenyek, egyéb rendezvények
során. Iskolán kívüli oktatási és nevelési helyszín lehet például az állatkert, a múzeum,
az erdei iskolák, illetve a család.
A bemutatott helyszíneken a legfontosabb tehetségpedagógiai módszerek közé
tartozik a differenciált oktatás, az integrált osztályban történő tanulás és a kooperatív
munkaformák.
Az oktatástechnológia bemutatott eszközei hatékonyan és célravezetően segítik
a környezeti nevelést és a tehetséggondozást az általános iskola alsó tagozataiban.

METHODOLOGICAL ELEMENTS OF TALENT DEVELOPMENT IN
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN JUNIOR CLASSES
Abstract
In the course of environmental education and talent development, pupils in junior
classes can acquire, in line with their age characteristics and in addition to subjectbased knowledge, also competences like self-acquisition of information, ability of
individual systematization, and an environment-conscious attitude. Environmental
education and talent development are accomplished, in addition to classes, also within
the framework of extra-class activities, including study circles, competitions, and other
events. Locations where opportunities for extra-school education arise involve, for
example, zoos, museums, forest schools, and the family. At the sites described, major
talent educational methods include differentiated teaching, learning in integrated
classes, and cooperative forms of working. The tools of educational technology
presented appear to provide efficient and straightforward means to assist environmental
education and talent development in junior classes of primary schools.
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1. Bevezetés
A tehetséggondozás és a környezeti nevelés kapcsolata, különösen napjaink
globális problémáinak árnyékában, kiemelt fontosságú, mind az egyén élete, mind a
társadalom jövője szempontjából.
Mivel az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaikból adódóan fogékonyak
a környezeti hatásokra, ők azok, akiket megfelelő eszközökkel megnyerhetünk, hogy
tudatos támogatói legyenek a környezetbarát gondolkodásnak. Kialakíthatjuk bennük a
megfelelő ökológiai szemléletet, környezettudatos világképet.
A természettudományos műveltség megalapozásának egyik kiemelt helyszíne
lehet az alsó tagozaton oktatott természet és társadalom tantárgy.
A tehetséggondozához szükség lenne megfelelő tantervre, programra, tantárgyi
struktúrára, felszerelésre. Döntő szerepe azonban elsősorban a tanítónak van. Az ő
hozzáállása, személyisége meghatározó lehet abban, hogy milyen mértékben valósul
meg a tehetséggondozás egy adott tantárgyon belül, egy adott tanuló esetében. A
tehetségekre megfelelő szinten odafigyelő iskolarendszer kialakítását bármelyik szinten
el lehet kezdeni, az óvodától kezdve a felsőoktatási intézményekig, de leghatásosabb,
legcélravezetőbb eredményeket a pedagógusképző intézményekben, a tanárképzés
során várhatunk. Itt nevelhetünk, alakíthatunk ki olyan szemlélettel rendelkező
pedagógusokat, akik megfelelően állnak hozzá a kimagasló képességű tanulókhoz.
Tanulmányom megírásának az volt a célja, hogy megvizsgáljam, melyek azok az
alapvető módszertani elemek, amelyeket megismertetve a tanítóképzős hallgatókkal, a
jövőben elősegíthetjük a tehetséges tanulók fejlesztését, és a környezettudatos
szemlélet kialakítását a a környezetünk, illetve a természet és társadalom tantárgy
tanítása során.
2. A kisiskolás gyerekek életkori sajátosságai a környezeti nevelés szempontjából
A kisgyerekek szívesen csodálkoznak rá egy-egy természeti jelenségre,
szépségre. A kisiskolás, azaz 6-11 éves gyerekek a környezetük számos jelenségével
találkoztak már, vannak tapasztalataik, csak legtöbbször még nincsenek ennek
tudatában. Az iskolában a tanító feladata az, hogy a gyerekek kíváncsiságát,
érdeklődését kihasználva rendszerezze a meglévő tudáselemeiket. A környezeti
nevelés módszereinek segítségével felkelthető a gyerekekben a természeti jelenségek
megfigyelése iránti vágy, bemutatható az élővilág sokszínűsége, az élőlények
egyedisége, és rávezethetőek az ember felelősségére az élővilág megőrzésében.
A kisiskolások számára minden a meséken, a játékon keresztül közelíthető meg,
amelyek számukra nagyon fontos dolgok. A gyerekek még nem értik meg az
elméleteket, a valóságot csak konkrét, érzékelhető jelekben képesek megérteni és
megragadni. Még ha komoly, tudományosnak látszó tevékenységet is folytatnak
(például babot csíráztatnak, ami lényegében egy biológiai vizsgálat), a gyerekek
számára ez nem más mint játék. A csírázás, mint jelenség, egyszerűen csak
szórakoztató folyamat a gyerekek számára, és nem érdeklik őket például a csírázás
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feltételei. Amelyik bab valamilyen oknál fogva nem csírázik ki, az csak elrontja a játékot,
és nem lesz fontos, hogy mely feltételek nem teljesültek a kísérlet folyamán.
Az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaiból kiindulva nagyon fontos,
hogy a környezeti nevelés elsősorban játékos legyen. Mivel ennek a korosztálynak
minden lehet játék, keresni kell a lehetőségeket arra, hogy mindig olyat játszanak,
amiből tanulnak is valami hasznosat a környezeti nevelés szempontjából. Ilyen
tevékenységek lehetnek például a növények és állatok megismerése, elnevezése, a
tantermi vagy szabadon élő növények és állatok megfigyelése, tulajdonságaik
megfogalmazása, szavakba öntése, a természet utáni rajzolás, stb. Ezek mind olyan
játékos tevékenységek, amelyek nagyon fontos környezeti nevelési tevékenységek is
egyben.
A játék mellett a természetben számtalan mód adódhat az élménypedagógia
lehetőségeinek kihasználására is. A tevékenységközpontú oktatás során a gyerekek
megtanulhatják, hogy használhatják fel az ismereteiket és tapasztalataikat a
problémahelyzetek, feladatok megodásakor.
3. A tehetséges tanulók kognitív jellemzői és a környezeti nevelés célrendszere
közötti összefüggés
A tehetség fogalmának pontos meghatározása még a mai napig várat magára,
de abban egyetértenek a témát kutató szakemberek, hogy a tehetség egyik alapvető
ismérve az önálló gondolkodás. Innen már csak egy rövid lépés vezet a környezeti
nevelés alapvető céljához, az önálló ismeretszerzés képességének kialakításához.
A környezeti nevelés fontos feladata, hogy erősítse a gyerekekben a
veleszületett spontán érdeklődést és kíváncsiságot melyet a világ jelenségei iránt
tanúsít. Tartsa fenn azt az érzést, hogy részeként is egyek vagyunk a világgal. Segítse
az egyént a szépség és a harmónia keresésében. Ugyanis a szépség is érték, és az
esztétika által felkeltett öröm is kiválthat aggódást, a megőrzés iránti vágyat.
A legtöbb tehetséges diák szereti a környezeti nevelési tartalmakat. Lehet, hogy
az általános iskolásokat először a laboratórium titokzatos világa varázsolja el, de minél
többet tudnak a tudomány vívmányairól, minél többet ismernek meg az őket körülvevő
világról, annál inkább fokozódik bennük a kíváncsiság, és mind izgalmasabbnak találják
ezeket az órákat. (Tóth 1998: 135) A kíváncsiság felkeltése után pedig már nem nehéz
felkelteni a tanulókban az őket körülvevő környezet önálló megismerésének igényét.
A tehetség egyes kognitív jellemzői, és a környezeti nevelés alapvető céljai
sokban hasonlítanak egymásra, kiegészítik, támogatják egymást. Ez is jelzi, milyen
sokat elérhetünk a tehetséges tanulók fejlesztésében a környezeti nevelés
megvalósítása során.
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1. táblázat A tehetség kognitív jellemzői és a környezeti nevelés céljai közötti
összefüggések
A tehetség kognitív jellemzői
A környezeti nevelés céljai
(Balogh 2004: 46)
- Önálló tanulásra való hajlam: a
- Rendszerszemléletre nevelés: tanulókat
tehetséges gyermekek szeretnek egyedül
képessé kell tenni arra, hogy a tanórán
dolgozni, és egyedül felfedezni dolgokat.
szerzett ismereteket össze tudják
kapcsolni az élet valós dolgaival, hogy
önmaguk lássák meg a problémákat, azok
összefüggéseit, és önmaguk keressék az
arra adható válaszokat. Ennek során el
kell jutni odáig, hogy a tanulók képesek
legyenek megérteni a fejlődés és
környezet kérdéseinek összefüggő
rendszerét.
- Kíváncsiság, tanulásvágy: a gyerek
- Alternatív, problémamegoldó
kíváncsiságából eredő miért kérdésekre
gondolkodás elsajátítása: nem elegendő
kapott válaszok segítik őket a világ
az egyes problémák, de még a problémák
megértésében és személyes fejlődésében. összefüggéseinek felfedeztetése sem, ha
nem alakul ki az a képesség, hogy a
problémákra válaszokat is keressenek a
tanulók. Fontos, hogy az egyes kérdések
megválaszolására több alternatíva
felállítását igényeljék, s az alternatívák
értékelése, ellenőrzése után képesek
legyenek a helyes, megfelelő válasz
kiválasztására.
- Sokrétű érdeklődés, kreativitás, az
- A globális összefüggések önálló
összefüggések felismerésének
felismerése: a létező környezeti problémák
képessége: amikor valaki egyéni ötleteket, mögött gazdasági, társadalmi problémák
gondolatokat, fogalmakat tud előállítani,
állnak, amelyek globális problémákká
fogalmakat összekapcsolni, a közöttük
szövődnek össze. Nagyon fontos, hogy ne
lévő vonatkozásokat, ok-okozati rendszert csak egyenként lássák ezeket a gondokat
felismerni.
a tanulók, hanem azok gazdasági,
társadalmi okait is megértsék. Legyenek
képesek ezeket az okokat azonosítani
saját környezetükben, életükben, és
tanuljanak meg ezeket szem előtt tartva
cselekedni.
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4. A tehetségek környezeti nevelésének lehetséges helyszínei, és az ott
megvalósítható oktatási és nevelési módszerek
4.1. A tehetségpedagógia alapvető módszerei
Az iskolai tehetséggondozás két legfontosabb alapelve, módszere a gyorsítás és
a gazdagítás. A tehetségpedagógiának az ezekre az elvekre épülő módszerei
nagyszerűen ötvözhetőek a környezeti nevelés megvalósítását célzó módszerekkel.
4.1.1. Gyorsítás
Gyorsításnak nevezünk minden olyan eljárást, amelynek révén egy gyermek a
szokásosnál nagyobb iramban haladhat előre. (Tóth 2003: 81)
Az akceleráció során lehetővé tesszük, hogy a tehetséges gyerekek a szokásosnál
nagyobb iramban haladhassanak előre, ugyanazt a képzési programot gyorsabban,
hamarabb végezze el, mint a többi tanuló.
A gyorsítás módszerének két fontosabb altenatívája létezik:
a.) korábbi iskolakezdés: amikor a tehetséges gyerek az általánosan szokásos, 6-7
éves kor előtt elkezdi iskolai tanulmányait;
b.) osztály átléptetés: amikor a tanuló több tanítási évet rövidebb idő alatt végez el (pl.
két tanítási évet egy év alatt).
4.1.2. Gazdagítás
A gazdagítás alapvető lényege a kötelező tananyag kibővítése. A következő
fontosabb formáit külöböztethetjük meg: (Balogh 2004: 99)
a.) mélységben történő gazdagítás: amikor több lehetőséget kínálunk a tehetséges
gyerekeknek tudásuk és képességeik alkalmazására, mint általában a tanulóknak;
b.) tartalmi gazdagítás: a tananyagot a tanulókra érzékenyen szerkesztjük meg,
figyelembe véve érdeklődésüket, szükségleteiket, s ezeket közben fejlesztjük;
c.) tempóban történő gazdagítás: a tehetséges gyerekek átlagosnál gyorsabb
munkájára épül, arra, hogy ugyanannyi idő alatt többet képesek feldolgozni társaiknál,
így kiegészítő elemeket is bevonhatunk a tanulási folyamatba.
4.2. A tehetségek környezeti nevelésének lehetséges szervezési formái
Az oktatás és nevelés egyik fontos alapelve a közvetlen tapasztalás útján történő
oktatás és nevelés. Az érzékelés különböző fajtái, az élményközpontú módszerek az
oktatást közvetlenebbé, könnyebbé teszik. (Czékus 2005: 241)
A környezeti nevelés és tehetséggondozás megvalósulhat tantárgyi és tantárgyközi
keretek között egyaránt. Megjelenhet a tanórákon, tantárgyakban, különböző iskolán
belüli vagy iskolán kívüli helyszíneken. Fontos, hogy a tanórai és tanórán (iskolán) kívüli
formákat kapcsoljuk össze a hatékonyság érdekében.
4.2.1. A rendes tanórára épülő szervezési formák
Az iskolai oktató-nevelő munka nem szorítkozik kizárólag a tanórákra, de
elsősorban mégis itt valósul meg leginkább a fejlesztés, az ismeretek megalapozása és
a természethez fűződő pozitív jellegű magatartás formálása.
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A környezeti nevelés és a fogékony tanulók fejlesztése átfogja az alsó tagozatos
tantárgyak körét, valamennyi tantárgy ismeretanyagába beépítve a környezettudatos
magatartás alapelveit. Komplex nevelés terület, mert tárgya több különböző, de
tartalmukban kapcsolódó művelődési területtel hozható összefüggésbe, több ponton
kapcsolódik a reál, a humán, a technikai műveltséghez, a testkultúrához. Ugyanakkor
integrált is, mert öszefüggésbe hozza a természeti és társadalmi jelenségeket azáltal,
hogy az ember és környezete viszonyát vizsgálja.
4.2.1.1. A tanórai differenciálás módszere
A differenciálás célja, hogy az egyes tanulók egyéni szükségleteihez,
képességeihez igazítsuk az elsajátítandó tananyag tartalmát és szerkezetét, valamint
oktatási módszereinket. A differenciálásnak sokféle formája, módszere és eszköze
létezik.
A differenciálás formái
A tanórai differenciálás során az egyforma vagy hasonló képességű tanulókat
csoportokba osztjuk. A csoportosításnak számos formája létezik:
a.) XYZ csoportosítás: az egy évfolyamra járó gyerekeket differenciált csoportokba
helyezik magas, közepes és alacsony teljesítményük alapján;
b.) osztályon belüli csoportosítás: az egy osztályba járó diákokat osztják be különböző
csoportokba teljesítményeik alapján;
c.) klaszteres csoportosítás: az osztályon belüli csoportosítás egy típusa. Ebben a
szituációban számos, vagy akár az összes tehetséges diákot egy tanárhoz osztják be,
aki figyel igényeikre, és ennek megfelelően differenciálja a tantervet. (Balogh 2004:
138)
d.) évfolyamok közötti csoportosítás: az évfolyamok közötti csoportosítás részeként a
különböző évfolyamokra járó diákok a napnak ugyanabban az órájában járnak egy
kurzusra. Képzési csoportokra osztják a diákokat a megmutatkozó teljesítményük
alapján, tekintet nélkül a diák évfolyam-szintjére. (Balogh 2004: 138)
A differenciálás során különböző csoportokba osztott tanulók eltérő könyvekből, egyéb
forrásokból, eltérő szinteken tanulnak, vesznek részt a környezeti nevelésben.
A differenciált oktatás módszerei, eszközei (Balogh 2004: 140-150)
A speciális szempontok szerint kialakított csoportokban megfelelő tanítási módszerek
alkalmazásával érhető el a kívánt eredmény. A módszerek között szerepelhetnek
például elgondolkodtató előadások, kiscsoportos foglalkozások, problémamegoldó
gyakorlatok, szeminárium-típusú óráknak, beszélgetéseknek, vitáknak, könyvtári és
empirikus kutatásoknak, megfelelő technológiák használatának. Hatékony módszerek
lehetnek a következők:
a.) nyitó és bemelegítő gyakorlatok: előnyös lehet az óra elején egy bemelegítő
gyakorlat, amely az órára, vagy az aznapi célra épül. Az ilyen gyakorlatok lehetnek
ötletbörze vagy problémamegoldó jellegűek. Például a vegyszereknek a környezetre
kifejtett hatását vizsgáló órán megfelelő bemelegítő gyakorlat lehetne, hogy a diákok
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képzeljék el, milyen problémákkal kellene ma szembenéznünk, ha a DDT-t nem tiltották
volna be.
Az ilyen feladatokat úgy kell kiválasztani, hogy elvezessenek az aznapra szánt
tananyaghoz, és kapcsolódjanak a tantervhez és a tanulmányok céljához. Mentális
kihívást is jelentenek, hogy a diákokat arra ösztönözzék, hogy keményen
gondolkodjanak komplex intellektuális témákról, motiválják őket a terület mélyebb
tanulmányozására.
b.) előadások, kiselőadások, tanári prezentációk és magyarázatok: képességeik révén a
tehetséges tanulók tudnak tanulni a tanárokkal valóbeszélgetésből vagy
kommunikációból. Ezért hatékony, ha a tehetséges diákokat tanító tanárok olyan
előadásokat tartanak, amelyekben elképzeléseket magyaráznak el és illusztrálnak. Az
általános iskola szintjén a kiselőadások a legmegfelelőbbek. Az előadóknak
dinamikusnak, kifejezőnek és lelkesnek kell lenniük, ezáltal érdeklődést keltve a tanult
terület iránt. Az előadásnak bőséges alkalmat kell adnia a tanulóknak, hogy kérdéseket
tegyenek fel, előálljanak a saját észrevételeikkel, és a gondolatokat összetett
ismeretekké alakítsák. A szóbeli üzenet megerősítésére és alátámasztására célszerű jól
megtervezett írásvetítő prezentációkat, videókat, modelleket is alkalmazni. A
kiselőadást követketi vita, kiscsoportos munka vagy az előadásból következő feladat,
esetleg szimulációk, szerepjátékok.
c.) olvasás és otthoni feladat: a tehetséges tanulók számára szervezett csoportokban
az olvasnivaló mennyiségének sokkal nagyobbnak kell lennie, és sokkal elvontabb és
összetettebb anyagot kell tartalmaznia, mint ahogy az átlagos képességű osztályokban
szokásos. A tehetséges diákoknak meg kell tanulniuk, hogy ön-irányítók legyenek a
tanulás során. Ehhez nyújthatnak segítséget a megfelelően kiválasztott ajánlott
olvasmányok.
A kijelölt házi feladatok a tehetséges csoportokban olyan tanulási, projekt, problémamegoldási, tervezési és írásos feladatokat takarnak, amelyeket nem csupán otthon, de
könyvtárakban vagy iskolai tanulószobákban, esetleg számítógép segítségével is el
lehet végezni.
d.) motiváció, célkitűzés: a tanár legfontosabb motivációs célja a tehetséges diákok
esetében a környezeti nevelés során, hogy belső indíttatású motivációt ébresszen a
környezeti tartalmak iránt. Ezáltal érhető el, hogy a tanulókban kiváltsuk az érdeklődést,
lelkesedést, szeretetet egy adott téma iránt. A belső indíttatású motivációt kiválthatja a
tanárnak a téma iránt érzett szeretetének és lelkesedésének modellje is.
e.) kiscsoportos projektek: a tehetséges diákok magas fokú kezdeményezésre képesek
a problémák felismerés és a projektek tervezése területén. Mikor a tehetséges gyerekek
kisebb csoportokban dolgoznak problémamegoldó vagy projekt gyakorlatokban, az
intellektuális kihívás, a tananyag tartalmának szintje sokkal nagyobb teljesítményt, az
érdeklődés és a motiváció növekedését eredményezik. A módszer elősegíti a
problémamegoldás, a tolerancia, az együttműködés és a kognitív képességek fejlődését
is. A projektmódszer alkalmazása során célszerű a tanulókat érintő alapvető
(környezetvédelmi) problémákból kiindulni, és ehhez hozzákapcsolni a meglévő
ismereteiket, tudásanyagukat. A projektmódszer lépései a következők: témaválasztás
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→ a cél megfogalmazása → a projekkterv elkészítése → megvalósítás → bemutatás →
beszámolás → dokumentálás → értékelés.
f.) szemináriumok: a szeminárium-szerű órák szintén alkalmat biztosítanak a
tehetséges tanulók számára, hogy sokkal mélyebben tanulmányozzák a tananyagot,
mint ahogy az egy hagyományos órán lehetséges lenne. A szemináriumok általában kis
csoportokból állnak, ahol a tanár szerepe kevésbé irányító jellegű, és sokkal inkább
elősegítő, mint más osztályokban. A diákok prezentációkat készíthetnek kutatásaikról
vagy projektjeikről, sokat olvasnak és kutatnak, és nagyon aktívan részt vesznek az órai
beszélgetéseken.
4.2.1.2. A tehetségek tanítása integrált osztályban
Az általános oktatású osztályokban kevés lehetőség van arra, hogy a tehetséges
gyerekekkel külön, a képességeiknek megfelelően fogalkozzanak. Minden diák
ugyanazt a tananyagot tanulja, ugyanolyan szinten és ugyanolyan ütemben. A
tehetségek felismerését és a velük való külön foglalkozást speciális munkafomák
szolgálják: (Balogh–Koncz 2008: 59-60)
a.) nyitott feladatok mindenkinek: a legegyszerűbb órai módszer, előnye, hogy a
legtehetségesebbek is teljesen részesei maradnak az osztály munkájának. Hátránya,
hogy ha nagyon heterogén az osztált, alacsony szintű feladatot kell választani hozzá, és
ez nem jelent kihívást a tehetségeseknek.
b.) különböző munkatempóra épülő feladatmegoldás: lényege, hogy a tanulók
feladatsort kapnak, és az előrehaladás során a kérdések egyre nehezebbé válnak.
Legfőbb előnye, hogy a tehetséges gyerek a saját tempójában tud haladni anélkül, hogy
a többiekre kellene várnia.
c.) képesség szerinti csoportoknak kiosztott feladatok: ez a munkaforma jól bevált a
tehetséges tanulóknál, mert ők szívesebben vállalkoznak kihívó feladatokra.
d.) az alapokról való indulás: ennek a módszernek a lényege, hogy minden gyerek az
alapokkal kezd, és csak a teljesítmények alapján jutnak tovább a feladatokhoz.
e.) egyéni feladatadás: minden tanuló érdeklődésének és képességeiknek megfelelő
feladatokat kap. A siker feltétele, hogy a tanuló birtokában legyen az önálló
feladatmegoldás alapvető képességeinek.
f.) alapszint plusz választott feladatok: a tehetséges tanulók itt listáról választhatnak
feladatokat, az ismereteik gazdagításához, gyakorlati alkalmazásához, ami kedvezően
befolyásolja az egyéni fejlődést.
A fent felsorolt munkaformák kedvező feltételeket teremtenek a tehetséges tanulók
hatékony fejlesztéséhez a hagyományos osztály keretei között is.
4.2.1.3. Kooperatív tanulási formák
A tehetséggondozás során az egyéni különbségeknek megfelelő differenciált
tevékenységek mellett ugyanolyan fontos az együttműködésre való képesség
fejlesztése. Erre szolgál a kooperatív tanulási módszer, melynek során a tanulók
megtapasztalhatják és megtanulhatják az egymásra figyelést, fejlődhetnek az
empatikus képességeik. A kooperatív munka másrészről ellensúlyozza a tehetséges
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gyerekek individualizmusát, elősegíti fontos együttműködést segítő magatartásformák
kialakítását, a diák-diák közötti kommunikációs képességek fejlődését.
A kooperatív tanulás a tanulók kiscsoportokban végzett tevékenységén alapul. A
kooperatív tanulási módszerek alkalmazása a tanórákon lehetővé teszi a különféle
képességű, felkészültségű és érdeklődésű tanulók individuális tanulását, egyéni
tanulási utak kialakítását. A kooperatív tanulási formák alkalmazása a tanulási órákon
megváltozott tanári szereppel jár együtt. A tanár felszabadul a hagyományos
ismeretközlő szerep alól, és egyrészt segítőként, támogatóként, mint a tanulókkal együtt
dolgozó „munkatárs” vesz részt a csoportok munkájában, másrészt koordinátorként
irányítja is azt.
2. táblázat A hagyományos csoportmunka és a kooperatív tanulási csoport
összehasonlítása
Hagyományos csoportmunka
Kooperatív tanulási csoport
Nincs pozitív függés a csoporton belül.
Pozitív függés a csoporton belül.
Nincs egyéni felelősség.
Egyéni felelősség.
Homogén csoport.
Heterogén csoport.
Kiválasztott csoportvezető irányít.
Közös tanulásirányítás a csoporton belül.
A feladatmegoldás és a csoporttagok
A feladatmegoldás áll a középpontban.
egymással való kapcsolata egyformán
fontos.
A szociális kompetencia vagy előfeltétel,
Fontos a szociális kompetencia
vagy nem számít.
fejlesztése.
A tanár figyelemmel kíséri a csoport
A tanár nem avatkozik bele a csoport
munkáját és szükség esetén segítően
munkájába.
beavatkozik.
A környezeti nevelés során a tehetségfejlesztést elősegítő kooperatív tanulási
módszerek a következők lehetnek:
- kérdésekre adandó válasz páros, kiscsoportos megvitatása, tisztázása;
- problémafelvetéshez kapcsolódó páros és csoportos véleményformálás;
- témához kapcsolódó tanult ismeretek csoportos visszakeresése, koncentrálása;
- szövegértelmezés, lényegkiemelés és annak megvitatása;
- kulcsszó, kulcsmondat, kulcsesemény, kulcsfolyamat keresése, értelmezése;
- páros munka: tényanyag gyűjtése és jegyzetelés;
- jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése;
- új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan;
- csoportos asszociációs feladatok;
- esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok
munkamegosztással);
- házi feladatok megvitatása a közös és az eltérő válaszok vagy a legérdekesebb
részek tükrében;
- tesztkészítés, tesztértékelés;
- követelmények megfogalmazása;
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- problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel;
- adatgyűjtés, feldolgozás és azok felhasználásával kiselőadás tartása társas
munkamegosztásban;
- fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálása,
pontosítása, tisztázása;
- írásbeli értekezések, vitairatok készítése, vélemények, beadványok, javaslatok
megfogalmazása és értelmezése csoportos munkában;
- vélemények, gondolatok társítása posztereken, plakátokon;
- könyvtári, adattári kutatás, „cédulázás”, adatbázis kezelés, adatfeldolgozás;
- egy téma különböző megközelítésű és nézőpontú feldolgozása.
4.2.2. A rendes tanórákon kívüli szervezési formák
Mivel a környezeti nevelés átszőheti az iskolai élet mindennapjait, ezért a
tanórán kívüli iskolai élet gazdag színtere lehet a tehetséggondozásnak. A tanórán
kívüli leggyakoribb tevékenységi formák lehetnek a különböző szakkörök, iskolai
rendezvények, tanulmányi versenyek, tematikus hetek stb. Ezek a helyszínek
számtalan lehetőséget rejtenek a környezeti nevelés és a tehetséggondozás
megvalósulásának.
a.) tematikus szakkörök: a szakköri munka az egyik legelterjedtebb tehetséggondozó
módszer. A szakkör nagy előnye, hogy olyan tanulók számára nyújt fejlesztési
lehetőséget, akiknek azonos az érdeklődése, és egyformán motiváltak arra, hogy az
adott területen az oktatás szokásos kereteit meghaladóan is műveljék magukat.
(Gordon Győri 2004: 72-73)
b.) tematikus rendezvények: ilyen rendezvény lehet például a környezetvédelemmel
kapcsolatos jeles napok megünneplése. A rendezvény során a tehetséges gyerekeknek
alkalmuk nyílhat arra, hogy megmutassák tudásukat, illetve bővíthessék ismereteiket,
érdeklődésüknek megfelelően. A tematikus rendezvényeken való részvétel közelebb
hozhat a gyerekekhez egy adott témát, problémát, az aktív részvétel pedig
élményszerzési lehetőségeket nyújt.
c.) vetélkedők, tanulmányi versenyek: a környezeti tartalmakkal kapcsolatban
megrendezett iskolák közötti, regionális vagy országos versenyek ösztönözhetik az
ambiciózus, érdeklődő, tehetséges tanulókat arra, hogy részletesebben foglalkozzanak
az adott szakterülettel. Az ilyen jellegű vetélkedők legfontosabb céljai lehetnek a
következők: (Winkler 2000: 12)
- a modern természettudományos világkép és az egységes természet szemlélet
kialakítása és megerősítése a diákokban;
- a tanulók érdeklődésének felkeltése a természet jelenségei iránt a nem tantárgyi,
hanem a komplex természettudományos gondolkodás megalapozásával;
- a környezettudatos szemléletformálás és magatartás kialakításának és erősítésének
segítése.
d.) iskolai médiumok: az iskolai könyvtárban létesíthetünk külön polcot a környezeti
témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a
megoldással a tanulók könnyebben átlátják a rendelkezésükre álló irodalmat,
szívesebben fejlesztik a tudásukat, kutatnak, olvasgatnak.
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e.) tanulmányi kirándulás: az érdeklődők számára szervezhetünk tanulmányutat egyegy konkrét téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése
céljából. Ellátogathatunk tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi
területekre, vadas-parkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.
4.2.3. Iskolán kívüli szervezési formák
A környezeti nevelésnek, és az azon belül végzett tehetséggondozásnak teret
nyújthatnak a különböző közművelődési intézmények, például múzeumok, állatkertek,
nemzeti parkok. Az erdei iskolák, környezetvédő táborok, tájséták, tanulmányi séták
szintén nagyon jó helyszínek a környezetvédelmi nevelés és tehetséggondozás
céljainak megvalósítására.
a.) tanulmányi séták: a tanulmányi séták, látogatások és kirándulások során a tanulók
általános képet kaphatnak a településükről, annak környékéről, az emberek munkájáról,
annak eredményéről, a vidék természeti kincseiről, növényeiről, állatairól, a környék
múltjáról, jelenéről, ezáltal közvetlen és tartós tudást szerezve. A megfigyelések
legalkalmasabb helyszíne a "szabad természet", a gyakorlati élet. (Czékus 2005: 226)
b.) állatkerti órák: hosszú múltra tekint vissza az állatok és növények gyűjteményekben
való bemutatása, azonban mára a látványosság mellett számos más feladatot is
ellátnak az állatkertek. Ilyen tevékenységek például a nevelés, szemléletformálás,
ismeretterjesztés, a kutatás, a fajok védelme, megőrzése, az állatkertben élő állatok
eredeti élőhelyének védelme. A környezeti nevelésnek és tehetséggondozásnak is
egyik az állatkerti foglalkozás, amely az állatok és az életközösségek közvetlen
tanulmányozhatóságára épít. Az állatokkal való személyes találkozás felelősségérzetre
nevel. Az állatkertben szerzett élmények hatására a gyerekek könnyen elkötelezettekké
válhatnak a környezetvédelem iránt.
c.) múzeumlátogatás: a múzeumok nyújtotta lehetőségek sokféleképpen beépíthetőek a
környezeti nevelésbe, és sok lehetőséget biztosítanak a tehetségesek fejlesztésére. A
korszerű gyűjtemények bemutatják az ember és környezete viszonyának változásait, a
természetes környezet változásait, az épített környezet tárgyait, és ezáltal kirajzolódik a
társadalmi gondolkodás módosulása. A tárlatok felidézik a múltat, mutatják a jelent, és
utalnak a jövőre, éppen ezért a környezeti nevelés kitűnő színhelyei lehetnek. Sok
múzeumban lehetőség van arra, hogy a látogatók kézbe vegyék, közelről is
megszemlélhessék a kiállított darabokat. Ez, különösen a gyerekek számára,
nagyszerű élményszerzési lehetőség.
d.) erdei iskolák: az erdei iskolákban folyó munka a természeti környezet iránt fogékony
gyerekek nevelésének egyik legkiemelkedőbb terepe. Az ilyen iskolák persze nem
feltétlenül erdőkben találhatóak, létesülnek vízpartokon, vagy a települések közelében
elhelyezkedő zöldövezetben. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus,
egészséges életvezetési képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez
kötődő szocializáció. Az erdei iskolában lehetőség van a természet közvetlen
megismerésére, a környezettel kapcsolatos élményszerzésre, az aktív, cselekvő
tanulásra.
e.) környezeti nevelés és tehetséggondozás a családban: a hatékony
tehetséggondozást az iskolában nem lehet megoldani a szülők illetve a család
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közreműködése nélkül. Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás,
információcsere. A környezeti nevelést egyébként is, már az iskolába indulás előtt, a
családban el kell kezdeni. A család által állított kulturális miliő, a nevelési szokások és a
hasonló tényezők mind szerepet játszanak a képességek fejlődésében. (Farkas–
Avramov 1994: 25)
A gyerekek részvétele a takarításban, a kertgondozásban, a családi programok,
kirándulások a természetben mind-mind szerves részét képezhetik a környezeti
nevelésnek. Ezen kívül a gyerekek hazaviszik az elsajátított szemléletet és számon
kérik szüleiken, környezetükön is. Jó, ha a család befogadja ezt a szemléletet és
viselkedésében is megnyilvánul, mert ezáltal sokat tehetnek az erre fogékony gyerekek
szemléletének formálásáért is.
A családdal való együttműködés főbb tartalmi szempontjai a következők: (Balogh
2004: 188)
- célok tisztázása, egyeztetése, azonos követelményrendszer kialakítása,
- a fejlődés közös értékelése,
- pedagógus, más fejlesztő szakember tanácsa, módszertani segítségnyújtása,
- a tanuló megismerése,
- tehetség, képesség felismerése,
- a gyerek érzelmi támogatása, elfogadás, odafigyelés,
- közös programok szervezése.
5. A tehetséggondozás eszközei: oktatás- és információs technológia a
környezeti nevelésben és oktatásban
Ma már semmilyen oktatás nem nélkülözheti a technika vívmányait, eszközeit. A
környezeti nevelés, és a tehetségek segítése során is eszközként használjuk a
hagyományos és csúcstechnikát, a számítógépes rendszereket. A technika a környezeti
nevelés során sem kerül szembe a környezettudatos magatartással, hanem egyfajta
kölcsönös együttműködés jön létre a technika és a természeti környezet között.
A környezeti nevelés során alkalmazott eszközök között szerepelhet a személyi
számítógép (CD és DVD meghajtó), a hordozható számítógép, mérő- és
megfigyelőeszközök, nyomtató, scanner, kivetítő, fényképezőgép, videokamera. Az
internetnek és a számítógépes hálózatoknak is fontos szerepük van a környezeti
nevelésben. Nemcsak az oktatás folyamatában nyújtanak fontos segítséget és
lehetőségeket, hanem a pedagógusok közötti kommunikációban, a tanárok, tudósok,
szervezetek közötti együttműködésben is a környezeti nevelés terén. Az elektronikus
levelek, e-mailek, internetes fórumok, levelezési listák, a feldolgozott témákhoz
kapcsolódó internetes oldalak, adatbázisok nagy segítséget nyújtanak a
környezetvédelmi oktatás és nevelés során felhasznált információk gyűjtésében és
terjesztésében. Az internetes technológia által lehetővé tett munkaformák a következők:
információgyűjtés, információterjesztés, interaktív kommunikáció, együttműködés,
közös munka, elektronikus megjelenítés.
A technológiák integrálása a környezeti nevelésben elősegíti a következő
oktatási formák összekapcsolását:
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- hagyományos osztálytermi szemléltető-kísérletező oktatás;
- csoportos keretek között zajló multimédiás tevékenységek a tanteremben vagy azon
kívül;
- terepi foglalkozások hagyományos megfigyelésekkel, észlelésekkel,
- terepi foglalkozások műszeres vizsgálattal, adatgyűjtéssel, elemzéssel.
A tanulók megnézhetnek például egy interaktív felvételt (pl. a folyók
szennyezettségéről), hogy megtanulják az alapvető ismereteket, fogalmakat,
összefüggéseket. Böngészhetik az interneten fellelhető honlapokat, hogy információt
gyűjtsenek a világban előforduló folyószennyezésekről. A terepen digitális műszerekkel
méréseket végezhetnek a víz minőségével, hőmérsékletével, egyéb jellemzőivel
kapcsolatban, és az adatokat számítógépbe táplálhatják, majd különböző programok
segítségével
feldolgozhatják.
Felvételeket
készíthetnek
a
folyószakaszról,
tapasztalataikról, véleményükről, megállapításaikról.
A környezeti nevelés során a technológia felhasználásával alkalmazható
munkaformák lehetnek:
- előadás, bemutatás: a számítógéphez csatlakoztatható kivetítő segítségével
audiovizuális bemutatót tarthatunk.
- együttműködő tanulás: a multimédiás eszközök lehetővé teszik a csoportok vagy az
egyes tanulók közötti ismeret-, illetve tudásmegosztást.
- személyre szabott oktatás: oktatócsomagok, multimédiás anyagok használatakor a
tanuló határozhatja meg a tanulás gyorsaságát, tempóját. Visszatérhet, további
magyarázatot kérhet, nincs kötve a jelenléthez, tanulási sebességhez.
- beszámolók, dolgozatok készítése: a tanulók a multimédia segítségével elkészíthetik
és továbbíthatják, megoszthatják beszámolóikat és dolgozataikat tanulótársaikkal és
tanáraikkal.
- értékelés: a technológia a hagyományos értékelési formákhoz képest sokkal
kifinomultabb és differenciáltabb értékelési rendszert tesz lehetővé. Kezdve az
egyszerű, a tanulás folyamata közben feltett kérdések válaszértékelésétől a
tanulmányokat lezáró értékelő tesztekig. A számítógépes program azonnal értékeli a
tanuló egyéni válaszait, összesíti a kapott válaszokat az osztály egészére, rangsort
készít, csoportosítja a tanulókat képességeik szerint stb.
A fent felsorolt lehetőségek bemutatják a tanulás, az oktatás és a technológia
integrálódásának módozatait, ami pedig jelzi az oktatás- és információs technológia
fontosságát a környezeti nevelésen és a tehetséggondozáson belül.
6. Összefoglaló
A munkából kiderül, hogy életkori sajátosságaik alapján a kisiskolások igen
fogékonyak a környezeti nevelés tartalmaira, és ennél a korcsoportnál könnyen
felkelthető az érdeklődés és a lelkesedés az őket körülvevő környezet iránt.
Kíváncsiságukból eredően ismereteik bővítése során a tárgyi tudás mellett
elsajátíthatják az önálló ismeretszerzés, rendszerezés képességét, fejlődik a
problémamegoldó gondolkodásuk, kialakul bennük a természettudományos világkép és
a környezettudatos magatartás.
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A környezeti nevelés és a tehetséggondozás megvalósulhat iskolán belüli és iskolán
kívüli helyszíneken. Az iskolában a tanórán, illetve a tanórákon kívül különféle
szakkörök, versenyek, egyéb rendezvények során történhet a tanulók oktatása és
fejlesztése. Iskolán kívüli oktatási és nevelési helyszín lehet például az állatkert, a
múzeum, az erdei iskolák, és nem utolsó sorban a család. A bemutatott helyszíneken a
környezeti nevelés során alkalmazott legfontosabb tehetségpedagógiai módszerek közé
tartozik a differenciált oktatás, az integrált osztályban történő tehetséggondozás illetve a
kooperatív tanulási formák. Legvégül bemutatom az oktatástechnológia legfontosabb
eszközeit, amelyek segítségével hatékonyabban és célravezetőbben megvalósulhat a
környezeti nevelés és a tehetséggondozás az általános iskola alsó tagozataiban.
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Atyimcsev Lívia: INKLÚZIÓS ÉS DIFFERENCIÁLT MUNKA A TEHETSÉGES
GYEREKEKKEL
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Végzett Hallgatója, Szabadka, Szerbia
atyimcsevlivia@gmail.com

Összefoglaló
Amikor az inklúzióról és a differenciált munkáról beszélünk, először mindenki az
SNI (speciális nevelési igényű) gyermekekkel való munkára gondol. Nagyon ritka, hogy
az inklúzió és a differenciált munka kapcsán a tehetséges gyermek fejlesztésre
gondolunk, pedig ez nagyon fontos.
Ennek fényében munkámban az inklúzióról kialakult vélemény és a differenciált
munka alkalmazása kapja a főszerepet, és mindez a tehetséges gyermekek javára, a
Természet és társadalom tárgykörében.
A felmérések a következők:
A differenciált munka alkalmazása az általános iskolában,
Az inklúzióról kialakult általános vélemény;
A differenciált munka alkalmazásáról el kell mondani, hogy bár mindenki jónak,
hasznosnak tartja, mégsem alkalmazzák gyakran. Az inklúzióval kapcsolatosan minden
megkérdezett pedagógusnak negatív a véleménye. A jelen körülmények között nem a
várt hatást érjük el vele.
Összességében elmondható, hogy körülbelül ezekre az eredményekre
számítottam. Végső megállapításom az, hogy nagyon sok minden szükséges még
ahhoz, hogy az inklúzió megfelelően működjön. Erre az egyik lehetőség a differenciált
munka alkalmazása.
Csak így érhetjük el, hogy felismerjük és kibontakoztassuk a tehetségeket. Tehát
a differenciált munkát és az inklúziót kötelesek vagyunk a tehetségek fejlesztésére is
fordítani.
Kulcsszavak: differenciált munka, inklúzió, Természet és társadalom, fejlesztés.

THE INCLUSION AND THE DIFFERENTIATED WORK FOR THE GOOD OF THE
GIFTED CHILDREN
Abstract
When someone talks about the inclusion and the differentiated work firstly
everybody think to the work with pupils with special educational needs. Very rarely that
people think to the application the inclusion and the differentiated work in developing the
gifted children, although that is very important. For this reason my thesis focused on the
opinions of the inclusion and using a differentiated work in a school, mostly in class of
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Nature and society. Surveys were carried out in primary schools, lower class teachers.
The surveys are: The use of the differentiated work in the school, Opinions of the
inclusion. The differential application of work needs to be said that even though
everyone says it is good and useful, very rarely used. Each teacher has a negative
opinion about the inclusion. The circumstances are not appropriate. My final opinion is
that there are so many needs that inclusion can work for appropriate, as there is the
possibility of using differential work. Only in this way we shall have lots of successful,
gifted pupils. So the inclusion and the differentiated work we must to use for the
developing the gifted children.
Keywords: differentiated work, inclusion, Nature and society, gifted children,
developing.

Bevezető
A tehetséges tanulókkal illetve ezen tanulók kibontakoztatásával manapság
egyre többet foglalkoznak. Nagyon sokat hallani mindenféle törekvésekről, új
módszerekről, és büszkén mondhatjuk, hogy térségünkben több tehetséggondozó
iskola is megnyílt. Azonban az általános iskolák nagy többségében még mindig nincs
kellő figyelem fordítva a tehetséges gyermekekre. Mindig csak arról hallani, hogy
azokkal a tanulókkal kell többet foglalkozni, akik valamilyen tanulási nehézséggel,
zavarral vagy valamilyen a tanulást akadályozó fizikai betegséggel küzdenek. Azonban
az ritkán kerül szóba, hogy a tehetséges tanulóknak is speciálisak a nevelési igényeik.
Ahhoz, hogy a legjobb eredményt érjék el ezek a tanulók, hogy tehetségük
kibontakozhasson, először is fel kell ismerni azt, hogy tehetséges tanulóval állunk
szemben, majd ez után következik a fejlesztés, kibontakoztatás.
A tehetséggondozásban alkalmazott módszerek
A korszerű módszerek alkalmazása nagyon fontos az általános iskolai oktatónevelő munkában, különösen az alsó osztályokban. A Környezetünk tantárgy, illetve
később Természet és társadalom az egyik legkomplexebb tantárgy, hiszen alapot ad a
későbbi történelmi, földrajzi, biológiai és kémiai ismeretek elsajátításához, illetve több
más tantárggyal is korrelációban van. Ezen kívül pedig a nevelő értéke sem
elhanyagolható. Ezért is olyan fontos, hogy minél szélesebb körű tudást adjunk
tanítványainknak, hogy a későbbiekben jól boldoguljanak a fentebb említett tantárgyak
tanulásakor, és a mindennapi életben is. Egy ilyen összetett tantárgy oktatásakor
mindenképp törekedni kell arra, hogy a legjobb módszereket válasszuk ki ahhoz, hogy a
gyermekeknek a legjobb, legpontosabb, legnagyobb tudásanyagot tudjuk átadni úgy,
hogy közben élvezetes legyen a tanulás. Oda kell figyelni az egyes tanulók fejlettségi
szintjére, képességeire, és meg kell próbálni mindenkiből kihozni a maximumot. Nem
véletlen, hogy újabb és újabb módszereket dolgoznak ki az oktatáshoz.
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A korszerű módszerek közé sorolhatjuk a differenciálást és az inklúziót is. Mint
tudjuk, az inklúziót a hazai oktatási rendszerben is bevezették tavaly. Munkám során
azt szeretném megvizsgálni, hogy mennyire jó vagy éppen rossz az inkluzív oktatás,
mire kell odafigyelni, és hogy egy tanító asszisztens nélkül hogyan boldogul.
Mivel főként a Természet és társadalom (Környezetünk) tantárgyra
összpontosítok, ezért ebben a témakörben kutatok, míg végül az is kiderül, hogy mire
kell a tanítónak figyelnie, hogyan kell dolgoznia, hogy minden gyermek a saját
szintjének megfelelően tudjon haladni.
A differenciálás kapcsán megvizsgálom, hogy mennyire alkalmazzák az alsós
tanítók a Környezetünk órákon, milyen differenciálást alkalmaznak (mivel
differenciálnak), illetve, hogy mely témakörök, mely tanítási egységek a
legalkalmasabbak arra, hogy differenciált munkával dolgozzák fel.
A következőkben az elméleti rész után különböző felmérések eredményeit
ismertetem és elemzem.
Inklúzió
Az oktatásban alkalmazott módszerek mindig változnak, mindig találnak valami
újat, ami jobb, mint a régi. Persze mindig a tanító az, aki kitapossa az utat az új
módszereknek, és ő szembesül leghamarabb, azok előnyeivel vagy éppen hátrányaival.
A differenciálás és az inklúzió is olyan területek, amelyeket még csak próbálgatunk az
oktatásban. Főleg az inklúzió az, ami még nagyon új a hazai oktatási rendszerben, bár
a differenciált munkát sem alkalmazzák túl sok helyen. Munkám során arra szeretnék
választ kapni, hogy mennyire jó vagy éppen rossz az inklúzió, és hogy milyen feltételek
szükségesek ahhoz, hogy az inkluzív oktatás mindenki számára gyümölcsöző legyen,
és hogyan fordíthatnánk azt a tehetséges tanulók javára. Mivel az inklúzió
bevezetésének igen rossz visszhangja volt hazánkban, ezért érdekel, hogy hogyan
vélekednek a tanítók az iskolaév vége felé.
A másik kérdés, amit szeretnék megválaszolni, hogy a differenciálást miért nem
alkalmazzák gyakrabban. Munkatapasztalatom során szinte nem is találkoztam olyan
kollégával, aki a differenciálásról csak egy szót is ejtett volna. Pedig szerintem egy
nagyon jó és hasznos dolog, és a gyerekeknek is csak javára válhat. Az alkalmazás
hiányára nincs kielégítő magyarázat. Talán azért nem alkalmazzák gyakrabban, mert a
tanítótól nagyobb és hosszadalmasabb felkészülést igényel? Vagy, mert egyszerűen
nem is tudják, hogy hogyan kell, vagy, hogy mi is az a differenciálás? Ezek a kérdések
merültek fel bennem és ezekre szeretnék választ kapni.
Hogy megleljem a válaszokat, felméréseket végeztem és kérdőíveket
készítettem, amelyeket az osztálytanítókkal töltettem ki. Mindezekből mindenki számára
egyértelművé fog válni, hogy mi is a helyzet a hazai oktatási rendszerben, hogyan
viszonyulnak az osztálytanítók a korszerű módszerekhez, és hogy egyáltalán hogy áll
az iskolarendszer a Természet és társadalom tantárgy tanításával.
Az inklúzió tehát nagyon fontos eleme az oktatásnak. Definíciót kerestem az
interneten az inklúzióra, és a legelső, amit találtam arról szól, hogy az inklúzió jól csinált
integráció, ami a tanulási nehézségekkel küzdő, sérült gyermekek befogadásáról szól.
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Nos, én a tehetséges tanulókat is ide kötném, hiszen őket is be kell fogadni, és velük is
másképpen kell foglalkozni, mint az úgynevezett átlagos tanulókkal. Hogy ezen a téren
mi a helyzet a gyakorlatban, az a következőkben kiderül.
Az inkluzív oktatás megvalósulása tehát nagyon sok követelményt támaszt az
iskolával és a pedagógusokkal szemben. Elsősorban sokkal rugalmasabbnak és
elfogadóbbnak kell lenni úgy a tanítóknak, mint a gyermekeknek. A tanítóknak
nyitottnak kell lenniük a továbbképzésre és a saját pedagógiai tevékenységük
analízisére is. Az inkluzív oktatási rendszerben a szülő is sokkal nagyobb szerepet kap,
mint egyébként.
Az inkluzív oktatás megvalósításához számos feltétel szükséges, mármint
ahhoz, hogy az inkluzív oktatás hatékony és sikeres legyen, ne pedig egy rossz
próbálkozás. Ezek a feltételek a következők:
1.Az iskolarendszer nyitottsága,
2.A tanári szerep megváltozása,
3.A pedagógusok gyógypedagógiai ismerete,
4.A család pozitív, nyitott, támogató hozzáállása,
5.A szülők folyamatos tájékoztatása,
6.A szülőkkel való állandó kapcsolattartás.
Mindezek a feltételek azonban csak elméletben léteznek. A gyakorlatban sajnos
nagyrészük nincs meg. Emiatt is tartunk ott az inklúzióval, ahol. Próbálgatjuk, de
majdhogynem ebben a kontextusban több negatív hozadéka van, mint pozitív.
A tehetséges gyerekekkel történő differenciált munka
A tanórai differenciálás is egy oktatási-nevelési lehetőség az inklúzió és az
oktatás céljainak megvalósítására.
Mint tudjuk, minden tanuló más. A tehetséges tanulók is sokban különböznek társaiktól.
A differenciálás lényege: Az egyéni sajátosságokkal rendelkező diákok párhuzamosan
végezhetnek testreszabott feladatokat. Az iskolákban a differenciálás leginkább a
tanulók osztályokba sorolásának és a mindennapi pedagógiai munka szintjén valósul
meg. A tanulók osztályokba sorolásánál mindig valamilyen meghatározott, kiemelt
kritériumok alapján történik a kiválasztás. Ez valójában egyfajta szelekció. Mivel ebben
az esetben csak a kiemelt sajátosságok alapján történik a kiválasztás, ezért ez a fajta
differenciálás nem biztosítja a tanulók képességeinek a megfelelő fejlesztését.
Még szükségesebbé teszi a differenciálást az a tény, hogy Szerbiában is
bevezették az inklúziót az általános iskolai oktatásba, így az egy osztályba járó tanulók
képességeiben, munkatempójában, koncentrációjában és mindenféle jellemzőiben
egyre nagyobb különbség van. A tanórai differenciálás talán a legjobb módszer arra,
hogy minden tanuló a maga szintjén a legmagasabb teljesítményt tudja nyújtani, és a
legmegfelelőbb mértékben tudjanak fejlődni a képességei.
Többféleképp lehet differenciálni, a legismertebb mégis a csoportmunka. Itt az
osztályt különböző szempontok alapján csoportokra osztja a pedagógus, és így
valósítja meg a tanórai differenciálást. A pedagógusnak sok plusz munkát jelent a
differenciálás alkalmazása, és sok mindenre oda kell, hogy figyeljen. A tanulók
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szempontjából azonban szinte csak pozitív hatásai vannak a differenciált munkának. A
legfontosabb: a feladatok a tanulók képességeihez vannak igazítva, így a
legmegfelelőbb fejlesztést nyújtják az osztály minden tagjának számára.
Egy felmérés eredményei
A felméréseket 2011. április 18-tól május végéig végeztem el a magyarkanizsai
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában, illetve az iskola kirendelt tagozataiban. Ez
azt jelenti, hogy összesen 4 épületben. A tanítók közül 13 tanító vett részt a
felmérésben. Alsós osztálytanítókkal történt a felmérés. Sajnos sokan nem voltak
hajlandóak kitölteni a kérdőíveket, ezért is ilyen kicsi ez a szám, illetve mert amúgy sem
sokkal több alsós osztály van.
Az inklúzióról kialakult általános vélemény
Az inklúzióról kialakult általános véleményre azért voltam kíváncsi, mert mikor
bejelentették, hogy bevezetésre kerül hazánkban is, akkor hamarjában nagy volt a
felháborodás. Így, egy iskolaév elteltével, valószínűleg, hogy lecsillapodtak a kedélyek.
Kíváncsi voltam arra, hogy hogyan vélekednek az osztálytanítók erről a kérdésről.
Elöljáróban elmondhatom, hogy szinte mindenki ugyanazokat a válaszokat adta.
Nézzük a felmérés eredményét!
A minta bemutatása
A felmérésben összesen 13 pedagógus vett részt, 12 nő és 1 férfi. Itt jegyezném
meg, hogy ebből is látszik, hogy mennyire elnőiesedett ez a hivatás. Egyébként csak ez
az egy tanító bácsi van az egész iskolában. Mint azt már korábban említettem, az iskola
4 épületében osztottam szét a kérdőíveket, 3 településen. A felmért pedagógusok alsós
osztályokban tanítanak. 4 első osztályban tanító, 3 másodikban, 2 harmadikban és 4
negyedikben dolgozó vett részt a felmérésben.
A felmérés eredményeinek ismertetése, elemzése
A következőkben kérdésenként haladva ismertetem a felmérés eredményeit. A
kérdésre kapott válaszokat táblázatban ismertetem.
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1.diagram. A tanulási nehézségek mely típusai fordulnak elő az Ön osztályában és
hány tanulót érintenek?
A százalékos eredmények kimutatásához kördiagramot használok.

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek száma
százalékokban kifejezve
7,04

Részképességzavarok

7,5
7,93

77,53

Specifikus tanulási zavarok
Viselkedés, önkép és önértékelés
területén jelentkező zavarok
Átlagos tanulók

Mint láthatjuk, igen sok tanulási nehézséggel küzdő diák jár a fent felsorolt
osztályokba. Persze előfordulhat, hogy egy gyermeknek többféle problémája,
nehézsége is van, de ezek a számok akkor is elég nagyok.
Honnan és mikor szerzett tudomást az inklúzió bevezetéséről? A leggyakoribb
válaszokat kiemelem:
-munkahelyen,
-kollégáktól,
-szemináriumon, hallomásból, médiából;
Általában a mikor kérdésre nem válaszoltak az osztálytanítók, csak arra, hogy
honnan. A két leggyakoribb válasz a munkahelyről és a kollégáktól való értesülés volt.
Aki időpontot is írt, az azt válaszolta, hogy két éve. Ez azt jelenti, hogy vagy nem lettek
megfelelően tájékoztatva a pedagógusok, vagy csak egyszerűen annyira nem követik
az aktuális eseményeket, hogy a kollégáktól kellett róla tudomást szerezniük.
A 13 válaszadó közül senki sem ismeri teljes egészében az idevonatkozó
jogszabályokat, 10-en részben, hárman pedig egyáltalán nem tudnak róla.
Egyetért-e az inklúzió bevezetésével? Mindenki negatívan viszonyul az
inkluzív oktatáshoz, így nem csoda, hogy a többség nem ért egyet az inklúzió
bevezetésével. Egy igenlő válasz sem született. A legtöbben nem értenek egyet a
bevezetésével, vagy csak megfelelő körülmények mellett, ami, mint a későbbiekben
majd kiderül, nem biztosított.
Mit gondol, felkészült-e a hazai oktatási rendszer az inklúzió bevezetésére?
Egy pedagógus kivételével mindenki azt válaszolta, hogy nem ért egyet az inklúzió
bevezetésével, az az egy pedig azt, hogy részben. Tehát nincs senki, aki egyetértene
azzal, hogy bevezették az inklúziót a hazai oktatási rendszerbe.
Eddigi munkája során foglalkozott-e már SNI gyermekkel? Legtöbben
foglalkoztak már speciális nevelési igényű gyermekekkel. Az egyik Adorjánon dolgozó
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tanítónő jegyezte meg, hogy nekik nem újdonság az inkluzív oktatás, mivel faluhelyen
ők már évek óta így dolgoznak.
Segíti-e az Ön munkáját gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, vagy
pedagógus asszisztens? Kíváncsi voltam, hogy mennyire segíti a tanítók munkáját
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, vagy pedagógus asszisztens. Az eredmény igen
elszomorító. Láthatjuk az eredményekből, hogy csak nagyon ritkán foglalkozik a
gyermekekkel fejlesztőpedagógus vagy gyógypedagógus.
Ön mennyire felkészült az inkluzív oktatásra? Ennél a kérdésnél a
leggyakoribb válasz az volt, hogy részben. Nézzünk néhány választ: „Nem vagyok
felkészült, mert harmadikosokat tanítok, így még nem voltam továbbképzésen.”
Legtöbben tehát azt írták, hogy részben, vagy egyáltalán nincsenek felkészülve rá. Egy
pedagógus volt, aki felkészültnek érzi magát. Ő az az Adorjánon dolgozó osztálytanító,
akiről az előzőekben már szó volt. Az ő válasza így hangzik:
„Én teljes mértékben, mert legalább 15 évet dolgoztam olyan csoportokban, ahol sok
gyerek volt SNI.”
Foglalja össze néhány mondatban a véleményét, tapasztalatait,
észrevételeit, javaslatait az inkluzív oktatással kapcsolatban! Néhány választ
idéznék, amelyek igen sokatmondóak:
„A jelen feltételek között az inkluzív oktatás szinte lehetetlen. Sokszor érzem úgy, hogy
választanom kell: a tehetséges, vagy az SNI tanulóval foglalkozzak, és ez számomra
megnehezíti a munkámat. Az inkluzív oktatást csak akkor kellene bevezetni, ha előbb
megadják a megfelelő körülményeket hozzá.”
„A hazai oktatási rendszer nem készült még fel a bevezetésre. Osztályonként legalább
két tanítóra lenne szükség az alkalmazásához, egyébként az oktatás minősége a nem
SNI gyerekek tudásának kárára mehet. Hiányoznak a kidolgozott tanmenetek,
tantervek, valamint fejlesztőpedagógusok is.”
A differenciált munka alkalmazása a Környezetünk órákon (felmérés)
A differenciált munka alkalmazásának felmérésénél arra voltam kíváncsi, hogy a
Környezetünk órákon a tanítók milyen gyakran alkalmazzák ezt a módszert. A
felmérésben többek között arról érdeklődtem, hogy mivel differenciálnak, hány
csoportban dolgoznak a tanulók, és hogy mi alapján történik a csoportokba való
besorolás. Érdekes válaszok születtek, főleg az utolsó kérdésre, ami inkább kérés, mint
kérdés, mégpedig, hogy foglalja össze a pedagógus a véleményét a differenciált
munkáról. Szeretném, ha felfigyelnének erre a nagyszerű lehetőségre, főleg most, hogy
bevezették az inkluzív oktatást, és lehetőség lenne a tehetséges tanulókkal célszerűen
foglalkozni.
A felmérés eredményeinek ismertetése, elemzése
A felmérés eredményeit a következőkben elemzem, kérdésenként, majd egy összesített
értékelés fog következni.
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Ön milyen gyakran alkalmazza a differenciált munkát a Környezetünk és TT
órákon?
Az osztálytanítók közül ennél a kérdésnél a legtöbben a differenciált munka havonta és
a két-háromhetente történő alkalmazását adták válaszul.
1.táblázat. A differenciált munka gyakorisága
Válaszlehetőségek
HETENTE
KÉT-HÁROM
HETENTE
HAVONTA
KÉT-HÁROM
HAVONTA
RITKÁBBAN

A kapott válaszok
száma
1
4
5
1
0

Egyik egyéni válasz az volt, hogy ez alkalom, téma és tanulófüggő.
Természetesen ez így van, és ezzel teljes mértékben egyet is értek.
Ön szerint miért jó a differenciált munka? Mik az előnyei?
Erre
a
kérdésre csak a néhány legáltalánosabb választ emelem ki. Az osztálytanítók leginkább
a következő válaszokat adták: Mindenki megmutathatja magát. A tanulók
sikerélményhez jutnak. Motiváló hatású. Mindenki halad előre. A tanulók a saját
képességeikhez mérten kapják a feladatokat. A következő válaszokat emelném ki:
„A tanulókat sikerélmény éri, kiderül, ki az igazán tehetséges gyermek”
„ Minden tanuló fejlődik és halad előre a szintjének és a képességeinek megfelelően.”
„ A gyermeket önmagához képest fejlesztjük. Mindig meg van állapítva, mi az, amit nem
tud, és nem kerül sor lemaradásra. Nem lesz nagy tudásbeli „szakadék” ő és a társai
között.”
Ezekkel a válaszokkal teljes mértékben egyetértek. Azt hiszem, hogy az
osztálytanítók nagyon szépen leírták, hogy mi az, ami a differenciált munkát jóvá,
hasznossá teszi. Én még csak annyit fűznék hozzá, hogy a gyermekek számára
érdekessé teszi a tanórát, és lehetőséget ad a tehetséges tanulók kibontakoztatására.
Megfelelő alkalmazásával nem lesz unalmas az óra, és a tanulók szívesen vesznek
majd részt a munkában.
Ön szerint miért rossz a differenciált munka? Mik a hátrányai? A
differenciált munka hátrányaiként a pedagógusok leginkább a következőket emelték ki:
Munkaigényes. Nehéz minden tanulót nyomon követni, mert kevés az idő. A tehetséges
tanulókat sokszor visszafogjuk, nem fejlődnek olyan ütemben, mint amire képesek
lennének. A kérdésre adott válaszok közül néhány igen érdekesnek bizonyult.
„A tanulók érzik a csoportok közötti munka, feladat minőségének, nehézségének
eltérését. Ezért kell óvatosan kezelni a differenciált munkát.”
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„Lehet, hogy nem fejlődik annyira a tanuló, mint amennyire képes lenne.
Beskatulyázzuk őket egy csoportba.”
„Rengeteg időt igényel, több felkészülést és magas szintű tettrekészséget, ami
mérhetetlenül kimerítő. Próbára teszi az idegrendszert.”
Ön mivel differenciál a tanórákon?
A fenti kérdésnél több válaszlehetőséget
is be lehetett karikázni. Az eredmény szerint leginkább a tartalommal és az eszközökkel
differenciálnak. Harmadik helyen holtversenyben a követelményekkel és a
munkaformákkal való differenciálás van.
2.diagram. A differenciálás módjai

Ön mivel differenciál? - Százalékos eredmények
2,7
8,11 5,41

Tartalommal
Eszközökkel

24,32

18,92

Követelményekkel
18,92

21,62

Munkaformákkal

A fenti kördiagramon láthatjuk, hogy a tartalommal való differenciálás a
legnépszerűbb az osztálytanítók között. Ez valószínű, hogy azért van így, mert ezt a
fajta differenciálást a legkönnyebb előkészíteni. Legkevésbé kedvelt a szervezeti
keretekkel való differenciálás.
Hány csoportra szokta osztani az osztály tanulóit a differenciált munka
alkalmazásakor?
Erre a kérdésre 6 féle válasz érkezett. Az egyik az, hogy ez változó, sok mindentől függ.
A többi válasz egy-egy pontosan meghatározott szám volt. Nézzük ezeket táblázatosan!
2.táblázat. A differenciált munka folyamán alkotott csoportok száma
A csoportok
száma
2
3
4
5
7

Válaszok
száma
1
5
5
2
1

A pedagógusok tehát ezek szerint általában 3 és 4 csoportra osztják a tanulókat
a differenciált munka alkalmazása során. Mint tudjuk, legalább 3 csoportnak kell lennie,
egy gyengébbnek, egy közepesnek, és egy kiemelkedőnek. A 2,5 és 7 csoportban
történő munka nem lehet megfelelő semmiképpen sem.
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A csoportok között hogyan differenciál? Ennél a kérdésnél sajnos a válaszok
nem értékelhetőek megfelelően. Amikor a tanítók beleolvastak a kérdőívbe, a saját
fülemmel hallottam, hogy egyesek azt mondták, akkor a b-t fogják bekarikázni, hogy ne
kelljen majd a 7. kérdésre válaszolni, ami ehhez kapcsolódik.
3.táblázat. Csoportok közötti differenciálás megléte.
Válaszlehetőségek
Minden csoport ugyanazt a feladatot
kapja, de a csoportokon belül
differenciálunk valamilyen szempont
szerint.
Minden csoport más feladatot kap.

Kapott
válaszok
száma
2
13

Ha az előző kérdésnél az első válaszlehetőséget jelölte meg, kérem, írja le,
milyen szempontok szerint differenciál! Mivel összesen csak két válasz érkezett erre
a kérdésre, ezért mindkettőt szó szerint idézném:
„Szerepek kiosztása – Minden tanuló valamilyen funkciót tölt be a csoporton belül.
Tananyag felosztása részekre.”
„A tanulók maguk között megbeszélik. ki melyik feladatot fogja megoldani.”
Mindkét választ jónak tartom. Valójában nagyon hasonlítanak, de míg az elsőnél a
tanító határoz, a másodiknál a diákok. Ez csak jól működő osztályközösségben
kivitelezhető. Ott viszont fejlesztő értéke van, ha a tanulók demokratikusan el tudják
dönteni, hogy ki mit fog csinálni, melyik feladatot oldja meg.
Mi alapján történik a csoportokba való besorolás? Írja le a szempontjait!
Képességek
Tanulmányi eredmény
Érdeklődés
Tudásszint, tehetség, véletlenszerű, nemek szerint (fiúk és lányok), vegyesen (jobb és
gyengébb tanulók).
Az első három választ kiemeltem. Ezek azért fontosak, mert általában ez a
három dolog mindenkinél megjelent, hol együtt, hol pedig külön-külön. Sajnos azonban
többen csak azt válaszolták, hogy a képességek alapján történik a csoportokba való
besorolás. Ez nagyon sajnálatos, hiszen nem lehet egy tanulót csak a képességei
alapján megítélni.
Soroljon fel néhány anyagrészt, ami Ön szerint legalkalmasabb a
differenciált csoportmunka megvalósítására! A kérdésben nincs benne, hogy a
Környezetünk tantárgy tárgyköréből, ugyanakkor ez mindenki számára egyértelmű volt
az előző kérdések alapján. A következő anyagrészeket választották legtöbben:
-évszakok,
-növényvilág,
-állatvilág,
-életközösségek, életfeltétek.
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A fent kiemelt három témát szinte mindenki leírta a válaszában, kivétel nélkül.
Valóban ezek azok az anyagrészek, amelyeket legegyszerűbben, legérdekesebben és
legjobban fel lehet dolgozni differenciált munkával.
Foglalja össze röviden a véleményét a differenciált munkáról!
Általánosságban elmondható, hogy mindenki kiemeli, hogy nagyon hasznos a
differenciált munka, de sok előkészületet igényel. A legfrappánsabb válaszokat
kiemelném:
„A differenciált munka nagyon hasznos és jól alkalmazható, amennyiben a tanulók
elfogadják a csoportmunkát, értékeléskor pedig igyekezni kell, hogy minden tanuló
egyenértékűnek érezze a feladatokat.”
„Fontosnak tartom, hogy mindenki megtalálja a maga számára azokat a feladatokat,
amelyeket meg tud csinálni, és hogy lássa mások feladat – megoldó képességeit is.”
„Szükséges a különböző képességek kibontakoztatása miatt. Időigényes, felkészülést
igényel. Sok eszköz használata indokolt.”
Összefoglaló
Áttekintve a felmérésekre eredményeit, az a meglátásom, hogy az inklúzió
nagyon jó módszer lenne a tehetséges tanulók fejlesztésére, ha azt a megfelelő módon
alkalmaznák. A jelenlegi körülmények között azonban mindenkinek csak a hátrányára
van. A tanítótól olyan dolgokat követelnek, amihez nincsenek meg a megfelelő
feltételek, és így nem tudja megfelelően végezni a munkáját. Valóban döntenie kell,
hogy a tehetséges tanulókkal foglalkozik-e, vagy pedig a tudásszintileg lemaradt
tanulókat próbálja meg felzárkóztatni. Az inklúzió megfelelő működéséhez szükség
lenne pedagógus asszisztensre, aki a tehetséges tanulókkal is tudna külön foglalkozni.
Nagyon jó módszer lenne a tehetségek kibontakoztatására a differenciált munka, amely
során, ha megfelelően végzik, szépen megmutatkozik, hogy ki miben tehetséges, és így
célirányosan tudjuk később fejleszteni a tanulók képességeit, és bővíteni tudásukat.
Mindez azonban egy teljesen új hozzáállást igényel a tanítóktól, a tanulóktól és a
szülőktől egyaránt. Szükség lenne a tanítók továbbképzésére, hogy megfelelően
tudjanak foglalkozni a tehetséges tanulókkal. Ezen kívül megfelelően kellene alkalmazni
a differenciált munkát, és az inklúziót egy teljesen más kontextusból kellene
megközelíteni. Fel kellene figyelni a tehetséges tanulókra is.
Sajnos nagyon sok helyen előfordul, hogy az inkluzív oktatás miatt nem
foglalkoznak eléggé az úgynevezett átlagos tanulókkal. Hát még a tehetségesekkel!
Sajnos saját tapasztalatból mondhatom, hogy előfordul olyan osztály, ahol nagyon sok
az SNI tanuló. Mivel semmiféle segítséget nem kapunk a velük való munkához, így fele
óra azzal megy el, hogy próbálkozunk, illetve kitapasztaljuk, hogy hogyan is lehet elérni
náluk egy bizonyos eredményt. Ezek a tanulók annyira le vannak maradva tudásszint
terén, így nagyon nehéz haladni a tananyaggal. Emellett néhány osztályban az is
probléma, hogy a tanulók kb. 90%-a roma. Ez alapjába véve persze még nem jelentene
problémát, de sajnos többségük olyan családból való, ahol a szülők nem igazán
foglalkoznak a gyermekek tanulásával, és nem is azért, mert nem akarnak, hanem mert
nem tudnak. Mivel tudnivaló, hogy ezek a szülők közül sokan még írni-olvasni sem
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tudnak megfelelően, ezért nem tudnak segíteni a tanulóknak a leckében. Ebből adódik
az is, hogy ezek az emberek többnyire nehéz fizikai munkát végeznek, napszámba
járnak, egész nap dolgoznak, így még ha tudnának is segíteni a tanulásban a
gyermekeiknek, nincs rá alkalmuk. Ezért is nehéz ezekkel a gyermekekkel a munka, és
még nehezebb kiszűrni a tehetségeket közülük. Pedig sokan vannak, akiknek
valamilyen téren kiemelkedő képességeik vannak. Őket kellene felkarolni, hogy
eredményesek, sikeres, okos és magabiztos emberek legyenek. Közülük kellene
kiemelni azokat, akik igazán tehetségesek valamiben.
Másik jelentős probléma még az egyre romló szociális, illetve anyagi helyzet.
Egyszerűen annyira elszegényedett a társadalom, hogy középosztálybeliek nincsenek
is. Rengeteg az olyan család, ahol nap, mint nap meg kell küzdeniük a megélhetésért,
és ez a gyermekek tanulására is rányomja a bélyegét. A pénzhajhászás közepette a
szülőknek nem marad idejük és energiájuk, hogy tanuljanak a gyermekikkel. Sokszor
előfordul az is, hogy nincs pénz a tankönyvekre. Így elég nehéz megfelelő szintű tudást
átadni a gyermekeknek.
Mindezekért kellene a tanítónak és az egész oktatási rendszernek mindent
megtennie, hogy ezek a gyermekek is megkapják a lehetőséget a kibontakozásra, a
fejlődésre, hiszen közöttük is remek elmék, kiemelkedő tehetségek bújnak meg. Ők
jelentik a jövő generációját, és megfelelő oktatás és nevelés mellett ők lesznek a jövő
értelmisége.
A tanítónak meg kell ragadni az új módszereket, az inklúziót, a differenciálást és
minden mást is, és azokból kihozni a legtöbbet, hogy a tehetséges tanulókat igenis
megleljük, és segítsük további útjukat.
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Vastagné Bauer Zita – Pákozdi Erika – Darvay Sarolta: TEHETSÉGGONDOZÁS AZ
ELEMI TERMÉSZETTUDOMÁNYOS NEVELÉSBEN
Elte, Tanító- És Óvóképző Kar Természettudományi Tanszék, Budapest, Magyarország
bauer.zita@tofk.elte.hu

Rezümé
Az elemi természettudományos nevelés fő célja a gyermekek azon
kompetenciáinak fejlesztése, melyek segítségével képessé válnak szűkebb és tágabb
környezetük megismerésére. A fejlesztés folyamatában lehetőséget kell adnunk, illetve
biztosítanunk a tehetség megmutatkozására. Hiszen tehetségtelen gyermek nem
létezik, minden kisgyermek az értékek kincsestára. A tehetség megmutatkozásához,
kibontakoztatásához az elemi természettudományos nevelés következetes
képességfejlesztési gyakorlata megfelelő hátteret jelent. Ebben a folyamatban
megvalósulhat az a helyes pedagógiai szemlélet, melyben nem a gyermekek
sikertelensége van kihangsúlyozva, hanem az, amiben sikeresek és jók, amiért
szerethetők, amiben egyediek, értékesek és különlegesek, tehát tehetségesek. Referáló
előadásomban ennek lehetőségeit kívánom bemutatni.
Kulcsszavak: tehetséggondozás,
fenntarthatóságra nevelés

elemi

természettudományos

nevelés,

NURTURING TALENTS IN THE ELEMENTARY SCIENCE EDUCATION
Abstract
The main purpose of the elementary science education is the development of
competences that make children able to acquire knowledge about their narrower and
wider environment. During the process of development we need to provide opportunities
for children to reveal their talents. Since there is no untalented child, and every child is a
treasury of merits. The consistent practice of ability improvement in the elementary
science education provides an adequate background for the manifestation and
development of talents. The proper pedagogical attitude can be realized during this
process, according to which, instead of the children’s failures, we should emphasize the
skills in which children are successful and good, which make them amiable, in which
they are unique, valuable, and special, in other words, their talents. In my presentation, I
would like to show possibilities for this approach.
Keywords: nurturing talents, elementary science education, education for
sustainability
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Bevezetés
„Minden nemzet, minden társadalom tagjai között van számos tehetséges
ember, és a társadalom felelőssége, hogy a bennük rejlő tehetséget felfedezze,
fejlessze és kiaknázza a közösség javára. A tehetséggondozás az ércdúsításhoz
hasonló folyamat, amelynek során a meddő kőzetből kiválogatják az értékes ércet. A
nagyobb aranyrögöket könnyű észrevenni, kiemelni az értéktelennek látszó kövek
közül, de szorgalmas munkával a kövek és a homok közül is kimoshatók a kisebbek,
amelyek tömege sokszorosan meghaladja a ritkán felfedezhető nagy darabokét.”
(Sajtóközlemény, 2011)
Korunk pedagógiai gyakorlatának egyik sarkalatos kérdése a tehetség, valamint
a tehetséggondozás. Világszerte felértékelődnek az új utat keresők és találók. A kérdés
az, hogy az iskola nevelési stratégiája miként tud megfelelni az ilyen célú társadalmi és
egyéni érdekeknek.
A különböző tehetségelméletekben és tehetség-meghatározásokban néhány
jellemző általános. Az iskolai gyakorlatban ezeket kiemelten kell kezelnünk,
nevezetesen az értelmi képességeket, a kreativitást és a motivációt. Az értelmi
képességet a szakirodalom intelligenciának nevezi. A pedagógiában ez három részre
tagolódik, mégpedig az ismeretek megszerzésére –, az ismeretek feldolgozására –
valamint az ismeretek alkalmazására irányuló képességek. Természetesen minden
fázis több részképesség meglétét igényli.
Elmondható, hogy a tehetség nem állandó személyiségvonás, hanem több külső
és belső tényező által meghatározott jelenség. A képességrétegek így nem lehetnek
merevek, hiszen állandó változás jellemzi őket.
„Minden gyermeknek joga van a tanuláshoz, de mindegyik gyermeknek kicsit
másra, olyanra, amely megfelel individuális szükségleteinek.”(Illyés Sándor)
Ezzel a mottóval kapcsolódunk a központi és időszerű kérdés – a tehetség
felismerésének, gondozásának és a tehetségessé nevelésnek – a megoldásához. A
modern pszichológia szerint mindenki tehetséges lehet valamiben. A nevelők,
pedagógusok feladata a gyermeki értékek felismerése és azok gyermekhez adekvát
következetes kibontakoztatása. A megoldásban nem nélkülözhető a pedagógus
folyamatos, soha meg nem szűnő, óvó, támogató és ösztönző munkája.
A tehetségfejlesztés lehetőségei a természettudományos nevelésben
A
tehetség
megmutatkozásához,
kibontakoztatásához
az
elemi
természettudományos nevelés következetes képességfejlesztési gyakorlata megfelelő
hátteret jelent.
Ahhoz, hogy megértsük a tehetséggondozás természettudományos nevelésben
jelentkező specifikumait, mindenekelőtt szükséges a terület fő céljainak rövid
ismertetése.
Az elemi természettudományos nevelésnek biztosítania kell a gyermekek
számára a természeti világ megismerését. (NAT, 2007). Ezért céljai között a
legfontosabba tanulók azon kompetenciáinak fejlesztése, melyek segítségével képessé
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válnak szűkebb és tágabb környezetük megismerésére, a természettudományos
szaktárgyak tanulására. Kiemelt jelentőségű továbbá olyan pozitív szokásrendszer
alakítása, amelynek segítségével a gyerekek környezetükkel harmóniában tudnak élni,
annak problémáira érzékenyen tudnak reagálni, és felelősségteljes döntéseik
cselekvéseikben is megnyilvánulnak.
„A tanítás-tanulás folyamatában a hangsúlyt arra kell helyezni, hogy
tevékenységek révén, cselekvő úton tanulva, a gyerekek elemi szinten elsajátítsák az
ismeretszerzés és feldolgozás módszereit.” (Véghelyiné – Pákozdi 2006: 1)
Úgy kell tehát megszervezni a tanítás-tanulás folyamatát, hogy a gyermekeknek
lehetőségük legyen elsajátítani az ismeretszerzés, a feldolgozás és alkalmazás,
valamint a tájékozódás kisiskoláskorban gyakorolható műveleteit. (Hunyadyné – Nádasi
2004: 121) Ezek által történik a megismerési képességek fejlesztése. Ezek a
képességek a következők: a megfigyelő-, a leíró-, az azonosító és megkülönböztető-, a
tájékozódási képesség, továbbá a mérésekhez valamint a kísérletezésekhez szükséges
képességek (elemző, rendszerező, problémafelismerő és problémamegoldó stb.) Így az
elemi természettudományos nevelésben nem az ismeretekre helyeződik a hangsúly,
hanem az ismeretek megszerzésének módjára.
Az elemi természettudományos nevelés ezen alapgondolatát jól alátámasztja a
következő idézet: „Gyökértelen a szó nyomán szerzett tudás, ha hiányzik az alap, a
szemlélet, a tapasztalás.” (Öveges József)
A kisgyermekek megismerési folyamatában a tartalomnak mindig valóságos
élményeken kell alapulnia, ezért lehetővé kell tennünk, hogy a tanulók helyes és
sokszínű tapasztalatokhoz jussanak.
A tanulási folyamat a gyerekek saját világában valósul meg, mely aktív folyamat,
s amelyben nagy jelentősége van az előzetes tudásnak, tapasztalatoknak. A tanulás a
konstruktivizmus nézete szerint nem a tudás passzív befogadását jelenti, mivel az a
környezettel való interakciók révén jön létre, „konstruálódik” meg. S mivel ez személyes
konstrukció, nagymértékben meghatározza az előzetes tudás (Csapó 1999: 12). A
tanuló tehát alkotó, ő hozza létre gondolatait. (Salomon 1997: 65–67). Eszerint
elmondható, hogy alapvető fontosságú, hogy a tanulóknak milyen elképzeléseik,
fogalmaik vannak a körülöttük lévő világról, hogyan magyarázzák a mindennapi élet
jelenségeit, és magyarázataik mennyire felelnek meg a tudományos nézeteknek
(Korom 2005: 27). Lényeges momentum, hogy a tevékenység nemcsak azért fontos,
mert általuk a gyerekek tapasztalatokhoz jutnak, hanem mert általuk saját konstrukcióik,
sémáik, elképzeléseik is mozgásba lendülnek. (Hegedűs 2002: 75).
Miből induljon ki a fejlesztés?
A gyermekek előzetes tapasztalataiból, elképzeléseiből. Elemezzük ezeket
hasznosíthatóság és továbbfejleszthetőség szempontjából. A nem reális vagy téves
tapasztalatok tanítói feltérképezése, majd az ezek megoldását szolgáló, élményt nyújtó
tevékenységek ismerete segíti a tanulói feladatok tervezését, valamint a megismerési
folyamat alkalmas irányítását. A tanulási folyamat helyes irányítása biztosítja az
érdeklődés felkeltését, fenntartását, a megismerés vágyának erősödését. A helyesen
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irányított tanulói tevékenység a saját tapasztalatok átélésével eredményesen bővíti és
rögzíti a gyermekek fogalmi készletét, akik ezáltal sikeresen tudják alkalmazni
ismereteiket, megalapozva a hatékony tanulást (Pákozdi 2010: 26).
A kisiskolások egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy kíváncsiak, kérdéseket is
szeretnek és mernek feltenni, ha lehetőségük van rá. A tanító válasza inspirálhatja,
ösztönözheti őket a tovább-gondolkodásban, de nagyon könnyen kedvüket is szegheti,
ha például nem aktív résztvevői, hanem csupán szemlélői a tanulási folyamatoknak.
Nagy hangsúlyt fektetünk mind a tanítóképzésben, mind az iskolai gyakorlatban a
kérdezés és a megismerés örömének megélésére, a logikus és a kreatív gondolkodás
együttes fejlesztésére (Pákozdi 2010: 26).
Valljuk, hogy a képességek feltárulása és fejlesztése élményekhez kötődve,
cselekvéseken keresztül lehet eredményes. Fontos alapelvünk a gyermeki érdeklődés
középpontba helyezése, érdeklődésük, kíváncsiságuk felkeltése, információéhségük
kielégítése. Könnyű dolgunk van, mert a környezet ilyen, benne minden élő és élettelen
felhívja magára a kisgyermek figyelmét. Ahhoz, hogy minél több tehetséges gyermek
képességeit teljesítménybe is tudjuk fordítani, megfelelő környezetre van szükség.
Ennek jellemzői a biztonságot adó-, szeretetteljes-, együttműködő iskolai környezet
valamint az egyértelmű feladattudatot hangsúlyozó, követelményeket tudatosító,
tevékenységorientált munkák biztosítását megvalósító pedagógus közösség megléte.
Ilyen közegben a gyerekek bátrabbak, nyitottabbak, kreatívabbak, és önállóbbak.
A fejlesztés folyamata nem történhet akármikor. Az életkorral együtt változik
ugyanis a gyerekek érdeklődése, intelligenciájuk szerkezete, tudásanyaguk bősége
(iskolában tanult vagy azon kívül szerzett). Minél fiatalabbak, annál kevésbé strukturált,
kevésbé specifikus érdeklődésük, kevés a tudásuk, így a 6-10 éveseknél a
gondolkodási képességek fejlesztésének direkt módja lehet eredményesebb. A
tananyag reprodukálására korlátozódó tudás ebben az életkorban nem segíti eléggé a
gyermekek személyiségének, gondolkodásának fejlődését. A megértett, átélt
tudáselemeket a gyerekek könnyebben felidézik, és az izgalmas, érdekes felfedező út a
kisiskolások számára fontos motivációs tényező is.
A fent vázolt fejlesztő munka nem elegendő. Mind az új készségek, mind az új
ismeretek elsajátításhoz szükség van kitartásra. A rendszeres, napi gyakorlás
elengedhetetlen bármilyen készségfejlesztés megvalósításához, az intenzív
tevékenység, az önálló foglalkozás bármilyen területen elmélyítheti az ismereteiket.
Mindannyian tudjuk, ha olyan tevékenységet végez a gyermek, amit szeret, ami érdekli,
nem is kell erőltetni, hogy foglalkozzon vele. (Gyarmathy 2006: 107–146)
Elmondható, hogy a folyamatos fejlesztés, gondozás során lehet a legtöbb
információt szerezni a gyermekek képességeiről és személyiségéről.
Egyetértünk Gyarmathy Éva gondolatával, miszerint: „A leghatékonyabb
tehetségazonosítás a tehetségek fejlesztése. Ha lehetőséget adunk a tehetségeknek,
akkor megmutatkozásuk által azonosításuk automatikussá válik.” (Gyarmathy 2006:
107–146)
Ennek megfelelően a természettudományos nevelés területén is át kell gondolni,
hogy a tanulók eredményes tehetséggondozását – a tantárgyi célkitűzéseket szem előtt
tartva – hogyan tudjuk a leghatékonyabban megoldani.
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Milyen sajátos jegyei vannak a természettudományok terén tehetséges tanulóknak?
Jellemző rájuk, hogy mind személyiségjegyeikben, mind a természettudományos
megismerés tevékenységrendszerében kitűnnek társaik közül. Motiváltabbak a
tudomány, illetve annak bizonyos részterületei iránt, érdeklődésük fokozott, szélesebb
körű és mélyre hatóbb, s a természettudományos kutatás iránt is nagyfokú érdeklődést
mutatnak. A tananyag elsajátítása közben olyan kérdéseket tesznek fel, melyek
egyértelműen kifejezik tájékozottságukat, vagy kreativitásukat.
Természettudományos gondolkodásmódjuk gyakran az adott életkort meghaladó
kognitív szintet mutat, mélyrehatóan elemeznek egy adott természettudományos
problémát, jelenséget. Örömmel és lelkesedéssel állnak elő új, innovatív ötletekkel,
melyek magvalósítására is van elképzelésük.
Sajátos vonásuk továbbá a megismerési kompetenciák képesség- és
készségösszetevőinek átlagosnál magasabb szintje. (Revákné 2010: 53)
Ahhoz, hogy a tehetséges gyerekek számára is megfelelő legyen a fejlesztés, a
pedagógusnak ismernie kell:
– „az ember a természetben” műveltségterület cél- és feladatrendszerét,
követelményeit,
– gyermekek életkori sajátosságait,
– az életkorhoz igazodó fejlesztés területeit,
– az egyes gyermekek egyéni fejlettségi szintjét, különbségeit (a megismerési
képességek szintjét, a feladatértési képességek szintjét, a feladatmegoldó műveleti
képességek fejlettségét, a gyermek jártasságát az eszközök használatában, egyéni
munkatempóját, fejlettségét az együttműködés terén stb.)
– a képességek fejlesztésének lehetőségeit, algoritmusát, s az ehhez szükséges
tevékenységek, eljárások, módszerek egymásra épülését,
– az egyes tevékenységek tapasztalataiból származó ismeretek szintjét, illetve a köztük
lévő összefüggéseket. (Véghelyiné 2001: 276–286; Pákozdi 2002: 101–113; Kirsch–
Dudics–Balogh 2010: 36–37)
A
differenciálás
szerepe
tehetséggondozásban

a

természettudományos

nevelésben

zajló

a. tanórai keretekben
A hatékony tehetséggondozást differenciálással érhetjük el, mely nem más, mint
„az egyéni sajátosságok figyelembevételével történő fejlesztés, illetve olyan pedagógiai
körülmények, feltételek megteremtése, amelyek lehetővé teszik az egyén önszabályozó
fejlesztését.” (Nádasy 2010: 18)
Mivel az elemi természettudományos nevelés során a képességfejlesztésen van a
hangsúly, a differenciálásnak is erre kell irányulnia. Eközben lehetővé kell tenni, hogy
minden tanuló saját képességeinek szintjéről továbblépve, saját fejlődési ütemének
megfelelően juthasson el a számára lehetséges legmagasabb szintre. Ebben a
folyamatban a tudásban megmutatkozó ismeretek csupán a képességfejlesztés
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eszközéül szolgálnak, elmondható, hogy a természettudományos nevelésben a tudás,
tudásszint szerinti differenciálás hibás, így nem jelentheti a differenciálás alapját.
A differenciálás gyakorlati megvalósítása az egymásra épülő tevékenységek
tervezésén, szervezésén keresztül lehetséges.
A feladatok különbözhetnek:
– tartalmukban (Akár az egyik tanuló által írt instrukciók alapján a másik is elvégezhet
egy mérést, kísérletet.)
– megfogalmazásukban (jó, ha a tehetséges gyermekek számára problémaként
fogalmazunk meg egy feladatot, s a tanulóknak magyarázatot kell találniuk az okára.)
– a megvalósítás formáiban (ez történhet teljesen önállóan, vagy egy-egy pár, csoport
is feldolgozhat egy-egy feladatot.)
– önálló megoldási lehetőségek keresésében (a gyermekek önállóságának figyelembe
vételével kutatómunkát szervezhetünk: adott tananyaghoz illeszkedő képek, zenei- és
irodalmi alkotások, műalkotások keresése.)
– az egységnyi idő alatt elvégzendő munka mennyiségében (a tehetséges gyerekek a
megfigyelések során akár több szempontot figyelhetnek meg, mint társaik. Joggal
építhetünk a tehetséges gyerekek átlagosnál gyorsabb munkatempójára, hiszen ők
ugyanannyi idő alatt többet képesek feldolgozni társaiknál, így kiegészítő elemeket is
bevonhatunk a tanulási folyamatba. Aktivitásuk fenntartását, differenciált fejlesztésük
folytonosságát ebben az esetben kiegészítő feladatok adásával érhetjük el.)
– az elvégzendő feladat részfeladatokra bontásában (pl. minden tanuló azt a
részfeladatot végezheti el, amiben ő kiemelkedően tud teljesíteni.)
– a tapasztalatok megfogalmazásában, tehát a leírás módjában (az élménybeszámolók,
kiselőadások, prezentációk készítésénél követeljük meg a szakkifejezések helyes
használatát.)
– az ellenőrzés módjában.
b. a terepi munkában
A terepen végzett munka segíti az elemi természettudományos nevelés céljainak
eredményes megvalósulását, hiszen biztosítja a valóságos tapasztalatszerzést.
Alkalmat biztosít a komplex, holisztikus vizsgálódásra. A gyerekeknek módot ad az élő
és az élettelen környezet, valamint az élő és az élő környezet közötti összefüggések
felismerésére, meglátására. A terepi munka növeli a gyermekek témával kapcsolatos
motiváltságát. Nyitottabbá válnak, élvezettel végzik tevékenységüket. Mivel a
gyermekek gondolkodását nem kötjük meg, ezért kiderülhet az észlelésekben való
differenciáltságuk. A játékos feladatmegoldások lehetővé teszik az élővilág
sokszínűségének felismerését, az arra való rácsodálkozás képességének
megmutatkozását. A kiscsoportos foglalkozásban jobban érvényesülhetnek az egyéni
ambíciók.
A pedagógus számára kitűnő lehetőség, hogy megfigyelhesse a gyerekeket,
egyre több információt gyűjtsön róluk, ami megkönnyíti a bennük szunnyadó tehetség
felismerését.
Megfigyelheti például:
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– az egyéni ötletek létét, milyenségét a feladattervek készítésében, melyekben a
gyermekek kombináló képességére, gondolkodásuk rugalmasságára, ismereteik
összekapcsolásának milyenségére derülhet fény.
– megfigyelések és a mérések végzésénél az algoritmikus gondolkodás szintjét, vagy
más irányát követhetjük nyomon. Eredményeként felismerhetjük az összefüggések
meglátásának képességét, milyenségét,
– a csoportban végzett munka lehetővé teszi a gyermekek viselkedésének
megfigyelését, irányítását. Ebből kiderülhet szereplési-, érvényesülési vágyuk,
feladatkövetésük, kitartásuk és a másokkal szembeni toleranciájuk megléte, mibenléte.
Eredménynek tekintjük, hogy a terepi munka segíti az egyéni képességek
megmutatkozását, fejlesztését, valamint annak a helyes pedagógiai szemléletnek az
alapozását, melyben nem a gyermekek sikertelensége van kihangsúlyozva, hanem az,
amiben sikeresek és jók, amiért szerethetők, amiben egyediek, értékesek és
különlegesek, tehát tehetségesek. (Darvay–Pákozdi–Vastagné 2011: 235–243)
A pedagógus feladatai a hatékony tehetségfejlesztésben
A természetismeret órák tervezésénél a tanítónak már a feladatok
összeállításával ösztönöznie kell a gyerekeket minél jobb teljesítményre. Hiába van
valakinek átlag feletti képessége, hiába kreatív valaki, ha nincs meg benne a kellő
motiváció, hogy a benne rejlő fantasztikus lehetőségeket valóra váltsa, akkor nem tudja
megvalósítani önmagát. (Mező 2011: 196) Nem lehet sikeres a képességfejlesztés, ha
nincs meg a tanulóban a tanuláshoz való megfelelő viszony. Ezért elengedhetetlen,
hogy a tehetséges tanulók esetében is fokozzuk az egyedi érzékenységet,
motiváltságot, melyhez szükséges, hogy a pedagógus ösztönözze a gyermekeket.
Ennek alapját jelenti, hogy a tanítónak fontosnak kell tartania a gyermeki kíváncsiság
megőrzését, a kérdezőkedvének megtartását. Az ösztönző tanulás elengedhetetlen
feltétele a segítő légkör megteremtése, s ennek elemeként a pozitív érzelmekkel
áthatott tevékenységek során szerzett tapasztalatok.
Nem nélkülözheti a tervezés, hogy olyan szervezési módokat keressen, s
alkalmazzon a pedagógus, melyek szem előtt tartják a tehetséges tanulók
képességeinek teljes körű kibontakozását. Fontos, hogy a tevékenységek végzése
közben vegyen észre minden különleges megoldást, a különlegesen intenzív
érdeklődést, az elmélyedés bármilyen jelét. Az ilyen jelzést fontos iránymutatásnak
tarthatjuk, és a feladatot kissé bonyolultabb formában megismételve kipróbáljuk, hogy
tart-e még a különleges érdeklődés ezen a szinten is.
A tanulók fejlesztéséhez hatékonyan járul hozzá a folyamatos értékelés, ezen
belül az önértékelés. Fontos kritérium, hogy minden eredménynek örülnünk kell és
jutalmaznunk kell érte a gyermeket. Ne a kudarcokra koncentráljunk tehát, hanem a
sikerekre.(Csermely 2011: 6; Pákozdi 2002: 104–106)
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Záró gondolatok
A tehetség megismerése, valamint a lehetőségek megmutatkozása az elemi
természettudományos nevelés következetes képességfejlesztési gyakorlatában csak
arra alkalmas és elkötelezett pedagógus kezében lehet eredményre vezető.
A fejlesztés során nem szabad megfeledkeznünk a tehetséges gyermek környezetéről
sem. A családdal való kapcsolattartás nélkül a gyermek fejlesztése az iskolában
elképzelhetetlen.
Nagyon vigyáznunk kell arra is, hogy a tehetséges gyermek, akármilyen
tehetséges is, elsősorban gyermek. Játékra, pihenésre, a természetes fejlődésre
éppúgy joga és szüksége van, mint bármely más gyermeknek a környezetében. Ha
kiég, akkor a tehetségét valami borzasztó dolognak fogja megélni, amelyet elrejt,
mihelyt az első új környezetbe bekerül.
„A tehetség valójában egy adomány. Ezt az adományt el kell tudni fogadni,
méghozzá alázattal kell tudni elfogadni. Azzal az alázattal kell tudni elfogadni, ami
lemondást is jelent a tehetség kibontakoztatása érdekében. Ha ezt az alázatot meg
tudjuk mutatni a gyermekeinknek a saját munkánk, a saját életünk alapján, akkor azt
hiszem nagyon nagy lépést tettünk abba az irányba, hogy rávegyük őket arra, hogy a
tehetségükért áldozatokat hozzanak, és koncentráljanak arra, hogy a saját tehetségüket
építsék.” (Csermely 2011: 9)
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Horák Rita – Czékus Géza: A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS A PEDAGÓGUS
SZEREPE A TEHETSÉGES TANULÓK FELFEDEZÉSÉBEN
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
czekusg@tippnet.rs, horakrita83@gmail.com

