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Високо развијена 
способност, било општа, 
било нека специфична       
            ( нпр. 
математичка, музичка, 
лингвистичка) која 
омогућава натпросечна 
постигнућа у одређеном, 
конкретном подручју.

Таленат је даровитост у 
једном ужем подручју 

/математички таленат, 
музички таленат.../

Даровитост 



ИСТОРИЈА 
ОПХОЂЕЊА 

ПРЕМА
 ДАРОВИТОСТИ

- Један од првих заговорника 
идентификације даровите деце 
је био Платон.

- Још у 7. веку у Кини су 
даровиту децу  одгајали на 
дворовима.

- У Европи први покушаји 
образовања даровите деце 
били су 1800. године.

-  Тек почетком двадесетог века 
почиње прилагођавање 
образовања ученицима са 
вишим интелектуалним 
способностима.



Како препознати даровито дете?
1) Убрзани рани развој 

2) Изузетно постигнуће, изузетан 
ниво знања и вештина

3) Изузетна способност учења        
( брзина стицања знања, 

дубина разумевања, капацитет 
памћења)

4) Мотивација, отвореност, 
осетљивост

5) Креативност

6) Социјално прилагођено 
понашање и поседовање 

социјалних вештина

7) Емотивна стабилност



IQ   ниво интелектуалне
 даровитости

  Нема граница
  интелегенцији или

 незнању
-  -непознати аутор

Блага               115-129
умерена             130-144
Јака             145-159
Изузетна 160 +



Ко све може да уочи даровитост 
код деце?

Родитељи
Учитељи
Наставници
Психолози и педагози
Другари из одељења
 ...



Учитељи/наставници могу препознати даровитост 
код ученика, без обзира на језик којим ученик 
говори, уколико: 

Брзо учи и добро памти
Показује необичну интелектуалну 

радозналост
Делује независно
Зна да пренесе идеју, чак и 

невербално
Показује способност иницијативе



   ГРЕШКЕ ПРИ ПРОЦЕНИ
 ДАРОВИТИХ

Неки учитељи идентификују само оне 
ученике који постижу пуно, редовно решавају 
домаће задатке и раде оно што се од њих 
очекује. 

Слабо су запажени ученици који долазе из 
других средина или који тек уче језик. 

Према неким истраживањима учитељи 
препознају даровиту децу са само 5% 
тачности. 

Често сами ученици имају бољу слику о томе 
ко су даровити ученици у њиховом разреду. 



Три групе даровите деце која 
подбацују:
Они се идентификују кроз тестове.
    1. Идентификовани као даровити-слаба представа 

о себи, недостатак мотивације, лењост. Често   се 
престану сматрати даровитим.
2. Деца чија даровитост није препозната.Њихове 
потешкоће доводе до сниженог IQ резултата. 
Њихов потенцијал остаје непрепознат.
3. Ученици чије се могућности и потешкоће 
међусобно прикривају. Њихова достигнућа су 
испод њиховог потенцијала.



ПОТЕШКОЋЕ РОДИТЕЉА ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ

-  Нико не објашњава шта значи имати даровито дете.
- Родитељи не  воле да им је дете обележено.
- Поједини родитељи претпостављају да је једноставно 

одгајати даровито дете.
- У школама влада мисао да ће даровита деца успети 

сама и да посебни програми нису потребни. Даровитој 
деци у школи није занимљиво и тамо се не осећају 
испуњено и задовољно.

-  Појединци пак очекују да дете буде даровито у свему, 
или да се понаша као одрастао човек.



ПРОФИЛ 
ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ

Опште способности:

 Веома рано је проговорило
 Рано је почело да користи широк речник
 Веома рано је почело да користи фразе и 

целе реченице
 Веома рано је почело да чита и пише
 Има добру способност концентрације
 Лако и брзо памти чињенице и повезује их
 Учи брзо и лако
 Мисли јасно, схвата односе и разуме 

значења



 ПРОФИЛ ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ
Посебне способности:
 Вербално-лингвистичке (вербално флуентно, лако 

склапа реченице, течно чита, лепо пише...)

 Логичко-математичке (успешно барата бројевима и 
релацијама међу њима, логички закључује...)

 Визуелно-просторне (лако се оријентише у 
простору, лако уочава односе међу елементима...)

 Телесно-кинестетичке (добра контрола покрета и 
изражавања емоција...)

