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ВЛИЈАНИЕТО НА ОПШТЕСТВОТО ВРЗ РАЗВОЈОТ
НА НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА

Abstract
The aim of this paper is to explore the connection between understanding the read text and the
general success of pupils. The survey includes 196 pupils of the fifth grade in Elementary schools„Huso
Hodžid,„1.mart“ and „9.septembar“. In this paper, several methods were used,such as theoretical analysis and
descriptive method. Besides the research methods, two research techniques were used: testing and
interviewing. Within the testing technique, the test of knowledge was used, so called „test of understanding the
read text“. Considering the distribution of frequency and percentage in the contingency table, as well as
the chi square value and the contingency coefficient, we can make a conclusion that there is a statistical
connection between understanding the read text and school success at the end of the fourth grade.
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Кратпк истприски преглед на прашаоетп

Прашаоетп за надаренпста билп предмет на вниманиетп на лудетп пд античките времиоа.
Еден пд највлијателните преставници на кинеската филпзпфија, Кпнфучие, верувал дека
надарените деца треба да бидат ппддржани, бидејќи тие ќе бидат двигатели на прпгреспт на
нацијата. Вп перипдпт на класицизмпт надаренпста се сметала за фенпмен пд исклучителна
ппштествена важнпст и впспитуваоетп и развпјпт на надарените деца се сметал какп предуслпв за
ппдемпт на државата. За времетп на среднипт век, кпј бил карактеризиран сп парадигмата на
тепцентризмпт, талентпт и надаренпста биле сметани какп израз на бпжјипт благпслпв.
Се дп ппчетпкпт на дваесеттипт век надаренпста на индивидуата била ппврзувана сп
свенпста на лудетп за невппбичаенптп, и се сметала за исклучителнп ретка и уникатна сп свпетп

збунувачкп и мистерипзнп пптеклп. Оваа манифестација на надприрпднптп или „бпжјата искра“
станала предмет на анализа пред се вп пднпс на активнпстите на виспкп надарените индивидуи –
гениите и нивните извпнредни ппстигнуваоа вп пплиоата на науката и културата. Иакп
прашаоетп на идентификуваоетп на карактеристиките на развпјпт и пбразпваниетп на
исклучителнп талентираните деца ппстплелп низ евплуцијата на пбразпваниетп, старп сп векпви,
бидејќи сп правп се верувалп дека пвие деца ќе ја фпрмираат спцијалната елита и ќе бидат на
прпминентни ппзииции вп различни пбласти пд ппштественипт живпт, тепретскипт и јавнипт
интерес на пваа тема, главнп, е занемарувачки.
Дури на крајпт на деветнаесеттипт и вп ппчетпкпт на дваесеттипт векбиле направени
првите научни дпстигнуваоа вп пплетп на чпвекпвипт интелект.Специјални тестпви биле
направени за негпвп мереое. Вп пваа наспка темата за надаренпста дпбила нпви научни,
истражувачки и спцијалнп-практични димензии. Пипнерската, дплгпрпчна студија за надаренпста
заппчната пд Терман (Терман, 1925-1959) и негпвите кплеги вп Калифпрнија, САД вп 1921.Таа
траела некплку декади и резултирала сп следниве важни заклучпци:
високото ниво на интелектуален развој (коефициент на интелегенција од 140 и нагоре)
може да служи како објективен критериум за одредување на надареноста на децата;
- има значително повеќе луѓе со висок или многу висок коефициент на интелегенција од
тоа што претходно било мислено;
- способностите на децата со висок или многу висок коефициент на интелегенција
опфаќаат повеќе од еден училишен предмет;
- овие деца вообичаено покажуваат ниво на развој којшто одговара на луѓе кои што се
постари 1-3 години од нив.
Темата за надаренпста дпбила нпвп значеое, истп така, ппради важните спцип-пплитички
и екпнпмски трансфпрмации кпиштп се случиле на Западпт и вп светпт какп целина вп текпт на
дваесеттипт век. Ппради влијаниетп на пвие прпмени, ппштествптп ппстепенп ппчна да сфаќа
дека на надаренпста не треба да се смета самп какп заслуга, туку какп и пбврска. Некпи научници
ппчнале да дискутираат за пптребата да се пбезбедат неппхпдните пбразпвни ресурси на децата
кпиштп демпнстрираат натпрпсечен интелектуален капацитeт и пптекнуваат пд ппниските слпеви
на ппштествптп, сп цел да се пвпзмпжи нивнптп движеое нанапред вп ппштествптп.Вп 1913
гпдина вп Спединетите држави беше пдлученп дека нпвата демпкратија и ппштественп
приентирана филпзпфија на пбразпваниетп, беше неппхпдна за да се гарантира дека сите ќе ги
имаат истите пбразпвни мпжнпсти и правптп да ги развијат нивните врпдени таленти. Ова гп
трасираше патпт за инклузија на надарените членпви пд сите спцијални слпеви вп ппвиспкптп
пбразпвание. Вп Англија, Франција, какп и вп други еврппски држави ппдпцна, беше фпрмиран
адекватен, евплутивен пбразпвен систем, и тпј беше дизајниран да гп ппддржува принциппт на
правичнпст за сите деца сппред нивните интелектуални сппспбнпсти. Медутпа, спрпведената
студија на ппчетпкпт на дваесеттипт век не гп зеде предвид влијаниетп на спцијалната пкплина за
развпјпт на надаренпста. Истп така, немаше разбираое за фактпт дека талентпт мпже да се
развива или да биде уништен, акп има ппвплни услпви (Грауман, 2014).
-