Mind a társadalom, mind az egyén közös érdeke a tehetséges gyerekek
felfedezése, elkallódásának meggátolása. A társadalom számára az a fontos, ha kiszűri
és felkarolja ezeket a tehetséges embereket, ha szorgalmazza az előrejutásukat, hiszen
csak így tud a tudományokban, a művészetekben, a sportban vagy más területeken
érvényesülni, jólétet teremteni. Ezek megvalósításához elengedhetetlen a korai
felismerés, hogy a tehetség mielőbb kibontakozhasson, hogy jó irányba, megfelelő
tempóban fejlődhessen. Ebben jut kiemelkedő szerep a szülők mellett a tanítónak. A
tanító a tanórák alatt lehetőséget kap és ad a hallgatóknak, hogy azok képességeit
felfedezze illetve, hogy azt a diákok bemutassák. A környezetünk és a természet és
társadalom órák kiválóan alkalmasak a természettudományokban jeleskedő tanulók
kiszűrésére, mert a tudás átadása nem pusztán frontális munkaformán, hanem
leggyakrabban kísérletezésen, saját tapasztalatok megbeszélésén, megfigyeléseken,
vagy ok-okozati összefüggések feltárásán alapszik.
Kulcsszavak: tehetséggondozás, pedagógus, természettudományok, tehetség

NATURAL SCIENCES AND THE ROLE OF PEDAGOGUES IN THE DISCOVERY OF
TALENTED PUPILS
The discovery of talented individuals and the prevention of their vanishing away
are beneficial both for the society and the individual as well. It is important for the
society to filter out and to take up talented people if their development is encouraged
since only this way can they find their ways in science, arts, sports or any other field and
provide prosperity. In order to achieve success it is inevitable to notice talent in time to
enable its development in an “appropriate” pace. Parents and teachers have a
significant role in the process of the talented pupils’ development. Teachers during
classes have an opportunity to discover talented students or give them opportunity to be
discovered. Our environment as well as the nature and society classes can provide an
appropriate opportunity to filter out students who are talented in natural sciences since
knowledge of transfer cannot be achieved only through frontal form of teaching but very
often through experiments, discussion of own experience, observation or investigation
of cause-effect relationships.
Keywords: talent management, pedagogue, natural sciences, talent
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Bevezető
A tehetség – véli Harsányi (1994) – velünk született és céltudatos tevékenység,
gyakorlás által kibontakoztatott képesség, amely az emberi tevékenység egy bizonyos
területén az átlagosnál messze túlmutató teljesítményeket tud létrehozni.
A másik – szerintünk szintén találó – definiálás a Renzulli
fogalom
fogalommeghatározás (Petriné Feyér, 1998) miszerint a tehetség velünk született, adottságokra
épülő, gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képesség, amely az emberi
tevékenység egy
gy bizonyos vagy több, az átlagosnál messze túlhaladó teljesítményt hoz
létre.
A tehetséget legtöbben mint egy veleszületett tulajdonságot tartanak számon,
míg erről Csíkszentmihályi (2010) úgy vélekednek, hogy egy társadalmi képződmény.
Sokkal inkább fejlődési
lődési folyamat, mint adott tulajdonság. Ezt azzal magyarázza, hogy a
tehetséget a személyes tulajdonságok mellett a kulturális elvárások és a társadalmi
elismerés és támogatás határozza meg. Konkrétan, egy természettudományokban
kiemelkedő gyerekből nem lehet
ehet tudós, ha a környezetében nem foglalkoznak elég
magas szinten a természettudományokkal, ha egy adott társadalomnak nincsenek
megfelelő szakemberei a gyerek tanításához, vagy ha nem nyitottak az új tehetségek
iránt. Ez a megközelítés igen érdekes, hisz
hiszen
en gyakran halljuk, hogy az igazi tehetség
legyőz minden korlátot és utat tör magának.
Véleményünk szerint Czeizel Endre (2004) talentummodellje mutatja be
legteljesebben azokat a tényezőket melyek a tehetséges gyerekre hatnak.
1.ábra. Czeizel Endre modellje
llje (Czeizel, 2004)

A korszerű iskola köteles a (tehetséges) gyerekek érdekét előtérbe helyezni, a tanítótól
elvárni, hogy nyílt és kreatív legyen, a tanmenet megvalósításában pedig maximálisan
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rugalmas. Az ilyen oktató-nevelő munkában minden tehetség megtalálja a helyét
(Sternberg, 2003).
Ysseldyke (1990) szerint a tehetségekkel, csakúgy, mint a hátrányos helyzetű
gyerekekkel a speciális pedagógia foglalkozik. A tehetséggondozás is az inklúziós
oktatás része.
A tehetséges gyerekek felismerése
A pedagógus egyik igen fontos feladata a tehetségek mielőbbi felismerése, majd
motiválása, útbaigazítása, mindennemű segítése, hogy kibontakozhasson. De hogyan
lehet felismerni a tehetséges tanulót? Vannak-e valamilyen jelek, amik alapján döntést
hozhatunk?
A következő Harsányi (1994) által megadott felsorolás sokat segíthet a tanítónak,
hogy megállapítsa, mely gyerekben rejtőzik valamely terület iránt kiválóság. Ezek a
következők lennének: kíváncsiak, gazdag a szókincsük, tartós az emlékezetük, gyakran
maguktól tanulnak meg olvasni, humorérzék, gyűjtenek, függetlenségre törekszenek,
kreatívak, jó képzelőerővel rendelkeznek, egészségesek, jól koordináltak, magasabbak,
erősebbek az átlagnál, érdeklődőek, kezdeményezők, gyorsan fejlődnek, könnyen
tanulnak, a bonyolult játékokat kedvelik, foglalkoznak a világ problémáival, szeretik a
náluk nagyobb gyerekeket, önkritikusak, eredetiek, magas célokat és ideálokat tűznek
ki, vezető személyiségek, tehetségük van a zenéhez, íráshoz, művészetekhez, tánchoz,
tudományos kutatási módszereket használnak, összefüggéseket fedeznek fel,
egyedülálló munkákat produkálnak, új ötleteik, tevékenységeik vannak, új mechanikai
készülékeket találnak fel, szembeszegülnek a hagyománnyal, megkérdőjelezik a
helyzetet, váratlan viselkedésformáik vannak, az egy bizonyos szituációban
megtanultakat más területeken is alkalmazzák, magas szintű a problémamegoldó
képességük, olykor különcöknek tűnnek fel, szívesen olvasnak. Hasonlóan vélekedik
Cvetković-Lay (2002), illetve VanTassel-Baska (1989) is. A tehetséges tanulók
meghatározásakor hasonló tulajdonságokat tart mértékadónak, azzal, hogy ő ezeket a
tulajdonságokat két csoportba sorolja, a kognitív és affektív jellemzőkre.
A természettudományok tanításának lehetőségei a tehetségek feltárásában
A kisgyerekek – az óvodások és iskolások kíváncsisága, felfedezésvágya
hatalmas. A természettudományok, amelyeket első és második osztályban, mint
környezetünk, harmadik és negyedik osztályban, pedig mint természet és társadalmat
tanulnak, számtalan lehetőséget rejtenek a világot felfedezni, megismerni vágyó
gyerekek számára. A tanító feladata, hogy a kisgyerekeket játszva, de céltudatosan
vezetve, irányítva bevezesse a fizika, kémia, a biológia, földrajz, műszaki, de a
társadalomtudományok alapjaiba is. Úgy véljük a mindenkinek ugyanazt nyújtani
gondolkodásmód idejétmúlt, és hogy minden gyereknek meg kell kapnia a
képességeihez mérten a lehető legtöbbet egy bizonyos területből, különben a
tehetségek elkallódnak, kiégnek (Czékus, 2009).
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2.ábra. Problémamegoldás: hogyan viselkedik a felmelegített levegő? (szabadkai
Széchenyi I. Á., 2010/11-es tanév)

A pedagógus feladata a tudásra éhes diákok táplálása. Kísérleteknek,
megfigyeléseknek, modellkészítéseknek, rajzolásnak egyaránt jut hely e tantárgy
keretein belül, így alkalmat ad a tanítónak arra, hogy a diákokat aktív helyzetbe hozza,
kihívások elé állítsa, s közben a kiváló gyerekeknek is lehetősége lesz kibontakozni,
tovább fejlődni, megmutatkozni.
Harsányi (1994) egyértelműen rámutat a tehetségfejlesztés kettős feladatára:
1. a tehetségcsíra felismerése
2. és a tehetség céltudatos, korszerű módszerekkel történő fejlesztése.
Mivel a tehetséges gyerekek a szülőktől, a tanítótól, az iskolától, de a
társadalomtól is többet várnak el, ezért ők is a különleges bánásmódot igénylő tanulók
közé tartoznak. Az elvárások anyagi jellegűek, de az emocionális háttér sem
hanyagolható el. Ezek az igények a természettudományok oktatásakor viszonylag
könnyen kielégíthetők (Freeman, 2001).
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3.ábra. A tehetséges gyerekek nem elégszenek meg minden alkalommal a
csoportmunkával, számunkra az individualizált oktatás a legmegfelelőbb munkaforma
(szabadkai Széchenyi I. Á., 2010/11-es tanév)

A pedagógus szerepe – a tehetséges tanulókhoz való viszonyulás
A tehetséges tanulókkal sikeresen foglalkozó pedagógus tulajdonságai között
Harsányi (1994) a következőket említi: határozott, szuggesztív, dinamikus, színes, énidentitással rendelkező, példamutató személyiség, mindemellett spontán, intelligens,
kreatív, ért az érdeklődéskeltéshez, empatikus, biztató stb.
A pedagógusnak, mint már említettük a környezetünk és természet és
társadalom órák lehetőséget nyújtanak, hogy a tanulóikat aktív helyzetbe hozzák, s
megfigyeljék a valódi képességeiket, így nem csak az ellenőrzők, vagy szó szerint
visszamondott, magolós feletekre korlátozódik munkájuk, hanem egy reális képet
kapnak az esetleges természettudományokban jeleskedő diákjaikról. Mi ezután a
feladata a tanítónak, ha észrevette valamelyik tanulója átlagon felüli? Hogyan
viszonyulhat a kialakult helyzethez?
A tanító feladata amellett, hogy idejekorán felfigyel és külön fogalakozik a
tehetséges diákkal, az is hogy a szülőkkel, a családdal is konzultáljon, hogy otthonról is
támogassák a gyereket. Megfelelő légkört kell, hogy teremtsen, folyamatosan serkentse
a tehetséges gyerekeket, esetleg együtt tervezzenek. Nem mellékes feladata, hogy az
osztályon belül megelőzze a kiközösítést, minek leggyakoribb kiváltó oka a kérdéses
tanuló túl favorizálása. Mire gondolunkt? Hogyan valósítható ez meg? Meglehetősen
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egyszerűen! Ha kettesszintű kérdésre várunk feleletet, akkor ne az átlagon felüli tanulót
kérdezzük! Hagyjunk teret, sikerélményt a gyengébb képességű diákjainknak is.
Készítsünk kérdéseket minden szintnek, hogy mindenki megtalálhassa – megkaphassa
a neki megfelelő erősségűt. A differenciált oktatás ma már nem újdonság, itt egy újabb
helyzet, ami megköveteli. Ezen belül az individualizált oktatást kell szorgalmazni. Erre a
természettudományok
feldolgozásakor
számtalan
lehetőség
van
(akár
csoportmunkában, akár kirándulásokon). Ha így dolgozunk, akkor a gyerekekben nem
fog kialakulni ellenszenv a tőlük – ebben a tárgyban – kiválóbb társuk iránt. Úgy fognak
kimenni a tanteremből az óra végeztével, hogy én is meg ő is ma jól megválaszoltuk a
tanító néni/bácsi 2–2 kérdését, mert ugyanúgy megdicsérte a tanító néni a kettesszintű
kérdést megválaszolót, mint azt aki 5-ös vagy akár felsőosztályos szintű kérdést kapott.
A leírtak nagyon logikusnak és egyértelműnek tűnnek, mégis a gyakorlat messze
elmarad. Hogy miért? Gyorsabban, könnyebben haladunk, ha minden – akár a kettes
szintű kérdésnél is a kiváló képességű tanulónkat szólítjuk fel. Biztos jó választ ad, nem
vacillál. Ez hiba! Nagyon visszatetsző kisdiákjaink körében! Komoly következményekkel
járhat, kezdve a kiközösítéstől, a kicsúfolásig, ebből kifolyólag a kérdéses tanuló
elkedvetlenítéséig, motiválatlanságáig. Mert mit ér, ha a tanító néni megdicséri, de
nincs kivel játszania az udvaron szünetben?
Amellett, hogy felismeri a tehetséges diákot, hogy a tagozaton belüli helyzetet
szabályozza, hogy konzultál a szülőkkel mit tehet, mit kell tenni egy tanítónak?
Elsősorban motiválni, a meglévő tudást fejleszteni, csoportot vagy különórát
(emeltszintűt) tartani, versenyekre vinni a kiváló képességű tanulókat. Az egészséges
versenyszellem, a motiváltság, a kihívás mind meghatározóak lehetnek, mind egy
lépcsőfokkal közelebb visznek a tehetség kibontakozásához, vagy ha úgy tetszik ahhoz,
hogy a tehetség ne kallódjon el. Vannak olyan esetek is, amikor a kisdiák túlszárnyalja
pedagógusát. Ezt nem szégyen beismerni! Ne fogjuk vissza a tehetségeket! Kérjünk
segítséget a szaktanártól, vagy más, a témában jártas, vagy az adott szakterülettel
foglalkozó egyénektől!
A tehetségfejlesztés lehetséges módszerei (Balogh, 2011) közül mi kiemelnénk a:
szakköröket,
differenciálást a tanórán,
egyéni feladatmegoldásokat,
versenyeket,
külső szakemberek közreműködését,
kirándulásokat,
nyári táborokat,
mentor-programokat.
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4.ábra. A csoportok közti versengésben kitűnnek a tehetséges tanulók. Csoportos
összetett feladatmegoldás (szabadkai Széchenyi I. Á., 2010/11-es tanév).

A tehetséges gyerek/gyerekek számára egyéni tantervet kellene a
pedagógusnak készíteni. Balogh (2011) VanTassel–Baska kutatásai alapján a
következőket emeli ki: a tanmenet szintjének, ütemének, összetettségének és
mélységének megfelelőnek kell lenni, hogy érdekelje a tanulót és kihívást jelentsen a
számára, tükröznie kell a tanuló kapacitását. Ezt a nézetet vallja George (2003) is, aki
szerint a megfelelő tervek nagyon fontosak a tehetséges gyerekek számára. Többek
között a tantárgyköziséget emeli ki. A tanító rendkívül előnyös helyzetben van, hiszen ő
szabja meg mind a négy év operatív tanmenetét és óraterveit. Egy külön munka témája
lehet ennek a lehetőségnek a ki(nem)használata. A hazai tapasztalat az, hogy kezdve a
hivatalos tanmenetektől egészen a tankönyvekig, az egyes osztályok tananyagát, így a
természettudományok feldolgozását is külön-külön kezelik. A gyakorló pedagógustól
függ, hogy ő felismeri-e az összefüggéseket és a folytonosságot az egyes osztályok
tananyagai között (lásd: növényvilág, állatvilág, víz, talaj, levegő). Sajnos, a fentiek is
hiányoznak; a tehetséges tanulókra szabott tervekről ne is beszéljünk! Pedig mekkorát
lendítenének rajtuk! Czékus (2011) az anyanyelv és a környezet tantárgy korrelációja
mellett száll síkra, beleértve a többlettudás megszerzésének lehetőségét is. Emlékeztet
arra is, hogy a környezet megismerése (természettudományok ismertetése is)
évtizedeken keresztül a beszéd- és értelemgyakorlatok tantárgy keretein belül történt. A
természetrajz, a természettan csak az ötödik osztályban jelent meg mint önálló
tudomány. Ez a megoldás is indokolt, hiszen a kifejezőképesség hiánya bizony még a
tehetséges gyerekeket is nagy próbatétel elé állítja.
Az iskola alapfunkciói a személyiségfejlesztés, értékközvetítés és a
képességfejlesztés. Ezeket a tanító valósítja meg oly módon, hogy törekszik a gyerekek
számára megfelelő légkört teremteni. A tehetséges gyerekek teljesítményének
növelését két területen tudja intenzíven fokozni: egyrészt az alapismeretek
elsajátításában, másrészt a megfelelő készségeik kondicionálásában. Első helyen a
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tanulói tevékenység, a személyes tapasztalat kell, hogy álljon. A készen közvetített
tudást lehetőleg kerülni kell. A tanulás transzfer hatású, azaz a folyamat a lényeg, a
gyerekek cselekedtetése, cselekvése, kutatása, fejlődése. Az olyan tananyag, amely
alapja nem a közvetlen tapasztalat (lásd a természettudományokat!), és az olyan tudás,
amelyet a gyakorlatban nem alkalmaznak a gyerekek, mind-mind múlandó. Az
emlékezetbe vésett értékek csak felületes értékűek és hasznavehetetlenek, ha a
gyerekek nem ismerik azok szerepét.
Iskolarendszerünk paradigmaváltás előtt áll. Ennek eredménye kell, hogy legyen
a tananyag mennyiségének csökkentése, az aktivitás és az érdeklődés elsődlegessé
válása (ami kedvez a tehetséges gyerekek fejlődésének) és az individualizált oktatás és
az informatikai eszközök szerepének növekedése. Agykutatók arra a megállapításra
jutottak, hogy az agyműködést a környezethez való aktív viszonyunk, a cselekvés
fejleszti a leghatékonyabban. Prioritást kell, hogy nyerjen az értelmezés, a
gondolkodás, a problémamegoldás keresésének tanítása a lecketanulással szemben. A
természetismereti tartalmak individualizált feldolgozása olyan értelemben könnyíti meg
a pedagógus munkáját, hogy a különböző érdeklődésű gyerekekkel eredményesebben
tud dolgozni, az elsajátítás gyorsaságában mutatkozó különbségek nem hátráltatják a
tehetséges gyerekeket. A technika fejlődése szintén az individualizált oktatást serkenti,
mert az informatikai eszközök használata számtalan egyéni információszerzést tesz
lehetővé.
A projektoktatás és a tehetséges gyerekek felkarolása
Ha tehetséggondozásról van szó, a projektmódszer ismertetése elengedhetetlen.
Főleg azért, mert ez a módszer különösen a természettudományok megismeréséhez
szinte nélkülözhetetlen. A projektmódszer a hagyományos tanterv helyett a tananyagot
a gyerek érdeklődésén alapuló (ezért motiváló hatású), életszerű feladategységek köré
csoportosítja, melyek elsajátítása önállóan, az egyes tanulók fejlődési sajátosságainak,
sajátos fejlődési ütemének megfelelően történik. Kulcsfontosságú a komplexség, a
valóságos gyereki cselekvés, a tapasztalatból történő kiindulás (Németh, 1999). A
projektoktatás eredményeként létrejött projekt további célok megvalósítását motiválja.
Varga (2004) 34 iskolára kiterjedő vizsgálatában megállapította, hogy a
tanítók/tanárok még mindig a magyarázatot és a szemléltetést részesítik előnyben, az
egyéni munka és a projektmódszer nem annyira gyakoriak. Tíz iskolában egyáltalán
nem alkalmazzák ezt a módszert. Pedig nem nagy erőfeszítéssel szép eredmények
érhetők el. Pl. terepgyakorlatokon (Kincsek, 2004) a növényismereti aktivitások
mindenkinek, így a tehetséges tanulóknak is aktivitást, önálló ismeretszerzést, fejlődési
lehetőséget biztosítanának. Ebben a folyamatban a tanító számít a tanulók
önállóságára; a tanulók érdeklődésének kielégítése céljából gazdag választási
lehetőséget biztosít a tevékenységekben; és nem utolsó sorban irányít, segít, utat mutat
a problémák megoldásában.
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A tehetséget fékező tényezők
Sajnos gyakran a tehetség nem szimpátiát hanem “allergiát” vált ki, fogalmazza
meg Harsányi István (1994). Ennek az allergiának 3 okát jelölte meg:
1.féltékenység – amely a tehetségtelenből sugárzik,
2.pozicióvesztés – jó pozícióban lévő tehetségtelenekre jellemző félelem és
3.kényelem-féltés az új tempót diktáló tehetségesek jelenléte miatt. Ezt a jó pozícióban
lévő tehetségesek érezhetik.
Ezzel kapcsolatban fontos szerepe van a tanítónak, az osztályközösségnek is.
De akár az iskola szintjén is jelentkezhet féltékenység. A tanító, ha csak teheti, próbálja
megelőzni, vagy idejében kezeli a helyzetet, különben kisdiákunk kedve, lelkesedése
könnyen hanyatlani kezd. Sokan sokféleképp vélekednek arról, hogy egy tehetséget,
egy zsenit, hogyan és milyen környezetben kell foglalkoztatni, tanítani, de legtöbben
egyetértenek, hogy ezeket a gyerekeket nem szabad teljesen különválasztani az
osztályközösségtől (Harsányi, 1994), és legideálisabb, ha az osztályközösség
valamennyire szelektált, azaz a leggyengébbeket nem tartalmazza. Erre a nem csak
zseniket, vagy tehetségeseket tartalmazó közösségre nem a szellemi, hanem a
tehetséges gyerekek személyiségének fejlődése szempontjából van szükség (Harsányi,
1994).
Iskolarendszerünk nem sokban tér el Dewey 1976-ban tett kritikájától, a
tehetségek felkarolásáról nem is beszélve: „a gyereket az életre kell felkészíteni, de ez
a hagyományos iskolában nem lehetséges, a tankönyvközpontú iskolában nem
alakítható ki a cselekvő ember. Ha a gyerek alárendelt szerepben van, csak ismereteket
szerez és nem tanulja meg az ismeretszerzés módját, hiszen az iskolában készen kap
mindent. Ezzel ellentétben a való életben nincsenek készen kapott ismeretek, ott az
embernek magának kell hasznosítható tudást szereznie. Ezért az ismeretszerzés
készségének megtanítása a korszerű iskola alapvető feladata. Óriási probléma, ha
olyan tananyagot tervezünk be, kívánunk megtanítani, amely megtanítására még nem
érett meg a gyerek. Amennyiben a tananyag nem függ össze a gyerek tapasztalatával,
formálissá válik, ugyanis megszűnnek az ismeretszerzés motívumai. Éppen ezért
szükség van a gyerek érdeklődésére, de ezt nem szabad külsődleges, mesterkélt
eszközökkel rákényszeríteni, mert a fegyelem által kiváltott érdeklődés nem tudja
irányítani a tapasztalatszerzést.”
Zárszó
Úgy véljük (egyetértve Csíkszentmihályival és munkatársaival (2010), hogy a
tehetségek korai felfedezése, jó irányba történő egyengetése, a velük való foglalkozás
hasznot hoz a társadalom és az egyén számára egyaránt. A pedagógus szerepe
kiemelt és meghatározó ebben a történetben. Feladata a diák felkarolása, motiválása,
terelgetése, de az osztályközösség összetartása, a szülők bevonása is. A
természettudományok tanítása a környezetünk és a természet és társadalom órákon
számtalan lehetőséget nyújt a tehetséges tanulók felfedezésére, tanulóink
képességeinek megfigyelésére, de a tehetséges tanulók továbbfejlődésére is.
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Pintér Krekić Valéria: A SZÖVEGÉRTŐ KÉPESSÉG SZEREPE A MATEMATIKAI
MODELLEZÉSBEN,
MINT A KORAI TEHETSÉG EGY MEGNYILVÁNULÁSA
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
krekic@eumx.net

Összefoglaló
Tanulóinknak
nehézségeik
adódnak
a
matematikai
problémák,
a
legszubtibilisebb szöveges feladatok megoldásánál. Ehhez a szövegértő képesség
hiányosságai is nagyban hozzájárulhatnak. A szöveg matematikai nyelvre való
fordításának nehézségei további akadályokat jelentenek. Ezen problémák
felismerésének hiányában a tanítók nyilván nem szentelnek megfelelő figyelmet a
szöveges feladatok matematikai modellezésére.
A munka tematikája a szöveges feladatok alakjában megadott problémák
megoldásának
módszertani
transzformációja.
A
szövegértés
szerepének
meghatározásával és elemzésével a problémák matematikai modellezésének
folyamatában, szeretnénk
hozzájárulni a szöveges feladatok megoldásának
sikerességéhez, mint a korai tehetség egyik megnyilvánulásának alakjához a kezdő
matematikaoktatásban.
Kulcsszavak: szövegértő képesség, matematikai modellezés, tehetség

COMPREHENSION OF MATHEMATICAL TEXTS IN MATHEMATICAL MODELING
AS AN EARLY GIFT FOR CHILDREN
Summary
Our students are facing difficulties in solving textual mathematical problems. This
situation may be affected by different problems in reading comprehension. However,
readability remains a vitally important consideration in constructing and selecting word
problem- solving performance. Without knowing these facts teachers probably don`t
make enough effort to practice modeling in solving textual mathematic problems.
The purpose of this paper is to transform textual mathematics problems
methodologically. With the importance of reading comprehension in solving
mathematical problems we would like to help in developing these skills and contribute to
the process of successfully solving textual mathematics problems as an early gift of a
child.
Key words: reading comprehension, mathematical modeling ,gift
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Bevezető
A szöveges feladatok, a „problémák” megoldásának tanítása a
matematikaoktatás egyik legérzékenyebb kihívása. A feladat szövegére való
koncentráció, annak pontos megértése, az adatok helyes kigyűjtése nélkül nem
beszélhetünk tudatos megoldásról, vagyis a szövegértés alapvető feltétele a
problémamegoldásnak, a szövegértő képesség és készség pedig a matematikai
tehetségek egyik legkoraiabb megnyilvánulása.
A probléma megoldása közben lényegesen különbözik a jó és a gyenge olvasó
gyerekek viselkedése. A gyakorlott olvasók figyelme a szöveg jelentésére összpontosul,
a gyengén olvasók az olvasás technikájára összpontosítanak, az információkat nem
integrálják, nem következtetnek és jobbára nem alkalmazzák a gyakorlott olvasókra
jellemző stratégiákat. A sikertelen tanulók újraolvasáskor figyelmüket jelentős
mértékben a számokra fordítják, a tehetséges tanulók viszont a változók neveire.
(Kontra, 2001)
A szöveg értése önmagában még nem garantálja azt, hogy eljutunk a probléma
helyes megoldáshoz. Ha a tanuló meg is érti a szöveget lehet, hogy nem tud helyes
megoldási tervet létrehozni, nem tudja matematikailag modellezni, sőt a modell
megoldásánál is történhetnek „számolási” hibák, de nem ritka a matematikai modell
megoldásainak téves interpretációja sem a valódi probléma szférájában. Mindezen
tényezők kialakulása a megfelelő a módszertani megoldások függvényében alakulnak
ki és fejlődnek tovább, de némi adottságokból és képességekből indulnak fejlődési
útjukra.
A szöveges feladatok feldolgozása a kezdő matematikaoktatásban
A kezdő matematikaoktatás és nevelés egyik alappillére a valóság kvantitatív és
térbeli összefüggéseinek megfigyelése, modellezése, tanulmányozása, megértése. A
valóság megjelenhet fizikai, vagy ikonikus formában, de szimulálható is, vagy leírható
szöveg formájában is. Mi ebben a munkában a szöveges feladatokkal, az úgy nevezett
„problémákkal”, illetve azok egyes aspektusaival szeretnénk foglalkozni.
A szöveges feladatok tanórai feldolgozásának legfontosabb lépései (Török, 2009):
– Motiválás
– A feladat megismertetése
– A feladat átfogalmazása
– A feladat megértése, értelmezése
– Az ismeretlenek becslése
– Megoldási terv készítése
– Megoldás (kiszámítás)
– Ellenőrzés, válasz
– Diszkusszió (a probléma megvitatása, továbbgondolása)
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Motiválás
A motiválás cselekvésre, (gondolkodásra, számolásra stb.) ösztönzést jelent.
Pozitívan befolyásolhatjuk a gyerekek érdeklődését, figyelmét, ha a feladatot rövid és
érdekes beszélgetéssel vezetjük be. A motiváció ebben az esetben tartalmi ráhangolás,
amellyel körvonalazhatjuk, miről is lesz szó a feladatban. A megfelelő, rendszerint
szóbeli közlés minősége és hangneme sokban hozzájárulhat a gyerekek problémához
való hozzáállásához. A vevő is szívesebben vásárol reklámozott, ismert áruból és
kedves elárusítótól.
A feladat ismertetése
Kezdetben, főleg alsó osztályokban − a tanulók olvasástechnikai problémái miatt
− a tankönyvben szereplő szöveges feladatok többségét a tanító mondja el, illetve
olvassa fel. A feladatok megértésében sokat segíthet a szöveg megfelelő
hangsúlyozása, közlés közben rövid szünetek beiktatása, az ismert és a
megválaszolandó mennyiségek nyomatékosítása. Később már a tanulóktól (általában a
jól olvasó gyerekektől) várjuk el a feladat ismertetést akár többször is felolvastatva a
szöveget. Ha lehetőség van rá, hasznos felvázolni a szövegben szereplő adatokat,
esetleg szimulálni „eljátszani”, vagy képpel illusztrálni az adott szöveget.
A feladat átfogalmazása
Az elhangzott feladat ismétlésével , saját szavaival megfogalmazott
visszaidézésével,
átfogalmazásával fejleszthetjük tanítványaink koncentráló-,
lényegfelismerő, emlékező- és kommunikációs képességét. Nem a szöveghű
visszaadás a fontos. Ennél sokkal értékesebb, hogy saját szavaikkal is meg tudják
fogalmazni a szövegben szereplő lényeges információkat: mi az, amit tudunk és mi az,
amit keresünk? Célunk leellenőrizni, hogy megértették-e a gyerekek, mi a feladat.
Egyszerűbb problémáknál az adatok és az ismeretlenek jól elkülönülnek
egymástól, így a felidéztetése, elismétlése is könnyebb. Összetettebb feladatoknál
viszont az adatok és az ismeretlenek közötti összefüggésre emlékezés lényegesen
nehezebb. A hosszabb szövegezésű, vagy sok adatot, esetleg két kérdést is tartalmazó
feladatoknál megelégedhetünk azzal, hogy több tanulótól gyűjtjük össze a fontos
információkat. Végül egy, rendszerint tehetségesebb gyerekkel összefoglaltathatjuk a
hallottakat.
A feladat megértése, értelmezése
Egyszerűbb, általában egyenes szövegezésű feladatok értelmezésében nagy
segítség a probléma szemléltetése, tárgyi megjelenítése. A történet eljátszásával,
lerajzolásával vagy kirakásával a gyerekeknek lényegesen könnyebb elképzelni a
szituációt, és a látottakról a megoldás sokszor közvetlenül is leolvasható. Nyilván ebből
következik, hogy kezdetben olyan problémákat kívánatos adni, amelyeket a gyerekek
tárgyhűen tudnak megjeleníteni. Az eljátszás, rajzkészítés mellett kirakást is
alkalmazhatunk. A feladat szereplői pálcikákkal, korongokkal, színes rudakkal
helyettesíthetőek.

391

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

Az ismeretlenek becslése
Az ismeretlen becslése a kérdésre adandó válasz reális közelítését,
behatárolását, az irreális lehetőségek kizárását jelenti, illetve a számolási hibák
megelőzését célozza. Általában elég a nagyságrendi megbecsülés, ennél jobb
közelítést csak akkor kívánunk meg, ha az semmi nehézséget nem okoz. Az egyszerű,
fejben is megoldható szöveges feladatoknál értelmetlen a becsültetés, hiszen a kérdés
azonnal és pontosan megválaszolható.
A becslésre a folyamatábra alapján két ponton is sor kerülhet:
– Becslés a megoldási terv készítése előtt
Bizonyos esetekben nem kell megoldási terv ahhoz, hogy az ismeretlenek szóba
jöhető értékeit behatárolhassuk. E becslések megadásához elég pusztán a feladat
megértése, értelmezése.
Például: Egy osztály kétnapos gyalogtúrán vett részt. Az 1. napon 17 km-t, a 2.
napon 21 km-t tettek meg. Hány km-t kellett volna gyalogolniuk naponta, ha mindkét
napon ugyanakkora távolságot szerettek volna megtenni?
A helyes eredmény nyilván 17 km és 21 km között van. Ha olyan becslés is
születik, amely 17 km-nél kevesebbre vagy 21 km-nél többre tippeli a helyes
eredményt, egyszerű elemzéssel könnyen meggyőzhetjük a gyerekeket arról, hogy
ezek a megoldások lehetetlenek.
– Becslés a megoldási terv birtokában
A szöveges feladatok feldolgozása közben gyakran csak a kész, elfogadott
megoldási terv birtokában becsültetjük az eredményt. Ez a fajta becslés valójában már
egy művelet vagy egy műveletsor eredményére, illetve egy nyitott mondat
ismeretlenjének behatárolására vonatkozik. A becslés ebben az esetben kerekítéssel
vagy próbálgatással történhet. Természetesen csak akkor juthatunk reális becsléshez,
ha helyes megoldási tervet állítottunk fel.
Például: Az állatkertben egy nap 879 jegyet adtak el összesen. Hány felnőtt
látogatója volt az állatkertnek, ha a gyerekek közül 202 fiú és kétszer annyi lány váltott
jegyet?
A kérdésre adandó választ a 879 − (202 + 2 · 202) műveletsor kiszámításával
adhatjuk meg. Tízesre kerekítéssel az ismeretlen becsült értéke: 880 − (200 + 2 · 200)
= 880 − 600 = 280.
Megoldási terv készítése - matematikai modellek alkalmazás
„Ha olyan kérdéseket akarunk megoldani, amelyek mennyiségek elvont
viszonyára vonatkoznak, nem kell egyebet tennünk, mint a feladatot anyanyelvünkről
az algebra nyelvére fordítani.” (Newton)
A tudatos problémamegoldás mindig valamilyen megoldási terven alapul. Ennek
elkészítése a szöveges feladatoknál azt jelenti, hogy az eredeti problémát a szövegből
„átültetjük” valamilyen matematikai modellbe. Matematikai modellek segítségével
számos
probléma megoldható. A probléma eredeti és matematikai
megfogalmazásának szinkronban kell lennie egymással. Az általános iskola alsó
tagozatain leginkább a következő matematikai modelleket alkalmazzuk:
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– gráf,
– táblázat,
– grafikon,
– kombinatorikai modellek,
– valószínűségi modellek, stb.

Megoldás, kiszámítás
Alsó tagozaton a megoldási tervek végrehajtása nem vár el különösebb
ismereteket a tanulóktól, sem a szövegértés, sem a matematikai modellezés terén. Az
ismeretlen meghatározásához a legtöbb esetben csak tájékozódni (táblázatnál,
grafikonnál), illetve a számolási műveleteket és algebrai transzformációkat kell ismerni
(számfeladatnál, halmazábránál stb.).
Ellenőrzés, válasz
Fontos, hogy a megoldást mindig a szövegbe helyettesítéssel ellenőrizzük. A
kapott eredménynek ugyanis nemcsak az alkalmazott matematikai modellt kell
kielégítenie, hanem az eredeti szövegösszefüggést is.
A kapott eredmény interpretálásához először is tisztázni kell, hogy valóban a
feltett kérdésre kaptunk-e választ. Utána a szövegben szereplő valamennyi feltételt és
összefüggést is ellenőrizni kell.
Az ellenőrzéshez – ha becslés is történt – hozzátartozik az ismeretlen becsült és
számított értékeinek összehasonlítása. Ha a két érték túl nagy eltérést mutat, a
megoldási terv rossz vagy pedig számolási hiba történt.
Csak az ellenőrzött és helyesnek talált megoldást követheti a válaszadás. A
válasz legyen: rövid, lényegre törő és pontos, kezdetben megelégedhetünk a szóbeli
válaszadással, de később (második osztálytól kezdve) a gyerekek írásban is rögzítsék
a feladat helyes megoldását.
Diszkusszió
A diszkusszió a szöveges feladat mélyebb elemzését, a felvetett probléma
továbbgondolását jelenti. Megvizsgálhatjuk például, hogy a megadott információk
birtokában még mit tudhatunk meg, milyen további kérdésekre válaszolhatunk.
Különböző feltételek mellett hogyan változna a megoldás. Az ok - okozati
összefüggéseket szabatosan és logikusan kell felépíteni.
A szövegértő képesség és a matematikai modellezés
A probléma megfogalmazása és megoldásának minden szakaszában nagy
szerepet játszik a kísérő szöveg megalkotása és annak megértése. Mindenek előtt a
matematikai fogalmak, modellek definíciójának, úgy nyelvileg mint matematikailag
korrektnek és pontosaknak kell lenniük. A szöveges feladatoknak is, de a megoldásuk
egyes szakaszaiban használt szövegeknek is, első sorban nyelvileg, de logikailag és
matematikailag is meg kell felelniük a nyelv és a matematikai gondolkodás szigorú
követelményeinek. Azonban itt külön kitérnénk a problémák megfogalmazásánál
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jelentkező két különböző stratégiára. Az egyiket nevezhetnénk reálisnak, a másikat
idealizáltnak, vagy matematikainak.
A valóságban jelentkező problémák és leírásuk nem csak a szükséges és
elegendő tényezők és azok mennyiségi adatait tartalmazzák, vagy éppen hiányolhatják,
hanem foglalkozhatnak, a probléma megoldása szempontjából irreleváns
információkkal is, illetve explicite nem tartalmaznak minden szükséges elemet. Az első
estben a lényegtelen elemek absztrakciójával újra fogalmazhatjuk a problémát, a másik
esetben pedig a releváns elemek evidentálására és meghatározására koncentrálunk. A
valóságos problémáknál nem ritka, hogy egy időben mind a két eset jelentkezik. Külön
figyelmet érdemelnek a hiányos és az ellentmondásos elemeket tartalmazó problémák.
A sablonos „problémákat” általában sikeresen oldják meg a diákok, rendszerint
sablonosan, nem sokat „zavartatva” a feladat szövegével. Viszont a „szokatlan”
problémákkal sokszor nem tudnak mit kezdeni. (Mayer-Hegarty1998). Ezt az esetet a
következő kivizsgálással illusztráljuk:
Példa: Karikázd be azokat a számokat, amelyek szükségesek a feladat végén
levő kérdés
megválaszolásához!
Anyukám kedvenc virága a tulipán. Szerettem volna venni 5 szálat anyák
napjára, de nem volt a virágárusnál. Ezért rózsát vettem, ami drágább volt. Egy szálat
70 dinárért adtak, így csak három szál rózsát tudtam venni a nálam lévő 250 dinárból.
Kérdés: Mennyit fizettem a rózsákért?
Azoknak a tanulónak ismertük el helyes válaszként a megoldását, akik csak a
70-et és a 3-at karikázták be. Ilyen tanulóból mindössze egy volt a 37 közül !
A gyerekek nagy része mechanikusan kijelölte a számokat, függetlenül attól, hogy
van-e közük a kérdéshez. A 70-et és a 250-et 16-an karikázták be, a hármat (amelyet
betűvel írtunk) csak 9-en. Mintha nem azonos módon kezelnék a számjegyekkel és a
betűvel írt számokat. Még olyan is akadt, aki az ötössel szimpatizált. Sokan pedig
inkább kiszámolták az eredményt karikázás helyett, de ők sem arra a kérdésre
válaszoltak, hogy mennyit kellett a rózsákért fizetni, hanem arra, hogy mennyi pénz
maradt. Úgy látszik sokan meg sem értették, hogy mi a feladat, mivel még nem
találkoztak efféle problémával. A szövegre meg, valójában „fel sem figyeltek”. (Vörös
2010)
Jóval kényelmesebbek azok a problémák, amelyek megfogalmazásánál csak a
szükséges és elegendő aspektusok és adatok szerepelnek. Ezek a problémák a
matematika könyveket jellemzik és túl idealizált formájuk miatt főleg a formális
matematikát szolgálják és vajmi kevés közük van a valósághoz, de a matematikai
készségek fejlettségéhez és fejlesztéséhez sem.
A nyelvi és a matematikai szöveg
A problémák nyelvi megfogalmazása sokszor nem eléggé határozott és pontos,
de az általános szövegértés és a matematikai szövegértés között is lényeges
különbségek vannak. Ha egy mennyiség, például nagyobb (kisebb) a másiknál,
nyelvileg ezt a különbséget, esetleg azzal fokozzák (csökkentik), hogy hozzáadják a
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„sokkal nagyobb”(„sokkal kisebb”) jelzőt, vagy más hasonló, lényegében határozatlan
módon. A matematikailag modellezhető szövegben rendszerint meghatározzák, hogy
az egyik mennyiség „mennyivel”, vagy „hányszor” nagyobb (kisebb) a másiknál. Azt a
tényállást pedig, hogy egy mennyiség valamennyivel, vagy valahányszor nagyobb
(kisebb) a másiknál, matematikailag nem egyenlőtlenséggel, hanem egyenlettel fejezik
ki. Ennek, a látszólag ellentmondásnak a megértése jelezheti a kisdiákok korai
matematikai tehetségét. Ugyanis, a kisdiák már nincs megelégedve azzal, hogy az
egyik mennyiség nagyobb (kisebb) a másiknál, ami valójában igaz, hanem figyelmét
felhívja az a tény is, hogy mennyivel, illetve hányszor nagyobb (kisebb).
A „nyelvileg nyitott mondat” és az „algebrailag nyitott mondat” között, lényegében
az a különbség, hogy míg az első meghatározása tisztán reproduktív tudáson,
memórián alapszik, addig a másik megoldása produktív gondolkodást igényel,
összefüggések feltárását, leírását, és ezek megoldását. Ezért a reproduktív tudás
általában kevésnek bizonyul a matematikai problémák megoldásánál.
Egy, nyelvileg, logikailag és matematikailag jól megfogalmazott probléma sokszor
nem modellezhető és oldható meg egyenletek, aritmetikai kifejezések segítségével.
Egy halmazábra, gráf, számegyenes, „szakasz módszer” , vagy „téglalap módszer”
többször eredményesebb, vagy az adott körülmények között megfelelő lehetőséget
nyújt egyes problémák modellezésére, megoldására. Az adatok táblázatokba gyűjtése,
esetleg azok grafikus ábrázolása is nyújthat megoldást olyan problémák megoldására
amelyek a különböző összefüggéseket és tendenciákat kutatják. (Pinter, 1997)
A kombinatorikai és valószínűségi problémák külön csoportokat képeznek. Ezek
megfogalmazása nem tartalmazza, sokszor nem is kezdeményezi a problémák
megoldását. A kombinatorikai problémák megoldása ezen a szinten csak is a
konkrétumok, illetve az ikonikus reprezentációk síkjaiban lehetségesek, a szimbolikus
modellek bevezetése és alkalmazása értelmetlen lenne. Tehát ezek megoldására csak
is a kreatívabb és a megfelelő kombinatorikus fantáziával rendelkező gyerekek
alkalmasak.
A valószínűségi problémák már a megfogalmazásuk szintjén is nehézségekbe
ütköznek (a valószínűség fogalma tisztázatlan), megértésük külön gyakorlást igényel
(biztos, lehetetlen és véletlen események), megoldásukra pedig alig nyújt lehetőséget
az aktuális tantervünk (a törtek elsajátításának alacsony szintje). Mégis a konkrét
kisérletek-szimullációk szintjén ez a fogalom is körülírható és modellezhető, tehát a
megfelelő problémák bizonyos szinten megoldhatók.
Az adott probléma átfogalmazásának, tulajdonképpen kettős szerepe van. A
gyerekek ez által jelzik hogy milyen szinten értik a felvetett problémát és az adatok és
az összefüggések jelentőségét, másrészt fejlesztik a pontos és szabatos matematikai
megfogalmazásokat.
A becslések, megoldás és kiszámítások szakaszában a szöveg szerepe a
minimálisra csökken. Mégis észrevehető, hogy az írásos anyagokban igen szépen
kísérhető a matematikai műveletek folyamata, rövid kommentárok, megjegyzések
közepette.
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Az ellenőrzések és válaszok szakasza az eredeti probléma szférájában történik,
ami a korrekt szöveg nélkülözhetetlenségét sugallja, az algebrai nyitott mondatokat
nyelvi nyitott mondatok váltják fel.
A válaszokat követő diszkusszió a matematikai relációk és eredmények
visszaszármaztatását jelenti a valóságba. A problémák megnyilvánulása különböző
eseteinek előlátása és megfogalmazása, valamint azok visszavezetése a matematikai
modellből és annak megoldásaiból a valódi problémára
ugyan csak szubtilis
matematikai tehetségre vall.
Tehát a matematikai tehetségek korai megnyilvánulásai, éppen a szöveg értés és
a szöveg alkotás szféráiban mutatkoznak meg legjobban.
Zárószó
A szöveges feladat, általában olyan életszerű, gyakorlati problémafelvetés,
amelyben az ismert és az ismeretlen mennyiségek közötti összefüggéseket szövegesen
adják meg. Tanulóinknak sokszor komoly nehézséget jelentenek a problémák
megoldásai. Ehhez a szövegértő szokások és képességek hiányosságai is nagyban
hozzájárulhatnak. A szöveg matematikai nyelvre való fordításának nehézségei további
akadályokat jelentenek. A problémák megoldásának valamennyi módszertani fázisa
feltételezi a szövegszerkesztés és szövegértés, úgy nyelvi, mint logikai-matematikai
aspektusait, amelyek nagyban hozzájárulnak a szöveges feladatok megoldásának
sikerességéhez a kezdő matematikaoktatásban és a korai matematikai tehetség
megnyilvánulásának egyik fő jellemvonását képezik.
A szöveges feladatok, a „problémák” megoldásának tanítása a
matematikaoktatás egyik legérzékenyebb kihívása. A feladat szövegének pontos
megértése, az adatok helyes kigyűjtése és értékelése nélkül nem beszélhetünk tudatos
megoldásról, vagyis a szövegértés alapvető feltétele a problémamegoldásnak. A
tanulók gyakran nem különböztetik meg a problémában szereplő lényeges információt a
lényegtelentől, a hiányzó adatot a feleslegestől, a megflelő összefüggésekről meg, ilyen
körülmények között nem is beszélhetünk. Ez hátráltatja a megoldást, sőt ellehetetleníti
annak meghatározását.
A szöveg értése önmagában még nem garantálja azt, hogy eljutunk a probléma
helyes megoldáshoz. Ha a tanuló meg is érti a szöveget lehet, hogy nem tud helyes
megoldási tervet létrehozni, nem tudja matematikailag modellezni, sőt a modell
megoldásánál is történhetnek „számolási” hibák, de nem ritka a matematikai modell
megoldásainak téves interpretációja sem a valódi probléma szférájában. Tehát, akkor
mondhatjuk, hogy a gyermek tud tájékozódni a szöveges feladatok világában, ha:
– Önállóan megérti a hallott, olvasott szöveget, fel tud használni különféle
jelöléseket az adatok és kapcsolatuk értelmezésére, feltárására, ábrázolására; át tudja
fogalmazni a szöveget a megértés érdekében; ki tudja választani a probléma
megoldásához szükséges adatokat; segítséggel előrevetíti a várható megoldást.
– Képes az egyszerű szöveges problémák megoldására: tud megfelelő matematikai
modellt (egyszerűsített rajz, számfeladat, nyitott mondat, táblázat, diagram) választani,
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alkotni; helyesen oldja meg a kijelölt műveleteket, nyitott mondatokat; helyesen olvassa
le a megoldást diagramról, táblázatról;
ellenőrzi a számításokat; az eredményt tudja vonatkoztatni az eredeti probléma
kérdésére, összeveti a valósággal, feltételekkel; helyesen válaszol a kérdésre.
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Fülöp Zsolt: HÁROM FELADAT MEGOLDÁSI MÓDSZER A MATEMATIKÁBÓL
TEHETSÉGES TANULÓK KIVÁLASZTÁSÁRA
Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Magyarország
fulop.zs32@freemail.hu
Összefoglalás
A matematikában a feladat megoldási módszerek sokfélesége kihívást jelent a
pedagógus számára a tehetséges tanulók kiválasztása terén. A dolgozat célja olyan
megoldási módszerek ismertetése, amelyek a tanulói eszköztár segítségével
lehetőségeket biztosítanak olyan feladatok megoldására, amelyek egyébként
magasabb fokú, a tanárok számára biztosított módszerekkel megoldhatók. A bemutatott
módszerek nemcsak a tehetséges tanulók kiválasztására nyújtanak lehetőséget, hanem
a feladatok megoldásában történő alkalmazásuk lehetővé teszi a tanulók
kreativitásának fejlődését, anélkül hogy alkalmaznák
a magasabb matematika
sablonosabb, kevesebb kreativitást igénylő módszereit. A geometria és a szélsőérték
feladatok mindig és minden iskolában a tehetséges tanulók kiválasztásának egyik
leghatékonyabb eszköze. A dolgozatban szereplő módszerek a geometriai szélsőérték
számítási feladatok segítségével választják ki a tehetséges tanulókat, illetve
biztosítanak lehetőséget a további fejlődésükre.

Abstract
The paper contains three methods useful to solve extrem-value problems in geometrie.
Using these methods the pupils can solve the extrem-value problems with the tools of
elementary mathematics without using high mathematics methods, such as the derivate
of the functions. The high mathematics methods sometimes are trivial and they do not
increase the problem-solve skills of the pupils. Using the methods of elementary
mathematics in proving and solving problems of higher mathematics increases the
creativity of pupils, and it is a very useful method for the teachers to select and evaluate
talented pupils in mathematics. It is also an interesting question how to combinate the
elementary and higher mathematics methods in the high-school teaching programmes.
The point of view are different, but the main aim is to find the suitable proportion of the
methods used in the developement of the talented pupils.
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Bevezetés
A matematika eszközrendszere nagyon alkalmas a műszaki beállítottságú
tehetséges tanulók felfedezésére és fejlesztésére. Ezen belül meg kell vizsgálni melyek
azok a szegmensek, amelyek a tehetség felkutatását, illetve melyek azok, amelyek a
már felfedezett tehetséges tanulók fejlesztését szolgálják. Fontos megvizsgálni azt is,
hogy melyik módszer milyen életkorban kerüljön bevezetésre. Ugyanis sok szakember,
pedagógus véleménye szerint a magas matematika eszközeit használva nagyon sok,
egyébként magas kreativitást igénylő feladat triviálissá válik, ezért ezeket a feladat
megoldási módszereket megismerve a diák nincs rákényszerítve arra, hogy kreatívan
gondolkodva ötletes elemi módszereket találjon a feladatok megoldására,
gondolkodása sablonossá válik. Ugyanakkor jogos az a vélemény, hogy a
matematikából tehetséges diák időben meg kell ismerje a magas matematika fogalmait
és eszköztárát, azért hogy erre építkezve haladjon a még magasabb ismeretek felé. A
két gondolkodásmód között kell megtalálja az egyensúlyt a tankönyveket, tanterveket,
tanmeneteket összeállító szakember, illetve az a pedagógus aki tehetséges gyerekek
fejlesztésével foglalkozik. A mai napig nincs általánosan elfogadva, hogy milyen
arányban érvényesüljön egyik vagy másik vélemény, a legfőbb törekvés megtalálni
inkább azokat a módszereket, eszközöket, amelyek alkalmasak arra, hogy megfelelő
életkorban a tehetséges tanulók fejlődését szolgálják. Ezeket a módszereket akkor
lehet igazán jól megtalálni, ha összehasonlítjuk az elemi és a magas matematika
eszközeit, amelyek a tanár, illetve a diák rendelkezésére állnak, majd az
összehasonlítás eredményeként eldönthetjük, hogy mit és mikor kell a diákok
rendelkezésére bocsátani az ismeretanyagból.
Feladat-megoldási módszerek
Jelen dolgozatban bemutatásra kerülnek a geometriai szélsőérték feladatok,
amelyek megoldására a tanár használhatja a magas matematika eszköztárát, konkrétan
a matematikai analízis eszközeit (amelyeket a diák rendelkezésére tud bocsátani a
megfelelő időben), ugyanakkor ezek a szélsőérték feladatok megoldhatók mellőzve az
analízis eszközeit, olyan elemi feladatmegoldó módszereket használva, amelyek néha
körülményesebbek, de jóval több leleményességet igényelnek, ezáltal próbára téve és
fejlesztve a tanulók kreativitását. Ahhoz, hogy elemi úton is sikeresen megoldhassunk
viszonylag nehéz szélsőérték feladatokat, szükség van néhány módszer bevezetésére,
amelyeket a következőkben bemutatunk.
1. módszer:
Jelen módszer ismertetéséhez szükség van a következő tételek bevezetésére:
1. Tétel:
Legyen két pozitív változó x és y , amelyekre érvényes, hogy x + y = állandó. Az x ⋅ y
szorzat akkor maximális, ha x = y
Bizonyítás:

399

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

Legyen s = x + y és p = x ⋅ y ( s = állandó). Legyen a t 2 − s ⋅ t + p = 0 egyenlet, melynek
gyökei x és y. Ahhoz, hogy x és y valós számok legyenek, szükséges, hogy az egyenlet
s2
diszkriminánsa nem negatív legyen, vagyis s 2 − 4 ⋅ p ≥ 0 , tehát p ≤ , így p maximális
4
2
2
s
(x + y ) , vagyis x = y = s .
értéke p = . Ebből következik, hogy x ⋅ y =
2
4
4
2. Tétel:
Ha az x1 , x 2 , x3 ,..., x n pozitív változókra érvényes, hogy x1 + x 2 + ... + x n =állandó, akkor az
x1 ⋅ x2 ⋅ ... ⋅ x n szorzat x1 = x 2 = x3 = ... = x n esetben maximális.
Bizonyítás:
Indirekt módon: Feltételezzük, hogy x1 ≠ x2 , ugyanakkor p = x1 ⋅ x 2 ⋅ ... ⋅ x n maximális. De
x +x x +x
x1 ⋅ x2 ≤ 1 2 ⋅ 1 2 (könnyen belátható), tehát a p = x1 ⋅ x2 ⋅ ... ⋅ xn szorzatban x1 és x2
2
2
x +x
x +x x +x
változók értéke 1 2 -re helyettesíthető, ezáltal a p′ = 1 2 ⋅ 1 2 ⋅ x3 ⋅ ... ⋅ xn szorzat
2
2
2
értéke nagyobb lesz p értékénél. Ez ellentmond annak, hogy p maximális.
3. Tétel:
Ha az x és y pozitív változókra érvényes, hogy x + y = állandó, akkor az x m ⋅ y n szorzat
x y
= esetben maximális, ahol m és n természetes számok.
az
m n
Bizonyítás:
xm yn
xm y m
Az x m ⋅ y n = m ⋅ n ⋅ m m ⋅ n n szorzat akkor maximális, ha m ⋅ n maximális. Mivel
m n
m n
m
n
x x
x y y
y
x
y
x y
x x
x y y
y
+ + ... + + + + ... + = m ⋅ + n ⋅ = x + y =
⋅ n = ⋅ ⋅ ... ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ... ⋅ és
m
m n
m m
m n n
n
m m
m n n
n
m
n
állandó , következik, hogy a szorzat akkor maximális, ha a tényezők egyenlők, vagyis
x y
= .
m n
Az előző tétel kiterjeszthető arra az esetre is, ha a kitevők tetszőleges valós számok,
vagyis érvényes a következő tétel:
4. Tétel:
Ha az x és y pozitív változókra érvényes, hogy x + y = állandó, akkor az xα ⋅ y β szorzat
x y
az
esetben maximális, ahol α és β tetszőleges valós számok, ahol
=
α β
α , β ,α + β ≠ 0 .
Bizonyítás:
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Mivel x + y = s ( ahol s állandó ), következik, hogy x α ⋅ y β = x α ⋅ (s − x ) . Az
β

β
xα ⋅ y β szorzat maximális, ha az f ( x ) = xα ⋅ (s − x ) függvénynek maximuma van. A
szélsőérték létezésének feltétele, hogy a függvény deriváltja nullával legyen egyenlő.
Tehát:
β
β −1
f ′(x ) = α ⋅ xα −1 ⋅ (s − x ) + xα ⋅ β ⋅ (s − x ) = 0
s ⋅α
s⋅β
x y
amelyből következik, hogy x =
és y =
, vagyis
= .
α +β
α +β
α β
A bizonyítandó egyenlőséget igazolhatjuk úgy is, hogy Lagrange-féle feltételes szélsőérték feladatra vezetjük vissza. Az f (x, y ) = xα ⋅ y β függvény szélsőértékeit keressük az
x + y = s feltétel esetén.

f (x , y ) = x α ⋅ y β − λ ⋅ ( x + y − s )

A szélsőérték létezésének szükséges feltétele, hogy a parciális deriváltak nullával
legyenek egyenlők:
′
f x (x, y ) = α ⋅ xα −1 ⋅ y β − λ = 0
′
f y (x, y ) = β ⋅ xα ⋅ y β −1 − λ = 0

x+ y = s
Az egyenletrendszert megoldva kapjuk az x =

α ⋅s
β ⋅s
x y
, y=
, illetve
=
α +β
α +β
α β

összefüggéseket.
2. módszer:
ax 2 + bx + c
Keressük meg az
kifejezés szélsőértékeit, ahol a, b, c, a1 , b1 , c1 adott valós
a1 x 2 + b1 x + c1
számok, amelyekre érvényes, hogy b12 − 4a1c1 ≠ 0 , x pedig valós változó!
Megoldás:
ax 2 + bx + c
Legyen
m=
(1)
a1 x 2 + b1 x + c1

amelyből következik, hogy (a − a1m )x 2 + (b − b1m )x + c − c1m = 0
Célunk megkeresni az m szélsőértékeit, amelyek valójában a kifejezés szélsőértékeit
jelentik.
Mivel x ∈ R ezért az egyenlet diszkriminánsa D ≥ 0 , vagyis
2
b1 − 4a1c1 m 2 − 2(bb1 − 2ac1 + 2 a1c )m + b 2 − 4ac ≥ 0 . Jelöljük D zérushelyeit m1 és m2 -vel.
Két eset lehetséges:
(a) eset:
Ha b12 − 4a1c1 > 0 , akkor m ∈ ]− ∞, m1 ] ∪ [m2 ,+∞[ , vagyis ebben az esetben m1 maximumérték, míg m2 minimum-érték a megfelelő intervallumokon belül. Ebben az esetben

(

)
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mondhatjuk, hogy a kifejezésnek van egy m1 maximumértéke, illetve egy m2
minimumértéke.
(b) eset:
2
Ha b1 − 4a1c1 < 0 , akkor m ∈ [m1 , m2 ] , vagyis ebben az esetben m1 minimum-érték, míg

m2 maximum-érték, amelyek a törtkifejezés szélsőértékei.
A szélsőértékek helyét úgy találjuk meg, hogy mindkét esetben m1 illetve m2 értékét
visszahelyettesítjük az (1) összefüggésbe.
A módszer lényege, hogy olyan törtkifejezések szélsőértékeit keresi, ahol a számláló és
nevező is másodfokú, ugyanakkor módszerét tekintve pontosan a deriválás
alkalmazásával ellentétes irányban működik, ugyanis először a kifejezés szélsőértékét
számítjuk ki, majd ennek felhasználásával a szélsőérték helyét határozzuk meg.
3. módszer:
Legyen egy f ( x ) = a ⋅ sin x + b ⋅ cos x alakú függvény, ahol a, b ∈ R , b ≠ 0 . Keressük meg
az f függvény szélsőértékeit!
Megoldás:


a
b
f (x ) = a 2 + b 2 ⋅ 
⋅ sin x +
⋅ cos x  , amelyből a trigonometrikus képletek
2
2
2
2
a +b
 a +b

a
felhasználásával adódik, hogy f ( x ) = cos( x − ϕ ) , ahol ϕ = arctg .
b
f ( x ) maximális, ha cos( x −ϕ ) = 1 , vagyis x = ϕ + 2kπ , és f (x ) minimális, ha
cos(x −ϕ ) = −1 , vagyis x = ϕ + (2k + 1)π .
Az említett módszerek természetesen csak bizonyos feladatok esetében alkalmazhatók,
de ugyanakkor léteznek olyan feladatok is, amelyek megoldhatók több módszer
felhasználásával (például a következőkben bemutatott feladatok közül a 7. feladat
megoldható úgy az első, mint a második módszer alkalmazásával is). A módszereket a
következőkben feladatok megoldásán keresztül próbáljuk bemutatni, ugyanakkor
megemlítjük, hogy minden bemutatott feladatra jellemző, hogy megoldható az analízis
keretében a deriválás alkalmazásával.
Feladatok
1. feladat:
Egy téglalap AB oldalán felveszünk egy P pontot úgy, hogy AP = x , AB = a és
AD = b . A téglalap egyik szárán felvesszük a PBNM négyzetet, az ábrán látható
módon.
(a) Határozzuk meg tgα értékét a , b és x függvényében, ahol AMD ∠ = α !
(b) Az a = 8 és b = 1 esetben határozzuk meg az y = ctg α szélsőértékét!
Megoldás:
(a) Bevezetjük a következő jelöléseket:
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AMD∠ = α
MDC∠ = β
MAP∠ = γ
Felírhatjuk a következő egyenlőséget:
α = β −γ
b+a− x
a−x
tg β =
tg γ =
x
x
tg β − tg γ
b⋅ x
tg α = tg (β − γ ) =
=
2
1 + tg β ⋅ tg γ 2 ⋅ x − (2 ⋅ a + b ) ⋅ x + a ⋅ (a + b )
2 x 2 − 17 x + 72
= m vagyis 2 x 2 − (17 + m )x + 72 = 0
x
mivel x ∈ R az egyenlet diszkriminánsa pozitív, következik, hogy m2 + 34m − 287 ≥ 0 és

(b) y = ctg α =

m ∈ ]− ∞;−41] ∪ [7;+∞[
Mivel α hegyesszög, ezért y = ctg α > 0 ezért m ∈ [7;+∞[ , így ctg α -nak minimumértéke
az m = 7 . Visszahelyettesítve m értékét a 2 x 2 − 24 x + 27 = 0 egyenletből adódik, hogy a
minimumérték x = 6 esetén valósul meg.
A deriválás alkalmazásával is azonos eredményre jutunk:
2 x 2 − 17 x + 72
ctgα = f ( x ) =
x
A szélső-érték létezésének feltétele, hogy a függvény deriváltja nullával legyen egyenlő,
vagyis:
2 x 2 − 72
f ′( x ) =
= 0 , amelyből következik, hogy x = 6 vagy x = −6 . A másodrendű
x2
deriváltat vizsgálva kapjuk, hogy
144
2
2
f ′′(x ) = 3
f ′′(6) =
f ′′(− 6) = −
amelyből következik, hogy x = 6 a
x
3
3
függvénynek egy minimum-helye, míg x = −6 egy maximum-hely. De a feladat
szempontjából csak az x = 6 minimum-helynek van értelme, az ehhez tartozó
minimum-érték f (6 ) = 7 , tehát az eredmény ugyanaz, mint amit elemi módszerrel
kaptunk.
M
N
D
A

B

M

C

I
R
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P

β
D

A

C

P

1. feladat

O

B

2. feladat

2. feladat:
Írjunk egy adott R sugarú félkör köré egy ABCD szimmetrikus trapézt úgy, hogy a
trapéz AB nagyalap körüli forgatása során keletkezett test térfogata minimális legyen!
Megoldás:
Legyen m( ADP∠) = m( AOI∠) = x
x
1 − tg
π x 
2
OP = DM = R ⋅ tg  −  = R ⋅
x
 4 2
1 + tg
2
x
2 ⋅ R ⋅ tg
2
AP = R ⋅ tg x =
x
1 − tg 2
2
x
x
3 ⋅ tg 2 − 4 ⋅ tg + 3
π ⋅ DP 2 ⋅ AP
2 ⋅π 3
2
2
2
V = 2⋅
+ 2 ⋅ π ⋅ DP ⋅ OP =
⋅R ⋅
3
3
2 x
1 − tg
2
2
x
3⋅ a − 4 ⋅ a + 3
A test térfogata akkor minimális, ha az m =
értéke minimális, ahol a = tg
2
1− a
2
2
. Adódik a következő egyenlet: (3 + m ) ⋅ a − 4 ⋅ a + 3 − m = 0
x
Mivel a = tg értéke valós, ezért az egyenlet diszkriminánsa nem negatív, ezért
2
2
m − 5 ≥ 0 vagyis m ∈ − ∞;− 5 ∪ 5 ;+∞ Az m értéke csak pozitív lehet (a negatív m

]

] [

[

[

[

geometriailag nem elfogadható), ezért m ∈ 5 ;+∞ jöhet számításba, tehát az m = 5
minimum értéknek számít. Visszahelyettesítve az eredeti egyenletbe kapjuk, hogy
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x
2
=
, amelyből x értéke
2 3+ 5

2 ⋅π 3
⋅R ⋅ 5 .
3

3. feladat:
Adott R sugarú körbe írjunk egy olyan egyenlő szárú háromszöget, amelyre érvényes,
hogy az alap és a hozzá tartozó magasság összegének értéke maximális!
Megoldás:
BD = x
AC = 2 ⋅ AD = 2 ⋅ x ⋅ (2 ⋅ R − x )
BD + AC = x + 2 ⋅ x ⋅ (2 ⋅ R − x ) = m
amelyből adódik, hogy

5 ⋅ x 2 − 2 ⋅ (m + 4 ⋅ R ) ⋅ x + m 2 = 0 és mivel x ∈ R , következik, hogy

az egyenlet diszkriminánsa pozitív, 4 ⋅ (m + 4 ⋅ R ) − 20 ⋅ m 2 ≥ 0 tehát
2

[(

)

(

) ]
= (1 + 5 )⋅ R . Ezt visszahelyettesítve adódik, hogy a maximális érték

m ∈ 1 − 5 ⋅ R , 1 + 5 ⋅ R . Mivel m > 0 , következik, hogy m -nek csak maximum értéke

van, vagyis mmax
x=

(

)

R⋅ 5+ 5
esetén valósul meg.
5
B
A

B

C

D

D
A

C
O
3. feladat

4. feladat

4. feladat:
Határozzuk meg a 2 ⋅ α középponti szöghöz tartozó R sugarú körcikkbe írható
téglalapok területének a maximumát!
Megoldás:
Bevezetjük a következő jelöléseket:
COD ∠ = 2 ⋅ α és AOB∠ = 2 ⋅ β
A téglalap oldalai, illetve területe:
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AB = 2 ⋅ R ⋅ sin β
BC = R ⋅ cos β − R ⋅ sin β ⋅ ctg α
2R2
⋅ sin β ⋅ sin (α − β )
T = AB ⋅ BC = 2 ⋅ R ⋅ sin β ⋅ (cos β − sin β ⋅ ctg α ) =
sin α
R2
⋅ [cos(2 ⋅ β − α ) − cos α ]
T=
sin α
2

A terület abban az esetben maximális, ha cos(2 ⋅ β − α ) = 1 vagyis β =

α
.
2

5. feladat:
Egy R sugarú, π / 3 középponti szögű AOB körcikket megforgatunk az AO sugara
körül. Legyen az AB körív egy pontja M . Milyen x = AOM szög esetén lesz az OM
sugár, illetve az AM körív OA szakasz tartó egyenese körüli forgatása által leírt
felületek különbsége maximális?
Megoldás:
A keletkezett kúppalást, illetve gömbsüveg felszíne, valamint ezek különbsége:
A1 = π ⋅ OM ⋅ MD = π ⋅ R 2 ⋅ sin x

A2 = 2 ⋅ π ⋅ R ⋅ AD = 2 ⋅ π ⋅ R 2 ⋅ (1 − cos x )
f (x ) = A1 − A2 = π ⋅ R 2 ⋅ (sin x + 2 ⋅ cos x − 2 )

sin x + 2 ⋅ cos x = 5 ⋅ cos( x − ϕ )
1
ahol tg ϕ =
2
Az f ( x ) értéke maximális, ha cos( x −ϕ ) = 1 , amelyből következik, hogy x = ϕ , illetve
1
tg x = , vagyis x = 26,56o .
2
B

x

a-x

M
x

b-x

b-x
O

6. feladat:

C
5. feladat

D

A

x
a-x

x
6. feladat
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Legyen egy téglalap a és b oldalakkal. Az oldalakon felveszünk x hosszúságú
szakaszokat az ábrán látható módon. Határozzuk meg az így keletkezett
paralelogramma területének a maximumát!
Megoldás:
(a − x )⋅ (b − x ) ⋅ 2
x2
T = a ⋅b − ⋅ 2 −
2
2
a+b

T = −2 ⋅ x 2 + (a + b ) ⋅ x = 2 ⋅ x ⋅  − x +

2 

a+b a+b

Mivel x +  − x +
=állandó, az 1.Tétel értelmében a szorzat akkor maximális,
=
2 
2

a+b
a+b
, vagyis x =
és ennek az értéknek megfelelő maximális terület
ha x = − x +
2
4
(a + b )2
Tmax =
8

7. feladat:
Az R sugarú AOB negyedkörbe egy félkört írunk OB átmérővel. Húzzunk egy OD
sugarat, amely az OA sugárral x szöget zár be és a félkört C pontban metszi. Az x
milyen értékére lesz az ACD háromszög területe maximális?
Megoldás:
R 2 ⋅ sin x ⋅ (1 − sin x )
TACD∆ = TAOD∆ − TAOC∆ =
2
Mivel sin x +1 − sin x =1 = állandó az 1. Tétel értelmében következik, hogy TACD∆

1
π
R2
és x = . A terület maximuma Tmax =
.
2
6
8
A feladat megoldható a 2. módszerrel is. Az y = sin x jelöléssel élve TACD∆ akkor
maximális, ha sin x =1 − sin x , vagyis sin x =

maximális, ha m = y ⋅ (1 − y ) maximális. Adódik az y 2 − y + m = 0 egyenlet, amelynek a
1
1
diszkriminánsa nem lehet negatív, így m ≤ feltételből a maximum értékére m =
4
4
1
1
adódik. Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe y = , vagyis sin x = .
2
2
8. feladat:
Legyen egy adott BC = a átfogóval rendelkező derékszögű háromszög és CD a
háromszög szögfelezője. Melyik esetben lesz az AB ⋅ CD szorzat maximális?
Megoldás:
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a ⋅ cos γ
γ
= 2 ⋅ a 2 ⋅ sin ⋅ cos γ = a 2 ⋅ 2 ⋅ (1 − cos γ ) ⋅ cos 2 γ
γ
2
cos
2
cos γ
Mivel 1 − cosγ + cosγ = 1 , a 3. Tétel értelmében 1 − cos γ =
esetén lesz a
2
2
2
négyzetgyök alatti kifejezés maximális. Következik, hogy cos γ = , vagyis AC = ⋅ BC
3
3
AB ⋅ CD = a ⋅ sin γ ⋅

A

B

D

m

D

C

C

A

O

B
7. feladat

8. – 9. feladat
9. feladat:
Válasszuk ki az adott m magassággal rendelkező ABC derékszögű háromszögek közül
azt, amelyre érvényes, hogy a CD szögfelező hossza minimális!
Megoldás:
m
, ahol γ = ACD∠
CD =
γ
cos ⋅ sin γ
2
γ
γ
A CD hossza minimális, ha cos ⋅ sin γ , illetve a cos2 ⋅ sin 2 γ értéke maximális, vagyis
2
2
2
γ
γ
γ
γ
4 ⋅ sin 2 1 − sin 2  maximális. Mivel sin 2 + 1 − sin 2 = 1 =állandó, következik, hogy a
2
2
2
2
γ
γ
sin 2
1 − sin 2
2 =
2 amelyből adódik, hogy sin γ = 1 ,
kifejezés akkor maximális ha
1
2
2
3
o
vagyis γ = 70,52 .
A fent említett feladatok mindegyike megoldható deriválás alkalmazásával, a
kérdéses geometriai mennyiségeket egyváltozós függvényeknek tekintve és vizsgálva
egy bizonyos változó szerint. Ebben az esetben a szélsőérték helyét úgy kapjuk meg,
hogy meghatározzuk a változók azon értékeit, melyek esetében a függvény elsőrendű
deriváltja nulla.

408

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

Összegzés
Azt, hogy mennyire nincs általános vélemény a használható módszerekre
vonatkozóan, legjobban úgy láthatjuk be, hogy összehasonlítjuk a különböző országok
tanterveit, illetve az ezekre épülő tankönyveket és feladatgyűjteményeket.
A magyarországi matematikaoktatásban az elemi módszerek kerülnek túlsúlyba,
a feladatgyűjtemények megoldásai is leginkább elemi módszereket alkalmaznak. Ezért
természetesen a feladatok nehézségi szintje, illetve a feldolgozott ismeretanyag is
alacsonyabb, mint az olyan országok esetében, ahol a magas matematika már a
középiskola alsóbb osztályaiban is be van vezetve. A módszer hátránya, hogy a tanulók
a magas matematika eszközeit később sajátítják el, így az ismeretanyag is
szegényesebb (a jelen dolgozatban említett megoldási módszerek kiszélesíthetik azon
feladattípusok tárházát, amelyek elemi módszerekkel megoldásra kerülnek). A romániai
oktatásban viszont a diák hamar megismeri a magas matematika eszközeit, a
tankönyvek és feladatgyűjtemények tág skálán mozognak, sokfajta és magas szintű
feladatok kerülnek bemutatásra. Ugyanakkor a rendszer hiányossága, hogy mellőzi az
elemi módszereket, sérül a diákok kreativitása, a tanuló a viszonylag egyszerű, elemi
módszerrel is megoldható feladatok esetében is a magas matematika módszereit
próbálja alkalmazni. A jelen dolgozat feladat megoldási módszerei alkalmasak a
romániai pedagógusok számára, hogy a viszonylag magas szintű feladatok esetében is
elemi módszerek alkalmazására ösztönözzék diákjaikat.
IRODALOMJEGYZÉK
-
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TEHETSÉGFEJLESZTÉS A MŰVÉSZETEKBEN ÉS A
TESTNEVELÉSBEN
Habuš Rončević, Snježana: SUVREMENE METODE UČENJA RANOG
GLAZBENOG ODGOJA U PREDŠKOLSKOM RAZDOBLJU S TALENTIRANOM
DJECOM
Sveučilište U Zadru, Odjel Za Izobrazbu Učitelja I Odgojitelja, Hrvatska
sroncev@unizd.hr

Revelation, more than all wisdom and philosophy, enrich and makes a person happy,
and develops in it the love not only towards beautiful but also to the community.
Beethoven
When we listen to music, it seems to us that it tells a story, describes some
experience, arouses us in certain mood. Its language is the language of peculiar
musical expression.
There have been many attempts to find a definition that would encompass the
entire phenomenon of music, but every time it came to the fore only one side, the one
which is at a certain moment the most appropriate strategy. The fact that scholars in a
number of centuries have failed to create a definition of music that would fully satisfy,
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doesn’t have to discourage us. Rather, let us further enhance appreciation for such art,
whose diversity and richness man failed to fully embrace and express in words.
Knowledge of the various definitions of music based on the works of Greek and
Roman antiquity and the Middle Ages, which define the music as a science and an art,
considering which of the two definitions of music in 19th century is complete and
accurate, whether romantic, according to which “the music is incarnation of emotion”, an
art that uses tones to express feelings, or definition influenced by rationalism ''music is
movable tones game''-''music is a moving form that sounds ''- all of which will not deeply
affect the relationship of man to the music.
However, although scholars have not been able to create a generally acceptable
definition of music, just a large number of definitions and different and conflicting views
about its essence prove that music always aroused extraordinary interest, and that for
centuries has been the subject of scholars research, and that no one has ever denied
its strong magical effect on people.
Music has enormous significance for the development of the child. Developing
musical abilities, it increases number of special abilities, of which they will have many
benefits, both in childhood and later life. Hearing, seeing, verbal expression, reading
skills, foreign languages, mathematical and creative skills, social adaptability…they are
only some of the skills that artists develop extraordinary.1
Music fully engages the brain. Both hemispheres are active when a child learns
to play, which helps youngsters intellectual abilities, especially the scope of abstract
thinking. It affects the mental and physical development, and entering the world of
music a child begins to actively develop aesthetic judgments and attitude toward art in
general.
We will continue to observe Music and Culture in the terms of preschool
education, which is through the regular adoption of basic musical knowledge and the
adoption of musical activities outside the preschool. Organized, planned and
systematically implemented activities provide cultural progress of society and
encourage the development of skills, abilities and acquirements of those who participate
in them.

Uvod
Otkrivenje više od sve mudrosti i filozofije oplemenjuje i usrećuje čovjeka i razvija u
njemu ljubav ne samo prema lijepom nego i prema zajednici.
Beethoven
Kad slušamo glazbu, čini nam se da ona ispriča neku priču, opisuje neki
doživljaj, pobuđuje u nama neka raspoloženja. Njezin jezik osebujan je govor
glazbenih izražaja. Bilo je puno pokušaja da se nađe definicija koja bi obuhvatila
cjelokupan fenomen glazbe, no svaki je put do izražaja dolazila samo jedna strana i
to ona koja se u određenom momentu činila najprikladnijom. Veliki broj definicija i
različita i proturječna shvaćanja o njenoj biti dokazuju da je glazba oduvijek pobuđivala
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izuzetan interes i da je stoljećima bila predmet proučavanja učenjaka i da nikad nitko
nije porekao snagu njezinog čudesnog djelovanja na čovjeka. Glazba ima ogroman
značaj za razvoj djeteta. Razvijanjem glazbenih sposobnosti, kod njega se uvećava niz
posebnih sposobnosti, od kojih će imati puno koristi, kako u djetinjstvu, tako i kasnije
tijekom života. Sluh, vid, verbalno izražavanje, sposobnost čitanja, učenje stranih jezika,
matematička i kreativna sposobnost, socijalna prilagodljivost, samo su neke od
sposobnosti koje glazbenici izvanredno razvijaju2. Glazba u potpunosti angažira mozak.
Obje hemisfere su aktivne kada dijete uči svirati, što pospješuje mališanove
intelektualne sposobnosti, naročito doseg apstraktnog mišljenja. Ona utječe na psihički
i fizički razvoj, a ulazeći u svijet glazbe dijete počinje aktivno razvijati estetsko
rasuđivanje i odnos prema umjetnosti uopće.
Značaj glazbe za razvoj djeteta
Glazba je oduvijek bila prisutna u svakodnevnom životu i rijetko što nam može
istovremeno donijeti toliko snažnih osjećaja veselja, ljubavi, tuge i zanosa. Dvije su
temeljne sastavnice glazbe – ritam i melodija. Značaj ritmičnosti glazbe vjerojatno ima
skrivene poveznice s radom srca i disanjem, koji donose osjećaj života, pravilnosti i
predvidivosti. S druge strane, melodija donosi suptilne osjećaje. Kako bi poruka koju
glazba nosi bila što vjernije prenesena, koriste se promjene glasnoće i brzine
izvođenja. Što nam govori znanost? Opažanje zvuka započinje vrlo rano, već oko 16.
tjedna trudnoće moguće je zamijetiti reakcije ploda na zvučne podražaje izvana –
mijenja se brzina otkucaja srca i kretnje čeda. U drugoj polovici trudnoće moguće je 4D
ultrazvukom zapaziti izraze lica čeda kojima reagira na zvukove izvana. Ugodni, poznati
zvukovi mogu izmamiti osmjeh, a nenadana buka izaziva na licu izraz straha i plač3.
Dijete glazbeno djelo doživljava najprije fiziološki i emocionalno. Tek ciljanim i
kvalitetnim vođenjem odgojitelja prvotni doživljaj može prerasti u glazbeno-estetski
doživljaj. Jedna je od zadaća glazbene nastave sustavnim i planiranim djelatnostima
oblikovati ili preoblikovati glazbeni ukus djeteta koji u dobi od šest, sedam godina već
ovisi o raznim
društvenim utjecajima: o obiteljskim navikama i kulturološkom
iskustvu, načinu naobrazbe roditelja i njega samoga, stavovima grupe vršnjaka i
sličnim4. Glazba ima sposobnost da uvježbava mozak za kompleksnije razmišljanje, ono
koje uključuje rješavanje nekog problema, rasuđivanje, analiziranje, uočavanje sličnosti
i razlika. Slušanjem klasične glazbe se poboljšavaju pamćenje i koncentracija, a
učenjem sviranja nekog instrumenta se razvija prostorno-vremensko rasuđivanje.
Psiholozi su dokazali da djeca koja se u predškolskom uzrastu konstantno bave
glazbenim aktivnostima upadljivo brže i sa većom točnošću savladavaju probleme u
igrama kao što su slagalice ili lego kocke. Uz dobro prostorno-vremensko rasuđivanje
uživaju u šahu, matematici, shvaćaju razmjere i proporcije, i bolje se snalaze u
prirodnim znanostima od druge djece. U razmatranju afektivnih reakcija djece na
glazbu i afektivne komponente glazbenog razvoja uopće, tretira se, u stvari,
pitanje sposobnosti estetskog procjenjivanja onoga što se sluša, estetskog doživljaja,
odnosno glazbenog ukusa. Afektivni razvoj povezan je s perceptivnim i
kognitivnim razvojem. Priroda tako složenog ljudskog iskustva, kakvo je glazbeno,
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kognitivna je i afektivna u isto vrijeme. Ta dva aspekta su u stvarnosti teško
odvojiva: sva kognicija ima izvjestan afektivni karakter i obrnuto - afektivni
doživljaji posjeduju kognitivne elemente što pokazuju i Golemanova istraživanja u
području tzv. emocionalne inteligencije. Prema mišljenju Mc Donalda i Ramseya,
angažiranje u glazbi doprinosi razvoju ostalih psiho-fizičkih funkcija. U svojoj studiji
dokazali su da glazba pomaže razvoju kognitivnih vještina u mnogim područjima. Oni
smatraju da glazba ima sposobnost uvježbati mozak za kompleksnije razmišljanje,
odnosno razmišljanje koje podrazumijeva rješavanje nekog problema, rasuđivanje,
dokazivanje, analiziranje, sintetiziranje, uspoređivanje, uočavanje sličnosti i razlika i
evaluaciju informacija. Posljednja istraživanja Rauscherove na djeci predškolskog
uzrasta pokazuju da djeca koja su se kontinuirano bavila glazbenim aktivnostima u
okviru dobro planiranog kurikuluma imaju bolje spacijalno rezoniranje mjereno točnošću
i brzinom sređivanja slagalica i lego kocki (njihov učinak je uvećan za 46%)5. Glazba
omogućuje djetetu da se izrazi i samopotvrdi kroz njemu najbliže aktivnosti: pjesmu i
igru. Djeca koja su povučena, nekada čak i obilježena kao nedovoljno inteligentna i
neglazbalna, sa oduševljenjem sudjeluju u sviranju na instrumentima i to jednako dobro
kao i ostala djeca. Sudjelujući u igrama i sviranju djeca razvijaju kolektivni duh, osjećaj
za pomoć i suradnju. Značaj korištenja glazbe u radu sa djecom od najranijeg uzrasta
se ne iscrpljuje, kao što se ponekad misli, u pravovremenom poticaju razvoja
glazbenih sposobnosti, već ima i značaj za zdravlje djeteta, kao što se to može
zaključiti iz iskustava u terapijskom korištenju glazbe. “Uz pomoć glazbe ostvaruju
se prostori za spontanu, toplu komunikaciju u međusobnom odnosu djece i djece
sa odraslima”6.
Glazbene sposobnosti djece
Glazba ima značajnu ulogu za cjelokupni ljudski razvoj i postojanje. Ona ima
izuzetno važnu ulogu za dijete, jer gotovo niti jedan dan u njegovu životu ne prolazi bez
glazbe.
Glazbene sposobnosti predstavljaju sveukupnost urođenih dispozicija,
sazrijevanja, te neformalnih i formalnih glazbenih iskustava. Sposobnost estetskog
doživljavanja glazbe, odnosno osjetljivost na umjetničku kvalitetu djela, predstavlja
conditio sine qua non ("uvjet bez kojeg ne biva") pojmovnog određenja glazbenih
sposobnosti7. Prema elementarističkom stajalištu, čiji je utemeljitelj Carl E. Seashore,
glazbene
sposobnosti predstavljaju zbroj određenog broja neovisnih svojstava,
najčešće senzornih, od kojih svako može biti prisutno kod pojedinca u različitim
stupnjevima. Zastupnici unitarističkog stajališta smatraju da glazbene sposobnosti
predstavljaju opću sposobnost kompozitnog tipa, čiji su pojedini vidovi uzajamno
manje ili više povezani. Glavni predstavnik spomenute teorije, Géza Révész, ističe da
je temeljna osobina glazbalne osobe osjetljivost na umjetničku kvalitetu djela8.
Najsporniji dio njegove teorije je onaj koji govori o isključivoj urođenosti glazbenih
sposobnosti i njihovoj raspoređenosti u populaciji po principu sve ili ništa. Predstavnik
biheviorističkog stajališta, Robert Lundin, govori o važnosti odgovarajuće stimulacije na
različitim stupnjevima razvoja, ali i afirmira postojanje biološkog potencijala.
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Problematikom glazbenih sposobnosti bavio se i glazbeni psiholog Edwin E. Gordon.
Terminom "glazbena sposobnost" označava dječji potencijal za učenje glazbe, a
terminom "glazbeno postignuće" ono što je dijete naučilo u skladu sa svojim glazbenim
sposobnostima. Ističe kako sva djeca posjeduju glazbene sposobnosti i kako je njihova
distribucija među dječjom populacijom normalna. Tako se otprilike 68% djece rađa s
prosječnim, a po 16% s iznad ili ispod prosječnim glazbenim sposobnostima9. Kao što
nema djeteta bez inteligencije, tako nema ni djeteta bez glazbenih sposobnosti.
Istraživanje glazbenih sposobnosti djece predškolske i rane školske dobi, provedeno
pomoću Gordonovog testa, potvrdilo je hipoteze da su tonska i ritmička komponenta
glazbenih sposobnosti pod velikim utjecajem sazrijevanja i formalnog glazbenog
obrazovanja, a uočena je i značajna povezanost između tonske i ritmičke komponente,
bez obzira na dob i stupanj obrazovanja djece. Glazbeni razvoj djeteta moguće je
promatrati s nekoliko stajališta. U okviru perceptivnog razvoja središnje mjesto
zauzima opažanje visine tona, ritma, melodije, tonaliteta i harmonije. Kognitivni razvoj,
koji je u uskoj vezi s perceptivnim razvojem, proučava formiranje glazbenih pojmova.
Sposobnosti estetskog procjenjivanja, preferencija i glazbenog ukusa spadaju u sferu
afektivnog razvoja. Četvrto stajalište odnosi se na razvoj vokalnog reagiranja, dok je
proučavanje motoričkih komponenti glazbenog razvoja posebno zanimljivo za
određivanje spremnosti djeteta za pohađanje glazbenih škola.

Moć glazbe
U školama gdje je glazba sastavni dio procesa učenja postoje izvanredni primjeri
akademskog uspjeha. Glazbom se potiču kreativnost i mašta. Djeca razmišljaju bistro i
kritički u većem stupnju, ako sviraju neki instrument.
Rad s dječjim glasom i sluhom
Njega i kultura dječjeg glasa je jedno od najvažnijih područja rada u odgojnoobrazovnom procesu. Ima pravo engleski pedagog Hyde, kad kaže, da je lakše
poučavati pjevanje djecu, koja još nemaju loših navika, nego odrasle10. Dva su
uvjeta, da se u radu s djecom predškolske dobi postigne uspjeh, kaže Hyde: Dječji su
glasovi u stadiju razvoja, pa nastavnik treba voditi brigu, da te svježe glasove prije
svega propuše, izbjegavajući svako forsiranje (dinamičko) i prenaglo upotrebljavanje
punog registra. Djeca su toliko sklona oponašanju, da će dobar primjer nastavnika
lako reproducirati, osobito u pogledu kvalitete tona i umjetničke izražajnosti. Glazbeni
sluh je sposobnost razlikovanja i prepoznavanja glazbeno-akustičkih odnosa, prije
svega visine, jakosti i boje tona, tonskog roda i tonaliteta, ritmičkih i melodijskih
odnosa, intervala dvoglasja i višeglasja. Kako je glazbeni sluh osnova za sve glazbene
aktivnosti, razvoj sluha je jedan od primarnih zadataka glazbenog odgoja. Ako dijete
mijenja melodiju ili ritam pjesme, razlog tome ne mora biti pomanjkanje sluha, nego i
težnja djeteta da pjesmu prilagodi svom ukusu ili svojim mogućnostima; iz istog
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razloga potječu i one nehotične modulacije u različite tonalitete u pjesmi, naročito
ako je duža i velika opsega.
Razvijanje osjećaja za ritam
Slušnim zapažanjem, razlikovanjem i izvođenjem trajanja tonova i njihovim
vizualnim predočavanjem na flaneografu postavili smo solidne temelje za razvoj
osjećaja ritma. Ta karakteristika ritma koja ističe periodičnost, primjenu napetosti i
popuštanja najbolje odgovara za odgojni rad s djecom predškolske dobi, jer je upravo
kod njih najteže postići izmjenu radnje i prekida radnje. Razvijanjem ritmičkog
osjećaja
utječemo
na stjecanje sposobnosti samosvladavanja i obuzdavanja
motoričnosti, a ta je sposobnost to važnija što djeca teško i nerado sputavaju svoju
motoričnost na naređenja ili preporuke koje dolaze izvana.
Utjecaj glazbe na razvoj sposobnosti i psihičkih funkcija
Djeca iz one socijalne sredine koja ih potiče i okružuje kulturnim utjecajima u
prednosti su pred djecom koja su takva utjecaja lišena. No, bez pedagoškog utjecaja,
koji se osniva na aktivnoj suradnji odgojitelja i djece, a kasnije i pedagoškog utjecaja
nastavnika u osnovnim i stručnim školama, sistematski estetski odgoj ne bi se mogao
uopće provesti11. U glazbenim igrama razvija se i motorika djece. Trogodišnje dijete
ima već razvijenu osnovnu kontrolu mišića, a od iste godine svladava osnovne
motorne vještine, koje će kasnije primjenjivati (npr. hodanje, trčanje, skakanje i sl.).
Dijete postepeno proširuje te osnovne vještine, ali uči i složenije. Pritom povećava
brzinu voljnih pokreta i njihovu točnost. Tako u glazbenim igrama glazba određuje
karakter pokreta, brzinu i njihovu preciznost. Praksa je dokazala da glazba utječe na
pravilno držanje tijela, na koordiniranje pokreta ruku i nogu, na kvalitetu hoda i trčanja.
Jedan od glavnih utjecaja na stjecanje znanja, vještina i navika je motivacija. Motivirati
znači pokrenuti, aktivirati, a u psihologiji ta riječ znači ponašanje usmjereno prema
nekom cilju, a poticano unutarnjim potrebama. S motivacijom su usko povezani
interesi djeteta. Karakteristično je za interese djeteta predškolske dobi da su spontani,
ali ne i dugotrajni. I pamćenje predškolskog djeteta ima karakteristične osobine. Kod
manje djece ono je nehotično, nesvjesno i nenamjerno. Glazbeni odgoj pridonosi i
razvoju mišljenja. U procesu opažanja raznih glazbenih elemenata dijete izvodi prva
uočavanja i usporedbe, stvara svoje prve glazbene pojmove. Glazbeni odgoj utječe i
na formiranje raznih osobina ličnosti djeteta, te formiranju karakternih osobina.
Metode glazbenog odgoja prije predškolskog doba
Prvi glazbeni doživljaji i iskustva djeteta potječu iz obitelji, točnije od majčinog
pjevanja uz cupkanje ili ljuljanje u krilu. Kasnije, u kontaktu s vršnjacima, djeca uče
razbrajalice, pitalice, brzalice, izreke, poslovice. Glazbeni pedagog/učitelj koristiti će
narodne brojalice, pitalice, brzalice, izreke i poslovice, razviti će ritam i govor djece što
će im pomoći u kasnijem sviranju na dječjim instrumentima. Pjevanje pjesama ima
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značajno mjesto u odgojno-obrazovnom radu sa mladima. Djeci najpristupačniji oblici
glazbenih igara jesu narodne igre i plesovi. Slušanje glazbe je značajno za bolje
upoznavanje i razvoj glazbenih sposobnosti djeteta.
Mjesto, uloga i zadaci glazbenog odgoja u predškolskom obrazovanju
Martin Luther postavljao je glazbu odmah iza teologije, a u prošlosti je glazbena
izobrazba bila sasvim uobičajena (za više slojeve društva)12. Glazbeni odgoj je sastavni
dio odgojno-obrazovnog utjecaja na cjelovitu ličnost. Stoga glazbeni
odgoj u
predškolskom odgoju ne može značiti isto što i podučavanje glazbe. Na temelju toga
možemo zaključiti da se u dječjem vrtiću može govoriti samo o estetskom odgoju u
službi odgajanja višestrane ličnosti, iako se taj estetski odgoj ostvaruje pomoću
konkretnih aktivnosti na određenom umjetničkom području13. Estetski odgoj glazbenom
daje u predškolskom odgoju rezultate ako je razrađen u sistem, te ako je taj sistem
estetskog odgoja najuže povezan s intelektualnim, moralnim, tjelesnim i radnim
odgojem. Zadaci glazbenog odgoja u mlađoj skupini (djeca od tri do četiri godine
života) jesu14:da se kod djece pobuđuje i postepeno razvija interes za glazbu i da
se glazbom stvara radosno raspoloženje, da se razvija želja za uključivanjem u
muzičke aktivnosti: u igre, pjevanje i slušanje glazbe,da se stvaraju osnova za razvoj
glazbenih sposobnosti djece: sluha, ritma, pamćenja..., da se njeguje i sistematski
kultivira glas djece i zajedničko i individualno pjevanje, da se stvaraju osnove za
emotivno primanje i doživljavanje glazbe. Zadaci glazbenog odgoja u srednjoj skupini
(djeca od četiri do pet godina života) jesu: da se proširuju i obogaćuju dojmovi i
emocionalno doživljavanje glazbe, da se kod djece dalje razvija interes i ljubav za
glazbu, navika aktivnog slušanja glazbe i želja za sudjelovanjem u glazbenim
aktivnostima, da se dalje razvijaju osnovne glazbene sposobnosti djece: sluh, ritam,
pamćenje, vještina pjevanja i izvođenja pokreta usklađenih s glazbom, da se djeca
potiču na elementarne oblike stvaralačkih aktivnosti u vezi s glazbom. Zadaci
glazbenog odgoja u starijoj skupini (djeca od pet godina do polaska u školu) jesu: da
se dalje njeguju i kultiviraju glasovne mogućnosti djece do tog stupnja da pjevaju
intonativno čisto uz pravilno disanje i pravilno i jasno izgovaranje teksta, da se
razvija glazbeni sluh djece i glazbeno pamćenje, tj. da djeca pamte melodije i
tekstove pjesama koje budu nekoliko puta slušala, da se dalje razvija osjećaj za ritam i
da djeca zapažaju, samostalno i pravilno izvode tri različita ritmička trajanja: četvrtinu,
osminu i polovinu u govoru, na udaraljkama i u osnovnim pokretima, da se djeca potiču
na razne oblike slobodnog izražavanja (stvaralaštva) u vezi s glazbom, da se
razvijanjem glazbenih sposobnosti djece stvaraju osnove trajnijeg interesa i ljubavi
za glazbu, te da se pomoću glazbe razvijaju estetska društva i odnos prema prirodi i
okolini i ljubav prema rodnom kraju i domovini,zadaci glazbenog odgoja ostvaruju se
raznim glazbenim aktivnostima, među kojima su pjevanje, slušanje glazbe i glazbene
igre osnovne aktivnosti.
Ličnost odgojitelja u predškolskom odgoju
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U određivanju pojma odgojitelja naglašavaju se neke bitne osobine, a najčešće
stručna sprema, pedagoška, metodička i didaktička osposobljenost i organizacijske
osobine. Ističe se, osim toga, da je odgojiteljeva funkcija odgajati i obrazovati učenike
ostvarujući cilj i zadaće odgoja i obrazovanja15. Odgojitelju je povjeren početni stupanj
odgoja čovjeka. On mora puno znati, a uz to mora biti sposoban i zapaziti, shvatiti i
osjetiti lijepo u glazbi jer će glazba samo u tom slučaju moći u djeci ukorijeniti ljubav
za ljepotu.
Didaktički principi
Kako su organizacija i rukovođenje cjelokupnim procesom glazbenog odgoja
predškolskog uzrasta povjereni odgojitelju, njegova je dužnost da rad na glazbenom
odgoju usmjeri ka cilju odgoja u zajednici, da se rad organizira i provodi planski, da se u
njemu rukovodi didaktičkim principima i da na specifičan način primjenjuje didaktične
metode. Od principa kojima se odgojitelj rukovodi u glazbenom odgoju najvažniji su
princip primjerenosti dobi djece, princip sistematičnosti i postupnosti, princip svjesne
aktivnosti, princip zornosti, princip doživljaja, princip interesa, princip individualnog
prilaženja16.