 Музичко-ритмичке (изражен слух за музику, осећај за 
ритам и мелодију)

 Интерперсоналне (лако уочава односе међу људима 
и комуницира са њима...)

 Интраперсоналне (лако препознаје сопствени начин 
функционисања и функционисања других...)

 Натуралистичке (лако идентификује и класификује 
шаблоне у природи...)



ПРОФИЛ 
ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ

Интересовања:
 Изражава посебно интересовање према 

књигама, атласима, енциклопедијама
 Поставља пуно питања, веома је радознало
 Тражи додатне информације и разјашњења
 Располаже великим фондом информација
 Воли да проба нове ствари
 Стално тражи изазове
 Отворено је, добар посматрач и брзо 

одговара
 Учествује у пуно различитих активности



ПРОФИЛ 
ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ

Учење:

 Нове ствари учи брзо и лако
 Брзо овладава практичним вештинама и успешно 

их примењује
 Брзо завршава задатке
 Брзо схвата нове идеје и појмове, повезује их и 

уопштава
 Лако изводи закључке на основу датих 

информација
 Употребљава много општих значења и практичних 

знања
 Независно је у размишљањима
 Има нова и оригинална решења и мишљења
 Користи више нивое мишљења ( анализира, 

синтетише, процењује, ствара ново, примењује...)



ПРОФИЛ 
ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ

Мотивација:

 Има унутрашњу мотивацију
 Воли да учи, чита, истражује
 Воли изазове и тражи сложеније задатке
 Може дуго да одржи пажњу и посвети се 

задатку
 Има доста радне енергије, пуно је 

ентузијазма
 Има висок мотив за постигнућем, воли да 

буде успешно
 Поставља себи високе циљеве



ПРОФИЛ 
ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ

  Креативност:
 Има оригиналне идеје
 На постављена питања даје неуобичајене 

одговоре
 Када решава задатке, налази нова решења и 

нове начине решавања задатака
 Познате ствари сагледава из другачијег угла
 Има бујну машту
 Има потребу да своје идеје претвара у мале 

“пројекте” – пише, прави, конструише, 
експериментише, црта...



ПРОФИЛ 
ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ

Особине личности:
 Има позитивну слику о себи
 Упорно је
 Спремно на ризик
 Индивидуалац
 Није конформиста
 Не зависи од одобравања других и подршке
 Преиспитује правила и ауторитете и не узима их 

здраво за готово
 Има изражен осећај за правду
 Има истанчан осећај за хумор
 Осетљивије је од друге деце, финије и 

интензивније опажа и реагује на ствари
 Уме да се наметне вршњацима и да преузме 

улогу вође и организатора



ПРОФИЛ 
ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ

Поред свега наведеног 
        уме понекад и да...

o Лако скрене са теме или задатка
o Завршава задатке брзо, али површно
o Пружа отпор приликом задатака који захтевају 

активности које се више пута понављају
o Подбаци приликом рада на задацима који га 

мање интересују или сматра да су сувише лаки
o Преузима превише обавеза, затрпа се послом и 

не доврши све што ради до краја
o Перфекциониста је и очекује од других да буду 

такви
o Буде сувише самокритично или критично према 

другима
o Не функционише добро у групном раду, воли да 

“шефује”



Идентификација даровитих
Чек листе: наставници, родитељи, ученици, стручни 

сарадници
Селекција ( психолошки тестови, тестови знања)

    Образовна решења:
Издвајање (учење у посебном специјалном окружењу)
Убрзавање (само убрзано школовање, без посебног и 

проширеног програма)
Обогаћивање ( учење по посебном, прилагођеном 

програму, који треба да обезбеди додатна, комплекснија и 
сазнајно провокативнија образовна искуства)



Принципи у раду са 
даровитом децом

Стварати што више могућности за учениково истраживање 
и откривање са циљем задовољења мотива интелектуалне 
радозналости.

Показати ученицима да њихове “необичне” идеје имају своју 
вредност, те се према њима односити са поштовањем.

Пружити могућност даровитим ученицима да што чешће 
решавају сложене проблеме и притом доживе успех и 
радост у раду.

Обезбедити тимску, проблемску, индивидуализовану 
програмирану наставу, уз подстицање виших нивоа знања.



ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ УЧИТЕЉА ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ
• Ентузијазам
• Топла особа
• Самопоуздање
• Добар смисао за хумор
• Оригиналне замисли
• Способност анализе
• Висока вербална способност
• Потреба за успесима
• Способност мотивације
• Близак однос са ученицима
• Флексибилност
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