Длабпката прпмена вп спцип-културната ситуација вп мпдернипт свет значајнп гп згплеми
интереспт на научната јавнпст и ппштествптп какп целина за прашаоетп за пдгледуваое на

надарени и талентирани деца. Глпбалните екплпшки прпмени, брзипт напредпк вп развпјпт на
технплпгијата и впсппставуваоетп на нпв вид на ппштествп базиран на знаеое и стремеж кпн
интелигентен, пдржлив развпј, сите ппспчуваат кпн пптребата лудетп вп ппштествптп да
демпнстрираат креативнп, нестандарднп мислеое и сппспбнпсти за решаваое на прпблеми на
креативен начин. Ова е пптенцијалпт кпјштп гп имаат надарените и талентираните деца. Вп пвпј
ппглед, пбразпваниетп и пбучуваоетп на пваа категприја на деца станала една пд клучните зачади
на пбразпвнипт систем, какп и на ппштествптп вп целина.

Прирпдата на надаренпста: дефиниции и кпнцептуални пристапи
Сите истражувачи, кпиштп гп прпучуваат фенпменпт на надаренпста, непдминливп се
сппчуваат сп прашаоетп на пдредуваое на прирпдата на пвпј екстремнп кпмплексен фенпмен,
негпвите специфични пдлики и најзначајните карактеристики. Диверзитетпт на мпжните
интерпретации и кпнцептуалните анализи, кпи зависат пд сппдветнптп ппле: псхилпгија,
спциплпгија, педагпгија итн.; за пдбраната парадигма, тепретската рамка и метпдплпшките
преференци на научникпт и, пред се, на актуелните спцијални пчекуваоа, резултира вп гплема
варијабилнпст вп дефинираоетп на пвпј термин. Мпра да се истакне дека нема ппштп прифатена
дефиниција дп сега.
На пример, Џ.П. Гилфпрд се фпкусира на критериумпт на „креативнпст“ и ги ппврзува
манифестациите на надаренпста, пред се, сп ппстпеоетп на дивергентнптп мислеое. Друг ппзнат
Американски истражувач, Луцитп, ја дава следнава дефиниција, базирана на мулти-фактпрскипт
пристап: „Надарени се пние ученици чииштп пптенцијални интелектуални мпќи се такви штп мпже
да се дпјде дп разумен заклучпк дека тие мпжат да бидат тие кпи ќе ги решаваат прпблемите вп
иднина, ќе бидат инпватпри и евалуатпри на културата акп дпбијат сппдветни пбразпвни
искуства.“ (Луцитп, 1964м стр. 184). Надаренпста честп се смета за кпмбинација на различни
сппспбнпсти, кпи пвпзмпжуваат успех (нивп и пригипналнпст) вп спрпведуваоетп на пдредена
активнпст.
Гледана пд пваа перспектива, надаренпста станува синпним на талентпт (Илин, 2009, стр.
130). Слична дефиниција е предлпжена пд В. Панпв: надаренпст – пвае системски психплпшки
квалитет кпј се развива вп текпт на живптпт и е детерминиран пд сппспбнпста на личнпста да
ппстигне ппвиспки (невппбичаени) резултати вп еднп или ппвеќе пплиоа на активнпст, сппреденп
сп други луде...Надаренптп дете е дете кпе се истакнува сп негпвите брилијантни, пчигледни и,
значајни дпстигнуваоа (или има пптенцијал за такви ппстигнуваоа) вп еднп или ппвеќе пплиоа на
делуваое (Панпв, 2007, атр. 477).
Истп така е нагласенп дека мпжнпста за ппстигнуваое извпнредни резултати е
детерминирана не самп пд развпјпт на ппштите и пдделните сппспбнпсти, туку и пд нивнипт
пднпс сп другите индивидуални карактеристики – најмнпгу мптиваципните фактпри, ппмеду кпи,
најмнпгу се истакнува виспката прирпдна пптреба за изведуваое на дадената активнпст
(Рптенберг, Аршавски, 1984; Винер, 1996, стр. 294).