Metode glazbenog odgoja za djecu predškolske dobi
Nastavne metode su načini rada odgojitelja i djece, pri čemu djeca stječu znanja i
razvijaju sposobnosti. Osnovna podjela nastavnih metoda je na verbalne i vizualne
nastavne metode. Izbor metoda ovisi o17: sadržaju ili materijalu koji se obrađuje
(pjevanje, slušanje glazbe, glazbena igra); tipu glazbenog zanimanja (obrada nove
građe, ponavljanje, uvježbavanje), pojedinoj etapi u glazbenom zanimanju (priprema
djece za zanimanje, tok zanimanja, završetak zanimanja), skupini djece (mala,
srednja, starija), broju djece u pojedinoj skupini, o materijalnoj opremljenosti vrtića i o
njegovoj lokaciji (dječji vrtići u gradu i na selu), o ličnosti odgajatelja. U glazbenom
odgoju primjenjuju se najčešće ove metode: usmeno izlaganje, razgovor i
demonstracija.
Metoda usmenog izlaganja
Njena je značajna uloga upravo u radu s djecom predškolske dobi, jer su
njihova glazbena predznanja neznatna, jer živa riječ odgojitelja više od ikojeg drugog
sredstva pokreće emocije djece kao važne poluge njihove aktivnosti, jer odgojiteljeva
interpretacija sadržaja može djeci olakšati shvaćanje i pamćenje. Metoda usmenog
izlaganja javlja se u dječjem vrtiću kao pripovijedanje i kao objašnjavanje18.
Metoda razgovora
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Ovom metodom odgojitelj potiče djecu da stvaraju i iznose osnovne zaključke o
nekoj glazbenoj kompoziciji, da izriču svoje dojmove i svoj odnos prema glazbi, da kažu
svoj sud i ocjenu o vlastitoj izvedbi glazbe ili o izvedbi svojih prijatelja. Slobodni
razgovor s djecom provodimo nakon slušanja glazbe, kada djeca iznose svoje
dojmove i razgovaraju o zaključcima.
Metoda demonstracije
Usvajanje vještina i navika, kao što su npr. pravilno i izražajno pjevanje,
rukovanje udaraljkama, izvođenje skladnih pokreta i precizno izvođenje ritmova ne bi
se moglo ostvariti s djecom
predškolske
dobi bez demonstracije odgojitelja.
Demonstracija je vezana uz neka objašnjenja.
Glazbene igre
Veliko značenje igre za djecu predškolske dobi sastoji se u tome što je ona u isto
vrijeme i potreba dječjeg organizma, i učenje, i rad, i oblik odgoja. U glazbene igre
ubrajamo igre s pjevanjem, igre uz instrumentalnu glazbu, plesove i narodna kola, te
glazbene dramatizacije.
Pjesma u radu s djecom
Pjevanje dječjih pjesama najrašireniji je oblik glazbiranja najmlađih. Vrijednost
pjesme za razvoj svestrane ličnosti vrlo je velika i značajna. . Ljepotom i skladom
melodije, živošću i bujnošću ritma, pjesma budi i razvija estetske osjećaje djece i
utječe na razvoj njihova glazbenog ukusa. Tekstovi pjesama proširuju dječja znanja i
iskustva o prirodi i okolini, obogaćuju dječji rječnik novim riječima i pojmovima; tako
pjesma utječe i na razvoj umnih sposobnosti djeteta. Kod djece predškolske dobi
interes za pjesmu pobuđuje prije svega tekst pjesme, jer omogućuje djeci da shvate
njezin sadržaj.
Igre uz instrumentalnu glazbu
Igre ove vrste mogu imati sadržaj u kojem se odražavaju pojave koje se
zbivaju u prirodi i u društvu. U igrama sa sadržajem djeca se s oduševljenjem
pretvaraju u konjiće, mace, zeke, ili cvjetiće i leptire, pa uz instrumentalnu glazbu izvode
pokrete koji odgovaraju likovima igre i njezinom sadržaju. Postoje i igre uz
instrumentalnu glazbu koje nemaju sadržaja ili radnje. U njima se pokreti usklađuju
isključivo s glazbom. Djeca slušaju kompoziciju u cjelini bez obzira na to koliko
dijelova ima, jer su skladbe kratke. Kad već donekle poznaju glazbu, rad ćemo
usmjeriti na slušno zapažanje, razlikovanje i prepoznavanje pojedinih dijelova
kompozicije. U igre uz instrumentalnu glazbu ubrajamo i narodne plesove, sastavljene
(koreografirane) plesove i slobodne plesove.
Stvaralačka inicijativa djece u glazbenim igrama i plesovima
Stvaralačka aktivnost djeteta je rezultat dobro smišljenog, postupnog i
sistematskog rada, u kojem dijete na temelju stečenih znanja ovladava nizom vještina
i navika koje ga osposobljavaju za stvaralačku aktivnost.
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Izmišljanje glazbe za priču
Jedan od jakih poticaja za stvaralačku aktivnost djece je izmišljanje glazbe za
priču koja se može izvesti kao muzička dramatizacija. Glazbena dramatizacija aktivira
svu djecu. Neka od njih imaju uloge u kojima govore ili pjevaju, jedna skupina izvodi
tekstove kao zborsku recitaciju (skandiranjem ili ritmičkim govorom), druga skupina
svira kao orkestar.
Slušanje glazbe
Odgojna vrijednost slušanja glazbe vrlo je velika i zato suvremena pedagogija
pridaje toj glazbenoj aktivnosti izvanredno značenje. Slušanjem glazbe u najvećoj
mjeri utječemo na razvoj emocionalnoga života djeteta, na razvoj njegove estetske
kulture i glazbenih sposobnosti. Slušanjem glazbe kod djece se postepeno počinje
razvijati glazbeni ukus. Osobito je veliko značenje slušanja glazbe za razvoj glazbenih
sposobnosti djece. Slušamo s djecom glazbu najprije zato da bismo u njima razvili
radost slušanja, a tek nakon toga da bismo proširili njihova glazbena iskustva. Samo
umjetnički vrijedna glazba može djelovati na dijete, pobuditi u njemu plemenite
osjećaje, formirati njegov ukus i razviti u njemu trajniju ljubav prema glazbi. Taj
zahtjev izražen je riječima: ''za djecu je dobro samo ono što je savršeno".
Računalne igrice u glazbenom odgoju
Uvođenje računala u obrazovanje omogućuje učinkovitiji način ostvarivanja
ciljeva nastavnoga procesa u različitim područjima19. U nastavnom procesu i procesu
učenja i poučavanja uobičajene su tri razine učenja i to: učenje o računalu, učenje od
računala i učenje s računalom. S obzirom na žanr koji u njima prevladava, postoje
različite računalne igre20: akcijske igre i igre za uvježbavanje vještina, te strategijske
igre. Primjena računala u obrazovanju je neizbježna jer između ostalog upućuje djecu
od najranije dobi na samostalno učenje, što im otvara više mogućnosti u budućoj
profesionalnoj orijentaciji.
Zaključak
Predškolskom odgoju treba pokloniti punu pozornost, jer je on ne samo polazna
nego i jedna od najvažnijih komponenti u razvitku čovjeka, stoga sam se odlučila baviti
temom koja će nam približiti glazbeni odgoj predškolskog djeteta. Posebnu pažnju sam
posvetila organiziranom glazbenom odgoju i metodama u obrazovanju djeteta
predškolskog odgoja, tj. u okviru predškolskih ustanova, ali i u okviru obiteljskog
okruženja.
Čim je glazba postala sastavnim dijelom čovjekova života, postala je i
predmetom odgoja. Stoga se može reći da je glazbeni odgoj star kao i sama glazba.
Zadaci glazbene nastave su stjecanje znanja o skladateljima, usvajanje određenog
broja pjesama i pojmova, razvijanje slušnih i kreativnih sposobnosti, kao i formiranje
pozitivnih stavova o glazbi. Glazbena nastava se u ranom školskom obrazovanju
ostvaruje putem pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i glazbenog stvaralaštva. Bit
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estetskog glazbenog odgoja, odgoja za lijepo, je otkrivanje svijeta umjetničke glazbe
djetetu.
Glazba ima ogroman značaj za razvoj djece predškolske dobi. Ona utječe na
razvoj njegovih glazbenih i fizičkih sposobnosti, izgrađivanje estetskog odnosa prema
glazbi i umjetnosti uopće.
Dobro organiziran obrazovno-odgojni rad od vrtića, preko osnovnih i srednjih
škola, može značajno doprinijeti formiranju takvog sklopa ličnosti koji će uspješno
odgovoriti potrebama suvremenog društva. Adekvatni planovi i programi, kao i
pedagoško-psihološki dobro obrazovani glazbeni pedagozi, ključne su karike u ovom
lancu.
Tradicionalna glazbena nastava opterećena je verbalizmom i suhoparnom
glazbenom teorijom. Korištenjem
tradicionalnih metoda, didaktičkih principa te
nastavnih sredstava i pomagala često se ne postižu zadovoljavajući rezultati.
Odgojitelji u vrtiću, učitelji razredne nastave i nastavnici glazbe u nedoumici su
kako glazbenu nastavu učiniti kreativnijom, sadržajnijom i djeci zanimljivijom. U tome
veliku pomoć pružaju novi načini stjecanja znanja putem informacijske i komunikacijske
tehnologije.
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Balažević, Éva: A ZENEI TEHETSÉG ÉS TEHETSÉGVIZSGÁLAT
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
evabalazevic@yahoo.com

Összefoglaló
A zene átszellemítése a zenei tehetség magától értetődő tevékenysége. Abban
jelentkezik, hogy a hangok magasságát, erősségét, időtartamát, összhangját,
színezetét és mindezek változásait lelkivilágunk különböző állapota visszhangjainak
érezzük. A zeneileg érzékeny gyermek még oly hangok sorát sem tudja eleget hallgatni,
melyek nem is adnak összefüggő egészet. Maga a zenei hallás és ritmusérzék is
igazán akkor magas fokú, ha átélés eredménye, ha változataikhoz megfelelő élmények
fűződnek. Csak annak van zenei tehetsége, aki olyan érzékeny a zenével szemben,
hogy a zene egységes lelki élményt tud benne felkelteni.
A zenében a szív és fej, érzelem és gondolat együtt jár. Érzelem nem fejezhető
ki művészi formában az értelem közreműködése nélkül, viszont az értelem érzelem
nélkül a zene számára hasznavehetetlenül hideg és korlátozóan határozott. A zene
zenei érzelmeket zenei gondolatokban fejez ki. Éppen úgy kell hozzá intelligencia, mint
emocionális képesség, éppen úgy kell hozzá esztétikai érzék, mint fantázia. E négy
tényező szervesen összefügg a zene átszellemítése folyamán egymással.
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Kulcsszavak: a zenei tehetség, tehetségvizsgálat, hallás, ritmusérzék, értelmi
képesség, emlékezőképesség, formaérzék, intelligencia, akaraterő, fizikum,
idegrendszer.

THE MUSICAL TALENT AND TALENT TEST
Summary
Music is the heart and head, emotions and thoughts together. Emotions cannot
be expressed in an artistic form without the contribution of the intellect, but intellect
without emotion is uselessly cold and restrictively firm for music. Music expresses
musical emotions in musical thoughts. Musical talent is composed of: hearing, sense of
rhythm, cognitive ability and capacity of memory; then the emotional capability,
aesthetic or sense for form, musical intelligence and imagination, and finally listening
skills, will power, physique and nervous system. Musical talent test covers rote learning
and meaningful learning as well as rote memory, intelligent memory, musical memory,
hearing, sense of rhythm, dexterity and
Performing sense capability testing. Only those children have musical talent, who
are so sensitive to music that music can arouse a unified spiritual experience.
A zenei tehetség fogalma igen tág és bonyolult. Nem csak természeténél fogva
sokrétű, de sokféle értelemben is szoktuk használni. Egyszer azt akarjuk vele
hangsúlyozni, hogy olyan képesség, amely sokkal különb az átlagos muzsikusénál,
máskor azt akarjuk vele megjelölni, hogy különb az átlagos ember zenei képességénél,
és ismét máskor azt, hogy olyan képesség, amely alkalmas a zene művelésére.
A zene aktív művelése nem a gyermek képességén múlik, hanem attól függ,
hogy a szülők, a társadalom és általános pedagógia milyen mértékben ismerik fel a
zenetanítás fontosságát. Annak a fontosságát, hogy aki zenét nem művelve (aktívan),
hanem csak hallgatva (passzívan) élvezi, olyan, mint a gyermek, aki a játékot nem
játssza, hanem csak nézi, amint azt mások játsszák.
A zenei tehetség megállapítása körül az a magyarázat, hogy a zenei tehetség
sokkal több tényezőből alakul ki, mint amennyit általában tekintetbe szoktak venni, és a
tehetség mértéke végeredményben nem az egyes tényezők mértékétől, hanem
valamennyinek egymáshoz való viszonyától függ. A hiánytalan tehetség, melyben
minden összetevő kiváló, igen ritka. A jó hallás sokszor gyengébb ritmusérzékkel, a
nagy kézügyesség sokszor kisebb előadói érzékkel párosul, vagy megfordítva. S ha
ezek a speciális képességek mind kiválóak, akkor még kérdéses a szellemi, a jellembeli
és a fizikumra vonatkozó diszpozíció, pedig a tehetségnek ezen általános tényezői még
döntőbbek, mint a speciális tényezők. Fokozottan érvényes ez ma, amikor a
zenepedagógia olyan fokon áll, olyan eszközökkel rendelkezik, melyekkel a
részképességeket: hallást, ritmusérzéket, memóriát, hangszerkezelést és előadói
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képességet el sem képzelt mértékben tudja fejleszteni ott, ahol az általános diszpozíció,
a tehetség alapvető kelléke, a tehetség alkotó tényezőinek aránya kedvező.
Vajon miként jutunk ennek megismeréséhez? Hosszabb-rövidebb ideig tartó
tanítás eredményeként. A felvételi vizsga benyomása és eredménye a tanítási
gyakorlatban ugyanis lényegesen módosul. Azt lehet mondani, hogy az a kivételes eset,
amikor a növendék ugyanolyannak mutatkozik a tanítás folyamata alatt, mint
amilyennek a felvételi vizsgán bizonyult. A felvételkor kedvező benyomást tett növendék
a tanítás folyamán kedvezőtlen képet mutathat és megfordítva: a felvételkor észrevétlen
maradt képességek a tanítás folyamán reményteljesen bontakozhatnak ki. Csak az új
anyag tanulása folyamán derül ki, hogy a felvételi vizsgán produkált eredmény készsége, betanított tudás-e, vagy az addigi tanulás hiánya-e. Csak a tanítás folyamán tűnik ki,
hogy a növendék lassan vagy gyorsan tanul-e, milyen az emlékezőképessége, szellemi
és fizikai diszpozíciója, mennyire törekvő, mennyire koncentrált és kitartó.
A felvételi vizsga után meginduló tanítás kezdetétől még hosszú ideig tart, amíg
a tanuló tehetségéről tiszta kép alakul ki. Leghamarabb a speciális képességek
mutatkoznak meg. A hallás, a ritmusérzék, előadói képesség és kézügyesség. Sokszor
még ezek sem oly hamar, mint azt gondolnánk. Például sokszor az előadói készség jó
ideig nem tud megnyilatkozni, mert küzd a technikai kivitellel és csak a technikai
nehézségek legyőzése után érvényesül. Lassabban bontakoznak ki az általános
képességek: a szellemi, jellembeli és fizikai diszpozíció. A pedagógia számára az a
legkedvesebb eset, ha a tanulás folyamán olyan általános képességek bontakoznak ki,
melyek segítségével a speciális képességek hiányai kellő tanulmánnyal pótolhatók.
Melyek hát ezek után azok a tényezők, amelyek a zenei tehetség összetételében
szükségesek, de egyszersmind elegendők? Ezek a következők: a hallás, ritmusérzék,
értelmi képesség és emlékezőképesség; azután az emocionális képesség, esztétikai
vagy formaérzék, intelligencia és zenei fantázia; végül a figyelőképesség, akaraterő,
fizikum és idegrendszer. A reproduktív zenéhez tartozik még ezen kívül a testi, illetve
kézügyesség is.
Hallás, ritmusérzék, értelmi képesség és emlékezőképesség
A hallás, ritmusérzék, értelmi képesség és emlékezőképesség a zenei anyag
felfogásához és birtokba vételéhez szükséges kvartett. Azt az anyagot szolgáltatják,
melyet a zene művészete formál, átszellemít.
Első alapelem ezek közül a hallás. Ennek a fejlettségi fokától függ a zenei
hanganyag felfogásának világossága. Miként történik ez? Nem a külső hallószerv,
hanem egy belső orgánum útján. A zenei hallás minősége nem a fül, hanem az
úgynevezett „belső hallás” minőségétől függ. A fül csak közvetítő instrumentuma a
hangnak, a felfogó orgánum a belső hallás. A hang ugyanis eltűnik, mihelyt elhangzott;
elhangzásával a fül szerepe már be is fejeződött. Ha nem volna, ami rögzíti bennünk és
tiszta képet ad nekünk róla, akkor felfoghatatlan maradna. A belső hallás az a
képesség, mely a hallott hangokat rögzíti, felfogja, felismeri, egymáshoz való
viszonyukat tisztázza, adott esetben pedig (az emlékezet vagy vizuális képzetek, kotta
segítségével) felidézi. Ha a belső hallás kellőképp kifejlődött, akkor a fül bizonyos
mértékig már nélkülözhető is. Ez történik, amikor kottáját olvasva a zenét „halljuk”,
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amikor a zeneszerző komponál és így történhetett, hogy Beethoven oly páratlanul
hangzó műveket süketen komponált.
Mint ismeretes: abszolút és relatív hallást különböztetünk meg. Abszolút hallás
az a képesség, mely egyes hangokat magasságuk szerint és egymástól függetlenül
felismeri. Felismeri: ez „H”, ez „fisz” és így tovább. Relatív hallás viszont az a képesség,
mely a hangok egymáshoz való viszonyát ismeri fel. Felismeri például, hogy az előbb
hallott hang után következő hang egy kvarttal magasabb; felismeri anélkül, hogy
maguknak a hangoknak a magasságát tudná. Vagy hallja, hogy a megszólalt akkord
dúr akkord, anélkül hogy tudná: melyik dúr. A kétféle hallás közül a relatív a fontosabb,
mert az önmagában is elegendő, holott az abszolút hallás csak akkor értékes, ha a
relatív hallás belőle már kifejlődött. Hangok, hangzatok hallása ugyanis még nem jelent
tonális hallást, ahhoz relatív hallás kell. Az abszolút hallás hiánya elsőrangú
zeneművészeknél sem ritka. Ismeretes, hogy Schumannak, Wagnernek nem volt
abszolút hallása.
A zenei tehetség második alapeleme a ritmusérzék. Ez a képesség, mely a zene
hangjainak mozgásába, a hosszú és rövid hangok váltakozásába lüktető életet tud
önteni. Olyat, mint a tüdő lélegzése, a pulzusok ütése, a szívverés. Mint minden
mozgásba, a hangok mozgásába is a ritmus önt teremtő életet. Ez más képesség, mint
a hallás, a kettő gyakran nem egyformán fejlett. Az egyenletes mozgás az egyenletes
ritmikus meneteléssel kezdődik és terjed egészen addig a magas képességig, mely a
különböző zenei folyamatok különböző „szívveréseit” zavartalan szabadsággal tudja
követni, sőt idézni, miközben plasztikusan domborítja ki a hosszú és rövid hangok
hierarchikus
csoportképződéseit
a
legegyszerűbbtől
a
legbonyolultabbig.
Végeredményben a ritmusérzék a formaérzék alkotóeleme, minthogy a zene formai
kialakulása is ritmikai folyamat.
Már eddig is láttuk, hogy a zenei halláshoz és ritmusérzékhez bizonyos fokú
értelmi képesség is szükségszerűen hozzátartozik. De ez még távolról sem meríti ki azt
az értelmi képességet, melyre a zenei tehetségnek szüksége van. Már a kezdők
tanításánál tapasztaljuk, hogy jó hallású, ritmusérzékű és ügyes kezű gyermeknél
nehézség mutatkozik összefüggést teremteni hang, hangjegy, billentyű és játék között,
ha az illető értelmileg gyengébb képességű. Nehezére esik a hangjegy vizuális képét a
hang jelképeként felfogni, billentyű, hang, hangnév és billentés nehezen forr az ilyennél
egységbe. Általában: az értelmi képesség fűzi egymáshoz a különböző képzeteket,
összehasonlítja azokat egymással, és összefüggést, rendet teremt közöttük. Ezek
mindegyikéhez megfelelő agyműködés tartozik, amikor pedig mindezekre együttesen
van szükség, az agynak e különnemű képzetek közt is folyamatos rendet kell tudni
teremteni.
Az értelmi képességgel szorosan összefügg az emlékezőképesség, de a kettő
közt mégis lényeges különbség van. Az emlékezet egyrészt a raktára az értelmi
működés anyagának: a hallási, ritmikai vagy a technikai kivitellel kapcsolatos mozgási
képzeteknek, másrészt tárháza az értelmi működés eredményének: a tudásnak. Minél
gazdagabb ez a raktár és ez a tárház, annál különb lehet az értelmi működés. Már
akkor az emlékezőképesség segít bennünket, amikor valamit kottából kellő gyakorlás
után sokkal jobban tudunk eljátszani, mint első olvasáskor.
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De nem működik az emlékezőképesség minden irányban egyformán: lehet
akusztikus, vizuális, motorikus, de irányulhat inkább a ritmusra, mint a dallamvonalra,
inkább a dallamra mint a harmóniára, inkább a részletekre mint az egészre, vagy inkább
a mű hangulatára, jellegére, mint anyagára. Az emlékező képesség térfogata is lehet
kisebb, vagy nagyobb és lehet gépies vagy értelmes. Csak természetes, hogy ez utóbbi
a fejlettebb és megbízhatóbb. Az emlékező képesség mértékét az mutatja, hogy
anyaga megtartásához hány ismétlés kell és hogy az emlékezés mennyi ideig tart.
Tanulóknál gyakori jelenség: a memorizálás nehézsége. A nehézség sokszor
csak nagyobb terjedelmű anyag (műsor, vizsgaanyag) memorizálásánál mutatkozik, de
nem ritka eset egy-egy darab memorizálásánál is. Nem egyszer történik, hogy egy
darab előadásánál az egész teljesítmény sikere a memorizálás megbízhatatlanságán
múlik. Gyakran előfordul, hogy tanulékony, ügyes, jó előadói készséggel rendelkező
tanuló a vizsgára készülés időszakában egészen megváltozik. Nem képes
emlékezetében tartani az egész anyagot, csak egyes részeit győzte az év folyamán.
Ilyenkor azután vagy az történik, hogy meg-megakad játék közben, vagy annyira a
memorizálásra fordítja minden figyelmét, hogy tudásának többi része: muzikalitása,
előadó készsége, sőt még kézügyessége is befagy. Ily körülmények között nagy
szerencse, hogy az emlékező képesség rendkívüli mértékben fejleszthető. Nemcsak a
gépies emlékezés a kívülről játszás kellő gyakorlásával, hanem különösen a
memorizálásnak az a pozitív módja, melynek megvan a maga határozott módszere meg
technikája és értelmes, tudatos képzettársításon alapszik. Mindez tréning kérdése is.
Aki csak alkalmilag tanul kívülről, amikor például koncertre vagy vizsgára készül, annak
persze nem lehet tréningje.
Érdekes tapasztalat még a következő:
Gyakori, hogy a tanuló nagyon fogékony azok az útmutatások iránt, melyeket az
órán kap: előadásra vagy technikára vonatkozó aránylag nehezebb dolgokat is könnyen
meg tud a tanár útmutatása alapján csinálni, a legközelebbi órán azonban azokat ismét
nem tudja, mert elfelejtette. Ez megint azt a különbséget jellemzi, ami az értelmi
képesség és az emlékező képesség közt van és arra is rámutat, hogy az emlékező
képességnek sokkal nagyobb a jelentősége, mint azt ma általában hiszik éspedig a
zenei képesség egész területén.
Tehetségvizsgálat
A zenei tehetségvizsgálat kiterjed a gépies tanulás, értelmes tanulás, gépies
emlékezés, értelmes emlékezés, zenei emlékezés, hallás, ritmusérzék, kézügyesség és
előadói érzék képességének a vizsgálatára.
A gépies tanulás képességének vizsgálatára alkalmas hangnevek (g, d, f, c)
vagy számok (ujjrakást jelölő számok: 4, 2, 1) csoportjai. Tizenhárom éven aluli
gyermekeknél kettős, azon felül hármas csoportok. Ilyenformán: gb – áé – fd – és így
tovább, illetve 4, 2 – 1, 5 – 3, 2 – stb., illetve 3, 2, 4 – 1, 2, 5 – 4, 3, 2 – stb. Például
minden esetben nyolc ilyen csoportból álló sorozat. A vizsgálat úgy történik, hogy a
tanár sorban diktálja az egyes csoportokat, a növendék pedig mindegyik után ismétli
először csak a diktált utolsót, azután egymás után az összes előzőt. Tehát: a tanár
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diktálja az elsőt, a növendék ismétli és megjegyzi, a tanár diktálja a másodikat, a
növendék ismétli és megjegyzi a másodikat, azután sorban mondja az elsőt és a
másodikat. És így tovább. Nem az azonnali hiánytalan tudás a fontos, hanem az, hogy
kis segítséggel hány csoportot tud a növendék a sorozatból néhányszori ismétléssel
megtanulni.
Az értelmi képesség tanulásának vizsgálatára versek, illetve zeneművek
alkalmasak. Olyanoknál, akik zenét még nem tanultak, vagy csak kezdő fokon tartanak,
versek, haladottabb fokon levőknél zeneművek. Tizenhárom éven aluliaknál
egyszerűbb, könnyebb versek, versikék, azon felülieknél fokozatosan nehezebbek. A
verseket soronként (mondatonként) diktálva tanítjuk, ugyanúgy, mint előbb a hangnévcsoportokat, ugyancsak annyi sort, amennyinek a tanulása könnyen, folyamatosan
halad előre. A zeneművek közül vizsgálatra az etűdszerűen stilizáltak jók, mert jobban
áttekinthetők, és így gyors megtanulásuk nem okoz nehézséget. A zeneművet
verssoroknak megfelelő kis részekre osztjuk, részenként játsszuk vagy énekeljük elő a
vezető szólamot, és ismét addig haladunk a tanítással előre, míg az egy-két ismétléssel
akadály nélkül megy.
A ritmusérzék vizsgálata egészen könnyűvel kezdődő, majd fokozatosan
nehezedő ritmikai képletek kopogtatásával történik. A növendék számol és kopogtat.
Más képletsorozat kell tizenhárom éven aluli és zenét még nem tanultak részére, és
megint más haladottabbaknak.
A kézügyesség vizsgálatára fokozatosan nehezedő gyakorlatok szolgálnak.
Ezeket a tanér megmutatja, a növendék utána csinálja kellő segítséggel, és az a
kérdés, hogy hány ilyet tud a gyakorlatsorozatból megcsinálni. Ilyen gyakorlat a
következő: a 2., 3., 4. és 5. ujj folyamatos tempóban sorban összeüt a hüvelykujjal;
később ugyanez, de nem sorban az ujjakkal, hanem diktálás után tetszés szerinti
sorrendben.
Az emlékezőképesség és pedig a gépies, értelmes és zenei emlékezőképesség
vizsgálatára azok a tesztek valók, amelyek a gépies és értelmes tanulás képességének,
meg a hallásnak a vizsgálatára szolgáltak. Oly módon, hogy valamennyi többi képesség
vizsgálatának befejezése után emlékezetből fel kell újra idézni a sorra került hangnevek
és számok csoportját, a verssorokat, a tanult zeneművet, illetve témákat, motívumokat.
Itt sem az abszolút kifogástalan reprodukciót kell követni, hanem az emlékezés
jelenlétét megállapítani. Ehhez mindenesetre megfelelő pedagógiai tapasztalat
szükséges.
A hallás vizsgálatára vonatkozó teszt
A hallás vizsgálatára használt teszt:
a zongorán c1 és c2 közt megütött hangok utánéneklése „lá-lá-val”,
a zongorán megütött akkordból egy hang kiemelése,
magasabb és mélyebb hangok megkülönböztetése.
Láttuk, hogy a zenetanítás csak akkor lehet igazán tervszerű, ha a növendék
tehetségének mértékét pontosan ismeri. A növendék lénye nem csak a tehetségből áll.
Megnyilatkozásainak tulajdonképpeni forrása általános emberi természete. Ezt is
ismerni kell, különösen átlagos növendékeknél, mert ezeknél a zenetanításra
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felhasználható képességek nem emelkednek ki az általános emberi természet
hátteréből, hanem el vannak vegyülve benne.
Különleges tanulmány a növendék természete!
Megfelelő pedagógiai módszerekkel lehet ezeken a jelenségeken javítani, de
csak korlátolt mértékben. Az átlagos növendék olyan, mint az átlagos utazó. Míg a
fogékony lelkű ember egy szép utazás alatt ezer szépségben tud gyönyörködni, addig
az az átlagos utazó csak az útmutatóban jelzett nevezetes „szép helyek” iránt
érdeklődik.
A figyelő és emlékezőképesség pedig akaratlan, de rendkívül intenzív, ha
működésükben meg nem zavartatnak, a fizikum és idegrendszer viszont a miliő, a
táplálás és gondozás szerint alakulnak.
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Резиме
Даровити, талентовани, надарени су они ученици који се истичу или својим
високим ступњем општег интелектуалног развоја или изразитим способностима за
одређено специфично подручје, за чије овладавање показују високу мотивацију и
интересовање, а које их у односу на остале ученике чине знатно напреднијима. У
овом раду говори се о улози учитеља у откривању и развијању музички
талентованог ученика. Важно је указати на значај и улогу окружења ученика,
(породице и школе – учитеља) у откривању, индентификовању и развоју талента
за музику, како би учитељи кроз ИОП најуспешнијима обезбедили услове за развој
и афирмацију музичког талента.
Кључне речи: даровитост, музички таленат, породица, учитељ, ученик

THE NATURE,THE DISCOVERY AND THE MANIFESTATION OF MUSICAL TALENT
AT THE JUNIOR PRIMARY SCHOOL AGE
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Gifted, talented (prodigies) are those pupils who stand out by the high level of
their general intellectual development or their outstanding abilities for a specific field for
overcoming of which they show high motivation and interest, and this makes them
considerably more progressive according to the others. It is important to point to the
significance and the role of the children`s surrounding (family and school – teacher) in
the discovering, identifying and developing of their musical talent in order to enable their
teachers to provide the conditions for the development IOP and affirmation of musical
talent to the most successful ones.
Key words:musical talent,gift, ability, family, teacher, pupil
Увод
Идеје везане за различите образовне потребе даровитих потичу из давних
дана. Још је Платон истицао потребу посебног образовања даровите деце
сматрајући да су то будуће демократске вође. До данас, кроз историју, потреба за
посебним образовањем даровитих водила је у смеру изједначавања или
истицања даровите деце у зависности од тренутних вредности и приоритета
друштва као заједнице. Постоје бројне дефиниције даровитости и усмерене су на
различите аспекте самог појма. Иако, различити аспекти појма даровитости, они
показују јасну тенденцију усмерену ученицима који се истичу или својим високим
ступњем општег интелектуалног развоја или изразитим способностина за
одређено специфично подручје, за чије овладавање показују високу мотивацију и
интересовање, а које их у односу на остале ученике чине знатно напреднијима.
Један од задатака наставног процеса предмета Mузичка култура јесте
развијање музичких способности и у оквиру њих и музичког талента ученика у
наставном процесу. Мишљења смо а на основу радног искуства и консултоване
литературе, да се музички таленат може развијати у повољним породичним и
школском условима. Од стимулативне породичне климе за развој музичког
талента зависи даљи рад и улога учитеља на млађем школском узрасту чији је
тада задатак да препозна децу са изразитим музичким способностима, да
индентификује потенцијално музички талентовано дете.
Природа, порекло и манифестовање музичког талента у педагошко –
психолошкој литератури, путокази су и потврда да је улога школе и учитеља у
реализовању садржаја предмета музичка култура веома значајна јер нам показује
како се природа сваког појединца, његова надареност или таленат развијају под
утицајем васпитања у процесу учења. Процес усвајања знања и развијање
музичког талента ученика, дуготрајан је, и захтева рано деловање на дете. Једна,
ако не и најважнија карика у овом процесу јесте породица, затим учитељ који
преузима улогу родитеља и од њега зависи даљи развој музичког талента ученика
и развој музичких способности, а не смемо заборавити, да је основна школа,
(нарочито млађи школски узраст) темељ општег развоја сваке индивидуе па и
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музичког талента. Стварањем услова за општи музички развој ученика утичемо на
целовити развој личности ученика.
Природа музичког талената
Говорити о природи даровитости, надарености или таленту значи одредити
скуп људских особина индивидуе које су у односу на друге индивидуе, изнад
просечне, специфичне и са високим ступњем креативности које могу применити на
одређено подручје људске делатности. Новија истраживања не искључују опште
интелектуалне способности као показатеље даровитости, али истичу специфичне
способности – музичке, математичке, као и некогнитивне чиниоце - мотивацију,
особине личности. Даровити, музички талентовани, надарени су они ученици који
се истичу или високим ступњем интелигенције или одређеним способностима које
их у односу на остале ученике чине бољим и напреднијим у одеђеним областима.
У овом раду поље нашег интересовања усмерено је на специфичне музичке
способности – музички таленат. Музика је одувек чинила део система образовања
и васпитања, и многи истраживачи (психолози и теоретичари музике) истицали су
њен значај у целокупном развоју личности. Како наводи Андре (2009: 22) психолог
Хауард Гарднер први је указао на велики значај музике у школским програмима у
својој студији „Оквири ума“ („Frames of Mind“), у којој је оспорио ограничења
традиционалних концепата интелигенције и естетско - музичке способности
истакао, као један од седам основних типова интелигенције у процесу учења и
сазревања. Гарднер сматра да музичку интелигенцију (према Видовић – Ријавец –
Влаховић / Штетић – Миљковић 2003: 72) имају особе које могу открити ритам,
образац и темпо у стварима које их на изглед немају на пример у песми птица.
Овакав приступ истакао је вредност и значај музике и сврстао је у једну од
независних врста интелигенције која нам отвара могућност у новом сагледавању
даровитости појединца.
Да би смо могли да говоримо о музичком таленту, потребно је да ближе
дефинишемо сам појам даровитости. „И психолози и музичари који се баве
питањима способности врло често користе бројне термине, као што су даровитост,
таленат, музичке способности, потенцијал, капацитет, музикалност, а који немају
увек јасно дефинисане појмовне одреднице, и коришћени у различитим
контекстима, немају увек јасно значење“ (Богуновић 2008: 73). Музичке
способности дефинишу се као „способност слушног перципирања и вокалног или
инструменталног репродуковања мелодијског и ритмичког садржаја на основу
музичког слуха“ (Радичева 1997: 91). Радош (1998) сматра да је музичка
способност свеукупност наследног и наученог; резултанта: капацитета, то јест
урођених диспозиција удружених са дејством сазревања; неформалних раних
музичких искустава стечених под дејством средине и формалног учења музике.
А дефиниција музичког талената? Таленат за музику је део даровитости,
део музичких способности и музикалности, и на овом узрасту можда најбољи
назив управо за откривање посебног дара за музику. Наиме, свако дете поседује
дар, одеређен ниво музичких способности као и музикалност, (бројна неуролошка
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истраживања према Андре (2009: 34) сведоче о томе да је сваки човек музикалан
и да је музикалност интегрални део људске конструкције) али они су само могући
ослонци у откривању музичког талента. Таленат је, дакле изразита способност
реаговања, доживљавања и исказивања одређеног урођеног или стеченог
потенцијала у одређеној области. Уочавањем афективних, когнитивних и
репродуктивних способности ученика, те њихове сензибилности за реаговање,
доживљавање и исказивање осећаја за ритам, мелодију или одређене компоненте
музичког дела стварају се услови за откривање врсте музичког талента, који се
даље усмерава и развија.
Различити ставови и мишљења о појмовима даровитости и талента ипак
упућују на рано откривање биолошких потенцијала ученика и њихову даље
усмеравање.
Значај породице у развијању музичкoг талента детета
Често се међу теоретичарима музике и у пракси може чути мишљење да се
извођење музике сматра „вештином коју поседују само они који су „талентовани“
или „надарени“ и верује се да је последица специјалног биолошког дара који
поседује мали број људи“ (Богуновић, 2008: 162). Иако су у великој мери наследне
особине важне за постизање музичке успешности, оне без деловања средине, пре
свега породице, личног залагања и тренинга не долазе до изражаја. „Породица
као једна од најстаријих људских институција доживела је многе трансформације
на индивидуалном плану, које су се рефлектовале првенствено на промене
животног стила и породичне структуре. Без обзира не њену структуру, животни
стил или запосленост родитеља дете представља интегрални део живота у
породици. Породица је место где се дете развија физички, интелектуално, где
развија осећаје и особине, социјалне и моралне вредности, те где се ствара и
развија породични идентитет“ (Росић - Злоковић 2002: 23). У породици дете добија
прве представе о уметности, доживљавањем у певању родитеља, где формира
прве утиске о музици које касније могу бити развијане кроз наставу у школи. Кроз
садржаје певаних песама родитељи „васпитавају“ децу, преносе им естетске и
моралне вредности. (Морамо напоменути да када кажемо песма увек мислимо на
дечје песме и песме које имају уметничку вредност.)
У повољној породичној средини стећи ће се и услови за музички развој
детета - музичка социјализација „која подразумева процесе учења кроз које особа
расте у оквирима музичке културе, развија се и прилагођава своје музичке
способности, искуства и вредности у међусобној повезаности са социјалним,
културним и материјалним окружењем“ (према Богуновић Гембрис 1998: 157).
Средина у којој дете расте и развија се утиче на развој природних потенцијала
детета и може бити одлучујући фактор у реализацији дечјих музичких потенцијала
и талента
Музички таленат појављује се и развија у току музичке активности јединке у
повољним срединским условима. Детету треба пружити прилику да упозна лепоте
природе, литературе, слика, музике и других уметничких дела. „Од породице се
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очекује да буде репрезент универзалних општељудских вредности и да се ефекти
њене функционалности у великој мери рефлектују на функционалност друштва у
целини“ (Зуковић 2007: 79). У породици дете од родитеља учи песме слушајући и
певајући, и тиме активно учествује у изградњи међусобних односа, пре свега
емотивних и естетских. „У процесу естетског васпитања у породици нарочито је
важно обратити пажњу на „естетику свакодневног живота“ и „естетику моралног
понашања“ (Поткоњак 1974: 158). Родитељи могу много помоћи детету да уочава
лепо и да у њему ужива ако са њим разговорају, дају неопходних знања,
обавештења и сл. Јер музика јесте „лепа“ она креативно мотивише чини нас
усвишеним и јединственим. Како истиче Поткоњак (1974) породица може много
учинити и на развијању стваралачких способности детета подстичући дете да
изражајно прича, рецитује, да пева и црта. Многе породице пак, не схватају праву
суштину естетског васпитања па децу из „престижа“ уписују у музичке школе и
тиме нарушавају могућност да дете само одабере и пронађе пут до свог
интересовања у развијању музичких способности а самим тим и музичког талента.
Од карактера и квалитета интеракције зависи које ће вредности дете
усвојити, јер дете које живи у породичном окружењу где се развија љубав према
музици развијаће позитивне ставове према музици за цео живот. Станојловић
(1996) истиче да породица пружа могућност разноврсних комуникација које се
остварују у посебној социоемоционалној и психолошкој клими прожетој осећањем
родитељске љубави и љубави деце према родитељима, што је у складу са
потребама емоционалног развоја детета. И зато од певања у породици и односа
породице према културним садржајима и средствима масовне културе, зависи
когнитивни и мотивациони развој детета, па и развој музичког талента. Дете које
од првих дана живи у окружењу испуњено песмом развија се у свету мелодија чији
је позитиван утицај познат од давнина. Постоје разне студије које говоре о утицају
породичне средине на музички развој детета. Према Shuter-Dyson (1985) у
породици која подстиче музички развој детета, родитељи певају заједно са
дететом, слушају заједно музику са техничких медија, купују играчке-музичке
инструменте, имају своју музичку датотеку снимака, имају неки инструмент на
коме може да се музицира. Када детету певамо од самог рођења ми делујемо не
само на музичке способности него му преносимо и део културе, део културног
наслеђа кроз народне песме које су и настајале у условима свакодневног живота.
А утицај породице, која рано ствара стимулативну климу за развој музичког
талента, као и поступци који могу да имају усмеравајући карактер и утицај на
интересовања и музички развој детета, веома су значајни. Истраживања показују
да излагање детета раним и систематским музичким искуствима доприноси
развоју одређених видова интелектуалних способности, бољој координацији
покрета, концентрацији, памћењу и развоју осетљивости за разумевање и
доживљавање музике (Gembris 1998). Gembris (1998) наводи да се развој
музичких способности остварује и кроз слушање музике, касније кроз заједничко
певање и свирање, као и кроз подршку родитеља за бављење музиком. Утицај
средине према Богуновић (2008) дешава се на три могућа начина : дете може бити
у прилици да пасивно истовремено користи генетски материјал и музички повољну
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средину, када живи у породици која обезбеђује музичке утицаје ( професионални
музичари, образовање чланова породице, музичке активности, интересовања,
присуство музичких инструмената, слушање инструменталног извођења
родитеља). Други начин је повезаност између урођеног и стеченог, где ће дете
које воли музику изазвати веће музичке утицаје од онога које није заинтересовано.
Трећи начин је активна повезаност урођеног и стеченог, када дете активно
селектује понуде из окружења и обликује их у складу са својим наследним
особинама.
У породици дете развија своје диспозиције под утицајем родитеља, што је
узраст мањи утицај је већи. Породица и њен утицај смањују се одрастањем
детета, али никада не престаје. Оно што породица утка у дете школа наставља а
све подразумева позитивну мотивацију ученика. Осим родитеља, у току развоја
даровитости – музичког талента значајну улогу имају васпитачи, учитељи,
наставници као и опште образовно – васпитне установе, па и државне и стручне
институције.
Улога учитеља у откривању и усмеравању музичког талента
Већ смо истакли значај породице у развијању музичких способности детета
и утицај на развој музичког талента, али је улога учитеља који поседује знања и
вештине пресудна. Оно што дете донесе из куће, што је наследно или стечено
перманентним деловањем породице и средине, учитељ даље уочава, усмерава и
развија. „Наставник је кључ добре или лоше ситуације за учење“ (Јурић 1988: 79).
Учитељ може да утиче на развој музичког талента утолико што ће наставити да
развија биолошке потенцијале талентованог ученика у складу са својим
индивидуалним максимумом.
Садржаји наставе предмета Mузичка култура су се кроз време мењали, али
су увек истицали добро образованог и својој професији посвећеног учитеља, који
је представљао важну карику у стицању знања ученика и квалитета процеса
учења. „Наставници су после родитеља најутицајније особе у раном периоду
музичког развоја, зато што они доприносе развоју музичких способности, али и
музичком укусу и вредностима, они су модели за учење (role models) и кључни
промотери мотивационог развоја - у добром или лошем смислу“ (Богуновић 2008:
207). Улога учитеља на млађем школаском узрасту састоји се у његовим
компетенцијама и „вештини“ да ученике упути у овладавање когнитивним,
емоционалним као и психомоторним процесима усвајања знања у циљу развијања
музичких способности. Овако сложене процесе учитељ остварује и пружа сваком
ученику, без обзира на његове индивидуалне музичке способности или музички
таленат и у оквиру свог рада уочава и идентификује музички талентоване ученике.
Зато су његови циљеви комплексни и високо постављени јер преурањеним и
невештим проценама код ученика који показују тешкоће у савладавању музичких
садржаја, можемо ученика трајно окаректерисати као „немузикалног“ или музички
неталентованог. Учитељ је стога ментор, експерт, водич, саветник, пријатељ,
родитељ, модел. Његове компетенције и вештина за извођење квалитетне
433

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

наставе, способност успостављања комуникације са разредом или учеником од
кључног су значаја и за откровање музичког талента „Развој уметничких
интересовања не своди се само на један јединствен систем утицаја (процес
сазревања) или средине (процес васпитања и учења) већ на прихватање
чињенице да је конкретна личност не продукт, већ творац властитог развоја“
(Гајић 1999: 222). Креирајући наставу предмета Музичка култура, са
индивидуалним приступом према сваком ученику усмеравњем пажње ученика на
усвајање музичких појмова преко доживљаја у певаним или слушаним
композицијама, учитељ ће и музички таленат ученика развијати од биолошких
потенцијала према индивидуалном максимуму ученика. „Развој се одвија кроз
трансакцију која се темељи на међусобном испреплетању дететове природе и
васпитних утицаја које прима. Дететова природа односи се на његове развојне
вештине, темперамент и личност, док се васпитање односи на вештине родитеља
и других особа које воде бригу о детету и њихов темперамент и њихове особине
личности“ (Glascoe, 1996: 106).
Улога учитеља, како се види из изложеног, веома је значајна и не састоји се
само у идентификацији музичког талента, него и у перманентном деловању које ће
за ученика бити подстицајно, мотивисано и усмерено на даљи развој музичког
талента.
Откривање и усмеравање музичког талента
У свом раду учитељ се у одељењу среће са ученицима различитих
музичких способности. Највише је оних са просечним способностима а има и оних
који са лакоћом усвајају градиво. Процес поучавања усмерен је, својим наставним
садржајима на ученике просечних способности, затим се посвећује пажња (кроз
допунску наставу и додатно усмеравање пажње учитеља на самом часу),
ученицима који заостају у раду док је времена за оне ученике који су надарени
веома мало или нимало. Проблем није само пронаћи време него и начине и
путеве усмеравања талента када се открије – уочи такво дете. Музички таленат
како га индентификовати пре свега и да ли је то само уочавање да дете лепо пева
или мислимо на изузетне музичке способности. Шта је оно што је важно на
млађем школском узрасту а што ће учитељу помоћи у раду са музички
талентованим ученицима? Најчешће, у сваком одељењу имамо ученике који
похађају основну музичку школу и они су самим тим увек испред својих вршњака у
усвајању градива, а уједно су и учитељу помоћ у приказивању и тумачењу
одређених садржаја. Но, чињеница да иду у основну музичку школу није довољна
да нам укаже на музички таленат. Остаје нам, што је и циљ овог рада, да
покушамо да укажемо на могуће поступке и начине откривања и усмеравања
музички талентованих ученика. Оно што нам се намеће као отежавајућа околност
у давању одређеног модела или обрасца за рад са музички талентованим
учеником јесте чињеница да је степен манифестовања музичког талента различит
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код ученика и да свако дете, ученик тражи специфичан начин рада и различите
методске поступке.
У процесу откривања музичког талента учитељ пре свега мора утврдити и
идентификовати скуп музичких способности које чине музички таланат. При
утврђивању музичких способности учитељ користи методу праћења и
процењивања у самом наставном процесу на часовима предмета Музичка
култура. Обраћа пажњу, пошто је у питању групни рад да ли неко од ученика
испољава прве знаке пре свега изражених музичких способности и то: са радошћу
учествује у усвајању садржаја,тачно и са сигурношћу и прецизношћу изводи
бројалице, пева песме изражајно, успева да доследно, интонативно тачно и са
афективним испољавањем изводе научену песму. Музички талентован ученик
показује отвореност за нове наставне садржаје и мотивационо - естетске особине
доживљаја музичких садржаја. Показатељи раног музичког талента, као урођене
способности манифестују се и у прецизном имитирању звукова које чује, гласом
или пљескањем ритма, и општим интересовањем за све музичке садржаје.
Израженом аперцепцијом музички талентован ученик учи мотивисано са
задовољством, увек је спреман на нове изазове, брзо овладава критичким,
аналитичким и креативним мишљењем јер кроз музику исказује осећања у
кохерентности са мишљењем. Деца која су музички талетована лако уоче
погрешну мелодију, певају мелодију по сећању, воле да се играју са дечјим
инструментима, радо учествују у музичким играма изражавајући се покретом у
ритму мелодије. Управо талентовани ученици показују веће интересовање за
певањем, свирањем, слушањем музике и проблем који се јавља јесте како у
одељењу где су музичке способности различито развијене и индивидуалне за
сваког ученика, осмислити и одржати интересовање талентованим ученицима?
Један од начина јесте да такви ученици имају посебне задатке (што је веома
захтевно) које ће они решавати пре свих (отпевати, одсвирати). Овде постоји и
проблем фаворизовања таквих ученика што у односу на остале ученике има
негативне последице. Учитељ, мора да буде обазрив да пронађе начин да то тога
не дође а да у исто време пружи максимум за развијање талента одређеном
ученику. Морамо се сложити да је музички талентовано дете најлакше уочити и
препознати управо кроз певање. Са педагошког аспекта ова област предмета
Музичка култура заузима најзначајније место јер је најближе ученицима, као начин
за емоционални доживљај и најпогоднији пут за развијање музичких способности а
самимн тим и за исказивање музичког талента.
Поставља се питање зашто смо певање истакли као основу за уочавање и
откривање музичког талента? Пре свега, ово је како смо већ напоменули област
(извођење музике) предмета Музичка култура која је најближа и ученицима и
учитељима и чини основу свеукупног усвајања наставних садржаја на млађем
школском узрасту. Боја гласа талентованих ученика у односу на друге ученика као
и његове остале особине опсег и волумен, разликује се и уочава већ на првим
часовима. Даље, ученици који исказују теленат за музику обично се и сами, без
утицаја учитеља опредељују и уписују у музичку школу, где свирају на неком
инструменту. Али, вокалне способности, иако условљене генетским, као и
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факторима утицаја средине формирају се тек после периода мутације, када се и
уписује основна музичка школа одсек соло певање.Тако да од певања на
часовима предмета Музичка култура, нарочито уколико је певање праћено
елементима вокалне технике, развија се и импостира глас, и ствара основа за
развој талента за певање.
Још један од разлога зашто певање, јесте то што
је певање као активност за усвајање садржаја најближа учитељима, јер ако немају
вокалних способности учитељима су доступни звучни снимци песама које
обрађују(што је лоше решење) а постоје и учитељи којима је певање можда лично
подручје талента, па стога више раде на овој активносту у односу на остале
области предмета.
Сваки учитељ зна да уочи и препозна таленат, али како га даље развијати и
како усмерити његов оптималан развој? Задатак учитеља, јесте да музички
талентованом ученику пружи могућност за развој индивидуалних предиспозиција у
оквиру музичког талента, кроз когнитивне вежбе опажања и усвајања музичких
садржаја, аперцепцију и репродуковање мелодијских и ритмичких вежби као и
могућност анализе и процењивања достигнућа из одређене музичке области.
Затим, индивидуалну могућност напредовања кроз садржаје који ће бити на
вишем нивоу и пратити развој музичког талента.
Један од приступа даровитима кроз школски програм јесте акцелерација.
Овај облик рада како истиче Ђорђевић(1995: 29) подразумева и нуди различите
наставне и административне поступке, који омогућавају брже напредовање
ученика за краће време. Сама реч акцелерација на латинском (accelerato) значи
убрзање, појачавање брзине, па примењена на процес усвајања знања
подразумева другачији организацију наставе као и адекватне дидактичке поступке
и методе. Процес акцелерације (према Видовић – Ријавец – Влаховић / Штетић –
Миљковић 2003: 129) може се применити и на музички талентоване ученике:
- брзина усвајања знања – песама које се уче и основа музичке писмености (нпр.
Док ученици уче песму по музичким целинама (мале реченице) талентовани
ученик учи тј.памти већу музичку целину (велику реченицу); или када се усвајају
основе музичке писмености талентован ученик добија задатак да изведе музички
пример који је сложенији (нпр.док ученици уче песму „Кукавица“– Б. Станчића
талентовани ученик учи, уз помоћ учитеља песму истог композитора „Последњи
цвет“
- талентовани ученици задовољиће своја интересовања задацима који су тежи у
односу на друге ученике (нпр. ако се обрађује песма по слуху талентовано дете уз
помоћ учитеља научиће да пева и свира исту песму по нотама)
- увођењем нових садржаја који су сложенији чиме је ученику дата могућност да
примени усвојено знање и да га прикаже (додатна настава,школски хор,музичке
секције).
Још један од облика рада са музички талентованим ученицима јесте њихово
груписање на основу једног критеријума то јест поља музичког талента. У основној
школи, можемо извршити груписање музички талентованих ученика у школски хор,
где различити музички таленти могу бити исказани, остварени, мотивисани и
награђени. Хор јесте хетерогена група музички талентованих ученика у хомогеној
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структури извођења музичког дела и један од најбољих начина за остваривање
могућности музички талентованих ученика. Јеремић и сар.(2011) су на основу
различитих инструмената провере музичких способности ученика и апарата ССЦО
(SSCO) вештачке интелигенције осмислили тест на основу којег учитељ без
мишљења експерта за музику, може да препозна и уочи дете које долази из
музички стимулативне средине за развој талента певања у хору.
Оваквим начином рада мотивација и интересовање музички талентованих ученика
биће задовољени. А управо интересовање подстиче учење и преставља
„позитиван став према предмету и одређеној врсти градива“ (Вучић 1991: 75).
Пример добре педагошке праксе
На основу досадашег искуства везаног за педагошку и методичку праксу у
области Музичке културе даћемо добар пример како Педагошки факултет у
Сомбору и Вежбаоница за методику Музичке културе Основне школе у Сомбору
доприносе препознавању музичког талента код ученика нижих разреда.
Менторка Музичке културе студентима и учитељима првенствено указује на
следеће чињенице:
Да је циљ наставе Музичке културе да се подстакне музичка компонета коју
је људска врста остварила током свог филогенетског развоја.
Посебност музике се састоји и у димензији испољавања социоемоционалних реакција које позитивно утичу на когнитивни статус људске врсте.
Да би се остварили генетички музички потенцијали који су детерминисани
онтогенетским развојем јединке неопходна је системска подршка државних органа
која би афирмисала предмет Музичка култура.
Музичка култура не треба да буде маргинализован предмет наставног
плана и програма и курикулума на било ком нивоу образовања.
Часови Музичке културе треба да се реализују редовно уз репрезентативне
методичке приступе.
У току израде писмене припреме за наставу Музичке културе менторка
Музичке културе и учитељица дају следеће препоруке студентима:
Поред квалитетно конципиране писмене припреме, студент треба да даје
оригинална решења како би се ученици подстицала на музичко изражавње, како
би се код њих уочили музички потенцијали.
Емоционална клима у разреду треба да буде опуштена, а са намером да
ученици у зависности од наставне јединице функционално искористе своје
капацитете везане за наставне области овог предмета: знањa, аперцепцијe
(слушање музике са разумевањем), извођењa и стваралаштвa.
Ако, је настава Музичке културе у иницијалном поступку на овакав начин
конципирана онда су веће могућности да се што раније открије музички таленат
ученика.
Студенти се упознају са чињеницама да ученици различито манифестују
свој таленат или га чак ни не испољавају пред вршњачком групом, учитељицом и
другима. Суштина учитељског позива када је у питању музички таленат код
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ученика је и откривање латентног потенцијала ученика. Поступци за утврђивање
музичког талента су различити и захтевају много стручног знања, а такође је
неопходно добро упознати и ученика. Даровити ученици често могу да буду
стигматизовани као „другачији од осталих“. Можда се баш иза различитости
ученика који је по природи интравертан крије изузетан таленат.
Студент реализује наставу, а ученици су усресређени на његове захтеви,
менторка и учитељица прате реализацију, а након тога поред анализе часа
студената сублимишу и своја искуства везана за ученике који испољавају музички
таленат.
С обзиром да не постоје универзални тестови којима би се утврдила
музичка способност ученика нижих разреда менторка је образовала скалу процене
која обухвата пет области који са различитих аспеката утврђују музичке
потенцијале ученика. Области које се испитују односе се на процену вокалних
способности, осећаја за музички ритам, музичке меморије, емоционалне
осетљивости и квалитета певања ученика нижих разреда основне школе.
Менторка методике Музичке културе и учитељица с обзиром да је октобра
2010.године донет Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на
индивидуални образовни план (ИОП), његову примену и вредновање,
систематично врше одабир талентованих појединаца како би се приступило
индивидуализованој настави са музички талентованим ученицима. Право на
прилагођен и обогаћен начин образовања по ИОП-у има и ученик са изузетним
музичким способностима који стиче основно образовање. Уколико се
Правилником одређеним поступцима донесе одлука да ученик има права на ИОП,
онда чланови стручног тима приступају изради ИОП-а. Овај документ садржи
операционализован опис амплификанте подршке које се састоје од низа
појединачних активности односно корака који се чине како би се талентованом
ученику пружила подршка, а такође се и одређује њихов редослед на часовима у
одељењу, као и опис и распоред рада изван разреда делови су које чини ИОП.
Поред овог менторка методике Музичке културе и учитељица са стручним
сарадницима Школе у ИОП уписују посебне стандарде постигнућа и прилагођене
стандарде за наставу Музичке културе и наводе планиране исходе обогаћених
активности. Стручни тим предлаже и временски распоред, трајање, односно
учесталост за сваку меру подршке у току планираних активности обогаћеног
програма Музичке културе за талентованог ученика. Тим за подршку ученику чине
и родитељи или старатељи даровитог ученика. Поред праћења напредовања
талентованог ученика неопходно је водити рачуна о његовом социоемоционалном развоју. Код њега треба развијати осећање самопоуздања,
самопоштовања, суосећања, просоцијалности, толеранције, моралности и других
позитивних особина. Ученику, тим прилази као целовитој личности водећи рачуна
о његовном целокупном психосоматском развоју.
Закључна разматрања
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Процес откривања, идентификације и развоја музичког талента, пре свега
подразумева повољне срединске услове у којима ће се музички таленат развијати
(породица и школа - учитељ), бити мотивисан и испољен. Школа наставља
процесе које су родитељи започели у међусобној интеракцији. Специфичан, као
дар, у односу на остале облике даровитости, надарености или способности,
музички таленат подржан је дубоком унутрашњом мотивацијом појединца,
генетских фактора и интересовања, те као део уметности проналази путеве
испољавања. Од врсте деловања породичне средине у којој дете борави зависиће
и испољавање музичких способности. Даљи развој условљен је врстом
позитивних подстицаја окружења музички талентованог ученика, пре свега школе
– учитеља. Ако су индивидуалне диспозиције урођене и предуслов су за развој
музичког талента, као и наследни фактори онда је сигурно да се оне могу
развијати само у породично повољној средини. „...музикалност је резултанта
међусобног дејства наслеђа и повољних срединских макро - и микро – фактора“
(Радош, 1998: 105). Међутим, дејство породично повољне средине као и наследни
фактори нису довољни за исказивање и развој талента и без даљег деловања
свих чинилаца у процесу образовања и васпитања, музички таленат остаће
непримећен и неразвијен.
Савремени
начини
реализовања
васпитно-образовног
процеса
подразумевају тимски рад у коме значајно место поред учитеља имају наставник
Музичке
културе
и
родитељи.
Формирањем
и
комбиновањем
интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних тимова за
спровођење индивидуализоване наставе музички даровитим ученицима
омогућава се да се такви ученици што раније рекогнирају. Поред рекогнације
њихових надпросечних музичких потенцијала овим ученицима ће обогаћеним
наставним планом бити омогућено да развијају свој таленат уз подршку стручног
тима.
Сматрамо да пример искусне и афирмисане професорке методике Музичке
културе представља један од позитивних помака да се у нашој земљи направи
један можда мали корак у реафирмацији овог предмета. Овакав приступ Музичкој
култури менторка види у контексту традиционалности и спецификума широког
дијапазона у поимању музике на прсторима целог Балкана који су оставили
вековни печат на општу културу човечанства. Занемаривањем музичке културе
човечанство бива ускраћено за ко зна колико изузетних испољавања у сфери
музике. Хронолошко доба ученика нижих разреда од 6 до 10 године је по
мишљењу менторке последњи могући ефектни тренутак да се нешто учини за
талентовано дете уз много напора и рада, јер најновија светска истражиања
показују да је период до 7 године најважнији за формирање неуронских путева, а
самим тим и до биолошког остваривања појединца.
Музички таленат јесте, пре свега, дар који поседује мали број људи, и зато
је улога учитеља као стручног и компетентног педагога, у откривању музичког
талента, још једном потврђена као најзначајнија у образовању и одрастању сваког
појединца. Међутим, оно што можемо да констатујемо јесте да је држава октобра
2010.године дала системску подршку даровитим ученицима у оквиру основног
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образовања и да су наша оптимистичка очекивања да ће резултати ове подршке
бити видљиви у релативно кратком периоду.
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Кристијан Ђуђа: ПРИСТУП МУЗИЧКИ ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА МЛАЂЕГ
ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
O.Š.“Prvi Maj“ Vladimirovac, Srbija
kristijandjudja@yahoo.com
Резиме
Последњих деценија, нарочито у развијенијим земљама, велика пажња се
поклања проучавању даровитости у различитим областима. У првом делу рада,
разматраћемо разне приступе дефинисања даровитости, у којима ћемо се срести
и са музичком даровитошћу. Даровита деца су она деца која на неком подручју (у
нашем случају у музици), остварују достигнуће или дају потенцијалну способност
за постигнуће продуктивно – креативног резултата. Та деца имају потребу за
образовањем које прелази оквире стандардног школског програма и захтевају да
садржај, поступци и услови за њихов развој буду сложенији, опсежнији и
квалитативно другачији од редовних програма. Овде долази до изражаја
способност учитеља да на прави начин поступи са музички даровитим дететом,
чиме се бавимо у другом делу рада.
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Кључне речи: даровитост, музичка даровитост, музички таленат, музичка
култура

THE APPROACH TO THE MUSICALLY GIFTED IN THE EARLY YEARS OF
ELEMENTARY SCHOOL
During the last couple of decades, the great attention has been paid to
experiments dealing with a broad spectrum of giftedness. In the first part of this paper,
we shall examine different approaches to defining giftedness, while learning about the
talent for music, as such. Gifted children are the one who exceed in some field, achieve
extraordinary results, or show a potential capability of reaching high productive and
creative scores. Our focus is on music, and the children in question are in need of
education high above the boundaries of the standard school program, in demand of a
more complex and comprehensive material, as well as the different treatment of their
psycho-physiological development. Due to its significance, a teacher’s ability to work
successfully with a musically gifted child is analysed in the second part of this paper.

Увод
У васпитању и образовању, добро је позната чињеница да су за доброг
учитеља сва деца различита, док су за лошег – сва деца иста. Још је Џеферсон
(Thomas Jefferson, 1743 –1826), трећи председник САД-а, по том питању рекао:
„Не постоји ништа више неједнако него што је исти третман неједнаких људи“1.
Успешан учитељ треба да буде упознат са индивидуалним склоностима и
особеностима сваког свог ученика, и да тежи ка томе да те склоности развије до
максимума. Да би то могао да оствари, учитељ мора критички да анализира
велики број теорија развоја, учења, личности, као и схватања о самим појмовима
као што су даровитост, креативност, интелигенција, мотивација, способности.
Разлог томе је што савремени модели подстицања и развијања даровитости и
креативности имају у основи не само једну, већ више теорија, схватања о
способностима, даровитости и креативности. Изузетак није ни настава музичке
културе. У оквиру ове области, чини се да је ситуација још специфичнија јер многа
питања о природи и развоју стваралачке обдарености нису довољно теоријски
изучена у свету, а посебно код нас.
Разлика између даровитог ученика и осталих ученика су ниво и брзина
когнитивног развоја, као и количина знања које имају. Од изузетног значаја за
учитеља је да буде упознат са најважнијим карактеристикама даровитих ученика и
да их препознају у школи, и да имају увид у њихове специфичности и њихове
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васпитне и образовне потребе, у односу на остале ученике, и на који начин ће им
пружити подршку у виду подстицања развоја њихових дарова и талената. У оквиру
овог рада осврнућемо се на наведена питања са акцентом на настави музичке
културе и покушаћемо да прикажемо на који начин треба приступити музички
даровитој деци у млађим разредима основне школе.
1.Приступи дефинисању даровитости
специфичној музичкој даровитости

–

од

појма

даровитости

ка

Ако одговор на питање шта значи бити даровит потражимо у стандардном
речнику српског језика, открићемо да се ова одредница односи на онога „који има
нарочитих способности за нешто“, ко је „талентован“ 2 . У Педагошком лексикону,
под даровитошћу се сматрају „карактеристике које појединцима омогућују да током
дужег времена постижу високо натпросечне резултате у својим активностима“ као
и да „ако се даровитост појединца испољава само на једном подручју, онда се
говори о његовом таленту за то подручје“3. У истом лексикону, као синоними за
даровитост наводе се обдареност, надареност и талентованост. Осврнућемо и на
неке покушаје дефинисања даровитости. У литератури посвећеној проблематици
о даровитости, често наилазимо на различито схватање појмова таленат и
даровитост. Најчешће прихватано схватање даровитости, односи се на различите
изузетне способности (пре свега интелектуалне), а под талентованим се
подразумева изузетност у различим уметничким подручјима. У оквиру овог рада,
указаћемо на који начин треба поступити када имамо ученика са изузетним
способностима из области музичке културе.
Рензули (Renzulli 1986) сматра да се даровитост састоји од три групе
својстава: изнадпросечне способности, високог нивоа извршавања задатака и
високог нивоа креативности. Даровитост је по Рензулију резултат повољне
интеракције и односа три елемента: способности, мотивације (која доводи до
испуњавања задатака) и креативности. Ово је тзв. тропрстенасти модел (three-ring
conception of giftedness) који је веома актуелан и последњих година проучавања о
даровитима. Једна од ових специфичних способности које Рензули спомиње,
може бити и музичка способност. Рензулијево одређивање даровитости можемо
применити са малим изменама и на музичку даровитост: натпросечне способности
(деца изразитих музичких способности, тј. они који лако препознају и репродукују
ритмичке моделе, мелодијске фразе и музичке целине); мотивација (активно
слушање музике, интерпретативна способност слушања музике, вежбање) и
креативност (музичке стваралачке способности).
Области о којима говори Рензули, спомиње и Гање (Gagné 1994). Он нуди
еклектички модел који разликује и одређује односе између даровитости и
талента, даровитости и креативности и креативности и талента.
Један од кључних задатака школе јесте трансформација почетних
потенцијала ученика у праве таленте. Гање издваја неколико
прототипова талентованих ученика са интелектуалним ставовима,
креативним
ставовима,
социоафективним
ставовима,
физичким
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ставовима, академским талентима, техничким талентима, уметничким
талентима, интерперсоналним талентима 4.
Терман (Terman 1959) даје још ширу дефиницију даровитости по којој
је даровито дете оно које показује значајна постигнућа у некој
активности. Поред интелектуалне даровите деце, треба укључити и оне
које обећавају у музици, графичким уметностима, стваралачком писању,
драмским уметностима, механичким спретностима, спорту и вођству.
Према
Галагеру
(Gallagher
1976)
даровитост
представља
потенцијалну могућност у неким од следећих области: општој
интелектуалној способности, специјалним академским способностима,
стваралачком или продуктивном мишљењу, способност за вођство,
визуелним и другим уметностима (укључујући и музику), психомоторним
способностима.
О самом појму даровитости се раније говорило у смислу интелектуалних
способности. Појавом Гарднера (Howard Gardner) и његове теорије о вишеструкој
интелигенцији, осамдесетих година прошлог века, приступ даровитости је почео
да добија ново поглавље у свом развоју. Гарднер (Gardner 1999) заступа став да
се интелектуални потенцијали, а самим тиме и даровитост, могу манифестовати у
осам области (у ранијим верзијама седам, накнадно је додао природњачку
интелигенцију). То су: 1.лингвистичка (способност коришћења језика, језичког
изражавања и разумевања језика, језичка осетљивост); 2.логичко – математичка
(способност уочавања логичких и нумеричких образаца, извођења закључака и
оперисања бројевима); 3.музичка (способност уочавања, памћења и евентуално
трансформисања музичких образаца); 4.природњачка (способност разликовања
живих бића и осетљивост на разне појаве у природи); 5.телесно-кинестетичка
(способност контроле и експресивног коришћења покрета, вештог баратања
стварима); 6.спацијална (способност менталне репрезентације и трансформације
просторних односа); 7.интерперсонална (способност да се правилно уочи и
одговори на емоционално стање и карактеристике других људи) и
8.интраперсонална (познавање себе, приступ сопственим осећањеима и
способност да се оне разликују и правилно усмере). Даровитост се, према
Гарднеру, може јавити у било којој области која укључује неку од осам
интелигенција. За даровиту особу сматра особу која брзо напредује и која
„обећава“ у некој расположивој области деловања. У нашем случају, та област је
музика. Под музичком интелигенцијом, Гарднер подразумева да музички
интелигентне личности разумеју и стварају мелодије, ритмове; могу складно да
певају, уживају у музици, свирају неки музички инструмент. Од осталих позитивних
ствари како музика делује на способности детета, Гарднер наводи да музика
помаже детету приликом учења страних језика, памћењу чињеница, задржавању
идеја. Деца размишљају бистро и критички у већем степену ако уче да свирају
неки музички инструмент. Ученици који свирају музичке инструменте стичу већу
спретност манипулисања прстима и рукама.
„Вундеркинд“ (нем. Wunderkind) – чудо од детета, посебан је случај
даровитог детета, нарочито у музици. Понекад због повољне комбинације
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наслеђених фактора и нарочито погодних услова, музички даровито дете већ у
веома раном узрасту постиже резултате који се могу упоредити са резултатима
зрелог ствараоца. Појава „чуда од детета“ тумачи се и неуједначеним развојем
различитих способности детета: оно се нарочито истиче у развијености и
резултатима у једном подручју (нпр. у музици), док се остали аспекти његовог
развоја одвијају нормалним темпом. Треба нагласити да даровито дете не постаје
увек и одрасли стваралац. Свет је препун просечних људи који су у детињству за
нешто имали много „дара“. Такође, нису сви одрасли ствараоци били даровита
деца – многи од њих су били непримећени, а многи чак и неуспешни. Према томе,
даровитост у детињству не представља увек рани облик зрелог стваралаштва,
нити је само стваралаштво израз зрелог облика надарености. На наставницима је
да омогуће даровитом детету да до краја испоље своје таленте у било којој
области, па и у музици, да би он дошао до изражаја и у каснијем животном добу.
Као што смо видели, веома је тешко дати тачну дефиницију самог појма
даровитости. И поред бројних истраживања и испитивања, трагање за најбољим
облицима и методама рада са даровитим ученицима још увек трају. Често ћемо се
у овом раду сусретати са појмовима као што су даровитост, таленат или
креативност. Сумирајући различите теорије, Максић (Максић 2007) на следећи
начин дефинише ове појмове: „Даровитост је потенцијал који се наслућује и
претпоставља; таленат је испољена даровитост у одређеној области, а
креативност је кључна одлика даровитог постигнућа“5. Неоспорно је да за развој
способности, интересовања, креативности и талената деце, треба да учествују
родитељи, наставници, школа кроз наставни план и програм, чија настава треба
да подстиче развој ових карактеристика. Јер, даровитост није појам који је
идентичан интелигенцији или, с друге стране, креативности. Интелигенција се
мери тестовима и не може се поистоветити са даровитошћу која је далеко
сложеније понашање. Креативност је оригинално налажење решења за неко
искуство или мисаони проблем. Даровитост укључује интелигенцију и креативност,
али и нешто више. Данас се сматра да је даровитост подручно – специфична, што
значи да је психолошки и структурно другачија у различитим подручјима. Свака
подручно – специфична
даровитост резултат је комбинације специфичних
способности, мотивације и креативности, а ове различите комбинације производе
низ специфичних даровитости. У оквиру овог рада највише пажње посветићемо
подручју уметничког изражавања, којој музичка даровитост припада.
2.Улога и рад учитеља са музички даровитим ученицима
У првом делу рада, видели смо да постоји много форми и облика
даровитости. Неке врсте даровитости јављају се код поједине деце веома рано у
развоју. Учитељ може имати и једну од најважнијих улога у остваривању
максималних потенцијала музички даровитог детета. У детињству се полажу
темељи не само за основе знања, већ се формира и музичко мишљење и вештина
правилног рада – вежбања, уколико ученик свира неки инструмент. Једино ако
успе да заинтересује дете већ на првим сусретима са музиком, учитељ ће моћи да
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га постепено уведе у ужи круг професионалних навика. Учитељ треба ученику да
усади неопходно опште музичко знање. Заједно са тим треба радити на неговању
воље за рад. А циљ рада, његов стимуланс, треба да буде тежња да ученик осети
резултате свог рада. Овај осећај, учитељ треба што је могуће раније да пробуди
код ученика и на све могуће начине да га подржава у току наставе. Између
ученика и учитеља треба да се развија складна конверзација у оквиру наставног
предмета, а свакако и шире – ако би то допринело обогаћивању знања ученика и
његовом васпитању. Јер учитељ не може да се нада да ће ученик још више
заволети музику ако му личност учитеља није блиска. Дете је по природи
поверљиво и пријемчиво. Оно свему верује и све упија. Зато учитељ треба
озбиљно и одговорно да се односи према малој даровитој личности која је на свом
почетку учења музике.
Музичка даровитост – као специфична способност, јавља се према неким
стручњацима око треће године, а развија се на нижем основно – школском
узрасту, области коју „контролише“ учитељ. Учитељ може приметити код поједине
деце склоност ка музици, уколико се код њих појављују рани знакови музичког
сазревања, што може да укључује уочавање „фалша“ у музици, памћење
мелодије, хармонично певање, љубав према свирању различитих доступних
инструмената (од најједноставнијих ритмичких до мелодијских), покрете и
изговарање у ритму, брујање и певушење за себе, тупкање у току неке активности
и осетљивост за звукове из окружења. Као индикаторе раног музичког сазревања,
препознаје се способност идентификовања висине звука, прецизна ритмичка
способност, интересовање ученика за различите музичке жанрове, као и
способност учења и репродуковања музике (Wojcik 2002).
Музичке способности ученика треба да буду диференциране, да би се у
раду са разредом или групом ученика могле пратити или развијати. Позиција
учитеља у том смислу је незавидна. У фронталном раду на било којој музичкој
садржини он не може сазнати шта ученик заиста доживљава и шта недостаје
његовим музичким способностима. Такође, битно је познавати музичке
способности својих ученика због самог начина рада са њима. Уколико учитељ не
обрати пажњу на музичке способности ученика, може доћи до тога да ће музички
мање даровит ученик све мање бити у стању да развија свој мањкави таленат,
али исто тако и музички веома талентовано дете неће свој таленат испољити у
музичку даровитост, иако је за то, можда имало велики потенцијал. Наравно,
немају сва деца исте музичке предиспозиције. То се може установити са неколико
једноставних кратких задатака. Најбоље је да дете отпева неку песму коју зна,
затим са наставником, уз пратњу клавира. Интонација се најбоље проверава на
неком слогу и то певањем појединачних тонова, а затим мањих па већих
интервала, одсвираних у различитим регистрима, тј. октавама. Ритам се најбоље
проверава у кретању детета уз музику. Свирајући, наставник треба изненада да
мења прво брзину, а затим и ритам музике, уз коју дете треба да скаче, трчи или
хода. Након тога било би пожељно да се провери музичка меморија, путем
задавања сасвим једноставних кратких мотива, а након тога и дужих, које дете
треба да понови. У извођењу ових мотива могу се укључити и динамичке нијансе,
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које могу, на основу реакције детета, да укажу и на његове емотивне способности.
За проверу способности веома је важно да се створи лежерна атмосфера, како би
дете могло у потпуности да их покаже.
Укратко, музички таленат је „способност бити свестан звукова, разумети
њихов смисао, знати их препознати и представити ух другима у свом тумачењу“ 6
.Свеобухватан приступ музичког талента, а самим тим и музичке даровитости,
упућује на више области, као што су разликовање звукова (музичке способности),
вештина когнитивно – развијајућег процеса учења путем музике (музичка
интелигенција),
физичка
способност
доброг
извођења
музике
и
креативно/извођачки процес саопштавања идеја и осећања путем звука. Као што
се види, музички таленат чини мноштво сложених менталних функција. Сви су
истраживачи сложни да су за даљи развој музичког талента, поред удела
генетских чинилаца, пресудне године најранијег детињства, односно садејство
наследне основе, подстицајне средине и властите делатности саме јединке
(ученика) у том периоду.
Као један од начина за приказ карактеристика музичке даровите деце, али и
њихове идентификације, можемо искористити листу карактеристика музичке
даровитости Фармера (Farmer 2007). Ова листа може бити доступна родитељима
и васпитачима као метод прецизне идентификације музичке даровитости. У
листи се истичу следеће карактеристике музички даровите деце:
1. табела Листа карактеристика музички даровите деце Д.Фармера
- добар осећај за ритам;
- добра координација
- прилично добро разликовање музичких
- разумевање музичких
односа;
и других звукова;
- уживање у музичким
активностима;
- изразита музичка меморија;
- брзо реаговање на
ритам, музику и
- коришћење музике за изражавање осећања
хармонију;
и доживљаја;
- уживање у плесу и
драми са
- спонтани и оригинални креативни импулс
елементима музике;
при компоновању и извођењу;
- снажан осећај за
висину тона.
Аутор истиче да не мора свако музички даровито дете имати све наведене
карактеристике, као и да постоје и друге карактеристике које нису наведене.
Сличну листу индикатора потенцијалног музичког талента налазимо и код
Харутунијана (Haroutounian 2002. Kindling the spark: Recognizing and developing
musical talent (стр. 182), New York: Oxford University Press, према: Kerr, Barbara
(ed.) 2009: Encyclopedia of Giftedness, стр.616).
2. табела Индикатори музичког талента према Харутунијану
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1 (ретко) 2 (повремено)
3 (често)
4 (скоро увек)
Музичке способности и вештине
1.Може понављати мелодије и ритмове;
2.Задржава стабилан ритам и примећује суптилне промене у
ритму и темпу музике;
3.Чује мале разлике у мелодији, ритму и тоновима;
4.Разликује појединачне звукове у контексту: шаблона, мелодија,
инструмената у музичким композицијама или специфичне звуке
из окружења;
5.Изводи музику прецизно и лако, учи брзо;
Креативно извођење
6.Ужива у eкспериментисању са звуковима: ствара песме и вешто
управља мелодијом и ритмом;
7.Свестан је ситних промена у расположењу, гласности, као и
звукова различитих инструмената у музичком делу;
8.Изводи и реагује на музику са личним изражавањем и ужива у
садејству са музиком;
Посвећеност музици
9.Показује истрајност у музичким активностима: ради са великом
концентрацијом, енергијом и унутрашњом мотивацијом;
10.Стреми ка побољшању музичких идеја, тежи ка врхунским
резултатима, конструктивно сагледава свој и туђи музички рад.
У овој листи, подељене су карактеристике музички даровитих на 3 дела
(музичке способности и вештине, креативно извођење и посвећеност музици). На
учитељу је да изабере (на скали од 1–4) у којој мери ученик манифестује дате
исказе. Ученик који у већини ових тврдњи има забележене одговоре под 3 и 4,
може се сврстати у музички даровите ученике.
У нашим општеобразовним школама учи се предмет Музичка култура, који
као циљеве поставља елементарно знање, слушање музике, извођење на
једноставним дечјим инструментима и креативно стваралаштво (хор, оркестар,
креативне радионице). Предмет се обрађује током једног часа недељно у
разредној настави, током осам година основног образовања. Процес учења
музике даровитих (најчешће вокално – инструментално извођење) у основној
школи, такође се одвија кроз различите врсте активности (слушање, извођење,
стварање) које имају исход у овладавању различитим видовима и нивоима
компетенција, које се временом усавршавају и крећу ка развоју експертности.
Наравно да је улога наставника у раду са музички даровитим ученицима огромна,
и могла би се одвијати у две фазе. У првој фази примењује се програм на
целокупној популацији деце који може да открије даровите појединце и да омогући
процес њихове идентификације, а у другој фази рад се може одвијати по
посебном програму за даровите или према програму за све, са нагласком на
индивидуални, индивидуализовани и додатни рад из области музике. Наравно, и
један од основних задатака учитеља јесте да музички даровитом ученику помогне
да се што боље и потпуније изрази и формира сходно свом потенцијалном дару.
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Као један вид помоћи, свакако јесте и разговор са родитељима око ранијег
поласка у основну музичку школу (уколико дете још увек не похађа), која се
обично уписује са девет година. На тај начин остварила би се и сарадња између
учитеља, родитеља детета и музичког педагога, односно наставника са којим би
дете имало индивидуалне часове (инструмента, певања) у музичкој школи. И
поред музичке школе, учитељ би, познавајући сензибилитет, могућности, жеље
музички даровитог ученика и у складу са њима и договору са њим, и даље
планирао задатке на индивидуалном нивоу. Он би и даље пружио подршку
учениковим напорима да размишља о себи и свом таленту, својим изборима
током напредовања, школовања и вештинама.
У својој студији о примени теорије вишеструке интелигенције у процесу
образовања, Гарднер (Gardner 1993) даје примере како се може подстаћи
даровитост креативност у школи. Ти примери које је Гарднер навео, могу се
успешно применити и у настави музичке културе:
-свакодневно учествовање ученика у специјално дизајнираном окружењу (са
друговима различитог узраста и компетентним наставником) да би се савладала
вештина или дисциплина која га интересује (у нашем случају – музика);
-редовни доласци (музичких) стручњака из заједнице који посећују школу и
демонстрирају своја занимања и вештине ученицима;
-могућност да ученици раде на пројектима (везаним за наставу музичке културе).
У наставном процесу учитељ може применити и игре за развијање маште и
осећаја за емоције кроз повезивање цртежа са карактеристиком музике која се
слуша.
Мејсинтајер (Macintyre 2008) у својој студији о практичним активностима за
заинтересовање даровитих и талентованих ученика у настави, у делу посвећеном
настави музичке културе, предлаже следеће активности за даље развијање
потенцијала музички даровитих ученика:
-певање песама и куцање ритма (оловком, длановима, ногама) у циљу усађивања
ритмичке свести ученик;
-свирање различитих музичких инструмената прилагођених узрасту ученика и
могућностима школе;
-креирање ритмичких инструмената на часовима музичке културе али и на другим
часовима (ликовна култура, природа и друштво);
-препознавање различитих звукова из природе и окружења у циљу развијања
музичког слуха;
-све врсте „слушалачких“ активности (анализа музике која допире из медија,
реклама, анимираних филмова, играних филмова);
-понављање ритмичких секвенци пљескањем.
Улога учитеља у односу са даровитом децом била је предмет бројних
истраживања. Најбитније улоге које учитељ у раду са даровитом децом треба да
оствари су: прилагођавање образовних садржаја, метода рада, поступака,
средстава и стила рада даровитој деци; препознавање потреба даровитих и рад
на даљем развијању даровитости код деце. Поставља се и питање, да ли учитељи
и наставници даровитих такође треба да буду даровити? По овом питању,
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мишљења су подељена. Док неки одговарају потврдно на ово питање, други су
мишљења да ти учитељи и наставници не морају бити даровити већ треба да буду
посебно обучени за тај рад. Резултати истраживања (Фербежер 2002) указују на
то да учитељи и наставници који су прошли кроз извесну обуку за рад са
даровитима постижу знатно боље резултате у раду са даровитом децом и
адолесцентима од оних који нису обучени за тај рад. Али, нема сумње да
наставници који желе успешно да изведу на пут даровити дете, треба да поседују
и следеће особине: да буду способни, да се одликују отвореним, флексибилним
умом, да буду самопоуздани и раде на личном и стручном усавршавању да буду
ентузијастички оријентисани (висока мотивација, посвећеност позиву), таленат за
успостављање социјалних односа са децом (стрпљење, осетљивост, смисао за
хумор, комуникација). Једноставно, особа која васпитава даровиту децу мора да
поседује
високу
интелигенцију,
креативност,
широка
интересовања,
професионалне компетенције, јер јасно је да нема развитка друштва без
потребних компетентних кадрова.
Закључак
Пракса је показала да постоји неколико услова које би требало испунити да
би се дошло до жељених резултата са даровитом децом, као што су: друштвена
подршка даровитима; разноврсни облици образовања и васпитања који су
намењени даровитима; посебан начин рада са даровитима, као и стручно
усавршавање наставника за рад са даровитом децом. Све ове тврдње добијају
још већи значај у раду са музички даровитом децом, јер је познато да је музика по
много чему специфична област. У дефинисању даровитости, видели смо да скоро
све теорије о даровитима подржавају и неку врсту даровитости везану за област
уметности, а самим тим и музике. Сам процес рада са музички даровитом децом,
почиње њиховом идентификацијом, а наставља се специфичним актовностима
учитеља и наставника музике (уколико дете похађа музичку школу) који су
прилагођени потребама и могућностима музички даровитог детета. У оквиру овог
рада покушали смо да укажемо на неке од тих активности и да сугеришемо неке
нове. Ако би се те активности бар у малом делу примењивале у нашим основним
школама, онда бисмо могли сматрати овај рад сврсисходним.
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Tihana Škojo: POČETNI KORACI U ORGANIZIRANOM GLAZBENOM
PODUČAVANJU DAROVITE DJECE
I. Gimnazija Osijek, Hrvatska
tihana.skojo@skojo.hr

Svu djecu u glazbenoj školi, bez obzira na njihove različitosti, povezuje
najvažnija zajednička osobina koja ih svrstava u kategoriju darovitih, a to su urođene
glazbene predispozicije. U novije vrijeme, sukladno težnji da se s glazbenim
obrazovanjem i detektiranjem glazbene darovitosti započne što je moguće ranije
glazbene škole pokazuju interes za predškolsko obrazovanje u kojem bi se
organiziranim planskim podučavanju pristupilo odgajanju glazbenog sluha prema
utvrđenim sklonostima i obilježjima njihove glazbene darovitosti.
U predstavljenom radu se iznose mogućnosti i stečeno iskustvo u glazbenom
podučavanju djece koje se izvodi organiziranom nastavom u okviru glazbene škole s
ciljem da se razviju urođeni glazbeni potencijali i pobudi interes za glazbenim znanjem.
Ključne riječi: darovita djeca, glazbene
predškolsko glazbeno obrazovanje, glazbena škola

predispozicije,

glazbeni

sluh,

INITIAL STEPS IN THE ORGANISED TEACHING OF MUSIC TO TALENTED
CHILDREN
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All children in music schools, regardless of the differences between them, share
one common characteristic and that is their innate musical predisposition which
classifies them as talented. Recently, in order to begin with musical education and
detect children's talent as early as possible, music schools have shown significant
interest in teaching music to pre-school children. The idea is to plan lessons with the
aim of developing the children's musical ear according to the detected predispositions
and the characteristics of their talent.
The paper presents experiences and new options in teaching music to children in
regular music lessons in music schools in order to develop the children's innate musical
potential and increase their interest in acquiring musical knowledge.
Key words: talented children, musical predispositions, musical ear, pre-school
musical education, music school

Uvod
Od svih umjetnosti glazbena je umjetnost djetetu najdostupnija već od rođenja.
Ljudski je slušni aparat nakon rođenja potpuno razvijen i pripremljen za obavljanje svoje
funkcije, dok se sposobnost za primanje ostalih umjetnosti razvijaju u kasnijoj dobi. Sluh
je „sposobnost percipiranja zvukova (tonova i šumova) s pomoću uha i kore velikoga
mozga“ (Hrvatski Opći Leksikon A-Ž 1996: 919). Riječ je o zamršenom fiziološkom
procesu kod kojega je primarna, biološka funkcija omogućiti opažanje okoline,
orijentaciju u svakodnevnom životu i komunikaciju (Požgaj 1977: 387). De Casper i Fifer
(1980: 208) su utvrdili sposobnost razlikovanja boje glasa majke od nepoznatih osoba
kod djece u dobi mlađoj od četiri dana. Osjetljivost na visinu zvukova raste
proporcionalno s uzrastom novorođenčadi, te s šest mjeseci oni pokazuju sposobnost
uočavanja razlike osim po visini i boji i po intenzitetu zvuka.
Iz iskazane veze djeteta s glazbom koja je duboko ukorijenjena u njegovu
biološkom, fiziološkom ustrojstvu glazbeni odgoj se nameće kao prijeko potreban
sastavni dio djetetovog života. Organizirano, plansko vođenje glazbenog podučavanja
započinje se provoditi kroz djetetov boravak u vrtićima, s pretpostavkom da je dijete s
navršene tri godine sposobno razlikovati, razumjeti i imitirati sve tri komponente koje
čine osnovu ranog predškolskog odgoja; riječi, ritam i melodiju. Osnovni zadatak
predškolskog glazbenog podučavanja u vrtićima je senzibilizirati djecu za glazbenu
umjetnost i uz stručno vodstvo omogućiti upoznavanje glazbenog izražavanja koje je
potrebno skladno uklapati u njihov spontani izričaj i život.
Za razliku od glazbenog odgoja koji se odvija u vrtićima, glazbeno podučavanje
djece u okviru glazbene škole djeluje s ciljem da se razviju urođeni potencijali i pobudi
interes i želja za glazbenim znanjem. Svu djecu u glazbenoj školi, bez obzira na njihove
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različitosti, povezuje najvažnija zajednička osobina koja ih svrstava u kategoriju
darovitih, a to su razvijene glazbene predispozicije koje im omogućuju razvijanje
muzikalnih sposobnosti. Nastavnim planom i programom utvrđena je organizacija rada
glazbenih škola kojom su određeni uvjeti upisa na osnovi položenog prijamnog ispita.
Temeljem uspjeha na prijamnom ispitu iz sluha, ritma i memorije učenici stječu pravo na
pohađanje nastave, tako da razrednu skupinu čine samo učenici s razvijenim glazbenim
predispozicijama. Stoga je nastava u glazbenim školama prilagođena njihovim drukčijim
obrazovnim potrebama. Odlikuje se specifičnim sadržajima koji se metodički
kompleksnije oblikuju, vodeći računa da zadovolje sve aspekte njihovih posebnih
sposobnosti. Intencija je glazbenih pedagoga da se u planskom i organiziranom
odgojno obrazovnom procesu kroz stručno definirane i metodički fleksibilno vođene
igre, glazbene zadatke i pjesme razvija intonacija, glazbeno pamćenje, osjećaj za ritam,
odnosno započinje odgajati glazbeni sluh. Stoga je glavni zadatak glazbenog odgoja
sluha „izgrađivati sposobnost svjesnog prepoznavanja i bilježenja ritmičkih, melodijskih i
harmonijskih elemenata muzike (Požgaj 1974: 719), brojnim aktivnostima osvijestiti i
slušno usvojiti glazbene pojmove koji služe kao osnova za dalju nadogradnju u okviru
teorijskih glazbenih disciplina na višim stupnjevima glazbenog obrazovanja (Olujić 1990:
12).
2. Organizirano glazbeno podučavanje
Stručne glazbene škole u Hrvatskoj predstavljaju samostalan, neovisan i
zatvoren sustav podijeljen na osnovnu, srednju i visoku glazbenu školu (Rojko 2009:
63). Osnovna glazbena škola u okviru glazbenog odgojno-obrazovnog sustava
predstavlja stupanj na kojemu učenici stječu osnove za nastavak glazbenog školovanja
i mogućeg bavljenja glazbom (Škojo 2010: 21) i traje šest godina. Uz individualnu
nastavu odabranog instrumenta, svi učenici u osnovnoj glazbenoj školi obvezno
pohađaju organiziranu skupnu nastavu solfeggia. Na nastavi solfeggia se postavljaju
temelji za razumijevanje glazbene strukturiranosti, stječu se, „uspostavljaju i razvijaju
intonacijska i ritamska znanja i vještine koje će omogućiti onome tko je takve vještine
stekao da određeni glazbeni tekst otpjeva (glasno ili u sebi), odnosno da određeni
glazbeni komad, prezentiran auditivno, glazbeno razumije“ (Rojko 1996: 96). Stoga je
svrha nastave solfeggia da se prema aktualnom nastavnom planu i programu razviju
sposobnosti, vještine i znanja uvažavajući individualne osobine pojedinaca s ciljem
omogućavanja postizanja natprosječnih rezultata u glazbenom području. Aktualnim
nastavnim programom (Nastavni planovi i programi predškolskog i osnovnog
obrazovanja za glazbene i plesne škole 2006: 7-180) predviđeno je provođenje
sljedećih zadataka.
Omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na nekom od glazbala koja se u
školi poučavaju te razvijati učenikove glazbene sposobnosti – produktivne i
reproduktivne.
Omogućiti uz učenje glazbala stjecanje i drugih važnih glazbenih znanja, vještina
i navika, omogućujući učenicima cjelovit glazbeni razvitak.

