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• Даровитост                              је склоп                                           

особина које                              појединцу 

омогућују да постиже 

надпросечан  успех у једној или више 

делатности.

• Висока интелигенција је само један од 

предуслова, а да би неко припадао групи 

даровитих, потребно је да има и неколико 

значајних карактеристика:



• Раније препознаје старатеља,

• Показиваће знаке досаде и тражиће нове садржаје,

• Брже проходају и проговоре, од прве речи скачу на 

реченицу, 

• Осетљиви су на бол и фрустрације,

• Рано коришћење широког речника,

• Спретност у језику, коришћење фраза и целих 

реченица на врло раном узрасту,

• Има добра општа запажања,

• Рани интерес за датуме и  време,



• Способност фокусирања и понирања у оно што га 

интересује,

• Рано интересовање за књиге, енциклопедије, атласе,

• Развијена интризична (унутрашња) мотивација да 

напредује.

• На ванинтелектуалном плану окупиран филозофским 

темама, политичким питањима, светом око себе,

• Има изразити смисао за хумор,

• Заокупљен мистичним догађајима,

• Када раде треба им мање снаге и времена и

• Постају хиперактивна када НИСУ стимулисана.



На предшколском узрасту:

• Не тражи помоћ и само тражи податке,

• Опседаће вас питањима док не задовољи

жељу,

• До 4 године савладаће самостално читање

без ичије помоћи

• Даровитост је пре изузетак у две области, најчешће у једној

• Даровитост је пре изузетак у две области , најчешће у једној. 

Пре ћемо срести дете са неуједначеним профилом способности 

него са уједначеним. Неке способности има неке нема.



• Типични профили:Типични профили: дечаци-математичке 

способности; девојчице и дечаци подједнаки број у 

вербалним способностима; дечаци у визуелно-

спацијалним и моторичким способностима.

• Ликовна даровитост, омогућава да тродимензионални свет 

пренесе на папиру (дубина на цртежу).

• Музичка даровитост, ужива у музици кад је слуша (чак и

од 2 године)

• Академска даровитост – интелигенција у ужем смислу

• Нема даровитости без високе интелигенције. 

• Али има и супротних доказа: ликовна не мора да има, а и 

музичка високу интелигенцију.



• Показало се да је значајнији активан ангажман родитеља у 

васпитању деце и  да је то значајније од статуса и образовања

• (Родитељи који доста времена проводе са својом децом (заједничко читање, тражење 

информација по књигама, енциклопедијама, посећују позоричте, изложбе, друже се у 

природи и процењују величине у простору, разговарају...), одговарају на њихова 

питања, олакшавају развој њихових интереса уједно подстичу развој даровитости).

• Значајно је и стварање окружења за учење где се подстиче 

развој мотивације, позитивни ставови према знању и 

образовању уопште, интересовање за успех детета (прати његов рад и 

показује поштовање за труд детета, охрабрује га, нуди му помоћ), висока 

очекивања од себе и своје деце...

• Око 20% даровите деце (са IQ већим од 160) има 

емоционалних и социјалних проблема, док је овај број међу 

општом популацијом двоструко мањи.



Познати су САВАНТИ – деца са интелигенцијом испод

просека или аутистични који оперишу само на једном

нивоу даровитости: музичко, цртање или рачунање.

-Оперишу уз одређене појмове правила – цртеж не користе

као средство изражавања и комуникације.

-Музички саванти су углавном везани за клавир.

-Саванти калкулатори за рачунање (нумеричке информације

ускладиштене у меморији, али греше као и нормална деца, 

користе алгоритме, уживају у бројевима и математичким

операцијама. Пример у филму ,,Кишни човек“.



- Даровити уче бржем и на другачији начин од вршњака, 

креативни су и тврдоглави и често се тешко прилагођавају 

друштвеним конвенцијама.

- Ова деца нису, као по неком правилу омиљена међу 

вршњацима јер тешко могу да их следе због њихових 

интересовања и апстрактног размишљања.

- Даровити рано почињу да сумњају у ауторитете.

- Рано уочавају родитељску некомпетентност или 

недоследност наставника.Понекад наставници немају 

разумевања за даровиту децу јер их доживљавају као 

презахтевну или напорну у свакодневном раду.

- Бројна истраживања показују да што су способности више 

то су израженије специфичности које ову децу чине 

осетљивијом на неадекватан образовно-васпитни систем.



- Најновија истраживања показују да несклад услед 

фрустрација због незадовољених социјалних и васпитно-

образовних потреба ову децу чини ризичном за каснија 

асоцијална и девијациона понашања.

• Због тога, правовремена идентификација и индивидуални 

присту у рада са даровитим је двоструко користан јер им 

омогућава:

-Да остваре свој биолошки потенцијал, да пронађу себе и

да смање ризик од асоцијалног понашања.

• Ово је тежак посао јер не постоји јединствена стратегија у 

раду са овом децом и разликује се од државе до државе. 

Јер од државе, породице и школе зависи колико ће 

потенцијално даровитих развити свој потенцијал, а од тога 

зависи и напредак друштва.



• Код нас када се појаве у генерацији 2 или 3 даровита 

детета завршавају у различита одељења, због 

уједначавања, што није добро.У неким државама 

завршавају у истом одељењу и тако се брже развијају 

њихови потенцијали а такође могу да поправе достигнућа 

и осталих ученикла из разреда. (Јасно је да је друго 

решење боље, у аналогији са фудбалом уколико дечак са 

изузетним фудбалским талентом игра са просечно 

талентованим дечацима неће имати задовољавајући 

развој).