Еден пд највлијателните кпнцепти за надаренпста, беше развиен пд Г. Рензули (Рензули,
1986). Мпделпт кпјштп тпј гп креираше ппкажува дека надаренптп дете треба да ппседува
натпрпсечни ппшти и ппединечни сппспбнпсти, исклучителнп виспка мптивација за активнпста вп
кпја штп е вклученп, т.е. силен интерес за задачата кпјаштп ја изведува и виспкп нивп на
креативен пптенцијал. Непдамна, теприја кпјаштп беше развиена пд Гарднер, дпби на
пппуларнпст вп научната заедница. Сппред негпвипт кпнцептуален пристап, надаренпстста се
гледа низ призмата на ппвеќеслпјнптп разбираое на интелегенцијата, штп дефинира ппвеќе
типпви на интелегенција (Гарднер, 1998, стр. 18): лингвистичка, лпгичкп-математичка, прпстпрна,
музичка, телеснп-кинетичка, интерперспнална, интра-перспнална, натуралистичка и
егзистенцијална.
И ппкрај значајната разлика вп интерпретацијата, припдите и кпнцептуалните мпдели кпи
се кпристат вп прпучуваоетп на надаренпст, има некплку мнпгу значајни карактеристики кпиштп
сите ги делат. Надаренпста се смета за кпмплексен фенпмен, кпј штп е синтетски пп прирпда и
мпже да се тплкува какп тптален збир на сите фактпри, без разлика дали се прирпдни или се
стекнати преку индивидуалнптп и, истпвременп, ппштественп детермиранптп искуствп, кпештп ја
рефлектира спремнпста на индивидуата да ппдлежи на ппдгптпвка и мпжнпст да дпстигне
значајни успеси вп пдредена сфера на делуваое. Ппнатаму, сега се верува дека надаренпста не е
кпнстантна, ригиднп структуирана фпрмација, предетерминиран ираципнален квантитет кпј
резултира пд фиксирана и нефлексибилна генетска предисппзиција (без пдрекуваое на
делумнптп генетскп пптеклп на сппспбнпстите), туку е прпизвпд на гплем брпј на варијабилни
параметри, ппврзани сп спцијалната пкплина, пбразпваниетп и впспитуваоетп.
Од научен аспект, тпа станува круцијалнп за да се сфати дека натпрпсечните ппстигнуваоа
не се автпматски резултат на такви предисппзиции, штп значи дека надаренпста е директнп
ппврзана сп терминпт „раст“ и мпже да се гледа не самп какп предуслпв за успешна ппдгптпвка,
туку и какп прпизвпд и исхпд. Врз пснпва на пвие размислуваоа, се фпрмулира клучнптп
прашаое: Кпи енвирпнментални фактпри ја детерминираат мпжнпста за виспкп академскп
ппстигнуваое, мисла или кпј билп друг вид на активнпст? Кпи кпмппненти на надвпрешнптп
ппштественп ппкружуваое придпнесуваат за успешен развпј и креативнп самппткриваое на
надарените деца?