454

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

Pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja –
glazbenosti, znanjima i vještinama kako u cilju usmjeravanja učenika za one djelatnosti
(glazbalo) na kojima su im izgledi za uspjeh najveći, tako i u pogledu njihova krajnjega
profesionalnog usmjerenja.
Razvijati u učeniku, upoznavanjem hrvatske kulturne baštine osjećaj pripadnosti i
bogatstvo različitosti umjetničke glazbe.
Voditi brigu o osobito sposobnim i darovitim učenicima.
Brinuti da se cjelokupni odgojno-obrazovni proces odvija prema suvremenim
psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog
učenika.
Voditi brigu pri upisivanju učenika na pojedino glazbalo o društvenim potrebama,
posebice u trenutku kad se donosi odluka o konačnom glazbenom usmjerenju.
Promicati glazbu, putem javne djelatnosti (priredbe, koncerti, smotre, natjecanja
...) i utjecati na unapređivanje glazbene kulture u sredini u kojoj škola djeluje.
Propisane zadatke potrebno je uvažavati kao smjernice kretanja glazbenog
podučavanja u kontekstu pojedinog stupnja glazbenog obrazovanja. Na istom tragu s
ciljem unapređenja odgoja i obrazovanja te usklađivanja s europskim razvojnim
trendovima u Hrvatskoj je u srpnju 2010. godine donesen nacionalni okvirni kurikulum
koji ustanovljavanjem odgojno-obrazovne stvarnosti ima svrhu odgovoriti nacionalnim i
društvenim zahtjevima. Njime se daju smjernice te osmišljava i osigurava mogućnosti
da odgojno-obrazovne ustanove što učinkovitije odgovore nacionalnim zahtjevima
odgoja i obrazovanja, odgovore pojedinačnim potrebama učenja i razvoja svakog
učenika i razvijaju prepoznatljive osobitosti (Vican, Bognar, Previšić 2007: 164). Stoga u
novije vrijeme, sukladno težnji da se s glazbenim obrazovanjem i detektiranjem
glazbene darovitosti započne što je moguće ranije, ali i usklađivanju hrvatskih glazbenih
škola sa svjetskim stremljenjima, glazbene škole pokazuju sve veći interes za
predškolskim obrazovanjem u kojem bi se organiziranim planskim podučavanju
pristupilo odgajanju glazbenog sluha i adekvatnoj pripravi za glazbeno školovanje, te
istovremeno izvršila stručna selekcija učenika prema utvrđenim sklonostima i obilježjima
njihove darovitosti. Predškolsko glazbeno obrazovanje zbog specifičnog trajanja
osnovne glazbene škole obuhvaća odgojno-obrazovni proces koji započinju djeca od
navršene pete godine do upisa u osnovnu glazbenu školu, s najčešće osam godina.
Zbog iskazane specifičnosti u dobi djece koja se nalaze na granici predškolskog i
školskog uzrasta dolazi do kombinacije programa, koji se prilagođavaju pojedinim
obrazovnim zadacima u svrhu zadovoljavanja njihovih obrazovnih potreba.
Nacionalnim okvirnim kurikulumom osiguran je razvoj sposobnosti darovite djece
usmjeravajući se na zadovoljavanje njihovih posebnih spoznajnih potreba uz mogućnost
konstrukcije individualiziranog kurikuluma koji sadržajem odgovara potrebama darovitih
pojedinaca ili skupine. Njegovo oblikovanje zahtjeva odgovarajuću prilagodbu i
diferencijaciju sadržaja. Istovremeno se uzima u obzir da se aktivnosti glazbenog
podučavanja u glazbenoj školi provode u organiziranom slobodnom vremenu sa svrhom
razvoja konkretnih sposobnosti i vještina, ali i oplemenjivanja života djece sadržajima za
koje iskazuju posebne interese i kreativnost. Stoga se posebna pozornost usmjerava na
odabir aktivnosti koje se provode u okviru predškolskog glazbenog podučavanja, a osim
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na njihovu učinkovitost, pozornost se usmjerava i na nastavne metode kojima se potiče
aktivnost djece, te na kreativan glazbeni izraz sa željom za maksimalnom motiviranošću
svih sudionika procesa podučavanja.
2.1. Aktivnosti u predškolskom glazbenom podučavanju
Organizirana predškolska glazbena nastava zasnovana je na načelima
otvorenog kurikuluma (Previšić 2007: 27) u kojemu se izvedbene sadržajne jezgre
realiziraju kao radne cjeline na slobodan i kreativan način. To je utvrđeni tijek planiranog
podučavanja zasnovan na fleksibilnoj izvedbenoj osnovi sa ciljem ostvarivanja
najpovoljnijih rezultata na polju individualnog razvoja glazbenog sluha. Nastavniku se
prepušta da slobodno odabere organizaciju i metode rada sukladno interesima i
mogućnostima učenika. Istovremeno zbog izuzetne dinamičnosti nastavnog tijeka
nastavnik u potpunosti mora isplanirati i pripremiti sve sadržaje i aktivnosti koje želi
realizirati. Podučavanje se praktično ostvaruje kreativno osmišljenom kombinacijom
aktivnosti pjevanja, glazbene pismenosti, slušanja, glazbenih igara i glazbenog
stvaralaštva. Budući da se radi o kombinaciji predškolskog i školskog uzrasta djece
osobito je važan element razrednog ugođaja koji nužno mora biti ugodan i radno
stimulativan, jer jedino takav ugođaj može rezultirati povoljnom ishodu odgojnoobrazovnih zadataka. Stoga je kreativna atmosfera poželjna u svim aktivnostima
podučavanja jer motivira sve sudionike i nastavu čini boljom i uspješnijom. Od osobite
važnosti je procjenjivanje vlastitog rada. Najjednostavniji i najbrži indikator je
raspoloženje i motiviranost djece tijekom realizacije svih aktivnosti, temeljem kojega
ćemo usmjeravati tijek planiranog podučavanja.
2.1.1. Pjevanje
Pjevanje je najelementarniji, najspontaniji i najprirodniji način ponašanja čovjeka
(Rojko 1996: 107) koje je obilježilo čovjekov razvoj još od prvobitne društvene
zajednice. Aktivnost pjevanja je najduže prisutna i omiljena u svim oblicima glazbene
nastave. U predškolskoj glazbenoj nastavi pjevanje je dominantna glazbena aktivnost.
Njegova je primarna zadaća razvoj i sustavni odgoj glazbenog sluha, odnosno
uspostavljanje i razvijanje intonacijskih znanja i vještina. Tijekom pjevanja potrebno je
težiti postizanju kvalitete, razvijanjem vještine lijepog i pravilnog pjevanja s dobrim
izgovorom pjevanog teksta, uz pravilno držanje tijela i ispravno disanje. Lijepim
pjevanjem učenici zadovoljavaju umjetničke glazbene zadatke, razvijaju osjećaj za
estetiku, sposobnost doživljavanja i zapažanja glazbenih izvedbi, emocionalno
reagiranje na glazbu te muzikalnost. Posebnu pozornost potrebno je usmjeriti na odabir
glazbenih primjera, te je nužno uz intonativnu i ritamsku prilagođenost određenoj dobi
učenika prilagoditi i pjesnički sadržaj. Pri odabiru prikladnog materijala prednost treba
dati umjetničkim, dječjim i narodnim pjesmama s vrijednim i prikladnim tekstovima.
Nastavnik sukladno stručnim zahtjevima pojedine teme, ali i interesu i zahtjevu djece
vrednovat će glazbeno-literarni sadržaj i pjesmu prezentirati na svojstven način.
Pjevanje na predškolskom stupnju glazbenog podučavanja izvodi se učenjem pjesme
po sluhu i potrebno je da se izvodi u četiri faze (Rojko 2004: 151):
Upoznavanje pjesme
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Obrada teksta
Učenje pjesme
Analiza pjesme
Glazbena interpretacija
Izvođenjem pjesme u cjelini, pjevanjem nastavnice ili putem snimke, djeca upoznaju
novu skladbu. Prilikom prvog predstavljanja nove skladbe potrebno je obratiti pozornost
na interpretaciju, a ugođaj se može pojačati kratkom prigodnom pričom, razgovorom ili
igrom kako bi se stvorilo ozračje koje odgovara karakteru i sadržaju nove skladbe.
Učenje pjesme izvodi se oponašanjem pjevanja nastavnika; parcijalnom ili globalnom
metodom ovisno o zahtjevnosti i logici glazbenog teksta, ali i mogućnostima djece.
Osobito je važno da se učenje izvodi strpljivo uz ispravnu harmonijsku pratnju. Moguće
je analiziranje skladbe ustanovljavanjem njenog melodijskog i ritamskog kretanja, oblika
i drugih elemenata izražavanja nakon što je pjesma naučena i otpjevana u cjelini. Krajnji
rezultat učenja pjesme je postignut muzikalno interpretiranom, lijepo izvedenom
pjesmom, s jasnim razumljivim tekstom, uz uporabu pravilnog tempa i ispravne
dinamike.
Pjevanje u radu s predškolskim uzrastom nakon određenog vremena moguće je
izvoditi i u radu na modulatoru, sukladno razini znanja i stupnju opismenjivanja.
Pjevanje pomoću modulatora jednostavan je i djelotvoran način usvajanja i
osvješćivanja intonativnih i harmonijskih zvučnih predodžbi.
Prilikom svakog oblika pjevanja potrebno je već od predškolskog glazbenog
stupnja obrazovanja prilagođavati djecu na davanje intonacije kadencom, što će imati
važne implikacije za kasniji razvoj harmonijskog sluha i korist prilikom višeglasnog
pjevanja.
2.1.2. Glazbeno opismenjivanje
Pod pojmom glazbeno opismenjivanje razumijemo stjecanje intonacijskih i ritamskih
umijeća koja omogućuju da se određeni glazbeni tekst otpjeva ili auditivno prezentiran
tekst glazbeno razumije i zapiše (Rojko 1996: 83). Za usvajanje prave glazbene
pismenosti koja obuhvaća takva znanja i umijeća potreban je dugotrajan i intenzivan rad
s kojim je moguće i poželjno započeti na predškolskom obrazovnom stupnju. Budući da
sva djeca koja pohađaju organizirano glazbeno podučavanje imaju razvijene glazbene
predispozicije nema zapreke za početak osvještavanja poveznice između tonova i
notnog zapisa. Istovremeno je potrebno razmišljati o glazbenom obrazovanju koje im
predstoji, te nije uputno pretenciozno i ne plansko opismenjivanje. Ovu aktivnosti
potrebno je uvoditi postupno i polagano, da bi se dobro utvrdili svi pojedinačni zapisi
pojedinih tonova, te da bi glazbeno opismenjivanje preraslo u igru s tonovima koja
svakom novom kombinacijom predstavlja novi glazbeni doživljaj. Glazbeno
opismenjivanje na ovom ranom stupnju podučavanja treba prihvatiti bez prevelikih
očekivanja u svrhu promjene aktivnosti koja će imati zadatak postupno ostvarivanje
veze između zvučanja tona i znaka kojim se zapisuje.
2.1.3. Slušanje
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Slušanje glazbe je aktivnost koja u najvećoj mjeri utječe na razvoj estetske
kulture djeteta, oblikujući i izoštravajući osjećaj za lijepo i estetski vrijedno. Slušanjem
se utječe na razvoj emocionalnoga života, pokreću se mašta i emocije i razvija se
glazbeni ukus. Iz brojnih istraživanja, ali i iz praktičnog iskustva znamo da je za
upoznavanje glazbe neophodno višekratno, aktivno slušanje. Pitanje načina realizacije
aktivnog slušanja tema je koja izaziva nesuglasice među glazbenim pedagozima. J.
Andreis (1967: 289) navodi kao jedan od osnovnih uvjeta za aktivno slušanje
slušateljeva informiranost o djelu, „kada je nastalo, da li je posebno vezano uz autorovu
biografiju, kakve su namjere vodile kompozitora dok ga je stvarao, što donosi sadržajna
strana djela, najvažnije o njegovoj formalnoj shemi, kojem muzičkom stilu pripada.“ Isto
mišljenje zastupa i V. Tomerlin (1973, prema Rojko, 1996: 148) kad navodi da je
„aktivnost u slušanju glazbe uvjetovana kvalitetom i sadržajem podataka o autoru i
djelu, stilskoj i društvenoj epohi, te izvodilačkom ansamblu.“ P. Michael (Rojko, 1996:
148) ističe da se glazba jedino može razumjeti i doživjeti kad se ispravno shvate
konkretni povijesni uvjeti njezina nastanka. Možemo reći da postoje znanja koja su
glazbeno relevantna i znanja koja to nisu. Ili, drugim riječima, znanja koja su
„glazbeniku potrebna, a koja ne samo da mu nisu potrebna, nego su samo prividno
(glazbena) znanja“ (Rojko, 2007: 73). Stoga se jedini metodički prihvatljiv način
upoznavanja glazbe izvodi slušanjem glazbeno vrijednih djela uz kratka glazbeno
teorijska objašnjenja. Načelo koje je prisutno u glazbenoj nastavi, stoga je imperativ i u
predškolskom stupnju obrazovanja jest: od prakse k teoriji (Vidulin-Orbanić 2002: 54).
Mnogi praktičari riječ doživljavanje upotrebljavaju na različite načine. Brojni su glazbeni
pedagozi koji običavaju nakon slušanja djela ispitivati učenike o osobnim impresijama.
Sukladno mnogim primjerima subjektivnosti, ili prikazivačke komponente u glazbi
zaključak je da „tim i takvim tumačenjima nema mjesta u školi niti na predškolskom
stupnju obrazovanja. Dužnost je učitelja uputiti učenike u samu glazbu, omogućiti im da
osjete glazbenu ljepotu kao takvu i da shvate da ona ne leži ni u kakvim asocijacijama,
slikama, zamišljanjima, refleksijama i emocijama, nego isključivo u glazbi samoj“ (Rojko,
1996: 155). Umjesto da učenicima prije slušanja stvaramo raspoloženje kao predradnju
slušanju, te nakon slušanja usklađujemo duševna stanja učenika sa ugođajem i
sadržajem djela trebali bismo naučiti učenike slušati i razumjeti glazbu. Slušanju glazbe
uvijek treba pristupiti predradnjama kojima se učenici pripravljaju na ovu aktivnost.
Prema riječima P. Rojka (1996: 151) „učenicima treba prije slušanja dati jasne zadatke
u vezi sa slušanjem: što treba slušati u skladbi. Zadaci mogu biti vrlo jednostavni – od
opažanja izvođača (instrumenata, glasova, ansambla), preko praćenja teme i njezinih
preobrazbi, ritma, tempa, dinamike itd., do vrlo kompleksnih, kao što je, opažanje
složenijih glazbenih oblika“. Nakon priprave, slijedi slušanje iz kojega će učenici saznati
odgovore na postavljene zadatke. U razgovoru koji će potom uslijediti učenici će iznijeti
što su sve čuli i opazili, te sami doći do potrebnih zaključaka. Razgovor koji se vodi
nakon slušanja ima dvostruku ulogu. Prvo, kao promjena aktivnosti predstavlja odmor
između dva slušanja te se ponavljaju stečene činjenice, a drugo, razgovor motivira
učenike te im se daju novi zadaci za ponovno slušanje (Rojko, 2005: 12). Nakon
ponovljenog slušanja razgovorom se utvrđuju teorijske karakteristike djela, prosuđuje se
i vrednuje djelo.
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Postoji nekoliko faktora uspješnog slušanja. Prema Rojku (2005: 11, 13) to su
sljedeći faktori:
Glazba mora biti atraktivna, ona za koju pretpostavljamo da će je učenici uz
adekvatnu metodičku obradu bez poteškoća prihvatiti;
Ponuđena glazba mora biti u tehničkom pogledu i u pogledu izvedbe najbolje
moguće kvalitete;
Nastavnik mora aktivno slušati i pratiti glazbu zajedno s učenicima, pokretima i
izrazima lica ukazivati na bitne dijelove i prije svega iskazivati oduševljenje glazbom
koju predstavlja.
Slušanje glazbe u predškolskom glazbenom obrazovanju moguće je ostvariti
nastavnikovim pjevanjem pjesme, sviranjem instrumentalne skladbe, slušanjem
reprodukcija putem uređaja i izvedbom glazbenika koji će došavši u razred ujedno
omogućiti djeci dodatna objašnjenja o instrumentima.
2.1.4. Glazbeno stvaralaštvo i glazbene igre
Stvaralačke aktivnosti usko su povezane s bogatom dječjom maštom, i treba ih
poticati, njegovati i estetski usmjeravati. U nastavi predškolskog glazbenog obrazovanja
mogu se provoditi brojne stvaralačke aktivnosti. Sudjelovanjem u takvim aktivnostima
učenici osnažuju svoje intonativno umijeće i umijeće zapisivanja glazbe (Lazarin, 1992,
sv. 2, 130). Kao glazbeno stvaralačke aktivnosti Lazarin navodi igre kojima će učenici
produbiti i učvrstiti, ali i provjeriti znanja i vještine ostvarene kroz aktivnosti zapisivanja
glazbe i pjevanja. Razne glazbene igre moguće je provoditi osim u funkciji ponavljanja i
uvježbavanja pojedinih glazbenih sadržaja i kao samostalne aktivnosti koje će
sadržavati druge glazbene aktivnosti u određenim omjerima. U sadržajnom okviru
nastavne prakse predškolskog uzrasta glazbene igre imaju važnu ulogu u pogledu
glazbenog razvoja, ali i ulogu oblikovanja djetetove osobnosti.
Izdvojit ćemo aktivnosti stvaralaštva koje se navode u nastavnim programima iz
1964., 1972., i 1984. godine, a moguće ih je provoditi s djecom na predškolskom
stupnju glazbenog obrazovanja.
pronalaženje melodijskih motiva,
nastavljanje započetog ritma,
nastavljanje započete melodije,
melodiziranje zadanog ritma,
glazbena pitanja i odgovori,
igre ronda tj. improviziranje glazbenih oblika,
pronalaženje i izvođenje pratnje,
slobodna melodijska ili/i ritamska improvizacija na zadani ostinato,
dodavanje novog glasa postojećem,
stvaranje melodije na zadani tekst,
stvaranje malih glazbenih cjelina,
stvaranje instrumentalne pratnje koja će „oslikati“ neki vanjski sadržaj.
Svaka stvaralačka aktivnost izvodi se uz unaprijed postavljene okvire i
ograničenja rada. Mogu se provoditi individualno ili u skupinama uz asistenciju
nastavnika. Za realizaciju svih stvaralačkih aktivnosti najznačajnija, ali i najzahtjevnija je
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uloga nastavnika. Njegovo znanje i stručnost, kao i motiviranost i kreativnost usko su
povezani s uspješnim izvođenjem svih aktivnosti i s uspjehom djece. Aktivnosti se
trebaju izvoditi često i biti što je moguće kraće, dinamičnije i inventivnije, kako bi
osigurali dobar uspjeh. Ostvarivanjem glazbenog stvaralaštva djeca će razvijati
sposobnosti oblikovanja i sposobnosti improvizacije, razvijati osjećaj za zakonitosti
glazbenog kretanja, tj. smisao za ritamsko i melodijsko kretanje, smisao za frazu, za
oblik što će u konačnici pridonijeti shvaćanju velikih djela u takvim formama. Glazbenim
stvaralaštvom učenici će razvijati kreativne glazbene sposobnosti u stvaranju vlastitih
melodija i spoznati da je glazbeno stvaralaštvo moguće i u jednostavnijim formama.
Time će doživjeti nastajanje glazbe i u konačnici razviti kritičnost prema vlastitim
tvorevinama (Rojko 1996: 192). V. Tomerlin (1969: 14-17) pored navedenih stvaralačkih
aktivnosti ističe da je za uspješno dječje glazbeno stvaralaštvo potrebno ostvariti
opuštenu atmosferu u kojoj će se sva djeca dobro osjećati. Za stvaralački razvoj
ohrabrujuća i tolerantna razredna okolina ima presudnu ulogu, jer je za realizaciju
stvaralaštva uvjet uspješan poticaj koji će navesti na sam čin stvaralaštva. Također ne
smije se zanemariti da rezultati na području dječjeg glazbenog stvaralaštva mogu se
postići jedino ako se aktivnosti provode na način da zadaci odgovaraju sposobnostima i
iskustvu učenika (Škojo 2010: 27).

3. Prikaz konkretnih metodičkih postupaka u radu s djecom starijeg predškolskog
uzrasta
Nastava početničkog solfeggia organizirana je u Glazbenoj školi Franje Kuhača
Osijeku kao pripremno organizirano glazbeno podučavanje djece prije upisa u nižu
glazbenu školu. Svake školske godine nakon uspješno položenog prijamnog ispita
upisuje se jedan razredni odjel koji broji do dvadeset i pet učenika. Nastava se odvija
dva puta tjedno, odnosno realizira se sedamdeset sati tijekom jedne školske godine. Cilj
nastave početničkog solfeggia je razviti urođene glazbene predispozicije, prepoznati
glazbene preferencije i sukladno njima pomoći u odabiru instrumenta, te pripremiti
učenike za glazbeno obrazovanje u nižoj glazbenoj školi. Istovremeno detektirati
iznimno glazbeno darovite učenike i omogućiti im napredak u vertikali glazbenog
obrazovnog sustava.
Nastava početničkog solfeggia praktično se zasniva na kombiniranju aktivnosti
pjevanja, slušanja, glazbenog opismenjivanja i glazbenog stvaralaštva sukladno
sposobnostima i afinitetima učenika na načelima otvorene nastave. Nastava se u
realizaciji odlikovala visokim stupnjem elastičnosti, koji se ogledao u spontanosti
prilikom kombiniranja nastavnih metoda i oblika podučavanja. Svaki nastavni sat
osmišljavan je tako da osim razvoja kompetencija pobudi pozornost kod učenika,
omogući im slobodu u glazbenom razvoju i potakne ih na pozitivnu međusobnu
interakciju. U svrhu što inventivnije i uspješnije nastave permanentno su se osmišljavali
različiti nastavni oblici i metode. Opuštenim razrednim ozračjem i zanimljivim glazbenim
igrama stalno se održavao interes učenika i poticala motivacija.
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Prikazat ćemo dva nasumce izabrana nastavna sata početničkog solfeggia kako
bi se prikazala praktična primjena rada s djecom predškolskog uzrasta. Nastava je
realizirana tijekom 2006./2007. školske godine. Prikaz rada odvijao se u učionici
teorijskih glazbenih predmeta prilagođenoj za nastavu početničkog solfeggia. Razred je
brojio 22 učenika, u rasponu od pet do osam godina.

studeni 2006.
Uvođenje tona c / Klasični rondo
Na početku sata nastavnica je svirala melodiju, a učenici su rukom pokazivali kretanje
melodije. Slijedilo je ponavljanje austrijske narodne pjesme Kukavica i utvrđivanje
tonova g1 – e1.
Nakon pjevanja pjesme slijedio je melodijski diktat. Dužinom cijele učionice postavljeno
je pet crta koje predstavljaju crte crtovlja. Učenici su postavljeni u liniju ispred
improviziranog crtovlja i utvrđuju točno kretanje melodije na način da stanu na prvu crtu
(ton e1) ili drugu crtu (ton g1). Zatim se učenik kreće po improviziranom crtovlju i
označava modelima od kolaž papira iste tonove koje istovremeno učenici solmizacijskim
slogovima pjevaju. Nastavnica u postavljenom melodijskom diktatu mijenja ton e1 za c1 i
definira promjenu, koju svi učenici pjevaju.
Nakon melodijske igre slijedilo je učenje pjesme M. Matanović Tako kuća mali sat uz
osvještavanje tonova c1, e1 , g1. Uslijedila je ritamska improvizacija na naučenu pjesmu.
Cijeli razred pjeva prva dva takta pjesme, dok na sljedeća dva takta jedan učenik
štapićima improvizira pitanje, zatim cijeli razred zajedno pjeva peti i šesti takt, a drugi
učenik malim bubnjem improvizira odgovor. Improvizacija se ponavlja tri puta, koliko
pjesma sadrži strofa.
Učenici su poslušali temu skladbe L. van Beethovena Za Elizu, koju je nastavnica
odsvirala na klaviru.
Razgovorom je utvrđeno da se zaokružena glazbena misao koju smo poslušali naziva
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tema i ima funkciju izgradnje glazbenog oblika. Nakon iznošenja teme djelo je
poslušano
ano u cijelosti i učenici su odredili broj pojavljivanja teme. Na stolu su se nalazili
istovjetni magneti kojima su označeni nastupi teme i dva različita magneta kojima za
nastup epizoda. Nakon kratke zajedničke analize jedan je učenik postavio shemu oblik
oblika
T E T E T i definiran je klasični rondo, kao glazbeni oblik koji sadrži tri nastupa glavne
teme između kojih se nalaze epizode.
U svrhu ponavljanja naučenog tona slijedila je igra na modulatoru, na način da
nastavnik pjeva frazu neutralnim slogom, a učenici pjevaju solmizacijom i označavaju
položajem tijela tonove g1 (ustanu), e1 (sjednu), c1 (čučnu). Melodijsko ponavljanje
rezultiralo je pjesmicom Ciciban,, koju svi zajedno pjevamo za kraj.
Na kraju svakog nastavnog sata učenici su bojanjem odabranog lica osjećaja iskazivali
zadovoljstvo nastavom početničkog solfeggia
solfeggia.
KAKO SI SE OSJEĆAO NA
POČETNIČKOM SOLFEGGIU?
ODUŠEVLJENO
6%

RADOZNALO
56%

LIJEPO
13%

SRETNO
25%

veljače 2007.
Ponavljanje ritma dvije osminke / Dinamika
Sat je započeo ponavljanjem brojalice Išao medo u dućan uz kucanje ritma i mjere, te
ponavljanje notnih vrijednosti polovinke, četvrtinke i dvije osminke simulirajući
prenošenje ritamskih poruka u indijanskim plemenima na način pitanje
pitanje-odgovor.
Učenike se podijelilo u šest skupina i dodijeljeni su im udaraljke Orffovog
instrumentarija. Slijedilo je ponavljanje Brzojav uz improvizaciju ritamskih poruka.
Uvježbavanje ritma ostvareno je na način da je postavljeno osam stolica, koji su
predstavljali četiri takta 2/4 mjere. Učenici su se podijelili u tri skupine. Pr
Prva skupina je
označavala note vrijednosti polovinke, druga skupina su bile četvrtinke, a treća parovi
osminki (drže se za ruke). Nastavnica kuca po dvije dobe svakog takta, a učenici svojim
sjedanjem na stolice ostvaruju ritamski primjer. Nakon završenog d
diktata
iktata preostali
učenici uz kucanje mjere izvode ritamski primjer.
Učenici su poslušali skladbu E. Griega orkestralna suita br. 1, IV. stavak, U pećini
gorskog kralja, sa zadatkom da utvrde koje se sastavnice glazbenog djela mijenjaju
tijekom izvođenja. Razgovorom
azgovorom je utvrđeno da se osim tempa mijenja i jačina izvođenja
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glazbenog djela. Djelo je poslušano još jedanput i učenici su zajednički definirali pojam
dinamike. Utvrđene su osnovne oznake i njihova relativna vrijednost, koja ovisi o
instrumentu koji izvodi
zvodi određeno djelo, ali i o broju izvođača.
Uslijedilo je učenje pjesme Imali smo pile
pile,, s posebnim naglaskom na promjene
dinamike zbog daljnje realizacije pripadajuće igre. Glazbene igra realizirana je na način
potrage za izgubljenim piletom u kojoj uče
učeniku
niku koji traži pile ostali učenici pomažu
pjevajući pjesmu crescendo što se nalazi bliže piletu, a decresceno što je dalje od
pileta.
Učenici su poslušali skladbu J. S. Bacha Badinerie sa zadatkom da pomoću boje
glazbala utvrde instrument koji će nam slj
sljedeći sat gostovati.
KAKO SI SE OSJEĆAO NA POČETNIČKOM
SOLFEGGIU?
DOBRO
9%

ODUŠEVLJENO
23%

RADOZNALO
32%
SRETNO
27%

LIJEPO
9%

4. Zaključak
U svakoj skupini djece nekolicina se ističe od ostalih po razvijenim
sposobnostima za područje glazbenog izražavanja. Takvu djecu odlikuju urođene
glazbene predispozicije, sukladno kojima imaju drukčije, šire obrazovne potrebe od
ostalih učenika. Organizirana
ana predškolska nastava u glazbenim školama prilagođena je
njihovim drukčijim obrazovnim potrebama, odlikuje se brojnim specifičnim sadržajima
koji se metodički kompleksnije oblikuju s ciljem odgajanja glazbenog sluha prema
utvrđenim sklonostima i obilježjima
ima njihove glazbene darovitosti.
Nastava početničkog solfeggia ostvarena je kombinacijom aktivnosti pjevanja,
slušanja, glazbenog opismenjivanja i glazbenog stvaralaštva prema sposobnostima i
afinitetima učenika sukladno teoriji otvorenog kurikuluma. Ta
Takav
kav način realizacije
nastave zahtijevao je bolju pripremu i angažiranije ostvarenje svakog nastavnog sata,
ali sukladno uloženom trudu nastava je bila dinamičnija, kreativnija i bolja. Rezultati
ispitivanja osjećaja na nastavnim satima pokazali su da su u
učenici
čenici iskazivali pozitivne
osjećaje na glazbenoj nastavi i da su zadovoljni načinom realizacije nastave.
Zaključujemo da je rano utvrđivanje darovitosti i stručno organizirano podučavanje
djece u okviru predškolskog glazbenog obrazovanja vrijedan doprinos u formiranju
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sposobnih, motiviranih i kreativnih generacija koje će biti u mogućnosti ostvarivati
natprosječne glazbene rezultate.
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Učiteljski Fakultet, Prizren, Leposavić
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Резиме
Даровитост и талентованост се приказује као неке изузетне вештине које се
могу развити код деце и које се код неких аутора дефинишу као резулатат велике
интелигенције. У данашњем свету све се више даје значај способностима
појединца (било у науци или уметности) која се називају разним називима:
даровитост, талентованост, генијалност.
Многи аутори чак праве разлику између наведених појмова, сматрајући да
они означавају различита стања код деце, као и различите могучности које могу
настати из те различитости. Наследност генијалности или даровитости није
доказана мада многи аутори тврде да се у породицама са високом интелигенцијом
рађају деца која такође имају висок степен интелигенције.
Деца ометена у развоју су још од откривања ометености етикетирана као
„мање вредна“ и неспособна са нека „већа дела“. Међутим, да ли је то баш тако?
Многи аутори су доказали у својим истраживањима да појединци из групације
деце са ометеношћу постижу изузетне успеха у појединим областима науке и
уметности. Код деце са слушном ометеношћу, због недостатка слушних импулса
не развија се довољно језик и говор, али се показало да је у ликовној уметности
„тишина“ код глувих представљла предност. О томе нам говоре многобројни глуви
сликари и вајари који постоје међу нама.
Кључне речи : слушно оштећење, даровитост, надареност, ликовна
уметност

GIFTEDNESS AND TALENT OF THE DEAF IN THE VISUAL ARTS
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Summary
Giftedness and talent shows as some outstanding skills that can develop in
children and that some authors define as a result great intelligence. In today's world is
increasingly being given the importance of an individual (whether in science or arts)
called different names: giftedness, talent, genius.
Many authors distinguish between these concepts, considering that they stand
for different states in children, and the different opportunities that may arise from those
differences. Heredity genius or talent has not been proven, although many authors
claim that in families with high intelligence are born children who also have a high
degree of intelligence.
Children with disabilities are more than discovering disability labeled as "less
worthy" and unable to make the "greater works ". However, is it really so? Many authors
have proved in their research that individuals from the group of children with disabilities
achieve extraordinary success in certain areas of science and art. In children with
hearing impairments, the lack of auditory pulses are not sufficiently developed language
and speech, but it was shown that in the visual arts "silence "of the deaf is an
advantage. This is telling us many deaf painters and sculptors that are among us.
Key words: hearing impairment, giftedness, talent, fine art
Увод
Током последњих година дошло је до великог раста интересовања многих
истраживача за израду посебних програми за даровите појединаце. Ово би
требало да укључи две врсте услова. Један је повезаност са изузетним талентима
и како креирати обогаћен и убрзан развој наставног програма, док се други услов
односи на развојање дефицита и проблема са којима се наилази и на адекватне
програме. Група људи са таквим образовним потреба се дефинише као два пута
изузетним (Baum 2004).
Данас једва да било ко доводи у питање улогу креативности у савременом
свету. Велике промене у технологији, култури, као и све већа сложеност живота и
стварности тражи од нас да будемо довољно спремни за ефикасно
функционисање. Све већи и већи значај се даје способностима појединаца у
активном креирању реалност која нас окружује - не само стварањем свакодневних
дела и деловања, већ и израдом еминентних радова или предлагања нових
научних решења, као и побољшања и модернизације свега око нас.
Талентована, надарена, креативна или генијална деца су интригирала сва
позната друштва кроз историју, јер су будила очараност и страхопоштовање али и
стварала застрашеност и страх код осталих. Ово се догађало пре свега, јер су
надарена деца још као мала знала и умела да разумеју много више ствари од
остале деце. Идентичко као и деца која имају неку врсту ометености и ова деца су
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обележавана као чудаци, ексцентици или наказе, и наравно већина их је
одбацивала јер их није могла разумети. Родитељи ове деце су обележавани као
преамбициозни фанатици који уживају у успеху своје деце лишавајући своју децу
права на „нормално“ детињство, и права на игру са осталом децом.
Пре свега требамо да појаснимо сам појам „надареност“ или даровитост. За
објашње се користи описивање нетипичних обележја деце, а које се односе на :
превремену развијеност, инсистирању да раде по свом и жаром за савладавањем
свих препрека. Надарена деца се развијају пре времена и прве кораке у
савладавању проблема предузимају много раније него што је то уобичајено код
већине друге деце. Ова деца напредују много брже од просечне деце у учењу
језика, математике, ликовне уметности, шаху, балету, гимнастици, тенису или у
другим дисциплинама.
Суштина едукације (и за креативност) треба да лежи у изради образовних
програма који би могли да обезбеде што потпуније могућности развоја креативних
потенцијала свих ученика. Ова обука у креативности се може описати као врста
групних вежби или активности које су оријентисане ка повећању креативног
потенцијала ученика. Овде се пре свага мисли на дивергентно размишљање,
развој маште, флексибилности и помоћ у организацији и оргиналности
размишљања али и у стварању креативних ставова код деце.
Ова деца често самостално стварају правила унутар саме активности и
стварају сасвим нове, необичне начине у решавању проблема. Ово значи, да су
надарена деца, према дефиницији и крееативна деца јер решавају проблеме на
нове и необичне начине. Надарена деца су стварно мотивисана са схвате сам
смиисао подручја које их интересује и имају способност фокусирања које се може
још назвати и као жеђ (жар) за савладавањем проблема. Некада се деси да при
том изгубе смисао и осећај за спољашњи свет или за догађаје који се дешавају
око њих.
Међутим, постоје и друге групе које на основу достигнућа остају непознате
све до некog догађајa или до њиховог проналажења од стране наставника или
откривања свог креативног или интелектуалног потенцијала које се догађа на
разним такмићењима.. У овом оквиру постоји, чини се да велики број даровитих
ученика који имају и тешкоће у учењу а који су толико надарени да су научили да
надокнади свој инвалидитет, постизајући успех који је "изнад просека", али не и
на нивоу довољно високом који би им омогућили да се квалификују за посебне
образовне програме за надарену децу.
Амерички психолог Терман (Terrman) је покренуо 1921. године истраживање
које је обухватило 1.500 деце која су била рођена у раздобљу од 1903-1917.
године и коју је он пратио кроз цели живот. Левис Терман је био први психолог који
је користио термин "надарени". Његово истраживање је показало да 1%
испитиване деце спада у надарену децу и то стављајући нагласак пре свега на IQ
коју је добио путем Станфор-Бинеовог теста интелигенције. Данас је ова теорија
ревидирана, јер многи истраживачи не прихватају IQ као једини критетијум
препознавања даровитости. Тако на пример, енглески истраживач Огилвие је
1972. године предложио у који се то подручјима може препознати даровитост
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појединца. Он је истакао следећа подручја: физичка талентованост, спретност у
техници, виртуалну и мужичка способност, истакнуто вођство и социјална свест и
на крају високи степен интелегенције. По овом истраживачу 3% је
идентификовано као вишеструко даровито и скоро 36% деце као даровито у једној
од области коју је невео (Huzjak, 2006).
Даровитост се данас тумачи као стваралачка способност и не одваја се од
подручја човекове делатности, од његових поступака који су нови, корисни и
стално супериорни, и то онда када су постигнућа константно значајна у било којој
потенцијално вредној области људске активности или у било ком друштвеном
правцу. Зарудна (Зарудна 1970 према: Ђорђевић 1979) даровитост схвата као
разноврсни склоп способности које обезбеђују успешно испуњавање сложених
облика делатности. Према њему, талентован човек може да решава сложене
теоријске и практичне задатке, да ствара вредности које се одликују новином и
имају прогресиван значај. Таленат је високи ниво развоја способности, а
генијалност највиши ниво у развоју способности. Генијалност представља такве
способности које стварају принципијелно нешто ново, што отвара нове путеве у
различитим врстама људске делатности. Док се таленат обично стваралачки
показује у једној делатној области, геније се карактерише многостраношћу,
широким захватима, снагом и дубином утицања.
Прилично упрошћену али прихватљиву дефиницију о даровитости дао је
Иван Корен (Корен 1989). Он даровитост тумачи као “својеврстан склоп особина
на основу којих је појединац у једноме или више области људске дјелатности
способан трајно постизати изразито висок натпросјечан резултат”. Заправо,
дефинише је као “резултанту нарочито повољних комбинованих насљедних
особина и њихове интеракције са подстицајном средином и самоактивитетом
одређеног појединца”.
По казивању Мире Чудине-Обрадовић (Чудина-Обрадовић 1990: 71),
модерна гледања на надареност напуштају схватања да се геније рађа, да је
надареност искључиво питање гена, и да појединац има или нема, поседује или не
поседује надареност. Основне су поставке савременог схватања надарености су:
1. Надареност настаје и развија се;
2. Утицаји на настанак и развој надарености су велики;
3. Развијање надарености је друготрајан процес.
Гарднерова теорија нас упозорава да појединац и поред високих општих
интелектуалних способности, (Gardner 1983) у различитим врстама задатака неће
постићи подједнако добре резултате. У објашњењу тога полази од анализе
неуролошког и физиолошког функционисања мозга, наводећи следеће аргументе:
1. Специфично и различито функционисање појединих подручја мозга;
2. Постојање ограничених и специфичних недостатака у функционисању код
обољења (нпр. задржавање нумеричке способности и при неразумевању
вербалних симбола – приликом afazije);
3. Постојање изразито високих способности у једном специфичном подручју (нпр.
постојање опште нормалне или надпросечне развијености, уз екстремно развијене
специфичне функције – код «vunderkind»);
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4. Постојање велике развијености једне врло уске, изоловане способности, док су
остале изразито заостале (нпр. добро памћење датума, а слаба меморија за све
остало – слаба општа способност, код «idiot savants»).
Поставља се и питање о томе да ли је даровитост наследна, и овде постоје две
теорије. Ове теорије је изнео Галтон (Galton prema: Winner, 2005) у својој књизи
под насловом „Наслеђивање генијалности: увод у законе и последице“. Он је
истраживао 100 истакнутих мушкараца из целог света (као што су Дарвин, Бах,
Њутн итд.) и њихову браћу и синове. Открио је да је 23% браће и 36% синова ови
истакнутих људи било такође истакнуто, а овај проценат је много већи него у
нормалној популацији где је омер 1:400 (Winner 2005). Галтон је закључио да се
генијалност кретала у породици и да се стога она и преносила генетским
материјалом. Сличне податке је дао и Терман (Winner 2005) који је тврдио да су
блиски рођаци деце са високом интелигенцијом такође високо интелигентни људи.
Такође, су вршена испитивања на идентичним и неидентичним близанцима
(једнојајчаним и двојајчаним близнацима) и ова истраживања постављају двојаке
тезе, прво да ли се целокупни гени преносе или је то део генског материјала. Ово
питање се поставља с разлогом јер пренос генетског материјала, уколико је
целокупни требао би да резултаира преносом свих особина а пренос дела
материјала треба би да резултира делимичном особином. Дете које је примило
половину генетског коктела неће постати пола генија или пола уметника. Ово већ
залази у другу теорију развоја даровитости која сматра да наслеђе не мора да
развије IQ већ да то може бити „обогаћена“ средина. „Обогаћена средина“
подразумева занимљиву, разнолику и подстицајну околину детета у коме оно
одраста. Ова средина детету пружа изазове и подиже стандарде његове
успешности, ту је важан и степен образовања родитеља као и материјални
положај породице. Што је степен образовања већи и материјални положај бољи
долази до тога да се у породици више цени образовање. „Обогаћена“ средина
игра и улогу у унапређивању нормалних степена развоја а осиромашена средина
тај развој успорава. Блум (Bloom 1985: према Winner 2005) је проучавао пордице
са даровитом децом и дошао је до закључка како су се код родитеља који су се
бавили музиком, скоро увек тим послом бавила и њихова деца (активно-као
музичари, или пасивно-као посетиоци концерата). Исто тако Блум је код ликовних
уметника утврдио супротни став, родитељи даровите деце за ликовну уметност
нису и сами били ликовни уметници.
Даровитости и хендикепираност (ометеност) веома су често служили за
етикетирање и стварање негативних стереотипа о овим људима а што је стварало
стереотипе који су пре свега негативни у очекивањима оних који се брину о
ометеним људима. Зато едукатори ретко подстичу код ове деце оне способности
и вештине које имају, а и наставни програми су код глуве деце, пре свега
концентрисани на визуелни аспект као компезација оштећења слуха. Због овога,
многи едукатори који раде са глувом децом имају тенденцију да превиде дечје
способности које представљају неки од талента или даровитост у некој области.
Код деце оштећеног слуха-глуве деце искуство које се стиче кроз развој језика је
тешко или у најмању руку одложено те на тај начин угрожава њихов развој у
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оквирима стандардног развојног циклуса код друге деце. Мада нас не треба
изненадити ни разлог који можемо дефинисати као покушај „даровите“ деце да
компензују своје слабости и да на тај начин сакрију своју „хендикепираност“ а све
у циљу укључивања у групу остале деце. Значи, да се многа глува даровита деца
никада не искажу јер не желе да се разликују од својих глувих вршњака, када се
већ разликују од остале популације која чује.
Примећено је да се у два академска подручја (језик и математика) и два
уметничка подручја (ликовна уметност и музика) владају правила које омогућују
њихово учење. Визуелна интелигенција се код глуве деце исказује кроз
способности сналажења у простору као и стварања просторних веза. Добар
показатељ ових спосбности се уочава кроз решавање проблема у простору,
креирање и израда објеката у простору, креирање и израда објекта од коцкица и
оваква се интелигенција поред глуве деце најчешће налази код инжињера, вајара,
слика, архитекти итд. Према анализама Винер (Winner 2005) ликовни таленти се
не показују у предшколском добу (или је то веома ретко). Многи аутори сматрају
са се зрели ликовни продукт појављује тек са 10 година и то првенствено због
неразвијаности фине моторике прстију. За разлику од чујуће деце особе које не
чују немају апстрактне појмове, јер се њен процес мишљења одвија само у
границама оног што може да види (Симоновић 1994). Тако настаје сасвим друкчије
изграђен психички и емотивни свет на који глува особа презентује кроз своје
слике.
Тестирање ликовних способности се код деце врши тестом „Нацртај
човека“. У овом тесту се мора нацртати особа и што је више детаља нацртано
резултати су бољи. Ликовно даровита деца, кроз фазе ликовног развоја (фаза
шарања, фаза случајне репрезентације, фаза покушаја постизања сличности
предмета и цртежа, фаза настанка једноставних слика) пролазе много брже него
редовна деца. Ликовно даровито дете веома брзо постиже сликање као код
одраслог човека и оно веома добро овладава вештинама као што су постизање
ротације, скраћења, перспективе и сенћања. Оно такође има повећану способност
и осетљивост за боје, облике, текстуру, положај и покрет.
Ликовна уметност код глуве деце (сви радови изражени у сликању, вајању и
фотографији) представљају израз глуве културе, односно особености културе ког
глувих људи. У овом случају имамо комуникацију кроз чулно искуство тишине као
и лепоте гестовног језика, породице и породичних односа код глувих, болних
искуства изолованости и сегрегације и многих других ситуација у којима живи и
одраста глува особа. У најкраћем се за уметност код глувих може речи да она
припада „мањинској уметности“. Ова уметност је углавном ван пажње у нашој
земљи (мада се може речи и у осталим земљама у свету). Спорадично учешће и
организација изложби глувих ликовних уметника код нас појављује се тек 1955.
године када је у Загребу организован II Светски конгрес глувих. Тада је у оквиру
овог конгреса организована изложба ликовне улетности глувих особа (слике,
скулптуре, графике, уметничке фотографије, књижевна дела) из наше земље
(тадашње бивше Југославије) као и из других земаља учесника конгреса. Мора се
речи да је пре овог догађаја, први пут у оквиру VII Интернационалних спортских
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игара глувих, одржаних 1953. године у Бриселу отворена Прва изложба ликовне
уметности и литературе глувих. На овом скупу изгалало је 63 сликара, вајара и
графичара из 7 држава, а посебан значај ове изложбе је у учешћу нашег глувог
сликара Милана Миљковића, који је по завршетку студија сликарства радио у
Школи за децу оштећеног слуха „Радивој Поповић“ у Земуну.
Глуви сликари који су завршили Академију се први пут спомињу 1950.
године када Академију ликовних уметности у Београду прима прву групу глувих
студената, будућих сликара : Милана Миликовића, Милутина Радојчића, Божу
Илића, Радмилу Петровић, Бранка Томановића и Миодрага Симеоновског. За
њихов пријем велику заслугу има њихов ментор и професор Недељко
Гвозденовић, чију су класу и завршили. После њих Академију уписују Драгана
Маговчевић-Митрић, Боро Митрић, Буда Димитријевић, Славенка Јанковић,
Бранислав Медаковић и Весна Вранковић-Петковић.
Прва самостална изложба глувих уметника бивше југославије је одржана у
Београду 1957. године. Догађај од значаја на овој изложби на којој су учествовали
уметници из целе бивше Југославије, јесте прва појава наивног сликарства кроз
дело Борке Милосављевић из Крушевца. И на овој изложби посебно место је
припало Милану Миљковићу, са сликом „Туга“ са веома лепом критиком ликовних
критичара који су приметили ову слику и осетили узбудљиву ноти сете у њој.
После ове изложбе у Скопљу, 1959. године
је организована Друга
интернационална изложба глувиих уметника тадашње Југославије са око 6о
радова, да би се поново у Београду организовала Трећа изложба 1961. Године са
укупно 32 експоната. У Студентском центру у Београду је 2005. године у оквиру
пославе 60 година Савеза глувих и наглувих Србије и Црне Горе одржана
изложба слика и вајарских радова на којој је учествовало 17 уметника (15
уметника из Србије, 1 из Црне Горе и 1 из Републике Српске). После ове изложбе
није се одиграла ни једна велика или заједничка изложба глувих уметника која би
имала значај, било је у том међувремену много самосталних изложбе сликара
(било академских сликара било аматера) који су своја осечања изражавали у свим
техникама али као што је напоменуто нема података да је било заједничких
изложби.
У нашем раду поменућемо двоје из плејаде глувих сликара Србије, то су :
мр. Милан Миљковић, који је дипломирао Академију ликовних уметности у
Београду 1955. године где је 1956. године и магистрирао у класи професора
Недељка Гвозденовића. Радио је као професор ликовног васпитања у школи за
глуву децу „Радивој Поповић“ у Земуну. Милан Миљковић је имао двадесет
самосталних изложби у земљи и иностранству. Ликовна критика је негов рад
високо оценила, а његове слике критика је дефинисала као „беспрекорно урађене,
јер виртуелно познаје технику сликања“ .
Други, значајни глуви сликар је Божа Илић, он је рођен је у селу Житни
Поток код Прокупља а завршио је Академију ликовних уметности у класи сликара
и педагога Мила Милуновића. У детињству је потпуно остао без слуха. Члан
удружења ликовних уметника Србије (УЛУС) постаје 1947 и од тада је редовно
излагао. Ликовни критичари су га још 1947. прогласили водећим представником
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социјалистичког реализма. Његово дело обухвата монументалне фигурлне
композиције, ентеријере, портрете, мртве природе и пејзаже. Радио је углавном
техником уља. Педесетих година соцреализам као правац у уметности постаје
превазиђен и Божа Илић све више бива потискиван и заборављан. Више од
двадесет година примао је социјалну помоћ и сликао мала платна иако је био
опробани успешни сликар са великим композицијама. Неке од његових познатих
слика су „Сондирање терена на Новом Београду“ из 1948. димензија 240 x 440cm
као и „Омладина гради пругу“. Када је завршио са фазом социјалистичког
реализма опредељује се за решавање сложеније ликовне проблематике и у овој
фази му је најпознато дело "Сеоска породица". Њему у част уметничка галерија у
Прокупљу носи назив „Божа Илић“ и ту се сваке године одржава ликовна колонија
под истим именом. Осим тога установљена је и сликарска награда „Божа Илић“
коју додељује Музеј Топлице у Прокупљу.
Закључак
Још је Виготски (Виготски 1996) указао на приступ који подразумева
један повољнији поглед на децу са ометеношћу, који даје предност на јачању и
оснаживању индивидуалних, ми би рекли преосталих способности. Овај приступ
је супротност традиционалном нагласку на постојање слабости и недостатка
код деце са ометеносшћу. За глуву децу је од посебне важности развој
перцепције, јер она представља ментални процес који води ка смислу стварања
слике, структуриране у складу са одређеним принципима и садржјима као
једаног од студијских елемената самог посматрача. За разлику од осећања у
перцепцији се формира одраз целокупног предмета као скуп свих његових
делова и својстава. У процесу перцепције користе се и такви сложени
механизми као сећање и мишљење.
Код деце, са оштећењем слуха, процес развоја осећаја и перцепције
настаје на исти општи образац као и у развоју код нормалног детета.
Међутим, код деце са комплетним или делимичним губитком слуха, постоје
одређене специфичности у развоју сензорних-перцептивна сфери. Главна
разлика између сензорних организације код глувих и деце која чују јавља се у
искључивању из анализатоских система слушног анализатора - једног од
најважнијих извора информација. У сензорне одразу осећаја и перцепције околног
света слушање је важно, јер човек је стално под утицајем различитих звукова:
звук, звуци које стварају разним предмети и појаве, музички звукови; говор.
У вези са губитком аудиторног осећаја и перцепције код глувих, глувоћа има
посебну улогу у стицању визуелних сензација и перцепције. Визуелни
анализатор глувог детета, за разлику од чујућег, постаје водећи, углавном у
знању на околни свет око њих као и на усвајања језика. Слике код глуве деце
садрже много више појединости и детаља од цртежа чујућих вршњака.
Потпуније укључују и цртеже из меморије. Међутим, глува деца много теже
цртежима изражавају просторне односе. Унутрашњи свет глувих у многим
случајевима има много мање димензије него унутрашњи свет чујућих Да
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прошире свој унутрашњи свет глуви, због потешкоћа у формирању везе између
појмова треба да уложе много више напора него да особе које чују.
Из тог разлога много труда улажу глува деца ( и особе) у развијању своје
даровитости и талентованости за појединачне склоности (пре свега ка
сликарству), него што је то случај код чујућих. Уколико прихватимо Галтонову
теорију да талентованост и даровитост није наследна и теорију Виготског о
компензацији и јачању индивидуалних способности, можемо извести закључак
да се као и код све остале деце, тако и код глувих појављује одређени број
ликовно талентованих који своје таленте и даровитост могу успешно
искористити у животу. Многобројне изложбе као и успешни глуви сликари (од
којих смо поменули само два) доказују нашу теорију о подједнакој
заступљености даровитости и талентованости код целокупне популације,
укључујући и популацију особа са ометеношћу.
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Duško Bjelica - Dragan Krivokapić: IDENTIFIKACIJA SPORTSKI TALENTOVANIH
UČENIKA KROZ NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA
Fakultet za Sport i Fizičko Vaspitanje Univerziteta Crne Gore
dr.agan@t-com.me

IDENTIFYING SPORT TALENTED PUPILS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES
Abstract
Pre-school pupils and the pupils in the first grades of primary school show such a
quality of sensorial and motor abilities that it is easy to recognize them as sport talents.
It is exactly in the phase of secondary socialization that children start being intensely
exposed to the situations of differential social education, so that identification of sport
talents, and introduction of special forms of working with them becomes particularly
important. Current trends in sports, especially in the professional sports, enforce a need
of a larger and qualitative connection of sports and science. To realize the potentials of
the talentend children it is first necessary to understand the nature of their potentials.
When this first condition is fulfilled, it becomes possible to offer to the expert and
scientific audience, and especially to the sport practice, the basic starting points in
determining the talents of the children who are ready to expose themselves to more
efforts in order to achieve best sport results.
Key words: identification, talent, education, physical education

Uvod
Danas je sve više izražena potreba da se svakom djetetu omogući optimalan
psihofizički razvoj, pa mjesto koje sport zauzima u procesu vaspitanja i promociji
zdravih stilova života, ima sve veći značaj. Ljubav prema sportskom izrazu ljudskih
sposobnosti, širenje granica ljudskih mogućnosti, spontanost i interes za sportsko
nadmetanje daju sportu poseban značaj, što je posebno važno za djecu i mlade jer
474

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

nosi veliki vaspitni potencijal. On omogućava djeci da razviju svoje humane kvalitete i
promoviše autentične ljudske vrijednosti. Uz nastavu fizičkog vaspitanja sportske
aktivnosti predstavljaju i moćno pedagoško sredstvo. Poželjno je i veoma značajno, da
se što je moguće više mladih osoba bavi sportom, nezavisno od toga da li su u tom
smislu talentovani ili ne. One koje procijenimo kao netalentovane treba takođe
usmjeravati ka sportskim aktivnostima, uz orijentaciju u kojoj sportski rezultat nije u
prvom planu, već ostvarivanje povoljnih razvojnih uticaja.
Djecu, koja ispolje poseban talenat treba usmjeravati ka takmičarskom sportu, uz
puno uvažavanje njihovih osobenitosti i uzrasnih karakteristika. Veoma značajna uloga
nastavnika i uopšte stručnjaka za fizičku kulturu je da na vrijeme usmjere učenike ka
sportskoj aktivnosti u kojoj ima najviše šansi da se iskaže i postigne najbolje rezultate.
Savremeni tokovi u sportu, posebno u vrhunskom, nameću više nego ikada ranije
problem šireg i kvalitativno drugačijeg povezivanja sporta i nauke.
Kad je riječ o osnovnoj dilemi u sportskoj orijentaciji, o pitanju usmjeravanja na
opšte ili na specijalizovane programe, stavovi se moraju formirati u strogoj zavisnosti od
grane sporta. Nijesu rijetki stručnjaci koji se neposredno izjašnjavaju protiv rane
specijalizacije ne samo u pojedinim sportskim granama nego u sportu uopšte. Nasuprot
njima stoje pobornici ranog uvođenja u specijalizovan sportski trening. Moglo bi se reći
da su u pravu i jedni i drugi, jer je prilično jednostavno pronaći argumente za odbranu i
jednog i drugog pristupa.
Rana specijalizacija je u mnogim sportovima otežana objektivnim teškoćama
koje se odnose na određivanje opštih kriterijuma koji određuju njeno pravovremeno
uvođenje. Opasnost da se potenciranjem jednog oblika usavršavanja zapostave drugi
značajni aspekti (posebno zdravstveni, biofizički, psihosocijalni) leži u samoj prirodi
rane specijalizacije. Nauka je često koristila sport kao izvanredno podesan poligon za
istraživački rad koji je prevazilazio okvire i potrebe sporta, koji se, opet, okretao nauci
više po principima aktuelnih potreba nego po osnovi dugoročnijih programa i sistemskih
pristupa. S obzirom na to da se vrhunska dostignuća sve češće postižu u mlađem
uzrastu, poseban osvrt će se dati najbitnijim odrednicama identifikacije sportski
talentovanih učenika. Važno je naglasiti razliku između otkrivanja i identifikovanja
sportski talentovane djece. Otkrivanje podrazumijeva prepoznavanje talentovane djece,
dok se pojam identifikacije odnosi na utvrđivanje skupa osobina koje ga čine
talentovanim. Ako postoji mogućnost, značajno je utvrditi vrstu i stepen prisustva
osobina koje determinišu uočeni talenat. U procesu otkrivanja više učestvuju učitelji i
nastavnici fizičkog vaspitanja, a značajne informacije se mogu dobiti i od roditelja, ili čak
od druge djece ili učenika. Ovaj proces se, zbog svoje kompleksnosti povjerava
posebno edukovanim stručnjacima. Dvije su osnovne grupe postupaka u otkrivanju i
identifikaciji darovitih: metode procjenjivanja i metode testiranja. Metoda testiranja svodi
se na upotrebu standardizovanih mjernih instrumenata, s poznatim metrijskim
osobinama, koje mogu koristiti jedino osposobljeni stručnjaci, pa se upoređivanjem sa
standardima populacije vrijednuju postignuća testiranog pojedinca.
Okviri i domen identifikacije sportski talentovanih učenika
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Pri pokušajima da se odrede okviri i domen identifikacije sportski talentovanih
učenika moraju se uzeti u obzir sljedeći aspekti:
Proces identifikacije uključuje najrazličitija obilježja i najrazličitije dimenzije u
procjenjivanju i vrijednovanju. Navedimo samo: genetičke, morfološko-funkcionalne,
psihološke, pedagoške i sociološke, koje ovom procesu daju interdisciplinarni karakter.
- Za optimalno vođenje ovog procesa neophodan je čitav niz bazičnih preduslova, od
organizaciono-tehničkih do visoko stručnog i specijalizovanog kadra.
- Timsko djelovanje stručnjaka podrazumijeva se kao činilac bez koga je nemoguće
pristupiti ovoj problematici.
Ako je riječ o velikim programskim zadacima na planu identifikacije sportskih talenata u
osnovnim školama na gradskom ili državnom nivou, institucija timskog rada dobija
najširu dimenziju. Tada se ukazuje potreba i za povezivanjem sa stručnjacima iz
srodnih graničnih područja. Stručnometodološki koncepti u ovako velikim zahvatima
neopozivo traže uklapanje u projekte koji rješavaju pitanja tehničke infrastrukture,
materijalnih i drugih investicija. Čak i najviši nivo stručnih ulaganja ne bi bio dovoljan za
uspjeh ako nije podržan optimalnom mrežom sportskih objekata, ili optimalnim
finansijskim sredstvima. Rješavanje ovih problema traži nove timove stručnjaka i izvan
sportske nauke: statističare-demografe, urbaniste, stručnjake iz područja informatike i
sl. Veoma je teško, ako ne i sasvim nemoguće, naći ma i jedan domen ovog
kompleksnog područja koji bi efikasno mogao da riješi jedan čovjek, jedan stručnjak,
bez obzira na njegov stručni, radni ili iskustveni kapacitet. Iz tog razloga problem
metodologije istraživačkog rada u ovoj oblasti i problem usklađivanja mogućnosti nauke
sa potrebama sportske prakse postaje sve naglašeniji.
Identifikacija sportski talentovanih učenika postavlja pred stručnjake koji se
njome bave niz odgovornih zadataka. Ona traži znanje i sposobnosti za stručno
prikupljanje informacija o ispitanicima, poznavanje najspecifičnijih i najsigurnijih metoda
za otkrivanje i objektiviziranje tih informacija koje se odnose na tražene osobine i
sposobnosti. Utvrđene osobine treba posmatrati u njihovom međuodnosu i u
međuzavisnosti sa drugim faktorima i u funkciji predviđanja mogućnosti razvoja
pojedinih osobina i usavršavanja pojedinih sposobnosti. Formiranje sveobuhvatne
predstave o sposobnostima učenika
omogućava realnije predviđanje njegovog
definitivnog dometa. U zavisnosti od svih individualnih karakteristika koje su kritički
procijenjene, programiraju se aktivnosti oslanjajući se na opšte važeće principe, ali i
zadržavajući individualni pristup. Pri svemu ovome, procjenjuju se morfološke osobine
ispitanika, njegove funkcionalne i psihofizičke sposobnosti, a značajna su i psihološka i
psihosocijalna obilježja ličnosti ispitanika.
Pravilan izbor sporta i pravovremeno uključivanje u sport
Pravilan izbor sporta je važan i složen zadatak jer ne postoje potpuno sigurni
pokazatelji na temelju kojih se može prepoznati talentovanost djeteta za određeni sport.
U praksi se pokazalo da postoji nekoliko načina na koji dijete može početi da se bavi
nekim od sportova:
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- samostalno (zato što su ga izabrali i njegovi prijatelji ili npr. pod uticajem masovnih
medija);
- roditelj djetetu bira sport kojim će se baviti ( zato što roditelj ima afiniteta prema tom
sportu ili se nekada i sam njime bavio);
- prema procjeni mogućnosti samog djeteta;
- uključivanjem u sport nakon zadovoljavanja određenih kriterijuma, odnosno provjerom
sposobnost koje vrše neki sportski klubovi u osnovnim školama.
Pri izboru odgovarajućeg sporta značajna je procjena motoričkih sposobnosti kao
što su koordinacija, preciznost, ravnoteža, brzina i fleksibilnost, dok su snaga i
izdržljivost manje značajne pri izboru odgovarajućeg sporta, jer se na njih može
značajno uticati tokom trenažnog procesa.
Koordinacija je sposobnost izvođenja kompleksnih pokreta (usklađivanje pokreta u
vremenu i prostoru) i važna je za sve sportove. Na nju se može uticati vježbom u
ranijem životnom dobu.
Preciznost predstavlja sposobnost tačnog izvođenja nekih motoričkih zadataka i
na nju se može uticati vježbanjem, pa je treba razvijati u mlađem uzrastu.
Brzina je sposobnost izvođenja brzih pokreta uz konstantno opterećenje u što
kraćem vremenu. Najvećim dijelom je urođena sposobnost na koju se može djelimično
uticati u ranoj mladosti.
Fleksibilnost je sposobnost veće pokretljivosti zglobova koju treba od malena
razvijati i održavati. Neka su djeca po prirodi fleksibilna, a lošim pristupom u razvoju
snage fleksibilnost se može neželjeno i umanjiti.
Ravnoteža je usklađen odnos dvije ili više sila koje se, djelujući na neko tijelo,
međusobno poništavaju pa ne uzrokuju nikakve promjene položaja.
Snaga je sposobnost savladavanja otpora, koji tokom dužeg trenažnog procesa
postupno postaje sve veći pa su i zahtjevi za razvojem snage sve veći. Kod mlađih
sportista treba izbjegavati specifične vježbe za razvoj snage, već je treba postepeno
razvijati prikladnim treningom.
Izdržljivost je sposobnost dugotrajnog izvođenja nekog kretanja bez smanjenja
efikasnosti i zavisi od funkcionalnih sposobnosti organizma.
Za svaki sport postoji najpogodniji period za započinjanje bavljenja njime, a ranije
uključivanje nosi ograničenja koja potiču od psihičkih i fizičkih karakteristika djeteta, koje
mogu da se manifestuju na sljedeće načine:
- kroz nesposobnost za veće i dugotrajnije mišićne napore,
- u brzom zamaranju,
- u potrebi za čestom promjenom pokreta,
- kroz nezainteresovanost za pokrete određene tuđom voljom, a ne sopstvenom
inicijativom,
- kroz nesposobnost kontrole pokreta i položaja tijela i ekstremiteta,
- u većoj mogućnosti zadobijanja povreda, koje mogu izazvati dječji strah i negativno
uticati na njegovu dalju sportsku aktivnost.
Na uspješnost u sportu utiče jako mnogo faktora. Podrazumijeva se da bi
sportisti postizali i ostvarili visoke i iznadprosječne rezultate, osim što moraju biti
talentovani za određeni sport, moraju uporno i naporno vježbati pod rukovodstvom
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kvalitetnih trenera. U nekim sportskim granama, uspijeh više zavisi od dobre tehnike
koju uslovljavaju motoričke sposobnosti, dok su u drugim presudne funkcionalne
sposobnosti ili morfološke osobine.
Klasifikacija sportova sa stanovišta karakteristika značajnih za identifikaciju
sportskih talenata
Iako se u sportskoj literaturi sreću različite klasifikacije sportova, gotovo da nema
takve koja bi obuhvatala sve poznate zahtjeve pojedinog sporta. Za pojašnjenje ove
problematike navodimo klasifikaciju koja uzima u obzir veličinu udjela pojedinih
motoričkih sposobnosti i karakter motoričke djelatnosti, uz koju navodimo samo neke od
bitnih karakteristika koje se mogu koristiti za osmišljavanje modela prema kojima
možemo realizovati proces identifikacije sportski talentovanih učenika i njihovo
usmjeravanje ka određenom sportu:
Grupa sportova koju karakterišu brzina i snaga uz maksimalni intenzitet rada .
Ovu grupu sportova karakteriše maksimalno intenzivan kratkotrajan rad acikličkog ili
cikličkog tipa. Za ovu grupu sportova značajna je lokomociona brzina i brzina
pojedinačnih pokreta. Sportovi i sportske discipline iz ove grupe zahtijevaju pretežno
dinamičku snagu angažovane muskulature (eksplozivnu i repetitivnu), ali i statičku
snagu odgovarajućih mišićnih grupa. Traži se i gipkost pokreta. Često je nužna visoka
anaerobna radna sposobnost vezana za brzinsku izdržljivost. Zahtjeva se sposobnost
složene koordinacije pokreta, posebno sposobnost brzog prelaska iz prostijeg cikličkog
u složenije acikličko kretanje. Važna je sposobnost upravljanja brzinom i snagom
pokreta, da bi se i pri njihovoj maksimalnoj mobilizaciji sačuvala korektna tehnika
složenog kretanja. Sportovi ove grupe traže visoku sposobnost kinestetičke percepcije,
percepcije vremena i prostora.
-Grupa sportova koju karakteriše izdržljivosti.
Za ovu grupu sportova karakteristična je sposobnost vršenja dugotrajnog rada
umjerenog, velikog ili submaksimalnog intenziteta, cikličkog tipa. I ovdje se traži
lokomotorna brzina, a značajna je i velika brzina pokreta. Potrebna je odgovarajuća
dinamička snaga, pretežno repetitivna, ali i statička snaga različitih mišićnih grupa
zavisno od njihove angažovanosti u specifičnom kretanju. Zahtijeva se visoka aerobna
radna sposobnost, opšta izdržljivost, ali i znatna anaerobna moć. Ovu grupu sportova
karakteriše velika istrajnost u treningu i takmičenju.
Grupa sportova koju karakteriše visoki nivo razvoja koordinacije pokreta i tačnost
izvođenja zadataka prema određenom programu.
Kod ove grupe sportova očekuje se visoki nivo koordinacije pokreta i tačnost izvršenja
motornog zadatka prema određenom obrascu, uz maksimalno ili submaksimalno
intenzivan rad različitog trajanja. Sportovi ove grupe zahtjevaju uglavnom visoku
lokomocionu brzinu, veliku brzinu pokreta i brzo reagovanje. Potrebna je dinamička
snaga ali i statička snaga određenih mišićnih grupa, a od posebnog je značaja i
relativna snaga. Gipkost, kao fleksibilnost udova i trupa, veoma je važna sposobnost u
ovim sportovima. Potrebna je razvijena kinestetička percepcija pri izvođenju pokreta u
uslovima naglih promjena položaja i ravnoteže tijela. Traži se stabilnost vestibularnog
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aparata na opterećenja, sposobnost održavanja ravnoteže, razvijena percepcija
prostora i vremena.
-Grupa sportova koju karakterišu kompleksno ispoljavanje motoričkih osobina i
sposobnosti.
Stalna promjena strukture pokreta pri radu promjenljivog intenziteta i trajanjaja je
karakteritična za ovu grupu sportova. Traže se brzina trčanja (posebno njene
komponente startna brzina i maksimalna brzina) kao i brzina pokreta. Zahtjeva se
dinamička snaga, ali i znatna statička snaga i gipkost. Pretežno je potrebna anaerobna
radna sposobnost ali i dovoljna aerobna moć. Od posebnog su značaja brzinska
izdržljivost, izdržljivost u snazi i specifična izdržljivost. Ova grupa zahtjeva razvijenu
koordinaciju pokreta, sposobnost brzog rješavanja različitih, često nepredvidivih,
motoričkih zadataka. Istrajnost, odlučnost i smjelost sportiste značajni su zahtjevi ove
grupe sportova.
U procesu identifikacije sportskih talenata za određeni sport posmatraju se i vrijednuju
osobine i sposobnosti ispitanika u odnosu na specifične zahtjeve tog sporta. Dispozicija
za određeni sport izražena optimalnim pokazateljima samo nekih osobina i sposobnosti,
na primjer fizičkih sposobnosti, nije dovoljan pokazatelj, ukoliko se istovremeno ne
procjene i drugi psihofizički potencijali značajni za uspjeh u tom sportu.
Metodološki problemi identifikacije sportskih talenata
Među brojnim metodološkim pitanjima obuhvatićemo samo ona koja su
zajednička i za metodologiju istraživačkog rada, i za metodiku praktičnog rada u
procesu identifikacije sportski talentovanih učenika. Smatramo da je ovakav izbor
opravdan utoliko prije što svaki praktičan zadatak u ovoj oblasti ima obilježja
istraživačkog rada, pod uslovom da slijedi sve zahtjeve stručnog pristupa tom poslu.
Prvi zadatak koji treba riješiti je utvrđivanje modela, odnosno standardizovanje
mjerila prema kojima će postupak identifikacije sportski talentovanih učenika biti
sprovođen. Prema unaprjed utvrđenom modelu ispitivač ocjenjuje svoje kandidate,
svrstava ih u kategorije, zavisno od toga koliko se približavaju ili odstupaju od unaprijed
definisanih i preciziranih kriterijuma. Model je, dakle, neka vrsta mjere koja određuje
osnovni i početni zadatak: odabir pozitivno ocjenjenih kandidata.
Čak i najsavršenije utvrđivanje aktuelnih sposobnosti može biti nedovoljno da se
učini optimalan odabir, jer vrijednost i efikasnost ovog procesa zavisi upravo od
sposobnosti stručnog lica da se što više približi tačnoj procjeni toka, razvoja i
uspostavljanja definitivnih nivoa sposobnosti ispitanika. Od njega se, dalje očekuje da
neku osobinu ili sposobnost ispitanika, ili njegove sposobnosti u cjelini, sagleda u
nekom budućem trenutku, što je vezano za pojam prognoziranja. Pod prognoziranjem
podrazumijevamo stručan i metodološki zasnovan princip koji teži što tačnijoj i što
sigurnijoj procjeni razvoja pojedinih elemenata tokom određenog vremena, koji
isključuje svaku proizvoljnu procjenu i zasniva se na naučno dokazanim kriterijumitma.
Kad je riječ o prognoziranju, proces identifikacije sportski talentovanih učenika se može
posmatrati u funkciji dvije grupe osobina:
-osobine na koje se ne može ili ne može značajno uticati i
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-osobine na koje se može značajno uticati.
Zadatak stručne osobe je da što tačnije utvrdi osobine iz prve grupe i da što
tačnije predvidi njihov razvoj i definitivne karakteristike. Osobine iz druge grupe se
sagledavaju u još jednom svijetlu. U pitanju je prognoziranje razvoja tih osobina
uzimajući u obzir i one uticaje koje će donijeti programski apliciran trening. Težište
budućeg rada sa talentovanom djecom treba bazirati na osobinama iz druge grupe.
Procjena sposobnosti i prognoziranje razvoja nužno uključuju razlikovanje osobina i
sposobnosti kandidata po još jednom kriterijumu:
- Osobine i sposobnosti koje se posmatraju u kontekstu rasta i razvoja mladog
organizma, dakle, osobine i sposobnosti koje još uvijek nijesu uspostavile punu i pravu
mjeru svog razvoja, koje se označavaju kao juvenilne.
- Osobine i sposobnosti čiji je razvoj završen a koje se označavaju kao definitivne.
Praktični značaj ove podjele je logičan. Prognoziranje se zasniva na procjeni prirasta u
prvoj grupi -juvenilnim osobinama. Brojna istraživanja su saglasna u zaključcima da je
optimalni period za prognoziranje razvoja juvenilnih osobina 8 - 10 godina za djevojčice
i 9 -11 godina za dječake. Period puberteta, koji je obilježen burnom hormonskom
aktivnošću, praćen je prolaznim nesrazmjerama ne samo u rastu nego i u fizičkim i
funkcionalnim sposobnostima, pa je iz tih razloga pubertet nepovoljan period za
prognoziranje.
Da bi se uspješno prognozirao prirast sposobnosti u odabranom sportu potrebno
je poznavanje standarda, prosječnih osobina i sposobnosti koje su tipične za
odgovarajući uzrast.
Procjena uspiješnosti procesa identifikacije sportski talentovanih učenika
Pouzdan sud o upiješnosti procesa identifikacije sportski talentovanih učenika
može se dati samo na osnovu stručne analize pokazatelja u ranim fazama rada i po
isteku odgovarajućeg vremenskog perioda tokom kojeg je došlo do razvoja određenih
potencijala. Za takvu analizu neophodno je sistematsko praćenje korelacija između
juvenilnih i definitivnih sposobnosti, ocjena prognoze na osnovu prirasta sportskih
rezultata koji su postignuti tokom treninga kao i ocjena konačnih sportskih dostignuća.
Preduslovi za ovaj zadatak su vrlo solidna dokumentacija, metodološki ispravni postupci
ocjenjivanja i vrijednovanja, stručna primjena modernih statističkih metoda.
Klasifikacija ispitanika koji su prošli kroz ovaj proces obuhvata četiri grupe:
-odabrani — uspješni;
-odabrani — neuspješni;
-eliminisani — uspješni;
-eliminisani — neuspješni.
Logično je da je postupak utoliko efikasniji ukoliko je tačnije klasifikovao prvu i četvrtu
grupu, odnosno ako je najmanji broj kandidata razvrstan u drugu i treću kategoriju.
U svim operacijama koje imaju za cilj vrijednovanje uspješnosti procesa identifikacije
sportskih talenata treba imati u vidu sljedeće činjenice:
Što je kriterijum strožiji, to će klasifikacija kandidata u prvu grupu (odabrani efikasni) biti pravilnija. Istovremeno, strogost kriterijuma učiniće da određen broj
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sposobnih kandidata bude svrstan u treću kategoriju (elimmisani - talentovani).
Razumije se da će izuzetno blag kriterijum imati sasvim suprotne efekte. On će,
praktično, onemogućiti nepravilnu klasifikaciju kandidata u III grupu (eliminisani talentovani), ali će neopravdano smanjiti četvrtu grupu (eliminisani - netalentovani), dok
će se među odabranima naći neopravdano mnogo kandidata iz druge grupe (odabrani netalentovani).
Očigledno je da primjena velikog broja testova koji mjere maksimalne
sposobnosti sama po sebi povećava strogost kriterijuma. Ovo se posebno naglašava
ako su norme u testovima visoko postavljene. Na taj način pojavljuje se ozbiljna
mogućnost eliminacije istinskih talenata. Primjena manjeg broja testova, posebno sa
snižavanjem normi, umanjuje mogućnost takve greške, ali stvara uslove za pojavu
drugih. Odgovor na pitanje šta je efikasnije, ekonomičnije, brže i racionalnije, nije
jednostavno dati. U situaciji kada nema generalnog odgovora na ovo pitanje izgleda
ispravan samo jedan stav. Organizovanje i vođenje procesa identifikacije sportski
talentovanih učenika treba uvijek prilagoditi uslovima, mogućnostima i ciljevima koji su u
svakom pojedinačnom slučaju vrlo specifični.
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Nevenka Zrnzević – Radomir Arsić: UTICAJ POSEBNO PROGRAMIRANE
NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
NA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI SEDMOGODIŠNJIH UČENICA
Učiteljski Fakultet, Prizren, Leposavić
zrnzevic@infosky.net

THE INFLUENCE OF SPECIALLY PROGRAMMED PHYSICAL EDUCATION
ON FUNCTIONAL ABILITIES OF SEVEN YEAR OLD SCHOOLGIRLS
So far researches have showed that physical education has unsufficient effcienci
on development of motor and functional abbilities of earli age pupils.The purpose of this
research is to determine how much is the specially suggested experimental program of
physical education, with increased demands and application of additional exercises,
influenting of functional abbilities. The applied experimental program was composed of
athletics exercises, sports games, exercises on the pieces of equipment and on the
floor, rhythmics and dancing exercises, and some additional exercises. The six metrical
instruments were used to estimate functional abilites. The experimental program was
carried out on the sample of 97 first-grade schoolgirls of the elementary school, age of
7years ± 6months. Basic statistic parametars were calculated by processing of data
during initial and final measuring. Multivariant analyses of variance (MANOVA) and
univariant analyses of variance (ANOVA) were applied to determine the differences
between the groups concerning functional abilities at the initial measuring and to
determine the differences between the initial and final measuring within the groups. The
multivariant analysis of covariance (MANCOVA) and univariant analysis of covariance
(ANCOVA) were applied in order to determine the effects of the experimental program.
Comparing the effects of the two programs, it was concluded that both of them caused
the change in functional abilities, but the experimental program had statistically more
significant effects.

UVOD
Mali broj dosadašnjih istraživanja na mlađem školskom uzrastu i nedostatak
literature doprineli su da se još uvek nedovoljno i nestručno radi sa predškolskom i
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decom mlađeg školskog uzrasta, a ništa bolja situacija nije ni u starijim razredima gde
učenici već godinama nemaju odgovarajuću literaturu pomoću koje bi mogli još više da
saznaju o značaju fizičkog vaspitanja.
Sistem obrazovanja budućih pedagoga posvećuje vrlo malo vremenskog
prostora fizičkom vaspitanju najmlađih, što uz nedovoljnu stručnost, dovodi do
improvizacije i površne realizacije nastave. Sve ove negativne okolnosti mogu vrlo
štetno da se odrazе na rast i razvoj dece. Sadašnje školsko fizičko vaspitanje ne
odgovara sposobnostima, željama i mogućnostima učenika. Ustaljenim sadržajima i
metodama bitno sе ne utiče na razvoj fizičkih sposobnosti učenika i utvrđeno je da one
zaostaju za biološkim rastom i razvojem. Zato se često postavlja pitanje od strane
eminentnih stručnjaka da li je neophodno stalno praviti nove i nove eksperimentalne
tretmane, kako bi smo izazvali pozitivne efekte na poboljšanje sposobnosti učenika, ili je
uz veće zalaganje odgovornih za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja, to moguće
ostvariti pomoću već postojećih programa. Urbani način života doprineo je da fizičke
sposobnosti dece konstantno opadaju, a pojavljuje se problem aksceleracije (pogotovu
kod gradske dece) koji ukazuje na nesklad fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti, zbog
smanjene mogućnosti i potrebe dece za kretanjem.
Fizičko vaspitanje treba da postane takav mehanizam pomoću koga će se
efikasno parirati negativnom uticaju savremenog načina života. Neophodan je izbor
nastavnih sadržaja koji će izazvati optimalne reakcije organizma, odnosno, promene u
domenu morfoloških karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, što je
osnovni zadatak fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. Postojeći program za niže
razrede, preobiman je po broju tematskih područja i po broju nastavnih jedinica i ne
pruža dovoljno vremena za uvežbavanje i usavršavanje nastavnog gradiva. Izbor
sadržaja i metoda je težak i obiman posao, ali nezadovoljavajući efekti aktuelne nastave
zahtevaju neprekidan rad na iznalaženju naprednijih rešenja koja će omogućiti bolju
organizaciju i veću efikasnost fizičkog vaspitanja. Takođe, još uvek nedostaje
sistematsko i stalno praćenje učenika, odnosno, njihovo napredovanje, a to je potreba
kako bi se dobile povratne informacije i na vreme preduzele odgovarajuće mere.
Upravljanje transformacionim procesom je efikasno ako postoji povratna sprega,
koja obezbeđuje protok informacija od nastavnika ka učenicima i obratno. Da bi se to
ostvarilo potrebno je da nastavnik ima informacije o stanju subjekata sa kojima izvodi
nastavu. To između ostalog znači da nastavnik može upravljati procesom vežbanja,
određivati najoptimalnije sadržaje, opterećenja i oblike rada i obavljati stalnu kontrolu,
ako je u svakoj fazi rada na času na objektivan način informisan o stanju subjekata.
Zato se plan nastave fizičkog vaspitanja mora zasnivati na realnim i ostvarljivim
pretpostavkama i potrebno ga je prilagoditi objektivnim mogućnostima svakog pojedinog
učenika.
Dosadašnja istraživanja
Detrich (1964) je vršio proveru angažovanja učenika na časovima. Došao je do
rezultata da je učenik u proseku vežbao samo 24,2% od ukupnog trajanja časa.
Intenzitet vežbanja bio je veći u uvodnom delu časa nego u glavnom i završnom
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zajedno. Primenio je dopunske vežbe u glavnom delu časa i procenat vežbanja se
povećao na 41,7% a glavni deo časa je postao dominantan.
Kovač (1981) je došao do zaključka da se na časovima u razrednoj nastavi,
primenjuju neadekvatni nastavni sadržaji, vremenska artikulacija pojedinih delova časa
je neujednačena, fizička aktivnost učenika je veoma mala i iznosi 16,15% od ukupnog
vremena trajanja časa. Opšti je zaključak da se zadaci fizičkog vaspitanja u razrednoj
nastavi ne ostvaruju.
Po Bali (1996), »Fizičko vežbanje je neophodno podići na nivo sportskog
treninga, vodeći više računa o motoričkom nego o hronološkom uzrastu dece, što treba
da se ispoljava njihovim boljim i bogatijim motoričkim ponašanjem. Na taj način
motorički razvoj u ovom osetljivom periodu treba da se podigne na viši nivo, duže bi
trajao plato razvoja, a opadanje tih sposobnosti bi bilo sporije i duže".
Babin i saradnici (1999), su u svom radu postavili za cilj da se ustanovi kakvi se
efekti mogu postići u promeni bazičnih motoričkih sposobnosti posebno programiranom
nastavom fizičkog vaspitanja, uz raznovrsne sadržaje iz atletike, sportske gimnastike i
sportskih igara. U svim primenjenim motoričkim varijablama došlo je do pozitivnih
promena. Promene su značajno više izražene kod eksperimentalne grupe.
Eksperimentalni tretman je u toku jedne školske godine imao značajan uticaj na ukupni
motorički status učenica. Veći intenzitet i obim rada je uticao na razvoj izdržljivosti, kako
aerobne tako i mišićne, što je osnova za razvoj ostalih motoričkih sposobnosti i
funkcionalnih.
Zrnzević (2003, 2007), je ispitivala motoričke sposobnosti i stepen usvojenosti
programskih sadržaja kod učenika prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole.
Najveća heterogenost rezultata ispoljena je kod testova za procenu snage ruku i
ramenog pojasa i koordinacije. Relativno slabi rezultati govore o slabosti muskulature
angažovane u izvođenju ovih testova. Stepen usvojenosti programskih sadržaja nije na
zavidnom nivou, što zahteva jednu dublju analizu, u kojoj meri uopšte učitelji realizuju
nastavne sadržaje.
Eksperimentalni tretman
Imajući u vidu napred navedene konstatacije cilj našeg rada bio je da utvrdimo
da li se primenom eksperimentalnog tretmana sa akcentom na primenu dopunskih vežbi
može uticati na poboljšanje funkcionalnih sposobnosti. Eksperimentalni program je
realizovan na uzorku od 97 učenica prvog razreda osnovne škole (56 eksperimentalna
grupa i 41 kontrolna grupa). Program je obuhvatio sadržaje iz atletike, sportskih igara,
vežbi na spravama i tlu, ritmike i plesa, uz obaveznu primenu dopunskih vežbi na
svakom času (prilog). Nastava u kontrolnoj grupi realizovana je po aktuelnom
nastavnom Planu i programu. Prilikom odabira dopunskih vežbi ispoštovana su sva
upustva u primeni ovih vežbi (Dietrich, 1967; preuzeto Zdanski i Galić, 2002, 157).
Mada se preporučuje njihova primena u starijim razredima, smatralo se da ih i deca
prvog razreda mogu izvoditi ako su te vežbe primerene uzrastu i ako je doziranje
odmereno. Prioritet vežbanja nije bio tehnički savršeno izvođenje, već učestalost
izvođenja određenog zadatka.
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Kao dopunske vežbe najčešće su korišćene jednostavne i poznate elementarne
igre i vežbe: „Školica“, „Gađanje piramide“, „Ko će pre na suprotnu stranu“, „Skakanje iz
gnezda u gnezdo“, „Precizno bacanje u cilj“, „Okretanje hulahopa“, „Prenošenje
medicinke“, preskakanje lastiša, podizanje trupa, podizanje nogu, odbijanje lopte o zid,
podizanje obruča iz čučnja do odručenja, podizanje medicinke do uzručenja, sunožni
poskoci iz kruga u krug, penjanje na ripstol, preskakanje vijače, „Vožnja bicikla“, vis na
dočelnom vratilu itd.
Uzorak varijabli
Za procenu funkcionalnih sposobnosti ispitanika korišćeni su sledeći parametri:
a. za procenu funkcije kardiovaskularnog sistema i opštu funkcionalnu sposobnost:
vitalni kapacitet (FVKAP) cm3;
sistolni krvni pritisak u miru (FTASI) mmHg;
dijastolni krvni pritisak u miru (FTADI) mmHg;
puls u miru (FPUMI) otkucaj/min;
puls posle opterećenja (FPPOP) otkucaj/min;
b. za procenu prilagođenosti kardiovaskularnog i respiratornog sistema na fizičke
napore:
modifikovani Harvardski step-test (FHAST) u indeksnim poenima;
Provera funkcionalnih sposobnosti sprovedena je na početku i na kraju školske godine
u kabinetu za fizičko vežbanje.
Metod obrade podataka
Pored osnovnih statistističkih podataka (koji neće biti prezentovani usled
ograničenog obima rada), utvrđene su i razlike između grupa na inicijalnom merenju,
razlike između inicijalnog i finalnog merenja unutar grupa pomoću multivarijantne
analize varijanse (MANOVA) i univarijantne analize varijanse (ANOVA) za ponovljena
merenja. Za utvrđivanje efekata eksperimentalnog programa primenjene su analize
kovarijanse MANKOVA i ANKOVA analiza.
REZULTATI SA DISKUSIJOM
Na Tabeli 1, su prikazani rezultati multivarijantne analize varijanse (MANOVA)
primenjenih varijabli funkcionalnih sposobnosti između učenica eksperimentalne i
učenica kontrolne grupe na inicijalnom merenju. Može se konstatovati da vrednost
Wilk’s Lambda iznosi .955, a vrednost F testa .71, što ukazuje da ne postoji statistički
značajna međugrupna razlika na multivarijantnom nivou
(p = .641).
Tabela 1. Multivarijantne razlike funkcionalnih sposobnosti između eksperimentalne i
kontrolne grupe učenica na inicijalnom merenju
Wilk’s Lambda

F

Effect df

Error df

p

.955

.71

6

90

.641
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Na Tabeli 2, su prikazani rezultati univarijantne analize varijanse (ANOVA) primenjenih
varijabli funkcionalnih sposobnosti između učenica eksperimentalne i učenica kontrolne
grupe na inicijalnom merenju.

Tabela 2. Univarijantne razlike funkcionalnih sposobnosti između eksperimentalne i
kontrolne grupe učenica na inicijalnom merenju
Test

Mean E

Mean K

F (1,95)

p

FVKAP
FTASI
FTADI
FPUMI
FPPOP
FHAST

1237.50
95.09
58.57
97.86
132.82
41.17

1243.90
94.76
59.76
98.46
133.39
40.86

.02
.05
.99
.31
.16
.43

.878
.818
.322
.578
.690
.514

Na univarijantnom nivou razlike nisu statistički značajne ni u jednoj varijabli, te se
može konstatovati da su u prostoru funkcionalnih sposobnosti eksperimentalna i
kontrolna grupa učenica homogenizovane pre početka eksperimenta.
U radu neće biti prezentovane tabele (MANOVA i ANOVA – repeated measure)
za ponovljena merenja, koje prikazuju koliko je svaka grupa napredovala između
inicijalnog i finalnog merenja. Na osnovu dobijenih rezultata kod učenica
eksperimentalne grupe može se konstatovati da je nakon primene eksperimentalnog
programa došlo do statistički značajnih promena kod svih varijabli i to u pozitivnom
smislu, na nivou značajnosti (p < .000), jer su sve sposobnosti učenica uvećane u
vreme eksperimentalnog perioda. Takođe, kod učenica kontrolne grupe može se
konstatovati da je nakon eksperimentalnog perioda došlo do statistički značajnih
promena kod svih varijabli, na nivou značajnosti (p < .05).
Na Tabeli 3, je prikazana multivarijantna analiza kovarijanse (MANCOVA)
primenjenih varijabli funkcionalnih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne
grupe učenica na finalnom merenju sa parcijalizacijom i neutralizacijom evidentiranih
razlika na inicijalnom merenju. Može se konstatovati da vrednost Wilk’s Lambda iznosi
.339, a vrednost F testa 27.30, što ukazuje da je prisutna statistički značajna
međugrupna razlika na nivou od .00 (p = .000).
Tabela
3.
Multivarijantne razlike funkcionalnih sposobnosti između učenica
eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju sa neutralizacijom razlika na
inicijalnom merenju (MANCOVA)
Wilk’s Lambda

F

Effect df

Error df

p

.339

27.30

6

84

.000
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Na Tabeli 4, su prikazani rezultati univarijantne analize kovarijanse (ANCOVA)
primenjenih varijabli funkcionalnih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne
grupe učenica na finalnom merenju. Statistički značajna razlika između grupa na
univarijantnom nivou evidentirana je kod četiri od šest varijabli u korist učenica
eksperimentalne grupe, na nivou značajnosti p < .05.
Tabela
4.
Univarijantne razlike funkcionalnih sposobnosti između učenica
eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju sa neutralizacijom razlika na
inicijalnom merenju (ANCOVA)
Test

Adj. Mean
E (56)

Adj. Mean
K (41)

F (1,89)

p

FVKAP
FTASI
FTADI
FPUMI
FPPOP
FHAST

1480.62
99.01
63.27
94.25
124.49
43.94

1394.86
99.61
63.44
96.18
130.40
41.93

36.75
3.23
.17
6.35
127.21
12.06

.000
.076
.681
.014
.000
.000

Statistički značajne razlike na univarijantnom nivou u korist eksperimentalne
grupe učenica evidentirane su u varijablama: puls posle opterećenja (FPPOP), vitalni
kapacitet (FVKAP), modifikovani Harvardski step-test (FHAST) i puls u miru (FPUMI).
Statistički značajne razlike nisu evidentirane kod sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska u
miru (FTASI i FTADI), pa se može konstatovati da eksperimentalni tretman nije bitnije
uticao na promenu krvnog pritiska kod učenica eksperimentalne grupe.
Na osnovu ovih razlika može se generalizovati statistički značajan uticaj
eksperimentalnog programa fizičkog vežbanja na promene funkcionalnih sposobnosti
učenica eksperimentalne grupe, a pre svega na povećanje vitalnog kapaciteta i
smanjenje pulsa u miru i pulsa posle opterećenja.
ZAKLJUČAK
Vrednost istraživanja ogleda se u proveri jednog modela eksperimentalnog
programa usmerenog na povećanje efekta fizičkog vaspitanja na kvalitativne promene
funkcionalnih sposobnosti učenica prvog razreda osnovne škole.
Predloženi eksperimentalni program, sa akcentom na sadržaje iz: atletike, vežbi
na spravama i tlu, ritmike i plesa i sportskih igara, kao i primenom dopunskih vežbi u
glavnom delu časa, boljom organizacijom rada u uvodnom, pripremnom i završnom delu
časa, dao je značajno veće efekte na povećanje funkcionalnih sposobnosti učenica.
Zahtevi su podignuti na viši nivo, povećana je motivisanost za rad, a dopunske vežbe
su doprinele povećanju gustine časa, većem angažovanju i osamostaljivanju učenica,
boljem korišćenju prostora, sprava i rekvizita, što i jeste bio glavni cilj ovog programa.
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Razlika od dva indeksna poena u korist učenica eksperimentalne grupe ima
izuzetnu važnost u nastavi fizičkog vaspitanja, posebno kod planiranja opterećenja na
ovom uzrastu. Eksperimentalni program je pokazao da sistematsko vežbanje i
optimalno fizičko opterećenje dovode do značajnih pozitivnih promena, a pre svega do
povećanja vitalnog kapaciteta i smanjenja pulsa umiru i posle opterećenja. Funkcije ovih
organa se postepeno adaptiraju na napor, što doprinosi ekonomičnosti njihovog rada.
Tokom eksperimentalnog tretmana insistiralo se na češćem izvođenju određenih
aktivnosti u čemu su posebnu ulogu imale ″dopunske vežbe″, što je rezultiralo većim
efektima na razvoj funkcionalnih sposobnosti kod učenica eksperimentalne grupe.
Na osnovu dobijenih rezultata nije teško zaključiti da je u postojećem nastavnom
planu i programu fizičkog vaspitanja neophodno menjati postojeću koncepciju nastavnih
sadržaja i prilagoditi ih potrebama i mogućnostima učenika.
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Az esélyegyenlőség gazdaságilag és társadalmilag is rendkívül összetett mivoltát
egy másik oldalról szeretném megközelíteni, az iskolakezdés, az iskolaérettség felől.
Közismert
tény,
hogy
különböző
képességekkel,
adottságokkal,
öröklött
tulajdonságokkal jövünk világra. A gyermeki személyiség különböző összetevői nem
egyforma ütemben fejlődnek, bizonyos képességek gyorsabban, mások lassabban
érnek meg. E korosztály jellemzője, hogy néhány hét, pár hónap alatt sokszor gyökeres
változások következnek be a különböző részképességek fejlődésében. Az
iskolaérettség fogalma az iskolai életre való alkalmasságot jelenti, hiszen tudjuk, hogy
itt inkább alkalmazkodási folyamatokról van szó, arról, hogy a gyermek képes lesz-e az
iskolai követelményekhez, a szervezett keretek között folyó tanuláshoz alkalmazkodni.
Kulcsszavak: iskolakezdés, iskolaérettség, esélyegyenlőség, fejlesztés

SOMATIC DEVELOPMENT AND MOTOR PERFORMANCE DURING THE
TRANSITION PERIOD BETWEEN THE NURSERY AND THE SCHOOL
Abstract
Equity in the education is a very complex concept; it has social, political and also
economical relations. I would like to interpret these phenomena, from the school’s point
of view. School maturity is the starting line of the lifelong learning. Successful learning
process depends on many factors, for example it is very important that children must be
developed enough biologically, social and psychologically by the tike they start school. It
was assumed that the motor performance (mainly coordination abilities) of children with
or without school maturity shows a significant difference in favor of those with school
maturity.
Keywords: equity in the education, school maturity, school start, development

Bevezetés
Mindennapi életünket, ismerősökkel és ismeretlenekkel való konvencionális és
hivatalos kapcsolatainkat különböző körülmények és tényezők szabályozzák. E
történések eredményesnek vagy eredménytelennek, harmonikusnak, semlegesnek
vagy feszültségekkel terhesnek minősítése és megélése nagyrészt azon múlik, hogy
feltételezzük a verbális és nonverbális kommunikációink során használt jelrendszerek
azonos értését. Azt gondoljuk, hogy fogalomhasználatunk egyértelmű, nem igényel
külön magyarázatot. Ugyanakkor értetlenül konstatáljuk, hogy látszólag evidens
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alapigazságokat miért kell újból és újból megértetnünk másokkal. A társadalmunkban
bekövetkezett változások nemcsak értékeinket, gondolkodásunkat, és viselkedésünket
változtatták meg, hanem egészségünkre is erőteljes hatást gyakoroltak. A modern
társadalom kialakulásával megjelent egy új, egészséget veszélyeztető, kockázati
tényező, a mozgásszegény életmód. Az inaktivitás rohamos terjedése miatt a
népegészségügyi programok is kiemelt szerepet tulajdonítanak az iskolai
testnevelésnek, sportnak és egészségnevelésnek, valamint a mozgásszervi betegségek
prevenciójának és rehabilitációjának. Az ülő életmód okozta kockázatok kialakulásával
a társadalomban előtérbe került a preventív orvoslás, az egészségfejlesztés és az
egészségtudatosság. Ebben a mozgásnak kiemelt szerep jut, hiszen számos kutatás
bizonyította a rendszeresen, kellő intenzitással végzett fizikai aktivitás kedvező fizikai,
pszichés és pszicho szociális hatásait. A korai gyermekkorban jellemző gyors
növekedés az egyik lényeges komponense a fizikai teljesítmények fejlődésének is. Más
megközelítésben ez azt is jelentheti, hogy a növekedési sebességek egyének közötti,
kisebb-nagyobb különbségei statisztikai kapcsolatban vannak a fizikai teljesítmények
spontán fejlődésével. A rendszeres fizikai aktivitás pozitív (tehát a növekedést és
fejlődést stimuláló és egyben harmonizáló) hatásai az egészséges gyermekek testi
fejlődésére napjainkban már bizonyítottak. E fizikai hatások lehetséges fiziológiai
mechanizmusai a következők:
1. A rendszeres fizikai aktivitás csökkenti a fejlődő szervezet raktározást igénylő
energiai (kalória) tartalmát, és mintegy stimulálja a „harcot” a rendelkezésre álló
tápanyagok felhasználásának lehetőségei között.
2. A rendszeres fizikai aktivitás serkenti a másodlagos növekedési faktorok termelését.
3. A fizikai aktivitás során az izomkoncentrációk sorozata egy olyan mechanikai
ingeregyüttes is egyben, amely stimulálja a csont-izomrendszeri fejlődés folyamatait.
A fentiek elenére nincs teljes összhang a gyermekorvosok és humánbiológusok
véleményében, tehát még napjainkban is vita tárgya az, hogy mennyi legyen a naponta
rendszeresen végzett fizikai aktivitás időtartalma és milyen intenzitás tartomány a
legmegfelelőbb a felsorolt hatások kifejődéséhez.
Korábbi kutatások a témakörben
Bakonyi, F. (1981) az óvodás korosztály testi fejlődését, biológiai fejlettségét
publikálta. Ezt követi Kunos Andrásné (1981) a 3-6 éves gyermekek testi fejlődése,
fizikai teljesítőképessége.
Eiben (1982) eredményei szerint a relatív zsírtartalom generációnkénti
növekedése nemcsak a budapesti gyermekekre és serdülőkre jellemző. Eiben nem
direkt zsíradatokat mutatott be, hanem a Hearth−Carter-féle szomatotípuskomponensek generációnkénti különbségeit elemezte.
A számhármasban az I.
komponens a relatív kövérség jellemzője.
Mivel a számítás során csak
bőrredőméreteket használunk fel, a növekvő I. komponens a relatív testzsírtartalom
generációnkénti különbségeit is jellemzi.
Marti,(1989)
a
fejlettebb
országokban
megkezdődött
a
tantervek
megreformálása, a fiatalok testedzés felé való terelése. A gyermekek és fiatalok között
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a rendszeresen testmozgásban részesülők aránya Finnországban 72% (heti 2-3
alkalom az iskolai testnevelésen kívül).
Győri P. (1992) összefoglalta az óvodás korosztály testi fejlődésére, biológiai
fejlettségére, fizikai erőnlétére és motorikus szintjére vonatkozó irodalom nagy részét
Eiben és munkatársai (1992) hívják fel a figyelmet arra, hogy az átlagos fizikai
aktivitású budapesti gyermekeknél a bőrredővastagságok nagyobbak, mint a 20 évvel
korábban mértek. Az átlagos mennyiségű fizikai aktivitás 1992-ben azonban már nem
hasonlítható a hetvenes évekéhez, és még azt a minimális mennyiséget és
rendszerességet sem éri el, melyet Malina és Bouchard szükségesnek tart. Noha Eiben
vizsgálatában a kövérség előfordulása már számottevő, elkülönített jellemzés itt sem
található, nagy valószínűséggel a tanulmány célja (nemzeti növekedésvizsgálat) miatt.
A kövér és sovány iskolai tanulók morfológiai és funkcionális jellemzőit elemzik egy
1989-ben megjelent tanulmányban Mészáros és munkatársai. A kövérek motorikus
teljesítménye markánsan gyengébb, mint a soványaké, de a szerzők arra is felhívják a
figyelmet, hogy a kövér gyermekek testi felépítése is szignifikánsan különbözik sovány
kortársaikétól. A metrikus és plasztikus index alapján az összehasonlított csoportok
élesen elkülönülnek. A relatív testzsírtartalom és a növekedési típust bemutató indexek
összefüggését azonban ez a közlemény nem elemzi.
Fehérné kutatási adatai szerint(1996) gyerekeiknél egyre jobban érzékelhetők az
életmódbeli torzulások. Nem fordítanak elegendő időt az alvásra, pihenésre, mozgásra.
Othman (2001). A szerző összevetette a Budapesten élő gyermekek relatív
testzsírtartalmát és motorikus teljesítményét az 1975-ben és 2000-ben gyűjtött adatok
alapján. Noha a minták a nagy elemszám ellenére sem tekinthetők reprezentatívnak, az
eredmények mégis elgondolkoztatóak. A 2000-ben vizsgált fiatalok relatív
testzsírtartalma átlagosan 2%-kal nagyobb volt, mint 25 évvel korábban. Az olyan
motorikus teljesítményekben, amelyekben az eredmény elsősorban a gyakorlás
függvénye, a különbség még kifejezettebb. Az okok között a szerző a rendszeres fizikai
aktivitás csökkenését és a táplálkozási szokások kedvezőtlen változását emeli ki,
valamint már külön elemzi a kövérek és a „megtisztított” minták jellemzőit. A
mozgásszegény életmódból és a túlzott energiabevitelből eredő következmények a
társadalom egyre szélesebb rétegeit érintik. Funkció és szerkezet szoros összefüggése
magyarázza az elhízottak gyengébb fizikai teherbírását, és hogy miért kiemelendő
kockázati tényező az elhízás.