• Развој даровитости захтева сарадњу породице, 

образовне и шире средине и самог појединца.



Типови даровитих ученика – (Bretts&Neihart, 

1988)

1. Успешан –добро је прилагођен: постиже високе резултате на 

тестовима способности, интегрисан у социјалне групе, 

испуњава очекивања родитеља и наставника, има позитиван 

селф-концепт, одговоран је, самокритичан, анксиозан, 

перфекциониста.

• Потребно му је: да има изазов, да преузима ризике, да уочава недостатке, 

помоћ да превазиђе досаду, адекватан курикулум.

• Видови подршке који му школа треба обезбедити: продубљено 

проучавање градива, развијање вештине независног учења, убрзани и 

обогаћени курикулум, време за лична интересовања, саветовање у вези са 

каријером и избором факултета.



2. Пркосан или ,,изазивач“- високо креативан, ретко кад 

добија било каква признања за свој таленат јер је склон да се 

супроставља систему и изазива ауторитете, нестрпљив, може 

пленити својим хумором али и да одбија својим сарказмом, 

осећа се фрустрирано због недобијања признања за свој таленат  

и често је у конфликтним односима са наставницима и 

родитељима.

• Потребно му је: да се повеже са другима, да његова креативност буде 

подржана, да научи да буде тактичан, флексибилан, самосвестан, 

прихватајући и да се научи самоконтроли.

• Видови подршке који му школа треба обезбедити: толеранција, 

смештање код одговарајућег наставника, рад на развоју когнитивних и 

социјалних вештина, дозвола да доживи и изрази различита осећања, 

директна и јасна комуникација са дететом, продубљено проучавање 

градива, подизање самопоштовања и самопоуздања.



3. Отпадник- киван и огорчен, најчешће има интересовања 

која нису у свери редовног школског програма, бесан и свој 

бес може да окрене према себи или према систему који не 

одговара на његове потребе.

•Потребно му је: индивидуализовани програм, саветовање 

(индивидуално, групно, породично), интензивна подршка, 

интервенције усмерене на поправљању вештина.

•Видови подршке који му школа треба обезбедити:

нетрадиционални облици учења, продубљено проучавање градива, 

учење ван учионице –

алтернативна искуствена учења.



4. Блокиран или прикривен – анксиозан, 

несигуран, збуњен, жели да буде прихваћен и услед тога 

потискује своје способности.

• Потребно му је: да буде свестан својих осећања и својих 

конфликата, да слободно доноси одлуке, да његове 

способности буду подржане, да буде са другом даровитом 

децом.

• Видови подршке који му школа треба обезбедити:

препознавање и смештање у одговарајућу групу, уз могућност 

да повремено не ради по програму за даровите већ да прави 

краће паузе, да буде у групи са особом истог пола, која му је 

блиска и да му послужи као модел за поистовећивање.



5. Самосталан – независан, али добро прихваћен, спреман 

да у процесу учења преузме ризике, прихвати и превазиђе 

повремене неуспехе, има јаку интризичну мотивацију, има 

позитиван селф-концепт.

• Потребно му је: повратна информација, залагање за његове 

потрбе, одговарајуће прилике и могућности, подршка за 

преузимање ризика.

• Видови подршке који му школа треба обезбедити: убрзани и 

обогаћени курикулум, уклањање ограничења, дозвола за развој 

дугорочног, интегрисаног плана учења, двоструки упис или 

ранији пријем на студије, заобилажење традиционалних 

школских правила и регулатива.



6. Двоструко посебан – поред изузетних способности 

поседује неки физички или емоционални хендикеп, или 

тешкоће у учењу, фрустриран неспособношћу да испуни 

сопствена очекивања, обесхрабрен и беспомоћан.

• Потребно му је: пребацивање нагласка на дететове јаке 

стране, вештина превладавања, групна подршка, 

саветовање.

• Видови подршке који му школа треба обезбедити:

алтернативна искуствена учења, саветовање, започињање 

испитивања и истраживања, довољно времена да буде са 

вршњацима, да се обезбеде ресурси који су детету

потрбни.



Основна образовна решења су:

1.Издвајање – прилика да добије одговарајућу когнитивну и социјалну 

стимулацију али противи се идеји инклузије, има позитивне ефекте на 

постигнуће али представља социо-емоционални изазов за неке ученике 

и не препоручује се свој даровитој деци.

2.Убрзавање – Акцелерација, економична, адекватно решење за 

изузетно даровиту децу али тера дете да прерано сазри и угрожава право 

детета на ,,безбрижно детињство“. Недовољно се користи, треба да буде 

рутинско решење за изузетно даровиту децу, добро припремљена доноси 

највећу личну и аладемску добит али је наша средина мало отворена за 

овај вид ,,штрчања“.

3.Обогаћивање – сагласно са идејом инклузије, ником не боде очи и 

нема превише ризика. Захтева већи ангажман наставника и може да 

значи све и свашта. Чешће се практикује обогаћивање ван редовне 

наставе него извођење диференциране или индивидуализиване наставе 

са даровитим ученицима. За даровите се препоручује највећи тип 

обогаћивања (ИОП3), где ученик преузима улогу професионалца из неке 

области.



,,Кад утихне игра, све остало изгуби боју. Mислим да онај 

ко престане да се игра, било да ради као председник 

државе или шумар приправник, има велики проблем“. –

Урош Петровић