Главни енвирипнментални фактпри кпи играат улпга вп развпјпт на надаренпста
Врз пснпва на актуелните идеи за интеракцијата ппмеду индивидуата и ппштествптп,
ппвеќетп мпдерни научници ја сметаат надаренпста какп мултидимензипнална и ппвеќекратна
манифестација на чпвекпвата индивидуалнпст, кпјаштп прпдплжува да се развива вп текпт на
живптпт на личнпста, вп рамките на различни спцијални врски ппмеду личнпста и ппштествптп,
какп дел пд негпвата спцијална интеграција. Развпјпт на креативната дарба се смета какп
сампреализација на сппствената индивидуалнпст на личнпста (Јакпвлева, 1997, стр. 227). Тука има
мпжнпсти за фпрмираое на педагпшки пристапи и практики за пбразпваниетп, впспитуваоетп и

ппдгптпвката на надарените деца. Ппнатаму, прирпдата на влијаниетп кпе дпада пд спцијалната
средина врз манифестациите на креативните лични квалитети мпже да биде и ппзитивнп и
негативнп, или инхибитирачкп (Симанпвски, 2002).
Вп текпт на ппследните некплку гпдини, вниманиетп на истражувачите е наспченп кпн
фенпменпт на така нареченптп „губеое“ на надаренпста, штп се манифестира сп губеоетп на
изразитите детски таленти сп гпдините. Мпже да има ппвеќе причини за пвпј фенпмен, нп честп
„ппаднуваоетп на талентпт“ е резултат на прпблемите кпи настануваат вп прпцеспт на адаптација,
индивидуализација и спцијална интеграција на надаренптп дете. Истп така, тпа мпже да биде
предизвиканп пд лична деградација (акцентуација, девијантнп пднесуваое, итн), какп и
недпвплна реализација на креативнипт талент какп резултат на неппвплни фактпри вп
надвпрешната пкплина. Имајќи гп пва предвид, презервацијата и успшенипт развпј на детстаката
надаренпст низ различните етапи на живптпт сп таргетирана примена на адекватни спциппсихплпшки, дидактички и прганизаципни техники за ппддршка и пткриваое на креативните
пптенцијали на надаренптп дете, станале задачи пд виспк припритет на специјалистите пд пваа
пбласт. Мнпгу студии се чини пти пптврдуваат дека индивидуата мпже да ги пдржи сппствените
дарби самп акп ги практикуваи развива свпите сппспбнпсти, и акп ги успвршува вештините сп
решаваое на ппкпмплкесни и разнпвидни прпблеми пп сппствен избпр.
Без спмнеж, еден пд главните фактпри за пдредуваое на развпјпт на детските сппспбнпсти
е семејствптп. Има мнпгу различни параметри за пднесуваоетп на рпдителите и влијанијата кпи
се анализираат и се земаат предвид: емпципналната клима вп семејствптп и присуствптп (или
недпстатпкпт) на емпципнална интимнпст и ппддршка на дететп; ставпт на рпдителите кпн
сппспбнпстите на дететп, нивнипт кпгнитивен интерес вп сферата вп кпјаштп дететп ги развива
негпвите / нејзините сппспбнпсти; стилпт и прирпдата на пднпспт рпдител-дете; начинпт на
кпмуникација и интеракцијата ппмеду дететп и рпдителите вп прпцеспт на пбразпваниетп;
бараоата пд страна на рпдителите и фпрмите на рпдителската кпнтрпла врз пднесуваоетп на
нивнптп дете итн.
Вп пвпј ппглед, спцип-екпнпмската ситуација вп семејствптп, истп така, се смета за важен
параметар. Мнпгу студии (Терман, Галагер и други) детерминирале дека виспкипт спцијален
статус на рпдителите има ппзитивнп влијание врз интелектуалнипт развпј на нивните деца, штп е
пптврденп пд виспките резултати кпиштп тие ги ппстигнуваат на тестпвите. Какп штп истакнува
Луцитп, ппнадарените деца дпадаат пд семејства сп натпрпсечен спцијален и екпнпмски успех
(Луцитпм 1963, стр. 195). Ова ја илустрира важната амбивалентнпст на спцип-културната ситуација
вп мпдернипт свет: на една страна има ппстпјани наппри да се демпкратизира пбразпвнипт
систем и да се пвпзмпжат еднакви мпжнпсти за припадниците на сите ппштествени слпеви и
спцип-културни заедници, дпдека, пд друга, статус-квп спстпјбата се пдржува сп механизми
присутни и вп пбразпваниетп, кпиштп се дизајнирани за репрпдукција на спцијалната елита сп
имплицитнп пдржуваое на спцијалните бариери. Мпра да се забележи дека сами пп себе
спцијалните статуси немаат ефект на развпјпт на интелегенцијата – служат самп какп раздвпјна
карактеристика. Вистинскптп влијание дпада пд нејзините придружни карактеристики, какп штп се
интелектуалните пчекуваоа на рпдителите; нивните мптиви и начинпт на кпјштп тие гп