A mozgásfejlődésről általában
A kutatásban az óvodások és kisiskolások motorikus fejlettségi szintjeit
vizsgáltuk,
utalva
a
nemek
közötti
különbségekre.
Választ
kerestünk
mozgásfejlődésükben a különböző életkorok eltérő teljesítményszakaszaira. A
gyermekek mozgásának jellemzői adott életkorban meghatározzák az alkalmazott
felmérési anyag alkalmazhatóságát. Ha ezt nem vesszük figyelembe, nincs értelme a
mérésnek, hiszen akkor a mérés nem azt méri, amit akartunk. Úgy gondolom, hogy
ahhoz, hogy a 4-9 éves korú gyerekek motorikus fejlődésében az intenzív szakaszokat
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jellemezzem, szükségesnek tartom, hogy írjak az óvodás és kisiskolás gyerekek
mozgásfejlődéséről.
„A mozgásfejlődés tehát átfogja az ember sokrétű mozgásformáinak és
mozgáskészségeinek – kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, dobás, elkapás, ütés,
rúgás, izületi mozgékonyság – egyéni fejlődését, valamint a kondicionális képességek –
erő, gyorsaság, állóképesség – illetve a koordinációs képességek – téri tájékozódó,
mozgásátállító, ritmusegyensúlyozó képességek stb. – kialakulását.” (Farmosi, 1990)
A szervezet és a környezet kölcsönhatásai igen változatosak. Mások lehetnek
pl.: a magatartásminták és ennek megfelelően az elvárt motorikus válaszok is.
Belátható, hogy a környezetből következően egészen más kihívások érik a nagyváros
gyermekeit, pl.: a közlekedés kapcsán, mint a kisebb településen élő gyermekeket. A
mozgásfejlődésben tapasztalható változatosság ezeknek a különbségeknek, vagyis a
szervezet és a környezet kovariációjának az eredménye. A mozgásfejlődést a 4-9 éves
korban jelentős iram jellemzi. Megállapítható, hogy a későbbi életszakaszok egyikében
sem fejlődnek testileg és szellemileg ilyen „látványosan” a gyerekek. Kialakulnak és
kialakíthatók az alapvető mozgásformák, amelyek alapját képezhetik majd a különböző
testgyakorlati ágak anyagának elsajátításában a következő életkorokban. Az
alapmozgásokkal kapcsolatos ismeretek, jártasságok és készségek kialakítása és a
motorikus képességek fejlesztése a mozgásfejlesztés egyik legfontosabb feladata az
óvodás – és kisiskolás korú gyermekek testnevelésében. A mozgáskészségek
kialakítása és a motoros képességek fejlődése és fejlesztése egymással dialektikus
kölcsönhatásban történik. Ugyanis, amíg egy mozgásismeretből jártasság, majd
készség lesz, a mozgás végrehajtása és többszöri gyakorlása fejleszti mindazoknak a
motoros képességeknek a szintjét, amelyekre az adott mozgás elvégzéséhez szükség
van.
A mozgásműveltség minőségét, szintjét ebben az életkorban az alapján
ítélhetjük meg, hogy az alapmozgásokkal kapcsolatos jártasságaikat, készségeiket
hogyan tudják működtetni a gyerekek környezetükhöz történő alkalmazkodása során.
A kutatás bemutatása
Az adatfeldolgozás módszere
Statisztikai módszerrel alapstatisztikát átlag, átlaghiba, szórás, variációs
együttható, minimum-maximum értéket számítottunk. A statisztikai összehasonlításhoz
kétmintás t próbát használtunk. A különbségeket 5% hibavalószínűség szintjén
tekintettük szignifikánsnak.
Tudásszintmérő tesztek: motorikus próbák
Testméretek
Két testméretet mértünk, testmagasságot és testtömeget az antropometriában
előírtak szerint. A testmagasság mérésénél 0,5 cm-es, a testtömeg mérésnél 0,5 kg-os
pontosságot kívántunk meg.
Motorikus próbák
Motoros képességek vizsgálatára olyan próbákat választottunk, amelyek
megfelelnek az óvodások és a kisiskolások biológiai és pszichológiai fejlettségének,
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ugyanakkor reális értékmérőnek bizonyulnak a hasonló életkorú és nemű
gyermekekhez viszonyítva.
20 m-es vágtafutással a gyorsasági teljesítményt mértük. Rajtvonal mögül,
állórajttal indulva végeztük. Az időt 0,1 s-os pontossággal mértük.
Helyből távolugrás a gyorsasági erő mérését szolgálta. Elugró vonal mögül
homokba vagy szőnyegen hajtották végre a gyerekek az ugrást. Két ugrás közül a
jobbikat vettük figyelembe. Az elugró vonal és a sarok által hagyott nyom közötti
távolságot mértük cm-es pontossággal.
Tartós futás (6 perces) az állóképességi teljesítőképességet mértük e futással,
következők szerint. Az óvoda udvarán vagy a tornateremben 20 m x 10 m-es területet
jelöltünk ki, sarkait alkalmas eszközzel – zászló, zsámoly megjelölve. A rajtvonalat úgy
helyeztük el, hogy az első lépéseket hosszabbik oldal mentén tegyék meg a gyerekek.
Az így kijelölt pályán kellett futni, maximum 6 percig. Az idő leteltével – amely alatt
számoltuk a megtett köröket - megjelöltük a töredék körben megtett távolságot m-es
pontossággal. A körök számát szorozva 60-nal és hozzáadva a töredék körben megtett
távolságot, kaptuk a végső teljesítményt. Tapasztaltuk, hogy négy-öt éves korban nem
minden gyerek képes futni az eredeti tesztben előírt 6 percig, amely főleg a motiváció
és a monotónia-tűrés alacsony szintjével magyarázható. Ilyen esetekben elfogadtuk a
gyermek által megtett távolságot, függetlenül az időtartamtól.
Egyensúlyozás – Nyitott szemmel állás egy lábon próbával mértük. Nyitott
szemmel kellett állni egy lábon, csípőre tett kézzel úgy, hogy a szabadon maradt láb
talpát az álló láb térdének belső oldalához támasztotta a gyermek. A teszt egy percig
tartott. A kísérletet akkor is befejezettnek tekintettük, tehát megállítottuk az órát, amikor
a gyerek letette a lábát vagy elvette a csípőjéről a kezét. Az időt 0,1 s-os pontossággal
mértük. A statisztikai feldolgozásnál figyelembe vettük a percnél hosszabb időtartamú
teljesítményeket is.
Bumeráng-tesztet alkalmaztuk a mozgáskoordináció vizsgálatára. Jelöljük egy
100 x 150 cm-es téglalap alakú területet, megjelölve annak sarkait és középpontját. A
terület sarkaira egy-egy kisméretű medicinlabdát állítunk úgy, hogy az a területen belül
helyezkedjen el. A terület középpontjától mind a négy irányba, az oldalvonalak felezőjén
át 200 cm-re egy-egy alkalmas tárgyat helyezzünk le. A feladat a következő: Az egyik
medicinlabdától, állásból indulva fusson a gyermek a 2 m-re lévő tárgy felé, és elkerülve
azt haladjon a következő medicinlabda irányába. Azt megközelítve mászással (keze –
lába a talajon) kerülje meg és felegyenesedve folytassa a következő 2 m-re lévő tárgy
elkerülését. Valamennyi medicinlabdát és valamennyi 2 m-re lévő tárgyat meg kell
kerülni. A tesztnek akkor van vége, ha a negyedik medicinlabdát megkerülve (ez az a
labda, amelyik mellől indult) mászással visszaérkezik és áthalad a rajtvonalon. Az időt
0,1 másodperces pontossággal kell mérni.
A motoros képességek különböző fajtáinak eredményes fejlesztése életkor –
specifikus, ami azt jelenti, hogy vannak olyan időszakok, amikor adottak a
legkedvezőbb feltételek a gyermek pszicho-szomatikus fejlettségében. Amennyiben ez
a fejlesztés valamilyen okból elmarad, a későbbi életkorokban csak jelentős pedagógiai
deficittel pótolható. A gyermekek egészséges szervi- és szervrendszeri – továbbá
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mozgásfejlődéséhez
éséhez is elegendő és megfelelő erősségű mozgásimpulzusokra van
szükség, amely az optimális terhelés mértékének meghatározásával biztosítható. Ez
komoly gondot jelent a pedagógiai gyakorlat számára, mert igaz a szakembereknek az
a megállapítása, hogy ebben az életkorban nem a túl, - illetve az alulterhelés jelenti a
problémát, hanem a helytelen terhelés. A fejlődésre kedvezően az hat, az a terhelés,
amely figyelembe veszi a gyermekek egyéni és aktuális fejlettségi szintjét, valamint
motiválhatóságát is.
A kutatás eredményeinek bemutatása a kutatásban részt vevő összes gyermek
adatainak elemzésével
1. grafikon: A tanulók testsúlyának változása
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Az adatokból megállapítható, hogy a gyermekek testsúlya évről évre
gyarapodást mutat folyamatosan mindkét nem tekintetében. Érdekes, hogy mindkét
nemnél 9 éves korban tapasztalható bizonyos fokú stagnálás, visszaesés a testtömeg
változásával kapcsolatban.

2. grafikon: A tanulók testmagasságának változása

496

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL
L VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka,
abadka, 2011.

140
120
100
80
60

fiúk

40

lányok

20
0

fiúk

4
5
6
7
8
9
évesek évesek évesek évesek évesek évesek
117,12 123,22 130,81 131,83 134,16 138,97

lányok 111,66 119,45 130,16 130,04 132,84 132,91

A grafikonon jól látható az arányos testmagasság vált
változás,
ozás, amely minden
korosztálynál növekvő tendenciát mutat. Jól kivehető,hogy a fiúk és a lányok között még
nem beszélhetünk határozott különbségektől a testmagasságot illetően.
3.grafikon: A 20 méteres futás eredményeinek változása
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Jól kivehető az időeredmények
eredmények csökkenése, de meg kell jegyezni, hogy a
csökkenés nem lineáris, és nem változik látványosan a különböző korosztályoknál és
nemeknél. Még nem tapasztalható a későbbi korokban annyira jellemző lemaradás a
lányoknál a gyorsasági mutatók tekintetéb
tekintetében.
en. A testnevelés oktatásának tartalma
megfelel mindkét nem fejlesztési igényeinek kielégítésére.
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4. grafikon: A helyből távolugrás eredményeinek változása
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Az eredmények folyamatos növekvést mutatnak azonban meg kell jegyezni,
hogy a növekedés nem mutat
at nagy eredményváltozásokat a magasabb korosztályok
felé haladva. A lábizmok ereje hasonló fejlettségi szinten van, és ez megmutatkozott a
gyorsasági tesztek eredményeiben is.
5. grafikon: A kitartó (6 perces) futás eredményeinek változása
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Elgondolkodtató eredmények, mert az állóképességi mutatók növekedése nem
változik olyan gyorsan, mint a testtömeg vagy a testsúly mutatói. Az iskolában már
inkább stagnálást vélünk felfedezni. Az állóképesség fejlesztése kiemelt fontosságú
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feladat, hiszen ez a képesség alapozza meg a tanulók munkabírását az iskolai
feladatok sikeres elvégzésében is. Mégis jól látható, hogy az állóképességi mutatók
szinte megrekedtek egy meghatározott szinten, aminek a következménye a testnevelési
feladatok (atlétika) végzésében
sében később jelentkező sikertelenség.
6. grafikon: Az egyensúlyozás értékeinek változásai
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Látható, hogy a tanulók a magasabb évfolyamok felé haladva mind jobb
eredményeket értek el az egyensúlyozási feladat megoldásában. Jól kivehető, hogy
nincs meghatározó különbség a fiúk és a leányok között, hiszen az a képesség kevésbé
kötődik az izomrendszer fejlettségéhez. Az óvodások és a kisiklások között látványos
javulás tapasztalható, amely részben a biológiai fejlődésnek részben az iskolában
végzett fejlesztő
jlesztő hatású gyakorlatoknak tulajdonitható.

7. grafikon: A Bumeráng teszt eredményeinek változásai
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Az ügyességi teszt mutatói eléggé kiegyensúlyozottak, ami a teszten elért
eredményeket illeti. A fiúk és a lányok között nincs nagy külön
különbség,
bség, hiszen ugyanazokat
a gyakorlatokat végzik úgy az óvodában, mint az iskolában. Ami inkább elgondolkodtató
az a tény, hogy nem tapasztalható lényeges fejlődés a 4 évesektől a 9 évesek felé
haladva. Ez részben a mozgás szempontjából hasonlóan ingerszegé
ingerszegény
ny életmódra
vezethető vissza, részben pedig a testnevelési órákon végzett gyakorlatokra, amelyek
tartalma és nehézségi foka nem követi a magasabb korosztályba lépő tanulók
megváltozott igényeit. Ez az adat mindenképen a tervezés fontosságára utal, amikor az
óvónő illetve a tanító a tanév elején végzett tantervi feladatok meghatározásánál
figyelembe veszi a biológiai érés változásait valamint az előző tanévben megvalósított
motorikus képességek fejlettségének mutatóit.
Következtetések
Az elmúlt évtizedben az óvodás és kisiskolás korosztály testnevelése iránti
érdeklődés valamint a testi fejlődés, és a motoros kutatás eredményeinek felhasználása
tekintetében fordulat következett be. Egyre több megbízható adattal rendelkezünk a 4
410 éves korú gyermekek testi fejlődéséről, kondicionális és koordinációs képességeinek
szintjéről, amelyek az óvodapedagógus valamint a tanító képzés és továbbképzés
kapcsán egyre jobban keresi a helyét az óvodai és kisiskolás testnevelés
gyakorlatában. Ebből kiindulva
dulva mind meghatározóbb a következtetés, hogy az óvoda és
az iskola közötti átmenet időszakában a teljesítmény átlagok mellett fontos az
egészséges testi fejlődéssel, az alapvető mozgásformákkal kapcsolatos jártasságok,
készségek kialakulásának tanulmányozása.
tanulmányozása. A motoros teljesítmény alapján
megállapítást nyert, hogy a motoros fejlődés jellegzetes periódusa, szenzitív szakasza
a 6-8
8 éves korú gyermekek esetében a 7
7-8
8 éves életkorra tehető. Az eredmények
összegzése alapján kiemelhető, hogy az óvoda és az isk
iskola
ola átmenetének időszaka a
mozgásfejlődés és fejlesztés szempontjából érzékeny és egyben kritikus időszak is,
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amely minőségileg meghatározza a későbbi életkorokban az egyes testgyakorlati ágak
mozgásanyagának elsajátítását.
Óvodás és iskoláskorban a szűrővizsgálatok igazolják, hogy gyerekeinknél a
legkülönbözőbb mozgásszervi elváltozások előfordulnak, amelyek egyértelműen a
megelőzés fontosságára irányítják a figyelmet.
Antropometriai vizsgálatok esetében az óvodásoknál és iskolásoknál mindkét
testméreti értékben és mindkét nemnél egy-egy eset kivételével az általunk vizsgált
gyerekek értékei meghaladták más kutatások antropometriai vizsgálatainak értékeit. Ez
a vizsgálatmintánk kisebb elemszámra vezethető vissza. A testmagasság és a
testtömeg átlagok közötti különbségek szignifikánsak. A legnagyobb különbség mindkét
testméretnél, a fiúknál és a lányoknál egyaránt a 7-8 éves kor között adódott.
Összehasonlítva adatainkat más kutatások referencia értékeivel azt tapasztaltuk, hogy
az általunk vizsgált gyermekek testmagassága és testtömege meghaladja az említett
minták átlagát. Megállapíthatjuk, hogy a testi fejlettség jó alapot teremt a motorikus
teljesítményhez.
Motorikus tesztekben elért teljesítményeik alapján az óvodások és iskolások igen
változó képet mutattak. Megállapítottuk, hogy egyes elváltozások nem befolyásolták a
gyerekeket a tesztek elvégzésében (pl. hanyag tartás), míg más elváltozások korlátozó
tényezőként hatottak (pl. lúdtalp, „X” láb, kövérség). Ezt a célirányos tervezésnél
figyelembe kell venni. A 20 méteres gyorsfutásban a legnagyobb különbség a fiúknál a
6-7 éves, a lányoknál a 7-8 éves kor között adódott. Mindkét nemre jellemző, hogy a
teljesítmény javulása a vizsgált korosztályok első felében nagyobb mértékű, mint a
másodikban. Ennek hátterében a futómozgás javuló koordinációja, célszerűbb
kivitelezése állhat. A lányoknál a 7-8 éves korban található második nagyobb különbség
arra enged következtetni, hogy náluk ez a folyamat tovább tart, és feltehetően a
gyakorlás eredményének függvénye. A helyből távolugrásban a legnagyobb változás
ideje a fiúknál és a lányoknál egybeesik. Mintánkban a 7-8 éves kor között megfigyelt
jelentős fejlődés azonban nem esik egybe a serdülés kezdetéhez kapcsolható fejlődési
periódussal. Ennek magyarázata lehet az, hogy a gyorsasági erő első fejlődési csúcsa
korábbra helyeződött. A fiúknál az látszik valószínűnek, hogy nem kettő, hanem három
csúcs jellemzi a gyorsasági erő fejlődését. A tartós -6- perces futás vizsgálata alapján
azt tapasztaltuk, hogy a klasszikus értelemben vett állóképesség vizsgálata ebben a
korosztályban nehézségekbe ütközik, mert a gyermekek teljesítménye ebben a
tekintetben igen variábilis. Ennek oka lehet a monotónia tűrés és a motiváció hiánya a
6-7-8 éves életkorban. Az egyensúly mérése elsősorban koordináció kialakulásáról
tájékoztat. Jelentős szerepet játszik benne a téri tájékozódó és mozgásátállító
képesség is. Feltételezhető, hogy az egyensúlyérzék fejlesztésében több olyan
periódus található, amelyben a változás jelentős. Az akadálypálya tesztet a komplex
motoros ügyesség jellemzésére használtuk. Ez a próba olyan elemeket tartalmaz,
amelyek ebben az életkori intervallumban kedvelt mozgásformái a gyermekeknek. A
legnagyobb életkori különbséget a fiúk 4-5 éves és 7-8 éves kor között mutatják. A
lányok ettől a mintázattól eltérnek, náluk a 4-5 éves és az 5-6 éves kor között hasonló
mértékű különbség figyelhető meg. E mintázatbeli különbség hátterében a véletlen
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mintavétel, a fiúk és a lányok szerepmintáinak különbsége, vagy más olyan hatás állhat,
amelyet még nem ismerünk.
Elengedhetetlen a mindennapos testnevelés bevezetése. Az általános
pedagógusképzésben a testnevelés tárgy képzését hangsúlyosabbá kell tenni. Maga a
gyermekkor és a gyermekkor vége, serdülőkor kezdete az egészségi állapot három
dimenziója
(szomatikus,
pszichés,
szociális)
szempontjából
viszonylag
kiegyensúlyozott. Ez egy alapvetően egészséges korosztály, azonban ezt az időszakot
megoldatlan pszicho szociális problémák befolyásolhatják. A rendszeres testedzés,
mint preventív egészségindikátor fontos része a pszicho szociális egészségnek. A
sport, hasonlóan más egészségmagatartásokhoz, kora gyermekkori mintákhoz kötődik.
A testnevelés képzési tartalmát bővíteni kell a prevenciós, korrekciós
mozgásanyaggal. A testi nevelés legfőbb területei és szervezői az óvoda és az iskola.
Tudományos tény, hogy a korai felismerés és gondozás csökkenti a deformitások
számát és mértékét. Az óvoda és az iskola fontos szerepet tölthetnek be mind a szűrés,
mind a gondozás területén.
Álláspontunk szerint a probléma megoldását azonban nem jelentheti pusztán a
speciális mozgásanyag bevezetése az óvodai és iskolai testnevelésbe, a pedagógusok
szemléletváltására is figyelmet kell fordítani (a korai felismerésben). Ehhez minél több
lehetőséget kell biztosítani: felvilágosítással, tréninggel, tanácsadással. Figyelmet kell
fordítani a mozgásszervi elváltozások javítására is, a gyerekek esetében
mozgáslehetőségek biztosításával oldható meg.
A bemutatott motoros fejlődés alapján a jellegzetes periódusok szenzitív
szakaszait lehet megfigyelni. Mivel a különbségek nagy része statisztikailag igazolt,
többségükben igen erősen szignifikáns, mindez azt jelenti, hogy a különbségeket nem a
véletlen okozza, hanem szisztematikus, a fejlődésre ható tényezők hozzák létre.

IRODALOMJEGYZÉK
-

Bakonyi, Ferenc. – Nádori, László. (1978): Adatok a 4-12 évesek
mozgáskoordinációjának életkori szintjéhez. Sport, Budapest, 50-51 p.
Bakonyi, Ferenc. – Nádori, László. (1978): Óvodások és kisiskolások körében végzett
vizsgálatok tapasztalatai. A sport és testnevelés időszerű kérdései 13. Budapest, 5-20 p.
Bakonyi, Ferenc. (1981): A 3-6 éves óvodások testi fejlődése, fizikai erőnléte és
motorikus szintje. Budapest.
Bíróné, N. Edit. (2004): Sportpedagógia. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs, 82-95
p., 210-212 p.
Farmosi, István. (1999): Mozgásfejlődés. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs, 14 p.,
17 p.
Farmosi, István. (2007): Óvodások és kisiskolások testi és mozgásfejlődése. Dialóg
Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 36 p.
Győri, Pál. – Nemessúri, M.(1986): A 4-6 éves óvodások állóképességének vizsgálata.
Mozgáskultúra és teljesítmény. MTA. Veszprém, 51 p.
Makszim, Imre. (2002): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus Kiadó,
Budapest – Pécs, 107 p.
Mészáros, János. (1990): A gyereksport biológiai alapjai. Sport, Budapest, 51 p.

502

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

-

MTTK
Szabadka, 2011.

Mészáros, János. (1990): Sportantropometria, Tankönyvkiadó, Budapest.
Pedagógiai Lexikon (1997): 334 p., 423 p.
Prisztóka, Gyöngyvér. (1998): Testneveléselmélet. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–
Pécs, 52 p.
Rétsági, Erzsébet. (2004): A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus Kiadó.
Budapest–Pécs, 61 p.

AZ IRODALOM- ÉS NYELVTANÍTÁS ÉS A TEHETSÉGGONDOZÁS

503

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

Földvári István: A NYELVEK ÉRDEKESEBBEK, MINT A NYELVTAN!
EGY KÉSZÜLŐ ALTERNATÍV TANANYAG A TEHETSÉGGONDOZÁS JEGYÉBEN
Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország
foldvari28@gportal.hu

Rezümé
A NYELVI KREATIVITÁS a szakirodalomban kevéssé tárgyalt tematika. Témám
a nyelvhasználat kreativitásának vizsgálata, a nyelvtudás kreatív, alkotó rétegének,
megnyilvánulási formáinak kutatása és az elméleti tudás alkalmazása az anyanyelvi
nevelésben.
A cél egy olyan, új szemléletű, a nyelvi kreativitást témájául választó / annak
fejlesztését lehetővé tevő tananyag elkészítése, amely a tehetségek fejlődését szolgáló
feltételek megteremtéséhez járulhat hozzá – egy speciális területen.

Abstract
The students are read increasingly less, and the lingual haphazardness is
spreading. Nowdays the development of the lingual creativity is a really heavy task. The
scientific literature rarely say about the lingual creativity and the develop books are
unsettled. I’d like to substantiate an integrated lingual creativity training with a new
schoolbook. I will test the topics of the chapters meanwhile my teacher work in a high
school, work for new ones and reject the ones being out of order.

A tehetség az eredetiségből származik;
ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás,
értelmezés és ítélés különleges módja.
(Maupassant)
1
A KONFERENCIA ÉRINTETT TEMATIKUS EGYSÉGE: módszertani megoldások,
eljárások és tevékenységek a tehetség fejlődésének érdekében.
A NYELVI KREATIVITÁS a szakirodalomban kevéssé tárgyalt tematika. Témám a
nyelvhasználat kreativitásának vizsgálata, a nyelvtudás kreatív, alkotó rétegének,
megnyilvánulási formáinak kutatása és az elméleti tudás alkalmazása az anyanyelvi
nevelésben.
Célom egy olyan, új szemléletű, a nyelvi kreativitást témájául választó / annak
fejlesztését lehetővé tevő tananyag elkészítése, amely a tehetségek fejlődését szolgáló
feltételek megteremtéséhez járulhat hozzá – egy speciális területen. A tankönyv írása
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közben a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban, majd a budapesti Forrai Magániskolában
végzett munkám tapasztalataira építek.
Legalább három súlyos hibát tapasztaltam a nyelvtan tanításában, melyek mindegyike
egy a témákat érdekesen feldolgozó tankönyv hiányára vezethető vissza:
1. A tankönyvpiacon kapható nyelvtan könyvek fél, de inkább egy teljes évvel kevesebb
tananyagot tartalmaznak, mint amennyit egy jó tempóban haladó középiskolai osztály
fel tudna dolgozni. Az előkészítő osztályok esetében ez az időszak plusz egy évvel
megnő. Ez komolytalanná teszi a tantárgyat a diákok szemében, maguk a tanárok is
gyakran irodalom órát tartanak nyelvtan helyett. A tehetséges, kreatív diákok igényeit
egészen biztosan nem elégíti ki a tananyag.
2. További probléma az alkalmazott tankönyvekkel kapcsolatban, hogy a legritkább
esetben szólnak a diákok érdeklődését is felkeltő témákról, illetve ritkán dolgozzák fel
számukra is élvezetesen az anyagot. Ez motivációs gondokat eredményez, a nyelvtan
órák szárazak, unalmasak lesznek, a kreatív diákok számára könnyen teljesíthetők.
3. Kétségbeejtően rosszak a tananyaghoz rendelt feladatok. Ötlettelenek, a mai diákok
előtt kínos helyzetbe hozhatják a tanárokat infantilizmusukkal, esetleg az élettől
elrugaszkodott példáikkal.
A tananyag felépítésekor olyan témákat igyekeztem kiválogatni, amelyekkel egyáltalán
nem foglalkoznak / keveset foglalkoznak vagy nem úgy tálalják őket, hogy a téma egy
mai diákhoz is eljusson. Ezen szeretnék változtatni, miközben a középső modult tartom
a legfontosabbnak, tehát az elméleti alapvetést, amely utat nyithat további
kutatásoknak, ihletet adhat újabb témafelvetésekhez, továbbá még jobb, használhatóbb
feladatokat tartalmazó tananyagok kidolgozásához.
A diákokat a témafelvetés, az elméleti alapvetés és a következtetések levonásának
szakaszába is bevonja a tankönyv, így véleményem szerint a problémafelvetés, a
tudományos gondolkodás technikája, az analógiák meglátásának képessége területén
is fejleszti a diákokat.
2
A készülő tananyag vázlatos ismertetése:
EGY FEJEZET FELÉPÍTÉSE / EGY OLDAL SZERKEZETE:
Cím + alcím (mint az újságcikkek esetében)
Miért érdekes a téma? (egymondatos állítás)
Motiválás (egy anekdotával / érdekes feladattal / videóval)
Tankönyvi szöveg
melyet keretes magyarázatok, példák egészítenek ki az internetes klikkelés mintájára,
képek
Feladatok
Főbb gondolatok összefoglalása, konklúzió, érdeklődőbbek számára további
kutatási irányok kijelölése
DVD-melléklet
3
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TÉMAKÖRÖK (melyek egy része már tesztelt, a többihez, ezen kívül a konkrét
feladatok teszteléséhez további tanítási gyakorlatra lenne szükség – mindenképpen
középiskolában):
1. Meghökkentő megoldások a világ nyelveiben (a miénktől eltérő nyelvek
logikájának vizsgálata, a nyelvi gondolkodás univerzáléi és különbségei)
2. A nyelv eredetéről, kialakulásáról szóló elméletek, a nyelv és a gondolkodás
viszonya
3. Nonverbális kommunikáció, jelnyelvek, a kommunikáció nem nyelvi formái
4. Afázia, autizmus és egyéb kommunikációs defektusok
5. Közmondások idegen nyelveken és magyarul
6. A viccek érzékeléséért felelős agyterületek működése
7. A nyelvek kihalásának veszélyéről
8. A görög, latin, angol és egyéb közvetítő nyelvek. Miért pont ezek, ott és akkor?
Mi lesz a jövő közvetítő nyelve?
9. A pidzsin nyelvek
10. Emberi nyelvet használó állatok
11. Ugyanaz a gondolat – többféle megfogalmazás. Stílus vagy nyelvi
relativizmus?
12. Az írás története, különleges írásrendszerek
13. Mesterséges nyelvek, mesterséges intelligencia
14. A nyelvújítás eredménye
15. A nyelvrokonság bizonyítása
16. Többnyelvűség
17. Az irodalmi nyelvek megalkotói
18. Tipikus nyelvhasználati hibák
19. A szépirodalom és az értéktelen ponyva közti különbség nyelvi dimenziója
20. A magyar nyelv szókincsének és hangállományának változása, jelentésbeli
változások
21. Retorika
22. Írjunk verset!
23. Fordítsunk!
24. Olvassunk a sorok között! A befolyásolás technikája
25. Névmagyarítások, családfakutatás
26. A káromkodás pszichológiai magyarázata
27. „Lyukak” a nyelvben – amit nem tudunk a nyelvi paradigmába illeszteni („meg
van éve”)
28. Kommunikációs stratégiák a science-fiction filmekben
29. Kódok, kódfejtés
A tesztelés során egyes fejezetterveket kidolgozok, másokat elvetek, és természetesen
felmerülhetnek újabb témakörök is.
4
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Szövegrészletek a tananyagból
SZÁMOLÁS (1. fejezet)
ANDAMÁNI (ANDAMÁN-SZIGETEK)
•Gyakorlatilag ismeretlenek a számnevek. A nyelvet egy kőkori szinten élő, gyűjtögető,
halászó-vadászó, a tüzet sem ismerő törzs beszéli.
•„Úba” szavuk jelenti az „egy”-et (emellett azt is, hogy „valóban”, illetve „igazán”), a
„dóga” pedig a kettőt. A „dógá”-nak még egy, igen nagyvonalú jelentése van, az hogy:
„sok”.
TELEFOL
•
A telefolban a bal kéz kisujja az 1-es számnak felel meg, a gyűrűsujj a 2, a
középső ujj a 3, ennek megfelelően a mutatóujjra történő utalás felel meg a 4-es
számnak, az 5-ös pedig a hüvelykujj. Ez idáig logikus – bár épp a fordított módon veszi
sorba az ujjakat, mint mi –, a rendszert azonban korántsem térképeztük még fel teljes
mértékben. A 6-os számnak a bal csukló felel meg, a 7-es a bal alkar, s ez így megy
egészen 14-ig, végig a test bal oldalán, a könyökön, vállon, nyakon, fülön és szemen át
egészen a középen elhelyezkedő orrig. Itt aztán a számok a test jobb oldalára fordulnak
át, vissza a jobb kisujjig, ami a 27-tel egyenlő. A 27-nél nagyobb számokat a kisebbek
hozzáadásával kapják meg. A kate 15 fordítása nemes egyszerűséggel nem más, mint
„két kéz és egy láb”.
EMBERI NYELVET BESZÉLŐ ÁLLATOK (10. fejezet)
IRENE PEPPERBERG KÍSÉRLETE ALEX NEVŰ PAPAGÁJÁVAL
Igen hálás téma. A diákoknak mindig van véleménye arról, amikor azt mondjuk nekik,
hogy a kutyák legjobb tudásunk szerint azért ugatják meg a postást, mert ott és akkor
szeretnének vele közölni, nem pedig azt mondják, hogy „Mint ahogy azt már tegnap is
megemlítettem, nem szeretném, hogy még egyszer meglássalak. Ó, igen, és ezt a
jövőre nézve is tekintsd magadra érvényesnek!” Ilyenkor örömmel veszik a
gondolatkísérletet, amikor közösen próbálunk meg olyan módszert kidolgozni, amivel be
lehetne bizonyítani, hogy a kutyák nem pusztáűn a jelenben élnek, hiszen csaknem
mindannyiuknak volt már valami köze háziállatokhoz. Ezen a ponton szoktam beszélni
nekik azokról a kísérletekről, amik megpróbálják kitolni az állati kommunikációról szóló
tudásunk határait. Ezek közül az egyik legismertebb Irene Pepperberg és Alex nevű
papgájának története.
“Alex, az afrikai szürkepapagáj számolt, felismerte a formát, a színt, a méretet.
Megértette a “nulla” mint elvont fogalom jelentését. (Brandeis Egyetem, Waltham, USA)
(…) Irene Pepperberg egy chicagói állatkereskedésben jutott Alexhez.Az eladóra bízta
a választást, nehogy később a szemére vessék: na persze, biztos valami különösen
tanulékony papagájt választott ki a kísérleteihez! Tudván, hogy Alex agya legfeljebb
dióbélnyi, a kutatók zöme merő időpocsékolásnak vélte Pepperberg kommunikációs
kísérleteit. (…) Csimpánzt, bonobót, gorillát már akkoriban is többeknek sikerült
megtanítaniuk arra, hogy egyszerű jelek, szimbólumok segítségével kommunikáljanak.
Kanzi, a bonobó például állandóan magával hurcolta kis tábláját, arra rajzolgatta a
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megtanult jeleket, ha közölni akart valamit, sőt saját maga is kiötlött új jelkombinációkat.
Ám még rá sem lehet mondani, hogy a szó valódi értelmében társalog.
Pepperberg fölállt, és odament a kalitkája tetején tollászkodó Alexhez. Közeledtére a
papagáj nyomban abbahagyta foglalatosságát, és szóra nyitotta csőrét:
“Want grape. (Akar szőlő.)”
“Kicsit morcos, mert még nem reggelizett” – világosított fel Pepperberg.
Alex újra nekiállt tollászkodni, közben egy asszisztens szőlőt, nyers babot, alma- és
banánszeletkéket meg egy cső kukoricát rakott ki neki.
Pepperberg irányítása mellett Alex közel száz szó kiejtését megtanulta, egyebek között
ki tudta mondani a táplálékul kapott gyümölcsök, növények nevét. Azt is megtudtam,
miért nevezi az almát banerrynek (banyesznye): ”Ő találta ki ezt a szót, mert az alma
küllemre a cseresznyére, ízét tekintve pedig a banánra emlékeztet.” (Virginia Morell:
Állati okos elmék. In: National Geographic, 2008. március)
Alex a riport követ kező soraiban ráripakodik egy másik papagájra, mert az nem ejti
elég tisztán a szavakat, a korábban említett bonobóknál pedig megfigyelték, hogy az
egyik anya saját maga állt neki kölykét tanítani az emberekkel folytatott
kommunikációra.
5
FELADATOK
ÍRJUNK VERSET! (22. fejezet)
Látszólag könnyű feladat Francis Jammes: A ház rózsával lenne itt teli c. versének
“átírása”. Az alábbi példában csak a jelzőket, határozókat pontoztam ki. A diákok
megoldásai között a legváratlanabb dolgok fordultak elő. Volt, aki mindenhová a
“fekete” szót helyettesítette be és volt, aki képes volt megváltoztatni az egész vers
hangulatát, stílusát néhány jól eltalált cserével.
A ház rózsával lenne itt teli s …….. darázzsal.
Vecsernye szólna délután ……… kondulással;
a szőllőfürtök ……….kövek ilyenkor, s lassan
szundítanának benn az …………lugasban.
Ó, hogy szerethetnélek itt. Tiéd e szív, ……….
huszonnégy évem, gőgöm és egész
fehér rózsáktól ………… költészetem tiéd;
és mégsem ismerlek, hiába minden hát, nem élsz.
Mert azt tudom, ha élnél, vélem élnél,
velem lennél te itt, velem rejteznél ott a réten,
………….. csókolnál, fölöttünk ………. méhek,
mellettünk ……….. patak, s a lombok összeérnek.
A napfény hullna csak, hallgatnánk, hogy sziszegne,
mogyorócserje vetne ……….. árnyékot füledre,
s már nem nevetnénk, mert …………………. volna
szerelmünk, és a szánk ………….. egymásra forrna;
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s érezném ajkaid pirossán, mily varázslat!
a rózsát, szőllők jóízét s mérgét a ……… darázsnak.
KÓDOK, KÓDFEJTÉS (29. fejezet)
„Kriptográfia
Két fajtája: átrendezés vagy keverés / behelyettesítés. Az átrendezéses módszerben a
betűk megtartják eredeti hangértéküket, de megváltoztatják a pozíciójukat, míg a
behelyettesítéses metódus esetén megmarad a pozíciójuk, de megváltozik a
hangértékük.
Suetoniusnak köszönhetően, aki a II. században megírta Cézárok élete című művét,
részletes leírást kapunk a Julius Caesar által használt behelyettesítéses kódról: Caesar
minden betű helyett az ábécében utána következő harmadikat írta le. A kriptológiában
gyakran használják az úgynevezett nyílt ábécé fogalmát, amely az eredeti üzenetben
használt ábécét jelenti, illetve a kódábécé szót, amivel a nyílt szöveg betűit helyettesítő
betűkre utalnak. Ha a nyílt ábécét a 3. ábrán látható módon a kódábécé fölé helyezzük,
azonnal kiviláglik, hogy a kódábécét három hellyel elmozdították. Ezt a kódolást
gyakran Caesar eltolásos ábécéjének vagy egyszerűen Caesar-kódnak nevezik. Ez a
neve minden olyan titkosírásnak, amelyben minden betűt egy másik betű vagy jel jelez.
Nyílt
ábécé

a b c d e f g h i j k l mn o p q r s t u v w x y z

Kódábéc D E F G H I J K L MN O P Q R S T U V WX Y Z A B C
é
Nyílt szöveg

veni,

vidi,

vici

Kódolt szöveg

YHQL,

YLGL,

YLFL

Suetonius ugyan csak a három hellyel történő eltolásról beszél, de nyilvánvaló, hogy 1
és 25 között bármilyen számú eltolás, s ezáltal 25 különféle kódábécé generálása
lehetséges. Sőt, ha túllépünk az egyszerű eltoláson, és a nyílt ábécé bármely
elrendezését lehetővé tesszük, még nagyobb számú kódábécét kaphatunk.
Több mint 40024 ilyen elrendezés létezik, következésképp ugyanennyi különböző
kódábécé. A kódábécé ilyen módon történő összeállításának előnye, hogy a kulcsszó,
illetve a kulcsmondat, s ilyenformán maga a kódábécé is könnyen megjegyezhető.
Az elképzelhető kulcsok hihetetlenül magas száma miatt sok tudós feltörhetetlennek
tartotta a behelyettesítéses kódábécéket, s ez a feltételezés századokon át igaznak
bizonyult. A rejtjelfejtők azonban idővel találtak egy rövidebb módszert is, mint az
összes lehetséges kulcs végigpróbálása.” (Simon Singh: Kódkönyv)
A feladat itt egyértelmű: próbáljunk meg kódolni, illetve desifrírozni bizonyos szövegeket
a Simon Singh könyvében leírt logika alapján!
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6
TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az elkészült tananyagot a tervek szerint kiegészítené egy internetes felület, amire
felkerülhetnek
a témafrissítések,
a legújabb kutatási eredmények,
a tanárok, diákok által kidolgozott feladatok,
feladatok és megoldásaik,
kutatási pályázatok,
az érdeklődőbb diákok által kivitelezett „mini-kutatások” beszámolói.
MEGJEGYZÉS: az előadáson powerpointos anyaggal szeretném kiegészíteni a
fentieket.
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Миљана Барјамовић: ПРОГРАМИРАНА НАСТАВА У СВЕТЛУ ТЕОРИЈЕ
ЕТАПНОГ ФОРМИРАЊА УМНИХ РАДЊИ ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ
Filozofski Fakultet, Novi Sad, Srbija
miljana83@yahoo.com
Резиме
У раду се сагледавају опште карактеристике теорије умних радњи, која je
заснована на структуралном приступу, а чији се елементи могу уочити и у
креирању наставе за надарене ученике уз помоћ компјутера. Као примене етапа
теорије умних радњи у раду је осмишљена програмирана тема из морфологије за
учење придева. Mетодички модели у апликацији су засновани на савременим
системима помоћу којих се може учити, увежбавати, проверавати и
систематизовати знање о придевима у српском језику. У раду су размотрене
могућности примене рачунара у настави језика, његове психолошко-педагошке
основе, затим основна начела програмираног учења уз помоћ компјутера и начела
теорије умних радњи, као и стратегије примене етапног процеса сазнања
наставних садржаја из наставе морфологије српског језика у методичком систему
програмиране наставе за потребе учења напредних, надарених, односно
талентованих ученика.
Циљ овога рада је да се поменута теорија и њени елементи етапног
формирања сазнајног процеса надарених и талентованих ученика конкретизују у
програмираној настави морфологије српскога језика, јер се по овој теорији
психичке и когнитивне радње (делатности) формирају и развијају преношењем
чињеница и информација на план перцепције, што пружа могућност да методичке
апликације у будућности разрађујемо боље и квалитетније и тако наставу
уздигнемо на један виши ниво.
Кључне речи: методика српског језика, рад са надареним ученицима,
теорија умних радњи, етапно формирање сазнајних процеса у настави,
програмирана настава морфологијe српског језика, придеви.

PROGRAMMED LESSON IN LIGHT OF THE THEORY OF STAGED FORMATION OF
MENTAL ACTIVITIES FOR GIFTED STUDENTS
Summary
This paper reviews the general features of the theory of mental activities, which
is based on a structural approach, whose elements can be identified in the creation of
classes for gifted students with the aid of computer. As the application of stages of the
theory of mental activities, this paper contains programmed topics from morphology in
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order to learn adjectives. Teaching models in the application are based on modern
systems that can be used to teach, revise, checked and systematise the knowledge of
adjectives in Serbian. The paper considers the possibility of using computers in
language teaching, its psychologically-pedagogical bases, the basic principles of
programmed teaching by means of a computer and the principles of the theory of
mental activities, as well as the strategic application of the staged process of learning
about the curriculum subject matter in teaching Serbian language morphology in
teaching system of programmed teaching for advanced, gifted and talented students.
Keywords: Serbian language teaching methods, working with gifted students,
theory of mental activities, staged establishment of cognitive processes in teaching,
programmed teaching of Serbian language morphology, adjectives.
1. Уводна размишљања
Све је више оних који виде да се настава мора модификовати и
прилагодити према савременим друштвеним, социјалним и методичким
сазнањима за ученике који су специфични по томе што су талентовани, брже
мисле, жељни су знања, надарени су. Таквe ученике треба мотивисати за учење.
Треба разрадити сваку етапу сазнавања наставног садржаја. Зато смо се
одлучили на један битан иновативни корак, а то је да елементе психолошке
теорије умних радњи разрадимо у настави морфологије српског језика. Сазнање
унапређујемо тако што етапе теорије умних радњи детаљније образлажемо и
повезујемо их са наставним системом програмиране наставе или наставе уз
помоћ компјутера за учење тема из морфологије језика за надарене ученике.
Важно је, за овакво опредељење, да се детаљније разјасне теоријски проблеми
теорије умних радњи и методички систем програмиране наставе, и да се потом
наведене теоријске поставке примене у корацима и задацима програмираног
материјала за учење морфолошких садржаја из српског језика. Ова теорија
осветљава проблем учења и разумевања комплекснијег наставног садржаја, али
на жалост, само из свог уског угла, зато се јавља и друга тенденција, а то је да се
наставни процес сагледа као јединствен и целовит, а с тиме и методичка
апликација као припрема за разраду једног дела или у целости одржаног
наставног часа. С друге стране за дидактику је од великог значаја да се прикажу и
анализирају главна настојања у овом процесу, а то би био један од циљева овога
рада. Важнији циљ рада јесте да се успостављањем везе између психолошких,
умних, дидактичких и методичких процеса осавремени, модернизује и побољша
наставни процес подобан за надарене, даровите ученике.
Настава као пре свега педагошки, дидактички, али и као психички процес
развијена је и темељи се на трима психолошким школама, а то су
бихевиористичка, когнитивна и хумана. Ове три школе, поред осталих, које овом
приликом нећемо посебно наводити, су, такође, фундаменталне за методички
систем програмиране наставе и то је један од разлога лакшег упоређивања
512

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

психичких радњи, које описује теорија умних радњи, и истих у процесу наставе
учења уз помоћ компјутерског програма за увежбавање, учење или
систематизовање морфолошког знања надарених ученика.
За оваква опредељења подстакнути смо следећим разлозима и уверењима.
Као прво, крајње је време да ученици одрастају и уче наставне садржаје у духу
свог времена, при том се мисли на експанзију компјутерске ере, јер су компјутери
захтев савременог друштва. Друго, теорија умних радњи и методички систем
програмиране наставе нису само целовито анализирани у литератури, него су и
апликативни, а у нашој литератури већ деценијама се показује и доказује да је
наша настава слаба, поготово за активније и даровите ученике, да је треба
модернизовати и побољшати. Зато имплементирање теоријских сазнања из
психолошке теорије умних радњи на методички систем програмиране наставе
открива мноштво детаља у процесу разумевања, схватања и учења наставног
садржаја, а то нам пружа могућност да методичке апликације за надарене ученике
разрадимо боље и квалитетније и наставу уздигнемо на виши ниво.
2. Теорија умних радњи
Од надарених ученика се очекује да самостално увиде и издвоје основне,
суштинске појмове у наставним садржајима о којима уче. Наставни процес има
водећу улогу у интелектуалном развоју и васпитању ученика, а наставник
одговорност за квалитет учениковог умног развоја. Умни развој је повезан са
двема категоријама: стицањем одређеног фонда знања, као неопходног услова
мишљења, и мисаоним операцијама, помоћу којих се та знања прерађују и
усвајају. Карактеристично својство умног развоја је овладавање својврсним
фондом добро
обрађених и учвршћених поступака који се односе на
интелектуална умења. (Ђорђевић 2004:736) Из разлога бољег и квалитетнијег
умног развоја надарених ученика од значаја је да наставник (програмер) сачини и
разради квалитетан програмски материјал за учење уз помоћ компјутера, на
основу сазнања из области истраживања теорије умних радњи које су специфичне
за такве ученике. Један од значајних задатака односи се на максималну активност
сазнајних способности ученика, развијање активног и самосталног мишљења, које
подстиче методички систем програмиране наставе.
Аутор Јован Ђорђевић наводи да настава, као систем педагошких
деловања, у значајној мери одређује садржај и ток умног развоја ученик, и да се
наставом, а посебно резултатима њених утицаја, не одређује логика умног
развоја. (Ђорђевић 2004:738) У том правцу треба размишљати, па ток умног
развоја ученика подићи на виши и квалитетнији ниво, што се очекује када је у
питању рад са надареним и активнијим ученицима. При том, одлучујућа није
количина усвојених садржаја већ њихов квалитет. У студији Frames of Mind – The
Theory of Multiple Intelligences (срб. Оквир ума – Теорија вишеструке
интелигенције) из 1985. године, Хауард Гарднер (енг. Howard Gardner) (према:
Ђорђевић 2004: 738) указује да га изненађује колико су психолози мало учинили
на утврђивању општих принципа који могу да управљају интелектуалним доменом.
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Најсугестивнији рад, сматра Гарднер, представља руска психолошка школа,
односно следбеници Виготског – Давидов, Ељкоњин, Тализина и Маркова.
Значајан податак о минималном ангажовању психолога у домену интелектуалног
развоја ученика, подстакао је наше истраживање когнитивног, умног усвајања
наставног садржаја из морфологије српског језика. Вођени том идејом одлучили
смо се да истражимо, у основним цртама, теорију умних радњи како би наставни
рад са надареним ученицима имао смисла и напретка.
Теорија умне радње у педагошкој стварности је позната примењена теорија,
међутим, у нашој настави (у Републици Србији) она је делимично апликативна у
припремама наставних јединица, поготово за рад са даровитим, надареним
ученицима, иако су истраживања о њој вршили руски педагози и психолози, који су
је детаљније описали, истражили и своје резултате објавили. Ова теорија је
предмет нашег истраживања пре свега због тога што садржи неке карактеристике
структуралног приступа чији се елементи могу уочити у програмираној настави, а
сагледавањем тих структура могу се спознати њихове предности и мане и тако
побољшати наставни и образовни процес. Аутор Кнежевић (1986: 79) наглашава
да је дијалектички метод у овој теорији основни, а структура се користи као
погодан методолошки приступ и средство за конкретну разраду дијалектичког
метода. Основни принцип ове теорије, дијалектички, као принцип умећа
разговарања и расправљања, може се начелно применити у методичком систему
програмиране наставе за учење тема из морфологије српског језика за надарене
ученике. Наиме, програмирано учење је систем теоријских и техничких облика који
омогућава симулирано извођење наставних садржаја у корацима програма, тако
што на једног ученика долази један „наставник”, тј. компјутер симулира
наставника. Дијалектички принцип у програмираној настави може се објаснити као
„подучавајући разговор” између ученика и програмског материјала на монитору
компјутера, што представља спону истог принципа у два засебна система –
теорији умних радњи и систему програмиране наставе. Аутор Кнежевић (1986:
80) је изнео три најзначајнија става психолога Виготског у теорији радње, а то је
да су умне радње (делатности) (1.) посебан вид људске делатности, (2.)
друштвено-историјски условљене, и да се (3.) структурално и системски развијају.
За Виготског је развој потенцијално стварање нових структура и система.
Развој није нешто што је унапред дато, него оно што се мора актуелизовати
сопственом делатношћу – саморазвојем. Према томе, задатак наставе је да
омогући путеве умног развоја надарених ученика и да их убрза. Суштина наставе,
као система педагошких деловања за учење уз помоћ компјутера, не огледа се у
актуелизовању чулног, аудио-визуелног, нити у строгом запамћивању наставних
садржаја, већ у њиховом разумевању, односно њиховој трансформацији помоћу
значења. Ово важи за све ученике, а најтеже је ово сазнање применити на
надарене ученике, јер је њих теже мотивисати за виши ниво разумевања
одређених законитости који владају у језику.
Усвајање и разумевање комплекснијих појмова из матерњег, српског, језика
је на ниском нивоу. Ученици често прихватају информације и исказе окамењене,
онакве какви им се представе у настави, без могућности да увиде њихово
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настајање. Теорија етапног формирања умних радњи пружа информације и
омогућава контролу учења и усвајања наставног садржаја, на тај начин што може
да изазове и прати интелектуални развој талентованих ученика. Гаљперин, као
блиски сарадник Виготског, сматра да процес сазнавања треба схватити као
процес трансформације предметне радње на унутрашњи, умни план (према:
Шарановић-Божановић-Милановић-Наход 1999: 526). То значи да се по овој
теорији трансформишу садржаји тако што се форме спољашњих радњи (појмови и
информације нпр. из морфологије језика) преносе на план перцепције. Ова
теорија открива пут изучавања умних радњи које формирају нивое сазнања код
ученика. Нивои сазнања (код ученика) могу се пратити кроз кораке програма
наставног садржаја за учење нпр. придева уз помоћ компјутера, дакле применом
методичког система програмиране наставе.
3. Примена теорије етапног формирања умних радњи у програмираној
настави
Циљ овога рада али и велики изазов је, као што је наведено у уводном делу
рада, да теорију умних радњи и њене елементе етапног формирања
конкретизујемо у настави прилагођеној за надарене ученике. По овој теорији
психичке и когнитивне радње (делатности) формирају и развијају се преношењем
чињеница и информација на план перцепције. Битно је квалитетно и ефектно
програмирати процес усвајања сазнајних радњи, обзиром на њене структурне
делове. Међутим, није довољно осмислити програмски материјал (информације и
задатке) за учење неког наставног садржаја. Када се боље сагледају неки
елементи радње у дубинској структури програмског материјала, овај посао је
тежак и захтева доста рада, креативности и научног и стручног знања.
Информације о елементима (етапама умних радњи) из дубинске структуре
програмског садржаја, на које се обично заборавља, који се маргинализују, а
заправо су темељ усвајања наставног садржаја и интелектуалног развоја ученика,
могу се сагледати у теорији умних радњи њиховим (етапним) рашчлањивањем.
Гаљперин је издвојио пет етапа стицања знања у настави, које ћемо
дефинисати, описати и практично применити на примерима из креираног
програмског материјала за учење придева у српском језику уз помоћ компјутера за
надарене ученике.
У првој, најважнијој, етапи процеса стицања знања ученици се уводе у
предмет проучавања. При том се мора имати у виду њихово раније искуство и
знање. Програмски материјал за учење придева у српском језику на почетку учења
пружа уводне информације о програму и наставном садржају које ученик треба да
усвоји. Ову прву етапу, као и остале четири, у суштини можемо видети у сваком
кораку програма, јер је наставни садржај тако разрађен да ученик у корацима
програма добија информације које се надограђују једна на другу, тако што се у
сваком кораку уводи нова информација. Увођење ученика у предмет проучавања
и стицања знања, односно усвајање информација на почетку програма (али и
сваког програмског корака) јесте вид мотивације1 ученика. Треба имати на уму да
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у првој етапи ученици не извршавају радње већ треба да схвате могућности како
је треба реализовати. На пример у кораку број 1. разрађене методичке апликације
за учење придева, ученици прво треба да се упознају са предметом проучавања,
а то су дакле, придеви у српском језику. Они читају прву информацију која им
пружа теоријску основу шта су придеви и нуди им конкретне примере придева у
клаузи (реченици).
Нпр. 1. КОРАК: Придеви су променљиве, несамосталне речи које стоје уз именице
и одређују их по некој од особина: паметан човек, дубока река, лепо дете. Исту
службу одређивања, на други начин наравно, имају и када означавају особину која
се открива у појму помоћу предиката: Овај човек је паметан, Река је дубока,
Природа је лепа.
Задатак бр. 1. Из датог текста издвој придеве:
Низак и крупан господар Софра је леп човек. Његов опис: широка рамена, јака
плећа и прса, труп дугачак а ноге врло кратке, мало угнуте, руке дугачке, јаке
види се да од детињства тешко ради. (Прилагођен текст: Јаков Игњатовић:
„Вечити младожења”)
(Уколико је задатак тачно решен ученик прелази на решавање задатка бр. 3, у
супротном добија допунску информацију, решава задатак бр. 2. и потом покушава
исправно да реши задатак бр. 1)
ДОПУНСКА ИНФОРМАЦИЈА број 1. Ваш задатак је нетачан. Покушајте зато да
се боље информишете и успешно решите задатак.
Придеви се не употребљавају самостално, већ стоје уз именице и означавају
особине бића, предмета и појава који су означени тим именицама. На пример
придеви весела, кухињски, гвоздена не употребљавамо самостално, али уз
именице деца, нож, капија – одређују каква су деца, чији је нож и од чега је капија.
Дакле, придеви имају одредбену функцију у односу на именице, они одређују
именице уз које стоје.
Задатак бр. 2. Пронађи и подвуци придеве у реченици:
У граду је живела богата госпођа, добра али горопадна жена, која је долазила у
цркву обучена у хаљину са огромним шлепом. (Реченица из одломка у читанци:
Никола тесла „Моји изуми”)
Са извођењем радње се почиње у другој етапи стицања знања. Надежда
Шарановић-Божановић и Слободанка Милановић-Наход (1999) сматрају да је за
другу етапу посебно значајна материјална форма (као објекат радње се
појављује реални предмет) или материјализована форма (објекат радње је дат у
виду модела или схеме). Надарени ученици сагледавају садржај радње, састав
операција и њихов редослед. Битан проблем у процесу усвајања знања у овој
етапи је избор модела. У креираном програмском материјалу за учење придева у
српском језику определили смо се за примену материјализоване форме.
Наставни садржај је дат у виду информација које описују језичке појаве, а које су у
неким корацима програма у виду модела или схеме ради лакшег запамћивања.
Тако, на пример, учење неправилне компарације придева у српском језику
представља проблем запамћивања, како за надарене тако и за просечне ученике.
Граматика, па тако и морфологија језика су егзактне и неретко се њихове
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појединости морају прихватити у готовом облику. Неправилну компарацију
придева у српском језику, као што је познато, имају само четири придева, а
њихове облике ученици треба да усвоје учећи их напамет.
Схема је овако представљена:
Схема бр. 1. Неправилни придеви у српском језику
Позитив
Компарати Суперлатив
придева
в
придева
придева
велик
већи
највећи
мали /
мањи
најмањи
мален
добар
бољи
најбољи
зао
гори
најгори
Следећа етапа у процесу стицања знања у настави је „говорна”. У њој је
присутан говор који је прелазни облик ка следећој етапи. Радња је формирана у
говорном облику путем усменог или писаног исказа, како је описују ауторке
Шарановић-Божановић и Милановић-Наход. Програмирана настава искључује
дијалектички метод, те ћемо ову етапу сазнавања у овом методичком систему
(програмирана настава) дефинисати као оријентисање ученика на наставни
садржај који треба да усвоји. Циљ ове етапе је да надарен ученик увиди битне од
небитних елемената наставног садржаја који усваја, а не да развије способност
препричавања – таква његова радња тада добија облик апстрактности, а то не
развијемо код ученика на овом нивоу сазнавања. Као пример за трећу етапу
процеса стицања знања у настави може илустровати корак број 6. креираног
програма за учење придева у српском језику. Овај корак даје основну
информацију како се гради компаратив придева у језику.
Поред издвојеног модела (основа речи + суфикс) за грађење компаратива у
наставку текста информације у програму се наводи: Суфикси се додају на основу
једносложних придева (нпр. нов), двосложних (нпр. познат) или вишесложних
придева (нпр. тврдоглав). Ова реченица основну информацију о грађењу придева
допуњује, али за просечне ученике је оптерећујућа. За такве ученике није битно да
у том тренутку усвоје додатну информацију да речи делимо на једносложне,
двосложне и тако даље, а опет она напреднијим ученицима, који су претходно
високо мотивисани за учење, који усвајају брже и лакше сваку језичку
информацију, може бити важан податак за даље учење и језичко усавршавање.
Разрађен програмски материјал2 је намењен ученицима за индивидуално
усвајање наставног садржаја, a теоријска сазнања о теорији умних радњи намећу
погодности за рад како са слабије мотивисаним ученицима, али пре свега, као што
је представљено, за рад са надареним ученицима.
Четврта етапа, по Гаљперину, је „говор-звук” етапа у којој се гласни говор
преноси на унутрашњи план. За сврху нашег рада ову етапу смо мало другачије
дефинисали. Наиме, програмирана настава је максимално идивидуализована и у
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њој не постоји дијалог у правом смислу те речи. Дијалог је фикција која се одвија
између ученика и програма на компјутеру, а за такво учење говорна метода је
искључена. С тога четврту етапу процеса сазнавања наставног садржаја у
програмираној настави, једино, можемо овако дефинисати: ученик наставни
садржај (језичке информације из програмског материјала) прочита (у себи) и
преноси на унутрашњи, когнитивни, умни план. Надарени ученик разоткрива
садржај информације, њену осмишљеност и уопштеност. Њему у процесу радње
разоткривања помажу примери који су понуђени у сваком програмском кораку за
учење уз помоћ компјутера.
Нпр. у КОРАКУ број 2. програмског садржаја у задатку број 5. разрађена је
четврта фаза теорије умних радњи за подучење даровитих ученика. Понуђен је
текст који треба да се допуни одговарајућим врстама придева. Задатак је овако
осмишљен:
Граница између различитих врста/значења придева није тако оштра. Један исти
придев може спадати у две врсте, а некад и у три.
На пример, ако хоћемо да истакнемо да је школско двориште двориште које
припада школи, онда тај придев спада у ______________ придеве (Треба
допунити присвојне). Међутим, ако желимо да нагласимо да је то врста дворишта,
да није болничко већ школско, онда је то описни придев.
У петој, последњој, етапи или етапи унутрашњег говора, унутрашњег плана
како је још називају, аутоматизација је потпуна. Реч аутоматизација потиче од
старогрчке речи и има значење који сам управља или претварање појединих
радњи у аутоматске, безвољне.3 Једна од основних особина аутоматизације је
продор у подручје умног рада човека. На том унутрашњем плану често долази до
трансформације сазнања уколико она нису најбоље схваћена. Аутоматизације је у
инпуту (на унутрашњем плану) најприсутнија. С тога је битно да претходне етапе
сазнања надарени ученици правилно усвоје, како би садржај у петој етапи, на
когнитивном плану, исправно аутоматизовали.
Нпр. КОРАК број 2. креираног програмског садржаја за учење придева у српском
језику најадекватније разрађује пету етапу теорије умних радњи креирану за
подучавање надарених ученика:
Описне придеве добијамо на питање КАКАВ? Нпр.: жут, црн, добар, зао, широк,
мудар, лењ.
Присвојне придеве добијамо на питање ЧИЈИ? Нпр.: братов, Бранков, стричев,
Миличин, јуначки, вршачки, паћенички, дечји, дечији.
Градивне придеве добијамо на питања ОД ЧЕГА? КАКВО ЈЕ ПО ГРАЂИ? Нпр.:
свилен (од свиле), гвозден (од гвожђа), сребрн (од сребра), воден (од воде),
мастан (од масти).
Временске придеве добијамо на питање КАДА? Нпр.: прошли, будући, ноћни,
зимски.
Месне придеве (придеве који означавају место) добијамо на питање ГДЕ? Нпр.:
последњи, овдашњи, десни, горњи.
Задатак: Разврстај придеве из текста и упиши их у квадратиће према њиховим
значењима:
518

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

Висок дечко, Марков брат, је купио златан сат за сутрашњи братов рођендан.
Упаковао га је и ставио у леви џеп свог црног капута, који је био окачен о дрвена
врата. Некадашња славља млађег брата прослављала су се у предњој соби
поред великог камина. Бетонски камин је тата изидао за зимске дане.
Описни придеви:
Присвојни придеви:
Градивни придеви:
Временски придеви:
Месни придеви:
Грејeм Купер (енг. Graham Cooper) је спровео истраживање о теорији
когнитивног набоја и наставном моделу на Универзитету Новом Јужном Велсу у
Аустралији.4 Теорија когнитивног набоја описује структуре за учење у облику
система за обраду података, који се састоји из дуготрајног памћења, а које
ефикасно складишти сва наша знања и вештине на више или мање трајној основи.
Између пете етапе процеса стицања знања у настави, по Гаљперину, и теорије
когнитивног набоја може се повући паралела, наравно не у потпуности. Наиме,
памћење често у пракси поимамо са процесом аутоматизације садржаја. Купер
сматра нетачним тврдњу да неки људи верују да информацију памтимо тако
што је „ухватимо” у нечему попут видео траке у нашем мозгу. Он сматра да
памћење онога што видимо или прочитамо (нпр. програмску информацију у
кораку програма за учење уз помоћ компјутера) више зависи од тога шта већ
знамо, него од тога шта нам је стварно приказано. За ову тврдњу наводи
интересантан пример:
Погледајте следећи пример и забележите шта видите.

Куперово истраживање открива да већина људи овај пример прочита као
''THE CAT'' (срб. мачка), иако су у горе наведеном примеру централни симболи у
обе речи идентични. Смисао прочитаног нам пружа информацију коју користимо
као помоћ интерпретације симбола.
Овим примером демонстрирано је да се човек не може одупрети потреби да
надене смисао стварима које опажа, на основу раније стеченог искуства. Он
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сугерише да су људи способни да се понашају и размишљају на ''интелигентан''
начин захваљујући њиховој способности да брзо одреде смисао презентованог
стимулуса.
Сличну забуну, грешку могу да праве надарени ученици када усвајају
наставне садржаје о придевима у српском језику. Пример могуће мисаоне грешке
је нпр. у кораку број 2. Даровитим учениицима ова вежба може да представља
проблем. Наиме, граница између различитих врста/значења придева није тако
оштра. Један исти придев, у зависности од контекста у којем се налази у
реченици, може имати више значења. Нпр. придев последњи има месно значење
(значење места) – Он је последњи у колони. Највећа фреквенција овог придева је
у том (месном) значењу. Међутим, ако ученици усвоје овај придев искључиво као
месни имаће потешкоће приликом одређивања његовог значења у примерима
синтагми: последња снага, последњи моменат. У првој синтагми придев има
описно, а у другој временско значење. Овакве грешке у процесу усвајања
наставних садржаја по етапама у оквиру теорије умних радњи, као и у моделу
теорије когнитивног набоја, лако се могу, на основу искуства, предвидети, а уз
квалитетно осмишљене етапе у процесу стицања знања отклонити. Решење је у
употреби методичког система програмиране наставе. Овај систем ученицима
помаже да у тренутку сазнају да ли су понуђени задатак за претходно усвојену
језичку информацију тачно решили, а уколико имају било какву потешкоћу програм
им нуди допунску информацију, и потом покушавају исправно да реше задатак.
Методички систем програмиране наставе пружа повратну информацију и
омогућава проверу стеченог знања (информације) у сваком кораку програма.
Дакле, програм не дозвољава прелазак на наредни корак програма уколико
претходни није исправно усвојен. Проверу и примену исправно усвојеног сазнања
из информације корака програма виде се у исправно решеном задатку, који
омогућава даље напредовање надарених ученика које их води ка завршетку
програма, односно усвајања предвиђеног наставног садржаја.
Памћење информација је битно, али оно што је битније је правилно
запамћивање, које може да се контролише квалитетним формирањем етапног
процеса стицања знања у програмираној настави.
Према теорији умних радњи могуће је утицати на формирање сазнајне
делатности ученика. (Надежда Шарановић-Божановић и Слободанка МилановићНаход 1999) Истраживања5 су показала да је такво учење језичких наставних
садржаја веома ефикасно и да га је пожељно примењивати у савременом
образовању и васпитању ученика, а како је показано у раду, пре свега за рад и
подучавање надарених ученика.
4. Закључна размишљања
Живимо у времену компјутера и морамо признати да је доступност
информација достигла веома висок ниво, а оне се шире и преносе заиста великом
брзином. С тога је било неопходно размотрити основна теоријска сазнања из
теорије умних радњи, како би етапни процес сазнавања наставног садржаја
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успешно применили на методички систем програмиране наставе, пре свега за
наставу креирану према потребама надарених ученика. Настава потпомогнута
рачунаром је ефикасан методички систем за учење морфологије српског језика,
јер је ова језичка област егзактна, па ју је лако програмски разрадити. Међутим,
овим истраживањем се дошло до битних сазнања у примени методичког система
програмиране наставе, у наставном процесу. Наиме, није довољно да наставник
(програмер) осмисли програмски материјал за усвајање наставног садржаја.
Веома је битан начин на који ће разрадити учење. Етапни процес сазнавања
наставног садржаја из језика мора се детаљно осмислити, јер само исправним
редоследом стицања нивоа сазнања надареним ученицима се омогућава
дуготрајно памћење језичког (морфолошког) садржаја, које исправно могу
аутоматизовати на когнитивном нивоу, а потом функционално и практично
применити у свакодневној интеракцији и комуникацији.
Проблем учениковог неразумевања информација у програмском садржају,
чак и неразумевање таквих садржаја надарених ученика, може се донекле
предвидети и спречити. Наставник анализом наставног садржаја, односно
његовим разчлањивањем по сазнајним етапа, које треба формирати по нивоима
сазнања – којих, по Гањперину, има укупно пет, може да увиди детаљнију, дубљу
анализу реченичног садржаја, информација у сваком кораку програма. Тако он
може да предупреди психолошка и когнитивна размишљања надарених ученика
креирањем садржаја (информација и задатака) који имају све елементе етапног
процеса сазнања, и на тај начин подстаћи овакве ученике на размишљање о
понуђеним наставним садржајима, како би их правилно усвојили, а касније
ефикасно применили.
Важно је подстаћи надарене ученике, мотивисати их за учење и усмерити
их на правилно запамћивање језичких (морфолошких) информација, које може да
се контролише, као што смо показали у примерима секвенци креираног
програмског материјала за учење придева у српском језику, квалитетним
формирањем етапног процеса стицања знања у програмираној настави, јер
надарени ученици на такав начин самостално и активно уче.
Наставни садржај треба квалитетно разрадити кроз програмски материјал, а
надарене ученике мотивисати за усвајање информација и поспешити њихов
когнитивни и интелектуални развој. Све то се постиже, као што се могло видети,
правилним комбиновањем елемената разних значајних теорија као што су: теорија
умних радњи, теорија когнитивног набоја, ефектног управљања, поткрепљивања и
др. У методичком систему програмиране наставе ученици индивидуално,
самостално усвајају знања чији процес, квантитет и доступност контролише
наставник (програмер). Уколико наставник има релевантна сазнања из поменутих
теорија, он може успешно да програмира сваки наставни садржај за надарене,
даровите ученике.
Може се закључити да је суштина овога рада програм (програмски садржај)
у којем се рефлектују поставке теорије етапног формирања умних радњи и других
теорија које смо споменули. Из тога произилазе ограничења и њен квалитет, а
спознајом његових мана и предности може се побољшати наставни и образовни
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процес. У програмираној настави уз помоћ компјутера није само излагање
садржаја, у њој је најважнија самостална активност надарених ученика, односно
потпуна индивидуализација наставног процеса. Циљ такве наставе је обезбеђење
повратне информације, на тај начин да ученик тачно реши понуђени задатак и
тиме покаже да је усвојио и применио сазнање из корака програмског садржаја,
који је креиран тако да поспеши интелектуални развој надарених ученика.
Одређене намере и помаци у учењу и образовању, односно помаци у развоју
надарених ученика који се одвијају у овом наставном процесу су свакако једни од
важних циљева овакве наставе. И у ситуацијама када се наводе активности
ученика и његов интелектуални, психомоторни и афективни ангажман (опажање,
логичко закључивање, примена стеченог знања и слично) недостаје критичко
мишљења. То би било ограничење овакве наставе за коју треба пронаћи ваљано
решење, а оно је свакако комбиновање више методичких система у оквиру
целокупног наставног процеса. Експлицитни циљеви наставе указују на развој
специфичних знања и способности за надарене ученике. Високи когнитвни захтеви
који захтевају истанчан ступањ анализирања, синтезе, креирања, упоређивања и
др. се могу подстаћи, као што је показно, применом овог наставног система, а
посебно ако се развије (програм) на основу примене свих пет етапа теорије умних
радњи. Претпоставка је, за тако нешто, да је неопходно изучавати само такве
садржаје који омогућавају квалитетно формирање структуре умне делатности
(радње) код надарених ученика. Суштина наставе не огледа се у актуелизовању
чулног, аудио – визуелног, већ, као што је представљено, у разумевању, односно
трансформацији садржаја помоћу значења.
На крају, може се закључити да, упркос озбиљних настојања да се изграде и
појмовни оквир и модел наставе који би развијали способност сазнавања у
процесу формирања когнитивних радњи надарених ученика и њихово успешно
усвајање наставног садржаја, ово су тек почеци будуће учестале примене
методичког система програмиране наставе у процесу учења, увежбавања или
систематизовања знања код таквих, даровитих, ученика. Још један, можда
важнији проблем је израда квалитетних образовних софтвера, односно
програмираног материјала, чији недостатак отежава примену овог методичког
система у нашем образовном и васпитном процесу. Не би требало
маргинализовати то да етапе теорије умне радње нису у потпуности истражене, те
би их, у неким наредним истраживањима, требало детаљније испитати.
Понуђена решења и претпоставке наставници морају да прилагоде свом
искуству, условима и идејама о учењу морфолошких и језичких наставних
садржаја, а не сумњамо у то да ће примена понуђених решења и претпоставки
наставу подићи на виши ниво и тако унапредити наставни процес, а надарене
ученике заинтересовати за усвајање нових наставних садржаја из граматике
(морфологије) српског језика.
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БЕЛЕШКЕ
1. Обично се очекује да су даровити ученици активнији и жељни нових сазнања, али
у пракси то и није увек тако, јер је рад са таквим ученицима захтевнији, њих треба
посебно мотивисати и заинтересовати за учење, те тако њихове психолошке и
интелектуалне способности развијати и предупердити.
2. Квалитет и квантитет језичких информација у програмском материјалу је дозиран
за сваког ученика, од најслабијег до најмотивисанијрег. У зависности од
индивидуалних разлика, ученици ће кроз пет етапа формирања умних радњи
сазнати и усвојити наставни садржај, неко у већој а неко у мањој мери – што
зависи од ученика и његових когнитивних, логичких и интелектуалних
способности. А у овом раду се представља учење погодно за надарене ученике.
3. Према Ивану Клајну и Милану Шипки (2006: 165) ово је друго псих. значење
лексема, фр. automatiser.
4. Рад
у
PDF
формату
на
интернет
адреси:
http://www.cet.rs/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/599.pdf
5. Аутори Аидарова (1968) и Микулинская (1989) (према: Шарановић-Божановић,
Милановић-Наход 1999: 530) закључили су да је представљена теорија ефикасна
у процесу формирања појмова из језика. Да би ученици овладали морфолошкосинтаксичком анализом речи, односно реченице, неопходно је константно вршити
анализе њихових структуралних и функционалних делова, према етапама које
обједињује теорија умних радњи. Оба аутора су закључила да поређењем
различитих речи, ученици уочавају њихову сличност и разлике у односу на
различите критеријуме – корен плус наставци – и све то су регистровали путем
одговарајућих графичких схема. Графички модел представља уопштену форму
садржаја који треба усвојити и издвојити ради анализе. Претпоставка је да је
неопходно изучавати само такве садржаје који омогућавају квалитетно
формирање структуре умне делатности (радње).

ЛИТЕРАТУРА
-

Heller, Kurt et al. (2000) The international Handbook of Giftedness and talent,
Pergamon, Kidlington, Oxford / GB, UK
Kiper, Hana – Mischke, Wolfgang (2008) Uvod u opću didaktiku, Educa, Zagreb
Pressey, S. L. (1926) A Simple Apparatus Which Gives Tests and Scores – and
Teaches, School and Society, No. 586, Vol. 23.
Skinner, B. F. (1954) The Science of Learning and the Art of Teaching, Education Rev.
Vol. 24, No. 2, Harvard Education
Баковљев, Милан (1972) Теоријске основе програмиране наставе, Библиотека XX
век, Београд
Вилотијевић, Младен (1999) Дидактика I, II, III, Научна књига - Учитељски
факултет, Београд
Ђорђевић, Јован (2004) Педагошка стварност. Теорије и схватања о настави, vol.
50, бр. 9-10, стр. 734-758.
Ивић, Милка (2001) Правци у лингвистици I, Библиотека XX век, Београд
Квашчев, Радивој (1978) Моделирање процеса учења, Просвета, Београд

523

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

-

MTTK
Szabadka, 2011.

Клајн, Иван – Милан, Шипка (2006) Велики речник страних речи и израза,
Прометеј, Нови Сад
Клајн, Иван (2005) Граматика српског језика, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд
Кнежевић, Вујо (1986) Структурне теорије наставе, Просвета, Београд
Пољак, Владимир (1977) Наставни системи, Педагошко-књижевни збор, Загреб
Станојчић, Ж. – Љ. Поповић (1997) Граматика српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд
Стевановић, Михајло (2004) Граматика српског језика за средње школе, Предраг
& Ненад, Београд
Тализина, Н. Т. (1696) Теоријски проблеми програмиране наставе, Раднички
универзитет, Београд
Шарановић-Божановић, Надежда – Слободанка, Милановић-Наход (1999) Настава
и васпитање. Примена етапног формирања умних радњи у настави. Год. XLVIII/бр.
294, стр. 525-533.

524

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

Lidija Bakota: SINTAGMATSKI I PARADIGMATSKI ODNOSI RIJEČI U PROCESU
STVARALAČKOGA PISANJA
Učiteljski Fakultet U Osijeku, Hrvatska
lbakota@ufos.hr

Sažetak
U radu će se pokazati stilistička upotreba jezičnih jedinica u procesu
stvaralačkoga pisanja na temelju pjesničke zbirke studenata Učiteljskoga fakulteta u
Osijeku naslovljene Sumrak čuje cvrkut. Lirski odrazi vizualnoga. Jezično-stilska analiza
bit će usmjerena na razmještaj izabranih jezičnih jedinica na sintagmatskoj i
paradigmatskoj osi. Sintagmatski se odnosi tiču razmještaja (kombinacije) a
paradigmatski se tiču odnosa (selekcije) jezičnih jedinica koje autor bira ovisno o naravi
obavijest i okolnostima uporabe jezika.

Abstract
The paper will present the stylistic use of liguistic units in the process of creative
writing. It is based on the collection of poems Sunset hears tweet. The liric reflections of
the visual by students of the Faculty of Teacher Education in Osijek. The linguisticstylistic analysis will be concerned with the position of the linguistic units along the
syntagmatic and paradigmatic axis. The syntagmatic relations refer to the position
(combination) and paradigmatic to the relationship (selection) of the linguistic units
made by an author according to the type of message and the circumstances in which
language is used.
1. Uvod: Pristup nastavi pisanoga (pismenoga) izražavanja
Nastava je pisanoga izražavanja jedno od četiriju područja1 nastavnoga
predmeta Hrvatski jezik koji se institucionalno poučava polaskom djeteta u prvi razred.
Od tada pa do kraja obveznoga školovanja učenik će hrvatski jezik ponajprije učiti kroz
sadržaje toga nastavnog predmeta.
Kultura je pisanja interdisciplinarno utemeljena. „Pisanje kao jezična djelatnost
utemeljuje se na jezikoslovnim disciplinama: ortografiji, gramatici (slovnici), leksikologiji,
stilistici, semantici, lingvistici teksta. Osim jezikoslovnih disciplina, pisanje se utemeljuje
na spoznajama psihologije, logike, teorije spoznaje, teorije stvaranja, informatike,
komunikologije (Rosandić 2002: 39). Metodika pisanoga (pismenoga) izražavanja
integrira spoznaje svih navedenih disciplina, a istodobno se pojavljuje kao samostalna
cjelina u okviru Metodike hrvatskoga jezika.
Tradicionalna nastava pisanoga izražavanja bila je usmjerena na razvijanju
gramatičko-pravopisne pismenosti. «Jedan je od osnovnih zadataka nastave
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izražavanja opismenjavanje učenika/učenica, ali ne samo u smislu osposobljavanja za
prenošenje poruka veći u smislu izražavanja misli, osjećaja, doživljaja, asocijacija, tako
da ono što pisanjem prenosimo kod nekoga drugog stvori jeku, izazove reakciju, ostavi
trag.» (Delač-Mioković 2008: 10). Opismenjavanje je, dakle, proces koji u
institucionalnom poučavanje uključuje tri osnovne etape razvoja opće pismenosti: 1.
usvajanje velikih i malih tiskanih i pisanih slova te usvajanje tehnike pisanja; 2.
usvajanje pravopisnih pravila; 3. razvoj stvaralačkoga pisanja (Pavličević-Franić 2005).
Suvremene metodičke koncepcije oslanjaju se na proces stvaralačkoga izražavanja u
nastavi pisanoga izražavanja (Rosandić 2002). „Stvaralačka se razina pisanja odnosi na
sposobnost i vještinu preradbe i obradbe podataka (teme i motiva), na način izražavanja
(stilske osobitosti u upotrebi riječi i u oblikovanju misli).“ (Visinko 2010: 78).
Stvaralaštvo podrazumijeva čovjekovo kreativno izražavanje u kojem stvara
novo. To novo ne mora biti novo za okolinu, ali je novo za onoga koji se nalazi u
stvaralačkom procesu. Kreativna je nastava stvaralačka nastava. Odlikuje se visokom
samostalnošću učenika u radu uz nastavnikovo vođenje, poticanje, organizaciju rada,
pokretanju razmjene ideja, misli.2
2. Stvaralačka upotreba jezika
Svako se pisano djelo ostvaruje isključivo izborom jezičnih jedinica. U procesu
stvaranja teksta autor bira između jezičnih jedinica što ih nudi jezik kao sustav i jezik
kao standard (Silić 2006). „Pisac komunicira s čitaocem jedino preko jezičnog medija.
Sve što čitalac nalazi u djelu dano je preko jezičnog medija.“ (Katičić 1971, 191 prema:
Samardžija 2003: 10). Stvaralaštvo se u jeziku temelji «upravo na praktički
neograničenim mogućnostima različitoga povezivanja jezičnih jedinica i strukturiranja
jezičnih postava…“ (Samardžija 2003: 11). Gdje god je riječ o izboru jezičnih sredstava,
bez obzira je li riječ o svjesnom (spontanom) ili planiranom, a možda i slučajnom izboru
leksičkih jedinica, važno je napomenuti da se ono uvijek događa s nekim stilom.
Samardžija (2003: 13) kaže: „Svaka je jezična postava oblikovana nekim stilom i kao
što nema stila bez jezika, nema ni bez-stilske porabe jezika. Gdje god je i kad god je
uporabljen jezik, uporabljen je nekim stilom.» U jezičnoj svijesti pisca i čitatelja riječi
nemaju jednaku vrijednost. Riječi prvenstveno imaju svoje denotativno (neutralno)
značenje odnosno značenje koje govori o imenovanoj stvari iz izvanjezične zbilje na
neutralan i obavijestan način. Konotativno (obilježeno) značenje govori o imenovanoj
stvari iz izvanjezične zbilje uz unošenje emocija, afekata ili pristranih doživljaja.
Jezična nadarenost podrazumijeva spretnost s riječima i jaku sposobnost
jezičnoga razmišljanja. Ona se prepoznaje kod osoba koje jezično razmišljaju odnosno
misle u riječima, koje razumiju jezik, gramatiku i jezične kategorije. Umjetnička se
nadarenost ogleda u osjećaju za ljepotu riječi i izraza, u prepoznavanju stilskih varijeteta
u izrazu i sadržaju napisane riječi, u traženju denotativnoga i konotativnoga značenja, u
poniranju u najskrovitije slojeve riječi u kojima se pronalaze, prema osobnom
senzibilitetu, različite asocijacije-slike koje dobivaju nove vrijednosti i nova značenja.
Jezično stvaralaštvo jest otkrivanje i korištenje novih mogućnosti kombiniranja danih
jedinica. Iste fonološke i morfološke jedinice kombiniraju se na nov način dajući nove
526

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

riječi, a te riječi u novim kombinacijama stvaraju nove sintagme, rečenice i tekstove
(Bugarski 1975: 156-157). U procesu stvaralačkoga pisanja izbor jezičnih jedinica nije
primarno u funkciju prijenosa obavijesti. Komunikacijska se funkcija izbora jezičnih
jedinica zamjenjuje ekspresivnom funkcijom. Pod ekspresivnom se funkcijom jezičnih
jedinica misli na izražavanje, ponajprije izražavanje osjećanja. Time dominantnom biva
estetska svrha jezika, tj. izražavanje ljepote (Pranjić 1985: 35).
Istraživanjem jezika književnoga djela bavi se ponajprije lingvostilistika. U
središtu su njezina proučavanja ekspresivnost pjesničkoga govora, sredstva
ekspresivnosti i slikovitosti riječi i izraza, metaforičnost i druga sredstva prenesenih
značenja, pjesnička sintaksa, jezik pisca, stil epohe/razdoblja itd. Lingvostilistika i
literarna stilistika uključuju se u Metodiku nastave hrvatskoga jezika na sljedećim
načelima (Rosandić 2005):
- proučavanje jezika umjetničkoga djela u suodnosu sa sadržajnom (tematsko-idejnom)
sastavnicom djela
- znanje o jeziku kao sredstvu umjetničkoga izražavanja
- piščevi postupci na stilskom oblikovanju teksta
- stilistička analiza teksta / djela
- proučavanje jezika umjetničkoga djela kao poticaj jezičnomu stvaralaštvu.
Stilistički se sadržaji uključuju i u nastavu jezičnoga izražavanja ponajprije
unutarpredmetnim povezivanjem nastave jezika (gramatike) i književnosti.
3. Jezično-stilska analiza pjesničkih uradaka kao produkta stvaralačkoga pisanja
Stilističke vrijednosti jezičnih elemenata ne mogu se promatrati izvan konteksta u
kojem se pojavljuju (Lešić 1975). U radu će se pokazati stilistička upotreba jezičnih
jedinica u procesu stvaralačkoga pisanja na temelju pjesničke zbirke studenata
Učiteljskoga fakulteta u Osijeku naslovljene Sumrak čuje cvrkut. Lirski odrazi
vizualnoga. Zbirka sadrži četrdeset pjesama, odnosno lirskih minijatura trideset i dvoje
autora.3
Analiza je produkta stvaralačkoga pisanja bila usredotočena na istraživanje
jezičnih elemenata pjesničkih uradaka studenata – budućih učitelja, utvrđujući načine
kako su riječi međusobno povezane, kako im se značenje oblikuje u toj međusobnoj
povezanosti, kakvi su im asocijativni odnosi. Iz čestih sudara riječi, nekonvencionalnoga
spoja izraza i sadržaja, riječi su dobivale novu, pojačanu stilsku izražajnu vrijednost.
Time se ostvarilo i jedno od temeljnih načela stilematičnosti izraza – a to je načelo
oneobičajenosti.
Umjetnička djela mogu biti poticaj stvaralaštvu. No, „Ne će svako umjetničko
djelo biti pokretačem unutarnjega svijeta. Čak ni isto djelo ne će djelovati jednako u
različitim životnim razdobljima. Čak i ukus, iako sporan u vrjednovanju umjetničkoga
djela, može djelovati na jakost doživljaja. Snažan doživljaj ne završava nužno
stvaralačkim činom. Kada se i pokrene stvaralački proces i on iznjedri kakav stvaralački
uradak, on ne mora nužno nositi atribuciju stvaralaštva.“ (Vodopija 2010: 7) Poetski
(literarni) interesi također su promjenjivi. Čitateljev interes može biti više ili manje
usmjeren na tematski sloj pjesme, na pjesničku sliku, ritam, stih (slobodni i/ili vezani),
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interes usmjeren na ekspresivnost pjesničke riječi i za poetsku igru (na fonostilističkoj,
morfonostilističkoj, semantostilističkoj i sintaktostilističkoj razini).4
O suodnosu umjetničke riječi i slikarskoga djela Novaković kaže: «Pisac u
opisima ovisi o izboru riječi kao što slikar ovisi o odabiru boje.» (Novaković 2007: 197).
Likovna djela mogu biti snažno motivacijsko sredstvo za pokretanje procesa
stvaralačkoga pisanja. Zadatak je bio impresiju promatranoga pretočiti u verbalni i
pisani izraz. Stvaralačkom je pisanju prethodilo nekoliko pripremnih etapa i postupaka.
U tzv. pripremnoj etapi (Rosandić 2002: 171) studente se motiviralo za promatranje
odabranih likovnih djela. Izostali su podatci o autoru djela, o epohi ili razdoblju u kojem
je djelo nastalo. Oni nisu bili potrebni za promatranje, doživljavanje te spoznavanje
likovnoga djela. Naime, „…prva pitanja koja pokreću naš opažaj temelje se na onome
što vidimo, prepoznavajući njegovu svrhu, potom na usredotočenost na pojedinosti
promatranoga. Usredotočenost je ovisna o dobi, iskustvu i discipliniranosti promatrača,
o usmjerenosti pažnje na određeni zadatak te o svojstvima promatranoga (Damjanov
prema: Kovačević 2010: 80). Promatrač je otkrivao denotativno i konotativno značenje
slike. Denotacija se odnosi na motive i poruke, a konotacija na subjektivni doživljaj,
odnosno na afektivnu i metaforičku impresiju koju slika ostavlja na promatrača.5
Slijedila je druga pripremna etapa u kojoj su studenti promatrali slike i ostvarivali
emotivan kontakt, susret s likovnim djelom. Naime, kreativnost pisanja počinje s
osjećajem. Ono pokreće misao, stanje duha, vlastitu psihu.6 Nakon toga od studenata
se tražilo da napišu kratke lirske minijature kao rezultat doživljaja promatranoga. Misli
su artikulirane riječima. Zapisane lirske minijature zapravo su studentske impresije
promatranoga. One su pokušaj „…da se izrazi vlastita recepcija i doživljaj na osoban
način. Težilo se spajanju prostornih i vremenskih odrednica, spajanju općeg i osobnog,
spajanju umjetničkog i amaterskog, spajanju slike i riječi. Stvoren je intrigantan suodnos
priznatoga umjetničkog djela - slike i riječima istkanoga doživljaja te slike. Slika je
postala pokretač svih silnica koje se sastaju u epicentru doživljajnoga svijeta. Pokrenut
je put od recepcije do stvaralačke produkcije.“ (Vodopija 2010: 6).
U procesu stvaralačkoga pisanja pojedinac izražava sebe u samom činu pisanja.
Forma je izražavanja bila zadana. Impresija promatranoga bit će pretočena u verbalnopisani izričaj uz odsustvo rime i naslova s naglaskom na prijenosu osjećaja i opisu
atmosfere kojoj pogoduju imenske riječi i sintagme te prezentnost glagolskoga vremena
jer je impresija produkt promatranoga predmeta – slike u vremensko-mjesnom
određenju: sada – ovdje. Priroda je tematsko ishodište lirskih minijatura.7
Izboru riječi dana je posebna pozornost. Svako je napisano djelo svojevrstan
izbor jezičnih jedinica što ih nudi jezik kao sustav i jezik kao standard. Povezanost
jezičnih jedinica na sintagmatskoj i paradigmatskoj osi ima stilogenu vrijednost onda
kada se u uporabi jezika u činu stvaralačkoga pisanja ogleda njegova stilematičnost.
Pjesma može poslužiti kao sjajan primjer opozicije dvaju polova: gramatičkog i
stilističkog. Ono što je s gramatičkoga stajališta semantički i gramatički devijantno, za
pjesnika je poetski opravdano i inspirativno (Katnić–Bakaršić 1999: 10).
U lirskim minijaturama studenata-budućih učitelja dominantna je uporaba
imenskih dvočlanih sintagmi. Prevladavaju konkretne imenice koje evociraju određeni
predmet ili atmosferu bolje nego što bi to mogao niz pridjeva i uopćavanja:
528

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

Pas i dijete / dvije djevojčice / prijatelji. (studentica Božica Radičević)
Miris jasmina / na balkonu obješen / sjedi na haljini. (studentica Katarina Bulut)
Pokret plesačice / promatra svjetla / pozornice – misli. (studentica Emina Tenko)
Imenuju se najčešće riječi koje označuju godišnje doba, mjesto ili određeno doba dana.
Priroda je često središnja imenska riječ trostiha. Ona je najčešće personificirana.
Jesen / skupljena / u košarama zrelim. (studentica Božica Radičević)
Pada razmišlja / drugačija od drugih / priznaje istinu – jesen. (studentica Ana Gajšek)
Sumrak / čuje cvrkut. / Osjeća ga. (studentica Marinela Zrinšćak)
Gdje nestaje / u morskoj dubini / ljeta čar? (studentica Božica Radičević)
Smije se nebo. / U zrcalu jezera / odraz ljeta. (studentica Danijela Dominković)
U zrcalu neba / prostranstvo jezera / lopoči u cvatu. (studentica Biljana Marušić)
Funkcije su sintagmi na sintagmatskoj i paradigmatskoj osi u procesu stvaralačkoga
pisanja lirskih minijatura kao vizualnoga odraza promatranoga sljedeće:
a) Izbor leksičkih jedinica i njihov međusobni suodnos stilotvoran je jer pridonosi opisu
specifične atmosfere: Spušta se sunce. / U zagrljaj vlati trave (studentica Ivana Lepan).
Nježnost, stidljivost pojavljivanja sunčevih zraka ostvarena je izborom imenske riječi
zagrljaj umjesto glagola zagrliti. Slijedi imenska sintagma vlati trave čija je pojavnost
prvoga izdanka iznad površine tla jednako stidljiva i prvotno neprimjetna kao i izlazeće
sunce. U pjesmi Na poljanama / zelenih travki / zalutao neprocvali maslačak
(studentica Biljana Marušić) izborom leksičkih jedinica na poljanama zelenih travki
postignuto je stilogeno deminutivno i hipokoristično značenje (od milja) prostrane
travnate površine. Izraz bi izgubio na svojoj ekspresivnosti da se upotrijebe neutralni
leksemi trava u značenju zelenoga pokrivača tla ili travnjak u značenju otvorene
njegovane površine na kojoj raste trava. Prostranstvo se travnate površine predočuje i
izborom prijedložnoga padežnog izraza (svezom prijedloga i imenice) na poljanama.
b) Riječ (izarz) ima i konativnu vrijednost jer evocira određenu emociju; Slutnja smrti u
pjesmi Tone / u snima laganim / lebdi a ne spava (studentica Sanja Bece)
nagoviještena je glagolom tonuti čije je konotativno značenje mrijeti, umirati.
Nesvršenost glagolske radnje ukazuje na proces koji se događa sada i ovdje.
Eufemizmom tonuti ublažen je čin umiranja. Oprjeka (antiteza) život – smrt izrečena je u
stihovima Kipovi ljudi / umiru pod valovima / udišući život (studentica Emina) izborom
glagolskih sintagmi umirati pod valovima / udisati život. Nagovještaj smrti izrečen je i
imenskom sintagmom kipovi ljudi koji su zapravo bestjelesni, hladni skulpturalni objekti.
Denotativno značenje riječi kip (ljudski ili životinjski lik izrađen obično u tvrdom
materijalu (kamen, metal itd.) u tri dimenzije; skulptura)8 dobiva i individualnu konotaciju
umiruće ljudske tjelesnosti.
c) Riječ svojim izrazom iznenađuje čitatelja i vraća ga pročitanomu. Začudnost je
postignuta izborom i kombinacijom riječi na sintagmatskoj i paradigmatskoj osi. Izrazi
postaju ekspresivni i stilogeni. Stilematičnnost se izraza ogleda u njegovoj
oneobičajenosti.
Zlatna zraka / muti sklad / usnule kadulje (studentica Ivana Bošković)
U tišini vode / traže oblaci / dio sebe (studentica Tamara Baričević)
Sumrak / čuje cvrkut / osjeća ga. (studentica Marinela Zrinšćak)
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Glagolske su sintagme rjeđe jer je impresija promatranoga pobudila osjećaj i
raspoloženje, a nije potaknula promatrača na aktivnost i fizičko djelovanje. Ipak, u
pojedinim je trostisima naglašena dinamičnost promatranoga prizora:
Daljinu / vjetrovi donose. / Ptice pjevaju. (studentica Gabriela M.)
Dašak vjetra / leluja / miris trave. (studentica Jelena Franić)
Luda rijeka / potopila obalu / pa se smirila. (studentica Katarina Vanđa).
U posljednjem primjeru naglost, silovitost radnje nije izrečena samo glagolom potopiti
nego i nemirnom bujicom vode metaforično predstavljenom izrazom lude rijeke.
Iako je temeljna funkcija pridjeva kao vrste riječi opisivanje bića, stvari i pojava, nizanje
pridjeva često može imati suprotan učinak. Opisivati se može ne samo pridjevima nego
i konkretnim imenicama i glagolima, ponekad možda i bolje i živopisnije nego što bi to
mogao niz pridjeva, osim ako nisu vješto raspoređeni.
Smije se nebo. / U zrcalo jezera / odraz ljeta (studentica Danijela Dominković).
Neutralno upotrijebljeni pridjevni izraz nasmiješeno nebo zamijenjen je ekspresivnijom
glagolskom sintagmom smije se nebo.
U zrcalu neba / prostranstvo jezera / lopoči u cvatu (stuedentica Biljana Marušić).
Ponovno imenska sintagma (prostranstvo jezera) u funkciji opisnoga pridjeva (prostrano
jezero).
U sljedećim trima trostisima vidljivo je da funkciju opisa mogu preuzeti morfološki
različite sintagme: imenska, glagolska i pridjevna.
Posvuda korov. / On uspijeva. / Maslačak u cvatu. (studentica Doris Dundović) –
imenska sintagma u funkciji opisa.
Tamo u vodi / kad nitko ne gleda / procvao lopoč (studentica Katarina Vanđa) –
glagolska sintagma u funkciji opisa.
Na poljanama / zelenih travki / zalutao neprocvali maslačak (studentica Biljana Marušić)
– pridjevna sintagma u funkciji opisa.
Na dobro odabranom mjestu pridjev može izraziti pjesničku sliku, sabiti izraz u metaforu
i/ili poredbu:
Žuta sjena / u ljubičastom polju / zelenilom osunčana. (studentica Ina Gorup)
Ljubičasta boja / progutala / zelenu travu. (studentica Ana Lončarić)
Izraz postaje stilski obilježen i inverzijom jezičnih jedinica, pridjeva i imenice:
sjene tamne, koraci izgubljeni, košare zrele, sni lagani:
Sjene, tamne / Jedna drugu gledaju. / More, čovjek. (autor nepoznat)
Šum valova / pjena briše / korake – izgubljene. (studentica Katarina Bulut)
Jesen / skupljena / u košarama zrelim. (studentica Božica Radičević)
Tone / u snima laganim / lebdi a ne spava. (studentica Sanja Bece)
Bitna odlika studentskih lirskih minijatura je metaforičnost izraza.9 „Metafora je
najprikladniji stilem za oblikovanje poetske slike riječi.“ (Antoš, 1975:82). Njome se
događa prijenos značenja s jednoga područja na drugo. Metafora navodi
promatrača/pisca/čitatelja da stvari vidi na drugi i drugačiji način, onaj koji je do tada bio
skriven i/ili nevidljiv. «U metafori je bitno da prijenos jednog niza elemenata u novi
kontekst bude svjež, da ga takovim vidite prvi put.» (Novaković 2007: 205). „Meafora, a
uz nju i drugi tropi i figure, počivaju na kršenjima semantičkih i drugih zabrana
prirodnojezične upotrebe. Kršenjem tih zabrana stvara druga pravila odabira, bazirana
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na konotacijama, na ekspresivnosti i slikovitosti.“ (Katnić-Bakaršić 1999: 10).
Metaforičnost je postignuta spojem riječi u nov, neponovljiv izraz, izraz koji zbog svoje
zgusnutosti, slikovitosti i afektivnosti postaje najbliži izrazu lirske pjesme.
Jesen / skupljena u košarama zrelim. (studentica Božica Radičević)
Sumrak / čuje cvrkut. / Osjeća ga. (studentica Marinela Zrinšćak)
Miris jasmina / na balkonu obješen / sjedi na haljini. (studentica Katarina Bulut)
Jezični izraz svojoj strukturom ili svojom zvučnošću može misao činiti izražajnijom.
Fonostilistika se bavi proučavanjem ekspresivnih i impresivnih svojstava glasova i
glasovnim figurama. U trostihu Tamo u vodi / kad nitko ne gleda / procvao lopoč
(studentica Katarina Vanđa) ritmičkim ponavljanjem samoglasnika /a/ i /o/ sugerira se
jednolično gibanje vodene površine uz vizualizaciju lopoča – vodenoga cvijeta koji je
prepoznatljiv po svojim oblim velikim listovima i cvjetovima plutajućima na površini vode.
Ritmičnost gibanja i vizualnost oblih površina predstavljena je i ponavljanjem grafički
oblih samoglasnika /a/ i /o/.
Iako većina pjesama govori o prirodi, što je nagoviješteno i samim naslovom zbirke
Sumrak čuje cvrkut, u njoj se nalaze i pjesme prožete razmišljanjima o životu,
prolaznosti, ljudskoj egzistenciji, sudbinskoj neizvjesnosti, samoći. Pa čak i kada
tematska riječ trostiha izravno upućuje na prirodu i godišnje doba, stilskim postupkom
retoričkoga pitanja tematizirana priroda cijelom iskazu daje osobinu filozofičnosti. Gdje
nestaje / u morskoj dubini / ljeta čar? (studentica Božica Radičević). Na retoričko se
pitanje ne očekuje odgovor, ne zato što je odgovor jasan i jednoznačan ili zato što
odgovora nema, nego se navedenim stilskim sredstvom pozornost usmjerava na
čitatelja s kojim se stupa u dijalog, potiče ga se na razmišljanje.
Zbirka studentskih pjesama Sumrak čuje cvrkut. Lirski odrazi vizualnoga pokazuje
metodički osmišljene korake u procesu stvaralačkoga pisanja; od promatranja,
spoznavanja, doživljavanja do jezičnoga stvaranja. Formom trostiha istraženi su učinci
maksimalnoga doživljaja promatranoga likovnog djela
4. Zaključak
Zbirkom pjesama Sumrak čuje cvrkut potaknuta je čovjekova univerzalna
sposobnost kreativnosti u procesu stvaralačkoga pisanja. Iskorištene su mogućnosti
izbora i kombinacije jezičnih jedinica na sintagmatskoj i paradigmatskoj osi odnosno
izbora što ih nudi jezik i kao sustav i kao standard. Iz sudara izraza i sadržaja riječi
izbijaju nove iskre izražajnosti. Autor, stvarajući svoj djelo, vrši izbor već postojećih
jezičnih elemenata i organizira ih u novu i neponovljivu jezičnu strukturu u skladu sa
svojom umjetničkom zamisli, kako kaže Lešić (1975: 55), rasvjetljavajući odnos između
uporabe jezika i napisanoga u procesu stvaralačkoga pisanja.
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BJELEŠKE
1. Nastavni predmet Hrvatski jezik sadržajno je raspoređen u četiri nastavna područja:
hrvatski jezik (gramatika), književnost, jezično izražavanja (govorne i pismene vježbe) te
medijska kultura.
2. O mogućim načinima provođenja kreativne nastave pisanoga izražavanja vidjeti:
Vodopija, Irena, Bakota, Lidija, Majdenić, Valentina. Jezično-umjetnička darovitost /
nadarenost u nastavi materinskoga jezika. First International Conference Talend and
Gifted Creators of Progress (Theory and Practice, Bitola – Ohrid, 2009., str. 315-323.
3. Riječ je o ukoričenoj zbirci studentskih pjesama: Sumrak čuje cvrkut. Lirski odrazi
vizualnoga. Izabrane pjesme studentica 3. i 4. godine Učiteljskoga fakulteta u Osijeku,
uredile: Irena Vodopija, Lidija Bakota i Jelena Kovačević, Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku, Osijek, 2010.
4. poetskim interesima djece mlađe školske dobi vidjeti: Gabrijela Šabić. Lirska poezija u
razrednoj nastavi, Školska knjiga, Zagreb, 1983.
5. O denotativnom i konotativnom značenju umjetničkih slika vidjeti: Vasić, Sandra;
Marković, Slobodan. Veza između denotativnog i konotativnog značenja umetničkih
slika, Psihologija 2007, vol. 40(1), str. 75-91.
6. Sposobnost asocijativnoga mišljenja smatra se važnim uvjetom kreativnoga mišljenja i
kreativnoga djelovanja.
7. Pjesme svojom strukturom (trostihom), odsutnošću rime, i neposrednim izrazom
doživljaja promatranoga podsjećaju na haiku poeziju iako one to nisu. Naime, haiku
često sadrži riječ koja upućuje na godišnje doba u kojem je nastao. Priroda je također
najčešća tema većine studentskih pjesama. No u zbirci ima i pjesama koje govore o
čovjeku, o njegovoj usamljenosti, samoći, iščekivanju, razočaranju, pa i o ljubavi.
Udaljujući se zapravo od tematske odrednice prirode, ove pjesme također ne pripadaju
haiku poeziji jer tema haiku poezije nije ljubav u znaku erosa.
8. Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi Liber, Zagreb, 2003., str. 573.
9. U radu se značenje metafore rabi u njezinom širem smislu: svako alegorično, slikovito
izražavanje pojma.
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TALENTED CHILDREN IN THE KINDERGARTEN
(PUMUCKL KINDERGARTEN IN KAPOSVÁR)
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Summary
The primary aim of early language learning has been fulfilled, as a positive
attitude has been developed in the children towards the German language. Not only
their language knowledge, but also other skills were developed during the sessions:
they have become more disciplined and their ability to concentrate was improved. Later
they will benefit from early language learning, as they will find it easier to acquire other
languages than their peers. The children’s pronunciation is very good, the use the
sound-system of the new language correctly. Learning languages is the first step in
developing a multicultural attitude, with the help of it the world widens and children will
be able to look into other cultures. While playing the customs and habits in a foreign
language; they will accept that unknown things that people label as different are not
necessarily bad. They have to know things better to be able to decide whether they truly
can be regarded as values. Children will recognize that other countries, languages and
cultures exist as well, not just their own; and that they can be just as interesting and
diverse as their own. They will become aware of the fact that there are kindergarten
children in many other countries as well, whom they might meet and build contacts with
later on.