мптивираат дететп; пристаппт дп пбразпвни ресурси; прпфесипналнипт статус на таткптп;
пбразпваниетп на мајката итн.
Медутпа, дури и вп семејства сп виспк статус, импакт фактприте не секпгаш се ппзитивни.
Ппнекпгаш се случуваспрптивнптп. Се зависи пд тпа дали неппсредната клима придпнесува за
стимулираое и развпј на детските прирпдни сппспбнпсти (интелегенција, креативнпст, талент).
Рпдителите и семејствптп мпже да ппмпгнат дететп да се чувствува сигурнп вп сппствените
сппспбнпсти и мпже да ппмпгнат вп негпвипт емпципнален и интелектуален развпј, сп тпа
пхрабрувајќи гп кппнежпт кај дететп да ја развие сппствената надаренпст, придпнесувајќи за
нејзината реализација.
Истп така, мнпгу пд прпблемите кпиштп ги имаат надарените деца мпже да пптекнуваат пд
рпдителите – на пример, тие мпже да имаат премнпгу виспки амбиции, и ставпт и третманпт на
дететп, штп е резултат на пва, мпже да биде единственп детерминиран пд негпвипт успех или
недпстатпк на истипт. Надарените деца заклучуваат дека не се тие, туку нивните ппстигнуваоа се
тие штп се сакани, штп впди дп пттудуваое пд групата на врсници; рпдителите гп кпристат нивнптп
дете, принудувајќи гп да се ппдгптвува и вежба пп цели часпви, игнприрајќи гп негпвипт севкупен
развпј (Ландау, 2002).
Кпнфликтпт вп семејствптп (какп и другите видпви на кпнфликти) мпже да имаат негативнп
влијание врз развпјпт на надаренпста и да резултира вп лични растрпјства. Тензиите ппмеду
дететп и рпдителите, недпстатпкпт на разбираое пд рпдителите и емпциалната интимнпст,
развпдпт, автпритативните и импреративните метпди на впспитуваое на деца, екстремнп
виспките или ниските пчекуваоа, наметливипт пднпс на рпдителите итн., честп мпжат да ја
ппткппаат дпвербата на дететп и да впдат кпн нискп мислеое за себе и недпстатпк на желба да ги
материјализира сппствените дарби и да гп пствари спсптвенипт пптенцијал.
Живееоетп вп сирпмаштија, истп така, има директен ефект врз спцијализацијата на
дететп, или адплесцентнпст и мпже да впди кпн: дискриминација пд врсниците, кпја прпизлегува
пд местптп на живееое, недпстатпкпт на внес на витамини, ппради сирпмашна исхрана, намалени
пбразпвни импулси, спцип-психплпшки прпблеми предизвикани пд злпупптребата на алкпхпл пд
рпдителите, или ран брак на впзраст кпга тие не биле спремни за рпдителските пбврски.
Нееднаквпста вп пднпс на пбразпвните мпжнпсти е пспбенп пчигледна за децата кпиштп живеат
вп сирпмаштија. Надаренпста штп ја имаат пвие деца не е преппзнаена, или тие имаат недпстатпк
на ппддршка, штп впди кпн недпвплен развпј на нивните таленти... Прпблемите штп наставнуваат
вп такви ситуации се слични сп тие штп ги имаат пние деца сп пптешкптии вп учеоетп (Грауман,
2014).
Истражуваоетп ппкажалп дека ппзитивнипт развпј на надарените деца се случува вп
семејства каде пднпсите се карактеризираат сп нивп на дпверба, птвпренпст и ппдгптвенпст да се
разгпвара за прпблемите, каде штп децата имаат слпбпда и независнпст вп пднпс на нивните
активнпсти и веруваоа, каде штп рпдителите ги третираат сп ппчит и имаат интерес за идеите на
децата и активнп ги ппддржуваат и пхрабруваат нивните пптфати. Друг важен фактпр е начинпт на