TEHETSÉGES GYERMEKEK IDEGEN NYELVI FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN
A tehetséges gyermekek a lakosság kisebb csoportját alkotják, de nagy számban
jelen vannak társadalmunkban. A született tehetség még nem biztosítja a sikert, hanem
ehhez szükség van a szülők és a pedagógusok tudatos fejlesztő munkájára. A tehetség
korai jelei a tevékenységek élvezete, a gyors tanulás, a rendkívüli memória, a magas
aktivitási szint, valamint a korai és kiterjedt nyelvi fejlődés. A Pumukli óvodában a
középső és nagycsoportos gyerekek a német nyelvvel ismerkednek játékosan. Az
óvodai nyelvelsajátítás célja a pozitív érzelmi viszony kialakítása. A foglalkozások
tematikája a Gouin-módszerre épül. Metodikámat az óvodás korosztály életkori
sajátosságainak figyelembe vételével alkottam meg, a gyermekek alapvető
tevékenységére, a játékra építettem. Elsődleges célom a készségeket fókuszba állító,
pozitív attitűdöket erősítő nyelvelsajátítás.
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Talented children comprise a minority of the population, but a significant number
of children belong to this group. Gifted youngsters have high level of innate abilities in
any domain of human capabilities. Talented children are those whose abilities have
already been translated into achievements. Giftedness is not enough; it is not a
guarantee of success. Early identification of talent is very important. Assistants of
parents and paedagogs are essential if gifted children are to develop as talented. Early
signs of giftedness are enjoyment, speed of learning, extraordinary memory, high
activity level, early and extensive language development. Kindergarten is good time to
test giftedness. In the foreign language sessions the little children learn some songs
and rhymes. Foreign language learning in the kindergarten develops a global attitude.
During the kindergarten years children are open to ideas of global understanding. Aqua
ring of a foreign language and culture can serve as an important vehicle by which we
can expand their intercultural views. In the early years the most important task is to
create a positive emotional relationship with the language and with the foreign culture.
Entering the European Union means the easier movement of different cultures,
and so nowadays it is crucial to know at least one language. The primary and
secondary schools provide wider and wider range of facilities: there are specialized
classes from the very first class, and bilingual education also exists. But in spite of these
facts children do not like foreign languages, as they feel the force for learning – and the
result is a huge amount of diplomas remaining in the locker because of the lack of
language exams. The idea of my research was given by the research of one of my
colleagues in German education, who wanted to find out if those high school-students,
who have received foreign language lessons in their early ages in primary school have
any advantages of this later on. (Márkó 2009) The children uniformly answered that at
the beginning they had a positive relationship with languages, they could remembered
playing, singing and matched positive experiences to the language lessons. They could
recall the words they learnt first and the visual aids used. However, the positive
emotional relationship of the beginning started to turn into a negative one with the time
passing, and it was caused by the structure of the lessons, the amount of written tasks,
the continuous testing and the fear from linguistic mistakes and bad grades.
The children’s opinion is supported by the research of László Budai (2009)
according to which in the linguistic education of small children rationality and emotions
are the most important. It means that the child has to understand what the teacher says,
and has to see it as an experience. We must not teach the children expressions, which
are too complicated; they just have to acquire those situations, words and sentences
that they can use in everyday life. We have to make them realize that what we teach is
useful.
Segalowitz (1997) collected the factors of successful language acquisition in his
study and revealed the importance of individual properties. Within this category he
highlighted age, linguistic skills, motivation and methods of learning, confidence,
emotional status and personality. He regards strategies and mechanisms of learning
important as well.
The acquisition of foreign languages in the kindergarten has an important role in
grounding the further, successful language-learning. Among the factors mentioned
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above the individual differences will soon get into the foreground. At this age we can
predicate a positive attitude, therefore the adequate motivation and the good emotional
status is as important as the personal factors. This theory is proved by Péter Medgyes
(1997: 148–149) as well: according to his opinion those, who develop a positive attitude
towards the people speaking the given language and accept the culture of that country
will acquire the pronunciation better too.
Historical outline
After examining the ideal educational model of different historical ages it became
clear that knowing foreign languages was regarded as a value even hundreds of years
ago. In some ages it was considered as natural that children spoke at least two
languages fluently. Teaching languages to children at a very early ages was regarded
as the most effective and successful method. In the medieval ages squires and the
children working as scouts did not have any difficulties with languages, they learnt the
language naturally, from their masters during the educational process of squires. At
higher social levels it was the task of the governesses to teach the children to talk in
foreign languages. The people of each layer of the society found a way to provide their
children with the opportunity to acquire foreign languages from early childhood – which
was crucial for their well-being later on. At the beginning of the XX. Century because of
the changes in the European society language learning became a mass phenomenon.
In Hungary not the foreign languages; but the ‘caring’ and the preparation for
school stands at the first place in the list of roles of kindergartens. From the seventies in
Hungary and in the neighboring countries the focus in foreign language education
shifted to the children in kindergartens – although the aims of these countries were
completely different. (Lengyel 1999: 71) It was a real breakthrough, when the Hungarian
government started to promote language education in earlier age than the fifth class of
primary school – as early as possible. We have to mention the Waldorf and Montessori
schools, where they educate on the basis of a personality-centered method, and they
regard language education as a thing that should be started as early as possible. József
Zsolnai, an outstanding character of the practical education in Hungary found it
desirable that children acquire at least two foreign languages fluently during the eight
years of a personality-centered communicational program. (Czachesz–Zoltán 1997: 9)
To my way of thinking it is important to emphasize that nowadays many bilingual
kindergartens and schools work in Hungary efficiently, where the students not only gain
a language exam certificate, but an applicable knowledge of a language as well.
Acquiring or learning languages in kindergartens?
By foreign language education in kindergartens I mean the regularly organized
language sessions for the children between the ages 4 and 6. These are consciously
organized lessons that take the children’s characteristics at this age, their needs and
individual level of development.
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It is scientifically proved that during chirping children can form all the sounds of
any language in the world, and this ability remains alive till the age of six. If we use this
period well with the help of games and role-plays, we help them to acquire the language
similarly to the mother tongue. (Varga 2007)
At the age of kindergarten-children we do not speak about learning, but acquiring
languages, as it is not a conscious process. This process of acquiring languages is
similar to that of the mother tongue in its unconsciousness. Children get repetitive
verbal stimuli connected to different situations. They do not apply rules consciously, and
the performance is not measured, the environment is full of affection, happiness and
experiences. There are no marks, so children are allowed to make mistakes, they
communicate in a calm atmosphere with no stress. (Kovács 2003: 10–11)
Learning a language is a conscious process, during which the students get
acquainted with the sounds, structure and the dynamics of the language, they learn the
grammatical rules, words and phrases. They find out more about the facilities of
learning a language in the given culture. (Bárdos 1988: 184–216.)
The aim of language teaching in kindergartens is not to educate interpreters, but
to improve linguistic skills, to create a positive emotional relationship with foreign
languages and to help in acquiring the phonology and recognizing that there are other
languages besides the mother tongue. The primary goal of the language sessions in
kindergarten is to make children like languages and to create a positive emotional
relationship with foreign languages. It takes years to acquire our mother tongue, so we
cannot expect immediate results in the case of a foreign language either; the emphasis
is on tiny successes that provide a basis for further language-learning. A fluent
knowledge of the language can be reached only after long years of hard work.
The question can be raised, whether acquiring a foreign language affects
negatively the children’s ability to acquire the mother tongue. According to the
kindergarten teachers there was no change in the children’s skills in Hungarian
language, as the mother tongue acts as a base when acquiring a second language. It
does not matter whether the child is moving from the mother tongue towards the foreign
language or the other way around, the mother tongue still remains as the base. (Habók
2005: 71)
Preparedness of the pedagogue
The language sessions in the kindergarten can be lead by a teacher or a
kindergarten teacher as well; the only important thing is that they have to take the
children’s properties of age, their needs and interests into account; and they should
know the content of the sessions held in the mother tongue as well. It is a basic
requirement for the pedagogue to speak the language at a high level, in a grammatically
correct way and have a required level of vocabulary. However, expert level language
knowledge is not enough to be able to transmit the knowledge to children successfully.
It is important to be able to transmit emotions, motivate children and to be able to
handle conflicts as well. She has to be an individual who likes children, likes to be with
them and knows them. The teacher holding the sessions has to be able to mediate the
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language towards the children as a positive experience in all situations. She has to be
aware of the methodology and tools necessary for providing an education that fits to the
children’s characteristics at this age; so that she can be finally successful.
German language in the Pumuckl-kindergarten with the Gouin-method
In 2009-2010 there was an initiation of the Practicing Kindergarten of the
University of Kaposvár, and Pumuckl-kindergarten took off to provide an opportunity for
children to get to know German language. Once a week children between the ages 5
and 7 take part in a half-an-hour long session in small groups.
The thematic outline of the sessions is based on the Gouin-method. Francois
Gouin created his acting and dramatizing method for language education in 1880. It did
not become popular in Hungary, apart from some fractions of the transmitting method,
which is mentioned in a book created for beginners in the 1920s. The Gouin-method is
an intensive, dramatizing, acting method of language education. The sessions start with
a situation explained by the teacher in their mother tongue, then the teacher plays it,
saying in the foreign language what she is doing meanwhile. The children have to copy
these situations in the foreign language and repeat them many times. The Gouin-rows
consist of 18-30 sentences, focusing on five big topics. This method is based on
children’s innate activity and willingness to play, the essence of language learning is
association, repetition and memorizing. (Bárdos 1997)
I created the outline of the sessions based on the Gouin-method, taking
children’s properties at this age into account. The situations and tasks stand on the
children’s most basic activity: playing. I decreased the number of Gouin-rows to 5 or 6
and matched the thematic to the world of kindergarten children. The situations are
based on real life events, scenes that the children experience in their everyday life –
and so they know how they would react in their mother tongue.
My primary aim is language acquisition focusing on capabilities and enforcing
positive attitudes. The children do not learn grammar consciously, they acquire only full
sentences. At first I present my students the scenes, I explain them in Hungarian, and
then I play it, saying in the foreign language what I am doing – then the children have to
copy and repeat the activities. The effectiveness of these series of activities is
enhanced by conscious copying, mimics and gestures.
The sessions are not exclusively held in the foreign language, but also in
Hungarian and German at the same time, as this is the only way we can keep track of
what meaning the children match to each foreign phrase. Only showing them things is
not enough, as dividing speaking and acting makes the translation necessary even at
this early stage. If children do not understand the phrases properly, they can use it
incorrectly later on. They are interested in the content of the songs and poems as well,
they like to know what they play and speak about. When they do not understand
something that can lead to misunderstandings, and later they can make the phrase
impossible to use correctly. The rows of acting are repetitive and widen with time,
following the pattern of the Gouin-method. The vocabulary is based on the environment
of children in kindergarten and their everyday life. The content of the foreign language
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sessions is related to the sessions of the kindergarten in their mother tongue. However
the aim is not direct teaching, but to provide a global understanding.
During acquiring a language, language and behavior are linked; the essence of
the method is association, imitation and memorizing. Acquiring is made easier and the
knowledge deeper if children use all their senses and receive many stimuli. We have to
use equipment that requires seeing, hearing, touching, smelling and tasting as well. The
best example of this is when children learn the names of fruits by connecting them to
flavors, colors and meals, while tasting them at the same time. „Das ist der Apfel. Der
Apfel ist rot und gelb. Ich esse den Apfel. Der Apfel ist süß. Der Apfel schmeckt mir.”
The children learn the names of clothes by matching them to colors and clothing. Das
ist mein Pullover. Mein Pullover ist blau und gestreift. Mein Pullover ist dick. Ich ziehe
meinen Pullover an. These rows of activities can be enriched, accommodated to the
age of children. At this age they like to hear and repeat the learnt phrases many times –
it gives them a feeling of success and ensures them that they know such things as
adults do.
Obviously there are objects we cannot take into the room to be touched, so we
have to use tools for demonstration, which are good substitutes for the object and
motivate the children to be active. The German language gets into the children’s brain
‘through their ears’, the reality of the activities is enhanced by mimics and gestures.
During the sessions the children get to know a new animal, color and count in
connection with them. They play the rhymes and songs belonging to every topic. The
children learn whole sentences in a form that they can use in real situations as well.
There is no grammatical analysis or explanation. At the sessions children are not
passive receivers, but active participants of the acquiring process.
The didactical outline of the sessions is a bit different from the usual: revising,
acquiring new material, summary. The children are the most relaxed at the beginning of
the 30-minute-long class, they can sit and pay attention. Using this opportunity; after a
short song or poem comes the new material. Obviously only the 15% of the courses is
new material and the rest is revising continuously. The outline of the sessions has to be
diverse enough to be able to keep the children’s attention for the whole time. The short
games and activities are built on each other. To keep the children active for 30 minutes,
the sitting activities at the beginning have to be followed by games that require moving
to provide the children an opportunity to jump, crawl and run. The best way of this is to
use singing games and poems with gestures and acting.
At the end of each session they can take the Pumuckl-pages home, which
contain all the new phrases in German and in Hungarian too – it is rather an aid for the
parents, so that they can help the children play the games at home. All the pages
contain a coloring picture for the children too, with which children play at home, and
recall the songs, verses and phrases meanwhile. This new method for acquiring
languages is based on experience, as the knowledge based on positive impression is
stored in their long term memory, and remain usable for a long time. The early acquiring
of foreign languages helps to develop the sound system of that language and gives a
good basis for language education in primary schools.
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The results of Pumuckl-kindergarten; based on the opinion of parents and
children
Children like to attend the German sessions, so they do not have to be forced to
do so: they run into the room right before beginning and prepare with their drawings and
toys. Any time on lesson is not held because of a break or other reasons; they miss
Pumuckl and his games. Right after the third session the children, who were about to
leave for school claimed that they will return next year as well. During the classes all the
children sing and count together happily. However, in the case of role-plays the level of
activity is more diverse: two of the oldest ones apply continuously for playing, some
younger only when they are asked to, and the smallest ones would rather play in group.
The top students are able to answer the questions of the learnt situations in German,
while the others can repeat the questions by the end of the semester.
I made an oral interview with the parents of the children in Pumuckl-kindergarten.
They told me that the children teach the German songs and verses to their siblings at
home. What they have learnt the best were the instructions of the pedagogues, they use
it during their Hungarian games as well. They know the exact meaning of the phrases,
as they make their toys do the correct thing. They use and say the lines of activities
correctly: Ich gehe, ich laufe, ich stehe, ich sitze….
The parents experienced that when children hear a German word they have
learnt in the songs, verses or situations; they start to say the relevant phrases and
situations in the language. During the sessions the games, songs and verses acquired
after each other become linked in children’s mind, and one stimulus is enough to recall
the knowledge.
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Rezime
Ideja ovog rada je da skrene pažnju na savremene stavove pedagogije proizašle
iz istraživačke prakse koji se odnose na individualizaciju nastave i status darovitih u
nastavnom procesu. Budući da svako dete poseduje jedinstvene karakteristike koje su
uslovljene etničkom pripadnošću i kulturnim poreklom, maternjim jezikom, uzrastom,
sklopom ličnosti, inteligencijom i opštim sposobnostima i motivacijom za učenje i
usvajanje znanja, specifičnim talentom i sl, primena jednoobraznog nastavnog sistema i
tradicionalnih metodičkih modela koji podrazumevaju prosečnog „prototip“ učenika je
praktično nemoguća. Stoga se sugeriše primena individualizovanog sistema nastave
koji čine posebno osmišljen plan i program, prilagođeni metodički koraci i aplikacije i
pažnja nastavnika usmerena na svakog učenika pojedinačno, kao i prilagođavanje
potrebama u učenju svakog od njih. Posebna pažnja u tekstu koji sledi je posvećena
darovitima, konkretno za muziku, i mogućnostima individualizacije nastave književnosti
u srednjim školama koje pohađaju, a koja bi tako koncipirana omogućila efikasnije
savladavanje gradiva, veću motivisanost za čitanjem i promišljanjem književnog dela,
što bi vodilo proširivanju književne kulture, opšte informisanosti i kvantumu znanja
budućih kulturnih radnika jedne zajednice.

TEACHING LITERATURE IN MUSIC HIHG SCHOOLS
The idea of this paper is to point out the results of pedagogic research due to
individualisation of teaching process involving exceptional students. It is suggested that
various teaching methods and instructions along with adapted content of subject
matters are to be used, emphasising that in case of students with special needs in
learning such are these teacher’s attention must be divided among them proportionally.
Notice that main interest here is to develop and implement specified models for
teaching literature in music schools. Because these children are special gifted teaching
literature should be adjusted to their primary interest by approaching it as a cultural
phenomenon and adjusting teaching modules to that approach. Expected results are
expanded students’ efficiency in understanding the matter, expanded student’s reading
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habits and motivation for reading and expanded common knowledge of society’s future
cultural elite.

Pojam darovitosti i njenog uočavanja
Darovitost je jedna od karakteristika učenika koja igra veoma važnu ulogu u
kreiranju atmosfere u učionici jer ima direktan uticaj na koncipiranje nastavnog procesa.
Darovitu decu Gejdž i Berliner svrstavaju u grupu dece sa posebnim potrebama u
učenju (Gage – Berliner, 1998). Daroviti, kao i deca sa nekim oblikom nedostatka, bilo
fizičkog, psihičkog ili psihološkog, zahtevaju prilagođeniju radnu sredinu u odnosu na
prosečne učenike, s tom razlikom što deca sa poremećajima u učenju zahtevaju
dodatnu pomoć u savladavanju određenog gradiva, dok darovitima treba obezbediti
uslove u kojima će biti u prilici da savladaju onoliko gradiva i napreduju u učenju koliko
god im to talenat dopušta, odnosno da programiranom nastavom unapređuju i neguju
svoj talenat.
Darovitost je kategorija koja je kulturološki uslovljena. Svaka kultura ima
sopstvene parametre procena darovitosti, dok bi neki opšti bili da se talentovano dete
vidno izdvaja određenom sposobnošću u odnosu na drugu decu. Za razliku od
inteligencije koja je nepromenljiva vrednost,1 talenat je nešto što se neguje i razvija
predanim radom. U tom smislu, važno je na vreme uočiti da li dete poseduje izvesne
sklonosti ka pojedinim umetnostima, jezicima, matematici, sportu itd. (pritom voditi
računa da se one ne pomešaju sa rezultatima postignutim na osnovu rada, što je često
slučaj), i potom na adekvatne načine uticati na razvijanje i negovanje uočenog talenta.
Autori teksta Kako jednostavno dijagnostikovati matematičke sposobnosti učenika ističu
da svako dete ima svoju kombinaciju prirodno datih potencijala, odnosno svako dete je
talentovano za nešto (Dejić – Milinković – Đokić, 2007: 75). Ovakav stav je i u skladu sa
teorijom višestrukih inteligencija (Gardner, prema: Kelemen, 2007), što implicira jedno
novo shvatanje talenta, a to je da svako dete poseduje talenat za neku oblast samo je
potrebno na vreme ga uočiti i negovati. Međutim, i među talentovanom decom postoje
ona koja su više ili manje talentovana, što već zavisi od drugih faktora kao što su ostali
aspekti i oblici inteligencije i darovitosti, ambicioznost, motivacija, rad, itd. što konačno
utiče i na postignuti uspeh na polju koje obuhvata posedovani talenat (prirodnomatematičke nauke, jezici, umetnost itd).
Nastavnik je taj koji kreira učionicu kao posebnu sredinu koja ravnopravno
uključuje sve različitosti, stoga je i njegova ličnost važan faktor u uspešnosti
ostvarivanja ciljeva nastavne prakse. Svaki oblik individualizovane nastave zahteva
fleksibilnog i inventivnog nastavnika, koji će timski sarađivati sa kolegama, pedagozima
i psiholozima, ali i roditeljima, i koji mora najpre suvereno vladati svojom strukom kako
bi na što efikasniji način preneo znanje učenicima kao sistem i strukturu koja je
postojana i trajna. Njegova odgovornost leži jednako u prepoznavanju nedostataka i
talenata, i reagovanju u skladu sa datim okolnostima, odnosno iznalaženju načina da se
svakom učeniku pojedinačno, bez izuzetka, obezbede najbolji mogući uslovi za učenje
u datom trenutku, i pruže jednake šanse za onoliki uspeh koliko to mogućnosti nalažu.
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Daroviti u nastavi
Kako se odnositi prema darovitima u nastavnoj praksi još uvek je predmet
rasprave. Postavlja se pitanje da li darovite treba izdvojiti iz prosečne učionice u
posebno okruženje prilagođeno njihovim potencijalima, ili je uputnije da ostanu u sredini
koja je zdravija za njihov socijalni razvoj uz možda nešto neadekvatnije radno
okruženje.
Činjenica je da darovitima prosečna učionica nije u potpunosti odgovarajuća
sredina za adekvatan razvoj, budući da se nastavnici obično posvećuju učenicima koji
donekle zaostaju za tempom većine, dok je darovitima taj tempo lakši i dostižu ga bez
velikog truda, što dovodi ne samo do njihovog stagniranja, već u nekim slučajevima
može dovesti i do blagog kaskanja. Sa druge strane, daroviti često poseduju
intelektualni nivo koji je mahom osetno viši od emotivnog i psiho-socijalnog, te stoga
nije preporučljivo tzv. „preskakanje razreda“ ili radno okruženje u kojem ima malo
njihovih vršnjaka, jer to vodi neadekvatnom psihičkom i emotivnom sazrevanju. Stoga
se savremena pedagogija zalaže za uvođenje nekog oblika individualizovane nastave,
gde bi se nastavni proces prilagođavao svakom učeniku pojedinačno, odnosno sastavu
samog odeljenja ili tipu škole u kome se nastava izvodi. U tom slučaju se sadržaj koji
obuhvata nastavni plan i program koji propisuje Ministarstvo i koji je za sve škole
približno jednak i obavezan ne mora drastično menjati, samo bi se izmenili načini
usvajanja znanja, što bi omogućilo ravnomerno razvijanje potencijala svakog učenika
ponaosob, naročito darovitih.
Uz manje izmene u samom planu i programu ideja je da se primenjuju
osavremenjeni metodički modeli i aplikacije koji podrazumevaju implementaciju naučnih
dostignuća na nastavnu praksu putem inovativnijih metodičkih koraka, mentorskog i
rada u parovima i grupama itd. Međutim, u praksi su zaživeli i nešto drugačiji modeli, pa
se tako možemo sresti sa tzv. matematičkim ili sportskim razredima u nekim školama,
gde se posebnim testiranjem izdvajaju deca sa talentom za matematiku, ili se radi
sportskih obaveza smeštaju u posebno odeljenje gde zbog izostanaka usled takmičenja
i sl. neće zaostajati za tempom većine, već će imati sopstveni tempo učenja. G.
Kelemen sugeriše da bi ovakav tip nastave trebalo da obuhvata strategije koje su
usmerene na pojedince, i omogućava razvoj darovitih baziran na njihovim
sposobnostima. Tako npr. odeljenja koja su specijalizovana za matematiku će nastavu
izvoditi po specijalnom, obogaćenom kurikulumu zasnovanom na analitičkom programu
koji će uključiti i elemente iznad traženog nivoa za taj ciklus, koji je prilagođen
interesovanjima i mogućnostima učenika u tom razredu. Takođe, sličan princip
pedagozi sugerišu za sprovođenje u redovnoj nastavi, bez izdvajanja darovitih u
posebna odeljenja, što podrazumeva prilagođavanje kurikuluma individualnim
intelektualnim sposobnostima darovitog deteta i individualizaciju ritmova učenja i
napretka, s obzirom na razlike u njihovom kognitivnom razvoju u odnosu na vršnjake
(Kelemen, 2008: 225). Sa druge strane, kada su u pitanju neki oblici darovitosti kao što
je npr. talenat za muziku, postoje posebne škole koje se pohađaju uporedo sa redovnim
osnovnim ili srednjim školama, ili pak specijalizovane srednje škole koje pored
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kurikuluma prilagođenih određenom talentu uključuju i uobičajeni srednjoškolski
kurikulum.
Personalizovani program i individualizacija nastavnog procesa
Dakle, umetnička škola, bilo da je muzička, likovna ili kakva druga, predstavlja
jedan oblik programske individualizovane nastave. Posebno su to srednje umetničke
škole, s obzirom na to da se u njima, pored predmeta koji se tiču umetničke oblasti koja
je okvir interesovanja učenika, pohađaju i oni opšteobrazovni. Princip upisivanja u
ovakav tip škole uključuje posebnu vrstu testiranja. Recimo, prilikom upisa u nižu
(osnovnu) muzičku školu kandidatima se testira nivo muzičko-ritmičkih sposobnosti,
koje se, po Gardneru, ispoljavaju kao vrednovanje muzičke i ritmičke strukture,
posedovanje s h e m a i k a d r o v a za slušanje muzike, osetljivost na zvuke i vibracije,
prepoznavanje, stvaranje i reprodukovanje zvukova, ritmova, muzike, tonova i vibracija,
vrednovanje karakterističnih kvaliteta tonova i ritmova (Kelemen, 2007: 230). Kandidati
konkurišu mahom po nagovoru starijih koji su uočili kod njih postojanje talenta za
pojedinu umetnost, u ovom slučaju muziku, i to su uglavnom roditelji, vaspitači, učitelji i
sl. Ukoliko testiranje pokaže da talenat postoji, dete se upisuje u ovu posebnu vrstu
škole koja se pohađa uporedo sa osnovnom i traje dve pripremne (neobavezne) i šest
redovnih godina i obuhvata specijalizovani kurikulum. Srednja muzička škola je, kao i
likovna, koncipirana kao srednja stručna škola, i obuhvata opšteobrazovne i
specijalizovane predmete. Međutim, opšteobrazovni predmeti se u nastavnoj praksi ne
razlikuju od onih u ostalim stručnim školama. Ideja ovog rada je da sugeriše moguću
individualizaciju nastave opšteobrazovnih predmeta, konkretno jezika i književnosti,
saobrazno talentu za koji je škola specijalizovana.
Potreba za ovakvom vrstom personalizovanog programa proizilazi iz težnje da se
darovitima obezbede najpovoljniji mogući uslovi za razvijanje talenta i da se pritom ne
zapostavljaju njihov socijalno-psihološki razvoj i opšta kultura. Jer, iako su talentovanija
u pogledu muzičkog ili likovnog izraza u odnosu na drugu decu, ipak vrlo mali broj njih
poseduje vanserijski talenat. Većina se zapravo školuje za pedagoge iz oblasti koja
obuhvata njihovu darovitost (tj. profesore instrumenta, solo pevanja, baleta, glume,
vajanja, itd.), ili pak slobodne umetnike sa stalnim ili honorarnim angažmanom u
pozorištu, simfonijskom orkestru, operi, slobodnom sastavu (orkestru) i sl. Bilo da su
lokalni ili svetski poznati stvaraoci, i bilo da se bave umetnošću, sportom, ili prirodnim
naukama, daroviti su ambasadori svoje kulture, i neophodno je da vladaju znanjima i
veštinama koje će njih same i kulturu iz koje dolaze predstaviti u najboljem mogućem
svetlu, jer su oni, kao i sve njihove kolege akademci, elita našeg (i svakog) društva.
Pedagozi danas smatraju da su svi savremeni nastavni sistemi istovremeno i
modeli individualizacije nastave, te se otuda, pored programirane nastave, govori o
problemskoj nastavi, učenju putem otkrića, kompjutera, itd. U slučaju dece talentovane
za neku oblast umetnosti, u ovom slučaju muziku, individualizacija nastave književnosti
se bi se mogla sprovesti u vidu primene kulturološkog pristupa u analizi književnog dela
i posmatranjem istog ne samo kao literarnog već kao važnog kulturološkog fenomena.
Ovakav pristup zahteva primenu novih nastavnih metodologija iz oblasti metodike
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nastave književnosti, a to su intertekstualnost i intermedijalnost u analizi i interpretaciji,
multimedijalnost i interdisciplinarnost u izvođenju nastave, elektronska knjiga, kreativne
radionice, kao i fleksibilniji i kreativniji odnos prema obaveznom gradivu time što bi se
možda više pažnje posvetilo književnom delu koje je interesantnije iako nije na spisku
obaveznih, a pritom je učenicima u određenoj meri blisko.
Kulturološke studije, komparativni pristup i intertekstualnost u nastavnom
procesu kao modeli individualizovane nastave
Kulturološke studije se zasnivaju na proučavanjima kulture i njenih fenomena,
kako na nacionalnom tako i na globalnom, svetskom nivou. Od pojave semiotike kao
naučne discipline do danas, sve više katedri društveno-humanističke orijentacije u svetu
teži objedinjavanju jezičkih nauka pod semiotičke, a ostalih pod kulturološke koje su sa
semiotikom u direktnoj vezi. Kulturološke studije se, sa jedne strane, na neki način
direktno nadovezuju na komparativno proučavanje književnosti po kojem se književno
delo ne posmatra samo kao jezički, već i kao kulturološki fenomen, jer, posredno ili
neposredno, pojedino književno delo može imati odjeka u kulturi koja mu ne pripada,
tako što biva prevođeno, i kao deo biblioteke ima određeni uticaj kako na čitalačku
publiku, tako i na pisce i proučavaoce književnosti u kulturi jezika na koji je prevedeno.
Sa druge strane, kulturološke studije se zasnivaju na semiotičkim proučavanjima.
Naime, prema J. Lotmanu svaka kultura ima svoj semiotički prostor – s e m i o s f e r u
– u okviru kojeg postoje i funkcionišu određeni jezički sistemi,2 koji su u neprestanoj
interakciji, i gde se čak i neprevodivost iz jednog u drugi uzima kao oblik komunikacije
(Lotman, 2004). S obzirom na to da su književnost i muzika jezički sistemi koje je
moguće prevoditi iz jednog u drugi, znači da je moguće koristiti se jednim da bi se
interpretirao ili analizirao onaj drugi, odnosno, posmatrajući muzičko i književno delo
kao kulturološke fenomene moguće ih je analizirati sa kulturološkog aspekta, što
uključuje interdisciplinarni pristup.3 U ovom slučaju je kulturološki pristup najprikladniji i
stoga što omogućava koncipiranje nastave tako da ona u potpunosti odgovara tipu
inteligencije na kojem je kod izabrane dece stepen kognicije najviši.
Jedno od mogućih rešenja je u skladu sa savremenim pedagoškim istraživanjima
podrazumeva prilagođenu nastavu, u ovom slučaju je to nastava književnosti u srednjim
muzičkim školama. Bez suštinskih uticaja i izmena u školskom planu i programu
nastave, njegovom fleksibilnom primenom bi se mogli postići zavidni rezultati u
poboljšanju motivacije i uspešnosti u izvršavanju zadataka – čitanju lektire, pisanju
eseja, usmenoj diskusiji, dramskom angažmanu itd, a posebno u razumevanju i
interpretaciji pročitanog dela. U tom smislu najprimerenije je koristiti korelacijskointegracijski sistem i kulturološki i intertekstualni analitičko-interpretativni metod u
nastavi. Postoji nekoliko argumenata u prilog ovoj ideji, a možda najvažniji je veza koja
postoji između ovakvog modela individualizovane nastave i kulturoloških studija ka
kojima se kreće nauka o književnosti.
Pored prirodnih srodnosti koje postoje između književnosti i muzike kao
umetničkih oblasti (nadahnuti i talentovani umetnik-stvaralac, delo koje se na određeni
način stvara – piše, komponuje, i koje je originalno i neponovljivo, podrazumeva
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određenu interpretaciju ili izvođenje – čitanje, sviranje, pevanje, slušanje, prevođenje,
itd), sama dela broje srodnosti na planu mikrostrukture. Prilikom interpretacije dela na
časovima književnosti u muzičkoj školi ove srodnosti predstavljaju olakšavajuću poziciju
i polazište za kulturološki pristup. Budući da u razredu sede darovita deca koja
poseduju određeni tip inteligencije, u ovom slučaju muzičko-ritmičku, interpretacija
književnog dela sa aspekta koji je odgovarajući tipu inteligencije i stepenu kognicije
omogućila bi povećanu motivisanost, olakšano usvajanje znanja, njegovu
sistematizaciju i trajnost. Odnosno, deci čiji je prvobitni izbor muzika pristup književnosti
sa aspekta umetnosti koja im je primarna bi je učinio bližom i razumljivijom a njeno
tumačenje nešto jednostavnijim.
Način na koji se književnost može tumačiti na osnovu muzike saobrazan je
načinu na koji se ona muzikom može i interpretirati. Poznato je npr. da su gotovo sve
velike teme programske muzike preuzete iz književnosti, bilo da su to mitovi, legende, ili
autorska dela. Posebno je ta veza uočljiva u pogledu sinkretičnosti opere. Naime, opera
je nastala u renesansnoj Italiji kao pokušaj oživljavanja antičkog teatra, uvođenjem
pratnje orkestra i hora u dotadašnju pozorišnu i glumačku praksu. Kao što se antička
drama deli na tragedije i komedije, i opera se zavisno od sadržaja i tematike delila na
operu seriu i operu bufo, gde je prva ozbiljnog a druga komičnog karaktera.
Sinkretičnost opere se ogleda u neraskidivoj vezi muzičkog i literarnog sadržaja, gde se
etape dramske radnje i psihološka karakterizacija junaka dodatno naglašavaju
odgovarajućim muzičkim sadržajem, koji nije više samo „zvučna zavesa“ i obična
pratnja, već ravnopravni i čak nezaobilazni činilac strukture dela. Iako sjajan primer
funkcionalne uzajamne reinterpretacije književnosti i muzike, opera se retko može
upotrebiti kao model za ovakvu vrstu pristupa u nastavi, iz razloga što se mali broj
književnih dela koja su poslužila kao libreto za njih uopšte nalazi na spisku onih koja se
obrađuju na času. Ono što se može upotrebiti prilikom analize jeste npr. model dramske
interpretacije u drami i u operi, kao i direktna veza koja postoji između antičkog teatra i
opere prilikom obrade starogrčkih tragedija u nastavi, jer su gotovo sve bile postavljane
na scenu u oba oblika – dramskom i operskom. U tom smislu je moguće poći od
srodnosti koje su očigledne i doći do razlika koje svako umetničko delo čine
jedinstvenim, bilo da je ono pisano, režirano ili odsvirano.
Pored veze koja postoji između književnog teksta, libreta i opere, postoji i veza
između književnog teksta i dela programske muzike. Karakteristika programske muzike
je u tome što se u njenim delima muzičkim oblicima iznosi literarni sadržaj, koji može
biti, kao i u slučaju opere, bilo koji motiv ili tema obrađen u nekom književnom delu
nezavisno od njegove vrste ili roda (mit, legenda, bajka, lirika, drama itd). Tako pored
književnih dela adaptiranih za balet ili opersko izvođenje kao što su npr. Pikova dama ili
Don Žuan, postoje naslovi koji su inspirisani pojedinim romanima, kao što je npr. slučaj
sa Travijatom koja je rađena po motivima romana Dama s Kamelijama. Najpoznatija
dela programske muzike su takođe rađena po veoma poznatim književnim motivima,
kao što su brojne verzije i adaptacije mitova o Faustu, Orfeju, Prometeju, Odiseju, Troji,
itd. Kretanje književnog motiva kroz umetnost otvara vrata komparativnom pristupu
delu, što omogućava interdisciplinarnu i intermedijalnu nastavu, koja ne sugeriše
jednoobrazno čitanje i analiziranje dela, već prikazuje svako literarno ostvarenje kao
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otvoreno, u neprestanom dijalogu sa ostalim književnim, ali i svim drugim umetničkim
delima.
Isto tako, mimo direktnih tematskih veza između književnosti i muzike, postoje i
one na strukturalnom planu, primenjive u praksi. Naime, poznato je da se lirika u
antičkoj grčkoj u kojoj je nastala pod tim imenom izvodila uz muzičku pratnju, i s tim u
vezi su postojala pravila koja vrsta stope tj. stiha se izvodi uz koju vrstu melodije. Oblast
iz teorije književnosti koja se bavi stihom, versifikaciju, deci sa muzičkim talentom bi bilo
uputno predavati sa osvrtom na ovu činjenicu, kao i sa aspekta muzike i ritmičnosti stiha
i pravilima podele reči na slogove, paralelno sa vežbama iz harmonije (koja
podrazumeva harmonsko popunjavanje zadatih varijacija u sopranu i basu, uz koju je
moguće zadati i određeni tekst da se potpiše pod notni zapis, što će im u struci
verovatno trebati daleko više nego bilo šta drugo).
Pored versifikacije koja je pogodna za izučavanje paralelno sa harmonijskim
vežbama, svi aspekti teorije književnosti se mogu predavati iz ugla teorije muzike i
muzičkih oblika usled pomenutih srodnosti na planu strukture i deljivosti na žanrove.
Nastava za ovakav oblik rada se može koncipirati na različite načine. Moguć je rad u
parovima, grupama, izvođenje kreativnih radionica, slobodna nastava u muzeju,
biblioteci, pozorištu itd. Takođe, ovakav pristup temi omogućava i upotrebu savremenih
tehničko-tehnoloških dostignuća u nastavnoj praksi, i usvajanje pojedinih opštih znanja
tim putem. Tako npr. u slobodnoj nastavi u biblioteci učenik može naučiti kako da
pretražuje baze podataka po autorima, naslovu ili ključnim rečima. Pretraživanje baze
podataka ili elektronskog kataloga biblioteke slično je pretraživanju sadržaja na
internetu. U tom smislu, dete može biti osposobljeno i motivisano da samostalno
istražuje pojedinu temu, osveštavajući znanje iz komparativnog pristupa književnosti da
se najčešće tema dela najavljuje naslovom, koji je obično prva intertekstualna smernica
na koju nailazimo u delu. Tako npr. kucajući za naslov ili ključnu reč Faust učenik dobija
poduži spisak književnih, dramskih, muzičkih, likovnih, filmskih, teorijskih i drugih
ostvarenja na ovu temu, ili pod ovim naslovom, što predstavlja startnu poziciju svakog
istraživanja – pregled i selekciju građe. Ovo spada u jednu od najvažnijih odlika
naučnosti u pristupu znanju, i ujedno i primenu opšteg znanja stečenog u praksi. Na taj
način nastava književnosti opravdava svoju ulogu kreatora opšte kulture budućih
intelektualaca i stvaranje radnih navika i operativnih znanja bez kojih se ne može biti
uspešan naučnik.
Zaključak
Kao zajednički i krajnji cilj usvajanja znanja iz različitih predmeta izdvaja se
osposobljavanje učenika da se uspešno koriste usvojenim opštim znanjem prilikom
rešavanja različitih problema kako u samoj nastavi, tako i uopšte u životu. Cilj učenja
nije samo u tome da učenici usvoje što veću količinu gradiva, već ih je potrebno
osposobiti da se umeju koristiti stečenim znanjima i veštinama, bilo pri objašnjavanju
novih pojava i rešavanju različitih zadataka, bilo u raznim praktičnim delatnostima
(Cvetković, 1995: 171). Kulturološkim pristupom se učenicima pojašnjava kako nastava
književnosti ne služi samo zato što je lepo, dobro i plemenito lepo se izražavati i imati
548

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

relativno bogatu književnu kulturu, već da im je potrebna u pogledu kvalitetnijeg
razumevanja, usvajanja i sistematizacije znanja iz njihovih „stručnih“ predmeta, što
proizilazi iz neraskidive veze književnosti sa drugim umetnostima kako na očiglednom
planu svrhe, postojanja i načina nastanka umetničkog dela (inspiracija, talenat, itd), tako
i na planu mikrostrukture (tema, motiva, naslova, citata, itd).
Savremena pedagogija sugeriše postojanje višestrukih inteligencija koja implicira
da profesori mogu da predaju i ocenjuju na različite načine na osnovu intelektualne
snage ili nedostatka pojedinaca, kroz posebno individualizovano tretiranje svakog
deteta. Pritom je njihova misija da, koristeći se razvijenim strategijama za predavanje,
omoguće učenicima da na različite lične načine i u sopstvenom ritmu usvajaju znanja i
istovremeno pravilno valorizuju svoju poziciju i jedinstvenost. Učenicima umetničkih
škola čiji je primarni izbor i posebna aspiracija usmerena na umetnost (u ovom slučaju
muziku) će ovakav pristup biti bliži i interesantniji, obezbeđujući time povećanu
motivaciju i koncentraciju, što garantuje kvalitetno usvajanje znanja i njihovu trajnost.
Samim tim se ispunjavaju svi ciljevi koje postavlja personalizovani program za
obrazovanje darovitih, a to je angažovanje darovitih u sopstveno formiranje
akumuliranjem znanja i stvaranjem radnih navika u skladu sa njihovom prirodnom
obdarenošću, kompleksno i potpuno razvijanje njihove ličnosti, stimulisanje motivacije
za ličnim razvojem i formiranje samopoštovanja na osnovu kritičke samoevaluacije kao i
usmeravanje njihovih aktivnosti ka praktičnom, što rezultira učešćem na takmičenjima i
olimpijadama (Kelemen, 2008: 241). Takođe se ovakvom vrstom individualizacije
nastave učenici osposobljavaju za dalji tok školovanja navikavanjem na mentorski rad,
inovativni pristup rešavanju problema, savladavanje i usvajanje naučno-istraživačkih i
drugih metodoloških uporišta i aparature, kao i osvešćavanje i upotrebu stečenih
sistema znanja.

BELEŠKE
1

Definicije inteligencije su takođe kulturološki uslovljene i „biti pametan“ je različito
u svakoj kulturi, ali i u savremenoj pedagogiji koja inteligenciju više ne posmatra kao
urođenu karakteristiku koja preovlađuje u odnosu na ostale sposobnosti deteta, već
pored opšte inteligencije ističe i posebne saznajne mogućnosti. Savremena istraživanja
su pokazala da postoji više tipova inteligencije koji su povezani sa različitim zonama u
mozgu. Tako Gardner u svojoj teoriji višestrukih inteligencija razlikuje čak osam tipova
inteligencije koji određuju posebne oblike darovitosti, a to su verbalno-lingvistička,
logičko-matematička, vizuelno-prostorna, muzičko-ritmička, telesno-kinestetička,
interpersonalna, intrapersonalna i prirodna. (Gardner, prema: Kelemen, 2007: 228)
2
Književnost je npr. jedan jezički sistem, kao i muzika, obredne radnje kao oblik
religijskog jezičkog sistema, sam jezik, prostorno ponašanje, neverbalna komunikacija
itd.
3
Više o tome vidi: Milanov, 2010.
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REGIONALISM, LITERATURE, ADVANCED EDUCATION
(THE ROLE OF REGIONAL CULTURE IN THE EDUCATION OF THE GIFTED)
Summary
The topic of the study is teaching literature to talented students, emphasizing the
importance of the regional culture and teaching contemporary Hungarian literature in
Vojvodina.
It proposes a number of topics for the purpose of enriching the curriculum,
advanced education, the activities in literature study groups and the preparation for
academic competition. It could encourage students to do independent research and
write studies, essays and reviews (critiques) on their own.
In my view incorporating our historico-cultural and literary values in more detail into
advanced education in secondary schools would also result in students being more
interested in contemporary Hungarian literature in Vojvodina and doing more profound
studies.

1. Bevezetés
A tanulmány témája az irodalomtanítás a tehetséggondozásban, a regionális
kultúra tanításának jelentőségét kihangsúlyozva, különös tekintettel a kortárs vajdasági
magyar irodalom tanításának fontosságára.
Az emelt szintű oktatás, az irodalomszakköri tevékenységek, tanulmányi
versenyre való felkészítés, valamint az előírt tananyag dúsítása, gazdagítása céljából
javasol néhány kiindulási pontot, témakört, melyekhez kapcsolódva önálló kutatási
munkára, saját tanulmány, esszé, ill. kritika megírására ösztönözze a tehetséges
tanulókat.
Véleményem szerint művelődéstörténeti, irodalmi értékeinknek a középiskolai
emelt szintű oktatásban való megjelentetése (más tantárgyakkal való korrelációban)
biztos alapot jelenthetne az újabb nemzedékek felkészítésében, akikre rábízhatnánk a
művelődési tradíciók újjáépítését és nem utolsósorban megszerettetné, felkelthetné
tanulóinkban a kortárs magyar irodalmi értékek iránti érdeklődést.
2. A tehetség fogalmának meghatározása
Elöljáróban álljon itt néhány meghatározás a tehetségről, mit nevezünk
tehetségnek az iskolai oktatásban, foglaljuk össze annak főbb jellemzőit, a besorolás
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alapelveit. Dr. Balogh László Elméleti kiindulási pontok tehetséggondozó programokhoz
c.tanulmányában (mely a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által is elfogadott
előterjesztés) a tehetség fogalmának és fajtáinak meghatározásában a Renzulli-féle
elméletet emeli ki. (Balogh 2007) Eszerint a tehetség négy összetevője:
- átlag feletti általános képességek (magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi
képességek, jó memória, hajlékony információfeldolgozási stratégiák)
- átlagot meghaladó speciális képességek (amelyek megadják a tehetség
jellegzetességét: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos,
szociális-interperszonális, intraperszonális)
- kreativitás (elemei: originalitás, flexibilitás, fluencia, problémaérzékenyég, stb.)
- feladat iránti elkötelezettség (olyan személyiség-tényezőket foglal magába, amelyek a
magas szintű teljesítményhez az energiát biztosítják: érdeklődés, versenyszellem,
kitartás, emocionális stabilitás, stb.)
A fentebb idézett tanulmány szerzőjének meghatározása szerint „tehetségesnek
tehát azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik – a négy fenti összetevő ötvözeteként –
alapján magas szintű tevékenységre képesek az élet valamely tevékenységi területén.”
(Balogh 2007)
Egy másik meghatározás szerint pedig (az amerikai Nemzeti Tehetségügyi
Hivatal – National Office for Gifted and Talented hivatalos meghatározása, 582. cikkely)
„Tehetségesnek tekinthetők azok a a szakemberek által annak azonosított gyermekek,
akik már bizonyították teljesítményüket és/vagy potenciális képességeiket a következő
területek bármelyikén: általános intellektuális képesség, specifikus tanulmányi
képesség, kreatív vagy produktív gondolkodás, vezetői képesség, vizuális és
előadóművészetek, pszichomotoros képesség, és ezirányú képességeik kiteljesítése
érdekében differenciált pedagógiai programokat igényelnek. (Tóth 2000: 14)
Ranschburg Jenő meghatározása szerint megkülönböztethető:
- „tudományos” tehetség
- vezetői tehetség
- pszichomotoros tehetség
- művészi tehetség
A tudományos tehetség kategóriába azokat a tanulókat soroljuk, akik egy vagy
több természet- , illetve társadalomtudományi tantárgy elsajátítására az adott
diszciplína művelésére – kiemelkedő képességekkel rendelkeznek.(Ranschburg 1989:
240)
3. A tehetségfejlesztés főbb stratégiái / irányelvei
A tehetség kibontakoztatásával, fejlődésével kapcsolatban már idézett
tanulmányában dr. Balogh László megállapítja, hogy a tehetség-összetevőket nem
kapjuk készen születésünk által, hosszas fejlesztő munka eredménye, mely fejlesztő
munka egyik kritikus pontja az, hogy milyen életkorban kezdjük el a speciális
tehetségfejlesztést. A középiskolás kor ad igazán teret a hatékony speciális
tehetségfejlesztéshez. Sokféle szervezeti forma alakult ki ehhez az iskolai gyakorlatban:
fakultáció, tagozatok, speciális osztályok, mentor-program, stb. Ezek mindegyike
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hatékonyan működhet. Fontos azonban, hogy a programok ne legyenek túlzóan
speciálisak. Egyrészt a tehetség általános képességeihez tartozó elemek fejlesztéséről
sem szabad megfeledkezni ekkor sem. Másrészt még ekkor is lehetőséget kell
biztosítani a tanuló számára, hogy érdeklődésének változtatásával, új, magas szintű
képességének megjelenésével összhangban tudjon változtatni képzési menetrendjén.
Rugalmas, sokféle képességterületet átfogó programokra van tehát szükség, a lényeg
azonban, hogy a középiskolás korszak végére találjuk meg a gyerek igazi értékeit, s
készítsük elő a felsőoktatásban számára legadekvátabb területen való sikeres
tanulmányokra.(Balogh 2007)
3.1. A tehetségfejlesztés iskolai és iskolán kívüli szervezeti formái
Napjainkban már gazdag rendszer áll rendelkezésre a szervezeti formák
megválasztásához. Ezek mindegyike érdekes lehet: természetesen a célkitűzésekkel, a
programmal, a tanulók jellemzőivel összhangban kell ezek közül választani. Fontos,
hogy a tanórai és a tanórán (iskolán) kívüli formákat kapcsoljuk össze a hatékonyság
érdekében. (Balogh 2007)
A leggyakrabban alkalmazott formák:
- tanórai differenciálás különféle formái (kiscsoport, nívócsoport, egyénre szabott
munka, stb.)
- fakultáció
- speciális osztály
- délutáni foglalkozások (szakkör, blokk, önképzőkör)
- hétvégi programok
- nyári kurzusok
- mentor-program.
3.2. Gazdagítás, dúsítás
Az iskolai tehetséggondozásnak tartalmi szempontból a legfőbb alapelve a
gazdagítás, melynek célja alapvetően az ismeretek és az elsajátítási folyamat kötelező
tananyagon túllépő kiszélesítése. (Balogh 2007)
A gazdagítás kifejezéssel a tehetséges fiatalok differenciált oktatásának egyik formáját
szokták jelölni, de gyakran ún. kiegészítő tantervekre is utalnak vele, attól függetlenül,
hogy azok milyen képességszintű diákok számára készültek. A tehetségjellemzőkre
vonatkozó kutatások áttekintéséből arra a következtetésre jutottak, hogy négy ilyen
alapvető sajátosság létezik: (1) a gyors tanulás, (2) a komplex anyag megtanulásának
könnyedsége, (3) a szerteágazó érdeklődés és (4) a specifikus érdeklődés mélysége. A
gazdagítás tehát leginkább az olyan tantervekkel kapcsolatosan használják, amelyek a
hivatalos tantervet kiegészítik, illetve helyettesítik. (Tóth 2003: 68)
3.3 Ajánlatok és javaslatok a nyelv és irodalom tanításához
Az amerikai Nemzeti Pedagógiai Társaság munkatársai (National Education
Association (1960) a Creative Teaching of the Gifted c. kiadványban fogalmazták meg
javaslataikat a nyelv és irodalom tanításával kapcsolatban amely Dr. Tóth László
fordításában jelent meg magyarul. (Tóth 2000: 167) Ezek az alábbiak:
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- Korszerűbb célok kitűzése és szigorúbb követelmények meghatározása
- A sablonos megoldások és gépies gyakoroltatás kerülése
- Olyan irodalmi programok nyújtása, melyekre az eredeti művek teljes terjedelmükben
való elolvasása, a kulturális célok figyelembe vétele és az olvasási és irodalmi
követelmények integrációja jellemző
- Szemináriumok tartása tehetségeseknek
- A szabatos és egyben kreatív kifejezés megkövetelése szóban és írásban.
4. A regionális kultúra és irodalom tanítása a tehetséggondozásban
Fontos, hogy a tanulók megismerkedjenek kulturális örökségükkel. Első
lépésként érdemes megvizsgálnunk néhány konkrét ajánlást, a regionalizmus
eszméjével, a regionális kultúra megismertetésével kapcsolatban. Forgács Anna és
Horváth Zsuzsanna tanulmányukban a témával kapcsolatban kifejtik, miszerint lényeges
eleme a regionális kultúra tanításának, az, hogy el kell mozdulni a csak
hagyományismereti szemlélettől, eljutva a diákok mai – szélesen értelmezett –kulturális
környezetének értelmezéséig. A regionális kultúra tanítása lényegében tehát
interdiszciplináris tartalmak közvetítését kívánja meg. (Forgács-Horváth 2006: 914)
Főbb irányelvek:
- a régebbi közösségi terek feltárása
- a helyi történelem jellemző eseményeinek bemutatása
- lényeges a múltbeli és a jelenbeli helyi természetes többnyelvűség bemutatása
Viszonyulások és értékek:
- segítsük a diákokat, hogy a kulturális örökséget megismerjék
- fogadják el felelősségüket a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és
vallási emlékeinek, hagyományainak feltárásában és ápolásában. (Forgács-Horváth
2006: 915)
Ezáltal a kialakítható tanulóinknál a kortárs kultúrában való önálló tájékozódás,
valamint az abban való jártasság, hogy önállóan tájékozódjanak a régió, a település
kulturális, irodalmi hagyományaiban is. Mindezt azonban ún. belépő tevékenységek
beiktatásával érhetjük el.
Az Élményközpontú irodalomtanítás sorozat Irodalomtankönyv ma c. kötetében
Bokányi Péter tanulmányában a jelenkor irodalmának jelenlétéről értekezik a ma
használatban levő tankönyvekben. Megállapítása szerint a ma forgalomban levő
középiskolai irodalomkönyvekben alulreprezentált a jelenkori irodalom. Megítélése is
képlékeny, ugyanis nincs meg vizsgálatához az a távolság, amelynek eredményképpen
„biztos” kánon vezérelte értékítéletek születhetnének, így jellemzően a tankönyvek
közvetítette magyar irodalomtörténet a 20.század 70-es éveivel véget ér. (Bokányi
2002: 133)
A fentebb idézett tanulmány szerzője szerint nem a tankönyvszerzőkön kell
számon kérni a jelenkor irodalmának hiányát, hanem azon az immár rég elavult
rendszeren, amely a középiskolai irodalomtanítást, az abban már évek óta
szükségesként emlegetett paradigmaváltást korlátozza. Jelen tanulmány célja nem is
ennek felülbírálása, hanem az, hogy az emelt szintű oktatáshoz, az irodalomszakköri
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tevékenységhez néhány kiindulási pontot, témakört javasoljon, melyhez kapcsolódva
önálló kutatási munkára ösztönözze, saját tanulmány, esszé, kritika megírására
buzdítsa a tehetséges tanulókat.
5. A regionalizmus az irodalomban
Mit nevezünk regionalizmusnak? A magyar irodalom sok évszázados
fejlődésében a regionális szempontoknak, a „helyi színeknek”, a történelmi és kulturális
hagyományoknak kétségtelenül nagy szerepe volt. (Pomogáts 2005: 150) Amikor a
magyar művelődés és irodalom belső felépítésére és közelmúltjára figyelünk, a
regionális változatokat mindig tekintetbe kell vennünk. A kulturális régiók terméséből
természetesen csak az juthat el a nemzeti kultúra tartós és biztos értékei közé, ami a
regionális, „helyi színeket” egyetemes és átfogó igények és értékek jegyében rendezi. A
különféle régiók kulturális karaktere és művelődési regionalizmusok mindazonáltal
önmagukban is értéket jelentenek, kiteljesítik és gazdagítják a művészeti alkotást.
(Pomogáts 2006: 161)
(1) Regionalizmus és a kisebbségi magyar irodalmak
Az első világháború után nemzetiségi sorba került magyarság jelentékeny
áldozatokkal létrehozott irodalma az egységes nemzeti kultúra kényszerű
felbomlásának eredményeként jött létre, a megfelelő országrészek művelődési
hagyományaira támaszkodott, ugyanakkor lényegi egységben maradt az anyaországi
illetve egyetemes magyar irodalom általános törekvéseivel és áramlataival. A magyar
nemzetiségi irodalmak ugyanis két forrásból alakultak ki: a regionális és az egységes
nemzeti irodalmi hagyományok forrásaiból. Ám a regionális hagyományok mellett az
egész magyar irodalom ma is a teljes magyar kulturális örökségre támaszkodik,
nemcsak a nemzetiségi magyar irodalmak létében, hanem történeti alakulásában is ez
a kettős (regionális és egyetemes magyar) tájékozódás érvényesült.(Pomogáts 2006:
15)
(2) Regionalizmus és a „couleur locale”
Európa valamikor a régiók Európája volt, s valamely terület gazdasági, kulturális
és politikai megnevezését nem az állami vagy irodalmi kormányzat, hanem a helyi
hatalom végezte. Ezek a regionális egységek, tartományok és országrészek saját
hagyományaik szerint fejlődtek, és persze előfordult, hogy idővel önállósítják magukat,
s kiválva a feudális állam kereteiből, szuverén országok lettek. A nemzeti államok
kialakulásához hasonlóan a nemzeti irodalmak is a regionális irodalmi kultúrák
közeledése, illetve egyesülése révén jöttek létre, mindazonáltal érezhetőek voltak akár
a 19., akár a 20. században azok a törekvések is, amelyek a korábbi regionális
hagyományok felújítását tűzték célul maguk elé.
A magyar irodalom regionális hagyományai éledtek fel, voltaképpen kényszerű módon,
a trianoni szerződés és a történelmi Magyarország felbomlása következtében kifejlődő
magyar kisebbségi irodalmakban. A regionális irodalmak kibontakozásának igénye
azonban nemcsak a magyar kisebbségi kultúrákban jelent meg, hanem a
magyarországi irodalomban is. A két világháború között, különösen a harmincas
években, ismét napirendre került a kulturális decentralizáció ügye, s egyre-másra
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szerveződtek meg a nagyobb magyar vidéki városok irodalmi társaságai, szellemi
műhelyei és kulturális folyóiratai.
A vajdasági magyar irodalomban ez a következőképpen jelentkezik: a történelmi
Magyarország felbomlását követően egy évtizeddel megindult a nemzetiségi irodalom
„felnőtté válásának” folyamata. Az irodalmi élet önvizsgálatának feladatát a legnagyobb
következetességgel Szenteleky Kornél végezte el. Nézeteinek lényege a következő
három tételben foglalható össze:
(a) „Nem az a fontos, hogy a történet Bácskában vagy Bánátban játszódjék le, hogy a
környezet színei megfeleljenek az idevaló táj színeinek. A szellem a fontos. A szellem,
amit az író a színeken túl megérez, s amivel az író némi közösséget érez…”
(b) „A lényeg az, hogy igazi életet, igazi mát adjon az író. Az aki egy bácskai faluban
ábrándos, rokokós andalúziai történeteket ír, az ügyes írásművésszé nőheti ki magát de
nem lehet igazi mai író. Az igazi írónak élnie kell a mában. Bele kell kapaszkodnia az
idő, a talaj, a tények, a társadalmi adottságok pozitívumába…”
(c) „Írástudók vagyunk, a holnap elhivatott építői. S akkor nem szabad megtagadni a
földet,az időt amelyben építeni kötelességünk…”(Bori 1993: 115)
(3) Regionalizmus és a vajdasági magyar irodalom
A történelmi Magyarország felbomlását követve kialakult nemzetiségi irodalmak
közül bizonyára a vajdasági magyar irodalom megszületése volt a legnehezebb. Herceg
János a harmincas évek második felében hirdette meg a „vajdasági” kulturális
programját (regionalizmus-program), a délvidéki magyar irodalom hármas kötődésével
számolva: „az a célom, hogy az utódállamok magyar irodalma kivétel nélkül
beleolvadjon az anyaországéba, és gazdagítsa, növelje a magyar szellemiség egyetlen
törzsökű fáját”, leszögezte, hogy a vajdasági magyar irodalom az egyetemes magyar
irodalom körébe tartozik, de egyedi jellegzetességekkel bír, hiszem erre az irodalomra
mindenekelőtt a kisebbségben levés állapota és éppen korábbi gyökértelensége kell,
hogy rányomja bélyegét. Szerinte a délvidéki irodalom az egyetemes magyar irodalom
körébe tartozik, ugyanakkor a délvidéki irodalmat az éltető szárától elszakító, új,
interkulturális kontextusba helyező trianoni változás szerinte kijelölte ennek az
irodalomnak a sajátos fejlődési útját, amelynek során a környező, délszláv irodalmakkal
is kapcsolatban kell állnia. (Fekete J. 2008)
Az ennek a régiónak az irodalmára jellemző sokszínűséget, amelynek
homogenizáló hatását a Cél és vallomás c. önéletrajzi vallomásában fejti ki, a
következőképpen fogalmazza meg: „Nekünk nemcsak a művészi tökélyre kell
törekednünk, hanem elsősorban népünket, környezetünket kifejezni. Kialakítani
magunkban a vajdasági népi tudatot, a vegyeslakta vidék tarkaságának, a szerb,
magyar és német hatásának eredményét.”(Fekete J. 2008)
A kortárs, a 90-es évektől napjainkig, ma alkotó vajdasági magyar író
helyzetének definiálására tett kísérletére azonban nyitott kérdés marad, Bányai Jánost
idézve: „Az írók a nyelvben dolgoznak, amiben a „hazát” ismerik fel, és „szövegvilágot”
alkotnak. Ezeket a világokat tartja kezében az olvasó, amikor olvas, és ezekből a
szövegvilágokból épül ki az irodalmi kultúra, ami mindig megújuló elsajátítások során át
hagyományozódik tovább, és áll össze azzá az értékrenddé, amit magyar és európai
irodalmi kultúrának tekinthetünk. Ennek az irodalmi kultúrának, hagyománynak és
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értékrendnek
vannak középpontjai és perifériái. Hol áll a kisebbségi író, a
középpontban, vagy a periférián, és ha a középpontban, akkor minek a
középpontjában, ha a periférián, akkor mihez képest a periférián? Az a szövegvilág,
amit a kisebbségi író alkotott meg a magyar irodalmi kultúrának, annak mindig működő
és sohasem megállapodó értékrendnek mely részén található, ha egyáltalán
megtalálható?”(Bányai 1996: 85)
6. Ajánlott témák, alkalmazások, célkitűzések
Kortárs vajdasági magyar szerzők néhány – a kilencvenes évektől napjainkig
kiadott – prózakötetét alapul véve (vizsgálva) próbáljuk meg rámutatni a regionalizmus
néhány megnyilvánulására, főbb jegyeire irodalmunkban.
Az elmúlt években számos kötettel gazdagították a vajdasági magyar irodalmat
kortárs íróink. Az alábbiakban néhány értelmezési lehetőséget vázolunk fel,
ismertessünk meg tanulóinkkal ezek a művek közül néhányat. A tematikai csoportokat
úgy alakítottuk ki, hogy régiónkon belül is egy-egy (kis)városhoz kapcsolódva hozzuk
közelebb a szerzőket és elemezzük az irodalmi műveket.
(a) A „Szabadka-próza” képviselői: Lovas Ildikó, Szathmári István novellái
Meg kell ismertetünk a tanulókat a kulturális emlékezet fogalmával, a kulturális
folytonosság, a múlthoz való viszony, a hagyományteremtés fontosságával. Az irodalom
folyamatosságot teremtő, folytonos összekötő kapocs a tegnap és a ma között. Jan
Assmannt idézve „a kulturális emlékezet meghatározó élményeket és emlékeket formál
és őriz meg, a tovahaladó jelen horizontján egy másik idő képeit és történeteit is
magába zárja, így kelt reményeket és alapít emlékeket.” (Assmann, 2008)
A két szerző novelláiban az emlékek helyszínekhez kapcsolódnak, a városok, falvak,
utcái, terei, összeköti őket a közös történelmi múlt, a kulturális hagyomány/emlékezet –
amely a kommunikatív emlékezet időbeli határán túli eseményekre és tapasztalatokra
vonatkozó emlékek összessége.
- irodalmi elődök: Csáth, Kosztolányi
- művelődéstörténeti vonatkozások: a város története/történelme, építészeti remekei
(szecesszió)
Lovas Ildikó1: Via del corso (2001) novellái – a Szabadka-próza alkotójának írásait más
táji hagyomány, más ízlésvilág jellemzi, mint közeli és távoli elődeit a vajdasági magyar
irodalomban. Az ún. bácskai hagyomány tárgyi világát írja (Szabadka és környéke) a
vajdasági magyar irodalom színes prózaörökségével földúsítva.
Szathmári István2: A villamos és más történetek (2000) – a novellákban a régi
szabadkai villamosnak állít emléket. A novellák a régi villamossíneket követve bejárják
a várost. Nyomában emlékek bukkannak elő a megállók helyén (Gombkötő utca,
Pelivan cukrászda, Jadran mozi, korcsolyapálya, a vasútállomás, a Triglav cukrászda).
A novellák „dokumentumszerűek”, személyesség jellemzi őket. Az alapkörnyezet
modellje Szathmárinál egyértelműen Szabadka, maga a város.
Feladatok: - feleleveníteni az előző években tanultakat Csáth és Kosztolányi
munkásságáról
- korreláció más tantárgyakkal: történelem, képzőművészet
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- a novellák közös elemzése
- önálló dolgozat: lakóhelyük egy jelentős helyszínéről, épületéről, utcájáról
- önálló novellaelemzés
Ajánlott irodalom:
Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Bp., 2004.
Iványi István: Szabadka, szabad királyi város története. Szabadka, 1886.
Lovas Ildikó: Via del Corso. Bp., 2001.
Szathmári István: A villamos és más történetek. Bp., 2000.
(b) Újvidék regénye: Balázs Attila3: Kinek Észak, kinek Dél
Balázs Attila regénye nem történelmi, hanem, mint a szerző írja, „történelmes regény”,
„tényes-mesés krónika” vagy „regényes történelemkönyv”. A történet váza
tulajdonképpen a Délvidék, vagyis Vajdaság, közelebbről Pétervárad és Újvidék
története az ősidőktől napjainkig. A történelem a regény „gerincoszlopa”, az író
rengeteg anyagot rendszerez és ezekre a forrásokra sűrűn hivatkozva adja elő a régió
egész történetét. A források régi históriás énekek, krónikák, iratok, legendáriumok,
visszaemlékezések, tényfeltáró dokumentumok és sajtótöredékek és még internetes
blogok is. A szerző krónikás alakmása ezekre hivatkozva meséli a történetet, ami nem
is regény, nem is történelemkönyv. Számtalan valóságos és legendás figura tűnik fel,
török, bolgár, cigány, szerb, német, akiknek személyes sorsán keresztül rajzolódik ki a
kor. A könyv multikulturális közegként funkcionál.
- a regényíró módszeréről – a sok „szakadozott” anyag összefoglalása, a csapongó
előadásmód
- részletek kiemelése a szövegből, azok elemzése
- korreláció más tantárgyakkal: történelem
Feladatok: - a régió történelmének felidézése
- műfajmeghatározások: krónikák, históriás énekek, legendákról tanultak, az internetes
blogok
- önálló kutatómunka: a lakóhelyükhöz, régiójukhoz kapcsolódó mondák, legendá(s
személye)k
- önálló dolgozat: saját város/falu történetének „átmesélése” egy korabeli krónikás
szemével
Ajánlott irodalom:
Balázs Attila: Kinek Észak, kinek Dél. Bp., 2008.
Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat, kulturális emlékezet. Zenta, 2008.
Érdújhelyi Menyhért: Ujvidék története. 1894.
Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Bp., 1999.
Legeza László – Szacsvay Péter: Bácska és Bánát. Bp., 1992.
(c) A „szenttamási saga”: Gion Nándor4 regénytetralógiája
Gion Nándor: Virágos katona, Rózsaméz, Ez a nap a miénk, Aranyat talált
A regénytetralógia cselekménye 1898-ban indul és az 1950-es években fejeződik be.
Helyszíne Szenttamás, az író szülőfaluja, amelyet szerbek, magyarok, németek, zsidók
és cigányok laknak. A történetek szenttamási történetek és a családi legendárium
részei. A főhős, Rojtos Gallai István (akinek alakjában az író nagyapját sejthetjük)
nézőpontjából láthatjuk ezt a sajátos, többnemzetiségű világot, de a maga
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bonyolultságában, társadalmi rétegzettségében, megosztottságában és folytonos
átalakulásában.
„A történelmi múlt eseményei kulisszaként, parabolaként, epizódként, utalásként
iktatódnak be a regénybe.” (Bence 2009: 11) A századelő és a két háború közötti
bácskai falusi életkörülmények, társadalmi viszonyok ábrázolása, valamiféle falutörténet
írása volt Gion célja.
- a régiónak a századelő és a két világháború közötti időszakbeli történelme (a
többnemzetiségű Bácska betelepítése, határmódosítások)
- esetleg: a Gion-emlékház meglátogatása – irodalmi kultuszkutatás
- a Gion-monográfiák bemutatása
- korreláció más tantárgyakkal: történelem, néprajz (népszokások a műben)
Feladatok: - a tetralógia olvasása, olvasónapló készítése
- családfakutatás – saját családi legendárium összeállítása
- lakóhelyük története
- önálló esszé, tanulmány, riport készítése
Ajánlott irodalom:
A Kárpát-medence régiói. Vajdaság. Pécs, 2007.
Árpás Károly:Az építő-teremtő ember. Gion Nándor életművéről. Szeged, 2009.
Elek Tibor: Gion Nándor írói világa. Bp. 2009.
Gerold László: Gion Nándor. Pozsony, 2009.
Gion Nándor: Latroknak is játszott. Bp., 2005.
Pénovátz Antal: Vajdasági magyar néprajzi kalauz. Újvidék, 1979.
7. Összegzés
A regionális kultúra és irodalom tanításának főbb alapelvei még egyszer
összefoglalva:
- a régió, a tájegység, a település kulturális, irodalmi múltbeli és jelen hagyományának
bemutatása
- a tájhoz, a régióhoz, a településhez kötődő szerzők, tájak, régiók irodalmi
alkotásokban való megjelenítése.
Művelődéstörténeti, kortárs irodalmi értékeinknek a középiskolai emelt szintű
oktatásban kellő hangsúllyal való megjelentetése biztos alapot jelenthetne újabb
nemzedékek útnak indításához, melyekre a művelődési tradíciók újjáépítését
rábízhatnánk, és nem utolsósorban megszerettetné, felkelthetné tanulóinkban az
irodalmi értékek iránti érdeklődést.
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Crnkovity Gábor: A TOPOSZKUTATÁS ÉS A TEHETSÉG NEVELÉSE
Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, Szerbia
crngabor@yahoo.com

Summary
This study is about examining, teaching and recognizing the bibliophil topos
network, like the book, vriting and reading. The research was performed on talented
students of the 7. and 8. grades. A sample-based representative survey is a part of
this study, which contains various text tasks used for the recognition of the bibliophyl
topos network. For this sample-based method. I used parts of Ivo Andrić’s novel “ The
Bridge on the River Drina”. The inquiry reflects the current condition of the education of
students in this country. It can be on index for further works as well. Both the advanced
level of school classes and the duration of study group classes should contain such
activity activity with selected students.

Az előadás címében megnevezett két fogalom alapján kívánom megközelíteni a
konferencia kitűzött tematikáját. A tanulmány célja, hogy rávilágítson a tehetséges
tanulókkal való foglalkozás lehetőségére emelt szintű irodalom órákon. A téma
megközelítése kettős. Egyik oldalról a tehetség, mint neveléselméleti fogalom áll, a
másik oldalon pedig az irodalom, mint a magyar nyelv és irodalom című tantárgy
részegysége. A tehetséggel kapcsolatos elméleti alapok rövid összefoglalását
tartalmazza a dolgozat első fele, majd az irodalmi toposzokról, különös tekintettel az
írás, az olvasás, és a könyv, mint toposzháló megjelenéséről értekezek. Az említett
toposzháló vizsgálatának lehetőségét Andrić: Híd a Drinán című művén mutatom be. E
témakörrel már korábban is foglalkoztam doktori tanulmányaim során. A tanulmány
harmadik részében összevetem a jelenleg Szerbiában hatályban lévő magyar nyelv
és irodalom óra hivatalos tantervének követelményeit és a tehetséges tanulókkal való
foglalkozás lehetőségét. A toposzvizsgálatra az emelt szintű órákon nyílik lehetősége
az irodalomtanárnak. A tehetséges tanulók toposzfelismerési képességét, az irodalmi
szövegek értő olvasását célzott feladatok alapján mérem fel az általános iskola 7—8.
osztályos tanulói körében. A tanulmányban táblázat és grafikon segítségével teszem
közzé a felmérés eredményét és mutatom be, hogy milyen a pillanatnyi tudásszint a
tehetségesnek számító tanulóknál. A kimutatott eredmények további következtetések
levonására adnak alkalmat.
A tehetséges tanuló fogalma
A tehetséges tanuló fogalmát az elmúlt időkben igen sokan, sokféleképp
definiálták. „A társadalmaknak mindenkori érdeke volt, hogy odafigyeljen a felnövekvő
nemzedékek legígéretesebb képviselőire, megfelelő módon iskoláztassa, fejlessze
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őket.” (Dávid 2008: 23) Ma sem tudunk egységet teremteni ennek meghatározásában.
Fontos megkülönböztetnünk két fogalmat: a tehetséget és a képességet. Sok minden
hat a képességek kialakulására. Úgy az öröklésnek, mint a környezetnek nagy hatása
van rá. Csapó Benő képességről szóló tanulmányában a következőt mondja: „Amikor a
képességek megnyilvánulásait vagy éppen a tehetséget vizsgáljuk, mindig a képesség
valamilyen szintjével van dolgunk.” (Csapó 1994: 33) A tehetség sokrétű és széles
skálán mozog, egész folyamatnak, rendszernek kell tekintenünk, amely állandóan
változik.
A gyermekek iskolai teljesítményei nem mindig vágnak össze a
képességeikkel. Az osztályzattal való mérésnél nagy a hibalehetőség. Csapó Benő:
Képesség és tehetség című tanulmányában kifejtett gondolataival tudok egyetérteni
abban, hogy nagyon sok esetben a tanulókat kizárólagosan az osztályzatok alapján
ítéljük meg, osztjuk fel, vagy minősítjük tehetségesnek. Sokszor mégsem a numerikus
osztályzatok jelentik a tehetséget. „Ha egy iskola minden tanulója számára megfelelő
oktatást szeretne biztosítani, akkor a tehetséggondozás az esélyegyenlőség részévé
válik.” (Balog 2004: 178) A mi oktatási rendszerünk, társadalmi elvárásunk ezt veszi
alapul. Gondoljunk csak a továbbtanulásra, felsőoktatási felvételire, stb. Több olyan
személyes tapasztalattal rendelkezem, amikor egy tantárgyból tehetséges diák neve
felmerül az osztálytanácsi ülésen és a tanárok nem tudják elfogadni, hogy az adott
tanulónak, ha tehetséges miért nincsenek megfelelő osztályzatai is, habár a
versenyeken, megmérettetéseken kimagasló eredményeket ért el. Többször
tapasztaltam ezt főként akkor, amikor tanév végén a generáció tanulóját kellett
megválasztani.
A tehetség fogalmának meghatározását érdemes több síkon megközelíteni,
hiszen a fogalom összetevőinek sorában jelentős szerepet tölt be a kognitív képesség,
az intelligencia, a motiváció, a tanulási stratégiák. Igazából ezen tulajdonságok komplex
figyelembevétele adja meg a releváns képet. Továbbá érdemes e tulajdonságokat
összevetni más nemzetközi mutatókkal is.
A tanóra, mint a fejlesztés egyik formája az alapfokú oktatásban
A fejezet címe a gyakorló pedagógusban rögvest felébreszti a kérdést, hogy a
tanórán kívül kell-e foglalkoznia a tehetséggel, vagy az iskolai óra is adott lehet a
tehetséggel való foglalkozásra.
A Szerbiában nemrég bevezetésre került
sztandardizáció elméletileg lehetőséget kell, hogy adjon a tanárnak a tehetséggel való
foglalkozásra. Ennek értelmében a középiskolai felvételi vizsgát kiváltó záróvizsgát úgy
állították össze a hazai szakemberek, hogy a tanulók három szinten, alap, közép és
haladó szinten teljesítsenek. Az elvárások között szerepel, hogy az alapszintet minden
tanuló érje el, a középszintet a tanulók 50%-a teljesítse, és a haladó szinten a tanulók
20-25%-a bizonyuljon megfelelőnek.
A „reformos generációnak” nevezett tanulói nemzedék a 2003/04-es iskolaévben
indult első osztályba. Ettől kezdve folyamatosan évről évre dolgozták ki az új tantervet,
majd a tankönyveket. A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók és a tudásszintek
hivatalosan 2011 elején váltak ismertté az Oktatási Közlönyben (Prosvetni glasnik). A
sztandardizáció jegyében kezdik követelni a három szintnek megfelelő óravázlatokat.
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Ezzel csak az a baj, hogy ehhez sem a tankönyveink, sem a megjelent magyar nyelv és
irodalom tantervek nem alkalmazkodtak eddig. Ez a fajta új megoldás, úgy gondolom a
tehetséges tanulókat is előnyben kellett volna, hogy részesítse, ha nem integrálnák a
sajátos nevelési igényű tanulókat egy osztályba az átlagos, illetve a tehetséges diákok
közé. Miután ezt a hármas felosztást így képzelik el megvalósítani, azt kell mondani,
hogy a tehetséges tanulókkal megbízhatóan csakis az emelt szintű, szakköri órákon
lehet foglalkozni.
Az írás, a könyv, az olvasás
Az írás, a könyv, az olvasás fogalma szorosan összekapcsolódik, egy egységes
bibliofil-toposzhálót képez. A tanulók már alsós koruktól kezdve megismerkednek e
három fogalommal, sőt olvasmányaikban többször is előfordul. A következőkben
irodalmilag közelítem meg a toposzokat, amelyeket a tehetséges tanulók vizsgálhatnak
az emelt szintű órákon.
Borges könyvről írt tanulmányában a következő megállapítást kell irányadónak
tartani: „Az ember különféle szerszámai között kétségkívül a könyv a
legbámulatraméltóbb. A többi mind testének a meghosszabbítása. A mikroszkóp, a
távcső a látásé, a telefon a hangé, aztán itt van az eke és a kard, ami az emberi kar
meghosszabbítása. Ám a könyv egészen más: a könyv az emlékezet és a képzelet
meghosszabbítása." (Borges 1999: 59) A könyv, mint kisegítő „szerszám” az írott
szövegekből és a szöveg használhatóságára vonatkozó segédeszközökből tevődik
össze.
A könyv az élőszó pótléka, de mindig a múltat hordozza magában. Ahhoz, hogy
az írás, az olvasás és a könyv toposzát vizsgáljuk, meg kell találni a kulcsot, miért jutott
ilyen nagy szerep a könyvnek, majd az olvasónak, az írónak az emberiség
történetében. Ehhez az európai alapmítoszokat kell figyelembe venni. N. Mandl Erika
szerint minden a bibliai alaphoz kötődik. A fő motívum az isteni szó ereje. A teológusok
szerint a szónak teremtő ereje van. Ez a szó aktusának mondható, amellyel Isten
teremtett. A világ, mint könyv határozta meg az ember világértelmezését főként a
középkorban, ezt másképpen Liber Mundinak is nevezzük. (N. Mandl 2001: 12) Ennek
kapcsán érdemes János evangéliumát szem előtt tartani, ahol
a következők
olvashatók: „Kezdetben vala az Ige, az Ige Istennél vala és az Ige testté lőn.” Ezáltal
válik a Biblia a könyvek könyvévé. Az Apokalipszisben a Paradicsom közepén
helyezkedik el az Élet könyve, amit az Élet fájával azonosíthatunk. „(…) a fa levelei,
mint a könyv betűi, az élőlények összességét jelképezik, ugyanakkor az isteni
parancsok összességét is.” (Chevalier—Gheerbrant 1993: 8) E gondolatmenet szerint
Isten a legfőbb szerző, aki a világot úgy teremtette, mint egy könyvet. Valójában hogyan
is teremtett Isten? – tehetjük fel a kérdést. E kérdés mentén haladva és azt
megválaszolva jutunk el a könyv teremtéséig.
A könyvek könyve
Ismét Borges tanulmányára kell hivatkoznunk, aki végigvezeti az idők folyamán a
könyvhöz való hozzáállást. „A könyvben mindig az élőszó pótlékát látják, aztán Keletről
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jön ez az új felfogás, amely a klasszikus ókortól teljesen idegen: a szent könyv
koncepciója.”(Borges 1999: 62—63) Két példát említ, a Koránt és a Bibliát. Azt tartják,
hogy a könyveket a Szentlélek diktálta. Tehát a Biblia, Korán az égben íródott, Isten
attribútumaként.
Ez a másik nagy alapmítosz, amely a könyv, olvasás, írás, mint toposz
kialakulásához vezet, és megkerülhetetlen.
Mindkét könyvnek a szerzője a
Szentlélek–tehát isteni eredetű.
A világot csakis egy másik könyv segítségével tudjuk értelmezni, a Bibliával. „A
könyv minden esetben mint az isteni titok szimbóluma jelenik meg, mely csak a
beavatottak számára hozzáférhető.” (Chevalier—Gheerbrant 1993: 8) A könyvhöz való
kötődést a scriptománia követi. Tehát az írás és a könyv megállapíthatjuk, hogy
összefüggő két toposz, ehhez társul harmadikként az olvasás, így alkotnak egységes
toposzhálót. Az olvasás kezdetben szintén kiváltság volt, mondhatjuk isteni kiváltság,
mivel Isten földi követei, a papok tudtak csupán olvasni. Jean Chevalier és Alain
Gheerbrant tanulmányában a következőket írja: „Ha a világegyetem könyv, ez azért
lehetséges, mert a könyv a Titok Felfedése, tehát tágabb értelemben kinyilatkoztatás.
Ugyanakkor a Liber Mundi az isteni Üzenet, archetípus, melynek különféle
kinyilatkoztatott könyvek csak változatai, értelmi nyelvre fordításai.”(Chevalier—
Gheerbrant 1993: 8)
Az írás mindig a múlt szimbóluma a beszéd jelenidejűségével szemben. A Liber
Mundi toposz az idők során több változáson ment keresztül, de a mai napig
alapmetafora maradt.
A könyv, az írás és az olvasás, mint bibliofil-toposzháló a Híd a Drinán című
regényben
A regény több párhuzamosan elbeszélt történetből áll. Ezek az epizódok mind a
Liber Mundival függnek össze, hiszen mind a történet – szóbeliség könyvvé, írássá vált
formája. Egyrészt vizsgálhatók a történetek, epizódok, mint elbeszélt történetek.
Könyvbe zárt történetek, élőszó scriptuánis átírása. Ha a Liber Mundi toposzt figyeljük
meg, s úgy vesszük, hogy az Isten a könyv legfőbb szerzője, akkor a könyv, olvasás,
írás metaforizálása megy végbe. Maga a regény is könyv, tehát annak is a legfőbb
szerzője Isten. Ezt a fajta toposzt mint retorikai toposzt kezelhetjük.
A másik fajta toposzvizsgálat inkább a perifériáról közelíthető meg, vagyis a
könyv, az írás és az olvasás mint motívum megközelítésének irányából. Ezt nevezzük
tematikai toposzvizsgálatnak. Szólnom kell ezek mellett az idézetekről, textusokról
amelyeket Andrić beemel a saját szövegébe. Átvesz konstans elemeket, szövegeket,
archetipikus képeket és felhasználja azokat. Ettől függően beszélünk nála különböző
intertextuális elemekről.
A bibliofil-toposzháló mint motívumrendszer
Az írás többféle módon, változatban emelődik be a regénybe. Az intertextualitás
is ide tartozik. A szerző más idegen szöveget ágyaz be a saját szövegébe. Az írás
nemcsak könyvként tűnik fel, hanem megjelenik a márványba vésett kőlap, plakát, napi
sajtó, sőt levél formájában is. A könyv archetípusként jelentkezik.
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Az írás motívuma levélként jelenik meg a regényben: „A levélben szerelmükről volt
szó, de úgy, mintha mindketten már száz esztendeje sírjukban pihennének mint
megdicsőült halottak.”(Andrić 1982: 427) Előfordul, amikor csak említés szintjén és nem
szó szerint ágyazódik be a regény soraiba. „De több mint két hónapi hallgatás után
újabb lap érkezett.” (Andrić 1982: 428) A szónak az írással való összefüggését Isten
teremtésével azonosíthatjuk.
Mágikus realizmus, népmesei elemek, mítoszteremtés Andrićnál
Már a regény legelején felfedezhetők a szájhagyományban és a könyvben
megmaradt csodálatos tettek, mesék. Ezeket a mágikus realizmus kategóriájába
sorolom. Feltűnik Kraljević Marko szerb hősi figura, és Derzelez Alija, aki lóval ugratta
át a folyót. Andrić beemeli a népköltészet hőseit, a népballadák archaikus történeteit,
tragédiáit. Keverednek a mágikus realizmus, a valóság és a népballadai csodálatos
tettek. Az emberáldozat segítségével történő építkezést azonosíthatjuk a regényben,
hasonlóan a magyar Kőműves Kelemenné című népballadához. A regény folyamán az
idő előrehaladásával folyamatosan képződnek mesék, amelyeket az írás szóbeli
megfelelőjeként kell említeni. „A legidősebb és legtekintélyesebb férfiak a beszélgetést
ismét ártatlan dolgokra fordították. Hosszú mesék kezdődtek a régi időkről, amelyek
semmi kapcsolatban sem voltak a bajjal, ami most sújtotta és minden oldalról körülvette
őket.”(Andrić 1982: 111)
Saját hősök által kialakult mitikus világkép jelenik meg a regény lapjain. Az
ördög, mint a népi hiedelemvilág kiemelkedő figurája mutatkozik meg a regényben.
„Valóban lehet, hogy mindez, ami itt van Abid agával és a hídépítéssel együtt, ezzel a
bolond paraszttal együtt, mind csak az ördög műve. A šejtan!”(Andrić 1982: 57) Abid
aga Cholnoky Viktor Trivulziójához hasonlóan a következő ígéretet teszi: „Én elmegyek,
de a szemem itt marad.”(Andrić 1982: 80) Andrić a népi hiedelemvilág mágikus
eszközeit használja fel a regényben.
A

könyv jelentésköre

A könyv jelentésköre többféle alakban bontakozik ki a regényben.
Elválaszthatatlan része a hármas toposzhálónak, de emellett fontos szimbolikus,
metaforikus jelentéssel is bír. Az írás, a bejegyzés motívuma szövegszerűen emelődik
be a regénybe. Az írás mint toposz ismételten megjelenik, amikor nagy, fehér
márványlapot hoznak rávésett írással és beépítik a hídba. Az olvasás motívuma a
toposzháló részeként jelentkezik. „A nép sokáig tolongott a fölirat előtt, és nézte, amíg
nem akadt egy softa, muzulmán papnövendék, vagy hafis, aki az egész Koránt betéve
tudta, s több-kevesebb ügyességgel, egy kávéért vagy egy szelet görögdinnyéért, vagy
egészen egyszerűen Allah dicsőségére el nem olvasta a föliratot, már ahogyan
tudta.”(Andrić 1982: 93) Feltűnik egy Badi nevű török költő, s mint kiderül annak a
verssorai állnak a hídra felszerelt márványtáblán. Ez egy újabb irodalmi szöveg
beemelése a regénybe. Kitűnik, hogy a költő pénzért írt hangzatos verssorokat, s a
nagyurak megfizették a munkáját. A kőbe vésett írás örökre ott állt, a hídba helyezve. A
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gyenge írástudás miatt azonban mindenki másként értelmezte, mert főként a
városokból érkezett írástudók olvasták el azt. „S a hallgatók közül ezeket a verssorokat
mindenki úgy jegyezte meg, ahogyan a saját fülének és saját természetének legjobban
megfelelt. Így az, amit itt az egész világ szeme előtt kemény kőbe véstek, szájról, szájra
szállva különbözőképpen újult meg, és gyakran az értelmetlenségig megváltozott és
elromlott.”(Andrić 1982: 94) Ezáltal a mindennapi életbe ment át, vált élő szóvá,
szóbeliséggé az írott sor. Az írás történelmi dokumentumként jelenik meg az osztrákok
bevonulásakor, a néphez intézett kiáltvány szövegének formájában, amelyet szerb és
török nyelven tettek közzé.
A könyv, az írás, az olvasás mellett feltűnik a könyvtár is, mint a bibliofil
képzetkör tagja. Husein effendi könyvtára: „Könyveit jól elzárt ládában őrizte, amelyet
egykori tanítója, a híres Arap hodzsa hagyott rá. Könyveit nemcsak a portól és a molytól
őrizte gondosan, hanem ugyancsak ritkán és takarékosan olvasgatta is őket. De maga
a tudat, hogy ilyen sok és értékes könyve van, tekintélyt adott neki az emberek előtt,
akik nem tudták, hogy mi a könyv és saját szemében is növelte a maga értékét.Ttudták
róla, hogy krónikát ír a város fontosabb eseményeiről.”(Andrić 1982: 189) A könyv, a
könyvtár, a tudás, az olvasás tudása biztosít tekintélyt az emberek előtt. Ebben az
időben tekintély volt a könyv, illetve a betűk ismerete. Az írás motívuma az
impériumváltással történő
összeírás kapcsán is megtalálható.
A kisiskolások
palatáblával és a hónuk alatt könyvekkel mennek iskolába. Ez a tény már az írás,
iskoláztatás széles körben való elterjedtségét jelentette. Andrić a regényben az idő
múlásával párhuzamosan bemutatja, hogyan szaporodik az írni-olvasni tudók száma.
A tömegtájékoztatás írásos formái mint a bibliofil tematikus toposzháló része
A vizsgált műben találkozunk az újsággal, a plakáttal a hirdetéssel, mint a
tömegtájékoztatás eszközeivel. A plakát az írást hordozza magában. Ausztria császára
kiáltványt intézett Bosznia népéhez, de már törökül nem volt kifüggesztve, tehát az ott
élő törökök nem tudták elolvasni. Az újság a tömegkommunikáció eszköze, szintén
feltűnik Andrićnál: „Az újságokat falánk szemmel és sokat olvasták, de fölületesen, és
csak úgy kapásból; mindenki csak az első oldal szenzációs, nagy betűkkel szedett
címeit kereste. A kis
betűkkel szedett, szerényebb cikkeket nagyon kevesen
olvasták.”(Andrić 1982: 349)
Toposztanítás, a tehetség gondozása az általános iskolában
Fontos hangsúlyt helyezni a kreatív problémamegoldásra, a tudományos
gondolkodásra, a meglévő tudás hasznosítására. A tantervi anyag magyar nyelv és
irodalom tantárgyból 5—8. osztályig több alkalmat ad a bibliofil toposzháló
motívumainak kiemelésére.
Az újonnan kiadott 7. osztályos tankönyv elvárása alapján a tanulóknak a toposz
fogalmával is meg kell, hogy ismerkedjenek. Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger című
verse kapcsán a hajót toposzként emeli ki. Tehát a tanulók már 7. osztályban
megismerkednek a toposz fogalmával. Ebből kifolyólag nem tartom lehetetlennek a 7—
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8. osztályban emelt szintű órákon az írás, az olvasás, a könyv toposzával való
foglalkozást.
A bibliofil toposzhálót tekintve fentebb már láthattuk, hogy a Liber Mundi
fogalmából indultunk ki. A világ könyvként való értelmezése az általános iskolai
tantervben még nem tanítható meg a tanulókkal, de ha ebben a gondolatkörben
maradunk, akkor minden az olvasással, a mesével, a könyvvel kapcsolatos olvasmány
ide tartozik. Érdemes kiemelni a következő műveket, részleteket, a teljesség igénye
nélkül, amelyek az általános iskolai olvasókönyvekben találhatók és a bibliofiltoposzhálóval kapcsolatba hozhatók: Kőmíves Kelemenné, Tündérszép Ilona és
Árgyélus, A világ teremtése–Biblia, Petőfi Sándor első levele Arany Jánoshoz,
Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom, Német István: Színötös,
Kosztolányi Dezső: Házi dolgozat, Mikszáth Kálmán: Miért lettem én író?, Molnár
Ferenc: A Pál utcai fiúk, Németh István: Az utolsó juhász pulijai, Csáth Géza: Egy vidéki
gimnazista naplójából, Nagy Lajos: Pesti gyermek egy napja, Mikszáth Kálmán: Bede
Anna tartozása, Ady Endre: A tűz csiholója, Karinthy Frigyes: A rossz tanuló fele;Anne
Frank naplója, stb.
A hazai Oktatási Közlöny (Prosvetni glasnik) az irodalmi olvasmányokat törzsés kiegészítő/ajánlott anyagra bontja. Előlátja, hogy a tankönyvben szereplő ajánlott
szövegekből válasszon a tanár, illetve más szövegekkel is kiegészülhet a tanmenet.
Fontosnak tartja, hogy a tanulók képesek legyenek összefüggések rendszerében
gondolkodni, párhuzamokat vonni. Ezt a rugalmasságot lehetne kihasználni a
tehetséges tanulókkal való foglalkozás elindítására a tanórák keretében. Nyolcadik
osztály év végére haladó szinten irodalomból a tanulóknak a következő kívánalmaknak
kell megfelelni: A tanuló az ismeretlen szöveget is folyamatosan tudja olvasni, ki tudja
emelni a lényegét. Legyen képes a koordinált, de lényegében önálló irodalmi
szövegértelmezésre, az elsajátított műfajok és stilisztikai fogalmak szövegben való
felismerésére és jelentéseik feltárására. Legyen képes önálló véleményalkotásra,
elképzeléseit kreatív módon kifejezni. A tanuló legyen képes az interdiszciplináris
összefüggések
feltárására,
valamint
a
verbális
és
vizuális
alkotások
összehasonlítására.
A vizsgált tanulók nem mindegyike maradéktalanul kitűnő tanulmányi
eredményű, illetve a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében sem minden
esetben érik el a kitűnő eredményt, de szövegértés, irodalmi szövegelemzés területén
kiugró teljesítményt nyújtanak. Az iskolai osztályzat nem lehet mindig kielégítő alapja a
tehetség szelekciójának.
A felmérő megírására a tanulókat a saját tanáruk jelölte ki, mint irodalomból
kimagasló teljesítményű diákokat. Ismeretlen szöveganyaggal szintfelmérést végezek,
hogy kiderüljön az általános iskola 7—8. osztályos tanulói milyen mértékben képesek
az írás, a könyv, az olvasás toposzt felismerni, vagyis milyen módon képesek
szövegértést végezni, összekapcsolni, korrelálni más tudományterületekkel (pl.
történelemmel, népköltészettel). A tanulók által kitöltött tesztek szövege Andrić: Híd a
Drinán című művéből került válogatásra. Az említett mű középiskolai házi olvasmány,
de nem indokolatlan a tehetséges tanulókkal az általános iskola emelt szintű szakköri
óráin is feldolgozni bizonyos részleteit. Az összeállított felmérőt az előadás
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függelékében közlöm. Azt kívánom lemérni, hogy a tanulók szövegfelismerő,
korrelációs képessége mennyire fejlett. Vajon tudnak-e összekapcsolni dolgokat, ami a
tanulmány alaptémájával összefügg. A tesztnek már a címét is úgy választottam ki,
hogy ne ijedjenek meg tőle a gyerekek, hanem azt érezzék, hogy tényleg nekik
szántam: „Játék a szöveggel”. Reprezentatív felmérést végzek három iskola 60
tehetségesként kiválasztott tanulóján. A kiválasztott helységek tanulói: Horgos,
Moravica, Topolya.
A horgosi Október 10. Általános Iskolába kétnyelvű, de
többségében magyar ajkú tanulók járnak. A földrajzi helyzet és a többségi magyar
környezet előnyt jelenthet a jobb szövegértésben. Moravica teljesen homogén magyar
falu. Az Id. Kovács Gyula Általános Iskola egynyelvű tanintézmény. A topolyai Csáki
Lajos Általános Iskola az előző két intézménytől a városi jellegében különbözik és a
vegyes osztályok száma határozza meg. Elengedhetetlennek tartottam a tesztek
értékelése előtt közölni a reprezentatív mintavételes felmérés eredményét várhatóan
befolyásoló tényezőket. A tesztek megírásánál személyesen is jelen voltam és bizonyos
segítséget nyújtottam, de csak olyan mértékben, hogy rávezessem a tanulókat a
megoldásra.
A mérési eredmények
A fent említett paraméterek szerint végzett felmérés eredményeit a
következőképp mutatom ki táblázatos formában. A feladatokon belül több utasítással
láttam el a gyerekeket. Ezeket a feldolgozás egyszerűsítése végett betűkkel jelölöm a
táblázatban. A táblázat egyik oldalába a feladatokat, a másik felébe a mintavétel
helységét és a megoldási szinteket viszem fel. Az értékelési szintet három részre
bontottam: teljesen jó megoldások, részben jó megoldások, valamit a nem jó, illetve
nem kitöltött feladatokat jelölöm. Értékként a tanulók számát adom meg, amit össze
lehet hasonlítani a három településsel. A táblázat utolsó részében összegzem a
százalékban kapott eredményeket. Kétféle eredményt kaphatunk az értékeléskor: egyik
az, amikor vagy tudja a tanuló a választ és teljesen megfelelő megoldást ad, a másik
pedig, amikor nem tudja a választ és nem jó megoldást ad. A másik típusú feladatoknál
pedig létezik részmegoldási lehetőség is.
Az első feladat szövegösszevetése arányában tekintve elfogadható, mindössze
8,33%-a nem tudta a választ. A 2.a feladatban a tanulók többsége felismerte a
kulcsszavakat, 8,33%-a nem ismerte fel. A 2.b feladatnál viszont a korábban
megszerzett tudásra kellett támaszkodni, itt aggasztóan 60-40% arányban tudták a
választ. A 3.a feladatnál a válaszadók java tudta, hogy melyik magyar mondában
található építéssel kapcsolatos téma. Jól válaszolt a tanulók 75%-a. A 3.b és a 4.a
feladat hasonló volt, elemeket kellett gyűjteni a szövegből. Az eredmény is nagyon
hasonló lett: 3.b 3,33% teljesen jó, 56,67% részben jó, 38,33% nem jó, még a 4.a-nál
5% teljesen jó, 65% részben jó és 30% nem jó válaszolt. A 4.b feladat odafigyelést,
szövegértést kívánt. A tanulók 18,33%-a felelt teljesen jól, és 81,67%-a nem tudta a
szövegben a helyes megoldást megtalálni. A 4.c feladatban kapcsolni kellett a feladatot
a történelemmel, úgy mint a 6. feladatban is. A 4.c eredménye: 40% teljesen jó, 60%
nem tudta, a 6. feladat eredménye: 70% teljesen jó, még 30% nem tudta megoldani a
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feladatot. Az 5.a feladatban az olvasottság, a tantárgyi korreláció tűnik ki: 8,33%
teljesen jó, 10% részben jó, 83,33% nem tudta a választ. Az 5.b feladat kapcsolható a
2.b feladattal, hiszen ebben a feladatban is már korábban tanult irodalmi mű motívumát
kellett felismerni. Eredmény: 28,33% teljesen jó válasz és 71,67% rossz válasz. Az 5.c
feladat eredménye nagyon elszomorító, hiszen magyar mesehőst kellett felsorolni név
szerint. Csak 15% tud megnevezni négy nevet, 61,67% négynél kevesebb névre
emlékszik. A 23,33% pedig nem tud egy nevet se felsorolni.
1. táblázat: Mérési eredmények
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1. ábra: A mérési eredmények grafikus kimutatása

A kapott eredmények és a tehetség meghatározásának tudatában azt kell
mondani, hogy az eredmények nem kötelező érvényűek, de mindenképp felvetődik a
kérdés, hogy milyen eredményt kapnánk a teljes populáció hasonló mérésekor.
Valószínű, hogy az eredmények alakulását befolyásolja az előírt tanterv, annak
megvalósíthatósága, a nyolcadik osztály végére késve kitűzött tudásküszöb.
Egyeseknek problémát okozott a feladat megértése. Talán ezen lenne elsődlegesen a
hangsúly, hogy a feladatmegértésre neveljék a diákokat a tanítók, majd később felső
osztályokban a tanáraik. Meg kell említeni, hogy a tanulók válogatásánál a kritérium
igen szubjektív volt, mivel az adott tanár válogatta ki a felmérőt író tanulókat. Itt
fennállhat az elcsúszás veszélye, mint hibalehetőség.
Toposztanítás az emelt szintű oktatás keretében
A bibliofil-toposzhálóval
való foglalkozásnak a tehetségek számára van
létjogosultsága. Ezzel az általános iskola 7. és 8. osztályában emelt szintű, szakköri
órákon érdemes foglalkozni. A tehetséges tanulóknak tudnia kell a szöveggel bánni,
összefüggéseket keresni, a már meglévő tudására építeni. Ennek kialakítása első
körben az iskolai órán kellene, hogy kezdődjön az úgynevezett haladó szintű oktatás
megvalósulásával, majd a szakköri órákon a különböző gyakorlati módszereket kell
elsajátítani. A toposz, motívum vizsgálatával a tehetséges tanulók rendszerező és
definíciós képessége is fejlődik. „(…) ez a téma különösen alkalmas az érvelés, a
különböző beszédműfajok technikáinak gyakoroltatására, szövegalkotási készség
fejlesztésére, a toposz természetéből adódóan a szó szerinti és a metaforikus jelentés
megkülönböztetésére, a művek közötti kapcsolatok felismerésére, a nyelvhasználat
társadalmi jelenségként való szemléletére és nem utolsó sorban arra, hogy
megmutassuk, az irodalom valóban a károsodásmentes tapasztalatszerzés legjobb
formája.”(Gyeskó 2006: 247) Felvetődik az írás, olvasás, könyv toposzának tanítása
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kapcsán, hogy milyen műveket vehetünk számba az emelt szintű órákon. Taníthatók a
teljes szövegek, szövegrészletek, népköltészeti alkotások, versek, regényrészletek is.
Érdemes akár a hozzájuk kapcsolódó filmeket is bevonni a tanításba. Gyeskó Ágnes
tanulmányában hangsúlyozza, amivel magam is egyetértek, hogy olyan szövegeket
kell nekik találni, „ (…) amelyeket (1) megértenek, (2) élveznek, (3) a saját
problémáikról szólnak és így (4) olvasóvá nevelnek.”(Gyeskó 2006: 247)
Konklúzió
A tehetséges diákot széles körben kell keresnünk, nem kell megelégedni a
matematikai számokkal, skálán megállapított mérés eredményeivel. A tanulmányban
nem foglalkoztam bővebben az életkori sajátosságokkal, habár a serdülő fiatalokat sok
impulzus éri, tehát változhat érdeklődési körük, mégsem köthetjük életkorhoz a
tehetséget. Időnként érdemes felülvizsgálni az adott választásainkat, hiszen a fentebb
elmondottakból is arra következtethetünk. A tesztek nem mindig bizonyulnak a tehetség
felismerésének legjobb eszközéül. Az így kapott eredmények is sajátosak, nem biztos,
hogy mindegyik egyformán azonosítja a tehetséget. Az eredményeknél a részben jó
megoldásokat lehetne százalékarányosan tovább bontani, mivel ott nagy intervallumok
lehetnek, de ezúttal nem ez a célom. Továbbá a felmért diákokat korcsoport szerint
lehetne még felbontani 7. és 8. osztályos tanulókra. Ez egy további, részletesebb
vizsgálat része lehetne. Az ankéttal való vizsgálat jól tükrözi a jelenlegi hazai állapotot
az irodalmi tehetségek gondozására vonatkozóan. Iránymutató lehet a jövőbeli
munkára is. Az iskolai óra haladó szintje, de a szakköri, emelt szintű oktatás
időtartamának is biztosítani kell az ilyen irányú tevékenységet az arra kijelölt tanulókkal.

FÜGGELÉK
Játék a szöveggel
Olvasd el figyelmesen a szövegrészleteket és válaszolj a megadott kérdésekre!
1. Mi a közös a két szövegrészletben? Írd a szöveg alatti vonalra a választ!
„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és
setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. És monda
Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világosság; és
elválasztá Isten a világosságot a setétségtől. És nevezé Isten a világosságot
nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap. És
monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.”
(Biblia)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Tudod, hogy egyetlenegy szó városokat rombolhat, hát még ilyen fölfordulás.
Szavakra épült az Istennek ez az egész szép világa. Ha te írástudó és művelt volnál,
mint ahogy nem vagy az, tudnád, hogy ez nem olyan építmény, mint a többi, hanem
azok közül való, amelyeket az Isten kedvére és az Isten akaratából emelnek; az egyik
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korszak és egyik fajta emberek építik, más idők és más emberek rombolják. (…) Mikor
a mindenható Allah ezt a világot teremtette, a föld egészen sima és sík volt, mint a
legszebb zománcos tepsi. Ez bántotta a sátánt, aki az isteni ajándékért megirigyelte az
embert.” (Ivo Andrić: Híd a Drinán 319-320. p.)
2. Gyűjtsd ki azokat a szavakat, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak az
írással, könyvvel és az olvasással! Nevezz meg a tanulmányaid alapján legalább
egy híres írót, akinek a leveléről tanultatok?
„A levélben szerelmükről volt szó, de úgy, mintha mindketten már száz esztendeje
sírjukban pihennének, mint megdicsőült halottak. A lány élénk és forró levelére, melyet
válaszként küldött, a fiatalembertől levelezőlap érkezett. „ A munkák és gondok között,
melyek széttépnek és összetörnek, úgy gondolok rád, mint békés višegradi éjszakára,
mely tele van folyózúgással és láthatatlan növények illatával.” Ez volt minden. (…) De
több mint két hónapi hallgatás után újabb lap érkezett.”
(Ivo Andrić: Híd a
Drinán 427-428.p.)
3. Milyen magyar mondát ismersz, ami létesítmény építéséhez fűződik? Gyűjtsd ki
azokat az elemeket, amelyek a népi hiedelemmondákhoz kapcsolódnak!
„A hidat Kőműves Rade építette, akinek száz esztendőkig kellett élnie, hogy szerb
földön fölépíthesse mindazt, ami szép és örök; a legendás és valójában a névtelen
mester, amilyent minden közösségben élő tömeg kigondol és megkíván magának, mert
nem szeret sokra emlékezni és sokat tartozni, még az emlékezésben sem. Tudták,
hogy az építkezést megzavarta a vízi tündér, aminthogy kezdettől, s mindenütt
megzavart valaki minden építkezést, s ez a tündér éjszaka lerontotta azt, amit nappal
emeltek. S ez mindaddig tartott, amíg valami a vízből meg nem szólalt, s azt nem
tanácsolta kőműves Radénak, kerítsen két gyenge Stoját és Ostoját, s falazza be őket a
híd középső pillérébe. (…) A gyermeket, nem történhetett másként, befalazták a
középső pillérbe, de Kőműves Rade, úgy mondják megsajnálta a boldogtalan anyát, s
megengedte, hogy a pilléren hagyott nyíláson megszoptathassa föláldozott gyermekeit.”
(Ivo Andrić: Híd a Drinán 9-10.p.)
4. Gyűjtsd ki a népmesei, népmondai elemeket a szövegből! Mi okozta a vesztét
Radisavnak? Nevezz meg olyan hőst, aki a görög mondákban vagy a Bibliában
szenved hasonló halált!
A nagyvezér csak nehezen tudta legyőzni a Radisavot, mert Radisav hős volt a talpán,
nem fogta sem golyó, sem szablya, s nem volt olyan kötél vagy lánc, amivel meg
lehetett volna kötözni; mindent letépett magáról, mint a cérnát. Ilyen varázslata, tilsumja volt Radisavnak. S ki tudja, mi történik, fölépítheti-e valaha is a nagyvezér a hidat, ha
nem akad emberei között egy bölcs és ügyes férfi, aki megvesztegethette és kifaggatta
Radisav szolgáját. Így aztán Radisavot álmában meglepték, s selyemkötéllel
megfojtották, mert tilsumja a selyem ellen nem védte. Az asszonyok azt hiszik, évente
van egy éjszaka, amikor látni lehet, amint a földhalomra erős, fehér fény hullik alá
egyenesen az égből. Ez ősz táján van, Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony
napja között. (Ivo Andrić: Híd a Drinán 14.p.)
5. Ki volt Derzelez Alija és Kraljević Marko?
Melyik magyar elbeszélő
költeményben sikerül átkelni a vízen a hősnek, hogy eljusson a célhoz?
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„Akkoriban a földön még nagy hősök éltek, a kő még nem érett meg, s puha volt, mint
a föld, s a lovak, akárcsak a hősök, óriás termetűek voltak. Csakhogy a szerb
gyermekeknek ezek a nyomok Kraljević Marko híres Šarac lovának patkónyomai
voltak, s abból az időből maradtak vissza, amikor Kraljević Marko odafönn raboskodott
a felsővárosban, s mikor megszökött, itt ereszkedett le lovával a hegyoldalon, átugrotta
a Drinát, amelyen akkor még nem volt híd. A török gyerekek azonban tudják, hogy ez a
hős nem Kraljević Marko volt, s nem is lehetett az (mert honnan is lett volna hitetlen
vlah-nak, a fattyúnak, ekkora ereje és ilyen lova!), hanem Derzelez Alija, szárnyas arab
kancáján. Derzelez Alija – mint ismeretes – megvetette a kompot, a révészeket, s úgy
ugrotta át a széles folyót, mint egy kis patakot.” (Ivo Andrić: Híd a Drinán 12-13.p.)
Sorolj fel magyar népmesei hősöket!
6. Miért fontos, hogy egy pap/papnövendék olvassa a szöveget az 1570-es évek
végén?
„Ezekben a napokban meghozták a nagy, fehér márványoszlopot is, rajta a bevésett
fölírással, s odafenn a kapuban beépítették abba vöröses kőfalba, amely teljes három
rőf magasra emelték ki a híd párkányából. A nép sokáig tolongott a fölirat előtt, és
nézte, amíg nem akadt egy softa, muzulmán papnövendék, vagy hafis, aki az egész
Koránt betéve tudta, s több-kevesebb ügyességgel, egy kávéért vagy egy szelet
görögdinnyéért, vagy egészen egyszerűen Allah dicsőségére el nem olvasta a föliratot,
már ahogyan tudta.” (Ivo Andrić: Híd a Drinán 93.p.)
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Lázárné Obbágy Katalin: IRODALOMTANÍTÁS ÉS TEHETSÉGFEJLESZTÉS A
TANTÁRGYAK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓ GYAKORLATÁVAL I.
KÖNYVTÁRI KUTATÓMUNKA ÉS OLVASÓVÁ NEVELÉS A PROJEKTPEDAGÓGIA
ESZKÖZEIVEL
Elte Tanító És Óvóképző Kar Könyvtára
obbagykati@gmail.com

„Globalizálódó világunknak olyan állampolgárokra van szüksége, akik rendelkeznek az
írástudás készségével, információs műveltséggel, akik sokat olvasnak, tisztán látnak és
gondolkodnak, jól értesült emberek módjára kérdeznek …”
Koltay Tibor1
Az olvasást a tanítás-tanulás folyamatában még ma is az egyéni ismeret-, vagy
véleményszerzés legfőbb tevékenységének tekintik nem gondolva arra, hogy ez a
folyamat olyan párbeszéd olvasó és szöveg között, amelyet a tanulók megoszthatnak
egymással, ezáltal gazdagítva olvasási tapasztalataikat, élményszerű tanulási
folyamatukat. A jövő pedagógusai a könyvtár által koordinált projektpedagógiai munka
során olyan motivált hallgatókká válhatnak, akik örömmel olvasnak, őszintén reagálnak
az olvasottakra és sajátos életszerű kontextusba tudnak helyezkedni a szöveggel legyen az irodalmi vagy ismeretterjesztő írás. Az élményszerű irodalomtanítás, az értő,
tehetséges olvasóvá nevelés nem nélkülözheti a tantárgyak közötti integrációt, mivel a
komplexitás jegyében elválaszthatatlan egymástól az adekvát információ megtalálása,
felhasználása és beépítése a tanulási folyamatba, - mégpedig olyan módon, hogy ez
fejleszthesse a kritikai gondolkodást is. Ehhez olyan hatékony tanulási formákat kell
alkalmazni, amelyek az előzetes tudásból kiindulva előtérbe helyezik a műhelymunkát,
a kooperatív eszközökkel operáló projektoktatási formákat. A módszerek
kiválasztásánál fokozott figyelmet kell helyezni a kulcskompetenciák mozgósításra,
fejlesztésére.
A különböző művészeti ágak és a könyves folyamatok közötti komplexitás
érvényesítése jegyében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző
Karának Könyvtára projektpedagógiai kutató- és műhelymunkát indított, amely az
irodalomtanításon belül „elhanyagolt” kortárs gyermekirodalomra hívja fel a figyelmet :„
olyan oktatási formát választva, mely az oktatás tartalmának, menetének, szervezési és
módszerbeli megoldásainak, az alkalmazott eszközöknek, az elvárt eredményeknek,
valamint ezek értékelési módjainak a meghatározásában – érdekeltségből, saját
nevelődéséből való illetékességből adódóan – a tanulónak is döntő szava van, s ami
elősegíti a tehetség kibontakoztatását is. (M. Nádasi 2003: 24.).”
A munkában részt vevő könyvtárosok és irodalomtanárok rövidtávra szóló célja
az volt, hogy rejtetten irányított didaktikai eljárásokkal elmélyítsék az irodalom és az
olvasás iránti érdeklődést, a távolabbra mutató céljuk pedig az, hogy a kisgyermekekkel
foglalkozó leendő szakemberek a projekt során megszerzett tapasztalataikat alkalmazni
tudják az óvodai és iskolai pedagógiai gyakorlatokon, s a majdani munkájuk során. A
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munka konkrét célkitűzéseihez tartozott a közelmúltban megjelent gyermekirodalmi
művek – belső motivációra épülő – hatékonyabb megismerésének elősegítése, valamint
az alkotók és a jelentősebb könyvkiadók bemutatása. A hallgatók legfontosabb feladata
az volt, hogy olvasmányélményeiket és a személyes találkozások tapasztalatait
megosztva multiplikátori szerepkörben terjesszék a nemrégiben megjelent művek
olvasásának motivációs lehetőségeit.
A projekttanulás során a fiatalok végigkövették a folyamatot a probléma
felvetésétől az elkészült produktum megvalósulásáig, hasznosíthatóságáig.
Megfigyelhették a megoldáshoz vezető utat úgy, hogy azt saját érdeklődésükhöz
igazíthatták, érzékelve a buktatókat, megoldva a felmerülő kérdéseket. Nyilvánvalóvá
vált számukra, hogy ez a projekt olyan alkotó jövőbetekintést igényel, amely járatlan
utak feltérképezését, kiépítését, feltáratlan területek megismerését jelenti.
A közel harminc fős csapat közös problémafelvetéssel és tervezéssel indította a
munkát, - így született meg a gyakorló tanítók és óvodapedagógusok kortárs
gyermekirodalmi érdeklődésére és ismereteire vonatkozó kérdőíves felmérés ötlete,
melynek során bebizonyosodott a téma aktualitása és fontossága. Mivel hallgatóink
többsége csak most ismerkedett a kortárs művekkel és szerzőkkel, ezért kiemelt
figyelmet fordítottunk az információszerzés módjaira. Információs műveltsége az ALA
definíciója szerint annak van, aki felismeri, hogy mikor van szüksége információra, aki
tudja, miként szerveződik az információ, hogyan, és hol lehet megtalálni a számára
adekvát információt, és hogyan lehet felhasználni a tanulás folyamatában.2 Karunk
diákjai elmélyíthették tudásukat az információkereső lehetőségek hagyományos formáin
át a könyvtári és egyéb adatbázisok használatáig. Hallgatóink természetesen
rendelkeznek ezzel a műveltséggel, de a megfelelő információ megtalálása sokszor
problémát jelentett számukra.
A projektmunka során érzékelhetővé vált az a változás, amely a könyvtárhoz
való hozzáállásban és a különböző információs rendszerek közötti eligazodásban
mutatkozott. Fokozatosan alakult hallgatóinkban az a nézet, hogy a könyvtárnak olyan
információs bázisként kell működnie, amely nemcsak egyszerűen a könyvek
gyűjtőhelye, hanem valódi tanulási környezet és információs forrásközpont, kulturális
közösségi tér. Ennek eredményeképpen nem csak alapvető könyvtárhasználati
ismereteket sajátítottak el a hallgatók, hanem olyan korszerű könyvtár-pedagógiai
módszerek alkalmazására is lehetőségük nyílt, amelyeket kamatoztatni tudnak későbbi
munkájuk során.
A „több mint könyvtár” gondolat jegyében a projektvezetők változatos szervezeti
formákat biztosítottak a hallgatók motiválására: író-olvasó találkozó keretében a kar
vendégül látta Lackfi János József-Attila-díjas írót. A diákok a költő műveinek
interpretálása kapcsán felismerték, hogy a tanulás leghatékonyabban társas
környezetben, társakkal való interakciók keretei között megy végbe. A frissen szerzett
ötletek birtokában a tanítási-tanulási folyamatban jól alkalmazható innovatív
játékeszközöket is készítettek: a kortárs irodalmi dominó, memória, puzzle – hasznos
motiváló eszközként szolgálnak majd a munkájuk során.
Természetes, hogy ebben az újfajta nevelési-oktatási helyzetben megváltozik,
átalakul a pedagógus, könyvtáros szerepe. A tanár már nem kizárólagosan és
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elsősorban az ismeret forrása, aki átadja minden tudását, hanem szakértője a tanulás
folyamatának. Az irányítást az adott tanulókör a tanárral együttesen, demokratikusan
gyakorolja, nem ragaszkodik mereven a tanterv, óravázlat előre meghatározott
időbeosztásához. A tanítási folyamatban a tanár interaktívan koordinátorként,
segítőként vesz részt, állandóan figyelve a tanulók személyiségére. Feladata továbbá
olyan környezet megteremtése, mely optimálisan segíti a tanulót a tanulás
folyamatában, az életszerű helyzet kialakításában. A konstruktivista szemléletű
problémamegoldás arra törekszik, hogy a meglévő ismereteink segítségével
gazdagabbá tegyük, szakértői szintre emeljük az adott probléma által érintett területet.
Ennek értelmében a tanuló szerepköre is átalakul, a tanulócsoport tevékeny
részese lesz minden diák. Nem passzív szemlélődő többé, hanem társaival
együttműködő egyén, aki folyamatosan törekedhet gazdag kapcsolatrendszerek
kialakítására. Az interakciók során folyamatosan tanulhat társaitól, sőt olyan feladatokat
vállalhat önként, amelyekben tehetségesnek érzi magát.
A szabadon választható irodalmi projektfolyamat fontos fázisát képezte a Kortárs
Gyermekirodalmi Napokon való megmérettetés a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A
hallgatók a kortárs antológiákból mondtak verseket, meséket a népes gyerekseregnek.
A program három napja alatt interjút készítettek Lackfi Jánossal, Paulovkin Boglárkával,
Berg Judittal, Pompor Zoltánnal. Az anyaggyűjtés e különleges formájával, a
projektpedagógia módszerével olyan helyzeteket teremtettünk, amelyben ösztönöztük a
hallgatóinkat a véleményük, alternatív elgondolásuk minél szabadabb kifejtésére. A
kötetlen együttműködést állítottuk a középpontba, - természetesen sok vitával,
megbeszéléssel, szerepjátékkal. A közvetlen interakciók során nagy hangsúlyt
fektettünk a tanulók személyiségére, érdeklődésére, igényeire, valamint a könyvtárhoz
való attitűdjükre és a motivációikra.
Mára már megkerülhetetlenné vált a média, az elektronikus tömegkommunikáció
szerepe az olvasóvá nevelési folyamatban, (hallgatóink 90%-a rendelkezik internet
hozzáféréssel, és naponta többször is használja) ezért a projekt féléves időtartama alatt
nagy hangsúlyt kapott az információk internetes feldolgozása, minél szélesebb körben
való továbbadása. Ennek jegyében a tevékenységi körök pontos dokumentálására és
az üzenetmegosztás hatékonyabbá tételére megszületett a facebookos megjelenés és
a kiemelkedő hallgatói teljesítmény nyomán készült kortárs gyermekirodalmi honlap, a
www.konyvtarprojekt.hu. A művészekről készült eredeti anyagok inspirációt nyújthatnak
az irodalomközvetítés területén munkálkodó jelöltek és az aktív pedagógusok, könyvtári
szakemberek számára.
A féléves munka összefoglalását, az „Itt az idő! Légy a kortársunk!” című
projektbemutatón tekinthették meg a csoporttársak, tanárok, érdeklődők. A sikerhez
hozzájárult a jelmezes élő reklám, „vár a könyvtár” fal építés, és nem utolsó sorban az
irodalmi üzeneteket rejtő„irodalmi pihe-puha” készítése. A több hónapos munka során
megvalósuló páros és kiscsoportos foglalkoztatás eredményeként poszterkiállítás is
készült, amely reprezentálja a feldolgozott szerzők életműveit.
A projekt értékelése pozitív: az írásos beszámolók kiemelik a könyvtár
hangsúlyos szerepét, – mint fontos informális tanulási és értékteremtő teret. Az
innovatív alkotómunka a projektbemutató után is folytatódik. A záró megbeszélés óta a
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hallgatók folyamatos kapcsolatban állnak a megkérdezett a meginterjúvolt alkotókkal –
többek között Lackfi János költővel, akivel kollektív versíró folyamatban is részt
vehettek. A pojektpedagógia tanítási-tanulási módszerei arra inspirálták a
pedagóggusjelölteket, hogy fejlesszék irodalomértésüket, kreatív alkotói kedvüket. Ez
az oktatási folyamat több szaktudomány körébe tartozó egységes összefüggő komplex
elméleti és gyakorlati munkát jelentett, amely a tanulás interdiszciplináris
megközelítésével,
kooperatív
technikák
segítségével
hozzájárult
a
tehetségfejlesztéshez.
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Bereczkiné Záluszki Anna: IRODALOMTANÍTÁS ÉS TEHETSÉGFEJLESZTÉS A
TANTÁRGYAK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓ GYAKORLATÁVAL II.
Elte Tanító És Óvóképző Kar
annabereczki@aol.com
Befogadó központú irodalomtanítás és tehetségfejlesztés a Maurice Careme műfordító
szemináriumon
A frankofón kultúra iránt érdeklődő hallgatók számára – az alkalmazásképes
nyelvtudás és az elmélyült irodalomértés jegyében – szabadon választott francia nyelvi
kurzust hirdetett az ELTE Tanító és Óvóképző Karának Idegennyelvi Tanszéke. A
tematika felépítésénél abból a felismerésből indultunk ki, hogy jól átgondolt tantárgyi
integrációs keretek között a nyelvoktatás és az irodalomról való tudás élményalapú
megszerzése jól kiegészítheti egymást – így a két terület egyesítésének nagy szerepe
lehet a tehetséggondozásban, a nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztésében, az
irodalom iránti érdeklődés elmélyítésben.
A foglalkozások tehetségfejlesztő műfordító szeminárium keretei között zajlottak,
ahol a hallgatók Maurice Careme (1899-1978) belga író, költő francia nyelvű műveinek
fordításával és frankofón gyermekirodalmi folyóiratok gyűjtésével, feldolgozásával
foglalkoztak. A nyelvórákba
illesztett szépirodalmi szövegek olvastatásával és magyarra való átültetésével olyan
készségeket és képességeket fejlesztettünk, amelyek lehetővé teszik a hallgatók nyelvi
kreativitásának kibontakozását, a problémamegoldó gondolkodásuk elmélyítését. Az
olvasói tapasztalatra építő, befogadás központú irodalomtanítás módszereit szem előtt
tartva rövidebb terjedelmű művek – célnyelvről magyar nyelvre való – fordításával az
élményalapú befogadás megvalósulására koncentráltunk. A siker biztosításának
érdekében a válogatásnál arra ügyeltünk, hogy a szemelvényekben rejlő nyelvtani és
lexikai problémák a hallgatók nyelvtudásának középfokú szintjén ne jelentsenek
leküzdhetetlen akadályt.
A fordítói folyamatban a csoport tagjai Carême fantasztikummal átitatott irodalmi
meséit választották. A műfaj kapcsán körüljártuk Todorov fantasztikum-definícióinak
skáláit, a motívumhálók megjelenítési formáit, a nagy számban előforduló tematikus
jegyeket. „A fantasztikumhoz igen közelálló műfajként Todorov a csodást és a különöst
jelöli meg, annak megfelelően, hogy a válasznélküliség, a bizonytalanság állapotából
milyen kivezető utat talál a történet olvasója, azaz milyen választ ad az eleinte különös,
érthetetlen, megmagyarázhatatlan jelenségre.” (Todorov 2002: 168). A strukturalista
szemléletre épülő irodalomelméleti alapvetéseken túl értelmeztük Szolovjov, Caillois,
Castex és Reimann ide vonatkozó véleményeit és kitértünk a műfajt meghatározó
alkotókra. A fantasztikum szemantikai jegyeinek körülírásával eljutottunk a belga szerző
természetfölötti attribútumokkal felruházott műveihez.
A Caprine meséi című különálló részekből álló gyűjtemény erős szálakkal kötődik
a félelemkeltő fantasztikumhoz, a tündérmesék világához, a gyermekkor elfojtott
élményeihez, a brabanti táj megjelenítéséhez. A kilenc mesében az anonim meseírói
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szerepkörre való törekvés ellenére olyan jellegzetesen sajátos motívumok jelennek meg
a klasszikus meseszövés vonalai mögött, mint például az ártatlanság, a tisztaság, a
tragédia, az eltűnés, a fény és a sötét démoni erők küzdelme(Burny 1998:13.). „Carême
eredetisége: nagyon kevés szóval újra néven nevezni a dolgokat, nagyon kevés szónak
újra visszaadni eredeti jelentését…Bonyolult, kétértelmű, raffinált egyszerűséget talált
ki: a konkrétnak és a képzeletbelinek, a hétköznapinak és a csodásnak szinte
észrevétlen szintézisét…” (Ferenczi 1992: 195) Az író a kötetben párhuzamos
világokban létező nagyhatalmú zsarnokokat, varázslókat, különleges állatokat
szerepeltet, s e lények között jelenik meg a védtelen gyermekek és öregek mitizált
képe. Meséinek sebzett szereplői szabad átjárást kaptak az emberek világából a
mágikus varázslatokba, számukra csak az abszolút szuverén módon létező saját belső
világban való feloldódás permanens keresése jelenti a kiutat. Az író az egymás mellett
létező reális világ és mesevilág szintézisében a fantasztikus motívumokat a
cselekményszövés állandó tárgyává teszi, amelyek szokatlanságuknál és
bizonytalanságuknál fogva az olvasóban kiváltják a nyugtalanító különösség érzését. „A
fantasztikus szerzők gyakran élnek az álom és a valóság határainak
összemosódásának szemléltetésével, mely általában különböző külső tényezők
hatására jön létre.” (P. Nagy 2009: 121-126). Carême prózájának szervező ereje a
félelemkeltő szorongás – a fantasztikus irodalom egyik leglényegesebb szemantikai
jegye – exponálja bennünk a mesei csodavárást és a megmagyarázhatatlantól való
rettegést, az ismeretlen iránti vonzódást. A reális és a transzcendens világ váltakozása
adja a helyenként naturalisztikussá transzformált történetek sajátos vibrálását.
A rejtett természetfeletti okozatiság lenyomatai és a csodákat erősítő
metamorfózisok vonzó olvasmánnyá teszik ezeket a műveket. Az író történetközpontú
szövegvilágának sajátosságait – nevezetesen a fantasztikumba hajló témákat – a
hallgatói motiválás egyik alapvető kellékének tekintettük. A diákok egyéni irodalmi
ízlésük alapján válogattak Carême műveiből, közben érvekkel és ellenérvekkel
megpróbálták meggyőzni egymást az adott írások értékeiről. A fordítói munkát előre
meghatározott cél- és szempontrendszer felállítása, a nyelvek közötti interferenciák
feltérképezése, a grammatikai struktúrák lazább kezelése és a széles lexikai szabadság
biztosítása jellemezte. A francia-magyar relációban felmerülő nyelvtani kontrasztok
közül a birtokos- és a szenvedő szerkezetek feloldásánál, a névmások sorrendjénél, az
igeneves szerkezetek fordításánál és a szórendi kérdéseknél jelentkező problémáknál
kellett koncentráltabb tanári magyarázatot biztosítani.
A munka szakaszokban haladt előre: az első órákon a nyersfordítások kerültek
megbeszélésre, majd a szépirodalmi stílusba való átültetés következett. A feladat arra
inspirálta a tanulókat, hogy kreatív megoldásokat keressenek a két nyelv eltérő
struktúráinak fordítására, megbeszéljék egymással a felmerülő nehézségeket, az
előzetesen felvázolt szempontok szerint becsüljék meg saját teljesítményüket. „A
megértés és a tanulás személyes természetének hangsúlyozása, valamint a
gondolkozásra való ösztönzés megerősíti a saját tanulás-megértés iránti felelősséget és
tudatosságot is.” (Pethőné Nagy 2005: 58)
A hallgatók a Caprine mesék fordításával és értelmezésével létrehozták saját
olvasatukat: képzeletük erejével újraalkották az irodalmi szövegek különös képhálóit. Az
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egyéni variációk megszületését a téma hatékony értelmezési módokkal történő
bejárása tette lehetővé. Az alkotói folyamat során a jó fordítói vénával rendelkező és a
különösen intenzív érdeklődést mutató hallgatókat speciális, kiegészítő szempontokkal
ruháztuk fel és fordításelméleti vitákba is bevontuk őket. A gyorsabb tempóban dolgozó
diákoknak plusz feladatokat készítettünk. Az interdiszciplináris vonal beemelésével a
képzőművészet iránt érdeklődők illusztrációkat készíthettek a szövegekhez. A hallgatói
produktumok közös elolvasásával és kötetbe való szervezésével lehetőség nyílt a
tervezési folyamat és a megvalósulás szintézisére, az értékelésre, a tanári
visszacsatolásra, a differenciálás megvalósulása nyomán pedig a kiemelkedő
teljesítmények megfelelő elismerésére.
„A fordítás – gazdagság: lehetővé teszi a más irodalmakba, más kultúrákba való
átjárás lehetőségét, egy másik világlátás megtestesülését.” (Lebrun – Rouxel - Vargas
2007: 55). Az irodalmi mesék magyar nyelven való újraalkotásával új kereteket adtunk
az olvasási attitűd tudatos formálására, az idegen nyelvi és az anyanyelvi kifejezésmód
stiláris különbségeinek összevetésére, valamint a kultúrák közötti hasonlóságok és
eltérések felismerésére. „A hatékony olvasásfolyamat tehát nemcsak aktív, hanem
interaktív és reflektív folyamat, olyan összetett problémamegoldó tevékenység, melyben
a tehetséges olvasó tudatosan vesz részt saját megértési folyamataiban, személyes
kontextusba vonja az olvasottakat, reflektál rájuk, miközben tiszteletben tartja a
műalkotás modellszerűségét, egyedi világát.” (Czimer - Balogh 2010: 53)
A szemináriumi munka tanulói és tanári dokumentumai jól tükrözik a komplex
pedagógiai vonatkozásokat: a módszertani eljárások eredményeit, a felmerült
nehézségeket és a továbbhaladás irányát. Ezáltal a tanár számára lehetőség nyílik a
résztvevők jobb megismerésére és az egyéni reflexiók hatékonyabb analizálására. A
tehetségfejlesztés kibontakoztatásához elengedhetetlen az érdemi differenciált munka,
az egyénre szabott tanulási stratégiák kifejlesztése, a folyamatos élmények és
kihívások biztosítása.
A változatos tevékenységi formák iránt érdeklődő pedagógusjelöltek
multidiszciplináris projektmunka keretében francia nyelvű régi és mai gyermekirodalmi
folyóiratok gyűjtésével, kiállításával, látványos tevékenységi formákra épülő
prezentációval folytatták a frankofón gyermekkultúra megismerésére irányuló
kutatómunkát. A multikulturális nevelés jegyében rendhagyó órák során a megismerési
folyamat élményszerűségére, a belső tanulói motiváció erősítésére, az önálló munkára
való inspirálásra helyeztük a hangsúlyt.
A francia nyelvi órákba és a gyermekirodalmi szemináriumokba egyszerre illeszkedő
témák jól szolgálták a többirányú kompetenciák fejlesztését, az olvasóvá nevelést, az
interkulturális ismeretek bővítését, terjesztését. A hatékony és eredményes
irodalomértés és a kreatív alapokon nyugvó nyelvtanítás eléréséhez a pedagógus
indirekt irányító szerepén, valamint az óvodapedagógus- és tanító jelöltek belső
motiváltságán át vezetett az út. A irodalom- és nyelvtanítás összekapcsolása során
számtalan innovatív didaktikai eljárással megvalósítható az olvasóvá nevelés
folyamata, a kultúrtörténeti vonatkozások erősítése és széles skálán fejleszthetők az
átlagon felül teljesítő diákok készségei, képességei.
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Rezime
Učenici u osnovoj školi učenjem nematernjeg jezika stiču nove sposobnosti i
mogućnosti izražavanja. Po drugi put oni doživljavaju sticanje govornih sposobnosti, ali
sada više svesno i u skraćenom vremenskom procesu. U procesu učenja nematernjeg
jezika ponovo se imenuju predmeti, svojstva, radnje kao i njihovi mnogostruki
međusobni odnosi. Put usvajanje ide od doživljaja ka izrazu, od predmetnosti ka
slikovitom i od konkretnog ka apstraktnom. To je put koji vodi ka novom načinu
posmatranja, mišljenja, značenja i međusobnih odnosa stvari i pojava. Učenjem
nematernjeg jezika pred učenicima se otvara novi svet, ali istovremeno se i maternji
jezik pojavljuje u novom svetlu, a osećanje jezika se obogaćuje. Kreativni pristup lirskoj
pesmi u nastavnom sadržaju u nastavi nematernjeg jezika vodi ka efikasnijem i
kvalitetnijem nastavnom procesu.

Summary
Students in base school language learning acquire new abilities and possibilities
of expression. For the second time they see the acquisition of language skills, but now
more conscious of time and in the summary process. In the process of learning the
language again named objects, properties, actions and their manifold interrelations. The
road runs from the adoption experience to expression of objectivity to the picturesque
and the concrete to the abstract. This is the path that leads to a new way of observing,
thinking, meaning and relationships of things and phenomena. Learning languages
before students opens a new world, but at the same time, native language appears in a
new light, a sense of the language is enriched. Creative approach to educational
content in teaching language leads to more efficient and the teaching process.
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1. Uvod
Jedno od najvažnijih pitanja savremenog društva je zajednički život različitih
kultura, njihovog suživota, prožimanja,dijaloga. Iako su termini multikulturalno i
interkulturalno obrazovanje slični, nisu sinonimi. Multikulturalno obrazovanje nastoji da
omogući prihvatanje ili bar tolerisanje drugih kultura kroz učenje o njima. Cilj
interkulturalnog obrazovanja jeste stvaranje održivog načina života u multikulturalnom
društvu. To se postiže međusobnim poštovanjem i dijalogom među grupama koje
pripadaju različitim kulturama, kroz obezbeđivanje jednakih mogućnosti za sve i borbu
protiv diskriminacije. U oblasti obrazovanja multikulturalizam se zalaže za uvođenje
nastavnih programa koji uključuju sadržaje koji pripadaju različitim kulturama i podržava
one aktivnosti koje jačaju svest o različitosti kultura i istovremeno podstiču pozitivne
odnose među učenicima. Jedno od pitanja koje je multikulturalizam otvorio je pitanje
različitosti. Kako posmatrati različitost i koje je njeno mesto u određenom društvenom
sistemu? Različitost nije jednostavna i nije samo jedan filosofski koncept , niti nekakva
semantička kategorija; ona je jedna konkretna realnost, jedan ljudski i društveni proces,
ona se ostvaruje kroz ljude, u praksi njihovog svakodnevnog života. Dvojezičnost ili
višejezičnost predmet je interesa mnogih naučnih oblasti poput psiholingvistike,
sociolingvistike, metodike nastave jezika. Mnogi obrazovni sistemi u višejezičnim
društvima poznaju dvojezičnost i bave se njome, ali još uvek je otvoren prostor za nova
metodička i metodološka istraživanja.Sama činjenica da je okolina u kojoj deca žive
zapravo višejezična(na ulici, televiziji, internetu, spotovima, prodavnicama deca su
izložena raznim jezicima) trebao bi biti podsticaj da takva stvarnost bitno utiče i na
savremene tendencije u nastavi jezika.
2. Sociološki aspekti bilingvizma
Da bi se shvatila priroda jezičke varijable u učenju drugoga jezika, naophodno je
istaći razliku između funkcije jezika, njihovog položaja i jezičkih i kulturnih razlika
između dva jezika. Jezici mogu imati različite funkcije u porodici, u školi i u zemlji.
Učenik dolazi u školu sa obrascem jezičkog ponašanja i konfiguracijom jezičke
dominacije u svim područjima dečijeg života. Nastava drugog jezika je usmerena u
pravcu onoga što bi se moglo nazvati institucionalna funkcija - ako smo zainteresovani
za društveni aspekt upotrebe jezika i kako jezik funkcioniše u svakodnevnoj
komunikaciji. Neophodno je podsetiti se činjenice da jezik podrazumeva ne samo
poznavanje formalnih svojstava jezika već i znanje o tome kako se ovaj sistem koristi
za vršenje raznih funkcija u društvu. Drugim rečima, znanje jezika nije samo stvar
gramatičke kompetencije već i stvar komunikativne kompetencije. Cilj učenja drugog
jezika je da se deci omogući da razviju svoje sposobnosti za kreativno korišćenje jezika
kao deo uspešnog prilagođavanja i uklapanja njh samih i njihovih zajednica u stalno
menjanje uslova čime se savremeni život karakteriše.
Privrženost maternjem jeziku ili dijalektu simboliše poistovećivanje i lojalnost u
odnosu na svoju kulturu. Shodno ovome promena i motivacija da se nauči novi jezik
sporo dolazi jer su u raskoraku sa ovakvim stavovima. Orjentisanost deteta ka zadatku
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učenja definiše se kao instrumentalna onda kada je karakteriše želja da se, zahvaljujući
poznavanju drugog jezika, osvoji društveno priznanje ili osvoji ekonomsku korist. S
druge strane, orjentisanost je integrativna onda kada dete želi da se nešto više nauči o
onoj drugoj kulturnoj zajednici za koju je zainteresovano i u koju može na kraju da se
uključi kao njen pripadnik.
Jezik se ne može vezivati isključivo za školu, mada u njoj može da dobije važan
podsticaj. Život jezika zavisi pre svega i najviše od njegove upotrebe u drugim
oblastima. Kada neko usvoji veštine dva jezika, njegov individualni bilingvizam, da bi
ostao stabilan, mora se održavati kroz određene norme upotrebe jezika u zajednici.
Otuda je moguće reći da je bilingvalno obrazovanje višedimenzionalno; neki od
aspekata su: ponašanje bilingvalne osobe u kući, program u školi, zajednica u
neposrednoj sredini, položaj samih učenika.
3. Metodički pristup lirskoj pesmi
U metodici nastave književnosti uglavnom preovladava jedan određen sistem
školske interpretacije književnog dela. U tom sistemu jasno se izdvajaju tri činioca:
književnoumetničko delo, učenik i nastavnik. Književnoumetničko delo je temelj i izvor
interpretacije, a učenik doživljava delo u direktnoj komunikaciji sa umetničkim tekstom.
Tako je učenik doveden u stvaralačku poziciju i on postaje estetski subjekat u susretu
sa književnoumetničkim delom. Pri tome se u nastavi književnosti puna pažnja poklanja
učenikovim interesima, iskustvima. U metodici nastave književnosti primenjuje se i
problemsko-stvaralački pristup poeziji i metodički pristup lirskoj pesmi utemeljen na
rezultatima teorije književne recepcije. U ovom pristupu više prostora se daje učeniku,
njegovom stvaralačkom i istraživačkom radu. Dakle tu je intenziviran odnos učenik književnoumetničko delo, a takođe se u literarnoj komunikaciji povećava broj relacija
(multimedijalni izvori informacija - nastavnik ili učenik...).
Svrha školske interpretacije je pre svega pedagoške prirode jer se delo
interpretira da bi se učenici obrazovali i vaspitali za saznavanje književne umetnosti.
"Interpretacija ima zadatak da probudi učenikovu estetsko doživljajnost, da izoštrava
književno-promatračke sposobnosti i kritički duh i da oblikuje književni ukus" [Rosandić,
2005 : 71]. Školska interpretacija mora napraviti izbor kako u izboru dela za
interpretaciju, tako i pri utvrđivanju slojeva i vrednosti, koje će se u izabranom delu
otkriti, tumačiti i vrednovati. Ona takođe mora biti prilagođena učeničkom umu i duhu.
"Doživljavanje književnog dela uvjetovano je primaočevim iskustvom (emocionalnointelektualnim), književnom naobrazbom i duhovnim horizontom uopće" [Rosandić,
1970 : 71].
Dragutin Rosandić govori o razini interpretacije. "Pod pojmom razine
podrazumevamo stupanj razvijenosti interpretacije, to jest, doseg doživljajnih i
spoznajnih elemenata, zastupljenost književnih pojmova, odnos spontanog, intuitivnog i
racionalnog usvajanja" [Rosandić, 1970 : 13].
U školskoj interpretaciji prvog i drugog razreda osnovne škole insistiraće se na
recitovanju, izražajnom čitanju i učenju pesme napamet. Učenički doživljaj biće
usmeren na lepu sliku, i zvuk izraza i izražavanja doživljaja govorenjem. U trećem i
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četvrtom razredu interpretacija obuhvata osnovno zapažanje o ritmu (brz, spor),
akustičnih i vizuelnih elemenata, te stiha i strofe kao delova pesme. U petom i šestom
razredu interpretacija je šira i dublja što se tiče emocija, muzikalnosti i slikovitosti
pesničkog izraza. Učenici bolje zapažaju stilska sredstva (metafora, epitet,
personifikacija, onomatopeja, poređenje, slobodni i vezani stih, pauza i intonacija, rima,
ritam...). Ovde učenike treba obavestiti i o najvažnijim podacima iz pesnikovog života.
Učenici se upoznaju i najčešćim lirskim vrstama. U sedmom i osmom razredu učenici
otkrivaju funkciju motiva, simbola, alegorije, humora, satire i dopunjuju svoje znanje o
vrstama lirske poezije. U ovom uzrastu učenici se više interesuju za psihički život
čoveka. Zbog toga mogu ulaziti u doživljavanje intimnijim lirskih pesama. Učenici
otkrivaju emocionalna stanja u širem rasponu. U ovom uzrastu pristup obuhvata većinu
nivoa: idejni, emocionalni, akustički, vizuelni, kinetički, ritmički, sintetički.
U nastavi književnosti u srednjoj školi interpretacija biva kompletnija i
kompleksnija. Pesma se smešta u kompletan autorov opus, određeni književni pravac i
istorijske okvire. Njena vrednost se dokazuje brojnom literaturom, radovima književnih
kritičara, teoretičara, istoričara.
Da bi školska interpretacija donosila rezultate nju moraju obaviti vrsni
interpretatori. Oni, naravno moraju imati odlično obrazovanje (osposobljenost za
izražajno čitanje i interpretativno recitovanje). Nastavni planovi i programi kao i čitanke
moraju forsirati najpogodniju liriku za ostvarivanje ciljeva školske interpretacije, i
naravno, nastavnik, koji je takođe neka vrsta stvaraoca "mora biti zaljubljen u pesmu da
bi se u nju i učenici zaljubili" [Težak, 1977 : 43].
n Časovi lirske poezije
Školska interpretacija lirske pesme je složena i kompleksna. Ali kako piše dr
Stjepko Težak "...nema recepta za uspešnu analizu pesme. Svaka je pjesma svijet za
sebe, svako je dijete svijet za sebe i svaki je nastavnik svijet za sebe" [Ibid, 43]. Ali, bez
dobrog književnog i metodičkog obrazovanja, poznavanja psihologije deteta i ljubavi
prema lirici, nema ni uspešnog časa lirike. Bez obzira na model časa, metode i sve
ostale činioce, nastava lirike će ponekad otrpeti i neuspeh, pre svega zbog
nemogućnosti sprovođenja potpune individualizacije.
Lirska poezija nudi veliki spektar poruka i osećanja, gust i višeznačan izraz,
zvukovnu i vizuelnu slojevitost. Zbog svoje specifične umetničke forme u kojoj se
zgusnutim slikama izražavaju osećanja i različita pesnička raspoloženja i kazuju
višestruke poruke o životu, lirska pesma zahteva kompleksan postupak i mnogo više
kreativnosti nego u bilo kojoj drugoj nastavnoj aktivnosti. U pogledu obima građe iz lirike
koja se izučava na jednom času, časovi se dele na:
čas na kome se izučava lirska pesma,
čas na kome se izučava šire lirsko stvaralaštvo.
n Metodički modeli izučavanja lirske poezije
Prof. dr Milija Nikolić kaže da je obrada književnog teksta u suštini nastavak
doživljenog i istraživačkog čitanja: "To je povratak već poznatom umetničkom svetu s
namerom da se on još bolje upozna i da se uz ponovljeno doživljavanje, u književnom
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delu otkriju dublja značenja, uoče stvaralački postupci i objasne njegove umetničke
vrednosti. Zato uspeh u proučavanju umetničkog teksta prvenstveno zavisi od toga
kako je on pročitan, koliko se čitalac u njega emocionalno, misaono i fantazijski unosio,
šta je pomoću njega doživeo, naslutio i saznao. Samim time blagovremeno i umesno
podsticanje učenika na doživljajno i istraživačko čitanje postaje presudna i dalekosežna
nastavna delatnost" [Nikolić, 1992 :171].
Uzimajući u obzir rezultate savremene teorije književnosti, a posebno
razlikovanje strukturnih slojeva pesme, D. Rosandić i M. Šicel, autori "Pristupa nastavi
književnosti", zaključuju da se najčešći pristupi zasnivaju na ovim osnovama:
raspoloženje (emocionalna struktura pesme),
metričko-ritmičko ustrojstvo pesme,
inspiracija (teme, motivi, ideje) i
jezička obeležja [Rosandić, 1970 : 82].
Pesma se dakle može izučavati polazeći od jedne od ovih osnova. Školska
interpretacija može i ostati i samo na jednoj od tih osnova (ako postoje metodički
razlozi), ali mogu i sve osnove da se udruže i tako postanu deo interpretacijskog toka. U
"Metodici razredne nastave" Vuk Milatović navodi nekoliko modela obrade lirske pesme
poznatih metodičara nastave maternjeg jezika i književnosti. Vuk Milatović je naveo pet
modela [Milatović, 1992 : 114-115].
I model - autora Dragutina Rosandića
Doživljajno-spoznajna motivacija
Najava teksta i njegova lokalizacija
Interpretativno čitanje
Emocionalno-intelektualna pauza
Objavljivanje doživljaja
Interpretacija
Sinteza
Samostalni rad učenika
II model - etape izučavanja pesme, autora prof. dr Pavla Ilića
Motivisanje učenika
Doživljavanje pesme
Analiza pesme
Sinteza doživljenog i saznajnog
Zapamćivanje pesme
Stvaralačka primena
III model - plan nastavnih postupaka, autora Vladimira Milarića
Motivacija
Najava pesme
Interpretativno čitanje pesme
Prvo pitanje nakon čitanja pesme
Impresija učenika
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Analiza pesme
Vraćanje ka pesmi (ponovno čitanje)
IV model - plan nastavnih postupaka, autora Vladimira Milarića
Motivacija
Pauza pre čitanja pesme (ostvarivanje tišine i iščekivanja)
Interpretativno čitanje pesme
Emocionalna pauza
Prvo pitanje posle čitanja pesme
Učeničke impresije
Analiza pesme
Dečije stvaralaštvo podstaknuto pesmom
V model - struktura interpretacije lirske pesme Gabriele Šabić
Motivacija
Najava pesme
Interpretativno čitanje
Emocionalna pauza
Istraživanje doživljaja
Čitanje u sebi i zamišljanje pesničkih slika
Usmeno čitanje u sebi i kompozicijska analiza pesme
Uvođenje učenika u interpretativno čitanje
Stvaralačko izražavanje
Završno interpretativno čitanje
Navedeni modeli se u osnovi baziraju na identičnim nastavnim postupcima za
obradu lirske pesme. Odstupanja se javljaju u terminologiji, kao i u razlaganju pojedinih
postupaka na više postupnih koraka. Kod svih modela kao prvi korak javlja se
motivacija. Dragutin Rosandić je označava kao doživljajno-spoznajnu. Nastavni
postupak najave pesme (teksta) kod istog autora javlja se zajedno sa lokalizacijom.
Vladimir Milarić (IV model) ne navodi ovaj postupak, nego pauzu pre čitanja pesme
(ostvarivanje tišine i iščekivanja). Profesor Pavle Ilić navodi postupak doživljavanja
pesme u kojem objedinjuje najavu pesme, interpretativno čitanje, emocionalnu pauzu,
1. pitanje. Svi autori (sem profesora Ilića) navode postupak interpretativnog čitanja.
Nakon interpretativnog čitanja autori predlažu različite postupke. D. Rosandić navodi
emocionalno-intelektualnu pauzu i objavljivanje doživljaja. V. Milarić navodi dve
mogućnosti: prvo pitanje nakon čitanja pesme i impresija učenika ili emocionalna pauza,
prvo pitanje posle čitanja pesme, učeničke impresije. Gabrijela Šabić navodi dva
nastavna postupka: emocionalna pauza i istraživanje doživljaja.
Interpretacija ili analiza je nastavni postupak prisutan kod svih autora. Nakon
analize pesme D. Rosandić navodi sintezu kao i profesor Ilić koji navodi da je to sinteza
doživljenog i saznatog. V. Milarić predlaže vraćanje ka pesmi (ponovno čitanje), a
Gabrijela Šabić navodi postupak uvođenja učenika u interpretativno čitanje. Nakon
postupka sinteze D. Rosandić se zalaže za samostalni rad učenika. Profesor Pavle Ilić
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navodi dva postupka: zapamćivanje pesme i stvaralačku primenu. V. Milarić predlaže
vraćanje ka pesmi i dečije stvaralaštvo podstaknuto pesmom. Gabrijela Šabić predlaže
uvođenje učenika u interpretativno čitanje, stvaralačko izražavanje i završno
interpretativno čitanje.
n Motivacija za prihvatanje lirske pesme
Motivisanju učenika za čitanje, slušanje i doživljavanje književnog dela, Milija
Nikolić posvećuje posebnu pažnju: "Najviše motivacionih izvora pružaju tri osnovna
činioca umetničkog opštenja: književno delo, čitalac (učenik) i pisac. U tom
komunikacionom trouglu, upravo u ta tri sveta, gotovo uvek se mogu naći pogodni
podstrekački faktori, koji tek uz valjanu metodičku postavku postaju moćni da kod
učenika pobude stvaralačku radoznalost." [Nikolić, 1992 : 73]. Ovaj autor navodi
elemente koji mogu učenike motivisati. To su: odlomak koji su učenici prethodno
pročitali (u slučaju lirske pesme - prethodno pročitana pesma), zatim neka "oprečna
mišljenja", odnosno "dva odlomka sa oprečno usmerenim značenjima" (ili dva oprečna
mišljenja kritičara o delu određenog autora), neki poznati deo iz dela koji nastavnik
namerava obrađivati, tematska srodnost dva dela, sugestivna moć muzike, asocijacije
itd.
Prethodna motivisanost je veoma važan korak za doživljavanje lirske pesme.
Prof. dr Pavle Ilić utvrdio je uz pomoć eksperimenta da je pesma pročitana na isti način
u dva odeljenja jedne škole različito pobudila učenička razmišljanja u zavisnosti od toga
da li su učenici prethodno bili motivisani ili ne. Učenici koji su bili prethodno motivisani,
mnogo bolje su razumeli pesmu, od onih koji nisu bili prethodno motivisani.
U metodici je poznat čitav niz načina za motivisanje učenika. Ono što ih
karakteriše jesu raznovrsnost, funkcionalnost i prilagođenost određenom pesničkom
tekstu. Gabrijela Šabić navodi nekoliko tipova motivacije za prihvatanje lirske pesme
[Težak, 1977: 98]: lirska meditacija, navođenje učenikovih asocijacija uz zadate
tematske reči, neposredno posmatranje u prirodi, razgovor sa učenicima uz
posmatranje dijafilma, dijapozitiva, element-filma, slike i sl, pismeno odgovaranje na
postavljeno pitanje, slušanje muzičkih dela, posmatranje likovne reprodukcije.
Motivacijom se psihičko stanje učenika dovodi u raspoloženje koje je najbolje za
prihvatanje određene pesme. Učenicima se ne sme samo hladno zadati da pročitaju
određeno delo, nego se mora naći način da oni to delo čitaju sa žarom, a to se može
postići dobrom motivacijom. Dragutin Rosandić piše o ciljevima motivacijskih
postupaka: "Za svaku pjesmu odabire se adekvatna motivacija s ciljem da se učenikova
ličnost 'otvori' prema svijetu pesme, da se stvori što širi krug predodžaba u koji će se
uključiti pjesnikova vizija svijeta. Motivacija istodobno služi kao sredstvo kojim se
određuje stupanj literarnog razvitka učenikove ličnosti, sposobnost imaginacije,
emotivna razvijenost, socijalna i moralna osjetljivost. Sve što učenik nosi u svom
duhovnom svijetu i što mu olakšava komunikaciju s pjesmom, aktivira se motivacijom."
[Rosandić, 1970: 72].
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n Najava pesme
To je faza koja dolazi pre interpretativnog čitanja pesme. Nastavnik najavljuje
naslov pesme i ime i prezime autora pesme koja se na tom času izučava. U nižim
razredima obavezno se naslov pesme i ime autora piše na tablu. Ako je u pitanju
narodna pesma i to treba naglasiti. Gabrijela Šabić smatra da se može navesti i "naslov
pesničke zbirke u kojoj je pjesma prvi put objavljena" [Šabić, 1983 : 98]. Počevši od
trećeg i četvrtog razreda osnovne škole uz najavu pesme može se govoriti i o autoru (u
početku osnovni podaci, da bi se u srednjoj školi tim podacima posvetilo više vremena).
n Interpretativno čitanje
Prvi susret učenika sa pesmom je najvažniji u celokupnom procesu izučavanja
pesme. Po rečima Rene Veleka i Ostina Vorena "Svako čitanje pesme je nešto više
nego istinska pesma...Čitanje, štaviše, ne samo da pesmi pridodaje lične elemente
nego i uvek označava samo jedan izbor činilaca sadržanih u njenom tekstu: visina tona
glasa, brzina kojom se neko mesto čita, raspodela i jačina naglasaka - svi ti činioci
mogu biti ispravno ili pogrešno odabrani, i čak i kad su ispravno odabrani mogu ipak da
predstavljaju samo jednu verziju čitanja pesme...Čitanje pesme nije sama pesma jer
smo kadri da u svesti tu radnju ispravimo. Čak i ako čujemo recitaciju kojoj priznajemo
da je odlična ili savršena, ne možemo isključiti mogućnost da neko drugi, pa čak i isti
recitator kojom drugom prilikom, pročita pesmu na sasvim drugačiji način, kojim bi se
podjednako dobro istakli njeni drugi elementi." [Velek, Voren, 17]. U ulozi čitača, dakle
onoga ko će preneti pesmu na najsugestivniji način, u nastavi se pojavljuju:
nastavnik,
učenik-recitator,
zvučna čitanka,
svaki učenik (samostalno tiho čitanje) i
kombinacija prethodnih mogućnosti.
Većina metodičara se slaže da je nastavnikovo čitanje najsugestivnije, što ne
znači da ostale načine treba zapostaviti. Njih treba primeniti u pravom trenutku,
odnosno u određenom delu časa. Pesmu je potrebno interpretativno pročitati bar dva
puta bez obzira u kom vidu se čitanje izvodi. Lirska pesma svojom formom dozvoljava
da bude više puta pročitana u toku časa pa to treba iskoristiti u nastavnom procesu. U
nižim razredima preporučuje se da učeničko čitanje na času analize može biti samo u
sebi, i ono je uvek istraživačko, usmereno. Naglas se čitaju samo delovi pesme (stih,
pesnička slika, strofa) radi ilustracije nekog problema u toku analize. Vežbanje
izražajnog čitanja dolazi tek nakon analize na posebnom času i uz pomoć nastavnih
sredstava (zvučna čitanka, magnetofon...), a napamet se uče samo one lirske pesme
koje su bile predmet takvih vežbanja, i to za optimalno vreme (najbolje za sedam dana).
Sve analizirane pesme ne moraju se uvežbavati za izražajno čitanje, kao što se ni sve
uvežbane pesme neće učiti napamet. Funkcionalnim izborom ide se od čitanja svih
odabranih lirskih pesama iz programskih sadržaja, preko analize pojedinih
reprezentativnih dela i vežbanja u izražajnom čitanju nekih od njih, do učenja napamet
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samo onih koje svojom kompletnom književnoumetničkom vrednošću mogu trajno da
obogate učeničko čitalačko i uopšte životno iskustvo.
Učenici bi trebalo da prate tekst dok slušaju čitača, ali ne treba opominjati one koji
slušaju čitača, a ne prate tekst u knjizi.
n Emocionalna pauza
Posle izgovorenog poslednjeg stiha nastavnik treba da napravi kratki predah
kako bi učenici sredili utiske. "U toj se fazi učenik dublje i osobnije prepušta intimnom
doživljavanju pesme." [Šabić, 1983 : 99]. Koliko će doživljaj trajati zavisi najviše od
motivisanosti učenika za susret sa pesmom.
n Impresije nakon izražajnog čitanja (izražavanje učenikovih doživljaja)
Nakon emocionalne pauze sledi izražavanje prvih utisaka, od strane učenika, pri
prvom susretu sa pesmom. Izražavajući misli i osećanja koja su se javila pri susretu sa
pesmom, učenici otkrivaju dubinu svog doživljaja pesme. "Odabiranje metodičkih
postupaka kojima ćemo potaknuti učenike na izražavanje doživljaja vrlo je složeno.
Metodički postupci moraju biti takvi da ne narušavaju učenikovu uronjenost u pjesmu, i
da ne narušavaju učenikovu spontanost." [Šabić, 1983 : 99].
Prilikom razgovora o doživljaju bitno je stvoriti takvu atmosferu u kojoj će učenici
spontano odgovarati na postavljena pitanja, gde će se međusobno dopunjavati,
suprotstavljati mišljenja. Razgovor o doživljaju pesme mora biti isplaniran, smišljeno
proveden i završen sa ispunjenim ciljem.
n Analiza pesme
Primenom različitih književnonaučnih i nastavnih metoda vrši se analiza pesme.
U zavisnosti od izbora metodskih postupaka zavisiće i tok analize. U naučnoj literaturi
poznati su različiti metodički postupci. Profesor Pavle Ilić navodi sledeće elemente kao
moguće smernice za analizu (Ilić, 1992 : 158-215):
Motivska struktura pesme
Pesničke slike
Tematska reč
Zvuk, ritam i osnovni misaono-emotivni ton
Narativni tok
Osnovno osećanje
Analitičar se (u zavisnosti od određene metodološke orijentacije) usredsređuje ili na
tekst pesme, ili na pesnikovu ličnost ili na širi društveni kontekst iz koga su proizašli
pesnik i pesma...Najpoželjnije je napraviti sintezu različitih postupaka, obogatiti je
najvrednijim elementima pojedinih metodoloških orijentacija.
n Sinteza doživljenog i saznatog
Vršenjem analize učenici spoznaju svet pesme da bi se sintezom došlo do
sjedinjavanja doživljenog i saznatog. Nakon analize učenicima će se pesma prikazati u
drugačijem značenju nego nakon prvog čitanja. Sintezom će se stvoriti jedan logički
sklop i učenički doživljaj pesme biće celovit. Zbog toga je poželjno analiziranu pesmu
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pročitati na kraju časa, a tu primena "zvučne čitanke" dobija punu opravdanost.
Sintezom će se pesma zaokružiti i učenicima će biti olakšano da je brže zapamte.
n Zapamćivanje pesme
Zapamćivanje pesme je završni čin analize pesme. Samo zapamćivanje nije
samo sebi cilj. Zapamćena pesma postaje trajna duhovna vrednost učenika. Učenik
treba da uči pesmu napamet u celini i čitanjem naglas, a ne po strofama preslišavanjem
naučenog i spajanjem u celinu.
4. Zaključak
Kada se uspostavi kontakt između dve društvene grupe čiji članovi govore
različitim jezicima, javiće se određene jezičke i druge kulturne promene koje se pripisuju
činjenici postojanja kontakta. Jezički kontakt i kulturni kontakt imaju za posledicu
prenošenje elemenata jednog sistema na drugi, kroz proces koji se negde naziva
pozajmljivanjem, a negde rasejavanjem. Ovo prenošenje elemenata dovodi do
sistematske promene koja se može nazvati konvergentnom jer podrazumeva određeni
stepen stapanja dva odvojena sistema. Kontakt i konvergencija dva različita jezika i
kulture imaju za posledicu sociološku situaciju u kojoj isti pojedinac usvaja elemente
jezičkog i kulturnog sistema koji se razlikuju od njegovog maternjeg sistema. I kod
jezičkog i kod kulturnog kontakta moraju se razmotriti dva aspekta, sociološki proces
učenja, tj. bilingvizam i akulturacija, i rezultat tog procesa: promena u jednom ili u oba
sistema, tj. jezička interferencija i kulturološke pozajmljenice. Usvajanje nematernjeg
jezika stvara bilingvizam, koji nije fenomen jezika, već pre karakteristika njegove
upotrebe. I dok je rezultirajuća konvergentna promena u jezičkim sistemima čisto
lingvistički problem, sam bilingvizam je esencijalno sociološke prirode. Povremeno se
pojavljuje povratna nestabilnost za dva jezika u kontaktu. Sa lingvističkog stanovišta
ovo se odražava kroz činjenicu da je interferencija po pravilu prisutnija u jednom jeziku
nego u drugom.
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Irena Krumes Šimunović - Irena Vodopija: RECEPCIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA U
OKVIRU SUVREMENIH NASTAVNIH STRATEGIJA U RADU S DAROVITIMA
Učiteljski Fakultet U Osijeku, Hrvatska
irena.krumes-simunovic@sb.t-com.hr

Sažetak
U radu se predlaže novi nastavni model izvanučioničkih i izvannastavnih
aktivnosti vezanih uz recepciju književnog teksta namijenjen darovitim učenicima.
Preoblikovanim modelom učenja po postajama koji nastaje na književno-teorijskim
temeljima i interpretacijskim spoznajama o stvaralaštvu Ivane Brlić Mažuranić nastao
je model namijenjen radu s darovitim učenicima. Model je ovjeren u praksi, a rezultati
vrjednovanja i samovrjednovanja ukazuju na mogućnost njegove primjene u školskoj
praksi u nastavi književnosti.
Ključne riječi: recepcija
postajama, nastavni model

književnog

teksta, daroviti učenici, učenje po

THE RECEPTION OF A LITERARY TEXT WITHIN CONTEMPORARY TEACHIN
STRATEGIES IN WORKING WITH GIFTED STUDENTS
In this paper, a new teaching model aimed at gifted students is proposed which
consists of activities done outside the classroom and extracurricular activities connected
with the reception of literary texts. The model intended for working with gifted students
was created by transforming the learning stations model which originated from literary
and theoretical bases and interpretational notions about the literary work of Ivana Brlić
Mažuranić. The model has been verified in practice. The results of assessment and selfevaluation point out to the possibility of it being applied in teaching literature.
Key words: the reception of a literary text, gifted students, learning stations,
teaching model

Uvodna riječ
Suvremena nastavna praksa često nema odgovore na brojna pitanja koja se
nameću u susretu s darovitom djecom u razredu. Školski sustav često ne prepoznaje
darovitu djecu ili nema još uvijek pripremljene i razrađene načine kojima bi ih sustavno
poučavao u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima. Uključuju li dovoljno nastavni
planovi i programi učiteljskih studija kolegije kojima bi poticali proučavanje i istraživanje
ovih problema? Osposobljavaju li se budući učitelji za rad s darovitom djecom?
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U školskoj se praksi uočavaju darovita djeca, ali se to uglavnom temelji na subjektivnoj
procjeni nastavnika. Rad s takvom djecom najčešće je prepušten znanju i volji samih
nastavnika. Takvim se učenicima trebala posvećivati sustavna briga kako bi njihove
sposobnosti i vještine došle do izražaja i razvili se svi njihovi potencijali. Zasad je to
uglavnom svedeno na sporadične pokušaje pojedinih nastavnika koji uočivši nadarenu
djecu osmišljavaju program za pojedinog učenika ili za skupinu djece nadarene u
nekom području. Postoje priručnici koji pomažu roditeljima i zainteresiranim učiteljima
kako otkriti sposobnosti koje se kriju u djetetu, koji nude testove za prepoznavanje
svake od deset vrsta darovitosti i darovitosti i koji daju savjete za njihovo poticanje
(prema Kraft – Semke 2008).
Određenja darovitosti brojna su i odražavaju različite aspekte toga pojma koje su
njihovi autori uvažavali i isticali ih. U literaturi na hrvatskom jeziku nekoliko je određenja
darovitosti (nadarenosti). „Nadarenost je svojevrstan sklop osobina na osnovi kojih je
pojedinac u jednome ili više područja ljudskih djelatnosti sposoban trajno postizati
iznadprosječni učinak.“ (Koren 1989: 9)
„Nadarenost je neobičnost, iznimnost ponašanja koja se ogleda u kvalitetnijem,
boljem značajnijem rezultatu ili produktu nego što ga postižu ostali pojedinci sa sličnim
karakteristikama.“ (Čudina-Obradović 1991: 9)
Uglavnom postoji slaganje među autorima da je darovitost rezultat nasljednih
osobina, poticajne okoline i osobne aktivnosti. Upravo druga i treća spoznaja otvara
mogućnost da škola stvori pozitivno ozračje koje bi takvu djecu potaknulo na osobnu
aktivnost.
Jensen (2003: 99) ističe da je do sada u fokusu škola bio sadržaj učenja, a
zanemarena je činjenica kako sati
trebaju biti organizirani fleksibilno i
interdisciplinirano i u vezi sa stvarnim životom, kako bi omogućili učenje učenika
različitih razina znanja i sposobnosti, pa tako i nadarenima.
Ovakav pristup korišten je u radu s nadarenim učenicima. Planiranje učenja za
takve učenike uključivalo je strategije poticanja kao i promjenjive stilove učenja koji bi
pridonijeli aktivnoj nastavi usmjerenoj učeniku, usmjerenoj na učenikovo djelovanje..
Učenje se planiralo iz perspektive učenika. Na taj način recepcija književnoga teksta
je trebala integrirati i povezati različita područja interesa nadarena djeteta i tako dati
novu dimenziju učenja.
Zahvaljujući takvom pristupu omogućeno je spajanje mnogih poznatih i srodnih
oblika nastave (učenje otkrivanjem, učenje konstruiranjem- učenje koje tvori i provjerava
hipoteze), uspostavio se odnos sa „stvarnom zbiljom“, s izvanjskim životom (život
iznova učiti iz života), životnim okruženjem učenika (prema Terhart 2001). Taj proces
sučeljavanja s aktivnim svijetom uklopljen je u procese i interakcije koji pridonose
razvitku nadarenog pojedinca, pri čemu je iskustveno učenje došlo do punog izražaja.
Recepcija bajke Kako je Potjeh tražio istinu u četvrtom razredu
Pogled teoretičara književnosti Jože Skoka na genezu Priča iz davnine, njihove
izvore i poticaje, vrijeme i prostor zbivanja, realne i irealne likove, etički kontekst i
kompleks djela, kompozicijske strukture te akustičku i ritmičku ekspresivnost jezika i
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stila pokazuje da ovaj tekst zahtijeva više razine interpretacije koje nisu uvijek moguće u
susretu s mlađim učenicima-recipijentima, ali otvaraju mogućnost novom
modelu/strategiji koja će aktivirati/potaknuti dječju maštu darovitih učenika.
Istraživanja Karol Visinko o komunikaciji učenika s književnim djelom Ivane Brlić
Mažuranić upozoravaju da postoji ne samo jezična zahtjevnost ovih priča nego i
misaona. Učenici odabrane priče uglavnom nisu čitali samostalno, a misaoni sloj Priča
iz davnine i njihova etičnost zahtjevna je za recepciju učenika mlađe dobi jer njihova
semantička neprohodnost usložnjuje pristup refleksiji.
Kako je Ivana svoje priče namijenila najmlađima, kako je sama napisala „četici
svoje djece“ pokušao se osmisliti model u okviru suvremenih strategija koji omogućava
recepciju zahtjevnijeg teksta kao što je Kako je Potjeh tražio istinu.
Odabravši jednu od složenijih i strukturno razvedenijih bajki Kako je Potjeh tražio
istinu za interpretaciju u četvrtom razredu osnovne škole pošlo se od stajališta da se
svaki naslov može obraditi u nastavi, ali na stupnju prilagođenom dobi učenika. Iako se
radi o složenom i učenicima teško recepcijski prohodnom djelu, interpretacija ne mora
zahvatiti dubinske slojeve značenja i smisla ove bajke. Zato su odabrani nadareni
učenici kako bi dokazali da je recepcija ovoga teksta moguća i na dubljoj razini.
Planirana je interpretacija književnog teksta koja se služi oblicima, pristupima i
modelima obrade lektire koji potiču nadarenog učenika da razvija kritičko mišljenje,
učenje u skupini, da raspravlja o pročitanom i da doživi tekst svim osjetilima. U pristupu
književnom tekstu iskorištena je i prednost igre kao nastavne strategije. Zato se ovim
radom predočuje model koji olakšava recepciju zahtjevnoga teksta u okviru novih
strategija i ujedno daje način na koji se nadareni učenici mogu poučavati. Naglasak je
na spontanom učenju i radu s darovitom djecom koja svojom maštovitošću i
sposobnostima mogu primati i razvijati svoje spoznaje o tekstu i proširivati svoje znanje.
Dosadašnji pristup analizi likova ili tijeku fabule, uglavnom zbog ograničenosti
vremenom na školskom satu, nije dopuštao ulazak u dublje slojeve interpretacije, i
rijetko bi posezao u svijet učeničkog doživljaja teksta. Zato se stvaranjem novog modela
želi, ne samo produžiti učenički doživljaj djela, nego i pokrenuti trajnije i dublje spoznaje
učenika, aktualizirati odnose i probleme u djelu kako bi bili praktično primjenjivi u životu,
želi se ponuditi pustolovina, izazvati učenika na aktivno traženje odgovora kako bi
došao do vlastitih spoznaja, pasivno čitanje iskoristiti kao pokretač za maštanje jer se
mašta razvija u djelovanju i na temelju iskustva djelovanja.
Kako bi se u stvarnosti provele ove ideje, nastava se premjestila iz učionice u
park kako bi učenici bili nesputani. S obzirom da je obrada lektire vezana uz
provjeravanje recepcije književnoumjetničkog teksta i izvanškolsko čitanje koristile su
se metode koje su ostvarive kao govorne vježbe, mogle su se stvarati problemske
situacije koje se javljaju u djelu, stvarani su zadatci koji potiču zamišljanje i maštu,
razmišljanje, igru uloga i rješavanje zadataka. Učenici su dobili priliku da se druže s
pričom duže nego što traje čitanje knjige, učenicima je pružena mogućnost
proživljavanja prizora iz bajke koje su samo zamišljali. Igrom i maštom djeca su
sudionici pustolovine i pozvana su na druženje s likovima i razgovor s njima. No
svaka pustolovina mora biti motivirana i biti izazov za sudionika kako bi svladao
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prepreke i došao do cilja. Djeca su dobila mogućnost da sama istražuju prostor,
situacije, kontaktiraju s likovima, igraju likove i razgovaraju s njima.
Bajka Kako je Potjeh tražio istinu polazište je za primjenu novog modela koji se
referira na učenje po postajama, a osmišljeno je kao stvaralačka recepcija.
U svakoj bajci, pa tako i ovoj, dominira sukob Dobra i Zla, a literarni problem je
Kako doći do istine? (Visinko). S obzirom da je Skok bajku podijelio na sedam
kompozicijskih dijelova, oblikovano je sedam postaja kojima se kasnije dodala još
jedna kako bi se preslikala ravnoteža odnosa među likovima (jednaki broj pozitivnih i
negativnih likova) pa je posljednja postaja poslužila za sintezu svih aktivnosti.
Svevremenost Ivaninih poruka i odnosi među likovima u bajci korelirani su s pojavama
suvremenog društva. Učenici su bili izloženi utjecajima otvorenog (izvanučioničkog)
prostora i potaknuta su sva osjetila.
Sve Ivanine bajke zasnovane su na motivu putovanja ili promjene koju prolazi
glavni junak tako da je recepcija književnog djela zasnovana na virtualnom putovanju.
Smještena je u zamišljenu galaksiju, u svemirska prostranstva koja se kao motiv
također pojavljuju u bajci u trenutku kada Svarožić nosi braću na skutu svoje kabanice i
pokazuje zvijezde i planete. Tako je u imaginarni svijet postavljen maštoviti svijet bajke i
omogućeno je učenicima učenje nesputano „pravilima“ na Zemlji. Imaginarnim
odlaskom na daleka putovanja djeca mogu naučiti da je najvrjednije ono otkuda smo
pošli.
U interaktivnoj radioničkoj igri koja je stvorena na osnovi interpretativnih
činjenica učenici su od samoga početka aktivni istraživači i moraju se boriti za svoj
planet Zemlju istovremeno se služeći informacijama koje su dobili pročitavši zadanu
bajku. Na taj način učenik dobiva unutrašnji poriv da ponovno stvaralački pročita tekst
jer će razumijevanje poslužiti za kvalitetnije snalaženje na zamišljenom putovanju u koje
kreće u timu. Uspjeh tog istoga tima ovisi o kvaliteti čitanja. Učenik ne doživljava čitanje
kao nešto nametnuto, nego ima priliku doživjeti da njegove spoznaje o knjizi mogu
pridonijeti njegovom uspjehu i uspjehu njegova tima. Uz to, učenik svojom aktivnom
ulogom s jasnim ciljem preuzima odgovornost za vlastiti rad i učenje jer će ono što čini
utjecati na rezultate cijeloga tima.
Bajka i igra nose simbolička značenja u kojima se neprestano poigravaju svijet
realnog i irealnog, stvarnog i nestvarnog.
Tako je nastalo virtualno putovanje za učenike koji su pročitali djelo Kako je
Potjeh tražio istinu. Putovanje je u praksi zamišljeno kao putovanje na osam planeta, a
galaksija u kojoj se putuje svijet je bajke. Planete su njezini kompozicijski dijelovi na
kojima vladaju i dobri i zli likovi iz bajke. Putovanje započinje tehnikom vođene mašte
koja vodi učenike u svemir u zviježđe Svarožića koji svojom kabanicom, zaogrne
učenike, kao putnike kroz galaksiju, i vodi na virtualno putovanje u potragu za istinom.
Istinu moraju spoznati na putu i donijeti znanje na planet Zemlju kako bi spasili njezine
stanovnike. Tako putovanje do konačne spoznaje do koje vodi bajka postaje stvarnost
za učenika. Učenici ulaskom u svijet igre (procesna drama) zapravo ulaze u svijet bajke
koju su pročitali i sad je proživljavaju svim osjetilima. Na putu učenici putuju u timovima i
zaustavljaju se na svakom planetu. Planet je mjesto gdje se igrolikim aktivnostima
učenici dovode u poziciju da samostalno dolaze do spoznaja koje afirmira djelo. Kako
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je u bajci Potjeh tražio istinu, tako i učenici dobivaju aktivnu ulogu istraživača. Na
svakoj planeti postoji problem koji muči njezine stanovnike, a kroz njega se afirmira
jedna dominantna etička, moralna i ekološka vrijednost kao: istina, pravda, dobrota, mir
i razumijevanje. Na taj način moguće je koristiti niz različitih metoda: metodu razgovora,
igru uloga, vježbe pripovijedanja, vježbe maštanja, vježbe percipiranja, vježbe
improvizacije, vježbe senzitivnosti, dramske igre, konstruktivne igre. Igra s pravilima
postaje okvir svih aktivnosti, a pravila su unaprijed utvrđena i usmjerena određenom
cilju.
Učenje po postajama na otvorenom i rad u malim skupinama, odnosno
timovima, osigurava i zadržava učeničku aktivnost duže vrijeme.
Novi nastavni model
Kako bi se zornije objasnio novi nastavni model predočene su njegove osobitosti
u tablici. Novi model nazvan je radionička igra prema osnovnim karakteristikama igre i
radionice od kojih je izveden.
1. tablica Prikaz osobitosti novog nastavnog modela u odnosu na igru i radionicu kao
nastavne strategije.
karakteristike

RADIONICA

IGRA

osnovne
karakteristike

specifičan oblik
grupne interakcije,
voditelj potiče
razmjenu iskustava
sudionika,
obrazovni doprinos
i cjelovit osobni rast
i razvoj

vrste

edukativne,
ambijentalne

sudionici

rad u malim
grupama, do 25
sudionika

voditelj

potiče i olakšava

samostalna i
divergentna
aktivnost,
autotelična
aktivnost,
simulativno
ponašanje,
simboličnost,
pravila,
usmjerenost cilju
funkcionalna igra
simbolička igra
igre s pravilima
broj igrača je
promjenjivindividualna igra,
strateške igre
mogu obuhvatiti
veliki broj igrača.
nema

NOVI MODELINTERAKTIVNA
RADIONIČKA
IGRA
izvanučionički
način rada bez
školskog zvona,
simbolika, pravila,
natjecateljska igra
koja ima elemente
didaktičke igre

spajanje igre s
pravilima i
simboličke igre
5 učenika u jednom
timu, 5 timova
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trajanje
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jedan vodi jednu
postaju , ukupno 10
voditelja- učitelj u
ulozi
do četiri školska
sata (integrirani
dan)
timsko planiranje,
dugotrajno i
precizno s
detaljnim
scenarijem
unaprijed detaljno
isplanirana i
pripremljena
vanjska, koja
prelazi u unutarnju
jer učenik u
imaginaciji
zaboravlja na
natjecanje i predaje
se igri, svi jednako
doživljavaju i
pobjedu i poraz
dramske tehnikeigre uloga, igre s
pravilima,
putovanje u mašti,
procesna drama

iskustveno učenje,
spontano učenje,
istraživanje, učenje
otkrivanjem i
rješavanjem
problema u timu,
učenje po
postajama

raznovrsna
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komunikacija i
usmena i pismena,
timski rad-govor
pred skupinom,
postavljanje
pitanja,
odgovaranje na
pitanja, sastavljanje
tekstova
da
ne

Praktična izvedba radioničke igre
Prema teorijskim postavkama razrađen je scenarij za radioničku igru prema kojoj
je ova igra izvedena u praksi za vrijeme Dječjih svečanosti „U svijetu bajki Ivane Brlić
Mažuranić“1 u Slavonskom Brodu u kojoj je sudjelovalo nekoliko škola Brodskoposavske županije. Polazišna tema bila je Putovanje do istine, odnosno put do
osnovnih humanih i etičkih vrijednosti na Zemlji. Radionička igra organizirana je za
nadarene učenike 4. razreda osnovnih škola kako bi se provjerila mogućnost obrade
književnoumjetničkog teksta u novom nastavnom modelu. Korištene su sljedeće
nastavne metode: metoda razgovora, metode čitanja, pisanja, praktičnog rada,
maštanje, rasprava, stvaralačko izražavanje, istraživanje, otkrivanje, igra uloga, metode
poticanja kritičkog mišljenja. Radionička igra je provedena na otvorenom, a uključuje
timski rad učenika kako bi ostvarila različite ciljeve, od provjere pročitanog djela i
interpretacije, analize likova, do poticanja razvoja višestrukih inteligencija i ekološke
osviještenosti učenika.
Kao polazište za planiranje poslužio je tekst Kako je Potjeh tražio istinu. Prema
osnovnim odnosima likova i sadržaju napravljen je scenarij izvedbe koji odgovara
učenju po postajama. Cijeli model uokviren je metodičkom strukturom:
Uvod - ulazak u zatvoreni prostor, dogovor, izlaganje problemske situacije i svrha
putovanja, metoda vođene mašte- polijetanje na galaktičko putovanje do istine u
posebnoj letjelici koju vodi Svarožić
Pripreme za putovanje, rješavanje inicijalnih pitanja (uvjet za polazak na
putovanje)
Učenje po postajama kao virtualno putovanje od jednog planeta do drugog
4. Dolazak na cilj- prijedlozi rješenja problema – izrada mobila i pisanje poruka istine
5. Završetak imaginarnog putovanja - izlazak iz procesne drame
Kako bi se provjerila učinkovitost novog nastavnog modela ispitani su učenici i učitelji
koji su sudjelovali u realizaciji ovoga opisanoga modela.
Istraživanje
C i lj je ovoga rada bio uvesti novi model rada s darovitim učenicima na
književnoumjetničkom tekstu, ispitati primjenjivost takvoga modela u recepciji,
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interpretaciji, i stvaralačkom izražavanju. U modelu je poslužila metoda učenja po
postajama koja je prilagođena nastavi književnosti, odnosno interpretaciji umjetničke
bajke Kako je Potjeh tražio istinu Ivane Brlić Mažuranić. Cilj je nadalje bio ispitati koliko
učenici i učitelji prihvaćaju novi model rada s književnoumjetničkim tekstom, drže li ga
zanimljivim i vide li učitelji mogućnost njegove primjene u redovitoj nastavi, a ne samo s
darovitim učenicima.
I n s t r u m e n t a r i j se sastojao od anketnih upitnika namijenjenih učenicima i
učiteljima. Od učenika se tražilo da procijene novi model poučavanja, da ocijene pitanja
koja su poticala interpretaciju književnog teksta i opći dojam pristupa tekstu na novi
način.
Od učitelja se tražilo da procijene koliko je predloženi i provedeni model primjenjiv u
nastavi, jesu li nadareni učenici bili motivirani i aktivni u radu i kako procjenjuju novi
model rada na tekstu u cijelosti.
Pri obradi pitanja s višestrukim izborom na Likertovoj skali od 1 do 5, izračunati su
postotci odgovora.
I s p i t a n i c i su bili učenici osnovnih škola s područja Brodsko-posavske
županije (OŠ „Antun Mihanović“, OŠ „Ivan Goran Kovačić“, OŠ „Bogoslav Šulek“, OŠ
„Hugo Badalić“, OŠ „Vladimir Nazor“). Ispitana je posebna skupina učenika koju su činili
učenici četvrtih razreda koji su pokazali poseban interes za rad u literarnoj i dramskoj
družini i koji se mogu smatrati nadarenima za jezično izražavanje. Oni su istovremeno
bili i sudionici rada po postajama nakon kojega su bili anketirani.
Anketirano je četrdeset učenika i deset učitelja.
Interpretacija rezultata
Anketa za učenike
Anketa je sastavljena od četiri pitanja kojima se željela dobiti povratna informacija o
dojmu i zadovoljstvu sudionika radioničke igre.
Na prvo anketno pitanje kojim se tražila procjena (od 1 do 5) kvalitete radioničke igre,
većina (85%) anketiranih učenika, procijenila je da im se ovaj način rada iznimno sviđa,
10% izrazilo je zadovoljstvo ovakvim modelom obrade lektire, a 5% učenika izjasnilo
se da im se radionička igra polovično svidjela. Najniže ocjene (1 ili 2) nije dao niti jedan
učenik.
Više od polovice (55%) učenika procijenilo je zanimljivost pitanja koja su se odnosila na
tekst najvišom ocjenom, a 25% učenika procijenilo je da su pitanja nešto manje
zanimljivi dio igre, a 15% učenika ocijenilo je pitanja nezanimljivima zato što su im bila
teška. 5% je ocijenilo pitanja kao dobra. Pitanja koja su bila postavljena u radioničkoj
igri odnosila su se na interpretaciju djela i strukturirana su prema Bloomovoj
Taksonomiji. Pitanja su zahtijevala i intelektualni napor i poznavanje prethodno
pročitanog teksta pa prema tome nekim su učenicima bila zahtjevnija, tražila su
prethodno znanje i povezivanje pa su zato bila i manje zanimljiva.
U trećem pitanju ankete za učenike kojim su trebali ocijeniti model u cijelosti 80%
učenika je ocijenilo model izvrsnom ocjenom, 15% ocjenom vrlo dobar, a 5% ocjenom
dobar.
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Ukupan dojam i opća ocjena učenika ukazuju na visok stupanj zadovoljstva učenika, a
pitanja otvorenog tipa informiraju o njihovoj zainteresiranosti.
Anketa za učitelje
Anketa za učitelje je pokazala da su na pitanje o stupnju korisnosti modela učenja na
skali vrijednosti od 1 do 5 svi procijenili (100%) da je on izuzetno koristan učenicima i
time potvrdili afirmirane vrijednosti u ovom pristupu književnoumjetničkom tekstu.
Na pitanje o primjenjivosti u nastavi, nešto više od polovice (55 %) ispitanih učitelja
smatra da je ovaj model potpuno primjenjiv u nastavi, 25% da nje potpuno, a 25% da je
manje primjenjiv u svakodnevnoj nastavi. Kasnijim intervjuima s učiteljima moglo se
saznati da ovaj model može biti primjenjiv u nastavi, ali je vrlo obiman i zahtjevan za
pripremu. Ukazano je na neke nedostatke modela, a to je složenost i dugotrajnost
pripreme ove igre i da ovaj način rada zahtijeva veliki broj učitelja koji bi trebali timski
surađivati.
U pitanju o zainteresiranosti učenika tijekom radioničke igre 75% učitelja smatra da su
učenici bili izuzetno motivirani, a 25% da su bili dosta zainteresirani. Obje vrijednosti su
na najvišoj skali procjene i nesumnjivo ukazuju da je, sudeći po učiteljima, ovaj pristup
lektiri privlačan učenicima.
Igru u cijelosti svi su učitelji ocijenili najvišom ocjenom što na neki način obvezuje na
nova istraživanja na ovom području.
Misao za kraj
Rad s nadarenim učenicima i njihova recepcija književnog djela potaknula je
stvaranje novog nastavnog modela koji, u svojim začecima, pokazuje da nove ideje i
pristupi donose osvježenje u nastavu književnosti. Ankete su pokazale vrlo dobre
reakcije svih sudionika u praktičnoj provedbi novog pristupa tekstu i doživljavanju
lektire na novi i drugačiji način. Poticanjem učenja kroz igru produbljuju se interesi
učenika za rješavanjem problema i ovakav način rada ostvaruje osnovne zahtjeve
humanističkog pristupa odgoju i obrazovanju, potiče učitelje da razvijaju i traže nove
načine učenja i poučavanja. Novi model pokazuje da novim, suvremenijim, aktivnim
učenjem kroz igru na otvorenom nastava može biti izazov nadarenim učenicima, a oni
mogu intenzivnije prihvatiti i proživjeti književni tekst. Čitanje otvara vrata u nove
svjetove koji nude uzbuđenje i avanturu učenja, ali situacije koje pokreću sve
zatomljene potencijale nadarenih učenika utječu na život u skladu s prirodom i samim
sobom. Takvim načinom rada učenik se priprema za život, a nastava u školi postaje
izazov.