кпј дететп има интеракција сп културнипт прпстпр кпјштп се манифестира вп присуствптп на
развпјна дпмашна средина, пплна сп различни културни стимуланси – книги, списанија, уметнички
журнали итн.; мпжнпсти за директен кпнтакт сп културни артефакти – ппсетуваоетп на театри,
музеи, претстави; длабпка внатрешна мптивација на рпдителите за кпнстантнп ппдпбруваое на
нивнптп интелектуалнп, културнп и пбразпвнп нивп.
Има интересни студии кпиштп гп анализираат влијаниетп на рпдителите пд спрптивнипт
ппл вп развпјпт на детските сппспбнпсти. Активнпстите кпиштп се ппддржани пд таткпвците и
нивнипт активен интерес вп пптфатите на ќерките, за разлика пд пасивнипт мпдел на пднесуваое,
придпнесува за развпјпт на креативна личнпст. Кпга таткпвците имаат тенденција да прпјавуваат
„ппженски“, експресивни квалитети, а кпга мајките демпнстрираат „ппмашки“ инструментализам,
децата пд спрптивнипт ппл имаат тенденција да ппкажат ппразвиена креативнпст (Глухпва, 2009).
Интересен аспект на истражуваоетп за надаренпста е кпнцептпт за психплпшката
андрпгенпст кпја била претставена пд Г. Бел. Таа претппставува дека надарените деца вппбичаенп
ги кпмбинираат карактеристиките на двата рпда: креативнп инклинираните мпмчиоа ппседуваат
женски квалитети, какп сензитивнпст и естетика, дпдека креативните девпјчиоа имаат тенденција
да демпнстрираат традиципналнп машки квалитети – независнпст, сампдпверба и амбиција.
Затпа, успешнипт и адекватен развпј на нивните сппспбнпсти би бил пппречен пд стерептипи
базирани на рпдпт (Бем, 1975).

Заклучпк
Резултатите пд брпјни научни истражуваоа убедливп гп ппддржуваат веруваоетп за
значајната улпга на спцијалната пкплина за развпјпт и креативнптп самппткриваое на надарените
деца. Фамилијата и рпдителите на дететп, без спмнеж пстануваат еден пд најмпќните фактпри кпи
имаат силнп влијание врз надаренптп дете. Влијаниетп на врсниците, пријателите и другите важни
впзрасни личнпсти, истп така, мпже да биде важнп и да придпнесе за реализација на талентите на
дететп. Медутпа, кпга има кпмликации или тензија вп рамките на семјествптп, на училиште или вп
спцијалнптп ппкружуваое, наставникпт е тпј кпј дпбива специјална важнпст – негпвата личнпст,
наставните метпди, системпт на веруваоа, какп и негпвата сппспбнпст да гп прпнајде
најадекватнипт индивидуален пристап кпјштп ќе му ппмпгне на дететп да ги пткрие и развие
сппствените таленти. Без спмнеж, мнпгу други спцијални фактпри треба да бидат земени предвид,
какп и ппстапки за ппддршка на децата кпи мпжат да бидат базирани на пвие фактпри.
Најважнптп нештп е ппстпјанп да се бара кпмпатибилнпст и разумен баланс ппмеду спцијалните
пчекуваоа, кпи се прпменуваат сп гплема динамика, и пптребите на самите деца.
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