BJELEŠKE
1. Navedene svečanosti su godišnja manifestacija koja se u Slavonskom Brodu odvija
redovito već četrdeset godina uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i kulture
Republike Hrvatske. Dječje svečanosti okupljaju učenike iz cijele Republike Hrvatske, a
u posljednje vrijeme i šire regije.
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Dragica Dragun: STRIPSKA UMJETNOST KAO PODRUČJE PRIMJENE
DAROVITOSTI MLADIH
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Sažetak
Strip je nositelj suvremenih kultura i mitologija koje očito nužno idu pod ruku
jedna s drugom, zapravo se prožimaju tvoreći jedinstven sustav. Rad se bavi teorijskim
promišljanjem o stripu utemeljenom na djelima Srbe Ignjatovića (Poetizam stripa),
Svetozara Tomića (Strip – poreklo i značaj), Ivice Ivaniševića (Sto mu jelenskih rogova!)
i Ranka Munitića (Strip, deveta umjetnost) te oprimjerivanjem propitivanoga na temelju
popularnoga i među mladima rado čitanoga stripa Dylan Dog. Zbog svjesnosti o
intermedijskome potencijalu koji strip u sebi krije i svjesnosti o njegovoj neuporabi u
metodičkim okvirima rad je postavljen tek kao teorijsko promišljanje koje bi moglo biti
poticajno za metodička promišljanja i dogradnju u radu s mladim, posebice darovitim,
recipijentima.
Ključne riječi: strip, privlačan junak, mitologijska osnova, Dylan Dog,
imaginacija, recepcija.

THE ART OF COMIC STRIPS AS AN AREA OF APPLICATION OF YOUNG
PEOPLE’S TALENT
Abstrakt
Comic strip as an art is a holder of contemporary cultures and mythologies,
which obviously necessarily go hand in hand and lead to interfusion, creating a single
system. This paper deals with theoretical deliberations regarding comic strips, based on
the works by Srba Ignjatović (Poetizam stripa / Poetism of Comic Strips), Svetozar
Tomić (Strip – poreklo i značaj / Comic Strip – Origin and Meaning), Ivica Ivanišević
(Sto mu jelenskih rogova! / By the Rings of Saturn!) and Ranko Mutinić (Strip, deveta
umjetnost / Comic Strip, Ninth Art), and taking as an example the comic strip Dylan
Dog, popular among young population. Owing to the awareness of the multimediapotential hidden in comic strips and the awareness of lack of their use within methodical
frameworks, this paper is constructed as a mere theoretical consideration which could
inspire further methodical considerations and their expansion in the work with young,
particularly talented, recipients.
Key words: comic strip, attractive hero, mythological foundations, Dylan Dog,
imagination, reception
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Uvod
Strip je svojstven masovnoj kulturi modernoga doba. Nizovi sličica koji prikazuju
sekvence priče i prateći tekst forma je koju mladi rado prate i koja pruža mogućnost
metodičke uporabe, posebice kada je riječ o darovitim mladim recipijentima koji su
pozvani imaginacijom i kreativnošću pripovijedati, dopunjavati, mijenjati i s pomoću njih
učiti neke nove, ali i one tradicionalno ispripovijedane i njima već znane sadržaje:
književne tekstove i sam jezik. Kako je nekonvencionalan, dodvorava se na recepcijskoj
razini, otvara mogućnost za raspravu o propitivanju vrijednosti, tradiciji, odgoju,
drukčijim stavovima i pogledima, i to provo u konvencionalnome prostoru, prostoru
nastave. A o tome je govorio i Stjepko Težak pitajući se smije li škola zanemariti
sredstva priopćavanja i stvaranja masovnija od ostalih1 (Težak, 2000 : 586). Čini se
kako je vizualni i semantički potencijal stripa idealan kao područje u kojemu se može
primijeniti darovitost djece i mladih. A da bi se rečeno oprimjerilo, osvrnut ćemo se na
teorijska promišljanja o stripu.
Pogled na teoriju
Definicije stripa redom ističu jednaku važnost obje njegove razine – one slikovne
i one tekstualne. Tako Svetozar Tomić u djelu Strip – poreklo i značaj definira strip kao
govorno-vizualni medij u kojemu je pripovijedanje povjereno slici koliko i riječima
(Tomić, 1985: 33). Istu tezu potvrđuje i Poetizam stripa Srbe Ignjatovića, koji slikovni dio
stripa smatra kosturom priče poistovjećujući ga s onim što je u literaturi čista fabula, dok
je tekstualni dio nositelj duha stripa i svojevrstan komentar zbivanja. Nadalje Ignjatović
tvrdi kako strip može biti i bez riječi, no tada se on ističe specifičnošću crteža uz
prisutnost jednoga drugačijega jezičnoga koda (Ignjatović, 1979: 5).
Ranko Munitić u djelu Strip, deveta umjetnost govori o morfološkoj okosnici stripa
u kojoj se prostorno-vremenska sinteza materijalizira na najjednostavniji i najčitljiviji
način (Munitić, 2010: 21 – 22). Ta nas tvrdnja dovodi do dijela u kojemu valja potanko
raščlaniti tkivo stripa sastavljeno od spomenute slikovne i tekstualne sastavnice koje
najrazličitijim kombinacijama tvore specifičan stripovski sustav spreman voditi priču i
zaokupljati pozornost čitatelja. Osnovnu ljepotu i provokativnost stripa Munitić
prepoznaje upravo u sugestivnosti njegova zakočenoga, oslikovljenoga kretanja koje
svoj konačni oblik i slobodan razvoj dobiva tek u našoj svijesti.
Na temelju osnovnih oblikovnih sredstava, tj. na osnovi kvadrata-sličice i
montaže strip mnogo lakše vezujemo uz slikarstvo i film nego uz književnost (Munitić,
2010: 24). Ta tvrdnja donekle može osporiti ravnopravnost dviju razina – slikovne i
tekstualne – u korist prvospomenute, no ne treba podcjenjivati tekst, iako činjenica da
strip može funkcionirati bez teksta govori u prilog tome da je slikovna razina u prednosti
kao temelj i neizostavni dio.
Da je strip najbliži filmu, potvrđuje i Tomić tvrdnjom o posuđivanju ideja, tema i
tehnika među ta dva medija (Tomić, 1985: 15).
Strip, kao i film, donosi slike, ali slike koje mnogo više toga ostavljaju dopunama
naše svijesti, pa samim tim moraju i vještije upravljati našim očekivanjima, znanjima i
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navikama, ali i prostorom i vremenom. Ne dobivamo pregled nad cjelokupnom
situacijom, nego tek fragmente situacija koji cjelovitost mogu dočarati tek uz pomoć
naše imaginacije, uz našu mogućnost pretpostavljanja. Strip pripovijeda s pomoću
izabranih detalja, s pomoću njihovih značenja i vrijednosti (Ignjatović, 1979: 8 – 9).
Još jednom, i prema Ignjatoviću, valja istaknuti kako je osnovna jedinica stripa
slika ograničena okvirom koja svoje mjesto pronalazi u okviru vremenskoga tijeka
naracije, ona je rasplinutost čija projekcija u prostoru reflektira sebe u vremenu,
prošlomu i budućemu. Dok čitamo strip, slike se povezuju u živi niz, istovjetan s onim
koji se odvija u našoj glavi dok čitamo neku knjigu. Imamo iluziju koja traži uživljavanje i
sposobnost apstraktnoga razmišljanja te sposobnost praćenja slike u kontinuitetu
(Ignjatović, 1979: 43).
O protjecanju vremena unutar i izvan stripa govori Munitić ističući kako se strip
nalazi izvan našega vremenskoga kontinuuma dok ne prionemo uz prvu sličicu, čime ga
preciziramo u vremenskome smislu na razini unutarnjega vremena (Munitić, 2010: 42).
“Unutrašnji vremenski raspon narativne faze, odnosno objektivno trajanje oslikovljeno
pojedinim kvadratom, prilagođava se tako, odnosno identificira se s vremenom
konzumentovog gledanja u taj kvadrat, s vremenom njegovog percipiranja i
doživljavanja. Objektivno, diskurzivno vrijeme u potpunosti ovisi i preslojava se na bazi
takve jedinične, subjektivne, intuitivne vremenske dimenzije.” (Munitić, 2010: 46)
Iako autor nužno kreira svoj ritmičko-montažni ključ cjeline (Munitić, 2010: 48), mi ga
prilagođavamo svojoj svijesti na najpoželjniji način.
Strip kao cjelina mora dati prostora upravo toj slobodnoj sintezi u kojoj mi
sudjelujemo svojom imaginacijom, prilagođavajući dano svome svijetu unutar zadanih
granica. “Jer, pravilo je: bilo da se radi o elementima kolora, prostornosti ili modelature,
iznad empirijske logike u stripu uvijek stoji poetska logika dopadljive, raznolike,
dinamične i slobodne sinteze, logika oblikovnog materijala i medijske specifičnosti kojoj
nije cilj preslikati logiku stvarnosti, već oniričkom svježinom i maštovitom
nekonvencionalnošću uspostaviti što potpuniji i izvorniji komunikacijski kontakt s
konzumentom.” (Munitić, 2010: 50)
Ono što nam strip i danas nudi, a za čim čitatelj i dalje žudi iako se prečesto u
suvremenim umjetničkim okolnostima čini zanemarivanom i podcjenjivanom, jest priča.
Ono što se s pričom u suvremenosti dogodilo donekle je bilo pogubno za njezin
opstanak unutar cjenjenijih krugova, pa se samim tim pojavio i strah od nje na ostalim
razinama, međutim negodovanje izazvano njezinim nedostajanjem svakako je vrijedno
pozornosti, kao što je i priča, u svome klasičnome obliku, vrijedna oslobođenja od
predrasuda. Munitić tako spominje serijal koji definira kao vulgarizaciju proizašlu iz
susreta nekih starih oblika pripovijedanja s novim sredstvima omasovljivanja i
univerzalnoga preprodavanja priče, u čemu se da prepoznati svojevrsna reinkarnacija
stare potrebe čitatelja za zapletom koji nikad ne umire (Munitić, 2010: 53-54). Ako
ostavimo po strani određene sustave vrednovanja, ali i sve ono negativno što može
pratiti spomenuti pojam serijala, ostaje nam potvrda o spominjanoj potrebi za pričom
koju na neki način valja zadovoljiti. Čitatelj dakle i dalje ima potrebu za svojevrsnim
epom i junakom, a upravo je privlačan junak ono najvažnije čime se stripovska priča
mora koristiti: on je središnja točka cjelokupnoga zapleta (Munitić, 2010: 56).
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U toj potrebi za pričom valja ujedno prepoznati i čitateljevu potrebu za mitom koji
očito ne poznaje zastarijevanje unutar čovjekovih težnji i koji ne slabi razvojem
civilizacije, nego tek mijenja ime svojih vječnih obrazaca.
Svijet u kojemu živimo još je uvijek nastanjen neobjašnjivostima, načelima koje
naš um teško može razumjeti nastojeći ih tek približno pretočiti u sklopove poznatih
motiva koji su na tragu spoznaje za kojom svi težimo. Svijet je i dalje napučen
nepoznatim silama, opasnostima i nepravednostima koje svojim novim oblicima traže i
nove oblike mitova. Upravo nam takve mitove u svome specifičnome obliku nudi i strip.
Pronalazimo tu različite istine o svijetu i životu oblikovane u dobru staru priču, koja je
ipak najbolji spremnik za čuvanje određenih ideala. On pohranjuje u sebi kulturu,
običaje i ponašanja ne bi li se ona u našoj svijesti složila u zanimljiv, zabavan, pa
samim tim i razumljiviji oblik. Iz svega proizlazi kako su stripovi odjek vremena u kojemu
živimo, onoga u što vjerujemo i načela po kojima funkcioniramo.
Kad govori o smislu nastanka stripa, Ignjatović se poziva na Mircea Eliadea koji
tvrdi da “sloj neobaveznosti i irealnosti, prirođen gotovo svakom stripu, efektna
razrješenja situacija i dilema junaka, pored toga što stalno omogućavaju da se obnavlja
stvoreni mitski obrazac, zaista podupiru relaksativni efekt stripa”, tj. strip je neka vrsta
terapije, budući da glavna naša očekivanja i pretpostavke bivaju ispunjeni jer u neke
stvari možemo uvijek biti sigurni, primjerice u to da glavni junak neće umrijeti (Ignjatović,
1979: 15 – 23). Ignjatović ističe kako strip nije “revizija” zatečenih vrijednosti, ne
možemo ga smatrati pokušajem negacije zatečenih umjetničkih i kulturnih vrijednosti.
Njegov odnos prema zbilji najčešće je pojednostavnjivanje, parodiranje, humoristična ili
bajkovita transformacija, pa je tako za Ignjatovića on najautentičniji onda kad postaje
duhovita i spontana igra ili kad parodijom ostvaruje vlastitu humorističnu kreaciju, a ta
njegova autentičnost počinje na mjestu gdje strip povezuje medije, gradi vlastite simbole
i potiče otvorenu komunikaciju (Ignjatović, 1979: 25 – 29).
Strip na neki način ima mitski status budući da gotovo uvijek promiče neki od
suvremenih mitova, primjerice mit o snazi koji susrećemo kod Supermana, koji nije
duhovno realiziran junak, nego se izjednačuje s postupkom, tipska je tvorevina čije je
glavno obilježje snaga. Mitologijska osnova stripa sadržana je u njegovoj težnji da se
poigrava granicama zbilje, da ih prekoračuje. Maurice Horn za strip je rekao: “… strip je
izraz pojedinačnog stvaralačkog bića i prema tome u suprotnosti je s kolektivnim
procesima koji su uobličili složeni organizam folklorne književnosti. Stvoritelji stripa su,
zapravo, neuobličene mitologije i predaju utkali u svoje vlastite sheme, onako kako to
rade svi umjetnici svijeta.” (Ignjatović, 1979: 32-44)
Mišljenje Evelin Silero koje Munitić navodi u svome djelu, a koje glasi: “Tisak,
kinematografija, televizijski serijali i strip otkrivaju se tako kao neposredni rezervoari
mitologije današnjeg čovjeka i društva” (Munitić, 2010: 68), potvrđuje spomenuto te
korespondira i s Tomićevom tvrdnjom kako je strip, sredstvo svojevrsne kulture, pravo
zrcalo vremena i načina života u konkretnim uvjetima (Tomić, 1985: 9). On je nositelj
suvremenih kultura i mitologija koje očito nužno idu pod ruku jedna s drugom, zapravo
se prožimaju tvoreći jedinstven sustav.
Iz svega možemo zaključiti kako ništa od onoga što nastaje u stripu ne nastaje
slučajno, pa tako ni njegovi junaci, koji svojim karakternim osobinama i pothvatima nose
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određene vrijednosti i stavove pokušavajući nam pomoći u razumijevanju nekih
univerzalnih svevremenih obrazaca.
Dylan Dog
Prije negoli se primimo raščlambe onoga što stripovski heroj jest, valja reći
ponešto o stripu i njegovu junaku, koji će nam u ovome radu poslužiti kao model na
kojemu će navodi biti potvrđivani i objašnjavani. Riječ je, naime, o stripu Dylan Dog.
Dylana Doga stvorili su talijanski scenaristi Tiziano Sclavi i Angelo Stano. Grafički lik
Dylana stvorili su prema modelu britanskoga glumca Ruperta Everetta. Prvi broj izašao
je u Italiji 1986. godine te je 90-ih godina strip doživio iznimnu popularnost2. Naime, to je
strip pomalo horornoga sadržaja3 u kojemu nailazimo na paranormalne događaje,
krvave prizore, pojave i bića – vampire, zombije, ljude poremećena uma. Dylan je
istražitelj noćnih mora koji uz pomoć prijatelja Groucha i Blocha te svoga pištolja
razrješava ili pokušava razriješiti ubojstva i događaje najrazličitije naravi4.
Kako Ignjatović tvrdi, kada je glavni junak stripa stvoren, specifične osobine koje
posjeduje ostaju uvijek, bez obzira na okolnosti, one ga definiraju i po njima je
prepoznatljiv. Te osobine čitatelj podrazumijeva i među njima i fabulom postoji
međuovisnost (Ignjatović, 1979: 50 – 53).
Kako Munitić tvrdi, riječ “heroj” izgubila je svoje primarno značenje, ali je zadržala
određene značajke prototipa dovoljne za zadovoljenje suvremene potrebe za
herojskom prisutnošću (Munitić, 2010: 61). Neke su od osobina heroja prema Munitiću
njegovo nepostojanje izvan misije koju obavlja, kao i postojanje više sile u njemu koja
ga potiče na nove pothvate. I ovdje je spomenuta žena, koja je u svijetu heroja
prvenstveno smetnja ako nije spremna strpljivo živjeti u njegovoj sjeni i ne očekivati
bračnu ponudu, pa Munitić taj problem objašnjava citatom Marnyja: “Ženidba je smrt
stripskog junaka, i crtači to dobro znaju. Obožavatelji ne vole s nikim dijeliti svog
junaka…” (Munitić, 2010: 61 – 62). Osim još ponekih osobina heroja koje ga određuju
nositeljem spoznaje i vitezom dobra, istraživačem, osvetnikom, usamljenikom ili
otpadnikom od društva, ipak najčešće socijaliziranim individualcem, Munitić spominje i
neke od problema glavnoga junaka koji se, primjerice, zna naći ugroženim od nekog
sporednoga lika tako da ovaj u određenome razdoblju pokupi veću popularnost, iz čega
se da nazreti i jasna krhkost života stripskoga heroja, čije održanje ovisi prvenstveno o
publici (Munitić, 2010: 64 – 76). Zaključuje Munitić nešto poslije u svome djelu kako je
stripski junak jedna od najvarljivijih i najporoznijih karakternih tvorevina umjetnosti
budući da je manjim dijelom on sam po sebi, a većim ga dijelom čini ono što ga
okružuje, tj. određene dopune njegovu biću, pa ga tako možemo svesti na oslikovljeni
stereotip (Munitić, 2010: 82).
Vratimo se primjeru Dylana Doga. Neke od osobina koje posjeduje Dylan Dog i
koje su uvijek prisutne kao simbol njega samoga, njegova karaktera i koje nam daju,
između ostaloga, i sigurnost u ishod pojedinih situacija činjenice su, primjerice, da je
Dylan pozitivan lik5, uvijek je u trapericama, crvenoj košulji i crnome sakou, svira
klarinet, gradi malu drvenu galiju, idu mu na živce Grouchovi vicevi, ima prepoznatljiv
stil sjedenja u svojemu stolcu itd. Dylan je sklon depresiji i često nesiguran u svoje
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postupke. Ono što ga povezuje s tipičnim junacima stripa njegove su zavodničke
vještine6. Poput mnogih glavnih likova i Dylan ima najomiljeniju uzrečicu kojom se često
koristi – “Judo plesaču!” Među te stalne osobine možemo svrstati i prijatelje s kojima se
Dylan uvijek druži, a to su spomenuti Groucho i Bloch. Groucho je karikatura od čovjeka
koji neprestano priča viceve i dobacuje Dylanu revolver kad mu je on najpotrebniji, dok
je Bloch policijski inspektor, bivši Dylanov kolega koji neprestano sanjari o mirovini.
Govoreći o mitskoj osnovi stripa, tj. o njegovoj težnji za pomicanjem granica
zbilje, treba napomenuti kako je u samoj biti Dylana Doga upravo to svojevrsno
pomicanje granica zbilje, tj. zadiranje u paralelne i zagrobne svjetove, u sve ono što
današnja ljudska perspektiva svojim bitnim dijelom smatra nemogućim. Ako se
osvrnemo na djelo Sigmunda Freuda Pojam jeze u književnosti i psihologiji u kojemu
jezu definira kao nešto potisnuto, što se iznova vraća; ono što doista nije nešto novo ili
strano, nego nešto što je odavna znano psihičkome životu, nešto što se od njega zbog
procesa potiskivanja tek otuđilo (Freud, 2010: 35), smatrajući da je većini ljudi najjezivije
upravo ono povezano s mrtvim, duhovima i sablastima (“Tu je još vjerojatno i stari
smisao, naime, da je umrli postao neprijateljem nadživjeloga i da ga kani povesti sa
sobom kao sudruga u svom novom postojanju.”) (Freud, 2010: 35-36), onda s pravom
možemo potvrditi kako je mitologija Dylan Doga uvelike prožeta namjerama izazivanja
jeze u čitatelja, što, opet, može naći svoje razloge u suvremenome društvu i njegovu
razvoju na svim razinama i što na taj specifičan način podastire čitatelju mitove koji
nose neke aktualne istine.
U Dylanu se osobita pozornost posvećuje fenomenima ljudske svijesti i
podsvijesti, fenomenima vezanima uz ljudsku psihu i duh. U Dylanu također susrećemo
stvorenja i pojave koje ljude oduvijek plaše – vampiri, zombiji, pakao, vrag itd. Dylan sve
probleme rješava intelektualno, uz povremenu primjenu revolvera te neizostavnu pomoć
svojih dvaju prijatelja.
Imaginarni svijet i svijet zbilje u Dylanu Dogu isprepleću se, jedan drugoga
podrazumijevaju, iako s vremena na vrijeme nailazimo na nerazumijevanje i ismijavanje
Dylanova posla od nekih manje važnih likova, likova “u prolazu” koji su tu samo ne bi li
dočarali zabludu velike većine o nepostojanju onoga što se u stripu promiče, a koji
nerijetko budu osvjedočeni u istinitost onoga u što su odbijali povjerovati. Također ne
nailazimo ni na stroge podijele crno-bijelo, pa iako su granice zbilje uvelike pomaknute,
neke stvari, poput ljudskih odnosa i karaktera, ostaju vjerno i realno oslikane.
Ivica Ivanišević u djelu Sto mu jelenskih rogova! uz osvrte na pojedine crtače
stripova i njihovo djelo te problematiziranje nekih činjenica vezanih uz strip donosi i
nekoliko značajki, specifičnosti vezanih uz svakog glavnoga junaka u stripu. Jedna je od
takvih specifičnosti i ta da nikada ili gotovo nikada ne znamo ništa o rođenju glavnoga
junaka, njegovu djetinjstvu, obiteljskoj povijesti te često potvrđena činjenica da glavni
junaci stripa jednostavno ne pokazuju interes za ulazak u brak i osnivanje obitelji. Isprva
je cenzura zabranjivala bilo kakve naznake intimnoga života junaka, no otada su se
vremena bitno promijenila, došlo je gotovo do potpunoga oslobađanja, no junaci i dalje
nemaju potrebu osnovati vlastitu obitelj.7 Neki u tome vide ignoriranje tradicionalnih
vrijednosti i pokušaj rušenja kulta obitelji, dok drugi, pak, strip drže samačkim žanrom
jer se u samoći stvara, u samoći čita, pa i junaci donekle moraju biti takvi, treći, pak,
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junake opravdavaju nedostatkom vremena jer im je ipak na prvome mjestu spašavanje
svijeta (Ivanišević, 2004: 21 – 25).
O Dylanovoj prošlosti i obitelji iz koje je potekao malo se toga zna. Postoji tek
pokoja naznaka nečega što se povremeno manifestira u crtama njegova karaktera. No
u stotome broju čeka nas poprilično iznenađenje jer saznajemo kako je njegov najveći
neprijatelj, koji se pojavljivao kroz više epizoda, zapravo njegov otac, tj. zla strana
njegova oca.
Sljedeća specifičnost prema Ivaniševiću jest ta da junake stripa jednostavno ne
možemo vidjeti kako jedu. Naime, glavnim likovima stripa najbolji je prijatelj uvijek neki
nespretnjaković koji mu je u svemu potpuna suprotnost i koji hranu stavlja na visoko
mjesto u svome životu. Svim svojim osobinama, pa i činjenicom da se hrani, on
pojačava kontrast između sebe, običnoga čovjeka, i glavnoga lika, koji je uvijek nekako
iznad prosjeka, često i s pomalo božanskim vrlinama (Ivanišević, 2004: 27 – 33).
Dylanov je najbolji prijatelj Groucho i on ima upravo spomenutu ulogu, tj. svojim
osobinama on ističe Dylanove, budući da su čista suprotnost. Njegova smotanost i
običnost, na neki način ispraznost i površnost koje proizlaze iz njegove nesavladive
težnje za pričanjem viceva, ističu Dylanovu “dubinu” i ozbiljnost, smirenost i neku vrstu
zanesenosti. Osim toga Groucho jede, Dylan ne jede, on je tu radi nekih viših ciljeva,
tek tu i tamo popije čaj. Ivanišević, govoreći o toj osobini glavnih junaka stripa, kaže i
kako će glavni likovi češće biti prikazani kao alkoholičari i preljubnici nego kao osobe
koje jedu, jer su alkoholizam i preljubništvo ipak rjeđe pojave od te treće, a glavni junaci
uvijek moraju biti posebni u odnosu prema drugim likovima.
Nadalje, glavni junaci stripova specifični su i po svojoj odjeći – uvijek je to jedna
te ista odjeća8, otporna na sve vremenske prilike i apsolutno neuništiva. Međutim, osim
što ga čini transparentnim ističući ga u gomili drugih likova, ona ipak ima i neko malo
složenije značenje: dio je karaktera glavnoga junaka i bez nje on na neki način gubi i
smisao svoga postojanja upravo stoga što ona nosi i dio njegove ličnosti (Ivanišević,
2004: 33 – 39).
U epizodi Dylana Doga pod nazivom “Zrcalo duše” Dylan ima zadatak uživjeti se
u karakter serijskoga ubojice, koji ga istodobno bez njegova znanja hipnozom pokušava
karakterno pretvoriti u lika iz svoga djela, tj. u sebe. Preobrazba karaktera počinje se
događati, Dylan prestaje biti Dylan i – mijenja odjeću. S povratom osobnosti vraća se i
odjeća. Važnost odjeće za karakter junaka možemo primijetiti i kod Supermana, za
kojega je presvlačenje iz uredskoga odijela u odijelo superjunaka nužno prije svakog
pothvata.
Munitić kostim junaka smatra njegovom oslikovljenom psihologijom i on je prva
faza njegova junačkoga ostvarenja, nakon koje slijede djelovanje, kontekst i cilj – bez
kostima njega zapravo nema (Munitić, 2010: 76).
Junacima stripova svojstveno je i zadržavanje onih godina u kojima se prvi put
pojavljuju na sceni, tj. oni nikada ne stare. Ivanišević zanimljivo primjećuje kako je naš
život vjerojatno mnogo zanimljiviji od njihovoga budući da je nepredvidljiv i ostavlja
tragove, pa samim tim moramo i starjeti, dok se kod stripskih junaka uvijek sve događa
po jednom te istom obrascu, nema bitnih promjena ni posljedica, pa su zbog toga i
osuđeni na hibernaciju (Ivanišević, 2004: 39 – 47).
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Opisana nova vrsta heroja možda ne bi mogla spasiti neki od starih svjetova, ali
se zato sasvim dobro snalazi u ovim suvremenim, čuvajući, na svoje moderne načine,
sve bitnosti naših nimalo naivnih i uvijek prisutnih mitskih vjerovanja i potreba.
Zaključno
Zaključiti je kako strip različitim ostvarenjima na objema svojim razinama i
njihovim maštovitim kombinacijama daje dovoljno materijala za formiranje priče,
ostavljajući slobodne međuprostore koji teže biti popunjeni od čitatelja, posebice
mladoga čitatelja. Tim činom čitatelj je pozvan na sudjelovanje i dovršavanje slike koja i
sama ima koristi od takvoga postupka budući da time lakše postaje predmetom svijesti
kojoj je namijenjena. Iako mu se još uvijek ne poklanja dovoljno pozornosti, strip se
dokazao i pokazao ne samo kao zabava sposobna privući veliki broj publike nego i kao
prava umjetnost koja nije jednostavna, štoviše, koja je slojevita, važna i utjecajna, koja
je sposobna u sebi nositi ne samo ulogu prikraćivanja vremena nego i sliku života. A
upravo život koji se iščitava u godinama djetinjstva i mladosti, metodičkim postupcima
prilagođen, aktualiziran i otvoren, može biti prostorom za poticanje darovitosti djece i
mladih, no ovaj tekst tek fusnotnim zapisima upućuje na njegovu moguću iskoristivost,
jer se, kako je i u uvodu rečeno, bavi aktualiziranjem teorijskih postavki stripa.

BJELEŠKE
1. Strip se bar kao nastavni izvor mora naći u naobrazbi. Ako riječ nije bitno izražajno
sredstvo stripa, ona je u stripovima obilno zastupljena. A nastava gramatike i pravopisa
u suvremenoj školi ne može se više zasnivati samo na književnim i, eventualno,
publicističkim tekstovima. Mora obuhvatiti sva priopćajna sredstva koja se služe riječju:
strip, radio, film, televiziju, kompjutor.” (Težak, 2000: 586)
2. U Jugoslaviji je Dylan Dog počeo izlaziti 1987., a u Hrvatskoj 1994. godine u Slobodnoj
Dalmaciji.
3. Mladi često posežu za novim tematskim prostorima, horor je jedan od žanrova koji rado
čitaju.
4. Takva se informacija nalazi i na mrežnim stranicama, na kojima mladi često istražuju
sadržaje tekstova lektirnoga korpusa, ali i onih koji njemu ne pripadaju.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Dylan_Dog (1. 3. 2011.)
5. Možemo reći da je Dylan pozitivan lik, iako na prvi pogled negativnost proizlazi iz
njegova posezanja za alkoholom, ali kako je liječen, on više ne pije. Upravo je to prostor
na kojemu se može problemski postaviti pitanje alkoholizma kod maldih, koje je,
nažalost, sve prisutnije i postaje načinom zabave.
6. Dylan često mijenja partnerice. Ta se situcija, kao i alkoholizam, može postaviti
problemski, na tome se primjeru može govoriti o etičkim i moralnim vrijednostima,
odogovornosti prema tjelesnosti kojom je mladi recipijent (sasvim prirodno) nekako
najzaokupljeniji.
7. I pitanje obitelji kao tradicionalne vrijednosti i njezino funkcioniranje u suvremenome
kontekstu življenja također otvara mogućnost problemskome pristupu u nastavi.
8. Odijevanje i odjeća bitno je identitetno mjesto mladih.
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The study draws from theoretical work of Gilles Deleuze, W.J.T. Mitchell, Dieter
Merschand Daniel Dennett by arguing that common notion of language is inefficiently
narrow when treating problems of mediality and its connections with talent nursing.
Reconceptualizing language challenges conventional differentiation between the
practice of teaching art and language/literature by pointing out, that both disciplines are
to contain tendencies toward opening out cognitive abilities rather than pure training.
Keywords: image, language, aisthesis, discourse

Dolgozatom a tehetséggondozás témájára a közelmúltban előadott és közölt
megfontolásaimra épít (Samu 2011: 261--267), azok kibővítését és árnyalását tűzi ki
célul, a képelméleti és médiafilozófiai ihletésű gondolatmenetet a percepcióelmélethez
kötné, eme diszciplína (óvatosabban: diszkurzus) írányában folytatná. A kibővítés
természetesen nem vezet(het) új konklúziókhoz, sem enyhíteni, sem radikalizálni nem
tudja a meglévő tézist, miszerint a művészeti tehetséggondozás elméleti kereteinek
újragondolása egybevág a nyelv(iség) fogalmának mediális újraértelmezésével,
médiafilozófiai (re)kontextualizálásával. A nyelvtudomány elkülönített tárgyának
képelméleti interferenciái az irodalom tanítását a képzőművészet felé nyit(hat)ják, és
megfordítva: a festészet nyelve a nyelv festészetévé válhat, ha a művészetek oktatását
a kreativitás korai fejlesztéseként alkalmazzuk.
A meglévő (hipo)tézisek és a belőlük levonható konzekvenciák teoretikus
alapjainak pluridiszciplináris megerősítése nem generál újabb fejleményeket, de nyelv
és képiség összetartozásának (ismételt) hangsúlyozásával, továbbá a kreativitás
nyitottságának, a verbalitás és képiség tartományainak deterritorializációjával a
meglévő oktatási térkép határvonalait rajzolná át, legalábbis módosítaná néhány
ponton.
Az érvelés a képelmélet és médiafilozófia néhány megállapítására épít, amelyek
segítségével nyelv és képiség, szó is ikon egymás mellettiségét, kölcsönhatásaikat,
közös megjelenésük következményeit, továbbá azt a határt vizsgálhatjuk, amely
bizonyos perspektívából elválasztja, más irányú elemzésben pedig összeköti őket.
Nyilvánvaló, hogy az oktatás intézményesített formái eme két, a szavak és képek között
húzódó határ státusára vonatkozó, perspektíva közül az elválasztót hangsúlyozzák,
amennyiben eltérő diszciplínák lebontásában alkotják meg programjaikat, az átfedések
olykori megjelenése pedig nagyobbára esetleges. A nyelvi képességek és nyelvre
vonatkozó ismeretek (ebbe beletartozik az írás elsajátíttatásának és a
fogalmazókészség fejlesztésének a gyakorlata, de az irodalmi alapismeretek tanítása
is) a képzőművészetbe való bevezetéstől eltérő szektorban jelentkeznek, (legalább) két
613

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

külön tárgycsoporthoz tartoznak, az elkülönülés pedig az általános iskolai oktatásban és
tovább egyre hangsúlyosabb. Ez az eltávolodás a diszciplináris finomodás jegyében
zajlik és következetes folytatása az alsó tagozatokban megkezdett programnak, ami
eképp már legkorábbi szakaszában is, az előforduló átfedések ellenére (pl. mesék
cselekményének lerajzoltatása) latens módon az eldöntött különbségre, szétválasztásra
épít.
Szó/betű és kép kapcsolatának, a kapcsolat módozatainak efféle
megjelenéséhez akár változást is generáló adalékot jelenthet, ha reflektáltan közelítjük
meg a problémát, és a latens mozgásokat, implikációkat felszínre hozva és artikulálva
gondoljuk újra a nyelvre és képzőművészetre (esetünkben elsősorban képekre)
vonatkozó képességek oktatásának funkcióját.
A mediatív tevékenységként értett ábrázolás verbális és ikonikus változatainak
összefüggése a kortárs képelmélet alapvető, nagyon fontos közhelye, amely kezdetben
a kép mibenlétének, majd a reprezentáció mechanizmusának kutatásával függ(ött)
össze. Mind a nyelv, mind pedig a képi ábrázolás transzparenciájának elvesztése, a
mediált jelleg fölismerése és a médium működési logikájának föltárása vezet ahhoz a
krízishez, amely a referencia és az ábrázolás kapcsolatának megszakadásában,
ábrázolt valóság és valóság viszonyának bonyolulttá válásában mutatkozik meg. A
képelméletben ezt a folyamatot a kép mibenlétének meghatározására tett kísérletek,
majd a nyelv problematikájának fölerősödése után a képek státusának módosulása
jelzi. Ez a státusváltás az ábrázolás természetének vizsgálatában a képek jellé
válásához, megfejtendőségükhöz vezetett, hovatovább ahhoz a belátáshoz, hogy
nyelvként kell őket megérteni. (lásd ehhez részletesen: Mitchell 1980) A kép nézése és
nézhetősége mellé így a kép olvasásának, olvashatóságának paradigmája kerül, amely
elméleti síkon a képek használatának és rejtett ideologikus hatásmechanizmusaik
leleplezésével,
vagy
legalábbis
leleplezhetőségével
jár,
miközben
eme
hatásmechanizmusok performatíve az alkalmazás gyakorlati aspektusaira is kihatnak,
az ideologikus kódolás egyre szubtilisebb fogásait teszik lehetővé. Mindenesetre a
filozófia nyelvi fordulata, a textuális fordulat óta a szemiotizált kép nyelvi teóriákkal
történő elárasztása volt/van érvényben, amit a mediális jelleg fölismerése sem
küszöböl(t) ki, sőt talán inkább elméyített. Dieter Mersch szavaival: "A médiaelméleti
modellálás jól bevált kezdeményezéseit leginkább úgy emelik át valahonnan
máshonnan, amennyiben analógiák révén a meta phora szó szerinti értelmében
'átviszik' az egyéb todományterületeken nyert előfeltevéseket, módszereket és
fogalmakat (...)", miközben eme területek a merschi, fontosnak vélt példák szerint mind
diszkurzívak/nyelviek: "a médiaapriori tézisét példának okáért Michel Foucault
diszkurzusanalíziséből kölcsönzik, hogy az ő 'történeti a prioriját' átszámítsák 'technikai
a priorivá', amely mint Friedrich Kittler esetében, a háborúba talál rá önnön eredetére.
Emellet szemiotikai és strukturalista próbálkozások dominálnak még, vagy épp Jacques
Derrida íráselmélete annak érdekében, hogy az írás és a médium közti rövidre zárással
kitágítsák a nem-jelenvalóságnak (Nichtspräsenz) vagy az eredendő utólagosságnak
(Nachträglichkeit) a tézisét, és a tapasztalást, a kommunikációt, illetve a szubjektivitást
stb. egyaránt a 'genuin inszcenírozottság' móduszának számlájára írják. Ennek
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megfelelően torzul a reális -- vagy ahogy Kittler mondja, a 'Reel(en)' kategóriája
úgymond médiumeffektussá". (Mersch 2004: 172)
E helyütt nincs elég tér annak taglalására, mik a folyományai a fentebbi, mint
említettem, alapvetően diszkurzív kategóriák operativizálásának, de annyi talán
megkockáztatható a képelméletre és a médiaelméletre való (valószínűleg túlontúl)
átfogó tekintet tükrében, hogy a képekről való gondolkodás, és ezzel nyelvvel való
összefüggésbe hozzásuk, alapvetően verbális karakterű, és amit közelítésnek vagy
mediális rokonításnak gondol(hat)nánk az elméletben, lényegében az egyik közeg
predominanciájának megerősítése. A 21. századi telematikus társadalom napi
gyakorlata ugyanakkor természetesen ellenkező irányban hat, a képek mindenütt
jelenvalósága a kulturális praxis számos területén a nyelvi jel és verbális kód
inflációjához vezet. A gondolkodás képelméletének egyelőre kis számú szószólója
(magyar nyelvterületen Nyíry Kristóf nevét érdemes kiemelni) komolyan megalapozott
alternatívával szolgál, mindazonáltal egyelőre a képeknek a nyelv felől való elKépzelése
a jellemző, és nem fordítva, amit a mediális karakter sajátságaival szokás magyarázni,
vagy inkább magától értetődőnek venni. A gondolkodás alapvetően diszkurzusjellegű,
ami pedig verbális kódoltságú, így a nyelvi konstrukciók elsődlegessége nem valamely
választás eredménye, hanem a közeg természetének szükségszerű következménye. A
medialitásról és ábrázolhatatlanságról értekező Dieter Mersch is különbséget tesz
aiszthétikus és diszkurzív médiumok között, amelyek képre és hangra illetve szóra és
számra tagolódnak, amenyiben az elsők tapasztalaton alapulnak, míg az utóbbiak
diszkrét rendeken, továbbá hangsúlyozza, hogy eme médiumformákkal egyidőben
olyan "diszparát móduszok nyílanak meg", amelyeket lehetetlen összeegyeztetni,
lefordítni, ezért negatív médiaelméletének nagyon fontos koncepciója a demarkációs
vonal, az elválasztottság, az áthidalhatatlan szakadék. Az "aiszthészisz és a diszkurzus
közti differenciával együtt a kép és hang esetében, a szóval és a számmal ellentétesen,
olyan lefordíthatatlan struktúrák jönnek játékba, amelyeket valamennyi egységesítő
szándékú médiaelmélet meghiúsít, amely a móduszok sokszínűségét jobb híján az írás
kizárólagos formátuma alá kívánja vonni. A médiaelmélet nem egy valamit jelöl, hanem
feloldhatatlan pluralizmust. Ennek megfelelően a különböző formátumokra sajátos elvi
szakadék vagy hézag lesz jellemző, amely ezeket elengedhetetlenül elválasztja
egymástól, mint ahogy kölcsönös transzkripcióikat is megakadályozza." (Mersch 2004:
180)
Az egyes médiumformákat (így a képiséget is) magába foglaló feloldhatatlan
pluralizmus, amelyen belül az írás kitüntettségének reduktivitása diagnosztizálható,
alapvetően különbséghálózatként, differenciális struktúraként látszik megjelenni,
amelyben az egyes médiumok materialitásának az ábrázolhatatlanságán túl az
egymáshoz képest való inkompatibilitásuk is meghatározó. Ez az elválasztottság a
médiaelmélet jelölte tér pluralitásának a feltétele, az egyes médiumok interakciójának,
egymásmelletiségének és kereszteződéseik, megütközéseik lehetősége, a
negativitásban és megvonásban létező medialitás mozgalmas terének szervezője. A
médiumok sokszínűségéhez és különbözőségéhez emiatt társul Mersch szerint valami
kitöltetlen (Unerfülltes) és kitölthetetlen (Unerfüllbares). "Ebből következik, amit az
átírás 'dühének' (Wut), folytonos átformálásának vagy konvertálásának nevezhetünk: a
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médiumok más médiumokat objektiválnak, szakítanak meg, vágnak szét,
transzformálnak vagy transzferálnak, a kölcsönös kommentálás, illusztrálás
(Bebilderung) és összeillesztés babiloni tornyaivá rétegződnek, egészen addig a pontig,
míg létre nem jön a mediális formaadás áthatolhatatlan szövedéke, amely már semmit
sem enged átszüremleni a 'reálisból'." (Mersch 2004: 180) De bármely sokszínű és
sokirányú is a médiauniverzum, az aiszthészisz és diskurzus közötti szakadék, radikális
törés áthidalhatatlan, és bár a merschi negatív médiafilozófiában a mediált sohasem
elemezhető a médium struktúrájában (legyen bár szó képekről vagy nyelvről) a
megvonódás módjait, a médium és mediált, az értelmezés és érzékelés nyelvi illetve
képi struktúrától való függetlenségét éppen eme struktúrák működésmódjából vezeti le,
és úgy tűnik, hogy a függetlenedő kommunikátumok szerkezete és eseménye is ezáltal
nyeri el különbségét. A nyelv mond, a kép mutat, és ebben a döntő
összeegyeztethetetlenségben gondolkodunk el egyik és másik természetéről, eme
kettősséget szem előtt tartva állapítja meg Mersch, hogy a kép a jelenléthez, a jelenvaló
performálásához, az affirmációhoz tartozik, míg a nyelv a távolléthez, a szintaxis
vágásaihoz és beosztásaihoz, a strukturális funkció negativitásához. Amikor arról
beszél, hogy a képben a kauzalitáshoz és a szukcesszióhoz szükséges ábrázolási
eszköz hiányzik, hogy a kép (Platón után) alogon, nem csak a vizuális médiumot és a
nyelvet érinti, hanem azok kommunikátumai között tesz különbséget. Ez a
kommunikátum árnyalt és bonyolult lesz, mindig megszökik a közvetítő keretei közül, a
kép és a nyelv esetében is elérhetetlenné válik, de nem az egyszerű elválasztottság
értelmében, hanem a (Merschnél e tekintetben valamelyest leértékelt) médium logikája
szerint mégis, mert a kép láthatósága és a nyelv jelentése nem ugyanolyan működés
szerint különböznek a tulajdon médiumuk struktúrájában elemezhető viszonyoktól.
Úgy tűnik, hogy a médiumuktól való elválasztottságukban hasonlítanak
egymáshoz, ami a potenciális különbséget és összevethetetlenséget, Másságot, az
aiszthetikus és diszkurzív médiumok, a képi és nyelvi médium közötti radikális
inkompatibilitásra vezet(het)i vissza. A nyelvi médium működése a jelentésadás,
amihez Mersch a szót vizsgálja, amely "a jelentésadás par excellence médiumának
metaforájaként szerepel. Ha megvizsgáljuk a szerkezetét, akkor a beosztás, skandálás
és az ismétlés jegyeire bukkanunk, amint az általában jelemző a szignifikációs
folyamatokra.Triviális megjegyzésnek tűnhet, de mégis egy per se rejtéllyel állunk
szemben. Hiszen az említet jegyek nem adnak magyarázatot arra, hogyan épülnek fel
belőlük a tartalmak, hogyan szülnek a jelentések újabb jelentéseket, miként keletkezik
egyáltalán értelem." (Mersch 2004: 184) A médium fölötti ilyetén verbális értelem rokon
a képben megmutatkozóval, amely ugyancsak a meghatározatlan hellyel konvergál
inkább, eseményében és érzékletében, percepciójában "a láthatóbeli láthatatlanság
szem-pillantása történik, amely hasonlóan vonzza a tekintetet. Más szóval: a
megvonódása ragad magával . (Sein Entzug stellt unter einen Zug.) Ismételten olyan
rejtélyes alakkal, mágiával szembesültünk, amely mindenkor azokban az érzésekben
vált tudatossá, melyek a képnek épp annyi vonzerőt, mint amennyi félelmet keltő
csábító hatalmat tulajdonítanak." (Mersch 2004: 183) Látványnak és jelentésnek képre
és nyelvre való levezethetetlensége és megragadhatatlansága így válik általános
megragadhatatlanságból médiaspecifikus levezethetetlenséggé, a médium viszonyain
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kívül eső lét a valamiként-artikulált médium viszonyain kívül eső létté (a látvány és
láthatóság aiszthetikus jellege megvonódásában például a képhez mint diszpozitívhez
viszonyul, a jelentésé pedig a nyelvi jelölő valamely materiális variánsához, amely "fölött
áll", amelyből megképződik, amely generálja távolságát). Amiből az következik, hogy a
médiumok effektusaként, a médiumokon keresztül megjelenő képi vagy nyelvi
"üzenetek" egymáshoz képest való különbségének elemzéséhez a médiumoknál, a
médiumok szerkezeténél kell maradnunk akkor is, ha ezt az üzenetet
redukálhatatlannak, megvonódónak tartjuk.
További megfontolás tárgyát kell képeznie annak az aggálynak, miszerint a
médium materialitása, kiépülése és működésmódja médiumként éppen eme
megvonódó (eltérő jellegű) "üzenet" perspektívájából történik, a materiális konstelláció
úgy lesz médium, ha az üzenethez való viszonyában írjuk le (ha a képet nem a látvány
felől közelítjük meg, ha a kép anyagiságát nem a láthatóság és láttatás effektusa felől
artikuláljuk, úgy elveszik képjellege, képként érzékelhetetlenné válik, vászon és léc lesz,
amit akár szűrésre is használhatunk). Ez a logika a merschi diszkurzív mondást
(Sagen) és aiszthetikus mutatást (Zeigen) nem a médium felől látja kiindulni, hanem
megfordítva: az eképp közel lévő "misztikus", elszökő üzenet felől látszik ez a hatás a
materiális konstellációt artikulálni, ami érthetővé teszi, hogy miért az ürességet, a
megragadhatatlanságot találjuk a médiumok hatásának, azaz a beszélő üzenetnek a
helyén. A működő, önartikuláló kimondás nem lehet egyszerre kimondott, az üzenet
ebben az esetben mintha arra törne, hogy önmagát mondja ki, ahelyett, hogy
mondásának eseményében egzisztáljon, ám így kimondottá, pontosabban a mondás
tárgyává a médium lesz, azonban a kimondás önnön, tehát a kimondott viszonyait a
médium szerkezetébe és funkcionalizálásába írja, amiért is a médium transzparenciája,
a médium kimondhatatlanságának tétele is konzekvensen megfogalmazható, amint az
a médiaelméletben meg is történik. A médium az üzenet önállítása, ennek teljes
paradoxalitásával együtt, egészen más értelemben jelenik itt meg "az üzenet a
médium", "a médium az üzenet" tétele, végső elemzésben pedig médium és üzenete
éppen az üzenet felől válik fölcserélhetővé, és az eltérő médiumformák radikális
különbsége az eképpen koncipiált üzenet(ek) belső, immanens kalandja lesz, nem
kettő, hanem csak egy szinttel, síkkal, dimenzióval kell számolni, a "misztérium"
rejtélyessége pedig csupán a kimondhatóság kudarcának élménye, amit viszont a
működő, folymatban lévő kimondás-kimondódás, megmutatás-megmutatkozás
algoritmusa indukál.
A fenti eszmefuttatással azonos síkba juttatható médium és mediális hatás
immanenciája azért lehet fontos szó és kép vonatkozásában, mert egyszeri
különbségük, radikális differenciájuk, az aiszthésziszben és diskurzusban meghúzott
demarkációs vonal olyképp tűntethető el, hogy a plurális médiauniverzum, a mediális
multiplicitás nem szenved csorbát. Szó és kép egyazon regiszterben maradhat,
miközben különbségük nem elhatároltság, nem egyszeri különbség, nem identitáson
alapuló ontológiai különbség, hanem, immanens tiszta differenciáció, a különbségből
levezethető differenciációs folyamat, amelyben kép és szó között szűntelenül változó,
modulálódó cserekapcsolat jöhet létre közvetlen érintkezésben a mediális
beágyazottsággal. Az identitás (és reprezentáció) logikájától megfosztott különbség
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(olyan tehát, amely a differenciális rendszerek önmozgásán belül található, külső síkok
és pontok szükségessége nélkül) elméletét Gilles Deleuze ontológiájából,
különbségfilozófiájából kölcsönözhetjük, amely az identitás/identikusság és
reprezentáció (holt ismétlés) koncepciójától megtisztított differencialitást konstitutív
princípiumként láttatja, amelyből az empirikus sokszínűség ered. (Deleuze 1994; 1999;
2003) Ehelyütt csupán jelezni van módom az elméletet, amelynek keretei között az
egyes médiumok hatásának, üzenetének (vagy tiszta medialitásának, amint láttuk,
azonos rendszeren belül képződik meg a kettő) a kölcsönviszonyát a deleuze-i Ideák
(nála differenciális struktúrák, amelyek háromosztatú ontológájának virtuális
regiszteréhez tartoznak) egymással és "elemeikkel"való összefüggéseként írhatjuk le. A
deleuze-i tiszta különbség logikájának működése nagyon nagyvonalakban a következő:
az identitásnak alávetett különbséget úgy képzeljük el, mint a valamiként adott A
eltérését a valamiként adott B-től, ami így A és B önazonosságának függvényében
képződhet meg. A tiszta differencia működésében az efféle azonosságok nem
előadottságok, hanem a rendszer által generált változók. Az empirikus A és/vagy B a
mögöttük húzódó, őket aktualizáló, de valóságosan létező különbségből ered, ahogyan
például a villám a feszültségkülönbségből, ez a különbség "aktualizálja". Deleuze
további megvilágító erejű példája Bergson-könyvéből (Deleuze 1999) a színe(ek)
fogalmának meghatározását említi, amihez két irányból közelíthetünk: kivonhatjuk az
egyes színekből azt, ami színekké teszi őket és így eljuthatunk a szín absztrakt
ideájáig, vagy konvergens lencsén átengedve őket egy pontba hozhatjuk valamennyit,
amivel olyan fehér fényre teszünk szert, amelyben az egyes árnyalatok láthatóvá
lesznek, a különbségben megképződve. Ebben az esetben az egyes színek nem
egyszerűen tárgyai egy fogalomnak (a színének), hanem együttesen a változatosság
rendjét konstituálják az Ideán (ebben az esetben a fehér fényen) belül, amelynek így
nem alárendeltjei, hanem viszonyuk a differenciáció és megvalósítás. Egyik sem
elválasztható a másiktól, és a fehér fény úgy marad konkrét univerzalitás, hogy nem
válik puszta általánossággá, illetőleg az egyes színektől elválasztott, elvonatkoztatott
nemmé (genus) sem.
A médiafilozófián túl a percepciófilozófia új szkepticizmusának nevezett irányzata
felől is érdemes lehet megközelíteni nyelv és képiség összefüggését, a demarkációs
vonal, a határfelületek státusának problémáját. Ha megfontoljuk, hogy a diszkurzív
médiumként fölfogott nyelv (és működése) elemeinek, szintaktikus sorainak
összerendezését a tudatosság azon regisztereiben végzi el, amelyek nem vágnak
egybe a percepciós sávval, illetőleg a kognitív működés "belső", a környezet ingereihez
csak áttételekkel kapcsolódó tartományában, úgy szó és kép között az érzékelés is
különbséget tesz. A képet külső inger hatására látjuk, érzékeléssel közvetlenebbül
kapcsolódunk hozzá, mint a nyelvi jelentéshez, amely folyamatában képződik meg és a
belső (mentális) képekhez képest is "elvontabb", az ingerreakcióktól hajlamosabb
távolabbra kerülni, esetenként azok nélkül meglenni. A kép mint perceptuális jelenség
szembehelyezhető az értelem/jelentés lefolyástermészetű, absztrakt létmódjával,
reprezentációs természete olyan szubperszonális műveletekhez köthető, amelyeket
nem befolyásol az észlelő tudatosként tételezett hiedelemvilága és ítéletaparátusa, a
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gondolkodás nyelvi formában elemezhető funkcionálása. (ehhez lásd: Pylyshyn 1999) A
percepciófilozófia ortodox szemléletének legalábbis ez az álláspontja, az észlelési
rendszerer számára adott anyag és a tudatban megvalósuló észlelet kettőse és
korrelációja ezt eredményezi. Daniel C. Dennett és Marcel Kinsbourne azonban a
Multiple Drafts Model elméletével erőteljes kritkáját adja az ortodox szemléletnek, azt a
sajátos (elképzelt) helyet/zónát az agyban pedig, ahol az ingerből észlelet lesz, ahol
szintetizálódik a percepciós gépezet valamennyi komponense, a filozófiatörténet
klasszikus problémáihoz kötve "kartéziánus színháznak" nevezik, amivel a külvilági
hatás észleletbe fordulásának egyszeri eseményét is megkérdőjelezik. "Two models of
consciousness are contrasted with regard to their treatment of subjective timing. The
standard Cartesian Theater model postulates a place in the brain where "it all comes
together": where the discriminations in all modalities are somehow put into registration
and "presented" for subjective judgment. In particular, the Cartesian Theater model
implies that the temporal properties of the content-bearing events occurring within this
privileged representational medium determine subjective order. The alternative, Multiple
Drafts model holds that whereas the brain events that discriminate various perceptual
contents are distributed in both space and time in the brain, and whereas the temporal
properties of these various events are determinate, none of these temporal properties
determine subjective order, since there is no single, constitutive 'stream of
consciousness' but rather a parallel stream of conflicting and continuously revised
contents." (Dennett--Kinsbourne 1992: 183) Annak a képlékeny határnak az érzékeny
letapogatásáról és artikulációjáról van szó, amely a még-nem-percepció és percepció
között húzódik, a percepció kialakulásának tudati "helyéről", ami konzekvenciái
tekintetében a percepció státusához és mibenlétének leírásához vezet, valamint ez
utóbbi metodológiájának kérdéskörét is fölveti. Dennett álláspontja szerint a "tudatos
tapasztalat megalkotása nem egyszeri, hanem folytatólagos folyamat. Nincs olyan
egyetlen, egyszeri fordulat, amelynek be kell következnie -- helyette sok van" és még
hozzáteszi, ami esetünkben nagyon fontos, hogy a "mikromegragadásoknak
interakcióba kell lépniük egymással. Egy mikromegragadás, mint afféle ítélet vagy
döntés, nem íródhat be az agyba elszigetelten; következményekkel kell járnia, hogy
irányítsa cselekedeteinket és alakítsa a további mikroítéleteinket, melyek az 'ő
fényében' születnek. A mikromegragadások ezen interakciója, bárhogy menjen is végbe
az egyes esetekben, azt eredményezi, hogy egyfajta mérsékelt koherencia lépjen
életbe, miközben a nem egyező elemek kiesnek a versenyből (...) " (Dennett 2010: 60)
A koherencia, a megelőző percepciós aktusok hatása a rákövetkezőkre olyan
sor(oka)t hoz létre, amelyek lineáris és temporális karakterükből kifolyólag a
szentenciális sorokhoz közelítenek; ha szintagmatikus elrendeződésről túlzás is volna
beszélni, de a nagyobbára képi érzékeléshez kötött egyszeri, különösen részletgazdag
megragadás eszméjétől igencsak távolkerülünk. Nem csupán arról van szó, hogy az
észlelet természetének meghatározásakor a szentenciális és képi jegyek között
válasszunk, hiszen egyéb, semlegesebb megoldások is elképzelhetők (a
konnekcionista modell például), hanem a mi esetünkben elsősorban arról, hogy az
érzékelés produktumáról való gondolkodást kiterjesszük, és ezzel a képi--nyelvi
oppozíciót, a kettő távolságát redukáljuk. Dennett kritikája ellenére, amely a
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konnekcionista rendszerek túlzott semlegességét rója föl mondván, hogy "épp ez a
semlegesség az, ami voltaképp meggátolhat bennünket a kellően szemléletes
gondolkodásban, amely lehetővé tenné, hogy olyan kísérleteket álmodjunk meg,
amelyek elárulnak valamit a tartalmakat meghatározó tényleges mechanizmusról"
(Dennett 2010: 53), a konnekcionista modell olyan alternatívával szolgál, amely még ha
maga is metaforikus (amint azt Dennett kritikusan és valószínűleg teljes joggal szintén
megállapítja), ebben a metaforikában a nyelvi és képi modell kettősében való
gondolkodást fölfüggeszti.
Az észlelési folyamat produktumának mibenlétére vonatkozó kérdés egyetlen
lehetőséget sugall, miközben számos olyan reakció is elképzelhető, amelyek egyrészt
olyannyira összemérhetetlenek, hogy a kérdés átfogalmazását sürgetik, másrészt és
ezzel pedig a képi és szentenciális mintára való elgondolást érvénytelenítik. "Például az
ember hajlamos elkapni a fejét, ha vizuális mezejében hirtelen feltűnik valami. A fej
elkapása is a megragadás egyik fajtája. Távolról sem képi vagy kijelentésalapú; a
viselkedés nem beszédaktus; állítást nem fejez ki. És a világon semmi értelme, hogy
egy olyan közbülső állapotot posztuláljunk, amely valamilyen 'kódban" vagy
'reprezentációs rendszerben' 'reprezentál' ". (Dennett 2010: 58) További példákat
szolgáltatnak a bűvészmutatványok, amelyek aperceptuális rendszer temporális
aspektusára hívják föl a figyelmünket, hiszen egy gondosan (propozicionálisan)
előkészített perceptuális várakozást játszanak ki, és ezzel vezetnek el a meglepetéshez
mint reakcióhoz, percepciós módhoz.
A propozicionális és vizuális jelleg kettősének, vagy kettős működésének
hangsúlyozása helyett célszerűbbnek mutatkozik egy alternatív diszkurzus és
gondolkodási modell bevezetése, illetőleg ha megtartjuk őket, a két médium
kölcsönviszonyának egy olyan deterritorializált képe, amelyben egymásból vezethetők
le, de ahol ez a meghatározás a válaszvonal folyamatos átpozicionálódását is maga
után vonja, olyan (deleuze-i) reterritorializációt egyik és másik médium felől is, amely a
szökésvonalakat hangsúlyozza, amelyben a szeparáció csak ideiglenes és a további
határelmozdulást készíti elő. Sem nyelv, sem képiség elsőbbsége ehelyütt nem
érdekes, csupán a közelítések lehetősége, a különbség kiiktathatósága, a teoretikus
megalapozás és mélyanalízis, ami az oktatás konvencionális formáiban meglévő
elhatárolás megszüntetését legitimálja
A fenti médiafilozófiai, majd az erre következő percepciófilozófiai megfontolások,
ezek operativizálásának javaslata a nyelv és irodalom, valamint a képzőművészetek
oktatásának közelítéséhez kíván teoretikus alappal, a teoretikus megalapozás egy
megfontolandó változatának felmutatásával szolgálni, annak hangsúlyozása mellett,
hogy a két, mélyen összefüggő terület bármelyikén megmutatkozó tehetség
kibontakoztatására a diszciplináris elkülönülés latens narratívája helyett érdemesebb az
átfedésekre koncentrálni. Amennyiben a sürgető módszertani praxisváltás visszahat az
ikonológia és ikonográfia, valamint a nyelvfilozófia releváns részproblémáira (amelyek
angazsálása nélkül egyébként felelős gondolkodás a témakörben aligha képzelhető el),
úgy az oktatás közvetlenül kapcsolható az érintett tudományterülethez, annak kísérleti
és verifikációs terepe is lehet (hasonlóan ahhoz, ahogyan az orvosi klinikum a

620

A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA MÓDSZERTANA
V. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai

MTTK
Szabadka, 2011.

kutatások megalapozója és verifikálója is egyben), amit szerencsés fejleménynek,
elmozdulásnak tekinthetnénk.
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Beke Ottó: A TEHETSÉGES TANULÓKKAL VALÓ MUNKA FORMÁINAK
LEHETŐSÉGEI A MÁSODLAGOS SZÓBELISÉG MEDIÁLIS
VISZONYRENDSZERÉBEN
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
bekeo@freemail.hu
WORK METHOD POSSIBILITIES WITH TALENTED PUPILS
IN THE MEDIAL RELATIONSHIPS OF SECONDARY ORALITY
The effective transfer of knowledge in Walter J. Ong’s secondary orality era of
the history of communication-technology essentially adapts to the main characteristics
of it’s fundamental medial relationships. This is why the knowledge transfer methods’
aspect that highlights the immediacy of secondary orality, continuity associated with
present-time nature, and interactivity becomes extremely important – even in terms of
educational work. Also, the post literate and post typographical entailment system of
this aspect is even more important. The work methods with talented pupils
determinatively bear all these characteristics.

Nyíri Kristóf Hagyomány és társadalmi kommunikáció című szövegében rámutat
arra, hogy az elsődleges szóbeliségben, vagyis az alfabetikus írás megjelenése előtt a
hagyomány, pontosabban fogalmazva: annak szűkebb értelemben vett, eredeti, vagyis
kizárólag a szóbeli közvetítésen alapuló formája a tudásmegőrzés fő szerepét töltötte
be. (Nyíri 1, internet) Ekkoriban a tudás tárolását és kommunikációját, vagyis
áthagyományozódását olyan intézményes keretek tették lehetővé, mint például a
gyakorlati tudásnak az utánzás általi elsajátítása1 vagy az orális (vagyis a lejegyzés, a
leírás és az ez általi rögzítés lehetősége híján csupán a szóbeliség viszonyai közepette
létezett) költészet. Nyíri Robert Wood 1767-ben publikált, Essay on the Original Genius
of Honer című művéből vett idézettel mutat rá arra, hogy „A szótárak-lexikonok s a
rögzítést-felidézést segítő egyéb technikai segédeszközök mai világában aligha tudjuk
megítélni, hogy mi volt az emlékezet haszna és ereje olyan időkben, midőn az ember
csak annyit tuhatott, amennyit megjegyzett.” (Nyíri 1, internet)
Aleida Assmann Szövegek, nyomok, hulladékok: a kulturális emlékezet változó
médiumai című tanulmányában többek között az írásba, az írás energia-megőrző
szerepébe vetett hit történelmi változékonyságára, inflálódására hívja fel a figyelmet.
Kiemeli, hogy az az elképzelés, mely szerint „az íráson nem fog az idő romboló
hatalma, és így a halhatatlanság egyedülálló médiumaként szolgál” (Assmann 2009:
147–148), a reneszánsznál korábbra datálható, hiszen már „A régi egyiptomiak, akik
több mint ezer éves kultúrára tekinthettek vissza, látták, hogy míg a kolosszális
építmények és emlékművek romokban hevernek, addig a szövegek változatlanok
maradtak, továbbhagyományozódtak, és mit sem veszítettek dicsőségükből.” (Assmann
2009: 147) Ilyképpen eme koncepció szerint egyedül a szövegek alapjául szolgáló írás,
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a szűkebb értelemben vett inskripció volt képes transzcendálni, a végtelen idő
horizontjában kifejezésre juttatni a nagyobbára csupán materialitásukban adott tárgyi
emlékekben és kultúrában is tevékeny konzerváló-hagyományozó erőt.2 Az ókori
egyiptomiaknak Assmann szerint „Rá kellett jönniük, hogy a fekete tintával a sérülékeny
papiruszra vetett aprócska nyomok tartósabb emlékművé válnak, mint a fényűzően
kialakított, költséges síremlékek” (Assmann 2009: 147). A(z) (le)írás által rögzített
szövegek a hordozó közeg sérülékenysége ellenére is – a (szemantikai) stabilitás
látszatát keltették számukra. Ennek oka részben abban keresendő, hogy az „aprócska
nyomok” által jelölt – Derrida kifejezéseivel élve – „fonikus szubsztancia” „nemkülsődleges, nem-világi, következésképpen nem-empirikus vagy nem-kontingens”3
(Derrida 1991: 27) jellegű volt. A kommunikátumnak a lejegyzés általi megmásíthatatlan
állandósága vált tehát ennek az íráskoncepciónak megfelelően megvalósíthatóvá.
Miként Nyíri fogalmaz: „csak az írás létrejöttével, s különösen a görög alfabetikus írás
megjelenésével lesz első ízben lehetséges a kimondott gondolat pontos, tárgyiasított
reprezentációja. Így áll elő a kognitív szubjektum ama távolsága saját mentális
tartalmaitól, ama szellemi tér, melyben fogalmiság és reflexió először
kibontakozhatnak.” (Nyíri 1, internet)
Assmann a kulturális emlékezet írásos (és nem utolsósorban transzparens4)
médiumának a továbbhagyományozódás folyamatában abszolút értékként való
meghatározása kapcsán a reneszánsz irodalomból szövegszerűen Shakespeare 63. és
65. szonettjének záró sorait idézi, ahol is a „sötét betűk” a szépséggel, az „örökzöld
élettel”, a ragyogással és a misztériummal kerülnek kapcsolatba, a szintén citált 55.
szonett pedig a halál és a feledés ellenében ható írást az „örökkévalóságot szavatoló
instancia” (Assmann 2009: 151) szerepében tünteti fel. A reneszánsz irodalom
íráskoncepciójának rekonstrukcióját követően Assmann a reneszánsz filozófiából
Francis Baconnek az írásra vonatkozó, azt hasonlóképpen az emlékezet médiumaként
kezelő koncepcióját ismerteti. Kiemeli, hogy „A reneszánsz korának irodalmárai nem
beszélnek arról, hogy a betű öl. Épp ellenkezőleg: hamisítatlan életerejét dicsérik […] E
mágia lényege, hogy abból, ami halott, új életet teremt, és az évszázados felejtést
legyőzve biztosítja a tapasztalat folytonosságát.” (Assmann 2009: 149)
Az írás energia-megőrző, konzerváló szerepe az iparosodás, a szövegek
tömeges termelésének, azok könyvformában történő publikálásának, az olvasótábor
terebélyesedésének, vagyis az irodalmi piac kialakulásának időszakában hanyatlásnak
indult. A szövegek immár nem küzdhették le mintegy inherens attribútumaikra
támaszkodva, automatice a felejtésnek, az idő eróziójának az erejét, szerepük,
megítélésük ugyanis az utókor bizonytalan (érték)ítéleteinek függvényében alakult.
Assmann Jonathan Swift Hordómese című művének előszavát elemezve mutat
rá arra az egyre inkább tudatosuló 18. századi felismerésre, miszerint „a szövegnyomok
saját erejükből nem képesek szembeszállni a pusztulással és a felejtéssel,
fennmaradásuk [ugyanis] társadalmi egyezségeken alapul.” (Assmann 2009: 153)
Az ismeretek széles körű közvetíthetőségét lehetővé tevő s ezt a permanens
kommunikációs folyamatot a triviális gyakorlatban és az elméleti-tudományos
diskurzusban egyaránt megvalósító, a nyomtatást, a terjesztési rendszert és az olvasási
szokásokat is magába foglaló/kialakító könyvkultúra kibontakozását és főleg
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virulenciáját megelőzően az írás az emlékezetnek, ha nem is egyedüli, de meghatározó
médiumaként szolgált. Az írás, az inskripció, az írott szövegek tették lehetővé a térbeli
elválasztottság részbeni leküzdését a kommunikációs processzusban, s ami az adott
kontextusban meghatározó: az emlékezet tárgyainak és magának az emlékezetnek
mint a múlt stabil, az individuális és kollektív felejtéssel és halállal is dacoló keretének a
kialakítását.5 Miként Nyíri Kristóf fogalmaz: „Minden kor emberét jellemzi a vágy, hogy a
világot valamiféle teljes és egységes képben lássa. Ám csak a könyvnyomtatás
teremtette meg annak elvi lehetőségét, hogy egyáltalán létrejöhessen az ismeretek
egységes fogalmi kerete, a tudás összefüggő világa. Ez a világ a 16. és 17. században,
egyetlen tovatűnő történelmi pillanatig, valós eszmény volt. A nyomtatott anyagok
tömegének roppant növekedésével, a tudás fokozódó komplexitásával azonban az
egységes tudomány eszménye egyre csak halványult, s a 19. századra éppenséggel
elenyészett.” (Nyíri 2, internet)
Az írástudás6 és a könyvnyomtatás egymással szinergikus kapcsolatban lévő
elterjedése, az iskolarendszer ezen folyamatokkal összefüggő terebélyesedése,
differenciációja, az iskolakötelezettség bevezetése7, nem függetlenül „a tudományok
fokozódó fragmentálódásának, elkülönülésének, specializációjának” (Nyíri 2, internet)
tendenciájától etc. egyre inkább nyilvánvalóvá tette azt a felismerést, miszerint a
(történelmi és elméleti) tudásnak az írás(beliség) általi felhalmozása nem csupán az
emlékezést, az ismeretszerzést és -akkumulációt szolgálja. „Ha ugyanis – fogalmaz
Assmann Thomas Carlyle 1833-as, a történetírásról szóló tanulmányára hivatkozva – a
kultúrtörténet valamennyi adatát gondosan elraktároznánk, ez az emlékezet végét
jelentené. Ugyanis az emlékezetben állandó helyhiány uralkodik, mindazt, ami
megőrzésre vár, kérlelhetetlen redukciónak kell alávetni. A pusztulás és a felejtés sűríti
össze a történelem adatait.” (Assmann 2009: 155)
A felejtés nem teljes mértékben az emlékezés mint akkumuláció ellenében fejti ki
hatását, hanem bizonyos értelemben éppen annak a lehetőségfeltétele. Az ismeretek
felhalmozásának végeláthatatlan folyamatában szükség mutatkozik a redukcióra, a
negligációra, a szelekcióra, a rombolásra, a sűrítésre, a tagadásra, a felejtésre annak
érdekében, hogy a tudás megőrzése egyáltalán lehetővé váljon, és fenntartható
legyen.8 Ez „az információvesztés kegyelme”9. (Assmann 2009: 155)
Ezen a ponton érdemes rávilágítani a könyvnyomtatás kora előtti írásbeliség, a
kéziratos kultúra és a szóbeli közvetítés útján működő tradíció közötti bonyolult
összefüggésrendszerre. Tévedés lenne ugyanis az hinni, hogy az alfabetikus írás
megjelenése és széles körű elterjedése önmagában képes volt az ismeretek
kommunikációs folyamatában marginalizálni a szóbeli áthagyományozódás szerepét.
Ez az írásforma ugyanis – eszmeiségében és gyakorlatában egyaránt – mindig is
feltételezte annak a személynek a teljes mértékű jelenlétét, aki a tudás birtokosaként
annak reprezentációját és ilyképpen átadását végrehajtotta. Miként Derrida Rabbi
Eliezer, Galilei, Descartes, Hume, Bonnet, G. H. von Shubert és Jaspers különböző
könyv-metaforáinak bemutatását követően, immár a tizenhetedik század
racionalizmusainak következményei kapcsán fogalmaz: „kialakult az abszolút jelenlét
önprezenciaként, önmagának való jelenlétként, szubjektivitásként való meghatározása”.
(Derrida 1991: 38) Abban az elképzelésben, amely az írást a tudásnak egy, a nyelv és
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a szignifikáció működésmódjától függetlenül is létező szubjektum általi rögzítéseként,
lejegyzéseként határozza meg, „A természetes írás közvetlenül egyesül a hanggal és a
lélegzettel. Természete nem grammatologikus, hanem pneumatologikus.” (Derrida
1991: 39)
Miután Derrida a(z) (természetes) írásnak ilyetén, az (isteni meta-szintre emelt)
emberi hanggal és a lélegzettel való egyesülésére vonatkozó koncepcióját ismerteti, azt
Rousseau Emil, avagy a nevelésről című, 1762-ben írt művének A szavojai káplán
hitvallása című fejezetéből származó idézettel illusztrálja. A könyvnyomtatás és az
orális kultúra és tradíció ismeretközvetítő szerepének marginalizációja kapcsán
különösképpen fontos a Grammatológiának a tizenhetedik, majd pedig Rousseau
kapcsán a tizennyolcadik századra tett utalása. A kéziratos kultúra időszaka ugyanis
továbbra is orális jellegűnek bizonyult. A tizenötödik század közepéig még nem volt
lehetséges a szövegek könyvnyomtatás általi, mechanikus úton történő sokszorosítása,
majd pedig a könyvek közel három évszazadon keresztül, vagyis az Assmann által is
elemzett ipari forradalomig kuriózumnak számítottak. Kimondottan szűk társadalmi
csoportok kiváltságának számított a könyvekből való ismeretszerzés. Miként Nyíri
Kristóf fogalmaz: „a kéziratos kultúra, fontos vonatkozásokban, még mindig szóbeli. A
szövegek nehézkesen állíthatók elő, s csak drága pénzen szerezhetők meg; a korai
kéziratok nem adnak módot a hangtalan olvasásra10: a tanulási folyamatban még
mindig a tanító szava uralkodik.” (Nyíri 1, internet) Az írás, pontosabban fogalmazva: a
technikai sokszorosíthatóság kora előtti (kéz)írás proxemikai vonatkozásai szintén
hasonló elképzeléseket látszottak igazolni.
Paul de Man a diegézis kapcsán fejti ki, miképpen posztulál (el)beszélőt (és
hallgatóságot) az élőnyelvi megnyilatkozás modellje, még abban az esetben is, amikor
a narratívaként megjelenő szöveg leíródik, tehát amikor a szűkebb értelemben vett
írásjegyek mozgósítása által megszabadul eredeti szituációjától, elhangzásának terétől
és idejétől egyaránt.11
Tanulságos a „hagyomány” szó jelentéstörténete abból a szempontból, hogy a
könyvnyomtatás megjelenése előtt a hagyomány elsősorban orális hagyományt
jelentett. A hagyomány a tudás orális kommunikációjának és ily módon történő
fenntartásának, valamint gazdagításának abban a mediális viszonyrendszerében alakult
ki és egzisztált, amely az írásbeliség és még hangsúlyosabb módon a könyvnyomtatás
megjelenése előtt lehetségesnek bizonyult. Az írásbeliség megjelenése csökkentette
ugyan a tradíció orális jellegének hegemóniáját, a kéziratos kultúra periódusa azt
azonban képtelen volt megszüntetni, hovatovább: „a szájhagyomány konnotáció
uralkodó maradt egészen a tizennyolcadik századik, s csak azt követően szorult
háttérbe”. (Nyíri 1, internet)
Nyíri a másodlagos szóbeliséget életre hívó és egyúttal az írásbeliség
visszaszorulását eredményező (kommunikáció)technológiai fejlődés olyan innovációit
említi, mint például a telefon, a rádió, a televízió, a hang- és videoszalagok, a távíró, a
CD-ROM-ok, a networking és az elektronikus levelezés. Idézi Ong nézetét, miszerint
„az új szóbeliség föltűnő hasonlóságokat mutat a régivel: részvételi misztikájában, a
közösségi érzés fokozásában, a jelen pillanatra történő összpontosításában, még az
állandó fordulatok használatában is… de lényegét tekintve ez akartabb és tudatosabb
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szóbeliség, mely állandó jelleggel az írás és nyomtatás használatára alapozódik.” (Nyíri
1, internet) Nyíri azonban – miközben a hálózati kommunikációs rendszerben működő
szövegszerkesztő példáját elemzi –, Richard Dimler és Michael Heim vonatkozó
gondolatait idézve kifejti, hogy „Midőn a kollektív tudat egyre inkább olyan közegben
testesül meg, mely egyaránt elérhető és aktív, és midőn az átvett frázisok hatalma
növekszik, bizonnyal nem túlzás egyfajta másodlagos hagyományosság fenyegetéséről
beszélnünk.” (Nyíri 1, internet)
Az írásnak az emlékezet és a tudás egymással összefüggő, folyamatos és
egyben végeláthatatlan gazdagodását eredményező konzerváló/ismeret-akkumuláló
erejébe vetett hit inflálódása és a felejtésnek (nem mint az emlékezés oppozíciójának,
hanem mint lehetőségfeltételének, talapzatának) a preferálása következtében immár
nem a szövegek, hanem a nyomok váltak a kulturális emlékezet hordozóivá. „Míg a
betűk és a szövegek esetében a múltbéli közlések teljes reaktiválhatósága a
kiindulópont, addig a nyomok mindig csak az elmúlt értelem töredékének a
helyreállítását teszik lehetővé. A nyomok kettős jelek, abban az értelemben, hogy az
emlékezést feloldhatatlan módon a felejtéssel kapcsolják össze.” (Assmann 2009: 155)
Assmann tanulmánya Nyom és hulladék című záró részében kifejti, hogy az
adatok tárolásának és továbbításának tekintetében minden eddigi – emberi és technikai
– teljesítményt felülmúló, nagyobbára az egyre szövevényesebbé váló kommunikációs
hálózatokat is igénybe vevő elektronikus médiumok alapjául immár másfajta írás,
„mégpedig a digitális írás szolgál, amelynek a maga cseppfolyós alakjában már semmi
köze nincs a feljegyzés régi gesztusához. Az írásnak ez a formája [ugyanis] már nem
tesz különbséget az emlékezés és a felejtés között.” (Assmann 2009: 156–157)
Assmann a továbbiakban A 49-es tétel kiáltása című Thomas Pynchon-regényt
értelmezi. A műben – Assmann interpretációját követve – az amnézia szervezett módon
hatja át a tömegmédiumok által meghatározott világot, amely médiumok „a kollektív
imagináriust állítják elő.” (Assmann 2009: 157) Ebben a felejtés-alapú világban ébred rá
a mű főhőse, Oedipa Maas, hogy küldetése éppen az emlékezés. Miként Winston Smith
esetében Orwell 1984 című regényében, Oedipa Mass számára is a szemét, a hulladék
„mint a nem hivatalos emlékezet legmegbízhatóbb hordozója” (Assmann 2009: 158)
válik döntő jelentőségűvé.
A pedagógiai munkának s különösképpen a tehetséges tanulókkal való
foglalkozás lehetséges formáinak szükségszerűen alkalmazkodniuk kell a másodlagos
szóbeliség kommunikációtechnológia-történeti korszakának alapjául szolgáló mediális
viszonyrendszer főbb jellemvonásaihoz. A másodlagos szóbeliségnek nem csupán
azon, egyébként felettébb nyilvánvaló attribútumait ajánlatos figyelembe venni, amelyek
a konkrét kommunikációs formákat és aktusokat az élőbeszédszerűséghez teszik
hasonlatossá, vagy amelyek a verbális közlések folyamatában tapasztalható közösségi
jelleget és (már-már a magas fokú interaktivitással mérhető) részvételi aspektust
domborítják ki. Számot kell vetni azzal a pedagógiai munka alapjait érintő tendenciával
is, amely immár a tudás tárolása és továbbadása szempontjából szünteti meg a
könyvek, sőt az írásbeliség hegemóniáját, s amely az ismeretek felhalmozása
mellett/vagy inkább azon túl egyre inkább szóhoz juttatja a szükséges szelekciót és
felejtést.
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JEGYZETEK
1 Fontos kiemelni, hogy Nyíri Kristóf éppenséggel az elméleti tudástól
megkülönböztetett gyakorlati tudásnak biztosít központi jelentőséget: „A tudás […]
elsősorban gyakorlati, s csak másodsorban elméleti. Tudni annyit tesz, mint tenni tudni:
megtalálni, végére járni, létrehozni, megoldani.” (Nyíri 2, internet) Az idézett,
Enciklopédikus tudás a 21. században című tanulmányának az adott kontextusban
sokatmondó, Az elmélet tartalma a gyakorlat című fejezetében a gyakorlati tudás
relevanciájával kapcsolatban még kategorikusabban fogalmaz: „a gyakorlati tudás az
elméleti tudás alapja és csúcsa, forrása és célja.” (Nyíri 2, internet) Nyíri ezen
állításának kifejtése közben emlékeztet arra, hogy a tud, valamint az ért és a felfog
szavak eredeti jelentésükben egyaránt gyakorlati cselekedetekre utaltak. A
továbbiakban pedig a 20. századi filozófiai meghatározó tanulságaként határozza meg
annak felismerését, hogy a tudás eredendően gyakorlati természetű. Ebből a
szempontból Wittgenstein és Heidegger munkásságát, továbbá Gilbert Ryle A szellem
fogalma című könyvét említi.
2 Maurizio Ferraris Derrida kísértetei című szövegében az emlékezés és az írás, a
szükségképpen technikai alapú inskripció összefüggéseiről a következő releváns
megállapításokat teszi: „Az igazságnak létezik egy alapja, ez pedig az emlékezet, a
feljegyzés, a technika. […] emlékezet nélkül, rögzítés nélkül nincs ígéret”; „Ha nem
lehetne feljegyzés, nem léteznének a szociális tárgyak, ugyanúgy, mint az ígéretek […],
a pénz, a műalkotások. Ezek a tárgyak […] abban állnak, hogy társadalmi aktusok
regisztrációi. Kezdve attól az alapvetőtől, mint az ígéret és megegyezés, amit úgy
gondolok, alapvető szabálya a társadalmi tárgyaknak. Azaz a társadalmi tárgyak
társadalmi aktusok eredményeként jönnek létre […], és az a jellemzőjük, hogy valahova
leírják, beírják őket.” (Ferraris 2009, kézirat)
3 Derrida írásfelfogásáról lásd: (Orbán 1994)
4 A mediális transzparenciáról, illetve a médiumoknak a medializáció folyamatában
tapasztalható
láthatatlanságáról/érzékelhetetlenségéről
Dieter
Mersch
a
következőképpen értekezik: „a médiumok – ahogy a jelek is – annál hatékonyabban
működnek, minél kevésbé feltűnőek médiumként. A közvetítésben a közvetített a
releváns, nem pedig a csatornán belüli zaj […] A médiumok megvonják önnön
láthatóságukat, megismerhetőségüket, szó szerint középen tartózkodnak, egy
átvitel/közvetítés, transzfer helyének kijelölőiként (Platzhalter), amelyek azonban
természetesen ilyetén státuszukban, amennyiben átmeneteket alapoznak meg vagy
közvetítéseket tesznek lehetővé, vissza is vonódnak. A médiumokat így az a sajátossát
jellemzi, hogy a megjelenésben tűnnek el: ami középen tart, arra önmagáért nincs
szükség, hanem kizárólag az a fontos, amelyre mindenkor hatást gyakorol, vagy amit
megtestesít.” (Mersch 2004: 176) (A kiemelések Merschtől származnak.) Flusser szerint
az írás akkor jelent meg, amikor a (hangsúlyosan prealfabetikus) képek immár nem a
világban való tájékozódást szolgálták, hanem a világ és az ember közé álltak, amikor
tehát a képek értelmezésre szorultak. Eszerint „A szövegek elbeszélések, a képi
tartalmak kalkulációi.” (Flusser 1, internet) A flusseri koncepció szerint tehát a szövegek
történetileg azt a célt szolgálták(/szolgálják), hogy „értelmezzék, mítosztalanítsák a
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képeket.” (Flusser 1, internet) A teljes mértékű, interpretációt nem igénylő
transzparencia tehát legfeljebb az írás megjelenése előtti, prealfabetikus képek
velejárója lehet(ett), a technikai úton előállított képeké már nem. Azok ugyanis –
folytatja érvelését Flusser, miközben a technikai képek közül a filmeket, a videókat és a
hologramokat említi: „a szövegek elképzelhetőségét szolgáló találmányok. Amiként
eredetileg a szövegek a hagyományos képek ellen irányultak, hogy a képzelődés
bennük rejlő tébolyát meghaladják, úgy a műszakilag előállított képek is a szövegek
ellen irányulnak, hogy az elképzelhetetlenség bennük rejlő tébolyát haladják meg.”
(Flusser 1, internet)
5 Az írás kommunikációelméleti megközelítését lásd: (Benczik 2001: 55–59) és (Flusser
2, internet).
Benczik Vilmos az írás megjelenésének kiemelkedő előfeltételeként és okaként annak a
valós igénynek a megjelenését nevezi meg, hogy „a nyelv segítségével az ember testén
kívülre helyeződött tudattartalom térbeli és időbeli hatókörét kitágítsa.” (Benczik 2001:
55)
Az ember intellektuális képességeinek, többek között emlékezőképességének a
kommunikáció-technológiai evolúció következtében zajló folyamatos exteriorizációjáról,
az értelem kihelyeződéséről és felületi ábrázolhatóságáról lásd: (Beke 2008: 187–197)
6 Az írástudás alapját képező olvasni tudás két formájának, a hangos és a néma
olvasásnak a történeti és elméleti kérdésköréről lásd: (Benczik, internet)
7 A neveléstörténet kérdéseivel kapcsolatban lásd: (Pukánszky–Német: 1994)
8 A felejtésnek az individuális és kollektív identifikáció folyamatában betöltött konstitutív
szerepével kapcsolatban lásd a DNS posztalfabetikus folyóirat Amnézia-számát: „Az
egyéni tudás elidegenedettségének, az átfogó tájékozódás lehetetlenségének és a
megértéssel körülhatárolt társadalmi lét vállalhatatlan kihívásainak eredőit sokkal
inkább a felejtés, egy diszkurzíve megalapozott világrend nehezen tetten érhető
szublimációs mechanizmusa tartja egybe, amely látszólag a hagyomány negatív és
közvetett lenyomatát mutatja, pedig a szándékolatlanul magunk mögött hagyott nyomok
hitelesebb képet rajzolhatnak kultúránk fejlődési irányáról, céljairól és hatásáról, rólunk,
akik úgy kívánjuk magunkat származtatni valahonnét, hogy öntudatlanul visszaszorított
amnézia-szintagmákkal írjuk meg derengő történetünket.” (részlet a folyóiratszám
nyitószövegéből)
9 Assmann Harald Weinrich kifejezését idézi.
Nyíri Kristóf lényegében nemleges választ ad arra a kérdésre, hogy megvalósítható-e
az egyetlen elmében mintegy centrumban összpontosított és tárolt enciklopédikus
(elméleti) tudásnak az eszméje a 21. században. Nyíri szerint azonban feltételezhető,
hogy „a tudás világa – önmagában – összefüggő, hogy nincsenek egymástól
átjárhatatlan határokkal elválasztott részei, és hogy megalkothatók olyan tudástérképek,
amelyek ezt a feltételezést ténylegesen igazolják.” (Nyíri 2, internet)
A reális medializálatlan térben a különböző, nagyobbára nyomtatott adathordozók által
megszerezhető és egyetlen elmében tárolható, egyesíthető enciklopédikus tudás
eszméjével kapcsolatban lásd továbbá: (Fekete 2009). A Fekete J. József-kötet
értelmezéséhez lásd: (Beke 2010: 41–42)
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10 A néma és a hangos olvasás megkülönböztetése kapcsán lásd ismételten: (Benczik,
internet)
11 „Az olvasás jelenetének hagyományos terére vagy színpadára mint az elmondás
jelenetére, mint egy diegézis mimézisére találunk rá újfent. A megnyilatkozás
mozzanatának, valamint a megértés értelmezői mozzanatának szükségszerű jelenléte
azonban nincs összefüggésben a szóban forgó jelenetben naivan megjelenített
empirikus szituációval: a hallgatóság és a narrátor képzete, mely minden narratívának
részét alkotja, csupán egy nyelvi struktúra félrevezető figurációja. S ahogy a referencia
meghatározatlansága alakítja ki bennünk egy szubjektum, egy narrátor és egy olvasó
illúzióját, ez alakítja ki a temporalitás metaforáját is.” (De Man 1999: 219)
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